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د. عبدالعزيز برغوث

كات���ب جزائ���ري من موالي���د 1966، حا�سل على �سه���ادة دكتوراه الدول���ة يف الدرا�سات 

احل�ساري���ة، يعم���ل اأ�ستاذا جامعي���ا باجلامعة الإ�سالمية العاملي���ة مباليزيا. ومديرا ملجلة 

»الإ�س���الم يف اآ�سي���ا«، ومن�سقا اأكادميي���ا لربنامج الدرا�سات الإ�سالمي���ة اخلا�ص بالطلبة 

الأمريكي���ن. ل���ه موؤلفات يف الفكر احل�ساري، منها: »م�س���روع الفكر احل�ساري: �سرورة 

تغي���ر الإن�س���ان والفك���ر والرتبي���ة والثقاف���ة«، و»املنه���ج النب���وي والتغي���ر احل�ساري«، 

و»الق�ساي���ا الك���ربى يف التجدي���د احل�ساري عند مالك ب���ن نبي«، اإ�ساف���ة اإىل ع�سرات 

املقالت والدرا�سات، وغرها.
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الإ�صدار الفكري »اآفاق«: المحددات والأهداف

الراجح اأنه لم ي�سبق لالأمة الإ�سالمية اأن عا�ست اأو�ساعاً في حجم 

الأو�ساع المعا�سرة في تداخالتها وتعقدها واآثارها النف�سية والفكرية 

وال�سلوكية على الفرد والأ�سرة والمجتمع، فقد تغيرت مفاهيم وقيم، 

و�سيطرت نظم ومنازع، وطراأت نوازل لها اأبعاد عربية ودولية واإن�سانية، 

ون�سطت، من جديد، حركة »ال�سجال« حول الإ�سالم وح�سارته ورموزه 

قوة وتنوعاً وانت�ساراً.

ومع اأن الفكر الإ�سالمي المعا�سر داأب على ال�ستجابة للتحديات، 

و�سعى اإلى اأن يكون في م�ستوى التجاذبات الفكرية والقيمية، م�سححاً 

وتالحقها  قوتها  في  ال�سريعة،  التحولت  اأن  اإل  ومب�سراً،  ومنقداً 

ومراجعة  لم�سيرته  تقويم  اإلى  ما�سة  حاجة  في  جعلته  وتاأثيرها، 

لآلياته.

واإغراق  الكمي،  التفكير  طغيان  ظل  في  الموقف  خطورة  وتزداد 

المكتبة العربية الإ�سالمية بوابل من الكتابات الإن�سائية والتعميمية 

اأن  عن  ف�ساًل  معرفية،  تنمية  اإحداث  على  لتقوى  التي  والخالفية 

اآليات  ت�ساعد على التاأ�سيل والقراءة المنهجية النوعية لالأمور وفق 

التحليل والنقد والمقارنة الكفيلة بتو�سيع دائرة المتلقين، ولتتجاوز 

الق�سرة الظاهرة للظواهر والنوازل، ولتقوى على ريادة انخراط فعال 

في م�سيرة اإنجاز فعل ثقافي بناء ومتجدد، يتقوى به النظر الفكري 

الغربي  الفكري  النظر  به  ويهتدي  وفقها،  ومعرفة  تربية  الإ�سالمي، 

العاقل.

الأمة،  به  امتحن اهلل عز وجل  الذي  المبين  البالغ  اإن واجب  ثم 

الأ�ساليب  تتجدد  اأن  يقت�سي  وموؤ�س�سات،  اأمر  وولة  ودعاة  علماء 

وتتنوع بتنوع المتلقين، م�سلمين وغير م�سلمين، اأهل كتاب وم�سركين، 

ذكوراً واإناثاً، كباراً و�سغاراً، حكاماً ومحكومين، و�سواء اأكانوا من اأهل 
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الثقافة والفكر والفقه والفنون، اأم من اأهل ال�سنائع والوظائف، وبتنوع 

وفكرا  واقت�سادا  و�سيا�سة  تربية وح�سارة  الإ�سالمي  الفكر  مجالت 

واجتماعاً.

وفي ظل تر�سيخ قيم التعددية والتنوع والختالف البناء في دائرة 

الكريم  القراآن  مقا�سد  اعتماد  فل�سفة  وانت�سار  الإ�سالمي،  الفكر 

وال�سريعة  العقيدة  في  وفتاواهم  العلماء  واأقوال  النبوية  وال�سنة 

فهم  في  والجتهاد  التجديد  اأ�سلوب  وانتهاج  والعمران،  والتربية 

الخطاب وتنزيله، ي�سير من مقت�سيات �سمان الفاعلية والمتداد اأن 

يكون الخطاب الفكري الإ�سالمي مت�سفاً بخ�سائ�ص فكرية وا�سحة 

الفكر  بدوائر  عالقته  في  اأم  الذات  مع  عالقته  في  �سواء  المعالم 

المغاير في اأ�سوله الغربية وتمثالته العربية.

- اإن الفكر الإ�سالمي ما هو اإل ثمرة التفاعل البناء والحيوي بين 

و�سنة. ومن ثم، فاإن الحتكام  عقل الإن�سان وتوجيهات الوحي كتاباً 

فكرية  حركة  نتاج  باعتبارها  اإل  الثمرة  اإلى  ولينظر  لالأ�سل،  يكون 

والنظر  الن�سبية  على  القائمة  جبلته  حدود  في  الإن�سان  بها  يقوم 

المتاأثر بعوامله المو�سوعية. كما ي�سير الختالف والتنوع ميزة في 

ذلك الفكر، لأنه مظهر من مظاهر اإعجاز الخالق، وتجل من تجليات 

به  تتقل�ص  واحد  �سكل  على  والأفكار  العقول  يجعل  لم  اإذ  رحمته، 

جمالية الحياة، وت�سيق رحابتها.

ويتعين النظر اإلى الفكر الإ�سالمي المتحدث عنه، لي�ص باعتباره 

م�سموناً يحتوي ثمرات الإن�سان في تعامله مع ن�سو�ص الوحي، واإنما 

باعتباره اأداة في التفكير، وهذا البعد الغائب في التداول المعا�سر 

�ساحبه  ت�ساعد  اأداة  الإ�سالمي  الفكر  اإن  بيان.  اإلى  يحتاج  ما  هو 

له  اإدخال  هو  اأداة  الإ�سالمي  الفكر  واعتبار  ال�سديد،  التفكير  على 

العالم  في  المعا�سرة  والجتماعية  الفكرية  التجاذبات  معترك  في 
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�سواب  اإلى  حاملها  تهدي  اأداة  الغربي،  والعالم  الإ�سالمي  العربي 

القول والموقف في ق�سايا توؤرق الفكر الإن�ساني المعا�سر في النف�ص 

والأ�سرة والمجتمع والعالقات الدولية والبيئية.

وبالقوة نف�سها، يتعين مجابهة الأزمات والأمرا�ص التي تعيق حركة 

الفكر الإ�سالمي المعا�سر، وفي مقدمتها:

اأ. اإعادة اإنتاج الخالف الفكري والمذهبي بين الم�سلمين، ولئن كان 

من عالمات الأزمة الإكثار من ذكر ور�سد النتائج الكارثية لمثل اإعادة 

اإنتاج الخالف المذكور، فاإن الخطاب الفكري الإ�سالمي الفعال هو 

من يتخذ من مق�سد وحدة الم�سلمين، عقيدة ووجهة ور�سالة، دلياًل 

اأن  اإلى  وي�سعى  والأعمال،  والمواقف  الأفكار  تلقي  في  عنه  ليحيد 

يرعى الوحدة الروحية والفكرية بين الم�سلمين.

مقام  اإلى  يرفعه  الذي  المقد�ص  ارتهان  التراث  اإلى  الرتهان  ب. 

ن�سو�ص الوحي ثبوتاً ودللة، وي�سفه، بالمقابل، من يعمل اآليات المنهج 

العلمي لدى الأ�سوليين والمف�سرين للتنقيح والنتقاء واختيار الراجح 

لم�سالح  والحامية  الوحي،  لمقا�سد  الم�ساوقة  والأحكام  الآراء  من 

العباد المعتبرة في معا�سهم ومعادهم.

جـ.  تجريد الآيات والأحاديث والفتاوي عن �سياقاتها المو�سوعية 

متحيزة،  ومرجعيات  بمفاهيم  للقائلين  �سنداً  واتخاذها  والدللية، 

ولعل اأخطر الإ�سابات التي لحقت ببع�ص قطاعات الفكر الإ�سالمي 

المفاهيم  تلك  تدخل  اأن  والبناء  والدعوة  التوجيه  باأمر  والم�ستغلين 

المتحيزة �سمن م�ساقات ومواد درا�سية ين�ساأ عليها اأجيال الم�سلمين، 

من مثل القول بحاكمية اآية ال�سيف على الم�سلمين والكفار، وانتهاج 

اأ�سلوب التحري�ص والقتال في حق المخالفين، وجعل ح�سارة الآخر 

اأطر �سيقة هي من  المراأة في  للم�سلمين، وح�سر  واإنجازاته غنيمة 
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نتاج ظروف متالحقة، ولي�ست ثمرة فهم مقا�سدي لن�سو�ص الوحي، 

كتاباً و�سنة، وجعل الفقه واأحكامه ع�سيناً، لي�ستقى منهما اإل الفتاوي 

التي تميل نحو الت�سدد والتطرف واإق�ساء الآخر، وتنميط حياة الأفراد 

ولتنوع،  فيه  اختالف  ل  واحد  ومنهج  بروؤية  واأذواقهم  والجماعات 

خروجاً عن جبلة الطبيعة وفطرة الوجود والإن�سان.

الإ�سالمي  الفكر  كيان  تنخر  التي  الأزمات  تلك  اأن  والحا�سل   -

محتاجة اإلى تقويم، ولن يتحقق هذا البعد التقويمي اإل عبر منهجية 

اإحالل قيم الو�سطية والعتدال مكانها المحوري في دائرة التعامل مع 

الن�سو�ص والقيم ومحاولة فهمها وتنزيلها، وذلك اأن المنظور التقليدي 

لتلك القيم �سعى اإلى تحجيمها �سمن م�سلكيات واأخالقيات فردية اأو 

رفعها نحو م�ساعر مثالية طاهرة، بينما ت�سكل الو�سطية روؤية بنيوية 

في مجمل التفكير الإ�سالمي �سواء في ن�سو�سه الم�سكلة لآليته اأم في 

مجالته المختلفة من عقيدة وتربية وفقه وت�سريع واجتماع، اأم امتدت 

اإلى منهج تعامله مع الظواهر والق�سايا والعالقات الفردية والأ�سرية 

والجتماعية والدولية.

اإن الو�سطية والعتدال روح هذا الدين، واإن الإ�سدار الفكري الذي 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الثقافية  ال�سوؤون  قطاع  ياأخذ 

في  وجعله  ورعايته  دوريا،  ن�سره،  مهمة  عاتقه  على  الكويت  بدولة 

متناول عموم القراء داخل العالم الإ�سالمي وخارجه لمن اأولى و�سائله 

في التذكير بهذه القيمة المتاأ�سلة في مختلف م�سادر الفكر الإ�سالمي 

واأوعيته وبرامجه ومناهجه قياماً بواجب البالغ الذي امتحن اهلل به 

ت�سعر  التي  التاأويالت  عن  بعيداً  وجماعات وموؤ�س�سات  اأفراداً  الأمة 

الراأي العام باأن الفكر الإ�سالمي خا�سع في هذه الق�سية، لإمالءات 

الو�سطية  القيم  اإلى  الدعوة  باأن  ت�سهد  الحقيقة  بينما  خارجية، 

الر�سول  وتوجيهات  الوحي  ن�سو�ص  في  اأ�سيل  اأ�سل  هي  والعتدال 

ومواقف ال�سحابة والعلماء، واأن �سرط الإرادة كفيل باأن يجعل الأفراد 
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والأمم في مناأى عن الخ�سوع لالإمالءات الخارجية.

وبالنظر اإلى ال�سورة المر�سومة اليوم في المخيال الجماعي الغربي 

حول الإ�سالم والم�سلمين في هذا الجانب، فاإن ت�سحيح الروؤية واإبراز 

الم�سلمين  وح�سارة  الإ�سالم  منهج  في  والعتدال  الو�سطية  قيمة 

ليعد فري�سة الوقت بدون منازع، فري�سة ترتفع بها نفو�ص الم�سلمين 

القراآني  المنظور  الإن�سانية في  لوحدة  الرحبة  الآفاق  اإلى  وعقولهم 

الحقيقية  ال�سورة  اإدراك  اإلى  وال�سرق  الغرب  عقالء  بها  ويهتدي 

للم�سلمين ودينهم وح�سارتهم. وهذا ي�ستدعي تاأ�سيل مفاهيم عديدة 

الم�سركين  قتال  وعلة  الحرب  ودار  والجهاد  الدين  هيمنة  مثل  من 

وغيرها من المفاهيم. وهو ما يعتبره الإ�سدار الفكري داخاًل �سمن 

اأهدافه التاأ�سيلية ور�سالته المفهومية.

الجوانب،  متعددة  اأزمة  اليوم،  تعي�ص،  الإ�سالمية  الأمة  اإن   -

تلك  تداولوا طبيعة  قد  وال�سيا�سيون  والمفكرون  المحللون  كان  واإذا 

فاإن  بيناً،  اختالفاً  واختلفوا  وعللها،  اأ�سبابها  في  وبحثوا  الأزمة، 

الأ�سل المعتمد لدى الإ�سدار الفكري هو اأن اأزمة الم�سلمين متعددة 

ال�سبب  ادعاء  ت�سخي�سها،  في  ولينفع  والمظاهر،  والعلل  الأ�سباب 

الواحد والجوهري، فذلك تفكير اأحادي غير متعدد الزوايا. اإن الأزمة 

متعددة الأ�سباب ومت�سابكة الم�سادر، ولعل النظر الراجح ي�ستدعي 

اأن تكون الروؤية القا�سدة للت�سخي�ص والإ�سالح في حجم ذلك التعدد 

الباحثين  توجيه جهود  على  من�سب  النظر  فاإن  ثم،  ومن  والمتداد، 

والعلماء والمخت�سين في ميادين التربية والفكر والجتماع والقت�ساد 

باأن الأزمة  اإلى الإ�سهام في ت�سخي�ص هذه الأزمة اإيماناً  وال�سيا�سية 

فكرية وتربوية واجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية، واإذا كان كل �سبب 

ي�ست�سحب معه الأ�سباب الأخرى ويتقوى بها، فاإن المنطلق يقت�سي 

اأن على كل ت�سخي�ص وعالج اأن ي�ست�سحب معه الت�سخي�سات الأخرى 

وعالجاتها في اأفق اإيجاد برنامج �سامل وموحد يكون دلياًل للم�سلمين 
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في الوعي باأزماتهم وال�سعي اإلى ح�سن ت�سخي�سها والنخراط المخل�ص 

في عالجها.

دون اأن ي�ستطيع اأحد اإنكار دور الفهم الخاطئ للن�سو�ص والواقع 

بل  عليها،  والإبقاء  الأزمة  تر�سيخ  في  بينهما  الممكنة  والعالقة 

للطاقات التحليلية والنقدية في  وم�ساعفاتها، مما ي�ستدعي ح�سداً 

هذا التجاه على وجه الخ�سو�ص.

- ومما يتعين ذكره، في هذا ال�سياق، �سرورة تجديد الوعي بالآخر 

في بنية التفكير الإ�سالمي المعا�سر، فقها وتربية وقانونا وعالقات 

لم  الطويل،  تاريخه  اأنه،عبر  اإلى  هنا،  الإ�سارة،  المفيد  ومن  دولية، 

تقدم  اأي  ح�سارته  واحتقار  قدره  وتهوين  الآخر  اإق�ساء  فكر  يحرز 

الأوان  اآن  فقد  ثم  ومن  ومجتمعاتهم،  الم�سلمين  على  بالنفع  يعود 

للتذكير ببع�ص الق�سايا في هذا ال�سياق، اإن لالآخر موقعاً في ن�سو�ص 

اأن  والأ�سل  والمفكرين،  الموؤرخين  وكتابات  العلماء  وفتاوى  الوحي 

هذا الآخر حا�سر في واقع الم�سلمين ومحيطهم، فالأولى اأن تكون 

هناك روؤية وا�سحة لمنهج التعامل معه بعيداً عن عقليتين مدمرتين: 

عقلية الإق�ساء والتهوين وعقلية النبهار والتمكين، واإن من مرتكزات 

الخطاب الفكري الذي ين�سده الإ�سدار الفكري اأن يعاد تجديد النظر 

في مفهوم ا لآخر وت�سجيع الأ�سوات الداعية اإلى اإيجاد �سيغ ح�سارية 

عادلة للحوار وتبادل المنافع الفكرية والمادية، وتاأ�سي�ص محيط ثقافي 

اإنا خلقناكم من  اأيها النا�ص  ونف�سي يتنف�ص بعبير الآية الكريمة {يا 

(�سورة الحجرات الآية  ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوباً وقبائل لتعارفوا| 

13) ، محيط ثقافي ونف�سي لتدوي فيه اأ�سوات المدافع والقنابل، 
والتعاي�ص،  والحوار   والعدل  والخير  الحق  �سوت  فيه  ي�سمع   واإنما 

الأزمة  على  الإبقاء  في  ي�سهم  الذي  الفكري  ال�سخب  فيه  ويتراجع 

واإدامتها.

ول ياأتي الإ�سرار على هذا الموقف الح�ساري من �سرورة حياتية 
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فقط، واإنما الأ�سل في البناء الح�ساري، كما هو عقيدة الم�سلمين، 

اأن يتم التعاون على البر والتقوى ويدفع التعاون على الإثم والعدوان. 

ولي�ص من اإثم وعدوان اأكبر من اأن ت�سد الح�سارة الإ�سالمية منافذها 

في وجه العطاء الح�ساري الإن�ساني بدعوى ال�ستقالل والخوف من 

الذين  هم  والقيم  والفكر  العقيدة  �سعاف  اإن  الختراق.  اأو  التبعية 

فهم  والقيم  والفكر  العقيدة  اأقوياء  اأما  الآخر،  من  خيفة  يتوج�سون 

في  والعمل..  القول  في  و�سالح  �سواب  كل  من  لالإفادة  م�ستعدون 

الفكر وال�سلوك، اإذ الحكمة �سالة الموؤمن.

اإذا كانت العتبارات ال�سابقة تمثل مالمح اأ�سا�سية لهوية الإ�سدار 

الفكري، فاإن ر�سالته ت�سعى اإلى اأن تجعل بالإمكان تحقيق ثالثة اأبعاد 

جوهرية، وهي: التاأ�سيل، والتمكين، والإ�سعاع.

فالتاأ�سيل هو الرتفاع بالفكرة والراأي والموقف نحو اكت�ساب قوته 

ال�سرعية و�سوابيته في حدود الدائرة البتالئية لالإن�سان في �سعيه 

وجهها  تولي  اإن�سانية  ح�سارة  وبناء  وت�سخيرها  الأر�ص  عمارة  اإلى 

جهة رعاية الم�سالح الإن�سانية المعتبرة، وفي مقدمتها حفظ عقيدة 

الإن�سان وعقله وقيمه ونف�سه وماله وعر�سه وبيئته وحريته في الإبداع 

والختيار، بل وحقه في بقاء نوعه الإن�ساني.

�سرورة  العتبار  بعين  الأخذ  دون  تاأ�سيل  عن  الحديث  وليمكن 

وفي  التاأ�سيل،  ل�سيا�سة  الالزمة  والمنهجية  العلمية  ال�سروط  توفير 

والباحثين  للعلماء  الإبداعية  و  الفكرية  القدرات  اإطالق  مقدمتها 

الجتماعية   والعلوم  الإن�سانيات  في مجالت  والمبدعين  والمفكرين 

والإدارية، ولأجل هذه الغاية، يدرك الإ�سدار الفكري باأن الحديث عن 

التاأ�سيل هو حديث عن اإطالق القدرات نحو تحرير البحوث واإنجاز 

الدرا�سات في مختلف الإ�سكالت التي تهم الحياة المعا�سرة ب�سفة 

عامة والحياة الإ�سالمية ب�سفة خا�سة.

15



غير اأن اإطالق القدرات محتاج اإلى �سابط معرفي ومنهجي، ومن 

ثم فاإن التاأ�سيل هو اإعطاء لق�سية المرجعية قيمتها ودورها في البناء 

الحياة  تحولت  واإل   والمواقف،  والأحكام  والآراء  لالأفكار  المعرفي 

المنعتقة  والأحكام  المنطلقة  الت�سورات  من  لجي  بحر  اإلى  الفكرية 

والآراء المتحررة بال �سابط من عقل اأو دين، مما يعني تاأبيد م�سكالت 

العاقلون، وفي مقدمتها  التي ليختلف حولها  اأزماتها  الأمة وتخليد 

الختالف المذموم واإتباع الأهواء واإعجاب كل ذي راأي براأيه وموقفه 

وبرنامجه و�سيا�سته.

اإن الهدف التاأ�سيلي هو نقد لالأو�ساع ال�سالفة ودعوى اإلى اإحالل 

ق�سية المرجعية الفكرية والمنهجية محلها من العتبار والتقدير.

اأن  والمثالية في  الواقعية  يجد �سورته  فهو هدف  التمكين،  واأما 

يعمل الإ�سدار الفكري على توطيد دعائم الفكر الجتهادي والنظر 

المقا�سدي والقيم الو�سطية داخل البنية الفكرية للم�سلمين وجعلها 

اأفراد الأمة، وذلك من خالل  للممار�سة الفكرية لدى  ف�ساء طبيعياً 

العر�ص العلمي والمنهجي الوا�سح، وانتهاج ال�ستدلل الذي تدعمه 

الإ�سالمية  ال�سريعة  في  المقا�سدي  النظر  ويقويه  الوحي  ن�سو�ص 

القائمة على الفطرة وال�سماحة والي�سر.

لقد جاء القراآن الكريم ليكون تف�سيراً يمكن الإن�سان م�سلماً وغير 

م�سلم من الأدوات ال�سليمة في التحليل والتف�سير والحكم على مختلف 

تُونََك ِبَمثٍَل اإِلَّ ِجئْنَاَك ِبالَْحقَّ 
ْ
الظواهر الطبيعية والجتماعية {وَلَ يَاأ

للم�سلمين  تتاح  وحتى   ،(33 اآية  الفرقان  (�سورة  تَْف�سِيراً|  ْح�َسَن 
َ
َواأ

اليوم، اأن يرقوا اإلى م�ستوى اتخاذ القراآن تف�سيراً لما يعج به واقعهم 

من اأفكار واآراء وت�سورات ومفاهيم وممار�سات و�سلوكات وقيم، فاإن 

عليهم اأن يمكنوا للفكر الإ�سالمي الأ�سيل في نفو�سهم ومحيطهم، واإن 

الدور الموؤمل لالإ�سدار اأن يتحول اإلى زاد دوري يقوم بهذه الوظيفة 
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الجليلة، تذكيراً بر�سالة الوزارة، واإ�سهاماً في النتقال بالم�سلمين اإلى 

وم�ستقبلهم،واأن  وحا�سرهم  ما�سيهم  به  ويف�سروا  بالقراآن  يحيوا  اأن 

التي  الخيرية  م�ستوى  عن  تخلفهم  و�سر  اأزماتهم  طبيعة  به  يف�سروا 

و�سفوا بها في كتابهم المنزل على نبيهم.

التفكير  بحقيقة  التذكير  اإلى  الإ�سدار  ي�سعى  ال�سياق،  هذا  وفي 

الإ�سالمي الأ�سيل ودعمه والتمكين له، ذلك التفكير القائم على اأ�س�ص 

قوية من مثل الربط بين الفكر والخلق، وانتهاج النظر العقلي، واعتبار 

التجديد قدر الم�سلم، ونفي المتثال التعبدي اإل عن كتاب اهلل و�سنة 

ر�سوله، والإيمان بتكامل العلوم ال�سرعية  والعلوم الكونية.

بمختلف  المعا�سر  الإ�سالمي  بالفكر  النتقال  فهو  الإ�سعاع  واأما 

�سعبه وحقوله (من فقه وت�سريع واقت�ساد واجتماع وفكر وثقافة واأدب 

وفنون) من م�ستوى الإ�سهام والم�ساركة اإلى م�ستوى الإ�سعاع والريادة، 

ومن الموؤ�سف القول، اليوم، اإن الريادة محققة لأفكار ومفاهيم وقيم 

لي�ست �سحيحة اأو �سليمة بال�سرورة، ولكنها تملك الإمكانات المادية 

للت�سورات  والحاكمة  الرائجة  العملة  وجعلها  لترويجها  والإعالمية 

المواقع  في  ال�سديد  الفكر  يقبع  بينما  والممار�سات،  والأذواق 

الحق  اأن  والتهوين بدعوى  بالتهمي�ص  اأ�سحابه  ير�سى  الخلفية، وقد 

حتماً،  �ستزول  التي  ال�سالل  وح�سارة  دولة  اأنها  اأو  الجناح،  مهي�ص 

اأنه  والم�سكل  الآخرة.  ال�سديد  الفكر  ولأ�سحاب  الدنيا  لهم  اأن  اأو 

قد ليكون هناك نق�ص في الإمكانات المادية، واإنما في منهج عر�ص 

اأن هناك  اإ�سعاعها لدى الآخرين والدليل على ذلك  الفكرة وطريقة 

موؤ�س�سات تملك الإمكانات المادية ولكنها لم تبلغ بالفكرة الإ�سالمية 

موقع الإ�سعاع والريادة.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الثقافية  ال�سوؤون  قطاع  واإن 

بدولة الكويت لي�سع بين يدي المفكرين والباحثين والعلماء ال�سروط 
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اأن يبلغ بالفكر الإ�سالمي  المطلوبة لإنجاز خطاب فكري قادر على 

اإل خطوة  الفكري  المنبر  اإنجاز هذا  والريادة، وما  الإ�سعاع  درجات 

على الطريق الطويل.

ثم اإن القطاع ينتظر من الأقالم البناءة اأن تدل الذات على �سبل 

الإ�سعاع، وفي مقدمة ذلك اأن تنتقل بمقولة الحوار مع الآخر من م�ستوى 

ال�سعار القابل لال�ستهالك المو�سمي اإلى هدف ح�ساري و�سرط في 

ال�سعور بنعمة الإخوة الإن�سانية وتحقيق التعارف الح�ساري بالمفهوم 

الأمن  بافتقاد  المهدد  الإن�ساني  النوع  بقاء  في  و�سرط  بل  القراآني، 

الذي من اهلل به على الإن�سانية {

�سورة قري�ص                                                              

(3، 4) بل و�سرط في الإبقاء على الفطرة الإن�سانية ال�سامنة لحماية 

مثل  والجتماعية،  والنف�سية  الطبيعية  مكوناته  في  الإن�ساني  النوع 

الحرية والكرامة والأ�سرة والمجتمع العادل في عالقته بذاته وعالقته 

بغيره، مما يطفح على �سطح الروؤية بمجرد قراءة �سريعة في التقارير 

والوثائق المت�سلة بحالة البيئة العالمية ومخططات التنمية الأ�سرية 

واأو�ساع العالقات الدولية.

اإن الحوار مع الآخر هو فر�سة الفكر الإ�سالمي اليوم ليقول كلمته، 

وياأخذ البادرة لإبالغ ر�سالته الح�سارية والقيمية، وليقول لالآخر اإنه 

يمتلك »�سيئاً« يمكن اأن يفيد الإن�سانية في �سعيها نحو النفالت من 

هذا المنعطف الح�ساري الذي �سيقت ودفعت اإليه دفعاً.

اإن قطاع ال�سوؤون الثقافية يريد من هذا الإ�سدار الفكري »اآفاق« 

وعقالئهم،  الغرب  �سعوب  مع  والتوا�سل  للحوار  (منتدى)  يكون  اأن 

(منتدى) ت�سع فيه قيم الأخذ والعطاء، ويحتكم فيه اإلى العقل، وي�سمع 

فيه لوجهات النظر، ويكون الإقناع المتبادل بمنهج القراآن القائم على 

بل  المتبادل،  والقبول  الح�سنة  والمجادلة  اأح�سن  هي  بالتي  الدفع 

والتفاق على برامج م�ستركة تخدم الإن�سانية، وت�سهم في ر�سم طريق 

متميز في العالقات الح�سارية وحوار الأديان والثقافات.
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وعندما يتاأ�س�ص هذا (المنتدى) ي�ستطيع الفكر الإ�سالمي اأن ي�سمن 

التي  الأهداف  اآكد  من  واإن  والريادة،  الإ�سعاع  �سبيل  �سلوك  لنف�سه 

ت�سبو اإليها ا�ستراتيجية م�سروع »روافد« اأن تكون هذه ال�سل�سلة خطوة 

في طريق تحقيق م�سروع المنتدى فل�سفة ومنهجاً وطريقة عمل.

اإلى  الموزون  العلمي  وال�ستماع  الذات،  مع  الحوار  اإغفال  دون 

بالأ�سئلة  تعلق  ماله  وخا�سة  م�ساربهم،  مختلف  من  الأمة  مفكري 

الح�سارية الكبرى الم�ست�سحبة مع الفكر العربي منذ ع�سر النه�سة، 

تجارب  وقراءة  و�سروطها  النه�سة  بعوائق  تت�سل  التي  الأ�سئلة  تلك 

النهو�ص وم�ساريعه في البالد العربية والإ�سالمية.

قطاع  فاإن  ال�سالفة،  والأهداف  المحددات  لمختلف  وا�ست�سحاباً 

ال�سوؤون الثقافية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت، 

الح�ساري  »ال�سهود  بكتاب:  »اآفاق«  الفكري  الإ�سدار  هذا  يد�سن 

وقد  برغوث،  للباحث عبدالعزيز  العولمة«  الو�سط في ع�سر  لالأمة 

اإ�سداراتها الفكرية،  اأن يكون،و هو الأول في  �ساءت الأقدار الإلهية 

للقطاع،  الفكري  للم�سروع  والح�سارية  الفكرية  الروؤية  لبذور  حاماًل 

الأمة،  مفهوم  مثل  من  المفاهيم،  تاأ�سيل  في  المتمثلة  البذور  تلك 

الح�ساري  الحوار  �سرعية  لمقولة  والتمكين  والعولمة،  والو�سطية، 

في ع�سر العولمة طريقاً لإ�سعاع قيم ال�سهود التي تمثل اآكد الأدوار 

الح�سارية لالأمة الإ�سالمية.

به  ينفع  اأن  ليرجو  اإ�سداراته،  اأول  يقدمه، �سمن  اإذ  القطاع،  واإن 

بين  للتوا�سل  يكون منا�سبة  واأن  القراء،  والباحثين وعموم  المثقفين 

المفكرين تحقيقاً للتفاعل المعرفي المن�سود.

وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل،، في الروؤية والمنهج والدليل...
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تـــقـــــدمي





العوملة«  الو�سط يف ع�سر  لالأمة  »ال�سهود احل�ساري  كتاب:  يقدم 

اليوم  امل�سلمن  لواقع  �سورة  برغوث  عبدالعزيز  الدكتور  للباحث 

غدهم  وت�ست�سرف  النق�ص  مكامن  تر�سد  �سورة  العوملة،  ع�سر  يف 

م�سرت�سدة بقراءة واعية نقدية للواقع املعا�سر، ت�سحيحا وا�ستدراكا. 

وتر�سد الدرا�سة، التي ي�سعدنا اأن نقدمها للقراء الكرام �سمن قطاع 

ال�سوؤون الثقافية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت، 

طبيعة احلراك اخلفي والظاهر بن قوى العوملة التي ت�سعى جاهدة 

التنوع واخل�سو�سيات،  العامل لغية كل مظاهر  نا�سية  اإىل امتالك 

وبن قوى اأخرى ما تزال مل جتد لنف�سها بعد مو�سعا للفعل والتناف�ص 

والتدافع. 

وتنطلق هذه الدرا�سة من اأركان ثالثة هي: الأمة الو�سط، مفهوما 

وحقيقة، وال�سهود احل�ساري واقعا واآفاقا، والعوملة معطى وحقيقة، 

حموري  �سوؤال  على  ح�سارية  اإجابة  يقدم  اأن  يحاول  الكتاب  وكاأن 

اأمة  جعلناكم  »وكذلك  الو�سط:  لأمة  ميكن  كيف  مفاده:  ووجودي 

و�سطا« اأن حتقق ال�سهود احل�ساري على النا�ص: »لتكونوا �سهداء على 

النا�ص« يف ظل نظام العوملة الذي ت�سعى الدول الغنية اإىل فر�سه على 

العامل املتخلف؟

برغوث  عبدالعزيز  الدكتور  يقدمها  التي  الدرا�سة  كانت  ولئن 

مالك  اجلزائري  املفكر  اأ�سا�سا  بها  قام  �سابقة  لدرا�سات  ا�ستمرارا 

احل�ساري  »ال�سهود  كتاب  فاإن  ح�سنة،  عبيد  عمر  والأ�ستاذ  نبي  بن 

حمكمة  جديدة  نظر  وجهة  يعترب  العوملة«  ع�سر  يف  الو�سط  لالأمة 

البناء والت�سور واملنهج، وحتمل نف�سا اإيجابيا بعيدا عن مقولة »لي�ص 

الو�سط  الأمة  اأن  من  تنطلق  نظر  وجهة  كان«،  اأف�سل مما  بالإمكان 

التي تعترب خر اأمة اأخرجت للنا�ص، والتي من وظائفها ال�سهادة على 

النا�ص، ما تزال حتوي يف داخلها خمرة النهو�ص من جديد ومقومات 

النطالق  عن  تعيقها  التي  الأر�ص  جاذبية  من  والتخل�ص  الإفالت 

وجتعلها من�سغلة بغر الأولويات ال�سرورية. 
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وبنوع من ال�سرح والتمثيل والتدقيق، ترى الدرا�سة اأن هذه اخلمرة 

ت�سمل الكل ول ت�ستثني اأحدا، حيث ل جمال -متى اأردنا النهو�ص- اأن 

ي�سعر اأحد با�ستغناء املجتمع عنه، وقد ب�سطت القول يف اأدوار الإن�سان 

املحيط  مع  تفاعله  يف  ذلك،  وغر  و�سيا�سيا  ومعلما  مثقفا  امل�سلم، 

والواقع.

وحيث اإن الكتاب ينطلق من اأن الأمة الو�سط هي الأ�سل وهي التي 

ينبغي اأن تكون مرجعا لغرها من الأمم، على اعتبار اأن اأمة ال�سهود 

ل جمال فيها للظلم اأو العدوان ملراعاتها لو�سطية الإ�سالم وحلقوق 

العزيز  عبد  الدكتور  فاإن  ومعتقده،  دينه  عن  النظر  بغ�ص  الآخر، 

برغوث يدعو، لإدراك مرحلة ال�سهادة، ذلك املوقع املن�سود، اإىل و�سع 

خطط ودرا�سات ي�ستهدي بها الباحثون والدار�سون وفق منهج قادر 

على التعامل مع معطيات العوملة وعلى املحافظة على اخل�سو�سيات 

العربية والإ�سالمية، وعلى التمكن لثقافة ال�سالم والتعارف والتحاور 

امل�سبوط وامل�سوؤول، وهذا ما ل يتاأتى من وجهة نظر الكاتب اإل من 

منطلقها  يكون  الإ�سالمي  التفكر  منط  يف  جتديدية  عملية  خالل 

اإعادة النظر يف منظومة الأمة الرتبوية والتعليمية، وتكييفها مبا يحقق 

الآمال املن�سودة لأمة الو�سط يف ظل �سمولية الإ�سالم وعامليته.

ويت�سمن الكتاب »ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط يف ع�سر العوملة« 

ب�سطا م�ستفي�سا و�سامال لظاهرة العوملة، ما لها وما عليها، وقد وفق 

مع  التعامل  يف  منهج  معامل  �سورة  ر�سم  يف  بعيد  حد  اإىل  الكاتب 

العوملة، لي�ص باعتبارها �سرا مطلقا، ولكن باعتبار اأن فيها ما ي�ستفاد 

منه وما يرد، كما وفق يف تقدمي روؤية وا�سحة املعامل، ومنهج �سليم 

واإيجابا،  �سلبا  العوملة،  انعكا�سات  اأهم  وبيان  الآخر،  مع  التعامل  يف 

الرتبية  م�ستوى  على  خ�سو�سا  والإ�سالمي،  العربي  العاملن  على 

معامل  يب�سط  لذلك،  تبعا  وهو،  والقت�ساد،  وال�سيا�سة  والجتماع 

الأول  يتعلق  اأركان  ثالثة  اإىل  ت�ستند  الجتماعي،  التغير  يف  نظرية 
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واعتباره  الالزمة  الأهمية  والرتبوي  التعليمي  البعد  اإعطاء  ب�سرورة 

املدخل ال�سليم لكل عملية تغيرية نحو الأف�سل، ويتعلق الركن الثاين 

مبفهوم »الأمة الو�سط« فهما وت�سحيحا وا�ستدراكا، والثالث مبفهوم 

»ال�سهادة« على النا�ص، منهجا وغاية وهدفا، اعتمادا على قراءة كثر 

من الن�سو�ص امل�ستقاة من بواطنها العربية والغربية.
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مـــدخــــــل





احلمد هلل رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين... وبعد...

فيتناول الكتاب بالدرا�سة مو�سوع ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط 

يف ع�سر العوملة، ويحاول بيان ما للتجديد الثقايف والرتبوي والتعليمي 

من دور حيوي يف اإعادة احليوية احل�سارية لالأمة والدفع بها من جديد 

اإىل عامل ال�سهود احل�ساري العاملي؛ حيث الإجنازات احل�سارية ذات 

التاأثر والفائدة الإن�سانية العاملية. 

اإن الو�سع املعقد الذي متر به الأمة الإ�سالمية خ�سو�سا والب�سرية 

عموما يو�سح، مبا ل يدع جمال لل�سك، اأن الأمة بحاجة ما�سة اإىل 

من  والفكرية  واملادية  الب�سرية  طاقاتها  وا�ستنفار  قواها  ا�ستنها�ص 

عاملية،  �سهودية  ح�سارية  دورة  يف  للدخول  جديد  من  التاأهل  اأجل 

حترك فيها وازعها الديني وعمقها ال�ستخاليف وقدراتها احل�سارية 

واإمكاناتها الب�سرية وتتوجه نحو حتقيق ر�سالتها احل�سارية املطلوبة 

الإن�سانية  احل�سارة  م�سرة  ويف  هي،  م�سرتها  يف  التوازن  لإحداث 

عموما.

اإن الكتاب احلايل ينطلق من اقتناع اأ�سا�سي مفاده اأن ر�سالة الأمة 

بال�سور املطلوبة ما مل ترتفع  وواجبها ودورها ووظيفتها لن تتحقق 

هذه الأمة اإىل م�ستوى ال�سهود احل�ساري املنوط بها. فالأمة الإ�سالمية 

التي و�سفت يف القراآن الكرمي باأنها »اأمة اخلرية« و»اأمة الو�سط« لن 

تدخل يف فعل ح�ساري �سهودي كلي ما مل ت�ستوعب حقيقة و�سطيتها 

وطبيعة ر�سالتها ال�سهودية، وما مل متتلك القدرة على اكت�ساف �سنن 

الكثر من  اأ�سابت  التي  الوهن احل�ساري  وفاجعة  الفعل احل�ساري 

مفا�سلها منذ زمن طويل.

اإن الكتاب يعالج مفهوم »الأمة الو�سط« بو�سفه مفهوما اأ�سا�سيا يف 

اإجناز الر�سالة احل�سارية لالإن�سان امل�سلم. ومفهوم »الأمة الو�سط«، 

كما تعر�سه ن�سو�ص القراآن وال�سنة النبوية املطهرة، مفهوم حموري 
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تتوجه  التي  ال�ستخالفية  احل�سارية  ور�سالتها  الأمة  فهم طبائع  يف 

نحو تاأكيد مفاهيم اخلرية والعاملية والإن�سانية والرحمة والإح�سان 

العرق  املتجاوزة لكل حواجز  ال�سامل والدعوة والإن�سانية  احل�ساري 

واللغة واجلن�ص والثقافة والآبائية املقلدة.

والكتاب، حن يعر�ص حقيقة »الأمة الو�سط« وطبائعها ور�سالتها 

وواجباتها احل�سارية العامة، يحاول اأن ي�ستح�سر الإطار العام والواقع 

عموما.  والب�سرية  خ�سو�سا  الأمة  به  متر  الذي  الفعلي  احل�ساري 

بتحديات  يتاأثر  واملت�سابك  املعقد  احل�ساري  الإن�ساين  الواقع  وهذا 

فاإن  ال�سبب  ولهذا  »العوملة«.  واقع  الآن  اأهمها  من  كثرة  وم�سكالت 

�سمن  يدر�سان  احل�ساري  ال�سهود  ومو�سوع  الو�سط  الأمة  مو�سوع 

اإطار العوملة باعتباره واقعا وحتديا وفعال ح�ساريا له تاأثراته العاملية 

العامة على احل�سارة الإن�سانية القائمة.

ينبغي  بو�سفها عامال فاعال  الكتاب  اإطار هذا  العوملة يف  وحتلل 

باإبداع  تتفاعل  لكي  لالأمة  توجيه  عملية  اأي  العتبار يف  بعن  اأخذه 

الأكرث  امل�سالك  اإيجاد  بغية  واآمالها  واآلمها  مع ظروفها  ومو�سوعية 

اإيجابية واأ�سالة ل�سرتجاع فاعليتها احل�سارية واأداء دورها التاريخي 

اأول يف اإثراء ذاتها واإغناء جتربتها بالأفكار والإبداعات واملوؤ�س�سات 

لالأمة  الإن�ساين  احل�ساري  امل�سروع  تقدمي  على  القادرين  والرجال 

الإ�سهام  يف  وثانيا  اخللق.  يف  اأهدافه  التي حتقق  بال�سورة  الو�سط 

املرثي لكامل التجربة احل�سارية لالإن�سان املعا�سر.

والكتاب ينطلق من مقدمات اأ�سا�سية اأولها اأن مفهوم »الأمة الو�سط« 

ينبغي اأن يراجع بالكيفية التي تتيح لنا تقدمي �سياغة ح�سارية متكاملة 

وطبائعها  الو�سط  الأمة  لهذه  ال�سمويل  الكلي  الفهم  فر�سة  تهيُئ 

ور�سالتها وخ�سائ�سها وواجباتها؛ وهنا اهتم الكتاب باجلمع واملكاملة 

بن العديد من املقاربات ال�سرورية لفهم حقيقة الأمة الو�سط منها: 

املقاربة اللغوية والتف�سرية وال�سرعية املقا�سدية الأ�سولية واملعرفية 
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املنهاجية ثم املقاربة احل�سارية ال�ستخالفية الإن�سانية التي ت�سل بنا 

و�سروط حتقيقه يف  الو�سط  لالأمة  »ال�سهود احل�ساري«  اإىل مفهوم 

الواقع احل�ساري »املعومل«.

واأما املقدمة الأ�سا�سية الثانية التي ا�ستند اإليها الكتاب فهي مفهوم 

»العوملة« بو�سفه اأول اإطاراً اأ�سا�سياً ينبغي مراعاته يف درا�سة ال�سهود 

معه  التعامل  ينبغي  واقعاً  ثانيا  وباعتباره  الو�سط،  لالأمة  احل�ساري 

اآثاره  وجتاوز  املتنوعة  فر�سه  من  ال�ستفادة  بغر�ص  فاعلية  باأق�سى 

العوملة  الثالثة:  باأنواعها  العوملة  مقاربة  عملية  متت  وقد  ال�سلبية. 

هذا  ويحاول  احل�سارية.  والعوملة  العلمية،  والعوملة  الأيديولوجية، 

الكتاب، ويف �سياق البحث يف �سروط ال�سهود احل�ساري املعا�سر لالأمة 

للعوملة احلالية؛ وذلك من  التوجيه احل�ساري  اأهمية  تاأكيد  الو�سط، 

اأجل الو�سول اإىل تر�سيخ مفهوم »العوملة احل�سارية الإن�سانية« الذي 

الأيديولوجية والعلمية  العوملتن  بالوعي والطموح والأهداف  يتجاوز 

ويفتح الآفاق نحو خطاب ح�ساري اإن�ساين �سهودي معومل ي�ستفيد من 

الإجناز احل�ساري التقني والعلمي والتكنولوجي والإعالمي املعا�سر، 

ويعيد و�سله على م�ستوى الفكر واملمار�سة بالقيم والأخالق واملعاير 

الإن�سانية التي غيبها متاما اخلطاب العوملي الأيديولوجي املتطرف. 

الو�سط  لالأمة  ال�سخم  احل�ساري  الإ�سهام  يكمن  بال�سبط  وهنا 

هو  تخ�سه  ل  التي  احل�سارية  للر�سالة  احلامل  الو�سطي  ولإن�سانها 

بذاته فقط، ولكن تخ�ص بني جن�سه اأفراداً وجماعات.

وبالرغم من اأن العوملة الأيديولوجية القائمة حتاول فر�ص املركزية 

احل�سارية الغربية بكل طاقتها وقواها واإمكاناتها، فاإن املجال متاح 

التي  الر�سالية  وظيفتها  الإ�سالمية  الأمة  لتمار�ص  موجودة  والفر�ص 

�ستتيح لها العودة اإىل م�سرح الأحداث احل�سارية ذات الأفق العاملي. 

فال �سك اأن الأمة الإ�سالمية الو�سط لديها ما تقدمه للح�سارة العاملية 

وهي تعي�ص الآن يف اأخطر مراحل تطورها؛ حيث �ستحتاج الب�سرية اإىل 

قيم الإ�سالم مثل قيم: احلرية والعدالة والت�سامح وامل�ساواة والإح�سان 

والفقه  واملعرفة  العلم  مبادئ  اإىل  �ستحتاج  كما  والتعارف،  والتكرمي 

والوعي التي ميتلكها الإ�سالم.
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ال�سياق احل�ساري  ياأتي يف هذا  الو�سط«  »الأمة  اإن احلديث عن 

وهذه التحولت احل�سارية ال�سخمة التي تلف العامل كله، واإن اإعادة 

اإثارة م�ساألة »الأمة الو�سط« لي�ص من اأجل التاأريخ والوعي بحقيقتها 

جتمع  منوذج  اإخراج  اأجل  من  ولكن  فقط،  وخ�سائ�سها  وطبائعها 

اأجل  ومن  والطبائع،  واخل�سائ�ص  احلقائق  هذه  فيه  تتج�سد  ب�سري 

مبمار�سة  ت�سمح  ب�سورة  والإن�ساين  الإ�سالمي  الواقع  تركيب  اإعادة 

القيم الإن�سانية واحل�سارية التي حتملها هذه الأمة، ومن اأجل تقدمي 

بدائل ح�سارية ملختلف التجمعات التي اأرهقت كاهل الإن�سان املعا�سر 

مبختلف �سنوف املكابدة والن�سحاق احل�ساري.

كانت  اإذا  اأنه  ل�سك،  يوؤكد، مبا ل يدع جمال  اأن  يريد  الكتاب  اإن 

احل�سارة الغربية ما زالت تبحث عن القوة وال�سلطان والهيمنة والغلبة 

والت�سلط با�سم العوملة اجلديدة وحت�سر الآخرين، فاإن الأمة الإ�سالمية 

الو�سط ل تبحث عن القوة وال�سلطان والهيمنة ال�ستعمارية؛ لأن لديها 

قوة من نوع اآخر ولديها �سلطانا ل ي�ساهيه ال�سلطان الدنيوي الغربي 

عمق  ويف  الغربي  عمقها  يف  العوملة  جيدا  يتاأمل  الذي  اإن  القائم. 

اأبعادها احل�سارية املوؤ�س�سة على الروؤية الكوينية الغربية احلديثة، فاإنه 

�سيجدها تعرب عن عملية موؤ�س�سية واعية ومنظمة من اأجل حماولة 

تر�سيخ  اأجل  من  قواه  كل  وتوجيه  احل�ساري  الغربي  الن�سق  جتديد 

مركزيته على نطاق عاملي وا�سع وباأ�سلوب اأكرث دقة وعلمية ومنهجية. 

والغربي، وب�سكل خا�ص الأمريكي، حن ينظر اإىل العوملة من ذات ن�سقه 

ر لها - فاإنه يرى فيها عملية �سرورية  هو - وخا�سة من يتبناها ويُنظِّ

لإعادة بناء قوته ومعاجلة اجلوانب املهرتئة يف ح�سارته. فعند هذه 

ال�سريحة من الإن�سان الغربي لي�ست غاية العوملة هي اأن تنقل احل�سارة 

اإىل الآخرين اأو اأن تخدم م�سالح الآخرين اأو اأن تنقذهم من التخلف 

وال�سعف احل�ساري بكل اأنواعه؛ فهذا اأمر ثانوي هام�سي تابع ولي�ص 

مق�سودا من العملية؛ فاملق�سود الفعلي واملخطط للعوملة عند هوؤلء 

هو حماولة جتديد الذات والقوة من اأجل ا�ستمرار املركزية واملحافظة 

عليها يف ذروة قوتها. فهذا النوع من الإن�سان الغربي احلديث حن 
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يب�سط العوملة ب�سكل اآلياتها القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية والدينية 

والجتماعية والتقنية والتكنولوجية والع�سكرية والعلمية والإعالمية، 

فهو ل يب�سطها لإنقاذ ح�سارة الآخرين ولكن لتحقيق م�ساحله هو 

بالأ�سا�ص. وكل ما ل يعود عليه بامل�سلحة وكل ما ل يفر�ص مركزيته 

وقوته وهيمنته عليه، فال موقع له يف التخطيط ال�سرتاتيجي للعوملة 

الأيديولوجية الغربية احلالية. 

كوين  م�سروع  عمق  عن  تعرب  ل  اليوم،  ن�ساهدها  كما  والعوملة، 

وح�ساري ومعريف ومنهاجي، كما اأنها ل ت�سكل ن�سقا ح�ساريا بديال 

ومركبة  معقدة  و�سيلة  عن  عبارة  ولكنها  الآخرين،  يقنع  اأن  ميكن 

وا�ستمرار  ح�سوره  تاأكيد  فر�سة  لها  املهند�ص  للغربي  تتيح  وفاعلة 

حيويته احل�سارية وهيمنته على القرار والقوة وزمام الفعل احل�ساري 

ولكنها  الغربي  امل�ستقبل  لتاأمن  الإن�ساين. فهي، يف عمقها، م�سروع 

ل ت�ستمل على م�سمون اإن�ساين فطري �سهودي ح�ساري ا�ستخاليف 

ح�ساري  مب�ستقبل  املعا�سر  الإن�سان  يب�سر  اأن  قيمي ميكن  اأخالقي 

متوازن ومتكامل.

 - الكتاب  ثنايا  �سيت�سح يف  كما   - الغربية  الأيديولوجية  والعوملة 

تعبر عن هاج�ص �سيا�سي - ثقايف غربي ا�سرتاتيجي يدفع بالإن�سان 

عمق  يف  مب�ساحله  الق�سري  جِّ  الزَّ اإىل   - خا�ص  ب�سكل   - الغربي 

م�سالح الب�سرية قا�سدا اإىل �سمان هيمنته وحتكمه يف كل امل�سالح 

احل�سارية الإن�سانية. والعوملة، بهذا الو�سع وامل�سمون تق�سم الب�سرية 

ويف  املركز  يف  يتموقع  الذي  الغربي  الإن�سان  خندق  اإىل  جديد  من 

العمق من احل�سارة واإىل خندق الآخرين الذين يتموقعون يف الهوام�ص 

ال�سهود  اإثارة  فاإن  ال�سبب،  ولهذا  املقفرة.  احل�سارية  وال�سحاري 

احل�ساري لالأمة الو�سط يف هذا ال�سياق هو حماولة لبيان الر�سالة 

العظيمة التي تنتظر هذه الأمة وتو�سيح �سرورة حتقيق التوازن يف 

الغربية املركزية من خالل عر�ص م�سروع  العوملة واحل�سارة  م�سرة 

الذي  احل�ساري  ال�سهود  حتقيق  تتغيى  التي  احل�سارية«  »العوملة 

باأكملها  الإن�سانية  احل�سارة  وم�سالح  كلها،  الب�سرية  هدفه  �سيكون 
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الكون  هذا  غالبية خرات  على  ت�ستويل  قليلة  فئات  م�سالح  ولي�ص 

حتت م�سميات خمتلفة.

اإن اأهداف »الأمة الو�سط« التي حتمل م�سروع ال�سهود احل�ساري 

وق�سيتها الكربى اليوم ل تكمن يف ال�سعي من اأجل امتالك ال�سلطان 

وال�ستحقار  واملركزية  والهيمنة  الت�سلط  وح�سارة  احل�ساري 

وال�ستنزاف والتبديد والت�ستيت وال�سراع. ولي�ست ق�سية الأمة اليوم، 

وهي جتتاز مع الب�سرية اأخطر املراحل تاأثرا على قيمها واأخالقها 

العوملة  وواقع  منطق  هيمنة  حتت  وخا�سة  وتراثها  ودينها  وثقافتها 

الغربية التي اأو�سلت الإن�سان اإىل قمم الإجناز العلمي النوعي املذهل 

واخلطر ويف خمتلف امليادين، هي البحث عن القوة من اأجل الهيمنة. 

فالأمة الو�سط ل ينبغي اأن يكون همها وهدفها الأ�سلي هو احل�سول 

املرعب؛  والذري  والبيولوجي  والكيمياوي  النووي  ال�سالح  قوة  على 

فهذا �ساأن الأمم اخلائفة اليائ�سة التي ترغب يف الت�سلط؛ لأن الأمة 

الو�سط الإيجابية اخلرية، حتى ولو �ساءت الأقدار اأن حت�سل على 

ويف  الإن�سانية  خدمة  يف  توظفها  اأن  فعليها  الفاتكة،  الأ�سلحة  هذه 

النفاذ اإىل اأقطار ال�سموات والأر�ص ب�سلطان العلم والأخالق وال�سكر 

هلل والرجوع اإليه.

اإن الأمة الو�سط متتلك �سلطانا اآخر ومتتلك اأ�سلحة اأخرى مدخرة 

وتراثها  و�سريعتها  احل�ساري  ومنهاجها  الكونية  وروؤيتها  دينها  يف 

ور�سالتها.  واأر�سها  واإن�سانها  واأخالقها  وقيمها  وثقافتها  وح�سارتها 

اإنها متتلك �سلطان الإميان ال�سحيح، والعلم النافع، والعمل ال�سالح، 

اإنها متتلك منوذج  لالآخرين،  احل�ساري  والإح�سان  احل�سن،  واخللق 

الروؤية  �سلطان  اإنها متتلك  احل�ساري،  ال�سهود  على  القادر  الإن�سان 

الكونية املوؤ�س�سة ل�سرعة الرحمة والعدالة وامل�ساواة واحلرية والتكرمي 

على  القادر  املنهج  قوة  متتلك  اإنها  والأخوة،  والحتاد  والت�سامح 

للحياة  ال�ُسننية  النظرة  متتلك  اإنها  والتوجيه،  والرت�سيد  التب�سر 

وللفعل احل�ساري، اإنها متتلك ثقافة العلم والقراءة، اإنها متتلك فل�سفة 
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التوازن والتكامل بن املادة والروح وبن العلم وال�سمر وبن الإميان 

والعمل وبن النظر وال�سلوك، اإنها متتلك روح الت�سامح واحلوار وخدمة 

الآخرين، اإنها متتلك مبادئ ال�سورى وقيم التنا�سح والدعوة.

والأر�ص  واملال  والأفكار  الرجال  كذلك  متتلك  الو�سط  الأمة  اإن 

هذه  بكل  له.  مثيل  ل  دينيا  تراثا  كذلك  متتلك  اإنها  واخلرات... 

الإمكانات وهذا ال�سلطان الذي متتلكه الأمة الإ�سالمية، �ستكون هي 

اأمة امل�ستقبل بدون �سك. ولكن ل بد لها من تر�سيد وتوجيه وتب�سر؛ 

لأن من ل يريدون لها اخلر يف الداخل واخلارج يريدونها اأن ل ترى 

النور ول ترى الطريق القومي ل�ستخالفها احل�ساري العاملي اجلديد 

الذي �سيُحدث التوازن يف م�سرةاحل�سارة الإن�سانية كلها. اإن املخالفن 

والب�سري  واحل�ساري  واملعريف  الديني  �سلطانها  تبدد  اأن  يريدونها 

ال�ستخالفية  ر�سالتها  ف�ساء  خارج  والب�سري  واملادي  والأخالقي 

الفعال.  احل�ساري  دورها  اأداء  اإىل  حتما  �ستو�سلها  التي  ال�سهودية 

اإنهم ي�سعون اإىل الزج بها يف ق�سايا جانبية من مثل: القتتال الداخلي 

والف�ساد والظلم حتى تلهى عن واجباتها احلقيقية يف �سناعة اإن�سان 

ال�سهود، وح�سارة الإبداع، وثقافة التكامل، واأمة الو�سط.

يحاول  الو�سط«، فهو  »الأمة  ملفهوم  يعر�ص  الكتاب، حن  اإن هذا 

املعا�سرة  الإ�سالمية  الأمة  واقع  يف  لتج�سيده  مداخل  عن  البحث 

كتجمع ب�سري �سيكون له �ساأن كبر يف م�ستقبل احل�سارة والإن�سان. 

والروحية  املادية  واملمتلكات  وال�سلطان  القوة  كل  اأن  �سك  ولي�ص من 

اأ�سرنا اإىل نتف ي�سر  واملعنوية التي تزخر بها الأمة الو�سط، والتي 

منها فيما �سبق من احلديث، �ستبقى جمرد اآمال اأو اأحالم اأو اأعمال 

فردية جزئية، ولن تتحول اإىل قوة ح�سارية حيوية، ولن ت�سبح جتمعا 

اأماتيا ح�ساريا جماعيا رائدا ما مل تتج�سد يف اإطار واقع اأمة و�سط. 

وهنا تواجهنا الإ�سكالية الكربى ويوؤرقنا التحدي ال�سخم الذي �سيبقى 

القتدار على  اإنه حتدي  اأن يجاب عنه نظريا وتطبيقيا؛  اإىل  قائما 

حتقيق »ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط«.
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اإن ال�سهود احل�ساري هو تلك احلالة من القتدار والتمكن والفعالية 

التي ت�سمح بتج�سيد منوذج الأمة الو�سط يف الواقع الإن�ساين وعلى 

امل�ستوى احل�ساري ال�سامل. وال�سهود احل�ساري واقع نف�سي ومعريف 

وثقايف  واقت�سادي  واجتماعي  واأخالقي  و�سلوكي  وذهني  وعقلي 

على  قادرة  جمموعها  يف  الإ�سالمية  الأمة  يجعل  و�سيا�سي  وتربوي 

الإن�ساين  الواقع  يف  وجت�سيدها  الو�سط  الأمة  حقائق  ا�ستيعاب 

احل�ساري؛ بحيث تن�سجم حركة الأمة وفعلها احل�ساري مع �سنن اهلل 

يف ال�ستخالف وتتحقق فعالية الأمة النموذجية على م�ستوى العبادة 

والإعمار والإنقاذ والتعارف الإن�ساين احل�ساري العام.

لي�ص يف  العديد من جوانبه  الإ�سالمية يف  الأمة  اأن حال  �سك  ل 

م�ستوى هذا ال�سهود احل�ساري املن�سود، ولكن هناك تبا�سر ودلئل 

يف كثر من اأقطار الأمة ويف كثر من الأحداث والتغرات التي تاأخذ 

مكانها يف واقع العامل كله توحي باأن وعي الأمة الإ�سالمية بال�سهود 

احل�ساري بداأ يت�سكل وينمو ويربز هنا وهناك. واملطلوب اليوم تعميق 

الوعي بال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط، وذلك من خالل الو�سائط 

والقيم  الدين  و�سائط  ومنها  اليوم  منتلكها  التي  واملتنوعة  املتعددة 

والإعالم  واملعرفة  والعلم  والرتبية  والقت�ساد  وال�سيا�سة  والأخالق 

والأ�سرة والرتفيه والثقافة والفن والتقنية والتكنولوجيا وغرها.

ويف �سياق العمل من اأجل حتقيق هذا ال�سهود احل�ساري ال�سامل، 

تبقى هناك حتديات �سخمة ينبغي لالأمة اأن جتابهها فكريا وعمليا 

يتاأهلوا  لكي  الأمة؛  لأبناء  وال�سروط  املناخ  توفر  من  تتمكن  حتى 

للدخول يف فعل ح�ساري يتيح لهم فر�سة الإبداع والإ�سهام يف بناء 

ح�سارة اإ�سالمية جديدة �ستاأخذ منهم قرونا من الزمن حتى ت�ستوي 

ويقوى عودها، وت�سبح قادرة على التدافع احل�ساري ال�سنني الأ�سيل 

والفعال.

اإن الكتاب بعد اأن اأو�سح حقيقة الأمة الو�سط وطبائعها، وحقيقة 

و�سرورة  احل�سارية  العوملة  وم�ساألة  وديناميكياتها،  وطبائعها  العوملة 
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ال�سالم احل�ساري من خالل الف�سول الثالثة الأوىل، عرج يف الف�سل 

الرابع على بيان اأهمية التجديد الثقايف والرتبوي يف بناء اإن�سان ال�سهود 

احل�ساري املن�سود واأمته. ويف الف�سل اخلام�ص �سرح لأهمية التعليم 

للمعلم  احل�ساري  ال�سهودي  الدور  وتفعيل  فل�سفته  تغير  و�سرورة 

احل�ساري.  ال�سهود  على  القادر  الإن�سان  لت�سكيل  اأ�سا�سي  كمدخل 

زالت  ما  مهمة  ق�سايا  واأثار  الف�سول  الكتاب يف خمتلف  عالج  وقد 

بحاجة اإىل مزيد درا�سة وتف�سيل مثل: التفاعل احل�ساري وال�سالم 

احل�ساري، والثقافة العاملية املن�سودة، والتعارف احل�ساري وغرها.

ولو  اأ�سهم،  اأن  اأجل  من  جهدي  حاولت  اإنني  اأقول  الأخر،  ويف 

الوعي  تيار  اإثراء  للغاية يف  متوا�سعة  ي�سر جدا، ومبحاولة  بق�سط 

احل�ساري وال�سهود الو�سطي املعا�سر ولو بجملة اأفكار قد تكون بالية 

اأو مكرورة. ولهذا فاإين اأ�سع هذه الأفكار املتوا�سعة بن يدي القارئ 

راجيا من املوىل عز وجل اأن ينفع بها واأن تكون مفتاح حوار وتبادل 

لالآراء والأفكار مع القراء الكرام.

واهلل املوفق اإىل ما يحبه وير�ساه، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب 

العاملن.

كوالملبور يف 2005/12/4
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الف�صل الأول

الإطار املنهجي لدرا�صة طبائع

احل�صاري وال�صهود  الو�صط  الأمة 





اأوال: الو�سطية احل�سارية واالآفاق اال�ستخالفية 

لل�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط

قبل اأن نتعر�ص لبع�ص الأفكار الأ�سا�سية يف هذا الكتاب، �سنحاول 

الو�سط  الأمة  حقيقة  درا�سة  يف  منه  ننطلق  عام  نظري  اإطار  و�سع 

وم�ساألة ال�سهود احل�ساري. ولكي نحلل ب�سورة عميقة ومفيدة ومثمرة 

الإ�سالمية  احلقيقة  تلك  من  اأول  ننطلق  اأن  ينبغي  امل�ساألتن  هاتن 

الوعي  الو�سط يف  اأمة  الإ�سالم وموقع  لنا موقع  التي حتدد  الكربى 

يف  الإ�سالم،  يكن  مل  احلقيقة  ففي  الب�سري.  واحل�ساري  الديني 

دينا  العامة،  واحل�سارية  الكونية  وتوجهاته  ومنطلقاته  ت�سوراته 

روحيا خال�سا يرتكز يف مبادئه ومقوماته ومنا�سكه وت�سريعاته على 

الت�سكيل الروحي لالإن�سان فح�سب متجاوزا بذلك الطبيعة الإن�سانية 

ذات الأبعاد املتعددة واملتكاملة، ومل يكن الإ�سالم دينا ماديا خال�سا 

الوعي  عمق  يف  ويركزها  املادية،  للقوى  والأ�سبقية  الأولوية  يعطي 

كما  الإن�سانية،  للحقيقة  النوعية  الرتكيبة  بذلك  متجاوزا  الإن�ساين 

مل يكن الإ�سالم دينا ا�ستالبيا يختزل الوجود الب�سري، ويتعاىل على 

حقائق  عن  ويتخلى  الوجود،  قوانن  مع  ويتعار�ص  العمران،  طبائع 

ال�ستخالف الكربى التي جتعل لوجود الإن�سان معنى كونيا وح�ساريا 

اإن الإ�سالم مل  متميزا، و�سروريا للحياة الب�سرية يف عامل ال�سهادة. 

اأدق  فيه  تتجلى  عميقا  »و�سطيا«  دينا  اإل  منطلقاته،  مبداأ  يف  يكن، 

معاين ال�سمول والتكامل والق�سدية والنظام.

و�سابط  كوين،  ومنطلق  ا�ستخاليف،  منزع  الإ�سالم  يف  والو�سطية 

فكامل  واجلماعية.  الفردية  الإ�سالمية  للحياة  اأ�سا�سي  ح�ساري 

التجربة الإ�سالمية الروحية واملادية والعمرانية والثقافية واحل�سارية 

تفتقر يف كينونتها ووجودها ووظيفتها اإىل هذا املعنى العميق للو�سطية. 

وي�سر القراآن الكرمي اإىل الن�ص التاأ�سي�سي ملفهوم الو�سطية الأماتية 

احل�سارية يف الإ�سالم يف قوله تعاىل: {

(البقرة: 143).                                                             
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ومن مفهوم الو�سطية احل�سارية الإ�سالمية تنبع املفاهيم الكربى 

الأخالقي.  اأو  الت�سريعي  اأو  العقائدي  امل�ستوى  على  �سواء  لالإ�سالم 

وتنت�سر معاين الو�سطية يف كل مفردة من تفا�سيل هذا الدين لتقدم 

لكامل  �ساملة  ح�سارية  اأبعادا  يعطي  ومهيمنا  خامتا  عامليا  دينا  لنا 

الوجود الإن�ساين، وجتربته ال�ستخالفية الإن�سانية يف اأبعادها الدينية 

وال�سيا�سية والثقافية والعمرانية والقت�سادية والأدبية والفنية.

منظور  املعنى،  بهذا  الإ�سالمية،  احل�سارية  الأماتية  والو�سطية   

ون�ساطاته   واأهدافه  وغاياته  الإن�سان  حلياة  ا�ستخاليف  ح�ساري 

الفكرة  هذه  عن  نعرب  اأن  اأردنا  فلو  الإن�ساين.  الواقع  يف  املختلفة 

اأماتية  بعبارة اأخرى نقول: اإن روؤية امل�سلم الكونية للحياة هي »روؤية 

ح�سارية و�سطية« بحكم جعله منتميا »لالأمة الو�سط« التي اأنيطت بها 

م�سئولية »ال�سهادة احل�سارية ال�ساملة« على كامل التجربة احل�سارية 

الأمة  حقائق  يف  ووجوده،  بوعيه  مركوزا،  امل�سلم  فكون  الإن�سانية. 

الو�سط وقيمها، فذلك يعني اأنه قد اأعطي منظورا ح�ساريا و�سطيا 

من  النا�ص  على  والتاريخية  احل�سارية  ال�سهادة  بتحقيق  له  ي�سمح 

املنظور  وهذا  العامل.  هذا  يف  املتعددة  والثقافات  احل�سارات  اأبناء 

يف  الإ�سالم  يت�سمنه  الذي  هو  امل�سلم  لالإن�سان  الو�سطي  احل�ساري 

عقيدته و�سريعته واأخالقه. ومن هنا فاإن اأي حماولة لفهم الإ�سالم 

وتوجهاته ومنطلقاته وت�سوراته الكونية واحل�سارية ينبغي اأن ينطلق 

من حقيقة »الو�سطية احل�سارية الإ�سالمية«. فمثال عندما نتحدث 

اأو ال�سهود الجتماعي واحل�ساري  البناء  اأو  التغير  اأو  عن التجديد 

يف �سوء الإ�سالم، فاإننا بال�سرورة نحتاج اإىل فهم حقيقة »الو�سطية 

احل�سارية الإ�سالمية« التي متثل منظور هذا التجديد ومنهج التغير 

اأو البناء اأو ال�سهود. 

يف  عميقة  ح�سارية  ودللت  معاين  احل�ساري  ال�سهود  وياأخذ 

ثقافية،  �ساكلة  هي  التي  الو�سطية  مبفاهيم  مت�ساًل  لكونه  الإ�سالم 

و�سبغة ح�سارية لهذه الأمة ولهذا الإن�سان. فكلما خرج �سلوك الأمة 
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و�سلوك الإن�سان عن معاين الو�سطية احل�سارية الإ�سالمية و�سوابطها 

الر�سادة  موازين  وا�سطربت  والن�سباط،  والن�سجام  التوازن  اختل 

احل�سارية يف حركة الأمة والإن�سان، واهتزت قيم »ال�سهادة احل�سارية 

على النا�ص«، وفقد امل�سلم »الر�سادة احل�سارية الو�سطية« - كما هو 

حاله يف كثر من البلدان الإ�سالمية اليوم - التي ت�سلمه بدورها اإىل 

عامل الوهن والتخلف احل�ساري عن منوذج هذه الو�سطية احل�سارية، 

يحتاج  ولهذا  كله.  الإ�سالم  يف  املت�سمن  الو�سطية  هذه  منهج  وعن 

الأمر اإىل عملية جتديد وتغير وبناء ح�ساري جديد يعيد للو�سطية 

والإن�سان.  الأمة  وظيفتها احل�سارية يف حياة  الإ�سالمية  احل�سارية 

فكل جتديد اأو تغير اأو بناء اأو �سهود ح�ساري يجب اأن يتغيى ا�سرتجاع 

التوازن واحليوية والفاعلية ملعاين الو�سطية وحقائقها يف حياة امل�سلم 

حتى ترت�سد خطاه، وت�ستقيم حركته، وين�سجم وعيه وفكره و�سلوكه 

مع منوذج الو�سطية احل�سارية الإ�سالمية ومنهجها الكوين ال�سامل.

ففي �سوء الإ�سالم، يبدو ال�سهود احل�ساري املنوط بالأمة الو�سط 

والتهور  العبثية  معاين  كل  تتجاوز  وعميقة،  ور�سيدة  قا�سدة  عملية 

يف  احل�ساري  ال�سهود  عن  نتحدث  وعندما  احلياة.  يف  وال�سطحية 

الإ�سالم، فاإننا نتحدث عن »ال�سهود الأماتي الو�سطي« اأي ال�سهود الذي 

يتخذ حقيقة »الأمة الو�سط« منوذجا عمليا، و�سوابط »املنهج الو�سطي« 

موجها ومر�سدا، ومعاين ال�سهادة على النا�ص ر�سالة ووظيفة. ومما ل 

�سك فيه اأن الأمة الإ�سالمية - يف كثر من مراكزها واأطرافها - تعي�ص 

حالة وهن و�سعف وغثائية ح�سارية �ساملة اأفقدتها التوازن والر�سادة 

والفاعلية والق�سدية يف كثر من املجالت التي تت�سمنها حقيقة الأمة 

الو�سط وروؤيتها للحياة. ومن هنا فال بد من عملية جتديد اأو تغير 

تتوجه اإىل الأمة عموما واإىل الإن�سان خ�سو�سا من اأجل اإعادة البناء 

كروؤية  الإ�سالمية  احل�سارية  الو�سطية  وحقائق  منطلقات  وفق  على 

ومنظور ومنهج للتجديد والتغير وال�سهود احل�ساري ال�سامل. 

وعندما نتحدث عن ال�سهود احل�ساري على �سوء حقائق الو�سطية 
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فاإننا  العاملية،  ودعوته  الإ�سالم  يت�سمنها  التي  الإ�سالمية  الأماتية 

نتحدث عن اخل�سائ�ص العامة لهذا ال�سهود احل�ساري والتي هي يف 

عمقها جت�سيد خل�سائ�ص الإ�سالم نف�سه ودعوته. فاإذا كان الإ�سالم 

اأن  ينبغي  الإ�سالمي  احل�ساري  ال�سهود  فاإن  ربانية،  ودعوته  ربانياً 

يج�سد معاين الربانية يف حياة النا�ص، ويبني الواقع الو�سطي الذي 

يعي�ص فيه النا�ص الإ�سالم وحقائقه الكربى.

ثانيا: االأمة الو�سط وفري�سة 

ال�سهود احل�ساري

وكذلك عندما نتحدث عن مفهوم »اأمة و�سطا« وعن مفهوم »لتكونوا 

املفهومن  ندرك متاما حقيقة هذين  اأن  ينبغي  النا�ص«  �سهداء على 

واحل�سارية  والثقافية  والجتماعية  واملنهجية  املعرفية  واأبعادهما 

والتاريخية، والعمرانية وال�ستخالفية العامة. فحديثنا عن الو�سطية 

املنهاج  يف  الإ�سالم  و�سطية  عن  وحديثنا  ال�سهودية،  الإ�سالمية 

والعقيدة والت�سريع والأخالق واملمار�سة ل يُكتمل ول يُفهم ول يُدرك 

وال�ستخاليف  والعمراين  والتاريخي  واحل�ساري  الديني  عمقه  يف 

لهذه  ال�سهود احل�ساري  الو�سط وحقيقة  الأمة  ما مل ندرك حقيقة 

والتي  اإليها  الإ�سارة  �سبقت  التي  القراآنية  والآية  النا�ص.  على  الأمة 

ي�ستخدمها بع�ص الباحثن للدللة على مفهوم و�سطية الإ�سالم وخا�سية 

 يف الإ�سالم تتحدث، يف احلقيقة، عن املفهومن ال�سابقن، 
(1)

التوازن 

مبا�سرة،  ب�سورة  احل�ساري  ال�سهود  ومفهوم  الو�سط  الأمة  مفهوم 

وتوازن  الإ�سالم  و�سطية  على  للدللة  العلماء  بع�ص  ا�ستخدمها  واإن 

الإ�سالم.. ولكننا يف هذه املحاولة �سنعالج اأول وقبل كل �سيء مفهوم 

اأو توازنه  بالن�سبة لو�سطية الإ�سالم  واأما ما �سنذكره  الو�سط،  الأمة 

فاإمنا هو من باب ك�سف اجلدلية القائمة بن الإ�سالم والأمة يف الفعل 

ال�ستخاليف واحل�ساري؛ اأي من باب التقعيد لق�سية اأن قيام الأمة 

1 انظر: حممد علي الت�سخري، التوازن يف الإ�سالم، الطبعة الثانية، (طهران: منظمة الإعالم الإ�سالمي. 1991).
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مراتب  اأق�سى  اإىل  وو�سولها  الو�سطية  ملعاين  وحتقيقها  الإ�سالمية 

ال�سهود احل�ساري، اإمنا يكون بالتحقق والإدراك والتطبيق لو�سطية 

الإ�سالم ومنهاجه الو�سطي. فكلما تخلت الأمة الإ�سالمية عن منهاج 

الو�سطية الإ�سالمية اأو تركته وراء ظهرها اأو تنكرت ملنهاجه و�سرائعه 

اأمة �سعيفة،  اأمة مهانة،  اأمة م�سلولة،  واأخالقه ال�ساملة حتولت اإىل 

م�ست�سعفة  معذبة  اأمة  غائبة،  اأمة  �ساهدة،  ل  اأمة  و�سطية،  ل  اأمة 

مذلولة. وكلما اأدركت الأمة حقائق و�سطية الإ�سالم وفهمتها وطبقتها 

اأمة  قوية،  اأمة  ن�سطة، مقدرة،  اأمة  اإىل  ا�ستعادت عافيتها، وحتولت 

و�سطية، اأمة �ساهدة، اأمة حا�سرة، اأمة فاعلة متمكنة.

كيانا  باعتبارها  الو�سط  الأمة  حقيقة  على  حديثنا  �سركز  اإذن 

ب�سريا، وباعتبارها نوعا من اأنواع الجتماع الب�سري املحقق ل�سروط 

وعمرانيا  وح�ساريا  وثقافيا  تاريخيا  واقعا  وباعتبارها  ال�ستخالف، 

ُج�سد بنموذجية عالية يف النموذج النبوي واخللفائي الأول.. وميكن اأن 

يُج�سد اليوم يف واقع الإن�سانية الفردي والجتماعي. كما اأننا نتحدث 

عن الأمة الو�سط باعتبارها اإجنازا تقوم به اجلماعة الإ�سالمية يف 

الأخرى،  الب�سرية  والثقافات  واحل�سارات  اجلماعات  مع  تدافعها 

وباعتبارها بناء �سيده النبي عليه ال�سالة وال�سالم، وو�سع اأ�سا�سياته 

وحقائقه على اأر�ص الواقع، وباعتبارها الأمة الوحيدة يف تاريخ الأمم 

والعمران الإن�ساين التي ُجعلت اأمة و�سطا من دون غرها. 

تثور  ال�سهودية  ر�سالتها  ولأهمية  الو�سط،  الأمة  لأهمية  ونظرا 

ت�ساوؤلت عدة بحاجة اإىل اأجوبة علمية مو�سوعية مثل: هل بنيت هذه 

الأمة باأمر اإلهي (كن فيكون)؟ هل بنيت الأمة الو�سط من قبل امل�سلمن 

تاريخ  الو�سط  الأمة  وال�سالم؟ هل حلقيقة  ال�سالة  عليه  النبي  بعد 

الطفرات  قبيل  من  اأنها  اأم  م�سبق  وثقايف  وح�ساري  تاريخي  وتطور 

حقيقة  الو�سط  الأمة  وهل  الب�سري؟  احل�ساري  الفعل  يف  املفاجئة 

ت�سري عليها قوانن الجتماع الب�سري و�سنن العمران الإن�ساين؟ واإذا 

كان الو�سع كذلك ففي اأي اجلوانب ت�سري هذه القوانن؟ وهل ميكن 

لهذه القوانن اأن حتكم على هذه الأمة بالفناء والزوال من على وجه 
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الب�سيطة؟ وهل جُتدد الأمة؟ ما هي �سروط هذا التجديد؛ وما و�سائله 

باأمره  اهلل  يجدد  متى  امل�سلم  ينتظر  هل  وا�سرتاتيجياته؟  ومناهجه 

العلوي الأمة الو�سط ويرجع لها القيادة والريادة؟ ماذا ينبغي للم�سلم 

القيام به يف �سبيل ا�سرتجاع الفاعلية احل�سارية لهذا التجمع الديني 

احل�ساري الإ�سالمي الو�سط؟

هذه جملة اأ�سئلة �سيحاول الكتاب بطريقة اأو باأخرى معاجلتها دون 

التطرق اإىل التفا�سيل واجلزئيات. كما اأن الكتاب �سيحاول الرتكيز 

ملفهوم  الأ�سا�سية  احل�سارية  والدللت  الأبعاد  بع�ص  معاجلة  على 

الأمة الو�سط وو�سطية الأمة، و�سهود الأمة واأمة ال�سهود.

ثــالــثــا: الــ�ــســهــود احلــ�ــســاري و�ـــســـرورة التوجيه 

الثقايف لالأمة الو�سط

الو�سط  لالأمة  الثقايف  التوجيه  �سرورة  بيان  على  نعرج  اأن  قبل 

ال�سهود  معنى  نحدد  اأن  الأهمية  من  ر�سالتها،  حتقيق  يف  واأهميته 

من  احل�ساري  ال�سهود  نعرف  اأن  ميكننا  عامة  وب�سورة  احل�ساري. 

جهة على اأنه ذلك الفعل ال�ستخاليف املنهجي املوؤهل لتج�سيد حقائق 

الأمة الو�سط كم�سروع لبناء ح�ساري متوازن يكون مبقدوره ا�ستيعاب 

وال�ستاتية  الفو�سى  حالة  من  القائم  الإن�ساين  الو�سع  ونقل  وجتاوز 

والنظام  التوازن  حالة  اإىل  والتخلف  والختالل  والوهن  والغثائية 

والتوحد والتنا�سق والقوة وال�ستقرار والرتقي على امل�ستوى املعريف 

والديني والب�سري واملادي والعمراين واحل�ساري الثقايف ال�سامل. كما 

فعلي  ح�سور  باأنه  احل�ساري  ال�سهود  تعريف  ثانية  جهة  من  ميكننا 

وواقعي فاعل للوجود احل�ساري الإ�سالمي يف واقع الأحداث الب�سرية 

الفاعل  احل�سور  وهذا  الب�سرية.  احل�سارة  مل�سرة  واملرثية  الكربى 

واملتوازن يتوجب اأن يكون ح�سورا بالوعي والفكر والوجدان والنف�ص 

وبالروؤية  الإ�سالمي،  والجتماع  واحل�سارة  والثقافة  والهوية  والذات 

اأخرى  وبعبارة  الإ�سالمي..  احل�ساري  وبالإجناز  الإ�سالمية  الكونية 

ومعاين  والأ�سيل حلقيقة  الفاعل  احل�سور  هو  احل�ساري  فال�سهود 
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الأمة الو�سط ت�سورا وفهما والتزاما وممار�سة وتطبيقا وعطاء وفعال 

والإن�سانية  الأمة  مل�سرة  ومرثيا  الأر�ص  وممكنا يف  مبدعا  ح�ساريا 

بالإجنازات والرجال والأفكار واملعارف والقيم والأخالق واملوؤ�س�سات 

ونظم الوعي الالزمة للتطور املتوازن لالأمة والإن�سانية. كما ن�ستطيع من 

جهة ثالثة اأن نحدد مفهوم ال�سهود احل�ساري باأنه تلك احلالة والو�سع 

من الن�سج والعمق والإبداع والتجدد والتما�سك والقوة والوحدة التي 

جتعل الأمة قادرة على اأداء دور فاعل يف خريطة وا�سرتاتيجية الفعل 

اأن  رابعة  املعا�سر. كما ميكننا من جهة  العاملي  الإن�ساين  احل�ساري 

نعرف ال�سهود احل�ساري على اأنه تلك اللحظة التاريخية واحل�سارية 

التي تكون فيها الأمة من�سجمة يف تدينها وتفكرها وعملها وممار�ستها 

و�سرها الديني واحل�ساري والثقايف والعمراين ومتناغمة متاما مع 

و�سرائع  الكونية  احلركية  وقوانن  الجتماع  و�سنن  العمران  طبائع 

ال�سهود  نعرف  اأن  خام�سة  جهة  من  ن�ستطيع  كما  الهادية.  الوحي 

احل�ساري باأنه ذلك الفعل الإ�سالمي املحقق ملركزية الأمة وقياديتها، 

واملفعل ملرجعيتها ح�ساريا حتى ت�سبح الأمة م�سدرا لالإ�سعاع الديني 

والثقايف واحل�ساري يف واقع النا�ص والثقافات واحل�سارات القائمة.

احل�ساري  لل�سهود  وال�سمويل  العميق  املفهوم  هو  هذا  كان  فاإذا 

بو�سفه: ذلك الفعل ال�ستخاليف املحول والناقل لالأمة من و�سع اأدنى 

املركزية  حالة  اإىل  احل�سارية  الهام�سية  حالة  ومن  اأعلى  و�سع  اإىل 

يف  الو�سط  الأمة  ومعاين  حلقائق  الفاعل  واحل�سور  احل�سارية، 

الواقع احل�ساري املعا�سر، وحالة القتدار املبدع على الأداء والإجناز 

والتفاعل احل�ساري، وحلظة الن�سجام والتناغم يف حركة الأمة مع 

�سنن اهلل وقوانينه و�سرائعه وطبائعه وفطره، والتحقيق الفعلي ملركزية 

وقيادية الأمة الو�سط ح�ساريا وثقافيا، والوعي النا�سج الالزم جلعل 

اإذا  الإن�سانية.  احل�سارات  على  �ساهدة  العليا  الإ�سالمية  املرجعية 

مقومات  فاإن  احل�ساري،  لل�سهود  الأ�سا�سي  املفهوم  هو  هذا  كان 

ومدركة  م�ستوعبة  تكون  اأن  ينبغي  الأ�سا�سية  و�سروطه  ال�سهود  هذا 

ال�سهودية ومناهجها  الوظيفة  الو�سط وحلقيقة  الأمة  بعمق حلقيقة 

وو�سائلها واآلياتها.

47



ال�سهود  م�سئولية  املعا�سرة  الإ�سالمية  املجتمعات  حتمل  ولكي 

التوجيه  م�سئولية  عاتقها  على  تاأخذ  اأن  لها  ينبغي  احل�ساري 

احل�ساري ال�سامل للطاقات الفكرية والب�سرية واملادية التي متتلكها، 

وتدرجها �سمن اإطار التنمية احل�سارية ال�ساملة التي ترفع الغنب على 

التوجيه  ق�سية  ففي  احل�ساري.  ال�سهود  موقع  اإىل  وترجعها  الأمة 

احل�ساري لطاقات الأمة واإمكاناتها تكمن امل�سكلة الكربى التي ينبغي 

فاملطلوب  احل�ساري.  الأمة  مل�سروع  خدمة  وعالجها  مواجهتها  لنا 

احل�سارية  التنمية  حتقيق  هو  الإ�سالمية  املجتمعات  خمتلف  من 

للع�سر  احل�ساري  ال�سقف  م�ستوى  اإىل  الرتقاء  عن  بحثا  ال�ساملة 

علمية  نظريات  تطوير  هو  وال�سروري  امللح  فاملطلب  نعي�سه.  الذي 

والدولة  والأ�سرة  لالإن�سان  احل�ساري  التوجيه  لتحقيق  مو�سوعية 

واملجتمع والثقافة والرتبية والتكنولوجيا والقت�ساد وال�سيا�سة حتى 

لكل جمتمع م�سلم  ال�سهود احل�ساري  كلها يف خدمة م�سروع  ت�سب 

ولالأمة جمتمعة. وهنا بال�سبط تكمن امل�سئولية الكربى للمجتمعات 

الإ�سالمية املعا�سرة. فهي كلها مطالبة بالو�سول اإىل تركيب ح�ساري 

تنميتها  م�ساريع  خلدمة  واإمكاناتها  طاقاتها  كل  يحرك  منهجي 

احل�سارية. فبدون تطوير نظرية ح�سارية �ساملة للتوجيه والرت�سيد 

لالإمكانات والطاقات فاإن هذه الأخرة قد تبدد وتتاآكل وتت�سارع خارج 

مراكز احليوية احل�سارية والفعل ال�سهودي املمكن يف الأر�ص. فال بد 

اإذن من تطوير فقه ح�ساري مو�سوعي يعنى بفكرة التوجيه والرت�سيد 

والتاآكل  والت�سارع  التفكك  الأمة  جتنيب  حماول  الأمة  طاقات  لكل 

الب�سرية  الإمكانات  تبديد  نزيف  اإيقاف  وحماول  واملزمن،  املدمر 

اأن تتطور يف كل جمتمع م�سلم  والفكرية لالأمة. ول بد من  واملادية 

والتعاون  للتكامل  ووعي جديد  وفكر جديد،  ثقافة جديدة،  معا�سر 

ولإمكانات  الأمة،  ولأفكار  الأمة،  لأبناء  واملنهجي  احلكيم  والتوجيه 

م�سروع  يف  وت�سب  واحد  باجتاه  الإمكانات  كل  تتحرك  حتى  الأمة 

واملعرفة  والرتبية  القت�ساد  جمالت  يف  املمكن  احل�ساري  ال�سهود 

الثقافة  اأو  الفقه  فهذا  والثقافة.  وال�سناعة  والتكنولوجيا  والتقنية 
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لل�سهود احل�ساري والتنمية احل�سارية  اخلا�سة بالتوجيه احل�ساري 

ال�ساملة للمجتمعات امل�سلمة اأ�سبح لزمة من لوازم الفاعلية احل�سارية 

للمجتمعات الإ�سالمية املعا�سرة؛ ذلك لأن التوجيه احل�ساري »قوة يف 

الأ�سا�ص، وتوافق يف ال�سر، ووحدة يف الهدف. فكم من طاقات وقوى 

مل ت�ستخدم، لأننا ل نعرف كيف نكتلها! وكم من طاقات وقوى �ساعت 

فلم حتقق هدفها حن زحمتها قوى اأخرى �سادرة عن نف�ص امل�سدر، 

اجلهد  الإ�سراف يف  هو جتنب  فالتوجيه  الهدف.  نف�ص  اإىل  متجهة 

والوقت. فهناك مالين ال�سواعد العاملة، والعقول املفكرة يف البالد 

الإ�سالمية �ساحلة لأن ت�ستخدم يف كل وقت، واملهم هو اأن ندير هذا 

اجلهاز الهائل املكون من مالين ال�سواعد والعقول يف اأح�سن ظروفه 

الزمنية والإنتاجية املنا�سبة لكل ع�سو من اأع�سائه. وهذا اجلهاز حن 

  (2)
يتحرك يحدد جمرى التاريخ نحو الهدف املن�سود« 

اأي  ن�سيع  اأو  نعزل  اأو  نهم�ص  ل  اأن  ينبغي  ع�سر  يف  نعي�ص  اإننا 

طاقة اأو اإمكان اأو و�سيلة منتلكها من اأجل حتقيق ال�سهود احل�ساري 

وال�سيا�سة  والتقنية  والقت�ساد  والثقافة  والدين  والرتبية  املن�سود. 

والأ�سرة والإعالم والتجارة واملال والفكر واملعرفة والزراعة وال�سناعة 

والأدب واللغة والفن والتكنولوجيا... كلها عوامل اأ�سا�سية يف حتقيق 

اأن  لها  ينبغي  كثر  وغرها  العنا�سر  هذه  فكل  احل�ساري.  ال�سهود 

توجه توجيها ح�ساريا منهجيا علميا يخ�سع لعلوم التوجيه ومعارفه 

املتطورة جدا يف زماننا. ففي اللحظة التي يعي فيها املجتمع اأنه يقوم 

بعملية التوجيه احل�ساري املنهجي املنظم لطاقاته الب�سرية والفكرية 

وخرباته  ووقته  واإمكاناته  طاقاته  لكل  مقدرا  ي�سبح  فاإنه  واملادية، 

اللحظة  هذه  ويف  وتاريخه،  ودينه  وتراثه  وتربيته  و�سيا�سته  وثقافته 

بال�سبط يكون املجتمع قد بداأ عهد ال�سهود احل�ساري الذي يج�سد 

معاين ودللت الأمة الو�سط واملنهاج احل�ساري الو�سطي الذي يحمله 

الإ�سالم للب�سرية يف ع�سر العاملية ال�ساملة.

(2) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، ترجمة: عمر كامل م�سقاوي وعبدال�سبور �ساهن، الطبعة الأوىل، (دم�سق: دار الفكر، 

1981)، �ص 78.
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على  موؤ�س�سا  ور�سالتها  الو�سط  لالأمة  املن�سود  الت�سور  كان  فاإذا 

الروؤية احل�سارية، فاإن م�ساألة ال�سهادة امل�سار اإليها يف الآية ال�سابقة 

نتحدث  ول�سنا  ومعقد.  جليل  اأمر  بل  الب�سيط  الهن  بالأمر  لي�ست 

عن ال�سهادة هنا مبعناها الأخروي املفروغ منه، وكذلك ل�سنا ب�سدد 

احلديث عن ال�سهادة مبعناها الدنيوي النظري العام، ولكن ال�سهادة 

مقوماته  وما  به؟  املق�سود  فما  ال�سهود احل�ساري،  تاأتي مبعنى  هنا 

و�سروطه. فيما يلي بيان ملفهوم ال�سهود احل�ساري الذي يُناط بالأمة 

الو�سط القيام به.

ر�سالتها  وطبيعة  الو�سط  الأمة  حقيقة  نو�سح  اأن  يتطلب  والأمر 

ونوعية واجبها ون�سق حركتها ومنط حياتها ومنهاجية �سرها ومنظور 

روؤيتها الكونية، ونبن ق�سية العمق الديني، والعمق التاريخي، والعمق 

ال�ُسنني، والعمق الفطري لالأمة  احل�ساري، والعمق الثقايف، والعمق 

ال�ستخاليف  امل�سروع  واأبعاد  معامل  جنلي  اأن  ينبغي  كما  الو�سط. 

الو�سط  الأمة  هذه  الذي حتمله  التوازين  العاملي  الكوين  احل�ساري 

للعامل ولالإن�سانية.
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رابعا: مدخل املقاربة اللغوية 

ملفهوم االأمة الو�سط

�سنحاول يف التحليل الآتي التنقيب عن بع�ص الدللت الأ�سا�سية 

اللغوية  الدللت  على  البداية  يف  معرجن  الو�سط  الأمة  ملفهوم 

وال�سطالحية ملفهومي »الأمة« و»الو�سط«. اأول وقبل كل �سيء تنبغي 

ال�سطالحي  واجلهد  واللغوي  القامو�سي  العمل  اأن  اإىل  الإ�سارة 

العربي الإ�سالمي ي�ستمل على تنوع وتعدد املداخل الدللية ملفهومي 

ومتعددة  متنوعة  تعريفية  مداخل  هناك  اإن  اإذ  و»الو�سط«؛  »الأمة« 

الأهمية  من  الرغم  وعلى  »الو�سط«.  ومفهوم  »الأمة«  مفهوم  ملقاربة 

الق�سوى لتلك املداخل اللغوية وال�سطالحية ملفهومي »الأمة الو�سط« 

بناء ت�سور دليل معريف  املداخل بغر�ص  تلك  اأننا �سنعالج بع�ص  اإل 

حلقيقة مفهوم الأمة الو�سط واأبعاده على م�ستوى الر�سالة احل�سارية 

ال�سهودية لهذه الأمة.

فلو رجعنا اإىل معظم قوامي�ص اللغة ومعظم التعاريف ال�سطالحية، 

»الأمة«  ملفهوم  ومتنوعة  خمتلفة  وحتديدات  تعاريف  جند  فاإننا 

»الأمة  مفهوم  لتحديد  املحاولت  بع�ص  وكذلك  »الو�سط«  وملفهوم 

الأمة  تعريف  اإىل  منها  نزع  ما  التعاريف  تلك  من  ويهمنا  الو�سط«. 

كظاهرة اجتماعية وكظاهرة دينية وكواقع �سيا�سي واجتماعي وثقايف 

ت�سكل  التي  املرتابطة  الب�سرية  اجلماعة  تلك  فالأمة هي  وعمراين. 

وحدة عقدية وثقافية وح�سارية و�سيا�سية ور�سالية. وميكن القول اإن 

الأمة عندما نطلقها يف ال�سطالح القراآين فاإنها تاأخذ معاين متنوعة 

على ح�سب ال�سياق، ولكن يعنينا اأن ناأخذ مفهوم الأمة الذي اأ�سارت 

اإليه الآية (143) من �سورة البقرة لت�ساله مبا�سرة مبو�سوعنا. وقبل 

اأن نقدم خال�سة لدللة الأمة الو�سط، �سنحاول حتديد مفهوم لفظة 

»الأمة« ثم نعرج على حتديد معنى لفظة »الو�سط«. وقد وردت كلمة الأمة 

 ،
(4)

 مبعاٍن  خمتلفة ومتنوعة منها: الرجل الأمة، واجلماعة 
(3)

يف لغة العرب 

واأتباع الأنبياء، والدين، والرجل ال�سالح الذي يوؤمت به، والزمان، والأم، 

(3) انظر: �سعيد الكرمي، الهادي اإىل لغة العرب، ط1، (بروت: دار لبنان، 1980)، ج1، �ص 20.

(4) انظر: �سعدي اأبو حبيب، القامو�ص الفقهي: لغة وا�سطالحا، ط1، (دم�سق: دار الفكر، 1988)، �ص 19-18.
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التي  القاعدة  اأو  »الطريقة  الأمة:  كذلك  ويقال  والقوم..  والطريقة، 

يوؤمت بها. ويف القراآن الكرمي: {                                   

(الزخرف: 22). والأمة هي الدين، ويقال: فالن ل اأمة له، اأي ل دين 

له، واأمة الرجل قومه، والأمة هي احلن.. واأمة الإن�سان قامته، واأمة 

الطريق معظمه الذي ي�سر فيه النا�ص، واأمة الوجه �سورته، والأمة 

قرن من النا�ص يعي�سون يف عدد من ال�سنن. والأمة الرجل الذي يجمع 

من الف�سائل واملزايا ما ل يجتمع اإل يف اأمة، ويقال: هو اأمة وحده،. 

. كما 
(5)

(النحل: 120)  ويف القراآن الكرمي: {                            

تاأتي الأمة كذلك مبعنى: »الإمام والعامل والقرن من النا�ص والرجل 

الذي ل نظر له، وكل قوم اتبعوا نبياً واأ�سيفوا اإليه. واأمة الوجه �سنته 

والطريقة،  حي،  كل  من  واجليل  منه..  احل�سن  ومعلم  معظمه  وهي 

ويقال كذلك لالأمة: 
 (6)

والطريق، واجلماعة والدين واحلن والقامة«. 

»كل من بعث اإليهم نبي، وي�سمون اأمة الدعوة اأو كل املوؤمنن به وهم 

.
(7)

اأمة الإجابة« 

وقد حاول بع�ص الباحثن اإيراد تعاريف متنوعة للفظة »الأمة« منها 

اأو  اأو زمان واحد  اأن الأمة »كل جماعة يجمعهم اأمر ما اإما دين واحد 

مكان واحد، �سواء كان ذلك الأمر اجلامع ت�سخرا اأو اختيارا وجمعها اأمم. وقوله 

(اآل عمران: 104).  تعاىل: {                                                

اأي جماعة يتخرون العلم والعمل ال�سالح يكونون اأ�سوة لغرهم.

واأف�سل تعريف جامع لالأمة اأنها: »جماعة تعتقد عقيدة واحدة ينبثق 

تعرف  اأن  وميكن   .
(8)

وم�سكالتها«  اأمورها  ملعاجلة  نظام  عقيدتها  عن 

 
(9)

الأمة على اأنها: »اجلماعة يوؤلف بينها رابط ما من دين اأو اأ�سل اأو مكان« 

الناه�سة  وللموؤ�س�سات  وم�ستمر،  قائم  »كيان  اأنها  على  كذلك  وتعرف 

باأمرها �سخ�سيتها املعنوية الدائمة اإىل جانب الوجود املادي، وهو وجود 

(5) الكرمي، الهادي اإىل لغة العرب، �ص 89.

(6) عبداهلل الب�ستاين، الوايف: معجم و�سيط للغة العربية، (بروت: مكتبة لبنان،1980)، �ص20.

(7) عبداملنعم احلفني، معجم م�سطلحات ال�سوفية، ط1، (بروت: دار امل�سرة،1980)، �ص 24.

الثانية، (بروت: دار الكتاب  البيان احلديث، الطبعة  األفاظ القراآن: جممع  (8) �سميح عاطف الزين، تف�سر مفردات 

اللبناين، 1984)، �ص 88.

(9) اأحمد العايد واآخرون، املعجم العربي الأ�سا�سي، (جامعة الدول العربية: املنظمة العربية للثقافة والعلوم، 1988)، 

�ص 109-108.
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. وكذلك ميكن اأن تعرف الأمة 
(10)

نام متجدد لهذه ال�سخ�سية املعنوية« 

املحمدية ب�سورة خا�سة على اأنها: »قوم الر�سول اأو بالتحديد اجلماعة 

اأن  عليها  املوؤمنة  اجلزئية  الأمة  هذه  اإن  البداية.  منذ  بدعوته  املوؤمنة 

حتقق الأمة ال�ساملة: اأمة اآخر الأنبياء فتكون بهذا املعنى اآخر الأمم لآخر 

القراآن غالبا  الذين يعرب عنهم  اأولئك  بالأمة  املق�سود هنا  اإن  الأنبياء. 

بالنا�ص. اإن حممدا هو اآخر الأنبياء، ور�سالته اآخر الر�سالت. واأمته اآخر 

الأمم. اإنه مبعوث اإىل النا�ص كافة كما يف القراآن واحلديث. العامل اإذن 

كله اأمته باملعنى الوا�سع للكلمة. العامل كله هو جمال الدعوة، والنا�ص يف 

العامل هم بالتايل اأمة الدعوة، واأمة النبي. �سحيح اأنه ينبغي على النبي 

اأن يبلغ دعوته للعامل كله على الوجه ال�سحيح، لكن القراآن يت�سور اإمكان 

عدم حتول العامل كله اإىل الإ�سالم اأيام النبي؛ لذلك جعل اأمة الإجابة؛ 

الأمة الو�سط (�سهداء على النا�ص) على الذين مل ي�ستجيبوا بعد. اإنه ل 

يت�سور اأن تكون اأمته اآخر الأمم اإن مل يكن العامل اأمته، واإن مل تتابع اأمة 

الإجابة الدعوة بعد النبي فتنفتح على النا�ص؛ على اأمة النبي؛ اأمة اآخر 

.
(11)

الأنبياء، هادية اأو م�ستوعبة اأو �ساغطة اأو م�ستلحقة« 

الأمة  مفهوم  اأن  ال�سابقة  التحديدات  يف  البن  الوا�سح  من  اإنه 

يف الإ�سالم مرتبط من جهة بالروؤية الكونية العقدية لهذه الأمة اأي 

بالعقيدة الإ�سالمية التي ت�سكل فيها املنظومة التوحيدية ومفرداتها 

حجر الأ�سا�ص.. وتت�سل من جهة اأخرى بالوظيفة ال�ستخالفية لهذه 

اأي مب�سروع الدعوة الإ�سالمية مبفهومها احل�ساري العمراين  الأمة 

الأمة  مفهوم  بن  الع�سوي  الرتباط اجلديل  وهذا  ال�سامل.  الكوين 

من جهة ومفهوم العقيدة والدعوة من جهة اأخرى مييز الأمة بالفعالية 

وال�ستمرارية الالزمة لأدائها لر�سالتها احل�سارية يف العامل. »ومن ثم 

فاإن م�سر اجلماعة الأمة ل ميكن ف�سله عن م�سار العقيدة والدعوة، 

لالأمة حتمل  قوة  كل  فاإن  الدعوة،  م�سوؤولية  الأمة حتمل  اإن  وحيث 

(10) حممد عبداللطيف الفرفور، الو�سطية يف الإ�سالم، الطبعة الأوىل، (بروت: دار النفائ�ص للطباعة والن�سر والتوزيع، 

1993)، �ص 28.
اقراأ،  دار  (بروت:  الإ�سالمي،  العربي  ال�سيا�سي  الفكر  يف  درا�سات  وال�سلطة:  واجلماعة  الأمة  ال�سيد،  ر�سوان   (11)

1948)، �ص 51-48.
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على دفعة متجددة يف م�سار العقيدة والعك�ص �سحيح، وتظل العقيدة 

.
(12)

والدعوة يف كل الأحوال مبعث احليوية والتجدد للجماعة الأمة« 

وملا كان جدل الأمة احل�ساري ووجودها الواقعي وكينونتها التاريخية 

مت�سلة مبا�سرة بن�سق العقيدة الإ�سالمية التوحيدية وبفل�سفة الدعوة 

الأمة  هذه  تكون  اأن  متاما  الطبيعي  من  فاإنه  العاملية،  الإ�سالمية 

ور�سالة يف عامل  اأعظمها مكانة ووظيفة  ومن  الأمم متيزاً  اأكرث  من 

النا�ص. »ومن هنا كان طبيعيا اأن يقودنا النظر وامل�ساهدة اإىل التدبر 

والتفكر حول ظاهرة ا�ستوقفت الب�سر وحركت الب�سرة لننتقل من 

واقع الإطار احلركي املعا�سر اإىل ا�ستخال�ص املعاين وجتريد املفاهيم 

تعليل  عن  بحثا  العلمي  واملنطق  املجرد  العقل  نطاق  يف  وتاأ�سيلها 

القدر  هذا  على  �سيا�سية  ح�سارية  كجماعة  الأمة  لظاهرة  وتف�سر 

من ال�ستمرارية والتوا�سل، على اأوثق ما تكون من الأوا�سر والتجان�ص 

رغم ما اأ�سابها من �سعف ووهن ب�سياع الأ�سباب املادية والنظامية 

 .
(13)

التي متثلها وتقوم على م�ساحلها وحتفظ لها �سريعتها وعزتها« 

فهذا التمييز الأخر بن حقيقة الأمة الدينية والكونية املو�سوعية، 

وبن واقعها احل�ساري والتاريخي يجعلنا نفرق بن احلقائق الكونية 

واقع  الإ�سالم وبن  الأمة يف  يت�سمنها مفهوم  التي  الكربى  والدينية 

الأمة التاريخي وتاريخ الفاعلية واحليوية يف م�سرتها وكذلك تاريخ 

النظرية  الناحية  من  الإ�سالمية  فالأمة  فيها.  وال�سعف  ال�سكونية 

للعقيدة  امتالكها  بحكم  وتقودهم  الآخرين  توؤم  اأي  اإمامية  اأمة  هي 

والروؤية وامل�سروع والنموذج احل�ساري التوحيدي املتكامل. ولكن هذا 

الب�سري  الجتماع  ل�سنن  خ�سوعها  اإمكانية  الأمة  هذه  عن  ينفي  ل 

ولقوانن التدافع احل�ساري. بل على العك�ص متاما فاإن جريان هذه 

احليوية  لتجديد  �سروري  اأمر  العمرانية  والطبائع  والقوانن  ال�سنن 

(12) منى عبداملنعم اأبو الف�سل، الأمة القطب: نحو تاأ�سيل منهاجي ملفهوم الأمة يف الإ�سالم، الطبعة الأوىل، (القاهرة: 

املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 1996)، �ص 15.

(13) منى اأبو الف�سل، الأمة القطب، �ص 22.
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تعاىل:  قوله  اإليه يف  امل�سار  الزبد  قانون  ولتطبيق  لالأمة  احل�سارية 

}

                 

(الرعد: 17).

لنا  وتتاأكد  الإ�سالم،  يف  الأمة  معاين  بع�ص  لنا  تتك�سف  هنا  من 

حقيقة اأولية اأ�سا�سية هي اأن الأمة الإ�سالمية لي�ست كغرها من اأمم 

وم�سروعها  الكونية،  وروؤيتها  الوجودية،  فل�سفتها  ناحية  من  الأر�ص 

احل�ساري، ون�سقها الفكري، ومنهاجها التوحيدي املتميز. وعلى هذا 

اأن نتعمق يف ك�سف حقيقة هذه الأمة لأن الفهم  الأ�سا�ص ينبغي لنا 

العميق لهذه احلقيقة �سيعن كثرا على حتديد امل�سوؤولية التاريخية 

واحل�سارية الراهنة لها.
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خــامــ�ــســا: املـــقـــاربـــة الــتــفــ�ــســريــة ملــفــهــوم االأمة 

الو�سط: اخليار والعدل والتوازن

ولكي نتقدم قليال يف بحث حقيقة الأمة يف الإ�سالم، ينبغي اأن نرجع 

اإىل الن�ص التكويني العميق الذي يحمل لنا ب�سورة مو�سوعية و�ساملة 

حقيقة الأمة. ففي الآية 143 من �سورة البقرة يتحدث احلق تبارك 

وتعاىل عن الأمة الو�سط. ويهمنا كثرا اأن نبحث عن مفهوم ومعاين 

ودللت »الو�سط« يف هذه الآية، ذلك لأن مفهوم »الو�سط« يف هذه 

وطبيعتها  الو�سط«  »الأمة  حقيقة  الزاوية يف حتليل  حجر  هو  الآية 

الذي  املفهوم  الآية هو يف احلقيقة  »الو�سط« يف  ور�سالتها. ومفهوم 

يف  الأمة  حلقيقة  العميق  الفهم  ومفتاح  التمييز،  مدخل  يت�سمن 

 (14)
الإ�سالم. ولفظة »و�سطا« ترد مبعنى »خيارا اأو متو�سطن معتدلن« 

ويقال  القدر.  ُمت�ساويا  طرفان  له  ما  ال�سيء:  »و�سط  مبعنى:  وترد 

اإذا قلت: و�سطه �سلب. و�سربت  ذلك يف الكمية املت�سلة، كاجل�سم، 

و�سط راأ�سه، بفتح ال�سن وو�سط بال�سكون. يقال يف الكمية املنف�سلة، 

ك�سيء يف�سل بن ج�سمن نحو و�سط القوم كذا. والو�سط تارة يقال 

يف  كان  اإذا  ح�سبا،  اأو�سطهم  هذا  يقال:  مذمومان،  طرفان  له  فيما 

وا�سطة قومه، واأرفعهم حمال. وكاجلود الذي هو بن البخل وال�سرف، 

في�ستعمل ا�ستعمال الق�سد امل�سون عن الإفراط والتفريط، فيمدح به 

نحو ال�سواء والعدل والن�سفة نحو {              

(القلم: 28). وتارة يقال:  (البقرة: 143). وعلى ذلك {                  

 
(16)

وال�سر...«   
(15)

له طرف حممود وطرف مذموم، كاخلر  فيما 

وكذلك ترد مبعنى »و�سط ال�سيء ما بن طرفيه، ومنه املثل: يرتعي 

و�سطا ويرب�ص حجرة، اأي يرتعي اأو�سط املرعى وخياره ما دام القوم 

 .
(17)

يف خر، فاإذا اأ�سابهم �سر اعتزلهم، وو�سط املرعى خر من طرفيه« 

(14) حممد وهبي �سليمان، معجم تف�سر كلمات القراآن، الطبعة الأوىل (دم�سق: دار الفكر، 1996)، �ص 442.

(15) الراغب الأ�سفهاين، مفردات األفاظ القراآن، (دم�سق: دار القلم، 1992)، مادة: و�سط.

(16) �سميح عاطف الزين، تف�سر مفردات األفاظ القراآن، �ص 924.

(17) اأبو املكرم ابن منظور، ل�سان العرب، (بروت: دار اإحياء الرتاث العربي، 1988)، ج 7، �ص 426.
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وتذهب بع�ص القوامي�ص اإىل اأن من معاين الو�سط جمازا و�سط يف 

قومه، وهو  وا�سطة  وهو  واأو�ساط، خيار،  و�سط  وقوم  و�سطة،  قومه 

كذلك  ويقال   .
(18)

خيارها«  الدنانر  و�سطات  ح�سبا،  قومه  اأو�سط 

»الو�سط من كل �سيء اأعدله وخياره، وهو و�سيط فيهم اأي اأو�سطهم 

.
(19)

ن�سبا واأرفعهم حمال« 

واإذا ما رجعنا اإىل بحث مفهوم »الو�سط« يف اأعمال كثر من علماء 

امل�سلمن �سواء اأولئك الذين ا�ستغلوا بالتف�سر اأو بالفقه واأ�سوله اأو 

فمثال  املفهوم.  هذا  لتناول  مهمة  مداخل  جند  فاإننا  الدين،  اأ�سول 

يقول الفخر الرازي »والقول الرابع يجوز اأن يكونوا و�سطا على معنى 

واملق�سر يف  والغايل  واملفرط  املفرط  الدين بن  اأنهم متو�سطون يف 

ول  واإلها  ابنا  فجعلوا  الن�سارى  غلت  كما  يغلوا  مل  لأنهم  الأ�سياء 

ق�سروا كتق�سر اليهود يف قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغر ذلك مما 

ق�سروا فيه. (وكذلك جعلناكم اأمة و�سطا) خطاب جلميع الأمة اأولها 

واآخرها، من كان منهم موجودا وقت نزول الآية ومن جاء بعدهم اإىل 

قيام ال�ساعة.

ويقول الإمام البي�ساوي »اأي خيارا، اأو عدولً، مزكن بالعلم والعمل، 

وهو يف الأ�سل ا�سم املكان الذي ت�ستوي اإليه امل�ساحة من اجلوانب، 

وتفريط  اإفراط  طريف  بن  لوقوعها  املحمودة  للخ�سال  ا�ستعر  ثم 

كاجلود بن الإ�سراف والبخل، وال�سجاعة بن التهور واجلنب، ثم اأطلق 

على املت�سف بها م�ستويا فيه الواحد واجلميع واملذكر واملوؤنث ك�سائر 

الأ�سماء التي و�سف بها، وا�ستدل به على اأن الإجماع حجة اإذ لو كان 

 .
(20)

فيما اتفقوا عليه باطل لنثملت عدالتهم« 

ويقول الطرب�سي: »الو�سط العدل، وقيل: اخليار، معناهما واحد؛ 

لأن العدل خر واخلر عدل. وقيل: اأخذ من املكان الذي يعدل امل�سافة 

(18) حممود الزخم�سري، اأ�سا�ص البالغة، د. ت. (م�سر: دار الكتاب)، �ص 498.

تاريخ)،  بدون  موؤ�س�سة احللبي،  (القاهرة: طبع  املحيط،  القامو�ص  الفروزااآبادي،  يعقوب  بن  الدين حممد  (19) جمد 

ج2، �ص 391.

(20) القا�سي البي�ساوي، تف�سر اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، ج 2، 251.
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والغايل،  املق�سر  بن  التو�سط  من  اأخذ  بل  وقيل:  اأطرافه.  اإىل  منه 

اأنبيائهم... قال  النا�ص وبن  اأي و�سطا بن  فاحلق معه. قال موؤرج: 

الو�سط  واأف�سله. وقيل:  اأعدله  الو�سط من كل �سيء  العن:  �ساحب 

اهلل  �سلى  النبي  �سفة  وقيل:  واليب�ص.  الياب�ص  قيل:  كما  والو�سيط، 

عليه و�سلم: كان من اأو�سط قومه، اأي من خيارهم... ثم بن �سبحانه 

ف�سل هذه الأمة على �سائر الأمم فقال �سبحانه: {

�سلى  حممد  نبيه  اأمة  جعل  اأنه  ا�سمه  عز  اأخرب   ...          

وقوله  والنا�ص.  الر�سول  بن  ووا�سطة  عدل  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 

فيه ثالثة اأقوال: (اأحدها) اأن املعنى                                        }

لت�سهدوا على النا�ص باأعمالهم التي خالفوها يف الدنيا ويف الآخرة.. 

احلق  لهم  فتبينوا  النا�ص  على  حجة  لتكونوا  املعنى  اأن  (والثاين) 

(والثالث)  لكم.  للدين  موؤديا  �سهيدا  عليكم  الر�سول  ويكون  والدين، 

 .
(21)

اأنهم ي�سهدون لالأنبياء على اأممهم املكذبن لهم باأنهم قد بلغوا« 

ويذهب علماء اآخرون اإىل التف�سيل اأكرث يف مفهوم »الو�سط« رابطن 

اإياه بالأمة فمثال يقول اأحدهم: »ولكن ما معنى اأمة و�سطا؟ و�سط يف 

اأنكروا وجود الإله احلق.. وهناك من  الإميان والعقيدة. فهناك من 

اأ�سرفوا فعددوا الآلهة.. هذا الطرف خمطئ وهذا الطرف خمطئ.. 

واحد  له  �سريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل  فقلنا  امل�سلمن  نحن  اأما 

اأحد... فالإ�سالم دين و�سط بن الإحلاد وتعدد الآلهة.. على اأن هناك 

يهملون  واأنا�سا  الروحية..  القيم  ويهملون  املادية  يف  ي�سرفون  اأنا�سا 

املادة ويوؤمنون بالقيم الروحية وحدها.. اهلل �سبحانه وتعاىل يريد من 

املوؤمنن اأن يعي�سوا مادية احلياة بقيم ال�سماء.. وهذه و�سطية الإ�سالم... 

اأي اإن احلجة  احلق �سبحانه يقول {                                          

لكم يف امل�ستقبل. و�سي�سطر العامل اإىل الرجوع اإىل ما يقننه دينكم. 

واهلل تبارك وتعاىل قال (اأمة و�سطا) ومل يقل الو�سط بك�سر الواو اأي 

املنت�سف حتى ل يقال اإن هولء الراأ�سمالين وال�سيوعين �سيرتاجعون 

(21) اأبو علي الف�سل بن ح�سن الطرب�سي، جممع البيان لعلوم القراآن، (اإيران: موؤ�س�سة الهدى للن�سر والتوزيع، 1997)، 

اجلزء الأول، �ص 447-445.
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اإىل احلق متاما.. ولكن بع�سهم �سيميل قليال اإىل هذه الناحية اأو تلك 

 .. بحيث يتم اللقاء.. وقوله تعاىل: {                                         

اأنه �ستحدث يف الكون معركة لن  اأخربنا  فكاأن اهلل �سبحانه وتعاىل 

يف�سل فيها اإل �سهادة هذه الأمة.. فاليمن اأو الراأ�سمالية على خطاأ، 

الق�سط  املوازين  و�سع  الذي  اهلل  منهج  اأما  على خطاأ..  وال�سيوعية 

تبارك  احلق  يخربنا  ثم  ال�سواب...  فهو  والإن�سان  واحلياة  للكون 

وتعاىل اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سيكون �سهيدا علينا.. هل 

عملنا وحتركنا مطابقا ملا اأنزله على ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم وبلغه 

الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم لنا، اأم اأننا اتبعنا اأهواءنا وانحرفنا عن 

املنهج؟ الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سيكون علينا �سهيدا يف هذه 

العامل  باأن  الو�سط  الأمة  ب�سرت  قد  كانت  واإن  الآية  تلك  النقطة... 

اإذا �سادت �سهادة  اإل  اأن يحدث  �سيعود اإىل حكمها، فذلك ل ميكن 

 .
(22)

احلق والعدل فيها« 

ويزيد اأحد العلماء هذا املنحى تو�سيحا بقوله »اإنها الأمة الو�سط 

التي ت�سهد على النا�ص جميعا، فتقيم بينهم العدل والق�سط، وت�سع 

وتزن  املعتمد؛  الراأي  فيكون  راأيها  فيهم  وتبدي  والقيم،  املوازين  لهم 

اأمرها، وتقول  قيمهم وت�سوراتهم وتقاليدهم و�سعاراتهم فتف�سل يف 

هذا حق منها وهذا باطل. ل التي تتلقى من النا�ص ت�سوراتها وقيمها 

وموازينها. وهي �سهيدة على النا�ص، ويف مقام احلكم العدل بينهم.. 

ي�سهد  الذي  هو  الر�سول  فاإن  هكذا،  النا�ص  على  ت�سهد  هي  وبينما 

عليها؛ فيقرر لها موازينها وقيمها؛ ويحكم على اأعمالها وتقاليدها؛ 

ويزن ما ي�سدر عنها، ويقول فيه الكلمة الأخرة... واإنها لالأمة الو�سط 

اأو  والف�سل،  احل�سن  الو�ساطة مبعنى  من  �سواء  الو�سط  معاين  بكل 

املادي  الو�سط مبعناه  من  اأو  والق�سد،  العتدال  الو�سط مبعنى  من 

التجرد  يف  تغلو  ول  والعتقاد.  الت�سور  يف  و�سطا..  اأمة  احل�سي. 

روح  يف  املمثلة  الفطرة  تتبع  اإمنا  املادي.  الرتكا�ص  يف  ول  الروحي 

(22) حممد متويل ال�سعراوي، تف�سر ال�سعراوي، د. ت، (القاهرة: دار اأخبار اليوم) املجلد الأول، �ص 628-626.
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متلب�ص بج�سد، اأو ج�سد تتلب�ص به روحه... اأمة و�سطا.. يف التفكر 

وال�سعور.. ل جتمد على ما عملت وتغلق منافذ التجربة واملعرفة.. 

للم�ساعر،  كلها  احلياة  تدع  ل  والتن�سيق..  التنظيم  يف  و�سطا..  اأمة 

�سمائر  ترفع  اإمنا  والتاأديب.  للت�سريع  كذلك  تدعها  ول  وال�سمائر، 

الب�سر بالتوجيه والتهذيب، وتكفل نظام املجتمع بالت�سريع والتاأديب، 

اأمة و�سطا.. يف الرتباطات والعالقات..  وتزاوج بن هذه وتلك... 

ل تلغي �سخ�سية الفرد ومقوماته، ول تال�سي �سخ�سيته يف �سخ�سية 

اجلماعة اأو الدولة؛ ول تطلقه كذلك فردا ج�سعا ل همَّ له اإل ذاته... 

اأمة و�سطا يف املكان.. يف �سرة الأر�ص، ويف اأو�سط بقاعها. وما تزال 

هذه الأمة التي غمر اأر�سها الإ�سالم اإىل هذه اللحظة هي الأمة التي 

تتو�سط اأقطار الأر�ص بن �سرق وغرب، و�سمال وجنوب.. اأمة و�سطا 

يف الزمان.. تنهي عهد طفولة الب�سرية من قبلها، وحتر�ص عهد الر�سد 

العقلي من بعدها. وتقف يف الو�سط تنف�ص عن الب�سرية ما علق بها 

.
(23)

من اأوهام وخرافات من عهد طفولتها« 

ملفهوم  املقا�سدية  ال�سرعية  املــقــاربــة  �ساد�سا: 

االأمة الو�سط: اأمة االعتدال وال�سماحة

نكت�سف  فاإننا  املقا�سدية،  ال�سرعية  املقاربة  اإىل  انتقلنا  ما  واإذا 

بعدا مهما ملفهوم الأمة الو�سط؛ حيث الرتكيز على مفهوم العتدال 

وال�سماحة باعتبارهما اأ�سا�ص مفهوم الو�سطية املنوطة بالأمة الو�سط. 

يقول الإمام ال�ساطبي: »ال�سريعة جارية يف التكليف مبقت�ساها على 

فيه،  ميل  ل  بق�سط  الطرفن  من  بالأخذ  الأعدل،  الو�سط  الطريق 

انحالل، بل هو  العبد من غر م�سقة عليه ول  الداخل حتت ك�سب 

العتدال  غاية  املكلفن  جميع  يف  تقت�سي  موازنة  على  جار  تكليف 

كتكاليف ال�سالة، وال�سيام واحلج والزكاة، وغر ذلك مما �سرع ابتداء 

على غر �سبب ظاهر اقت�سى ذلك، اأو ل�سبب يرجع اإىل عدم العلم 

(23) �سيد قطب، يف ظالل القراآن، د. ت، (م�سر: دار ال�سروق)، املجلد الأول، �ص 133-129.
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وجود  اأو  املكلف،  انحراف  لأجل  الت�سريع  كان  فاإن  العمل...  بطريق 

رادا  الت�سريع  كان  الطرفن،  اأحد  اإىل  الو�سط  عن  انحرافه  مظنة 

الآخر  اجلانب  اإىل  فيه  مييل  وجه  على  لكن  الأعدل؛  الو�سط  اإىل 

ليح�سل العتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق يحمل املري�ص على ما فيه 

�سالحه بح�سب حاله وعادته، وقوة مر�سه و�سعفه؛ حتى اإذا ا�ستقلت 

�سحته هياأ له طريقا يف التدبر و�سطا لئقا به يف جميع اأحواله. اأول 

ترى اأن اهلل تعاىل خاطب النا�ص يف ابتداء التكليف خطاب التعريف 

الوجود  هذا  يف  بثها  التي  وامل�سالح،  الطيبات  من  عليهم  اأنعم  مبا 

لأجلهم، حل�سول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عي�سهم، وتكمل بها 

ت�سرفاتهم، كقوله تعاىل: {

 ...                                                

اإىل اآخر ما عد لهم من النعم، فهم وعدوا على ذلك بالنعيم اإن اآمنوا، 

وبالعذاب اإن متادوا على ما هم عليه من الكفر. فلما عاندوا وقابلوا 

النعم بالكفران، و�سكوا يف �سدق ما قيل لهم، اأقيمت عليهم الرباهن 

القاطعة ب�سدق ما قيل لهم و�سحته. فلما مل يلتفتوا اإليها لرغبتهم يف 

العاجلة اأخربوا بحقيقتها، واأنها يف احلقيقة ل �سيء؛ لأنها زائلة فانية. 

و�سربت لهم الأمثال يف ذلك، كقوله تعاىل: {

 ...                                           } ..                                     

بل ملا اآمن النا�ص وظهر من بع�سهم ما يقت�سي الرغبة يف الدنيا رغبة 

اأو نظرا اإىل هذا املعنى، فقال  اأمالته عن العتدال يف طلبها،  رمبا 

عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن مما اأخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات 

الدنيا«. وملا مل يظهر ذلك ول مظنته قال تعاىل: {

                              

... ووقع لأهل الإ�سالم النهي                                                 

عن الظلم، والوعيد فيه والت�سديد، قال تعاىل: {

ملا  وكذلك   ...       
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نزل: {              

ذم  وملا   ... ي�سق عليهم، فنزل: {                      

الدنيا ومتاعها همَّ جماعة من ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اأن يتبتلوا 

ويرتكوا الن�ساء واللذة والدنيا وينقطعوا اإىل العبادة، فرد ذلك عليهم 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وقال: »من رغب عن �سنتي فلي�ص 

مني«. ودعا لأنا�ص بكرثة املال والولد بعد ما اأنزل اهلل: {

. واملال والولد هي الدنيا، واأقر ال�سحابة على                     

جمع الدنيا والتمتع باحلالل منها، ومل يزهدهم ول اأمرهم برتكها، اإل 

عند ظهور حر�ص اأو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة خمالفة 

التو�سط ب�سبب ذلك... وهكذا جند اأبدا ال�سريعة يف مواردها... فاإذا 

نظرت يف كلية �سرعية فتاأملها جتدها حاملة على التو�سط. فاإن راأيت 

اأو متوقع  اإىل جهة طرف من الأطراف، فذلك يف مقبلة واقع  ميال 

يف الطرف الآخر. فطرف الت�سديد - وعامة ما يكون يف التخويف 

والرتهيب والزجر - يوؤتى به يف مقابلة من غلب عليه النحالل يف 

والرتغيب  الرتجية  يف  يكون  ما  وعامة  التخفيف-  وطرف  الدين. 

والرتخي�ص - يوؤتى به يف مقابلة من غلب عليه احلرج والت�سديد. فاإذا 

مل يكن هذا ول ذاك راأيت التو�سط لئحا، وم�سلك العتدال وا�سحا، 

 .
(24)

وهو الأ�سل الذي يرجع اإليه واملعقل الذي يلجاأ اإليه« 

وتاأ�سيال لهذا التحديد ملعنى الأمة الو�سط ي�سيف الإمام ال�ساطبي: 

»املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل النا�ص على املعهود الو�سط 

فيما يليق باجلمهور، فال يذهب بهم مذهب ال�سدة، ول مييل بهم اإىل 

طرف النحالل. والدليل على �سحة هذا اأنه ال�سراط امل�ستقيم الذي 

جاءت به ال�سريعة، فاإنه قد مر اأن مق�سد ال�سارع من املكلف احلمل 

يف  ذلك  عن  خرج  فاإذا  تفريط،  ول  اإفراط  غر  من  التو�سط  على 

امل�ستفتن خرج عن ق�سد ال�سارع، ولذلك كان ما خرج به عن املذهب 

الو�سط مذموما عند العلماء الرا�سخن. واأي�سا: فاإن هذا املذهب كان 

املفهوم من �ساأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه الأكرمن، 

(24) اأبو اإ�سحاق ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، حتقيق: عبداهلل دراز، املجلد الثاين، دار الفكر العربي، �ص 163-168.
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وقد رد عليه ال�سالة وال�سالم التبتل، وقال ملعاذ ملا اأطال بالنا�ص يف 

 ،
(26)

منفرين«  منكم  »اإن  وقال:   ،
(25)

معاذ«  يا  اأنت  »اآفتَّان  ال�سالة: 

الق�سد  الدجلة،  و�سيء من  وروحوا  واغدوا  وقاربوا،  »�سددوا  وقال: 

 وقال: »عليكم من العمل ما تطيقون؛ فاإن اهلل ل 
(27)

الق�سد تبلغوا« 

اإىل اهلل ما دام عليه �ساحبه  العمل  »اأحب  ميل حتى متلوا«، وقال: 

واإن قل«، ورد عليهم الو�سال، كثر من هذا. واأي�سا: فاإن اخلروج اإىل 

الأطراف خارج عن العدل، ول تقوم به م�سلحة اخللق؛ اأما يف طرف 

لأن  اأي�سا؛  فكذلك  النحالل  طرف  يف  واأما  مهلكة،  فاإنه  الت�سديد 

امل�ستفتي اإذا ُذهب به مذهب العنت واحلرج بُغ�ص اإليه الدين، واأدى 

اإىل النقطاع عن �سلوك طريق الآخرة، وهو م�ساهد. واأما اإذا ذهب 

وال�سرُع  وال�سهوة،  الهوى  مع  للم�سي  كان مظنة  النحالل  به مذهب 

اإمنا جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثرة. فعلى 

هذا يكون امليل اإىل الرتخ�ص يف الفتيا باإطالق م�سادا للم�سي على 

 
(28)

التو�سط، كما اأن امليل اإىل الت�سديد م�ساد له اأي�سا. 

وهكذا يتبن لنا اأن و�سطية الأمة تعني: ال�سماحة و�سهولة املعاملة 

يف اعتدال، فهي و�سط بن الت�سييق والت�ساهل، وهي راجعة اإىل معنى 

العتدال والعدل والتو�سط، ذلك املعنى نوه به اأ�ساطن حكمائنا الذين 

عنوا بتو�سيف اأحوال النفو�ص والعقول، فا�سلها ودنيها وانت�ساب بع�سها 

اإىل بع�ص. فقد اتفقوا على اأن قوام ال�سفات الفا�سلة هو العتدال، 

طريف  بن  فالتو�سط  والتفريط...  الإفراط  طريف  بن  التو�سط  اأي 

الإفراط والتفريط هو منبع الكمالت، وقد قال اهلل تعاىل يف و�سف 

هذه الأمة اأو و�سف �سدرها: {                                      

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  اخلدري  �سعيد  اأبو  روى   .(143 (البقرة: 

عليه و�سلم يف معنى الآية اأن الو�سط »العدل، اأي بن طريف الإفراط 

 .
(29)

والتفريط، وبذلك جزم املحققون يف تف�سر هذه الآية« 

(25) اأخرجه يف التي�سر عن اخلم�سة اإل الرتمذي.

(26) رواه البخاري يف �سالة اجلماعة.

(27) رواه البخاري يف كتاب الإميان.

(28) ال�ساطبي، املوافقات، ج 4، �ص 607-608.

(29) الطاهر بن عا�سور، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، حتقيق ودرا�سة: حممد الطاهر املي�ساوي، الطبعة الأوىل، (دون 

مكان الن�سر: الب�سائر لالإنتاج العلمي، 1998)، �ص 184.
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وهي  الإ�سالم  خ�سائ�ص  اأبرز  من  اأخرى  »خ�سي�سة  والو�سطية 

الو�سطية ويعرب عنها اأي�سا بالتوازن. ونعني بها التو�سط اأو التعادل بن 

طرفن متقابلن اأو م�سادين، بحيث ل ينفرد اأحدهما بالتاأثر، ويطرد 

الطرف املقابل، وبحيث ل ياأخذ اأحد الطرفن اأكرث من حقه، ويطغى 

على مقابله ويحيف عليه... واإىل هذه اخل�سي�سة البارزة ي�سر قوله 

تعاىل خماطبا اأمة الإ�سالم: {                                               

(البقرة: 143).                                                        

وو�سطية الأمة الإ�سالمية اإمنا م�ستمدة من و�سطية منهجها ونظامها، 

فهو منهج و�سط لأمة و�سط. منهج العتدال والتوازن الذي �سلم من 

الإفراط والتفريط، اأو من الغلو والتق�سر... ولقد كان من حكمة اهلل 

التي  الأمة  لهذه  �سعارا مميزا  التوازن  اأو  الو�سطية  اختار  اأن  تعاىل 

هي اآخر الأمم، ولهذه الر�سالة التي ختم بها الر�سالت الإلهية، وبعث 

بها خامت اأنبيائه ر�سول للنا�ص جميعا، ورحمة للعاملن... فقد يجوز 

التطرف  بع�ص  تعالج  اأن  والإطار  الزمن  ر�سالة مرحلية حمدودة  يف 

يف ق�سية ما بتطرف م�ساد، فاإذا كان هناك مبالغة يف الدعوة اإىل 

الواقعية ُقومت مببالغة مقابلة يف الدعوة اإىل املثالية، واإذا كان هناك 

غلو يف النزعة املادية، رد عليها بلغّو معاك�ص يف النزعة الروحية. كما 

راأينا ذلك يف الديانة امل�سيحية وموقفها من النزعة املادية الواقعية 

املوقوت،  دورها  املرحلية  الدعوة  اأدت  فاإذا  والرومان.  اليهود  عند 

احلد  اإىل  العودة  من  بد  ل  كان  مثله،  ِبُغلُوٍّ  ولو  الغلو،  من  وحدت 

الو�سط، واإىل ال�سراط ال�سوي، فتعتدل كفتا امليزان. وهذا ما جاءت 

به ر�سالة الإ�سالم بو�سفها ر�سالة خالدة... فمن معاين الو�سطية التي 

و�سفت بها الأمة يف الآية الكرمية ورتبت عليها �سهادتها على الب�سرية 

والو�سطية  ال�ساهد...  �سهادة  لقبول  �سرورة  هو  الذي  العدل،  كلها: 

تعني كذلك ا�ستقامة املنهج، والبعد عن امليل والنحراف.. والو�سطية 

كذلك دليل اخلرية، ومظهر الف�سل والتميز، يف املاديات واملعنويات.. 

والو�سطية متثل منطقة الأمان، والبعد عن اخلطر.. والو�سطية دليل 

القوة.. والو�سطية متثل مركز الوحدة ونقطة  القوة، فالو�سط مركز 

اأن تتجلى  املزايا، فال عجب  للو�سطية كل هذه  واإذا كان  التالقي... 
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(30) يو�سف القر�ساوي، اخل�سائ�ص العامة لل�سريعة، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة وهبة، 1989، �ص 123-115.

وت�سريعية.  تربوية  وعملية،  نظرية  الإ�سالم،  جوانب  كل  وا�سحة يف 

فالإ�سالم و�سط يف العتقاد والت�سور.. و�سط يف التعبد والتن�سك.. 

 
(30)

و�سط يف الأخالق والآداب.. و�سط يف الت�سريع والنظام. 

فاإذا كان املعنى الأ�سويل املقا�سدي يتمحور حول معنى ال�سماحة 

والو�سط والعتدال، ويركز ب�سورة خا�سة على الو�سط كاأهم خ�سي�سة 

تركيزا  �سرنى  الآتية  املعرفية  املقاربة  فاإننا يف  الإ�سالمية،  لل�سريعة 

على  القدرة  لديها  قيادية  اأمة  باعتبارها  الو�سط  الأمة  مفهوم  على 

ال�ستيعاب والقيادة.

الو�سط:  االأمة  املعرفية ملفهوم  املقاربة  �سابعا: 

االأمة املرجعية واال�ستيعابية

ويف مقاربة خمتلفة نوعا من عن �سابقتها يتحدث بع�ص الباحثن 

عن مفهوم الأمة الو�سط مبعنى الأمة املرجعية، الأمة احلاكمة، الأمة 

املتميزة. ويذهب الطبطبائي اإىل ربط مفهوم »الو�سط« بالدور القيادي 

ومثل  املعنى  اإن  »وقيل  فيقول:  مرجعية  اأمة  وبكونها  بالأمة  املنوط 

و�سطا  اأمة  بكونهم  املراد  واأما  و�سطا،  اأمة  جعلناكم  العجيب  اجلعل 

هذا  اإىل  ل  الطرفن  بن  املتخلل  هو  فالو�سط  النا�ص  على  �سهداء 

الطرف ول اإىل ذاك الطرف، وهذه الأمة بالن�سبة اإىل النا�ص - وهم 

اجل�سم حم�سا  جانب  تقوية  اإىل  بع�سهم   - وامل�سركون  الكتاب  اأهل 

ل يريدون اإل احلياة الدنيا وال�ستكمال مبالذها وزخارفها وزينتها، 

املعنوية  الف�سائل  ب�سيء من  يعبئون  ول  ن�سورا،  ول  بعثا  يرجون  ول 

والروحية، وبع�سهم كالن�سارى اإىل تقوية جانب الروح ل يدعون اإل 

اإىل الرهبانية ورف�ص الكمالت اجل�سمية التي اأظهرها اهلل تعاىل يف 

مظاهر هذه الن�ساأة املادية لتكون ذريعة كاملة اإىل نيل ما خلق لأجله 

الإن�سان، فهوؤلء اأ�سحاب الروح اأبطلوا النتيجة باإبطال �سببها واأولئك 

اأ�سحاب اجل�سم اأبطلوا النتيجة بالوقوف على �سببها واجلمود عليها، 
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باأن جعل لهم دينا يهدي  ولكن اهلل �سبحانه جعل هذه الأمة و�سطا 

منتحليه اإىل �سواء الطريق و�سط الطرفن ل اإىل هوؤلء ول اإىل هوؤلء 

بل يقوي كال اجلانبن - جانب اجل�سم وجانب الروح - على ما يليق 

به ويندب اإىل جمع الف�سيلتن. فاإن الإن�سان جمموع الروح واجل�سم 

ل روح حم�سا ول ج�سم حم�سا وحمتاج يف حياته ال�سعيدة اإىل اجلمع 

بن كال الكمالن وال�سعادتن املادية واملعنوية. فهذه الأمة هي الو�سط 

والتفريط فهي  الإفراط  يقا�ص ويوزن كل من طريف  به  الذي  العدل 

اهلل  �سلى  والنبي  الأطراف،  الواقعة يف  النا�ص  �سائر  على  ال�سهيدة 

عليه و�سلم وهو املثال الأكمل لهذه الأمة، هو �سهيد على نف�ص الأمة، 

الأمة،  من  الآحاد  حال  به  يوزن  ميزان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فهو 

والأمة ميزان يوزن به حال النا�ص ومرجع يرجع اإليه طرفا الإفراط 

والتفريط، هذا ما قرره بع�ص املف�سرين يف معنى الآية، وهو يف نف�سه 

معنى �سحيح ول يخلو من دقة اإل اأنه غر منطبق على لفظ الآية، 

فاإن كون الأمة و�سطا اإمنا ي�سحح كونها مرجعا يرجع اإليه الطرفان 

اأو  الطرفن  على  ت�سهد  �ساهدة  كونها  ل  اجلانبان  به  يوزن  وميزانا 

ت�ساهد الطرفن فال تنا�سب بن الو�سطية بذاك املعنى وال�سهادة وهو 

ظاهر على اأنه ل وجه حينئذ للتعر�ص بكون ر�سول اهلل �سهيدا على 

الأمة اإذ ل يرتتب �سهادة الر�سول على الأمة على جعل الأمة و�سطا 

 .
(31)

كما يرتتب الغاية على املغيي والغر�ص على ذيه« 

ويذهب باحث اآخر اإىل تاأكيد نف�ص هذا املنزع والتوجه يف مقاربة 

مفهوم الأمة الو�سط بقوله: »يف هذه الآية حديث عن الأمة امل�سلمة 

باأنها »و�سط« فيما جعله اهلل للم�سلمن من موقع قيادي يف احلياة، 

على  �ساهد  باأنه  الر�سول  عن  وحديث  النا�ص،  على  �ساهدة  واأنها 

نرى  ونحن  ال�سهادة...  وهذه  »الو�سطية«  هذه  نفهم  فكيف  الأمة... 

اأن هذه الآيات تتحرك يف نطاق الإيحاء للم�سلمن باأ�سالة موقعهم 

الب�سرية  قيادة  يف  لهم  اهلل  اأعده  الذي  الدور  خالل  من  احلياة  يف 

للمطبوعات،  الأعلمي  موؤ�س�سة  (بروت:  الأوىل،  الطبعة  القراآن،  تف�سر  يف  امليزان  الطبطبائي،  ح�سن  حممد   (31)

1991)، اجلزء الأول، �ص 315.
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يجعلهم  الذي  الأمر  الإ�سالم؛  يف  تتمثل  التي  الكبرة  الأهداف  اإىل 

يف  النا�ص  على  �سهداء  ليكونوا  املوقع  هذا  من  احلياة  يف  يتحركون 

كما  م�سئوليتهم،  يدخلون يف �سمن  اأنهم  باعتبار  واأعمالهم  اأفكارهم 

الر�سالية  م�سئوليته  خالل  من  امل�سلمن  على  �سهيدا  الر�سول  كان 

اإليها. ويف هذا اجلو ل جند  اأر�سدهم  اإياه وفيما  بلغهم  عنهم فيما 

للو�سطية معنى فيما حاوله املف�سرون من احلديث عن التوازن الفكري 

هي  لي�ست  الق�سية  لأن  للحياة،  الإ�سالمية  املواجهة  يف  والت�سريعي 

ق�سية امل�سمون الإ�سالمي يف �سياغة ال�سخ�سية لالإن�سان امل�سلم بل 

هي ق�سية الإيحاء للم�سلمن باأن عليهم اأن ل ي�ست�سلموا لالآخرين يف 

احل�سول على الثقة بالت�سريع وبامل�سار العملي، لأنهم ل ميثلون التبعية 

لالآخرين يف مواقعهم، بل الق�سية هي اأن الآخرين يدخلون يف نطاق 

م�سئوليتهم باعتبار اأنهم يحملون الر�سالة القائدة، والدور القائد يف 

اإليهم يف ما يبلغه ويف  التبليغ والتنفيذ... كما كان الر�سول بالن�سبة 

ما يهدي اإليه... ولعل طبيعة ال�سهادة على الآخرين اأمام اهلل تقت�سي 

اأن يكون ال�ساهد يف املوقع الأف�سل من حيث الدور الذي اأوكل اإليه، 

ومن حيث ال�سلوك الذي �سار فيه كما هو احلال يف الأنبياء بالن�سبة 

 .
(32)

اإىل اأممهم« 

والأمة الإ�سالمية، بحكم تكوينها، وبحكم ت�سكيلها، وبحكم ر�سالتها 

كافة  من  القلب  يف  وتتمو�سع  الديني،  الوعي  من  العمق  يف  تتموقع 

التاريخ  عرفها  والتي  للنا�ص  اأخرجت  التي  والب�سرية  الدينية  الأمم 

الإن�ساين. فالأمة من هذه الناحية هي »تلك اجلماعة القيادية املميزة 

ذات القدرة ال�ستقطابية العالية والتي توؤدي اإىل اآثار مزدوجة من حيث 

متا�سكها الداخلي وانفتاحها اأو جاذبيتها بالن�سبة للغر على امل�ستوى 

اخلارجي. هي نقطة اإ�سعاع وجذب على امل�ستوى الداخلي، وهي مركز 

. ومن هنا فالأمة من هذه الناحية باقية 
(33)

التفاف واحتواء و�سهر« 

(32) حممد ح�سن ف�سل اهلل، من وحي القراآن، الطبعة الثانية، (بروت: دار الزهراء للطباعة والن�سر والتوزيع، 1991)، 

�ص 57-54.

(33) منى اأبو الف�سل، الأمة القطب، �ص 22.
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اإىل قيام ال�ساعة واأنها حقيقة من احلقائق الدينية والكونية العامة 

التي تتجاوز يف وجودها القوانن التاريخية والن�سبية وتت�سل مبا�سرة 

بالقدر الإلهي الكوين العام، وبامل�سيئة الإلهية يف جعلها اأمة و�سطا بكل 

ما حتمله هذه الأمة الو�سط من خ�سائ�ص نوعية جتعل منها اأمة اآخر 

الأنبياء، واأمة اآخر الزمان، واأمة العاملن ال�سمولية. ومن هنا »يرتتب 

على هذه العالقة الع�سوية املن�سئة لالأمة اأن بقاءها اإمنا هو مرتبط 

بالعلة ولي�ص باملعلول، اأي اإن اأمة القراآن هي باقية ببقاء الذكر - اأما 

اختفاء الإمام فهو اأمر واإن اأ�سعف وحط من فاعلية الأمة - بحكم اأن 

الإمامة هي الرمز املج�سد لالأمة واملمثل لها واأداتها التنفيذية التي 

تقوم مب�ساحلها - اإل اأنه مع ذلك ل ينفي وجودها - الذي يعد هو 

 .
(34)

ذاته �سمانا لتجددها« 

وهذه املقدمات تقودنا اإىل حتديد مفهوم الأمة مبا يلي:

1) اإّن الأمة حقيقة تاريخية اجتماعية ت�سرتك مع الكيانات الأخرى 
يف تفاعلها مع املوؤثرات الو�سعية، وتختلف عنها يف حدود هذا التفاعل 

يف �سوء متايز الن�ساأة واملنبت والغاية. 

2) اإن هذا التمايز يف الأ�س�ص التكوينية اأدى اإىل متايز يف الأ�سول 
الرتكيبية واحليوية على نحو دعم من دورة ا�ستقطابية توؤمن البقاء 

والإمناء لهذا الكيان اجلماعي.

6) يرتتب على جدلية ال�ستقطاب اأن بقاء الأمة وا�ستمرارها اإمنا 
يتوقف على عملية تن�سئة من نوع خا�ص، كما اأنه ينتج عن هذه العملية 

تتفاعل  اخل�سائ�ص  متميز  اجتماعي  كيان  اجلدلية  هذه  اإطار  يف 

عنا�سره يف ات�ساق وان�سجام. 

5) اإن الأمة حقيقة نف�سية تعي�ص داخل كيان الفرد قبل اأن ت�سقط 
على الواقع الجتماعي والتاريخي. 

(34) منى اأبو الف�سل، الأمة القطب، �ص 23.
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للوجود  لحقة  حقيقة  هي  اإمنا  تنظيمي  كواقع  الأمة  اإن   (6
النف�سي. 

7) اإن الأمة كحقيقة تاريخية تتوقف على حيثيات ظرفية (زمانية 
قوة  اإىل  املختزنة يف �سمر اجلماعة  الطاقة  تتيح حتويل  ومكانية) 

 .
(35)

تنظيمية واعية« 

واأبرز ما يرتتب على مفهوم الأمة الو�سط اأنه مفهوم يوؤكد الوظيفة 

 .
(36)

القيادية التي اأخرجت لها لت�سر الأمة اإماما لالأمم 

مع  تتعار�ص  ل  ال�سابقة  املقاربات  اأن  متاما  وا�سحا  اأ�سبح  لقد 

بع�سها البع�ص، بل تكمل بع�سها ب�سورة منطقية مو�سوعية، وهو ما  

يجعلنا قادرين على ب�سط مقاربة تكاملية جتمع بن كل هذه املعاين 

وتعمقها وتربطها اأكرث بالفعل احل�ساري والفاعلية يف حتقيق م�سروع 

ال�سهود احل�ساري لالأمة، وهذه هي املقاربة احل�سارية.

ثامنا: املقاربة احل�سارية ملفهوم االأمة الو�سط: 

الفاعلية احل�سارية والعمق اال�ستخاليف

على الرغم من الأهمية الكبرة لكل من املقاربة اللغوية التف�سرية، 

واملقاربة ال�سرعية املقا�سدية، واملقاربة املعرفية ملفهوم الأمة الو�سط 

ومعمقة  مكملة  مبقاربة  املقاربات  تلك  نع�سد  اأن  �سنحاول  اأننا  اإل 

لتلك املعاين، ميكن اأن نطلق عليها ت�سمية املقاربة احل�سارية؛ وهي 

تلك املقاربة التي جتمع كل املقاربات الأخرى وتكامل بينها متوجهة 

بذلك منطق  الو�سط مر�سخة  لالأمة  الفاعلية احل�سارية  تاأكيد  نحو 

الفعل احل�ساري الالزم لتج�سيد قيم ودللت الأمة الو�سط؛ يف الواقع 

التاريخي احل�ساري العاملي القائم. فاملقاربة احل�سارية ل تبحث فقط 

الو�سط، ولكن  الأمة  النظري واملعريف وال�سرعي ملفهوم  التاأ�سيل  يف 

(35) منى اأبو الف�سل، الأمة القطب، �ص 37-38، 40.

(36) منى اأبو الف�سل، الأمة القطب، �ص 46.
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حتاول الك�سف عن مداخل املمار�سة احل�سارية املف�سية اإىل التج�سيد 

الواقعي العملي مل�سامن الأمة. ولكي نتحدث عن مفهوم الأمة الو�سط 

وحقيقتها من منظور املقاربة احل�سارية �سنحاول الرجوع اإىل الآيات 

التاأ�سي�سية املبدئية التي اأطرت مفهوم الأمة الو�سط. ذلك لأن هناك 

مفهوما اأ�سا�سيا ينبغي اأن نعاجله قبل اأن نعالج مفهوم الأمة الو�سط 

لرتباطه املبا�سر مبا نحن ب�سدد بيانه. فنحن يف احلقيقة ل ن�ستطيع 

اأن ندرك العمق احل�ساري ملفهوم الأمة الو�سط اإن نحن ف�سلناه عن 

مفهوم »ال�سهود احل�ساري« امل�سار اإليه يف نف�ص الآيات الرئي�سية التي 

حتدثت عن مفهوم الأمة الو�سط. ولكي نحدد الأمور ب�سورة مو�سوعية 

�سرنجع اإىل الأذهان الآيات التاأ�سي�سية ملفهوم الأمة الو�سط ومفهوم 

ال�سهادة احل�سارية.

فلنتاأمل الآيات الآتية:

}
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(البقرة: 126 - 144).                                                 

ال�سهود  ملفهوم  احل�سارية  الدللت  ا�ستخراج  يف  ال�سروع  وقبل 

احل�ساري وربطه مبفهوم الأمة الو�سط يجدر بنا اأن ن�ستخرج بع�ص 

يف  ورد  وال�سهود«.  »ال�سهادة  ملفهوم  وال�سطالحية  اللغوية  املعاين 

املعجم الو�سيط قوله: »ال�سهادة م�ستقة من م�ساهدة. �سهد يراد به 

اأخرب به خربا قاطعا. �سهد باهلل مبعنى حلف و�سهد املجل�ص معناه 

ح�سره. وال�سهادة هي اأن يخرب مبا راأى واأن يقر مبا علم، وال�سهادة 

جمموع ما يدرك باحل�ص.. وعامل ال�سهادة هي عامل الأكوان الظاهرة 
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الإخبار  ال�سهادة:   - »�سهد  ويقال:   .
(37)

الغيب«  عامل  مقابل  وهي 

مبا قد �سوهد. وال�سهد وامل�سهد: حم�سر النا�ص. وال�سهد: الع�سل يف 

 .
(38)

�سمعها، ويجمع على ال�سهاد. وال�سهود: جمع �ساهد« 

وتاأتي ال�سهادة مبعنى: »حتقيق ال�سيء، نحو اأعلم واأيقن، وهو موافق 

لألفاظ الكتاب وال�سنة اأي�سا، فكان كالإجماع على تعين اللفظة دون 

غرها. ول يخلو من معنى التعبد، اإذ مل ينقل غره، ولعل ال�سر يف اأن 

. وترد 
(39)

ال�سهادة ا�سم من امل�ساهدة وهي الطالع على ال�سيء عيانا« 

الغيب  الأكوان الظاهرة يف مقابلة عامل  مبعنى: »خرب قاطع، وعامل 

وهي ا�سم ال�سهيد مبعنى القتيل يف �سبيل اهلل... ال�سهيد وال�ساهد 

وال�سهيد الأمن يف �سهادته وال�سهيد الذي ل يغيب عن عمله �سيء« 

. وورد يف خمتار ال�سحاح قوله: »ال�سهادة خرب قاطع. تقول �سهد 
(40)

 .
(41)

على كذا من باب �سلم« 

معاين  ال�سهادة  لفظة  �سمن  قد  العربي  اللغوي  املنطق  كان  واإذا 

ودللت متنوعة، فاإننا جند املنطق التف�سري القراآين قد عمد اإىل 

الكلمة  �سياقات متعددة؛ حيث وردت  ال�سهادة يف  اإىل مفهوم  النظر 

مبعاٍن كثرة. وتلخي�سا لكثر من تلك املعاين نورد ن�ساً لالإمام الرازي 

يقول فيه: »رتب كونهم �سهداء على �سرورتهم و�سطا ترتيب اجلزاء 

اأن  وجب  الدنيا  يف  و�سطا  كونهم  و�سف  ح�سل  فاإذا  ال�سرط،  على 

يح�سل و�سف كونهم �سهداء يف الآخرة. فاإن قيل: حتمل ال�سهادة ل 

كان  واإن  �ساهدا  ي�سمى  قد  ال�سهادة  ومتحمل  الدنيا  يف  اإل  يح�سل 

الأداء ل يح�سل اإل يف القيامة. قلنا: ال�سهادة املعتربة يف الآية التحمل، 

بدليل اأنه تعاىل اعترب العدالة يف هذه ال�سهادة وال�سهادة التي يعترب 

فيها العدالة هي الأداء ل التحمل، فثبت اأنَّ الآية تقت�سي كون الأمة 

(37) اإبراهيم اأني�ص واآخرون، املعجم الو�سيط، الطبعة الثانية، (بروت: طبعة اإدارة اإحياء الرتاث الإ�سالمي، بدون تاريخ)، 

ج 1، �ص 497.

(38) اأحمد بن حممد املقري الفيومي، امل�سباح املنر يف غريب ال�سرح الكبر، (م�سر: طبعة م�سطفى البابي احللبي 

واأولده، بدون تاريخ) ج 2، �ص 514.

(39) احل�سن اأحمد بن فار�ص، جممل اللغة، دون تاريخ ومكان الن�سر، ج 1، �ص 348.

(40) عبداهلل الب�ستاين، الوايف: معجم و�سيط للغة العربية، (لبنان: مكتبة لبنان، 1980)، �ص 579.

(41) حممد بن اأبي بكر، خمتار ال�سحاح، (وزارة املعارف: د. ت)، �ص 349.
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موؤدين لل�سهادة يف دار الدنيا، ذلك يقت�سي اأن يكون جمموع الأمة اإذا 

اأخربوا عن �سيء اأن كون قولهم حجة ول معنى لقولنا الإجماع حجة 

 .
(42)

اإل هذا« 

ويزيد الطاهر بن عا�سور معنى اآخر لل�سهادة بقوله: »ومن مكمالت 

معنى ال�سهادة على النا�ص يف الدنيا وجوب دعوة الر�سول اإياهم حتى 

. ويوؤكد باحث اآخر 
(43)

تتم ال�سهادة للموؤمنن منهم على املعار�سن« 

»اإن ق�سية  النا�ص فيقول:  ال�سهادة على  اأبعاد مفهوم  بعدا مهما من 

وقرن  النا�ص،  على  ت�سهد  كي  و�سطا  اهلل  جعلها  التي  الأمة  �سهادة 

�سهادتها هذه ب�سهادة الر�سول عليها، اأهم واأعمق من الثناء باخلر اأو 

الذكر بال�سوء؛ لأن �سهادة الأمة الو�سط على النا�ص تتعلق اأ�سا�سا باأن 

تبلغ هذه الأمة بدورها وب�سورة متوا�سلة ل انقطاع ول فتور فيها ما 

بلغها الر�سول. فهو ي�سهد علينا اأن بلغنا، ونحن بدورنا ن�سهد من بعده 

اأننا بلغنا النا�ص ما بلغنا... ف�سهادة الر�سول مقرتنة بالتب�سر والنذير 

والدعوة اإىل اهلل حتى يكون جلميع النا�ص �سراجا منرا؛ ذلك فحوى 

�سهادته عليه ال�سالم. و�سهادة اأمة الو�سط هي اأن يكون كل فرد من 

تقت�سي  ال�سهادة  اإن  بدوره..  �سراجا منرا  و�سلوكه،  بقوله  اأفرادها، 

الرتفاع بالإن�سان اإىل اأ�سمى معاين اإن�سانيته، وتوطد ال�سلة بينه وبن 

تكرميا  تكون  اأن  قبل  م�سئولية  اإذن  الو�سط  الأمة  ف�سهادة  خالقه... 

.
(44)

وهذه ال�سهادة تقت�سي ال�ستقامة« 

لقد ات�سحت اأهم الدللت املت�سمنة يف مفهوم ال�سهادة، فال�سهادة 

والفاعلية  احلجة  واإقامة  والتبليغ  والدعوة  احل�سور  تقت�سي  هنا 

الو�سط  الأمة  مل�سامن  والبناء  البيان  على  والقدرة  الجتماعية 

بالفعل  مبا�سرة  يرتبط  ال�سهادة  مفهوم  اأن  كما  املع�سل.  الواقع  يف 

الب�سري.. فال�سهادة عملية واقعية تتم يف واقع  الإن�ساين وبال�سلوك 

ب�سري مع�سل عندما تتوفر لها ال�سروط واملقومات. 

(42) حممد فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، الطبعة الأوىل، (القاهرة: دار الفداء العربي، 1991)، ج 20، �ص 469-470.

(43) حممد الطاهر بن عا�سور، تف�سر التحرير والتنوير (تون�ص: الدار التون�سية للن�سر، بدون تاريخ)، ج 2، �ص 20-21

(44) حممد الطالب، اأمة الو�سط: الإ�سالم وحتديات الع�سر، (تون�ص: �سرا�ص للن�سر، 1996)، �ص 29-26.
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ولكي نزيد مفهوم ال�سهود احل�ساري عمقا وبيانا ونربطه مبفهوم 

املت�سلة  القراآنية  الآيات  بع�ص  حتليل  اإىل  �سرنجع  الو�سط  الأمة 

اأن نحدد  باملو�سوع. فعندما ننظر اإىل الآيات املذكورة اأعاله ميكننا 

اإىل   126 الآيات من  ال�سهادة. ففي  الذي وردت فيه م�ساألة  ال�سياق 

غاية 144 من �سورة البقرة ميكن اأن نالحظ الآتي:

- اإرجاع مفهوم الأمة امل�سلمة ومفهوم ال�سهادة اإىل اجلذر والأ�سل 

الإبراهيمي، وهذا فيه ا�ستيعاب تام وا�سرتجاع منهجي لكامل التجربة 

الدينية الإ�سالمية.

- التذكر بالدعاء الإبراهيمي اخلا�ص باإن�ساء واقع »البلد الآمن« 

وتاأكيد م�ساألة الرزق من الثمرات.

- تر�سيخ مفهوم الإميان باهلل واليوم الآخر كمحك فا�سل بن احلق 

والباطل وبن ال�سقاوة وال�سعادة.

احليوية  ملركز  الأ�سا�ص  وو�سع احلجر  البيت  من  القواعد  رفع   -

الدينية يف العامل.

- الدعاء الإبراهيمي الإ�سماعيلي والتب�سر بظهور الأمة امل�سلمة 

يف التاريخ الديني للب�سرية.

- الذرية الإبراهيمية وا�ستمرار فل�سفة الأمة امل�سلمة وجت�سداتها 

النموذجية عرب اجلهود النبوية املتنوعة واملتكاملة.

- الأمة امل�سلمة وفل�سفة املنا�سك وال�سرائع الإ�سالمية.

بعد هذه املقدمات التاأطرية الأ�سا�سية لأ�سل الأمة امل�سلمة وبيان 

موقع العمل الإبراهيمي الإ�سماعيلي و�سبقهما يف هذا البناء الأماتي 

الإ�سالمي، تتحول الآيات اإىل بيان بعد اآخر من اأبعاد الأمة امل�سلمة 

لالأمة  الإبراهيمي  اجلذر  اإىل  الآيات  فت�سر  التاريخية،  وت�سكالتها 
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امل�سلمة واآفاق الدعاء الإبراهيمي املقبل يف تاريخ الإن�سانية والتمهيد 

لفل�سفة الأمة الو�سط وظهور الر�سول اخلامت:

التواق  امل�ستقبلي  الإبراهيمي  والدعاء  الإبراهيمية  الرغبة   -

الإ�سالمية  الأمة  ملفهوم  �سمويل  عاملي  ح�ساري  منوذج  حتقيق  اإىل 

وجت�سيده واقعيا.

- البعث النبوي اخلامت والدعاء الإبراهيمي بظهور النبي اخلامت.

واحلكمة  الكتاب  وتعليم  الآيات،  وتالوة  اخلامتة  الر�سالة   -

والتزكية.

- التاأكيد على اأن امللة الإبراهيمية الإ�سالمية احلنيفية هي القانون 

الفطري والقانون الديني الكوين الذي يحكم جدلية التدين يف هذا 

العامل.

- الرغبة عن امللة الإبراهيمية ومنطق الت�سادم مع القانون الفطري 

للدين وفل�سفة ال�سفه والع�سيان.

- اخل�سائ�ص العقلية والنف�سية الإبراهيمية وال�سطفاء الدنيوي 

وال�سالح الأخروي.

- النف�سية الإبراهيمية ومنطق الإ�سالم وال�ست�سالم لرب العاملن.

وبعد بيان هذا البعد املهم يف عملية ت�سكيل الأمة الو�سط وجذرها 

الإبراهيمي املتاأ�سل، تنتقل الآيات اإىل احلديث عن طبيعة ال�سرورة 

التاريخية ملفهوم الأمة امل�سلمة وفل�سفة ا�ستمرارها:

الذرية  اإىل  امل�سلمة  الأمة  ر�سالة  وانتقال  الإبراهيمية  الو�سية   -

ال�ساحلة.

الإ�سالمي  الدين  ا�سطفاء  على  والتاأكيد  الإبراهيمية  الو�سية   -

وتر�سيخه يف الوعي الديني واحل�ساري للب�سرية .
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الذرية  وحمل  امل�سلمة  الأمة  ملفهوم  والتمثل  الوفاء  ا�ستمرار   -

للم�سئولية والأمانة.

- يعقوب وا�ستمرار الو�سية الإبراهيمية وتناقل الدين الإ�سالمي 

اإىل الأجيال الإ�سالمية، وتر�سيخ حقائق الدين الإ�سالمي يف النف�سية 

الإ�سالمية.

وبعد هذه اجلملة من التاأكيدات وال�سهادات التاريخية على ا�ستمرار 

الواقع  والتوا�سل  املتوا�سل  التاريخي  وتناقلها  امل�سلمة  الأمة  حقيقة 

بن الأجيال ب�ساأنها، تتحول الآيات اإىل و�سع قانون تاريخي عام لرتكز 

يف وعي الإن�سان عموما حقيقة اأن تلك الأجيال قد اأدت دورها وقامت 

خلت  قد  الأمة  تلك  واأن  وجه،  اأكمل  على  الر�سالة  وحملت  بواجبها 

وحان اأجلها املحدد، و�ستكون م�سوؤولة عما ك�سبت وعملت. 

عن  اجلارفة  النحرافات  بع�ص  عن  لتتحدث  الآيات  تنتقل  ثم 

احلقائق الكربى التي مت تاأكيدها فيما يتعلق بحقيقة الأمة امل�سلمة.

امللة  من  ال�سحيح  الديني  امل�سار  وحتريف  نقل  حماولة   -

مثل  املحرفة  الدينية  الأفرع  اإىل  الفطرية  احلنيفية  الإبراهيمية 

اليهودية والن�سرانية.

- اإرجاع امل�سار الديني التوحيدي اإىل جذوره الأوىل وتاأ�سيله يف 

املو�سوية  ذلك  باإح�سان مبا يف  تابع خطواتها  ومن  الإبراهيمية  امللة 

والعي�سوية ال�سحيحة.

وفق  على  الكتاب  اأهل  الإ�سالم يف خماطبة وحماججة  منطق   -

قاعدة {

.        

�سر  من  امل�سلمن  وكفاية  احلق  الدين  بن�سرة  الإلهي  الوعد   -

املرتب�سن وامل�ساققن.
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ثم ت�سع الآيات القراآنية قانونا دينيا اآخر موؤكدة اأنَّ امللة الإبراهيمية 

والدين الإ�سالمي والأمة امل�سلمة هي �سنع اهلل و�سبغته، وهذا ال�سنع 

الإلهي املتقن هو املنطق ال�سحيح املتوافق مع نوامي�ص الوجود وقوانن 

الإ�سالمية  امللة  اأهل  اأن  الآيات  توؤكد  كما  الجتماع.  وطبائع  الكون 

واأهل الأمة امل�سلمة م�ستمرون يف طريقهم متخطون بذلك كل العقبات 

وال�سعوبات التي حتاول اإخراجهم عن خط التوحيد ال�سايف النقي، 

واأن عبادة اهلل على ملة اإبراهيم م�ستمرة وباقية. وت�ستمر الآيات يف 

رب  يف  يحاجون  ممن  وغرهم  امل�سلمن  بن  املواجهة  طبيعة  بيان 

العاملن، وتوؤكد مبا ل يدع جمال لل�سك احلاجز الفا�سل بن اأعمال 

موا�سلون  هلل  خمل�سون  املوحدين  واأن  غرهم،  واأعمال  املوحدين 

امل�سرة الإبراهيمية. وتعود الآيات مرة اأخرى لتاأكيد:

عنه  والن�سراين  اليهودي  اجلذر  ونفي  الإبراهيمية  الأ�سول   -

واإحلاقه باأ�سوله النقية.

الأ�سل  هذا  حول  احلق  �سهادة  يكتم  عمن  الوعيد  ت�سديد   -

الإبراهيمي ال�سريف.

وتعود الآيات القراآنية لتوؤكد القانون الذي �سبقت الإ�سارة اإليه يف 

قوله تعاىل: {

(البقرة: 141). ولكن هذا                                  

التاأكيد لي�ص من باب التكرار، ولكن من باب الإ�سارة اإىل جريان هذا 

القانون ولكن يف �سياق اآخر غر ال�سياق الأول. يقول حممد الطالبي 

: »تلك هي �سبغة اهلل الثابتة، ا�سطلع بها النبيون ومن اهتدى بهداهم 

وبداأ  الأوىل،  املهمة  هذه  انتهت  الإ�سالم  وبظهور  اإ�سرائيل،  بني  من 

جتاوزها يف م�ستوى اأو�سع واأ�سمل. فيكرر اهلل، يف نهاية هذه اجلملة 

من الآيات، نف�ص الآية التي ختم بها اجلملة الأوىل: {           

ولي�ص تكرير الآية عفويا. بل هو تاأكيد على اأمر هام وخطر للغاية 

يحتاج اإىل اأن ير�سخ يف الأذهان ر�سوخا تاما: هناك »اأمة قد خلت« 
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مبا ك�سبت؛ واأخرى قد ولدت و�سجل د�ستور املدينة م�سمون ولدتها 

لأهل  اخل�سو�ص  على  الآية  يف  موجه  واخلطاب  التاريخ.  دفرت  يف 

الكتاب الذين اأخذ اهلل اأول ميثاقهم، ويف اخلطاب دعوة ملحة لهم كي 

يدخلوا يف امليثاق اجلديد ويف الأمة التي التفت يف املدينة حول »خامت 

ت�سطلع  ملمو�سة ومنظمة كي  ب�سفة  للوجود  واأخذت تربز  النبين«، 

بهذا امليثاق، وتوؤدي للنا�ص جميعا اآخر ر�سالة اإلهية لهم، وت�سهد على 

ذلك. من ذاك الآن ف�ساعدا ل يعتد بالنت�ساب العرقي اإىل اإبراهيم 

واإ�سحاق ويعقوب اإذ ما دعوا اإليها، وما دعي اإليه عي�سى من بعدهم، 

ال�سالة  عليه  فبمحمد  اخلتامي.  تتويجه  املحمدية  الدعوة  يف  يجد 

وال�سالم انتهى ميثاق حم�سور يف �سعب متناه يف زمن، وبداأ اآخر غر 

مقيد بنهاية �سوى ال�ساعة ويعم كامل الب�سرية: يتميز امليثاق اجلديد 

باأنه مفتوح زمنا وموجه لكامل الب�سرية، بينما كان اخلطاب يف التوراة 

. فالآية اإذا مل ترد من باب 
(45)

والإجنيل مق�سورا على بني اإ�سرائل« 

التكرار، ولكن من باب فتح �سفحة جديدة يف الوعي الديني والثقايف 

اليهودية  املركزية  منطق  من  النتقال  حيث  والدعوي؛  واحل�ساري 

والن�سرانية اإىل منطق العاملية املحمدية املرتدة يف جذورها اإىل امللة 

الإبراهيمية الإ�سالمية واملتجذرة يف �سبغة اهلل ودينه احلق.

وبعد هذه التقعيدات والتوجيهات القراآنية الكلية اخلا�سة مبنطق 

التطور التاريخي والكوين للملة والأمة الإ�سالمية، تنتقل الآيات اإىل 

اإعالن  اإبان  وقعت  بالأحرى حادثة جزئية  اأو  م�ساألة جزئية  معاجلة 

القراآن عن تغير قبلة امل�سلمن. وقد يرى البع�ص اأن هذا احلدث حدث 

الإ�سالمية  للملة  العاملي  للتطور  التاريخي  ال�سياق  فردي معزول عن 

ولالأمة الإ�سالمية، واأنه خا�ص بزمن التطورات الأوىل للدعوة النبوية، 

اإل اأن هذا الفهم �سوف يتغر عندما ندر�ص هذه امل�ساألة يف الإطار 

الكلي ال�سمويل الذي ر�سمناه فيما �سبق من احلديث. فالآيات ت�سر 

(45) حممد الطالبي، اأمة الو�سط، �ص 23-24.
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اإىل:

م�ساألة  حول  والبلبلة  وال�سكوك  الفو�سى  تثر  ال�سفهاء  حركة   -

الإ�سالمية  للدعوة  الطبيعي  التطور  �سمن  تدخل  ب�سيطة  وحادثة 

ومنطقها الداخلي.

- اإثارة ال�سفهاء مل�ساألة التحول عن القبلة الأوىل اإىل قبلة اأخرى 

اأكرث توافقا مع اخلط الإبراهيمي الإ�سالمي.

- هنا يتدخل القراآن مبنطقه اخلا�ص لي�ستفيد من هذه احلادثة 

اجلزئية الطبيعية املنطقية - مل تكن منطقية بالن�سبة لل�سفهاء - يف 

م�سار الدعوة لكي يخط املداخل الكربى حلقائق جديدة يف التاريخ 

الديني والجتماعي للب�سرية وهي:

رب  هلل  ومغربها  مب�سرقها  الكونية  املكانية  اجلغرافيا  اإرجاع   -

العاملن

- اإرجاع الهداية اإىل ال�سراط امل�ستقيم هلل �سبحانه وتعاىل وحده. 

اأي  اأن  للهداية ل غره. وهذا يعني  للمكان واملالك  املالك  فاهلل هو 

حتول على م�ستوى املكان واجلغرافيا اأو اأي حتول على م�ستوى النف�ص 

والعقلية والعقيدة والذهنية والت�سور اإمنا ميلكه احلق تبارك وتعاىل 

وهو العادل احلكيم. ومبقت�سى هذا املنطق فاإن النبي عليه ال�سالة 

وال�سالم، فيما يتعلق بتحويل املكان اأي القبلة،وما يتعلق بالهداية، اإمنا 

هو مبلغ اأي �سراج منر ملن يريد ال�ستنارة والأمر كله يرجع اإىل هلل. 

فلو اأن ال�سفهاء فهموا هذا املنطق الطبيعي لالأ�سياء واأرجعوا الأمور 

اإىل اهلل ما وقعوا يف هذا الإ�سكال وما اأثاروا البلبة يف هذه احلادثة 

هذه  من  اأراد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإن  ذكرنا  كما  ولكن  اجلزئية. 

احلادثة اختبار النفو�ص ومعرفة من يتبع ممن يتوىل. فاإذا كان مو�سوع 

حتويل القبلة له م�سوغه العملي اخلا�ص بالتطور الذاتي للدعوة يف 

تلك الفرتة وباختبار القلوب والنفو�ص، فما هي احل�سيلة العملية التي 

خرجنا بها من هذه احلادثة ومن العر�ص الكلي ملجموع الآيات؟
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يف احلقيقة، احل�سيلة الأ�سا�سية لكل هذا التحليل هو ما ت�سر اإليه 

الآية 143 من �سورة البقرة وهي: {

 .                                                                                

هذه الآية ل ميكن اأن تفهم يف �سياق حادثة القبلة فقط ولكن ينبغي 

اأوردتها  التي  ال�سياقات  اأو �سبكة  ال�سياقات  اإىل ذلك كل  اأن ن�سيف 

ال�سياقات  هذه  كل  يف  فاملتاأمل  اأعاله.  اإليها  امل�سار  الآيات  خمتلف 

لي�سعه اإل اأن يوؤكد النقاط الآتية فيما يتعلق مبفهوم الأمة الو�سط:

النا�ص  عامل  يف  اأمة  لآخر  ميالد  هو  الو�سط  الأمة  ميالد  اإن   (1
والأديان.

2) اإنَّ هذه الأمة الو�سط اخلامتة اأمة وارثة لرتاث النبوات عامة 
ولرتاث امللة الإبراهيمية احلنيفية الإ�سالمية.

3) واإن هذه الأمة الو�سط هي الأمة النموذجية املرجعية القيادية.

الدينية  تركيبتها  بحكم  منوذجية  الو�سط  الأمة  هذه  واإن   (4
التوحيدية، وتركيبتها اجلغرافية العاملية، وتركيبتها الب�سرية الإن�سانية 

النف�سية  املتنوعة والتعارفية، وتركيبتها  الثقافية  اجلامعة، وتركيبتها 

اخلرة، وتركيبتها احل�سارية الإبداعية املتفاعلة، وتركيبتها املعرفية 

التي جتمع بن معطيات عامل الغيب ومعطيات عامل ال�سهادة.

5) واإن هذه الأمة الو�سط حتمل يف ذاتها كل اخل�سائ�ص النف�سية 
والثقافية والذهنية الالزمة لتحقيق وجت�سيد معاين الإعجاز القراآين 

يف كل الع�سور بعد ختم النبوة.

6) واإن هذه الأمة الو�سط اأمة ر�سالية قادرة على حتقيق ال�سهود 
احل�ساري.

7) واإنَّ �سهود الأمة الو�سط يدور اأ�سال حول حتقيق التوازن الكوين 
واحل�ساري يف امل�سرة الب�سرية.
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8) ومن هنا ميكن اأن نعرف الأمة الو�سط على اأنها: تلك اجلماعة 

الوعي  تعمل على جت�سيد وجتديد  التي  واملتنامية  املتنوعة  الب�سرية 

باحلقائق الدينية والتاريخية والثقافية والنف�سية والعمرانية لالإ�سالم. 

فالأمة الو�سط هي ذلك التجمع الإن�ساين املركب امل�ستوعب خلال�سات 

املنفتح  ال�ستخاليف  احل�ساري  وامل�سروع  الر�سايل  الوعي،  وخربات 

على الزمان واملكان والوعي والهادف اإىل حتقيق التوازن الفاعل يف 

الإن�ساين  احل�ساري  الفعل  ويف  خا�سة  الإ�سالمي  احل�ساري  الفعل 

عامة.

83





الف�صل الثاين

على  وتاأثرياتها  العوملة  طبائع 

ال�صهود احل�صاري للأمة و�رضورة 

املقاربة احل�صارية





اأوال: التاأطر املنهجي لظاهرة العوملة

الو�سط  لالأمة  العامة  والطبائع  الكلية  ال�سورة  تو�سحت  اأن  بعد 

لنا  تتجلى  اأن  يبقى  ال�ستخالفية،  احل�سارية  ال�سهودية  ور�سالتها 

الأمة  هذه  به  ومتر  الب�سرية  به  متر  الذي  والظرف  الواقع  حقيقة 

الإ�سالمية التي و�سفت يف القراآن الكرمي باأمة اخلرية واأمة الو�سط. 

فهذه الأمة الو�سط مطالبة �سرعا وعقال وواقعا وا�ستخالفا بتحقيق 

ال�سهود احل�ساري ال�ستخاليف، ولكن ل ميكن لهذه الأمة اأن حتقق 

حقائق  لها  تو�سحت  اإذا  اإل  العاملي  الإن�ساين  ال�سهودي  الفعل  هذا 

الواقع الذي تعي�سه داخليا وخارجيا. ولهذا ال�سبب فاإن الف�سل احلايل 

يركز فقط على بيان حتد واحد من العديد من التحديات التي تواجه 

الو�سط وتواجه م�سروع �سهودها احل�ساري. والواقع املق�سود  الأمة 

الن�ساط  واقعا ح�ساريا فاعال يف  اأ�سبح  الذي  العوملة  واقع  هنا هو 

الف�سل بيان  للب�سر عموما. و�سيحاول هذا  احل�ساري وال�ستخاليف 

عن  والبحث  تفهمها  بغر�ص  وديناميكياتها  وطبائعها  العوملة  حقيقة 

املنهجي  والعمل  اإيجابياتها  من  وال�ستفادة  معها  للتفاعل  املداخل 

املخطط لتاليف م�ساعفاتها ال�سلبية اخلطرة على الأمة والإن�سانية 

جميعا.

تبدو ظاهرة العوملة يف بع�ص اأبعادها احل�سارية والكونية والتاريخية 

لالإن�سانية  احل�سارية  التجربة  من  العمق  يف  تتموقع  وكاأنها  العامة 

، وتتمو�سع يف املركز من اهتمامات قوى الوعي والفكر 
(46)

املعا�سرة 

وال�سيا�سة والثقافة يف جممل بلدان العامل. والعوملة عند البع�ص تتجلى 

(46) حتى ولو كانت الظاهرة اأو العملية يف جمملها �سناعة غربية وتطورا طبيعيا لروؤية كونية 

م�ستلبة وجوديا وكونيا ودينيا اإىل درجة هم�ست فيه الدين ب�سكل فظيع، وخلقت ت�سكيال نف�سيا 

وثقافيا خملدا اإىل الأر�ص ونازعاً نحو الدنيا اأو العامل املادي اأكرث من نزوعه اإىل غره، يف الوقت 

الذي يحتاج فيه العامل اليوم اإىل روؤية كونية متوازنة وم�ستوعبة ل�ستحقاقات الدنيوي والأخروي، 

والديني والو�سعي، والعلمي والروحي.
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وكاأنها تعبر �سارخ عن نوع من التحول الفكري واحل�ساري املف�سلي 

 يف واقعنا املعا�سر ويف وعينا ومفاهيمنا لالأ�سياء والأفكار 
(47)

ال�سخم 

والأ�سخا�ص واجلغرافيا والتاريخ. 

والباحثون املت�سلعون يف م�سائل العوملة و�سبكاتها املفهومية املعقدة 

واملركبة يحاولون جادين اإثبات اأن احل�سارة الإن�سانية والثقافة الب�سرية 

 (هو الآن 
(48)

يف �سوء العوملة �ستوؤدي اإىل ميالد واقع ح�ساري كوين معومل 

يف بع�ص اأطوار ت�سكله). وهذا الواقع �سيت�سم ب�سمات، وياأخذ �سورا 

اإنها  عنها  يقال  ما  اأدنى  جوانبها  من  كثر  يف  معهودة  غر  و�سيغا 

�ستخلق فجوة �سخمة بن مقايي�ص الوعي ومعاير الت�سال الإن�ساين 

ثقافاته  املعومل يف  الواقع  اليوم وبن مقايي�ص ومعاير ذلك  القائمة 

وعالقاته  وات�سالته  ولغاته  واأجنا�سه  واأديانه  وقيمه  وح�ساراته 

واقت�سادياته و�سيا�ساته وتقنياته وتكنولوجياته.

ويعرب لنا اأحد امل�ستغلن بالعوملة عن هذا الواقع بقوله:

اأن  التي حتاول  تلك  العوملة هي  ملفهوم  اأح�سن مقاربة  تكون  رمبا 

حقا  �سيكون  وماذا  نهاياتها.  هي  وما  العوملة  تتوجه  اأين  اإىل  حتدد 

ت�سورنا للمجتمع املعومل، اأو كيف �سيبدو العامل عندما ي�سبح معوملا؟ 

وثقافة  واحد  اإن�ساين  جمتمع  هنالك  �سيكون  املعومل  العامل  ففي 

اإن�سانية واحدة ت�سغل العامل كله. هذا املجتمع وهذه الثقافة الإن�سانية 

ن�ستطيع  اأننا  رغم  تام  ب�سكل  ومتكاملة  متناغمة  بال�سرورة  تكون  لن 

الثقافة  وهذه  املجتمع  هذا  �سيتوجه  وبالأحرى  ذلك.  نت�سور  اأن 

لن  والفو�سى.  املركزية  والتعددية  التمايز،  من  عالية  م�ستويات  اإىل 

ن�سق  هناك  يكون  ولن  تنظيمية،  مركزية  عاملية  هناك حكومة  يكون 

التوحيد  يكن  ومهما  الثقافية.  والتفا�سالت  الو�سفات  من  متما�سك 

(47) هناك بع�ص من ل يرى هذا التاأثر للعوملة ويعتربها جمرد تطور طبيعي للواقع احل�ساري الإن�ساين.

(48) See Charlene Spretnac، The Resurgence of the Real: Body، Nature and Place in a 
Hypermodern World (New York: Addison-Wesley، 1997)، p.11.
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(49) Malcolm Waters، Globalization، First Edition (London: Routledge، 1995)، p.3.

(50) يبدو اأنه من غر املجدي الدخول يف �سجال اأو جدال بيزنطي حول م�ساألة هل العوملة حتمية تاريخية اأو جمرد 

مرحلة تاريخية كغرها؛ لأن ذلك ي�سبه متاما ق�سية البي�سة والدجاجة و�سجال الطر�سان. وامل�ساألة كلها متعلقة بالروؤية 

الكونية وال�سرتاتيجية للمجتمع وكيف يتعامل معها. فهناك جمتمعات تكرث الكالم عن العوملة بو�سفها حتمية، وذلك 

الو�سع  ا�ستغالل  تعمل جاهدة على  ولكن  تراها حتمية،  ل  وهناك جمتمعات  وم�سلحية،  اأيديولوجية  اأغرا�ص  لتحقيق 

اأن يو�سع يف م�ستوى قدرات املجتمع على  ينبغي  والواقع والظروف لتحقيق م�ساحلها اخلا�سة وهكذا. ولهذا فالأمر 

ال�ستفادة وال�ستجابة الإيجابية املو�سوعية لهذا املد بغ�ص النظر عن كونه حتمية اأم ل. ففي اللحظة التي يجد فيها 

املجتمع طريقه اإىل فهمها وتوجيهها، ففي تلك اللحظة ميتلك اخليار �سواء ليدور يف رحاها اأو يبدع يف التعامل معها. 

�سحيح اأن ذلك اخليار حمكوم بكثر من العوامل والظروف املعقدة، ولكن اأهم �سيء هو نزع �سيكولوجيا اخلوف والرهبة 

مما جنهله ول نعرفه، فال�ستفادة من العوملة تبداأ من حلظة الوعي بها وبطبائعها وبديناميكياتها وباأدواتها وو�سائلها.

الثقايف فاإن هذه الثقافة املوحدة �ستبقى جمردة، وتعرب عن الت�سامح 

اجلغرافية  اأن  الأهمية  من   (...) الفردي  والختيار  التنوع  اأجل  من 

اأ�سا�سيا للحياة الثقافية  واحلدود �ستختفي باعتبارها مبداأ تنظيميا 

والجتماعية، و�سيكون هذا املجتمع الإن�ساين بدون حدود. يف العامل 

والتفا�سالت  املمار�سات  توقع  قادرين على  نكون غر  �سوف  املعومل 

الجتماعية على اأ�سا�ص مواقع جغرافية. وبنف�ص احلد ميكن اأن نتوقع 

لالأفراد  بالن�سبة  احلال  هو  كما  تقع  النائية  املناطق  بن  العالقات 

 .
(49)

املتقاربن اأو املتجاورين 

والعوملة بهذا املعنى وبهذا الن�سق التحويل العاملي، توؤكد اأن هنالك 

تغرات ذات حجم معترب تتم يف تركيبات الوعي، وقوانن التثاقف، 

العالقات  ومفاهيم  الإن�ساين،  الت�سال  واأن�ساق  العمران،  وطبائع 

الدولية وقيم احلوار احل�ساري بن الأمم وال�سعوب. وهكذا تفر�ص 

العوملة وقائع واأحداثاً وقيماً قد تكون جديدة عند البع�ص، وقد تكون 

قدمية متجددة عند البع�ص الآخر، وقد تكون غر ذات اأهمية عند 

 
(50)

قطاع اآخر من الباحثن واملفكرين واملالحظن، وقد تكون حتمية 

تاريخية �سارمة عند البع�ص، وقد تكون جمرد مرحلة تاريخية عابرة 

عند البع�ص الآخر، وقد تكون حقال للتجربة واملمار�سة الأيديولوجية 

احل�سارية  للمار�سة  جمال  تكون  وقد  البع�ص،  عند  وال�ستعمارية 

الإبداعية عند البع�ص الآخر.
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العامل يف جممله  اأن  الثابتة هي  الق�سية  فاإن  الأمر،  كان  ما  واأيا 

ي�سهد حتولت معينة �سواء اأكانت �سلبية اأو اإيجابية، اآنية اأو م�ستقبلية، 

ب�سيطة اأو مركبة. والعوملة قد ا�ستطاعت - عن ق�سد اأو عن غر ق�سد، 

عن تخطيط اأو عن غر تخطيط - اأن تفكك منطق ال�سكونية، وثقافة 

النعزال، ونف�سية النكفاء على الذات، وجعلت الثقافات واحل�سارات 

ما  مع  والتفاعل  للتعامل  وت�ستعد  وتفكر  وتراجع  تتحرك  الإن�سانية 

يحدث، وبعبارة اأخرى لقد اأدخلت العوملة الكثر، اإن مل نقل اجلميع، 

يف عمق احلركة والتدافع والنخراط - ال�سلبي اأو الإيجابي - فيما 

فقد  ومعقدة.  خطرة  عاملية  مع�سالت  من  اليوم  العامل  يف  يحدث 

اأ�سبح النا�ص حن يتحدثون عن العوملة، ي�سورونها باعتبارها احلاجز 

الفا�سل بن مرحلتن ح�ساريتن يف حركة الوعي الإن�ساين وم�ساره.

»اأنطوين  املعروف  ال�سو�سيولوجيا  عامل  مثال  اإليه  ذهب  ما  وهذا 

جيدن�ص« عندما قال: »اإن ظهور نظم معوملة اأو عاملية يعني اأن العامل 

. وكاأننا 
(51)

الذي نعي�ص فيه خمتلف متاما عما �سبقه من املراحل والع�سور« 

نحن الب�سر نعي�ص يف واقع ح�ساري قائم ويتطلب منا الأمر �سرورة اأن 

ننتقل ب�سرعة اإىل واقع ح�ساري عاملي معومل تتغر مبوجبه ت�سوراتنا 

اأنظمتنا  ومفاهيمها ومذهبياتنا الكونية، وهو ما ي�ستتبع تغرات يف 

والتعليمية  والرتبوية  والجتماعية  �سيا�سية   - واجليو  القت�سادية 

وهذا  واجلغرافية،  والت�سالية  والإعالمية  والتكنولوجية  والتقنية 

بدوره ي�ستتبع حتولت يف نف�سيتنا وثقافتنا وتراثنا وتاريخنا وقيمنا 

و�سلوكنا وفعلنا احل�ساري عامة.

من  كثر  يف   - دفعا  تدفعنا  وكاأنها  البع�ص  يراها  حن  والعوملة، 

والجتماعية  واملالية  القت�سادية  اأنظمتنا  تغير  نحو   - الأحيان 

والرتبوية وال�سيا�سية والتقنية، وحن تدخلنا يف تناق�سات و�سراعات 

مع اأنظمة وعينا وتفكرنا وتثاقفنا وتراثنا وتديننا وقيمنا واأخالقنا، 

(51) Anthony، Giddens. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Mo -

ern Age. (Cambridge: Polity Press، 1991)، p. 225.
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(52) اإبراهيم اأبو ربيع، »العوملة: هل من رد اإ�سالمي؟«، جملة: اإ�سالمية املعرفة، جملة فكرية ف�سلية حمكمة ي�سدرها 

املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ال�سنة ال�ساد�سة، العدد احلادي والع�سرون، هرندن، 2000م، �ص 13-12.

(53) See، E. J. Hobsbawn، "The World Unified"، The Globalization Reader، Edited By: 

Frank J. Lechner and John Boli، (USA: Blackwell Publisher Inc، 2000)، pp. 52-59.

وحن توحي لنا اأننا بو�سعنا القائم نعي�ص التخلف والرجعية وال�ستبداد 

والقهر والظلم والتفكك والت�سرذم والفقر واحلروب والأمية والبطالة 

بليغا  در�سا  لنا  تقدم  اأن  ت�ستهدف  ل  احلقيقة  يف  فهي  وغرها... 

ريادتنا  ا�ستعادة  يعيننا على  وم�سروعا ح�ساريا  والأخالق،  القيم  يف 

وفاعليتنا الجتماعية، وتوجيها ثقافيا ي�ساعدنا على حتقيق احلوار 

احل�ساري املبدع مع الأمم وال�سعوب واحل�سارات يف ع�سر العاملية، 

الأ�سا�ص،  واأيًّا كان توجهها ونوعها وطبيعتها فهي، يف  العوملة،  ولكن 

ت�ستهدف و�سع حتدٍّ ح�ساري عاملي اأمام الإن�سان املعا�سر لها - مبا 

يف ذلك الأمة العربية والإ�سالمية - وهذا التحدي يتوجه، بال�سرورة، 

اإىل طبائع العوملة، اإىل عمق الوعي وال�سخ�سية والرتاث والدين والقيم 

والقت�ساد وال�سيا�سة والجتماع واإىل الأ�سا�سيات الوجودية واملعرفية 

غر  من  فاإنه  ال�سبب،  ولهذا  الإن�سان.  لهذا  واحل�سارية  وال�سلوكية 

املنطقي املجازفة بالقول اإن العوملة م�ساألة عار�سة اأو ب�سيطة، ولكن 

يكون  الإ�سالمي حن  املنظور  من  وخا�سة  بعمق  اإليها  النظر  ينبغي 

العامل الإ�سالمي جزءا اأ�سا�سيا من هذا العامل املعومل اليوم. 

يقول اإبراهيم اأبو ربيع: »ل ميكن لأي فكر اأن ي�سرب غور اإ�سكاليات 

يف  احلديثة  الجتاهات  كاملة  ب�سورة  ي�ستوعب  مل  ما  العوملة 

وعالقاتها  املعا�سر  والقت�سادي  الجتماعي  والفكر  النظريةالنقدية 

الأخالقي  الفعل  ورد  والغربي،  الإ�سالمي  العامل  يف  الديني  بالفكر 

الأكيد الذي يجب اأن يقدمه الفكر الإ�سالمي املعا�سر لتاأكيد حيويته 

و�سرورته. م�ستعينا بالأدوات النقدية ومبنطق الوحي لتقدمي اإجابات 

.
(52)

�سافية مل�ساكل العامل الإ�سالمي املعا�سر « 

والعوملة حن يراها البع�ص الآخر وكاأنها تدفعنا دفعا نحو اللتقاء 

 والتفاعل والتكامل والتحاور والت�سال والتعاون والتح�سر 
(53)

والتوحد 
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والتقدم واملواجهة اجلامعية مل�سكالت احلروب والبيئة والفقر وال�سحة 

والدولية  الإقليمية  وال�سراعات  واجلرمية  واملعلوماتية  والتكنولوجيا 

ال�سارم  التحدي  من  نوع  املعرفية  نهايتها  يف  كذلك  فهي  وغرها، 

والكونية  واحل�سارية  الوجودية  وقيمه  ومنطلقاته  لالإن�سان  وال�سامل 

والدينية والثقافية.

نحو  جهة  من  تدفعنا  وكاأنها  كذلك  البع�ص  يراها  حن  والعوملة 

والتعاون  التكامل  اإىل  اأخرى  جهة  ومن  والهيمنة،  والتفكك  ال�سراع 

واحلوار... ففي كل هذه احلالت وغرها ينبغي اأن ندرك اأن حتدي 

العوملة لي�ص �سطحيا ولي�ص عابرا ولي�ص جزئيا بل هو عميق و�سامل. 

فاإن  واملواجهة،  التحدي  ذاته يف عمق  الإن�سان  العوملة  ت�سع  فعندما 

والوجود  واحل�سارة  والتاريخ  والرتاث  والدين  وال�سخ�سية  الثقافة 

وموطن  النزاع  حمل  هو  ي�سبح  الإن�سان  لهذا  والعتباري  املعنوي 

والإعالمية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  التجليات  فقط  ولي�ص  املواجهة. 

واملعرفية والتقنية والتكنولوجية. ولهذا ال�سبب فاإن ال�سوؤال الأ�سا�سي 

هو: هل هذا الإن�سان يدرك طبائع العوملة ونوعيتها؟ وهل هذا الإن�سان 

ميتلك القدرة واملوؤهالت للتفاعل املبدع معها وتوجيهها ل�ساحله؟

ويف �سوء هذا التحديد، �سيحاول هذا الف�سل اإبراز بع�ص طبائع 

العوملة كما تعر�ص اليوم يف املجتمعات الغربية ويف املجتمعات العربية 

الإ�سالمية.
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(54) من اأجل فهم اأعمق لظاهرة العوملة يف املنظور الغربي راجع:

William Geider، One world، Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism (New 
York: Simon and Schuster، 1997); Mitchell M. Waldrop، Complexity: the Emerging 
Science at the Edge of Order and Chaos (New York: Simon and Schuster، 1992); Paul 
Hirst and Graham Thompson، Globalization in Question: The International Economy 
and the Possibilities of Government (Cambridge: Polity Press، 1996); Jan Araft Scholte، 

Globalization: A Critical Introduction (New York: Palgrave، 2000).

(55) For further details see، The Globalization Reader.

ثانيا: مداخل لدرا�سة طبائع العوملة من املنظور 

الغربي )54(: خال�سة اأولية )55(

هي  كما  العامة،  واأطروحاتها  العوملة  اأدبيات  لبع�ص  املراجع  اإن 

مييز  اأن  ي�ستطيع  الغربين،  من  بها  امل�ستغلن  بع�ص  لدى  معرو�سة 

تاما  قبول  يقبلها  من  فمنهم  حولها،  ومتباينة  نظر خمتلفة  وجهات 

ويدعو اإليها بكل الو�سائل والإمكانات، ومنهم من يرف�سها رف�سا تاما 

ويواجهها مواجهة �سريحة �سارخة، ومنهم من يتو�سط بن الأمرين، 

فرى واقعيتها ولكن يحتاط يف درا�ستها ويبحث يف مقايي�ص فهمها 

اأو  الغربية  للمجتمعات  �سواء  ي�سلح  مبا  وتوجيهها  معها  والتعامل 

املجتمعات الإن�سانية عموما. ولئن كان الأمر بهذا الت�سعب فاإن هناك 

اأطروحات ومداخل يف تعريفها. وميكننا اأن منيز بن جمموعة مقولت 

يف النظر اإليها وهي:

الدولية  العالقات  يف  تكاثفا  باعتبارها  العوملة  مقاربة   )1
INTERNATIONALIZATION

وهنا ينظر اإىل العوملة على اعتبار اأنها و�سف اآخر ملفهوم العالقات 

الدولية بن الدول، وتعنى ب�سورة خا�سة بالزيادة امللحوظة يف تبادل 

مت�سابكة  ب�سورة  وت�سارعها  وتكاثفها  وتعا�سدها  الدولية  العالقات 

ومتداخلة يتعذر فيها الف�سل والعزل لهذه الدول عن بع�سها البع�ص 

باعتبارها وحدات م�ستقلة للتحليل كما كان الأمر يف الزمن املا�سي. 
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ويف هذا ال�سياق، يرى بع�ص الباحثن يف العوملة اأن »حجم ومنو حركة 

 هي التعبر املح�ص 
(56)

التجارة وا�ستثمارات روؤو�ص الأموال بن الدولة« 

لالأ�سخا�ص  والوا�سعة  املت�سارعة  احلركة  كذلك  احلالية.  العوملة  عن 

والأفكار والر�سائل هي التعبر الآخر عن هذه العوملة. وبهذه ال�سورة 

تتزايد وتتكاثف وتت�سارع حركة الت�سالت والعالقات بن الدول ب�سكل 

يجعل �سلتها وعالقاتها متقاربة مما ميكن ت�سميته بالعوملة هنا.

الراأ�سمالية  اخلــو�ــســ�ــســة  بــو�ــســفــهــا  الـــعـــوملـــة  مـــقـــاربـــة   )2
LIBERALIZATION

هنا يُنظر اإىل ظاهرة العوملة على اأنها تلك العملية املنهجية املنظمة 

التي تعمل من اأجل رفع القوانن واحلواجز والعوائق التي ت�سعها الدول 

على حركة الأ�سياء والأ�سخا�ص والأفكار، وذلك من اأجل الو�سول اإىل 

واقع ات�سايل وتعاملي مفتوح وخاٍل من احلدود والإجراءات والقوانن 

واخلدمات.  وال�سلع  الأموال  وحركة  القت�سادي  الن�ساط  تعيق  التي 

عن  البحث  بعملية  بالعوملة  امل�ستغلن  بع�ص  عنه  يعرب  الذي  وهذا 

 ومن جتليات هذه النزعة يف النظر 
(57)

التكامل القت�سادي العاملي. 

اإىل ظ�اهرة العوملة التقلي�ص من القوانن والإجراءات التي حتد من 

التجارة والن�ساط القت�سادي واملايل العاملي، وتخفيف حدة ال�سغوط 

بن  والأ�سخا�ص  ال�سلع  دخول  تاأ�سرات  على  املفرو�سة  والقوانن 

الدول.

الــــــعــــــاملــــــيــــــة  بــــــو�ــــــســــــفــــــهــــــا  الـــــــــعـــــــــوملـــــــــة  مـــــــــقـــــــــاربـــــــــة   )3
UNIVERSALIZATION

ويرى اأ�سحاب هذه املقولة اأن العوملة تعني ب�سكل خا�ص العاملية. يقول 

جون اآرت �سكولت »عندما حاول »اأوليفر« و»دايف�ص« يف الأربعينيات 

من هذا القرن نحت الفعل (Globalize) قدما له تعريفا يقرتب من 

(56) Paul، Hirst and Grahame، Thosmpson. “Globalization: Ten Frequently Asked Que -

tions and Some Surprising Answers”، Soundings، vol. 4 (Autumn)، 1996، pp. 47-66.

(57) Jan، Araft Scholte، Globalization: A Critical Introduction، p. 16
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(58) Ibid.، 16.

(59) Scholte، Globalization، p. 16.

(60) Martin، Khor. (1996) “Globlization: Implications for Development Policy”، Third 
World Resurgence، no. 74 (October)، pp. 15-21.

معنى العاملية وتوقعا اأن يكون هناك تركيب عاملي للثقافات فيما �سمي 

»العوملة«  لفظة  ال�ستعمال،  هذا  ففي  العاملية«.  »بالإن�سانية  اآنذاك 

اخلربات  من  جمموعة  ونقل  ن�سر  اإىل  ت�سر  كما  كله  العامل  تعني 

والقيم واملفاهيم اإىل كل الب�سر على وجه الأر�ص. ومثال ذلك عوملة 

النظام الغريغوري، وانت�سار ال�سيارات يف كل العامل، وانت�سار املطاعم 

.
(58)

ال�سينية، وظاهرة ال�ستقالل، ونظم الزراعة وغرها 

الــــغــــربــــنــــة واحلــــــداثــــــة  بـــو�ـــســـفـــهـــا  الــــعــــوملــــة  مــــقــــاربــــة   )4
WESTERNIZATION AND MODERNIZATION

وهنا ينظر اإىل العوملة على اأنها تعني الأمركة واتباع النمط الغربي 

يف احلياة والقت�ساد والثقافة والجتماع. واتباعاً لهذا املنطق تبدو 

العوملة تعبراً حم�سو�سا عن ظاهرة احلداثة وعملية الأمركة مبا يف ذلك 

مفاهيم واأطروحات الراأ�سمالية والعقالنية والت�سنيع، والبروقراطية، 

واأمناط الت�سير الغربية احلديثة وغرها. فكل هذه القيم واملفاهيم 

اأ�سبحت �سائعة عامليا ومتداولة على م�ستوى معومل؛ وهو ما يجعل 

العوملة  ظاهرة  تعزى  وهكذا  النت�سار.  عاملية  الغربية  احلداثة  قيم 

احل�سارية  القيم  حاليا  عليه  تهيمن  الذي  الغربي  الأ�سل  هذا  اإىل 

الأمريكية. وهذه العملية التحديثية على وفق املنطق الغربي الأمريكي 

تقوم �سرورة »بتحطيم وتفكيك كل ما هو قائم من الثقافات والقيم 

هذا  ويف  العوملة.  عملية  عليه  تتم  الذي  باملجتمع  اخلا�سة  املحلية 

ال�سياق، كثرا ما تو�سف العوملة باأنها اإمربيالية ماكدونالدز وهوليود 

 وقد ذكر مارتن كوهر اأن: »العوملة هي ما ي�سمى يف 
(59)

و�ص. اأن. اأن« 

.
(60)

العامل الثالث لقرون عديدة بال�ستعمار« 
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5( مـــقـــاربـــة الـــعـــوملـــة بــو�ــســفــهــا تــقــلــ�ــص تــــاأثــــر احلـــــدود 
اجلغرافية

DETERRITORIALIZATION OR SUPRATERRITORIALIZATION

وهنا ينظر اإىل العوملة على اأنها اإعادة ت�سكيل للمجالت اجلغرافية 

ولكن  للدول  املعروفة  اجلغرافية  احلدود  اأ�سا�ص  على  لي�ص  الب�سرية 

احلدود  تاأثر  يختفي  به  الذي  والتقارب  الت�سال  اأ�سا�ص  على 

واملجالت اجلغرافية.  وامل�ساحات اجلغرافية  واجلغرافية  ال�سيا�سية 

ويف هذا املقام ميكن القول اإنَّ العوملة تعني: العملية اأو العمليات التي 

يتم مبوجبها اإحداث حتولت جوهرية يف املجال اجلغرايف واملكاين 

الإن�سانية  للعالقات  واملكاين  اجلغرايف  التنظيم  عملية  تعيد  ب�سورة 

.
(61)

والتعامالت بن الأمم واملجتمعات 

6( مقاربة العوملة بو�سفها فعاًل ا�ستعماريا ح�ساريا مبنطق 
علمي تكنولوجي �سارم

الثقايف  المتداد  �سياق  تاأتي يف  اأنها  العوملة على  اإىل  يُنظر  وهنا 

والإجناز  واملعرفة  والثقافات  للنموذج  والأيديولوجي  والفكري 

احل�ساري الغربي املعا�سر وحتوله اإىل بوؤرة ا�ستقطاب حيوية للعامل 

غر الغربي. وهذا النوع من ال�ستعمار قد ل يحدث بال�سرورة عن 

طريق ال�سالح والقوة الع�سكرية اجلبارة، ولكن عن طريق �سالح اخلوف 

والفقر واملر�ص، و�سالح احتكار املعرفة والتكنولوجيا، و�سالح امتالك 

املعرفة  امتالك  و�سالح  والتح�سر،  للتقدم  العاملية  املقايي�ص  مفاتيح 

العلمية اجلديدة يف خمتلف املجالت، و�سالح ال�سبق يف غزو الف�ساء. 

فهنا ي�سبح العامل الذي ل ميتلك كل هذه الإمكانات م�سطرا ليخ�سع 

ويُذل نف�سه على اأعتاب اأبواب من ميلكون قوة العلم والنف�ص والثقافة 

واملعرفة والتقنية والتكنولوجيا. وبهذا ل يحتاج هذا املركز امل�ستقطب 

(61) See، et al. D. Held. Global Transformation: Politics، Economics and Culture (Ca -

bridge: Polity Press، 1999)، p. 16.
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(62) اإبراهيم اأبو ربيع، »العوملة«، مرجع �سابق، �ص 43.

Claude Julien، L'empire ameiricane (63) نقال عن اإبراهيم اأبو ربيع، العوملة، مرجع �سابق، �ص 28.

(64) ميكن مراجعة ترجمة هذا الن�ص من الإجنليزية يف مقال اإبراهيم اأبو ربيع، »العوملة«، �ص 29-28.

(65) Edmund Wilson، The American Earthquake: A Chronicle of the Roaring Twenties The 
Great Depression and the Dawn of the New Deal (New York: Da Capo Press، 1996)، p. 569.

واملالك ملفاتيح القوة بكل اأنواعها اأن ير�سل قواته اأو اأ�سلحته املدمرة، 

ولكن يحرك �سبكة خيوطه وعالقاته واأفكاره وموؤ�س�ساته لكي تُخ�سع 

كل من ل يرغب يف اخل�سوع اأو ل يقبل اخل�سوع. 

والعوملة يف هذه احلالة »تقودنا اإىل نوع جديد من ال�ستعمار اأكرث 

العوملة  خلقت  ذلك  اإىل  اإ�سافة  التقليدي،  نظره  من  ودهاء  تدمرا 

- التجلي الأخر للعقل الغربي احلديث - ت�سوي�سا حول ما هو املهم 

يف احلياة. ومت اإحالل مفاهيم جزئية جديدة ملا تعنيه احلياة حمل 

. ورمبا تعرب 
(62)

املفاهيم التقليدية للرتابط والرخاء وبناء املجتمع« 

التاريخ  »اإن  العوملة:  اإىل  والنظرة  النزعة  هذه  عن  الآتية  الن�سو�ص 

الأمريكي بكامله مو�سوم باجتاه دائم نحو التو�سع والظماأ لالأرا�سي 

احلاجات  من  العديد  واإىل  والأجماد  للجدة  والظماأ  للقوة،  والظماأ 

. وهذا ن�ص اآخر ذو دللة عميقة يف هذا 
(63)

التي يتوجب اإ�سباعها« 

اليابان  ا�ستعمار  وننا�سل  اأوربا  نحرر  اأننا  نعتقد   
(64)

»كنا  ال�سياق: 

الثانية حمتلن  العاملية  بعد احلرب  فجاأة  ولكننا ظهرنا  الإقطاعية، 

اأو م�سيطرين على الأقطار الأجنبية يف كل من اأمريكا واأوربا واآ�سيا 

ا�ستعمار  �سدمنا  اأن  وبعد  اأحيانا...  ترحيب  دون  الأو�سط  وال�سرق 

 .
(65)

الآخرين ل�سنوات طويلة طورنا نوعا جديدا خا�سا بنا« 

اأبو ربيع يف مقالته  اإبراهيم  اأن ننقل ن�سا معربا ذكره  ويجدر بنا 

املذكورة �سابقا، وهو ن�ص للكاتب ماركو�ص حتت عنوان »احلرب العاملية 

 Le monde" الدبلوما�سي  العامل  جريدة  يف  من�سور  بداأت«  الرابعة 

diplomatique" التي ت�سدر باللغة الفرن�سية: »اإن الغرب يعيد خلق 
التاريخ املن�سرم يف �سكل جديد من »اإعادة ال�ستعمار« وهو ما ي�سمى 

»ما بعد ال�ستعمار«، وتن�سئ العوملة نظاما عامليا جديدا �سيبدو بعد 

عقود قليلة خمتلفا جدا، فقد بداأت التحولت الرئي�سية تاأخذ جمراها 
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بالفعل: فهناك انهيار ال�سرتاكية، وانت�سار اخل�سخ�سة يف اأقطار مثل 

ال�سن والهند وم�سر، و�سعود القوى الإقليمية كاجلماعة الأوربية على 

اإثر التفوق الإمريكي، وات�ساع الفجوات القت�سادية والجتماعية بن 

الفقراء والأغنياء داخل الأقطار وفيما بينها، وعوملة ال�ستغالل كتداع 

القومية  و�سعود  اجلن�سية،  متعدد  وال�ستثمار  للخ�سخ�سة،  طبيعي 

واإ�سفاء  اجلديدة،  الالجئن  وم�سكالت  العرقي،  والتطهر  املغالية، 

الطابع الدويل على اجلرمية، وخا�سة ذات ال�سلة باملافيا، وزعزعة 

.
(66)

الدولة القومية، وخلق اأعداء دولين جدد« 

تعرب  اأن  اإما   - ال�سابقة  التحديدات  ح�سب  على   - اإذن  والعوملة 

الدول  بن  العالقات  يف  الدولية  النزعة  وتكاثف  و�سرعة  زيادة  عن 

تال�سي  اأو  اخلو�س�سة  اأو  الأمركة  اأو  العاملية  اأو  الدولية  والثقافات 

وتفاعل  وات�سال  انتقال  وت�سريع  تكثيف  باجتاه  اجلغرافية  احلدود 

ومت�سارعة  تلقائية  ب�سورة  والأ�سياء  والأ�سخا�ص  الأفكار  وتبادل 

اأكرث ب�ساعة وفظاعة  اأو تعني �سورة من �سور ال�ستعمار  ومتكاثفة، 

وعلمية وتقنية واإبداعا وقهرا. وحتت كل مقولة من هذه املقولت جند 

تعاريف  نرى  و�سياقات  منا�سبات  للعوملة. ويف  متنوعة  واآراء  تعاريف 

للعوملة ل تركز فقط على مقولة اأو بعد واحد ولكن تف�سرها بعاملن 

اأو بعدين اأو اأكرث مما �سبق ذكره.

وتنق�سم النخبة الغربية نف�سها يف النظر اإىل العوملة واآثارها العملية؛ 

فمنها ق�سم يرى اأن العوملة ظاهرة وحقيقة عملية ملمو�سة تقوم باإحداث 

التغيرات العميقة يف الوعي والفكر وال�سلوك والقت�ساد والجتماع 

من  ق�سم  وهناك  وغرها.  الدولية  والعالقات  والثقافة  وال�سيا�سة 

الباحثن ل يرى للعوملة هذا الأثر وهذا الفعل وهذا الدور ورمبا حتى 

يف بع�ص الأحيان يهون من قيمتها ووجودها الفعلي، ويعزي التحولت 

التي تاأخذ حيزها يف واقعنا العاملي املعا�سر اإىل عنا�سر اأخرى مثل 

واقت�سادات  املعرفة  وجمتمعات  املعرفة  وثورة  التكنولوجية  الثورة 

(66) نقال عن: اإبراهيم اأبو ربيع، »العوملة«، �ص 37.
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(67) لي�ص املق�سود هنا تقدمي درا�سة حتليلية وافية لكل ما كتبه املثقفون العرب واأ�سحاب الفكر الإ�سالمي حول العوملة، 

ولكن حماولة حتديد بع�ص املوؤ�سرات الدالة على توجهاتهم يف مناق�سة الظاهرة.

(68) راجع درا�سة:

Ahmed Ibrahim Abushouk، “Globalization and Muslim Identity: Critical Reality 
and Future Prospects، The International Association of Historians of Asia: The 18th 
Conference، Academia Sinica، Taipei، Taiwan، December 6 -10، 2004، p. 12.

(69) راجع: عبد �سعيد عبد اإ�سماعيل، العوملة والعامل الإ�سالمي: اأرقام وحقائق، ط 2 (جدة: دارة الأندل�ص اخل�سراء 

للن�سر والتوزيع، 2002م).

املعرفة وتقنيات الت�سال املعا�سرة، وقوانن التثاقف املعا�سرة، ونظم 

وكذلك  املعا�سر،  العاملي  الوعي  و�سبكات  احلديثة،  والتوزيع  الإنتاج 

تقنيات الهند�سة الوراثية، وال�ستن�ساخ وغرها... بينما يحاول بع�ص 

الباحثن التو�سط يف الأمر فرون اأن العوملة ظاهرة واقعة ولكن ينبغي 

تطوير مناهج وبناء مقايي�ص ومعاير ن�ستطيع بها قيا�ص حجم تاأثرها 

واأبعادها ومراحل تطورها والكيفية التي ت�سر وفقها.

ثالثا: مداخل لدرا�سة طبائع العوملة يف املنظور 

العربي االإ�سالمي: خال�سة اأولية )67(

يف احلقيقة هناك مداخل واأطروحات متعددة للنظر والتعامل مع 

اأ�سحاب  اأو   
(68)

العرب  املثقفن  بع�ص  نظر  �سواء من وجهة  العوملة 

. كما اأن هناك ت�سورات متفاوتة ومتباينة لهذه 
(69)

الفكر الإ�سالمي 

يف  املتوفرة  واملقاربات  الأطروحات  معظم  اأن  يبدو  ولكن  الظاهرة. 

ال�ساحة - وقد يكون هناك غرها كثر - ل تكاد تخرج عن املقاربات 

تتغر  فلرمبا  العوملي.  الغربي  اخلطاب  يف  الذكر  ال�سابقة  ال�ست 

املنهاجية تكاد  النهايات املعرفية والنهايات  العبارات واملداخل ولكن 

تكون مت�سابهة اإىل حد كبر.

وعلى �سبيل املثال ففي الندوة التي نظمها مركز درا�سات الوحدة 

العربية حتت عنوان »العرب والعوملة« و�سارك فيها ع�سرات املثقفن 

الندوة  اأعمال  اخلويل  اأمن  اأ�سامة  الكتاب  حمرر  خل�ص  العرب، 

ت�سعب  مثل  يف  مو�سوع  معاجلة  كانت  ما  »اإذا  بقوله:  واأطروحاتها 
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كتاب  مقدمة  يف  وموجزة  وافية  معاجلة  وتعقيداته  العوملة  مو�سوع 

ير�سد اأعمال ندوة حفلت بدرا�سات وتعقيبات ومداخالت غزيرة يف 

كمها بقدر ما هي ثرية يف جديتها وتنوعها وهي تعالج خمتلف جتليات 

الظاهرة واآثارها وم�ستقبلها، واإذا ما كانت هذه املعاجلة �ساقة، فلرمبا 

اأن يجيء عر�ص هذه املقدمة لظاهرة العوملة على هيئة  كان الأمثل 

ر�سد حتليلي موجز لأهم مالمح الظاهرة كما برزت من خالل اأعمال 

الندوة... ففي اإطار اتفاق غالبية الآراء، الذي كثرا ما و�سل اإىل حد 

الإجماع، نالحظ ما يلي:

- اإن الكل جممع على اأننا ل�سنا اأمام اأمر طارئ، ول قطيعة ثورية 

مع املا�سي القريب، اإننا اإزاء عملية تاريخية.

وال�ستنكار موقفان غر  الإنكار  اأن  اأي�سا على  الكل جممع  اإن   -

والهرولة  الندفاع  موقف  معها  وي�ستوي  نواجهه،  ما  اإزاء  مقبولن 

للحاق بالركب دون فهم حقيقة ما يجري.

- اإن الراأي ال�سائد هو اأن ركيزة الظاهرة الأ�سا�سية اقت�سادية يف 

طبيعتها، واأن اأدواتها الفعالة هي ال�سركات متعددة القوميات. وهي 

�سيا�سيا  مذهبا  اأو  جديدة،  اأديولوجيا  لي�ست   
(70)

تاريخية  كظاهرة 

مبتكرا، اأو معتقدا فكريا حديثا. واإن كان هذا ل يعني بالطبع جتاهل 

جتلياتها يف املجالت ال�سيا�سية والع�سكرية والثقافية والإعالمية ول 

التهوين من اآثارها يف هذه املجالت.

اليوم  جتلياتها  نرى  كما  الظاهرة  انتقائية  اأكدوا  الكثرين  اإن   -

حول  املطروحة  الرباقة  ال�سعارات  عن  وبعيدا  الواقع،  اأر�ص  على 

ملنتجات  العامل  اأ�سواق  تفتح  هي  الإن�سان.  حقوق  اأو  الدميقراطية 

كاملحا�سيل  النامية،  الدول  منتجات  اأمام  وتو�سدها  الكبار  دعاتها 

التي كانت ترحب مبجيئها  العمالة  الزراعية واملن�سوجات، ويف وجه 

فيما م�سى. العوملة يف ال�سمال والهيمنة يف اجلنوب لي�ستا ظاهرتن 

(70) انظر: ح�سن حنفي و�سادق جالل العظم، ما العوملة؟ (دم�سق: دار الفكر، 2000م)، �ص 17 وما بعدها.
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(71) اأ�سامة اأمن اخلويل، العرب والعوملة: بحوث ومناق�سات الندوة الفكرية التي نظمها مركز درا�سات الوحدة العربية، 

حترير: اأ�سامة اأمن اخلويل، (بروت: املركز، 1998م، ط1)، �ص 9-10.

(72) انظر: حممد مقدادي، العوملة: رقاب كثرة و�سيف واحد، (بروت: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، ط1 2000م).

منف�سلتن، اإنها عملية واحدة طبيعية ومتوائمة، والتنا�سق بن اأجزاء 

املنظومة الدولية هو الأ�سل.

- اإن الغالبية ترى اأن الوليات املتحدة الأمريكية هي الفاعل الرئي�ص 

واإن  العوملة.  �سعار  جديد حتت  هيمنة  نظام  اإنتاج  اإعادة  عملية  يف 

العوملة، كما نعرفها اليوم، هي عوملة اأمريكية اأ�سا�سا وحماولة لعوملة 

منط احلياة الأمريكي. والعوملة مبعنى ال�ستعالء واحتواء العامل لي�ست 

هي العاملية، اأي النفتاح على العامل والعرتاف املتبادل بالآخر دون 

فقدان الهوية الذاتية.

والتعقيبات،  واملناق�سات  الدرا�سات  يف  للنظر  الالفت  الأمر  اإن 

ما  اأو  يجب،  ما  مو�سوع  حول  الأخرة  العمل  جل�سة  يف  خ�سو�سا 

ي�ستطيع الوطن العربي القيام به وهو يتعامل مع هذا الواقع، هو اأنها 

مل تاأت بجديد لفت للنظر حقا؛ اإذ اإن جماع ما طرح من مقرتحات 

وتو�سيات واآراء مل يتجاوز ترديدا لأفكار تواترت لعدة �سنن خلت ، 

يقدر  اأقيمت ومل  تدم، وموؤ�س�سات  املا�سي ومل  اأخذت يف  ومبادرات 

اخلال�ص يف  يرى  الكل  ثمارها.  توؤتي  واأن  بجذورها  ت�سرب  اأن  لها 

جتمع اقت�سادي عربي، اأو منطقة جتارة عربية حرة، اأو �سوق عربية 

م�سرتكة وم�سروعات عربية م�سرتكة، دع عنك التكامل القت�سادي. 

ول تغر من هذا النطباع كثرا اإ�سارات برقية عار�سة حول اإ�سافة 

.
(71)

بعد اإ�سالمي جديد لهذه امل�ساعي القدمية« 

لظاهرة  ومتنوعة  متباينة  تعاريف  هناك  توجد  اأخرى،  جهة  ومن 

، فمثال يقول بركات مراد:  الآن نريد اأن نتعرف اإىل العوملة 
(72)

العوملة 

من خالل اخلطاب الإ�سالمي. لقد اأكد الإ�سالم اأن النا�ص جميعا اأمة 

واحدة، جتمعها الإن�سانية واإن فرقتها الأهواء وامل�سالح، قال تعاىل: 
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               }

ليتقاتلوا،  يكن  مل  وقبائل  �سعوبا  النا�ص  خلق  واإن   ...(213 (البقرة: 

ولكن ليتعارفوا ويتعاونوا، قال تعاىل: {

العاملية  الإن�سانية  13)، فال�سمولية  (احلجرات:                   

تعن النا�ص على التوا�سل والتعاون يف اقت�سام الطيبات، حتى يكون 

العامل �سوقا للعمل، و�سوقا لالإنتاج، وجمال للتبادل والتداول. فر�سالة 

اإن  القول:  الإن�سان تعمرية، وبناء على ما تقدم ميكن  اإىل  الإ�سالم 

الإ�سالم له روؤيته اخلا�سة للعاملية، وبذلك ينف�سل عن اإ�سكالية العوملة 

- فهو بعك�ص النظام الغربي - وبذا يتعزز امل�ستقبل يف العامل احلديث 

ل�سالح مبادئ الإ�سالم؛ لأنه يقود العامل كله اإىل اخلال�ص بعد ف�سل 

عن  الأخرى  الدينية  العقائد  وق�سور  ال�سيوعية،  وف�سل  املال،  راأ�ص 

تدارك اأحوال املعا�ص وتدبر احللول للجماعات الإن�سانية وم�سكالت 

الجتماع والقت�ساد وما يتفرع عنها من م�سكالت الأخالق والآداب... 

اأن  الإ�سالم وما يحمله من مبادئ وقيم روحية ميكن  هذا من جهة 

اإ�سكاليات العوملة امل�ستع�سية، التي يتخوف العامل -  ت�ساهم يف حل 

خا�سة الدول النامية - من ال�سرور امل�ساحبة لتلك الهيمنة امل�ساحبة 

للعوملة.. هذه املخاطر واملخاوف التي حتملها العوملة وتب�سر بها، توؤيد 

حاجة الب�سرية لالإ�سالم، لأنه �سفينة النجاة. اأما عالقة امل�سلمن بالعوملة 

والذي  تاريخيا،  امل�ستمر  والتفاعل  والحتكاك  ال�سراع  اإىل  فرتجع 

اأخذ اأ�سكال متعددة ترتاوح من التبادل الثقايف اإىل احلروب ال�سليبية، 

وحتى ال�ستعمار الغربي والهيمنة الراأ�سمالية الغربية. فالعوملة لدى 

هي  والرتغيب،  لال�ستعمار  التاريخي  الر�سيد  خالل  من  امل�سلمن، 

م�سروع غربي للهيمنة. ومن هذا املنظور يتم حتليل العوملة، ومن ثم 

عن  للبحث  امتداد  هي  للعوملة  النظرة  فاإن  وبالتايل  معها،  التعامل 

اأن  اإل  الإ�سالمية،  الهوية  تاأكيد  الغرب من خالل  التعامل مع  كيفية 

ذلك يجب اأن ل يحول دون النظر للعوملة من خالل معاير مو�سوعية 

و�سحيحة حتى نتمكن من اأن نعرف وننكر بعيدا عن الأحكام العامة 
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(73) بركات حممد مراد، ظاهرة العوملة: روؤية نقدية، �سل�سلة كتاب الأمة، رقم: 86، ال�سنة احلادية ع�سرة، قطر، وزارة 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 1422ه�، مبحث: العوملة بن الإ�سالم وامل�سلمن.

(74) نف�ص املرجع، مبحث: من ظواهر العوملة.

والعامية، التي �سوف ل متكننا من التعامل معها مبهارة. فمعظم الفكر 

الإ�سالمي احلديث - لول خ�سية املبالغة - حوار و�سراع مع الغرب. 

.
(73)

وهذا ما حدد الإطار العام لأ�سئلة الفكر العربي الإ�سالمي 

اإىل  »اأ�سف  كتابه قوله:  اآخر من  نف�سه يف مكان  املوؤلف  وي�سيف 

ذلك اأن العوملة، كظاهرة يف حد ذاتها، عملية موؤداها حتطيم قدرات 

العامل الثالث، خا�سة العامل العربي والإ�سالمي، على النمو والإنتاج، 

م�سيفة اإىل فقره فقرا واإىل �سعفه �سعفا، لتتوالد الأزمات يف اأر�ص 

مهدت ذلك. 

يرى  ل  الذي  لبيكا)  (جورج  الفرن�سي  املفكر  الراأي  هذا  ويدعم 

يف العوملة �سوى حركة تدعمها الوليات املتحدة وال�سركات املتعددة 

اجلن�سيات، هدفها مواطنو العامل باأ�سره، وخلق ن�سخ مكررة وا�ستهالكية 

الوح�سية، ويف  الراأ�سمالية  يغذي احلركة  ا�ستهالكي عال  ذات منط 

يتما�سى مع  اأن  ي�ستطيع  تهمي�ص كل من ل  اإىل  ت�سعى  نف�سه  الوقت 

.
(74)

النظام واخل�سوع له« 

العوملة  لظاهرة  الإ�سالمية  العربية  املقاربة  اأن  كيف  يت�سح  هكذا 

تتقاطع مع معطيات واردة يف املقاربات ال�سابقة، واإن كان اجلديد هو 

يف احلر�ص على انتهاج �سبيل علمي لفهم الظاهرة والتعامل معها. 
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رابعا: مداخل املقاربة احل�سارية 

لظاهرة العوملة

اأ- نحو مدخل ح�ساري لتوجيه العوملة ومقاربتها

يف احلقيقة ميكننا اأن نذكر ع�سرات التعاريف وع�سرات التحاليل 

التي تاأخذ بعن العتبار اجلانب العربي والإ�سالمي يف التعامل مع 

اخلال�سة  اأن  اإل  معا�سر،  ح�ساري  وفعل  وعملية  كظاهرة  العوملة 

التحاليل  اأن يخرج بها من معظم هذه  القارئ  التي ي�ستطيع  الأولية 

اأنها ل تبتعد كثرا عن ما �سبق ذكره. ولكي تت�سح لنا ال�سورة ب�سكل 

اأكرث دقة ميكن اأن ننظر اإىل العوملة وفق اإطار نظري ثالثي املداخل. 

وهو اأن نحلل م�ساألة طبائع العوملة اآخذين بعن العتبار هذا املدخل 

:
(75)

املعريف العام 

1) العوملة الأيديولوجية (اأدجلة العوملة وجعلها مو�سوعا للممار�سة 
وموؤ�س�سات  ودول  واأيديولوجيات  جمموعات  ل�سالح  الأيديولوجية 

وروؤى كونية معينة وحمددة)،

للممار�سة  كمو�سوع  العوملة  (اأي  العلمية  املو�سوعية  العوملة   (2
العلمية والأكادميية والتوجيه املنهاجي الإيجابي لها)،

3) العوملة احل�سارية (ح�سارية العوملة وجعلها مو�سوعاً للممار�سة 
الإن�سانية  احل�سارات  ول�سالح  عموما  الإن�سان  ل�سالح  احل�سارية 

القائمة اليوم وملختلف الروؤى الكونية املتعا�سرة يف ع�سر العوملة).

1- مالحظات حول التوجيه االأيديولوجي للعوملة
وحتاول املقاربة الأوىل (العوملة الأيديولوجية) ربط مفهوم العوملة 

ومادية  و�سعية   
(76)

واأيديولوجيات  معينة  كونية  ومناذج  بت�سورات 

(75) ينبغي اأن نالحظ اأننا ل نحاول هنا و�سع حدود نهائية فا�سلة وحمددة بن كل نوع من هذه الأنواع؛ بحيث نتحدث 

مثال عن عوملة اأيديولوجية خال�سة اأو عوملة علمية اأكادميية خال�سة اأو عوملة ح�سارية. فاملق�سود هو الرتكيز على الغالب 

يف كل نوع من اأنواع العوملة.

(76) راجع: مالك بن نبي، اإنتاج امل�ست�سرقن واأثره يف الفكر الإ�سالمي احلديث، (القاهرة: مكتبة عمار، 1970م) �ص 

13 وما بعدها.
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(77) حممد عابد اجلابري، »العوملة نظام واأيديولوجيا«، العرب وحتديات العوملة (الرباط: املجل�ص القومي للثقافة، 1997م).

معروفة. يقول الأ�ستاذ عابد اجلابري: »فالعوملة اإىل جانب كونها ن�سقا 

فالأمركة  الن�سق  هذا  تخدم  (اأيديولوجية)  فكرانية  فاإنها  اقت�ساديا 

 .
(77)

والعوملة مت�سافران ب�سكل بالغ« 

كما يحاول دعاة هذه املقاربة ربطها بالنموذج الغربي الراأ�سمايل 

ومبفاهيم احلداثة وما بعد احلداثة ونهاية التاريخ و�سراع احل�سارات 

مفاهيم  �سيطرة  حتت  الأمريكي  الغربي  احل�ساري  النموذج  وغلبة 

وات�سالية  ومعلوماتية  وتكنولوجية  وتقنية  واقت�سادية  �سيا�سية 

الإن�سان  وحقوق  الغربية،  الدميقراطية  مثل:  وجغرافية  واإعالمية 

والعدالة الجتماعية واقت�ساد ال�سوق وحرية حركة اخلدمات وال�سلع 

والتقنيات  احلر  التكاملي  العاملي  القت�ساد  وقوانن  والأ�سخا�ص 

واقت�ساد  املعرفة  وجمتمعات  املختلفة  املعرفة  اجلديدة يف جمالت 

نحو  العوملة  لتوجيه  حماولة  فيها  الأيديولوجية  واملقاربة  املعرفة. 

وجهات معينة. 

يقول اأحد ال�سالعن يف �سوؤون العوملة: »اإنه من الوا�سح اأن مفهوم 

العوملة مو�سوع للممار�سة الأيديولوجية لأنها مثل احلداثة - املفهوم 

ال�سابق املرتبط بها - تظهر وكاأنها تربر ن�سر الثقافة الغربية وكذلك 

املجتمع الراأ�سمايل من خالل اقرتاح اأن هناك قوى قاهرة تعمل خلف 

نطاق التحكم الإن�ساين والتي تقوم بتغير العامل وحتويله. هذا الكتاب 

ل يحاول اأن ينفي اأو يخفي تلك احلقيقة التي تقول اإن املرحلة احلالية 

للعوملة هي بدقة مت�سلة بالت�سورات ال�سابقة. اإن العوملة هي النتيجة 

املبا�سرة لتو�سع وهيمنة الثقافة الأوربية عرب العامل عن طريق الأقمار 

ال�سناعية، وال�ستعمار والغزو الثقايف. اإنها كذلك مت�سلة ذاتيا واأ�سليا 

ال�سيا�سية  الراأ�سمايل كما هي م�سمولة يف املجالت  التطور  بنموذج 

يجب  العامل  يف  زاوية  كل  اأن  يعني  ل  هذا  فاإن  هذا  مع  والثقافية. 

اأن ت�سبح غربية وراأ�سمالية ولكن كل ن�سق من الأن�ساق الجتماعية 
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الغرب  مع  �سلته  موقعه يف  ي�سكل  اأن  يجب  التوجهات  من  توجه  اأو 

وت�سبح  تتنازل  اأن  يجب  روبرت�سن  عبارة  وبا�ستخدام  الراأ�سمايل. 

.
(78)

ن�سبية، قابلة للمرونة والتنازل« 

وهذا التاأكيد للمركزية الغربية ولهيمنة النموذج احل�ساري الغربي 

يجعل  الذي  هو  احل�ساري  الفعل  جمالت  خمتلف  على  احلايل 

ديناميكياتها  وتوجيه  العوملة  مفهوم  اأدجلة  نحو  نازعة  املقاربة  هذه 

وفعاليتها واآلياتها واأدواتها وو�سائلها لتحقيق ا�ستمرار هذه املركزية 

املاآل  وعلى  والتاريخ  واجلغرافيا  والأ�سياء  والأفكار  الأ�سخا�ص  على 

غلبة  فيها  تهيمن  اأن  ينبغي  التي  احل�سارة  مل�سرة   
(79)

امل�ستقبلي 

النموذج احل�ساري القائم. 

ويزيد الباحث ال�سابق بع�ص اأوجه التوجيه الأيديولوجي للعوملة بيانا 

وذلك بقوله: »اإن العوملة من جهة اأخرى، تعترب ظاهرة اأوربية اأو متاأثرة 

بالنموذج الأوربي تاأثرا كبرا. اإن نزع احلدود الجتماعية وال�سيا�سية 

قد وقع ب�سورة �سريعة يف اجلانب الغربي لأوربا؛ فقد اأ�سبحت احلدود 

تتقل�ص وبداأ التنوع والت�سال يتعدد وي�سكل الواقع اجلديد، اإن هذا 

نف�سه.  الأوربي  النموذج  هو  عوملته  اجلاري  العوملة  منوذج  اأن  يعني 

مثل: التطورات داخل منطقة الحتاد الأوربي اأ�سبحت ذائعة ال�سيت 

باعتبارها منوذجا حيا للعوملة اجلغرافية وتقلي�ص احلدود اجلغرافية 

 .
(80)

بن الدول« 

التوجيه  اأو  الأيديولوجية،  الأبعاد  جلية  ب�سورة  ندرك  ولكي 

لباحثن غربين  ن�سا  نثبت  اأن  امل�ستح�سن  من  للعوملة،  الأيديولوجي 

مطلعن على العوملة وت�سابكاتها وجتلياتها الأيديولوجية:

(78) Malcolm Waters، Globalization، p. 3.

(79) انظر: حممد عمارة، م�ستقبلنا بن العاملية الإ�سالمية والعوملة الغربية، العوملة والعامل الإ�سالمي، حما�سرات املو�سم 

الثقايف الثالث ع�سر (اجلامعة الإ�سالمية العاملية، اإ�سالم اآباد، اأبريل، 2000م).

(80) Malcolm، Globalization، p. 4.
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»ول ريب يف اأن »برر« وغره من رافعي راية العوملة، اإمنا يحاولون 

مبا يختارون من عبارات و�سور، الإيحاء باأن الأمر يتعلق بحدث �سبيه 

بوجهها،  والوقوف  ردها  على  لنا  قدرة  ل  التي  الطبيعية  بالأحداث 

اأي اإنها نتيجة حتمية لتطور تكنولوجي واقت�سادي ولي�ص بو�سعنا اإل 

الإذعان له. والواقع اأن هذا لي�ص اإل ثرثرة؛ فالت�سابكات القت�سادية 

ذات الطابع العاملي لي�ست حدثا طبيعيا باأي حال من الأحوال، اإمنا 

فاحلكومات  واإرادة.  بوعي  معينة  �سيا�سة  خلقتها  حتمية  نتيجة  هي 

األغت  التي  القوانن  و�سنت  التفاقيات  وقعت  التي  هي  والربملانات 

احلدود واحلواجز، التي كانت حتد من تنقل روؤو�ص الأموال وال�سلع 

من دولة اإىل اأخرى.

ولكن، ومع هذا، فاإن الراأ�سمالية النفاثة (اأي الراأ�سمالية ال�ساعدة 

بقوة متنامية �سبيهة بالقوة التي تندفع بها الطائرات النفاثة احلديثة) 

التي تبدو الآن كما لو كان انت�سارها على امل�ستوى العاملي قد �سار 

اأمرا حتميا، اإمنا هي يف طريقها لهدم الأ�سا�ص الذي ي�سمن وجودها: 

واإعادة  فالتغر  الدميقراطي.  وال�ستقرار  املتما�سكة  الدولة  اأعني 

القدمية  الجتماعية  الفئات  على  يق�سيان  والرثوة  ال�سلطة  توزيع 

ب�سرعة ل تعطي اجلديد فر�سة لأن يتطور على نحو متزامن معها. 

وهكذا اأخذت البلدان التي تعترب حتى الآن بلدان الرفاهية ت�ستهلك 

راأ�سمالها الجتماعي، الذي �سمن لها حتى الآن الوحدة والتما�سك، 

بخطى �سريعة جدا تفوق حتى اخلطى التي تُدمر بها البيئة. ويدعو 

ب�  لالقتداء  العامل  اجلدد  الليرباليون  وال�سيا�سيون  القت�ساديون 

»النموذج الأمريكي«، اإل اأن واقع هذه الدعوة مريب و�سبيه بالدعاية 

التي كانت تطلقها حكومة اأملانيا ال�سرقية، حينما كانت تقول عن نف�سها 

.
(81)

اإنها �ستبقى تتعلم النت�سار من الحتاد ال�سوفيتي دائما واأبدا« 

(81) مارتن هان�ص وهارالد �سومان، فخ العوملة: العتداء على الدميقراطية والرفاهية، ترجمة: عدنان عبا�ص علي ورمزي 

زكي، �سل�سلة كتاب عامل املعرفة، العدد: 238، الكويت: املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1990، �ص 36-33.
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اإن هذا الن�ص يعرب بطريقة ما عن النزعة الأيديولوجية يف الفعل 

العوملي الغربي الراهن ب�سورة جتعل الق�سية �سائكة ومعقدة، وت�سر 

ال�سوؤال  اإثارة  التو�سيح  زيادة يف  بخطى مت�سارعة ومنظمة. وميكننا 

ب�سورة  »اإنه  الباحثن  اأحد  يجيب  العوملة؟  من  ي�ستفيد  من  الآتي: 

اإن امل�ستفيد الأول كان هو املجتمعات الغربية يف  عامة ميكن القول 

القرون القليلة املا�سية، فن�سيب ال�سهم الأوربي يف العامل زاد ب�سورة 

مذهلة... وكنتيجة للعوملة فاإن الأوربين واأجيالهم اليوم ميلكون معظم 

الأرا�سي ال�ساحلة، ومعظم امل�سادر الإنتاجية للغذاء، وميكنهم كذلك 

 .
(82)

مراقبة امل�سادر املائية والبحرية« 

التقرير  هذا  اإىل  العوملة  م�ساألة  يف  الباحثن  اأحد  خل�ص  وقد 

احلزين:

الأ�سا�سية  عملياتها  كانت  العوملة،  تطور  مراحل  من  كثر  »يف 

الت�سكيل  يفيد  والإمكانات اخلارجية مبا  امل�سادر  اإىل دمج  متوجهة 

واملجتمعات  احلكومات  تلك  اإن  وملركزيتها.  الغربية  للقوة  املتنامي 

والأفراد الذين اأثبتوا اأنهم ميكن اأن يتبنوا اأو يدجموا يف هذه العوملة، 

فاإنهم ا�ستوعبوا يف اخلط العام لهذه العوملة الغربية با�ستخدام و�سائل 

واأ�ساليب التعاون. والغالبية العظمى من الآخرين اإما اأنهم قهروا، اأو 

اأو عزلوا. واأما الراأي الآخر البديل لهذا  �سيطر عليهم، اأو جتوهلوا 

الغربية  ال�سيا�سات  تعديل  اإىل  يهدف  الذي  الغربي  املركزي  املنطق 

باجتاه ما يكون يف فائدة باقي العامل مل ياأخذ بعن العتبار بالقدر 

هل  م�سكلة  تثر  حتما  العوملة  اإن  املطلوبة...  بال�سورة  اأو  الالئق 

الإن�ساين،  املجتمع  اأخرى  وبعبارة  املجتمعات،  من  ال�ساحقة  الغالبية 

هل ي�ستطيع اأن يكون جمتمعا مرفها وجيدا يف ظل �سيادة قيم العوملة 

احلالية؟ اإن التجربة التاريخية للعوملة ل ت�سمح لنا اأن نقدم اأي نتيجة 

متفائلة و�سهلة. اإنها ل تقدم لنا الأ�س�ص التي تدعم الراأي القائل اإن 

(82) C.M. Cipolla، The Economic History of World Population (Harmondsworth: Pe -

guin، 1974)، pp. 102 - 104
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(83) George Modelski، Globalization، Quoted in The Globalization Transformation 
Reader: An Introduction to the Globalization Debate، Edited by: David Held & Anthony 
McGrew (Cambridge: Polity Press، 2001)، pp. 52 - 53.32 - 31

(84) نقال عن: اإبراهيم اأبو ربيع، »العوملة«، �ص 32-31.

املجتمعات العري�سة والكبرة بال�سرورة تخلق منافع وفوائد للنا�ص، 

اإىل  يوؤدي  العوملة  النوع من  اإن هذا  القول  اإمكانية  العك�ص هناك  بل 

.
(83)

خماطر كبرة« 

اإن اخلال�سة الأولية التي يخرج بها قارئ الجتاهات الأيديولوجية 

ال�ستقطابية  املركزية  م�ساألة  فر�ص  حماولة  هي  العوملة  درا�سة  يف 

الراغب يف  الغرب  اأن  يعني  ب�سكل خا�ص. وهذا  والأمريكية  الغربية 

اإنها  اأي  املعيار؛  هي  اخلا�سة  قيمه  »اأن  يفرت�ص  والهيمنة  املركزية 

قيم عاملية واأن تبنيها �سيحل م�سكالت العامل. فاإن ما بعد ال�ستعمار 

عاملية  ثقافة  وخلق  اليوم  عامل  الثقايف يف  التنوع  تدمر  اإىل  يهدف 

. فهذه هي اإذن طبائع وم�سارات واأن�ساق التوجيه 
(84)

متجان�سة واحدة« 

الأيديولوجي للعوملة، وعلى الباحث امل�ستغل بها اأن يكون على وعي تام 

بهذا املدخل يف حتليلها وتف�سرها والتعامل معها.

2- مالحظات حول التوجيه العلمي املو�سوعي للعوملة

وعلى الرغم من بروز هذا النزوع الأيديولوجي وت�سخمه يف كثر 

من الأفعال وال�سلوكيات والتوجهات وال�سرتاتيجيات الكربى لبع�ص 

النزوع  هذا  ت�سخم  اأن  اإل  العامل،  ويف  »بالعظمى«  املعروفة  الدول 

منوذج  تيه  يف  كله  للعامل  الإيديولوجي  الإقحام  وهذا  الأيديولوجي 

العوملية الغربية  ح�ساري معن يخلق بطبيعته قوى ما �سد الأدجلة 

التي ت�سكل رد فعل عنيف وفاعل ل�سيا�سة الأدجلة، وهذا ما ن�ساهده 

والفعاليات  والن�ساطات  والأطروحات  والأفكار  الروؤى  من  كثر  يف 

التي تقوم بها بع�ص الدوائر الفكرية والأكادميية وال�سيا�سية وبع�ص 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات احلكومية وغر احلكومية يف البلدان الغربية 

ذاتها يف خمتلف بلدان العامل. ويبدو اأن ال�سراع بن منطق الأدجلة 
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ومنطق ما �سد الأدجلة هو اليوم على اأ�سده اإما من اأجل الو�سول اإىل 

توفيق ح�ساري معن ي�سمح با�ستمرار التعاي�ص احل�ساري الإن�ساين 

ولو على ح�ساب بع�ص التنازلت والت�سحيات بن الأطراف املتجاذبة 

لقوى العوملة، اأو من اأجل اإر�ساء قواعد ال�سراع والتخندق والتموقع يف 

خمتلف �ساحات ال�سدام واملواجهة.

اإن ت�سخم منطق اأدجلة العوملة وتكثيفه لن�ساطه وامتالكه لزمام القوة 

واملبادرة والفعل احل�ساري فتح املجال لربوز مقاربات اأخرى للعوملة 

الطابع  اإحياء  �سرورة  وتوؤكد  مغايرة  �سورة  لالأمر  تعطي  اأن  حتاول 

وفعالياتها. فظهرت جمموعة من  العوملة  مل�سروع  املو�سوعي  العلمي 

الأطروحات والكتابات الغربية التي تتحدث عن العوملة مبنطق يختلف 

نوعا ما عن املنطق الأيديولوجي الفا�سح. ونرى موؤ�سرات لهذا النزوع 

يف التوجهات التي حتاول اأن تف�سل، ولو من الناحية النظرية البحثية، 

بن املجال الأيديولوجي واملجال العلمي املو�سوعي احل�ساري للعوملة. 

فيتحدث اأ�سحاب هذا النزوع عن العوملة لي�ص باعتبارها اأيديولوجية 

اأفعال منهجية منظمة  اأو  اأو فعل  اأو عمليات  ولكن باعتبارها عملية 

تهدف اإىل حتقيق بع�ص املفاهيم والأهداف الأ�سا�سية مثل: تر�سيخ 

العاملية  الثقافة  ومفاهيم  الكونية  القرية  ومفاهيم  العاملية  مفاهيم 

الإن�ساين،  والت�سال  العاملي  والثقايف  احل�ساري  احلوار  ومفاهيم 

وحتقيق التوازن الكوين العاملي على م�ستوى العدالة وتوزيع الرثوات، 

على  والت�سلح  واحلروب  والفقر  وال�سحة  البيئة  ق�سايا  ومواجهة 

كل  هنا من  املطلوبة  الأمور  بن  ومن  فيه.  م�ستوى عاملي ل حماباة 

الأطراف هو »حماية التنوع الثقايف العاملي والتعددية يف وجه الهيمنة 

الأمريكية املت�ساعدة ويكمن حلها يف حتقق تغر رئي�سي يف تفكر كل 

 .
(85)

من ال�سمال واجلنوب، فعلى ال�سمال اأن يعرتف بالتنوع الثقايف« 

العوملة  اإىل  النظر  مثال،  والتوجهات،  التعاريف  هذه  مناذج  ومن 

بن  والتوا�سل  لالرتباط  وت�سريعاً  وتعميقاً  تو�سيعاً  باعتبارها 

التغيرية  العمليات  تلك  لتعني  العوملة  توؤخذ  اأن  وميكن  املجتمعات. 

(85) اإبراهيم اأبو ربيع، »العوملة«، �ص 32.
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الزمانية واملكانية التي تهدف اإىل اإحداث حتولت يف تنظيم ال�سوؤون 

الإن�سانية من خالل الربط والتو�سيع للن�ساط والفعل الإن�ساين عرب 

املناطق والقارات. فمفهوم العوملة يعني، يف املقام الأول والأ�سا�سي، 

التو�سيع يف الن�ساط الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي عرب احلدود 

اجلغرافية. وبهذه ال�سورة يكون للحوادث والقرارات والن�ساطات يف 

منطقة ما من العامل اأهمية لالأفراد واملجتمعات يف املناطق الأخرى 

الق�سية من العامل. وبهذا املعنى، فاإن العوملة ت�ستمل على معاين ما 

وراء احلدود، والت�سابك يف العالقات والتو�سيع لنقاط و�سول وتاأثر 

الن�ساط الجتماعي والقوة، وكذلك اإمكانية الفعل والتاأثر عن بعد. 

موؤقتة  لي�ست  احلدود  الت�سالت عرب  اأن  تعني  هذا،  فوق  والعوملة، 

ول ع�سوائية، ولكن، على العك�ص، فهي منظمة ومقننة ب�سورة تظهر 

اأن هناك تكثيفاً حم�سو�ساً لها، ثم اإن اأن�ساق التفاعل و�سرعة �سيولة 

املكونة  والدول  املجتمعات  تتعدى وتتجاوز حدود  وحركة الت�سالت 

للنظام العاملي. ومن هذه التحديدات الأولية ميكن اأن تعرف العوملة 

على اأنها: العملية (اأو جمموعة العمليات) التي جت�سد نوعا من التحول 

تظهر  التي   - الجتماعية  والتعامالت  للعالقات  الكوين  التنظيم  يف 

يف تو�سع وكثافة و�سرعة وتاأثر هذه العالقات - ب�سورة ينتج عنها 

تيارات و�سبكات للن�ساط، والتفاعل وممار�سة القوة العابرة للقارات 

اأو بن املناطق. ويف هذا املقام فاإن مفهوم »تيار« يعني احلركة املادية 

لالأ�سياء والأ�سخا�ص والرموز وال�سور واملعلومات عرب املكان والزمان. 

واأما مفهوم »�سبكات«، فيعني العالقات املنظمة واملقننة بن فاعلن 

م�ستقلن اأو ن�ساط اأو �سبكات القوة. اإن هذا املعنى للعوملة ي�ساعدنا 

على جتاوز العجز املنهجي املوجود يف خمتلف املقاربات لكي نتمكن 

من التفريق بن العوملة وعمليات اأو مفاهيم �سيقة خمتلفة عنها مثل: 

 .
(86)

املحلية والوطنية والإقليمية والدولية اأو العاملية 

(86) David Held and Others، Rethinking Globalization، The Global transformation 
Reader، Op. Cit.، pp. 54 - 55.
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ومن التحاليل الأخرى التي تتبنى هذا النزوع العلمي يف التوجيه 

على  العمل  تعني  »العوملة  اإن  الغربين:  الباحثن  اأحد  قول  العوملي 

بن  والت�سالت  العالقات  يف  الزيادة  اأو  اجلغرافية  احلدود  اإلغاء 

ال�سعوب ب�سورة تختفي فيها التاأثرات اجلغرافية واملكانية. والعوملة 

الجتماعي؛   املكان  اأو  الف�ساء  طبيعة  يف  عميق  تغر  اإىل  ت�سر 

ت�سميته  ما ميكن  اأو  اجلغرايف  املجال  وراء  ما  فكرة  وانت�سار  فتنوع 

على  واأجهز  عجل  قد  احلدودية  فوق  ما  والرتباطات  بالت�سالت 

ما ميكن ت�سميته باجلغرافية املكانية اأو اجلهة املكانية املحددة التي 

جهوية  اأو  حملية  بال�سرورة   
(87)

الجتماعية  اجلغرافية  فيها  تكون 

م�ساألة  اأن  من  الرغم  وعلى  للمجتمع.  اجلغرايف  باملجال  مت�سلة  اأو 

احلدود اجلغرافية املعهودة ما زالت ذات �ساأن يف عاملنا املتعومل، فاإنها 

مل تعد ت�سكل اأ�سا�ص وعمق اإطارنا اجلغرايف. اإن اإعادة ت�سكيل وتنظيم 

 .
(88)

اإطارنا املكاين الجتماعي له اآثار عميقة وبعيدة املدى« 

الغربين  الباحثن  من  كثر  عنه  يتحدث  الذي  التعريف  هذا  اإن 

القوى  بع�ص  اأو�ساط  يف  وحتى  الأكادميية  الدوائر  يف  ينت�سر  بداأ 

الجتماعية الر�سمية وغر الر�سمية. وحتاول مثل هذه الأطروحات، 

يف بع�ص الأحيان، تاأكيد اأهمية الثقافة العاملية واأهمية امل�سر امل�سرتك 

للمجتمعات الإن�سانية، و�سرورة العمل من اأجل حتقيق التعاون والتعاي�ص 

واحلوار وامل�ساواة، والتقليل من احلروب ومعاجلة الق�سايا احلا�سمة 

(87) ميكن اأن نر�سم �سورة عن نوعية وكمية الن�ساطات التي تقام اليوم وتبن تقل�ص دور احلدود اجلغرافية يف احلركة 

الجتماعية للوعي والقيم والأ�سخا�ص والأ�سياء والأفكار. فمثال على امل�ستوى الت�سايل الإعالمي هناك تزايد يف الرحالت 

اجلوية، الت�سال ال�سلكي والال�سلكي، والف�سائيات والت�سالت الإلكرتونية، والن�سر والطبع على امل�ستوى العاملي. ويف 

م�ستوى ال�سوق هناك املنتوجات العاملية، وا�سرتاتيجيات البيع الدولية، ويف م�ستوى الإنتاج هناك �سبكات الإنتاج الدولية، 

والتمويل الدويل للم�ساريع، ويف م�ستوى العمالت هناك العمالت الدولية، وبطاقات البنوك املربوطة بال�سبكات الدولية 

للبنوك، وال�سيولة الدفعية الإلكرتونية، ويف م�ستوى املالية هناك ال�سوق الدولية لتبديل العمالت، والبنوك الدولية لالإيداع 

التنظيمي هناك  املالية الدولية، والتاأمن الدويل، ويف امل�ستوى  واأ�سواق الأ�سهم  املالية الدولية،  والقر�ص، واملجموعات 

موؤ�س�سات دولية الت�سير والإدارة، وال�سركات الدولية، والتكتالت ال�سرتاتيجية الدولية، واجلمعيات املدنية الدولية، ويف 

م�ستوى ق�سايا البيئة هناك مثال التغر يف اجلو عامليا، ومنطقة الأوزون، واملواد الإ�سعاعية، واملواد ال�سامة، والتلوثات 

املاء  يف  ونق�ص  البحار،  وتلوث  البحر،  م�ستوى  ارتفاع  وهناك  والغابات،  والت�سحر  ال�سحة  م�سكالت  وكذلك  املتنوعة، 

ال�سالح لل�سرب، و�سياع الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة، ويف م�ستوى الوعي الإن�ساين هناك الوعي باأن العامل اأ�سبح قرية 

واحدة، وانت�سار الرموز العاملية، وكرثة احلوادث ذات الطابع الدويل والعاملي، وبروز نزعات التعاطف العاملي بن ال�سعوب 

.See، Scholte، Globalization، p. 55
(88) Scholte، Globalization، p. 46.
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(89) Peter Martain، The Moral Case for Globalization، The Globalization Reader، pp. 12 - 13.

اإن هذا التوجه للعوملة ميكن  للب�سرية مثل البيئة وال�سحة والت�سلح. 

اأن يوؤدي اإىل الو�سول اإىل مقاربة ح�سارية اإذا ما ا�ستطعنا اأن نغلب 

 والأخالق والتعاون والتعاي�ص واحلوار والتعارف على 
(89)

منطق القيم 

منطق الهيمنة وال�سراع.

ب- االإ�سكاالت الكربى للعوملة ومداخل املقاربة احل�سارية

1- املدخل العام لدرا�سة االإ�سكاالت الكربى للعوملة
املو�سوعات  اأهم  من  اأ�سبح  العوملة  مو�سوع  اأن  �سك يف  من  لي�ص 

الراهنة. ف�سواء تعلق  العاملية  النا�ص يف ظروفنا  واأكرثها تداول بن 

والثقافية  الفكرية  بالدوائر  اأم  وال�سعبية  الر�سمية  بالدوائر  الأمر 

وال�سيا�سية والقت�سادية والأمنية والع�سكرية والإعالمية والتكنولوجية 

على  وظاللها  بثقلها  تلقي  م�ساألة  العوملة  اأ�سبحت  فقد  والتقنية، 

الوعي والفكر الإن�ساين بحثا عن الفهم والتف�سر والتوجيه املنا�سب 

ال�سيطرة  تعد حتت  التي مل  وديناميتها  وفعاليتها  لقواها  وال�سحيح 

مثل  وامل�سلم  العربي  الإن�سان  وبداأ  بعينها.  دولة  اأو  ملجتمع  الكاملة 

هذه  اإزاء  املوقف  خطورة  وي�ست�سعر  يح�ص  العامل  �سعوب  من  غره 

الظاهرة الفاعلة. حتى كاأن الإن�سان املعا�سر يفكر يف بع�ص الأحيان 

اأ�سبح  قد  وتاريخه  وح�سارته  وثقافته  وم�سر جمتمعه  م�سره  اأن 

احل�سارية  التاريخية  والعملية  الظاهرة  هذه  �ستفرزه  ما  يدي  بن 

اأ�سبح  اأن الإن�سان اليوم  املركبة واملعقدة من توجه واآثار وثمار. كما 

ي�ست�سعر املخاطر وال�سعوبات اجلمة التي بداأت تربز كنتيجة حلركة 

الثقافية  املجالت  �سرها يف  تتبعه يف  الذي  وللن�سق  الظاهرة  هذه 

وال�سيا�سية والقت�سادية واملعرفية واملعلوماتية والتقنية والتكنولوجية 

والع�سكرية والعلمية.

والعوملة، �ساأنها �ساأن الظواهر احل�سارية الكونية الكربى والتغرات 

اجلوهرية يف الوعي والتاريخ والفكر واجلغرافيا والأ�سياء والأ�سخا�ص، 
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تثر يف وجهنا ت�ساوؤلت �سخمة ومهمة. وقد لحظنا مثال كيف اأن 

العلوم الإن�سانية والجتماعية وال�سلوكية يف الغرب بداأت تر�سد هذه 

اأن�ساق حركتها، وتقرتب اأكرث من تفهم نظامها  الظاهرة وت�ستك�سف 

الداخلي واآلياتها ودنياميتها، وحتاول اأن توظفها يف حماولة اأولية لإعادة 

ت�سكيل املنظورات والنماذج والأن�ساق والأمناط التحليلية ال�سيكولوجية 

والثقافية  والأنطولوجية  واملعرفية  والأنرثوبولوجية  وال�سو�سيولوجية 

؛ حيث العلوم الإن�سانية والجتماعية 
(90)

ذات الأبعاد العاملية املركبة 

والأو�سع  وتعقيدا  تركيبا  والأكرث  وعاملية  عوملة  الأكرث  وال�سلوكية 

وبالتايل  والثقافية،  والجتماعية  الإن�سانية  للظاهرة  وفهما  تف�سرا 

والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�سلوك  تفهم  �سمول يف  الأكرث 

وال�سلوكي والنف�سي والعلمي واملعريف والتقني والتكنولوجي والت�سايل 

والإعالمي لالإن�سان املعا�سر. وفعال، بداأنا نالحظ كيف اأن مقولت 

العوملة ونظرياتها اأخذت تو�سع من نطاق مو�سوع الظاهرة الجتماعية، 

واأ�سبح جليا  العلوم.  امل�ستخدم والأهداف اخلا�سة مبختلف  واملنهج 

اأن اأفق العلوم الجتماعية والإن�سانية وال�سلوكية القائم اليوم ل يقدر 

على تفهم بع�ص الظواهر العاملية اأو املعوملة اإل باإدخال عن�سر اآخر يف 

التحليل هو عن�سر العوملة اأو املجال اجلديد للتحليل النظري واملعريف 

للظاهرة الجتماعية.

والعوملة ب�سياغتها ومنطقها احلايل، حتاول اأن تدخل �سمن مفهوم 

القرية  اأو  العاملية  احل�سارة  اأو  العوملة  ق�سية  الجتماعية  الظاهرة 

الكونية اأو املجتمع املمتد عامليا بو�سفه وحدة للتحليل. ويحاول اأحد 

لطبيعتها  بحثا عن حتديد  وتعيناتها  العوملة  الباحثن ر�سد جتليات 

ثالثة  يف  تلحظ  اأن  ميكن  العوملة  »اإن  قوله:  يف  وذلك  وم�سمونها 

التحليالت  خمتلف  يف  بارزة  اأ�سبحت  الجتماعية  للحياة  جمالت 

النظرية وهي:

- القت�سادي: وتربز يف الرتتيبات الجتماعية اخلا�سة بالإنتاج، 

والتبادل، والتوزيع وال�ستهالك لل�سلع واخلدمات.

(90) See، LeslieSklair، Sociology of Global System، The Globalization Reader، pp. 70 - 76.
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(91) Ibid.، p.7.

وتطبيق  برتكيز  اخلا�سة  الجتماعية  الرتتيبات  ال�سيا�سي:   -

القوة، وب�سورة خا�سة يف احلالت التي تدخل التبادل املنظم للرقابة 

لهذه  املوؤ�س�ص  التحويل  وكذلك  وغرها)،  وال�سرطة  (الع�سكرية 

على  الرقابة  ت�ستطيع  التي  والدبلوما�سية،  ال�سلطة  مثل  املمار�سات 

الأفراد واحلدود.

- الثقايف: الرتتيبات الجتماعية اخلا�سة بالإنتاج والتبادل والتعبر 

عن الرموز التي متثل احلقائق والآثار واملعاين والعقائد والتفا�سالت 

.
(91)

والأذواق والقيم 

وال�سيا�سي  القت�سادي  املجال  يف  وا�سح  تاأثر  للعوملة  كان  ولئن 

والثقايف، فاإن حركتها تهدف اإىل اإعادة بناء التنظيم الكوين للعالقات 

املجتمعات.  بن  تف�سل  كانت  التي  واحلدود  اجلغرافيا  مع  ال�سابقة 

وبعبارة اأخرى، فاإن »ادعاءات نظرية العوملة ترتكز حول العالقة بن 

امل�ستويات  بن  للتبادل  اأنواع خمتلفة  واحلدود.  الجتماعي  التنظيم 

والتي  املادية  التبادلت   - التوايل:  على  وهي  ال�سابقة،  التحليلية 

تت�سمن التجارة، والتعاقد، واأجور العمل، والر�سوم للخدمات، وجمع 

والقوة،  وال�سلطة،  والأمن،  للت�ساند،  ال�سيا�سي  التبادل   - راأ�سمال. 

الرمزي  التبادل  وال�سرعية والطاعة. -  والعنف، والإكراه، والرقابة، 

عرب الأدوات ال�سفاهية، واملن�سورات، والإجناز، والتدري�ص، واخلطابة، 

والتقاليد، والعر�ص، والرتفيه، والإعالم، والإ�سهار، والعر�ص العمومي، 

اأنواع  نوع من  كل  اإن  والتجمعات.  واملعار�ص  املعطيات،  وتناقل  جمع 

التبادل هذه تربز عالقة خا�سة بالن�سبة للمكان، وهي على الرتتيب:

الجتماعية  العالقات  ربط  اإىل  وتهدف  املادية:  التبادلت   (1
للعمالة،  املحلي  الرتكيز  يت�سمن  املتبادلة  املواد  فاإنتاج  باملحليات؛ 

راأ�سمال واملواد اخلام.
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2) التبادلت ال�سيا�سية: وتنزع اإىل ربط العالقات من اأجل تو�سيع 
احلدود، فهي ب�سورة خا�سة موجهة اإىل مراقبة النا�ص الذين ي�سغلون 

حدودا جغرافية وتوجيه م�سادرها من اأجل التكامل املحلي واحلدودي 

اأو التو�سع.

املكانية.  الأطر  للعالقات من  الرمزية: وهي حترير  التبادلت   (3
يف  هناك  واأن  وقت.  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  تنتج  اأن  ميكن  فالرموز 

احلقيقة قليال من امل�سادر التي تعيق اإنتاجها واإعادة اإنتاجها. 

اإن الإطار النظري الذي ي�ستهدي به هذا الكتاب  ويف اخلال�سة، 

هو اأن التبادلت املادية حملية (تتمحلل)، والتبادلت ال�سيا�سية دولية 

(تدول)، والتبادلت الثقافية تتعومل. وهذا ي�ستتبع اأن عوملة املجتمع 

الإن�ساين م�سروطة اإىل حد بعيد مبدى فاعلية الرتتيبات الثقافية يف 

�سلتها مع الرتتيبات القت�سادية وال�سيا�سة. وميكننا اأن نتوقع عوملة 

القت�ساد وال�سيا�سة تبعا ملدى ا�ستجابتهما للثقافة، اإىل املدى الذي 

تكون فيه التبادلت بينهما وفيهما خا�سعة للثقافة اأو تتم عرب توجيه 

.
(92)

ثقايف« 

طبائع  ا�ستيعاب  على  يعن  تتم  وكيف  التحولت  لهذه  فهمنا  اإن 

اأكرب قدر من الفهم. ويهمنا كثرا يف الن�ص  العوملة وبالتايل حتقيق 

اأ�سا مركزيا يف فاعلية  ال�سابق تركيزه على امل�ساألة الثقافية وجعلها 

العوملة وحركيتها الجتماعية. ولئن كان التحديد ال�سابق مهما للعوملة، 

فاإننا نرى اأن نركز اأكرث يف بيانها مع اأخذنا بعن العتبار ما للعامل 

الثقايف من تاأثر كما �ساأبن فيما ياأتي من التحليل.

وميكننا اأن نحدد العوملة ب�سورة عامة على اأنها تعني ذلك الفعل 

يتم مبوجبها  التي  وال�ساملة  املركبة  احل�سارية  (العمليات)  والعملية 

والنف�سي  واجلغرايف  الثقايف  واإطاره  الإن�سان  بن  الرتباط  فك 

والأخالقي واحل�ساري وال�سيا�سي والقت�سادي والتقني والتكنولوجي 

(92) Malcolm، Globalization، pp. 8-9.

116



القائم قبلها - قبل عملية العوملة احلالية - واإعادة ربطه مبنظومة 

من  معومل  اإطار  يف  جديد  من  يدجمه  ح�ساري  ون�سق  وواقع  وعي 

ال�سالت والعالقات والتفاعالت والتعامالت والرتباطات الأكرث كثافة 

و�سرعة و�سمولية وتقاربا وتاأثرا وتاأثرا بح�سور الآخرين الفاعل يف 

الواقع؛ بحيث ي�سبح للمعلومات واملعارف والعلوم والأفكار والو�سائل 

احلديثة  والإعالمية  الت�سالية  والأدوات  والتكنولوجيا  والتقنيات 

واملجتمع  الفرد  على   - والإيجابية  ال�سلبية   - الآثار  واأعمق  اأخطر 

والدولة والثقافة واحل�سارة وال�سيا�سة والقت�ساد والأمن وال�ستقرار 

العام لالإن�سان واحل�سارة والثقافة والوعي املعا�سر. اإن هذا التوجه 

اإىل عوملة الإن�سان واحلياة واحل�سارة والتاريخ ومناهج الوعي واملعرفة 

والرتبية والفكر له اأثر كبر يف تفهمنا حلدود ومو�سوع ومنهج وو�سيلة 

درا�سة الظاهرة الجتماعية التي كانت اإىل عهد قريب تدر�ص - وما زالت - 

كوحدة  احل�سارة  اأو  املجتمع  اأو  الدولة  اأو  القبيلة  مفهوم  اإطار  يف 

للتحليل، فاأ�سبحت اليوم تخ�سع لإطار اآخر هو الواقع املعومل، وبهذا 

اأو  العاملية  التحليل للظاهرة الجتماعية هي احل�سارة  ت�سبح وحدة 

الظواهر املت�سابكة ذات التاأثر العاملي. ويف هذا الأمر بالذات تكمن 

تكمن  ل  احلقيقة  يف  العوملة  فاإ�سكالت  للعوملة؛  الكربى  الإ�سكالت 

فقط يف كونها عملية حتاول اإلغاء احلدود اجلغرافية بن املجتمعات 

والدول، والتقلي�ص من احلواجز والإجراءات القانونية لنتقال الأفراد 

املجتمعات  بن  فيما  والرموز  والو�سائل  والر�سائل  والأفكار  وال�سلع 

على امل�ستوى العاملي، وتفتيت الفوارق الثقافية والعن�سرية التي متنع 

الت�سال والرتباط واحلوار بن املجتمعات وال�سعوب، والتقلي�ص من 

معينة،  ومواقع  �سياقات  يف  وح�سرها  احلديثة   
(93)

الدول  وظائف 

وتفكيك الأطر الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية وجعلها 

ون�سر  فيها،  التحكم  لي�سعب  بعوامل خارجية  وات�سال  ارتباطا  اأكرث 

مفاهيم ال�سراع والهيمنة وال�سيطرة وحقوق الإن�سان والدميقراطية 

(93) For further details see، Kenichi Ohmae، The End of the Nation State، The Globaliz -

tion Reader، pp. 207 - 211.
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احلياة  واأمناط  واخلو�س�سة،  احلر  والقت�ساد  العاملية  والراأ�سمالية 

حمالة  ل  اآتية  اأمور  فهذه  وغرها.  الغربية  الرفاهية  وقيم  الغربية 

يف  الأكرث خطورة  الإ�سكاليات  ولكن  به،  اإل  الأمر  يتم  ل  وهي مما 

والرتبوية  والجتماعية  وال�سيا�سية  الثقافية  النوعية  يف  هي  العوملة 

والنف�سية والفكرية والقيمية والأخالقية التي �ستنتج ب�سبب التوجيه 

الأيديولوجي القائم لقواها ودنياميتها. وبعبارة اأخرى ما نوع الإن�سان 

التي  والأخالق  والقيم  والرتبية  والأ�سرة  واملجتمع  والدولة  والثقافة 

و�سيطرتها؟  وهيمنتها  مركزيتها  ونوؤكد  ونعوملها  نعممها  اأن  نريد 

والتبديل  للتغير  والدول  املجتمعات  رف�ص  يف  تكمن  ل  امل�سكلة  اإن 

والتحويل والنتقال من ع�سر احل�سارة اإىل ع�سر احل�سارة العاملية 

اأو من الالدميقراطية اإىل الدميقراطية اأو من الفقر اإىل الغنى اأو من 

الفو�سى اإىل النظام اأو من البداوة اإىل احل�سارة، ولكن امل�سكلة تكمن 

يف طبيعة ونوع التغر اأو التحول امل�ستهدف. والأ�سئلة الأ�سا�سية هنا 

هي:

- هل العوملة تغير جتاه خملوق جديد وواقع جديد ووعي جديد 

وثقافة جديدة ت�سلح وتنا�سب خمتلف الأمم وال�سعوب واحل�سارات 

مركزية  واحدة  ثقافة  اأو  دولة  اأو  ملجتمع  ومنا�سبة  خا�سة  اأنها  اأم 

مهيمنة؟ اأم اأنها تغير باجتاه عامل »دانيال بل« �ساحب كتاب »نهاية 

الأيديولوجيا« الذي كان يرى اأن جناح اإعادة البناء الناجت من احلرب 

العاملية الثانية، وجميء املجتمعات ما بعد ال�سناعية، ومنو الطبقات 

ذات الب�سرة البي�ساء، وانت�سار العمران، وظهور العلوم ال�سلوكية بلغة 

فر�سياتها ومقايي�سها ومتغراتها ومناذجها التحليلية.. كل هذه تعرب 

.
(94)

عن جميء عهد جديد لالإن�سانية 

اأم اأنها تغير باجتاه عامل فوكياما يف كتابه »نهاية التاريخ والإن�سان 

للتعددية  ال�سيا�سي  والنموذج  الراأ�سمالية  اأن  يرى  الذي  الأخر« 

(94) Daniel Bell، The End of ideology: Upon the Exhaustion of Political Ideas in the Fi -

ties (New York: Free Press، 1966)، 405.
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الليربالية قد تغلب على فكرة اجلدلية التاريخية وقهرها اإىل الأبد؛ 

بحيث و�سعت حدا نهائيا للتاريخ ذاته. ويف هذه احلالة، فنحن ن�ساهد 

النهائي  ال�سكل  بو�سفها   
(95)

الليربالية  الغربية  الدميقراطية  عاملية 

، اأم اأنها تعرب عن عامل �سمويل هينتينغتون يف 
(96)

للحكومة الإن�سانية 

كتابه »�سراع احل�سارات« الذي يرى اأن العامل ب�سورة ما يت�سكل من 

عاملن، ولكن التمييز الرئي�سي فيه بن الغرب املهيمن ح�ساريا اليوم 

.
(97)

وباقي الب�سرية 

- واإىل اأي مدى �ستدفع العوملة الأديان والثقافات واملجتمعات والدول 

للتنازل عن قيمها واأ�سا�سياتها املعرفية واحل�سارية والوجودية؟

- واأي املناهج والطرائق والآليات والو�سائل التي �ست�سمح بها العوملة 

لقهر واإجبار واإرغام كل جمتمع اأو ثقافة اأو دولة تخالف منطقها اأو 

تتحدى �سلطانها وتعادي و�سائلها اأو تركب قطاراً غر قطارها؟

الإن�سان  العوملة وقواها وقيمها ل�سالح  اأي مدى �ستتنازل  واإىل   -

والثقافة واملجتمع والدولة واحل�سارة الأخرى؟

من  كثر  جوابها يف  اأن  يبدو  ولكن  للغاية  مهمة  الأ�سئلة  هذه  اإن 

املنهجي،  الأكادميي  البحث  عناء  اإىل  يحتاج  ول  وا�سح  الأحيان 

اأويل  ت�سور  لتقدمي  لالإن�سان  اجلماعي  الفطري  احل�ص  يكفي  واإمنا 

عن الوجهة. فالكثرون يقولون اإن العوملة تريد اأن تركز قوى معينة 

على ح�ساب غرها، وتريد اأن تخلق جمتمع الع�سرين باملائة الغني، 

ي�سر بنظريات الأزمة  الفقر املعدم. وتخلق واقعاً  باملائة  والثمانن 

الآلية. ويف احلقيقة هذا اجلواب  املنهجية والألعاب  واللعبة  واملاأزق 

يف  وخا�سة  املعا�سرة  وحركتها  العوملة  لأن  بعيد؛  حد  اإىل  �سحيح 

(95) See، Larry Diamond، The Gloablization of Democracy، The Gloablization Reader، 
pp. 246 - 254.

(96) F. Fukuyama، The End of History and the Last Man (New York: NY، 1992)، p. 48.

(97) S. Huntington، The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order (New 
York: Simon & Sachuster، 1996)، p. 36.
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 - اإيديولوجيا  توجهها  التي  القوى  اأي عند   - الأيديولوجية  جوانبها 

تت�سف ب�: 

- غلبة النزعة الأيديولوجية يف توجيهها.

 يف م�سمونها ومنطقها.
(98)

- غياب الن�سباط القيمي والأخالقي 

- غلبة النظرة الأحادية النتقائية فيها.

- جتزيء وحدتها الكلية ال�ساملة باعتبارها ق�سية ح�سارية م�سرية 

لالإن�سانية كلها اإىل ق�سية جزئية مل�سلحة جمموع ب�سري معن.

واأدواتها  واآلياتها  وم�سمونها  وفل�سفتها  مفهومها  و�سوح  عدم   -

العاملية  واملجتمعات  الدول  ملعظم  ودينامياتها  وا�سرتاتيجياتها 

املعا�سرة.

- اعتمادها على القوة واملعرفة والتقنية والتكنولوجيا واملعلوماتية 

والت�سال والإعالم والقت�ساد واملال والبنوك الدولية مما ل ميلكه 

واأوربا  اأمريكا  مثل  معن وحمدد  ب�سري  اإل جمموع  فيه  يتحكم  ول 

واليابان.

اتباع  و�سرورة  لالأقوى  والغلبة  امل�سالح  على  املبني  منطقها   -

الغالب.

كثرة،  ت�ساوؤلت  حقيقة،  تثر،  واخلطر  الغمو�ص  بهذا  فظاهرة 

عموما.  واحل�سارة  الإن�سان  م�سر  على  �سخمة  اإ�سكالت  وتعر�ص 

قوانينها  والنظر يف  طبائعها  فهم  نتعمق يف  اأن  لنا  ينبغي  هنا  ومن 

واأن�ساقها ب�سورة اأكرث علمية ومو�سوعية بعيدا عن الإغراق يف العاطفة 

والتب�سيطية  الأحادية  والنظرة  والختزال  والنتقائية  والرجتال 

وغرها من النزعات الالمنهجية. ومن هنا فاإن الدرا�سة املو�سوعية 

العلمية مل�ساألة العوملة وتعيناتها املعقدة واملتنوعة ت�ستلزم �سياغة روؤية 

تقارب  اأن  املنطقي  ول  املعقول  غر  فمن  لها.  مركبة  كلية  �سمولية 

(98) See، Hans Kung، A Global Ethic as a Foundation for Global Society، The Globaliz -

tion Reader، pp. 39 - 48.
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اأو  اأحادي الرتكيز - مثل القت�سادي  اأو املنظور  العوملة من اجلانب 

التقني  اأو  العلمي  اأو  اأو الرتبوي  الثقايف  اأو  ال�سيا�سي  اأو  الجتماعي 

الع�سكري  اأو  الإعالمي  الت�سايل  اأو  املعلوماتي  اأو  التكنولوجي  اأو 

الأمني.. - فالعوملة ل ينفع معها اإل املنهج متعدد املداخل اأو املركب 

الكلية  املنهجية  الوحدة  على  يحافظ  الذي  ال�سمويل  احل�ساري  اأو 

للظاهرة. وكذلك من غر املقبول درا�سة العوملة باعتبارها اأيديولوجية 

اآليات، بل  اأو  اأو عملية اأو ظاهرة اأو موؤ�س�سات اأو م�سروع اأو نظرية 

ينبغي اأن تدر�ص من كل جوانبها بنظرة ح�سارية �سمولية. كما اأنه من 

ال�سيكولوجية  العوملة دون الرتكيز على جوانبها  املعقول درا�سة  غر 

والتكنولوجية،  وامليثودولوجية،  والأنرثوبولوجية  وال�سو�سيولوجية 

والقت�سادية  واجلغرافية  والتاريخية،  والبيداغويجية  والثيولوجية 

جديدا  واقعا  تخلق  اليوم  العوملة  لأن  م�ستقبلها،  وكذلك  وال�سا�سية، 

اأخرى،  وبعبارة   من معاٍن. 
(99)

العاملي  املعومل  الواقع  بكل ما يحمله 

فاإن ظاهرة العوملة تعمل على ت�سكيل ذلك الفعل التاريخي الإن�ساين 

وتاأثر  الفاعلن  وح�سور  الفاعلن  وكرثة  الفاعلن  بت�سابك  املت�سف 

 
(100)

الفاعلن وفاعلية الفاعلن بالإ�سافة اىل اخت�سار زمان ومكان 

به  والتنبوؤ  والتوقع  فيه  التحكم  والزيادة يف قدرات  الفعل  وجغرافيا 

ومب�ستقبله. 

اإن العوملة اليوم تعمل على عوملة الثقافة والقت�ساد والوعي والفكر 

والتاريخ  واحل�سارة  والو�سيلة  واملعلومة  واملعرفة  والتقنية  وال�سيا�سة 

واجلغرافيا واملناهج.. وبالتايل فهي تعومل الوعي مما ي�ستتبع عوملة 

اخلا�سعن  وعامل  الآخرين  عامل  اإىل  للدخول  يتاأهل  لكي  الإن�سان 

لقوانن واأن�ساق العوملة. ومن هنا فاإنه من ال�سخف العقلي احلديث 

عنها كعملية ب�سيطة اأو ق�سية عابرة؛ بل علينا اأن نر�سدها كمركب 

ومتنافرة  متداخلة  واآليات  وقوانن  ونظريات  وظواهر  واأفكار  اأ�سياء 

(99) See، Leslie Sklair، Sociology of Global System، The Globalization Reader، pp. 70 - 76.

(100) See، David Harvey، Time-Space Compression and the Rise of Modernism as a 
Cultural Force، The Globalzation Reader، pp. 134-144.
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ومتفاعلة. ففي العوملة من كل �سيء مثل؛  ففيها الأيديولوجيا واحل�سارة، 

والهيمنة وال�ستعمار، وفيها النفتاح واحلوار والتعاون، وفيها ال�سراع 

والتدافع والهيمنة، وفيها الدميقراطية واحلرية وحقوق الإن�سان وفيها 

الظلم والتع�سف والقهر، وفيها ال�سحة والغنى والرفاهية وفيها الفقر 

واملر�ص، وفيها التلوث والت�سحر كما فيها اجلمال والإتقان... وهكذا 

جتمع العوملة املتناق�سات وعلى اأ�سا�ص هذه الطبيعة الراهنة لها ينبغي 

لنا مقاربتها وال�ستفادة منها وتوجيهها ل�سالح الإن�سانية جمعاء.

2- طبائع املقاربة احل�سارية للعوملة و�سروطها

والعلمية،  الأيديولوجية  املقاربتن  اإىل  بالن�سبة  الأمر  يكن  مهما 

ووعيا  و�سمول  عمقا  اأكرث  مقاربة  تظهر  اأن  يف  تكمن  الأهمية  فاإن 

الب�سرية  دخلت  اأن  بعد  الإن�ساين  الوعي  وتوجهات  التاريخ  بطبائع 

ع�سر العاملية حتت �سغط املنجزات التقنية واملعلوماتية والتكنولوجية 

والعلمية والقت�سادية وال�سيا�سية والع�سكرية والأيديولوجية وغرها. 

اأو التنظر للعوملة  ول ميكن احلديث عن التوجيه احل�ساري للعوملة 

احل�سارية مبعزل عن القيم والأخالق والدين والوعي وال�سمر احلي 

التوجيه  باجتاه  تقدم  اأي  حتقيق  ميكن  ل  كما  الإن�سانية،  والثقافة 

احل�ساري للعوملة مبعزل عن احلديث عن الإن�سان والثقافة والجتماع 

لالإن�سانية.  احل�ساري  الوجود  وغايات  احل�ساري  واحلوار  الب�سري 

امل�ستوى  على  نفكر  اأن  علينا  كان  »لو  املدر�سي:  هادي  يقول  وكما 

اأن نهتم بحل م�ساكل  الكوين - الأمر الذي يبدو �سروريا - فال بد 

والعوملة  اجلديدة  العاملية  مفاهيم  و�سعت  فقد   .
(101)

كلها«  الأر�ص 

وو�سائلهما وعي الإن�سان واأدخلته يف عامل الآخرين، وفتحت له الباب 

وا�سعا ليعيد اكت�ساف نف�سه وذاته وثقافته ولكن هذه املرة يف ح�سور 

وفاعلية ووجود الآخرين يف عامله هو وب�سكل يومي مبا�سر ومت�سارع. 

اكت�ساف ذاته و�سخ�سيته وح�سارته وثقافته وهي  اليوم �سيعيد  فهو 

(101) هادي املدر�سي، لئال يكون �سدام ح�سارات، مرجع �سابق، �ص 49.
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يف عمق التفاعل والتعامل والتدافع املبا�سر مع قيم ومفاهيم وذوات 

واقت�سادات  ومنجزات  ورموز  ولغات  وح�سارات  وثقافات  وهويات 

و�سيا�سات املجتمعات الأخرى.

اإن هذا الكت�ساف العاملي املهم �سيولد - مع مرور الوقت - الإن�سان 

العاملي القادر على الوعي يف م�ستوى عاملي حن يكون فردا ثقافيا 

وح�ساريا يف جمموع ح�ساري �سخم ومعقد وح�سا�ص. اإن هذا التوجه 

والتالقي  والتالحم  الإن�سانية،  امل�سكالت  يف  والوحدة  العاملية  نحو 

وال�سرتاك يف حتمل م�سوؤولية امل�سر الب�سري وم�سئولية احل�سارة، 

اإمنا هو ثمرة لهذا الواقع العاملي اجلديد، ونتيجة منطقية لنفوذ قيم 

ومفاهيم احل�سارة العاملية يف واقعنا الجتماعي. فالق�سية الكربى هنا 

هي ق�سية املواجهة احل�سارية الكلية العاملية للم�سكالت الإن�سانية. فلم 

يعد باإمكان اأي جمتمع اأن ي�ستقل بعالج م�سكالته لوحده اأو النغالق 

على ذاته، بل اأ�سبح �سروريا له اأن يح�سر يف دوائر الوعي املختلفة 

انطالقا من دائرة الوعي الذاتي اإىل دائرة الوعي الأ�سري، فاملحلي، 

فالقومي، فالإقليمي، فالدويل، فالإن�ساين، فالعاملي، فالكوين. يقول 

الع�سرين  القرن  الإن�ساين يف  ال�سمر  اأن  الوا�سح  من  »اإن  نبي:  بن 

اإمنا يتكون على �سوء احلوادث العاملية التي ل ي�ستطيع اأن يتخل�ص 

منه خارج  يتحدد جزء  اإن�سانية  اأي جماعة  فاإن م�سر  تبعاتها،  من 

وتاريخيا  اأخالقيا  تتحدد  اأ�سبحت  فالثقافة  اجلغرافية.  حدودها 

.
(102)

داخل تخطيط عاملي« 

الدائرة  وهذه  العاملي،  امل�ستوى  وهذا  العاملي،  التخطيط  هذا  اإن 

اأثر قوي يف حركة الوعي احل�ساري والثقايف  اأ�سبحت ذات  العاملية 

الثقافات  هذه  اإن�سان  يرتفع  مل  وما  والثقافات.  املجتمعات  ملختلف 

اإىل هذا امل�ستوى العاملي من النظر، وما مل يدرك كيف اأ�سبح مفهوم 

وجوده  ويف  والعامة  اخلا�سة  حياته  يف  موؤثرا  العاملية  احل�سارة 

ال�سخ�سي والثقايف، ويف تكوينه الروحي والعقلي، ويف �سلوكه العقدي 

(102) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، �ص 121.
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والفكري، فاإن هذا الإن�سان �سيبقى دوما عاجزا عن اإدراك ما يحدث 

يف هذا العامل اجلديد من حوله من ق�سايا وحوادث كربى؛ اإذ ل بد 

اأن ميتد وعي الإن�سان ليكون حا�سرا يف دائرة الثقافة والواقع العاملي. 

يقول مالك بن نبي: »فامل�ستوى ال�سخ�سي للم�سلم حتى ولو منا منوا 

ن�سبيا، ميكن اأن يبدو يف حالة ت�ساوؤل، بقدر ما ينمو تطور الآخرين 

ب�سرعة اأكرث. والواقع اأن الوعي الجتماعي الذي كان يتكون منذ حن 

يف دائرة حمدودة اأمام منظر حمدد عموما، بنطاق بالد معينة هي 

الوطن، قد اأ�سبح يتكون اليوم يف اإطار اأكرث امتداداً بدرجة ل ت�سارع، 

للطفل  بالن�سبة  احلال  هي  فكما  كذلك  انف�ساحا.  اأكرث  منظر  ويف 

امتداد  للفرد:  ال�سخ�سي  امل�ستوى  امتداد  يح�سل  نف�سها  ولالأ�سباب 

اأبعد من مقره، فو�سطه، فبالده وهذا التو�سع يف  ح�سوره اإىل مدى 

م�ستواه ال�سخ�سي يكون مقيا�سا مبا�سرا لدرجة حت�سر هذا الو�سط 

حيث ل يحيا الفرد مع اأهله ومواطنيه فح�سب، ولكن مع عدد اأكرب من 

الآدمين... بقدر ما يعي فيه الفرد املولود يف الدائرة رقم 1 والدائرة 

رقم 2 اأعني م�ساكل العامل العربي واجتاهاته واآماله، بقدر ما يكتمل 

وعيه لذاته وينمو م�ستواه ال�سخ�سي، وبقدر ما يتخطى دائرة داخلية 

وعيه  يبلغ  وعندما  اأفكاره،  عامل  ينمو  ما  بقدر  خارجية  اأخرى  اإىل 

الكتمال املتطابق مع الدائرة العاملية يكون م�ستواه ال�سخ�سي قد بلغ 

.
(103)

اأق�سى اكتماله، بحيث ينبث ح�سوره يف �سائر اأجزاء املعمورة« 

لقد اأ�سحى جليا متاما اأن الواقع العاملي اأ�سبح يف حد ذاته واقعا 

حيويا موؤثرا وواقعا حا�سرا يف وجود كل جمتمع وكل ثقافة، بغ�ص 

اجلديد،  الوجود  لهذا  املختلفة  الثقافات  ا�ستيعاب  مدى  عن  النظر 

ولهذا احل�سور اجلديد لقيم الواقع العاملي والثقافة العاملية والوجهة 

تعبر  حد  وعلى  الب�سرية.  للح�سارة  املعا�سر  التاريخ  يف  العاملية 

املدر�سي »فالعامل اأ�سبح اأ�سغر من اأن يتحمل �سقفن للحياة، وم�سرين 

.
(104)

للب�سرية، فاإما اأن ننجو جميعا واإما اأن نغرق جميعا« 

(103) مالك بن نبي، فكرة كومنولث اإ�سالمي، ترجمة: الطيب ال�سريف، الطبعة الثانية، (دم�سق: دار الفكر، 1990)، 

�ص 68-67.

(104) املدر�سي، مرجع �سابق، �ص 69.
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ولكي تُوجه العوملة نحو احل�سارية ال�ساملة لالإن�سان املعا�سر مبا 

يف ذلك الإن�سان العربي امل�سلم، ينبغي اأن ندرك الر�سالة الكبرة التي 

تنتظر هذا الإن�سان وما يحمله من تراث ودين وتاريخ وح�سارة وثقافة. 

ولكن اأي توجيه للعوملة نحو هذا الجتاه يقت�سي اأول اأن ندرك طبائع 

العربية  املعومل وندرك طبائعنا  العاملي  الواقع  العوملة وندرك طبيعة 

وال�سيا�سية  والثقافية  الجتماعية  م�سكالتنا  وندرك  الإ�سالمية، 

امل�سلم  يتحرك  الإدراك  هذا  ومن  واملعرفية،  والنف�سية  والقت�سادية 

ليدرك الآخر ويعيد اكت�ساف ذاته يف �سلته مع الآخرين حن يلتقي 

معهم يف حلظة العوملة.

�سيمكننا من  الذي  الأ�سياء هو  الق�سايا ولطبائع  لهذه  تفهمنا  اإن 

حتقيق التوجيه احل�ساري املنا�سب وال�سحيح للعوملة بعيدا عن ردود 

الأفعال والرجتال والعاطفة وال�سجال. 

واإذا كان ما ذكر �سابقا عن العوملة وطبائعها وعن مداخل حتقيق 

�سيعالج  القادم  الف�سل  فاإن  للغاية،  الإيجابي معها �سرورياً  التفاعل 

م�ساألة »التفاعل احل�ساري و�سرورة بناء ثقافة عاملية للتعاي�ص والتعارف 

احل�ساري«. فاإذا ما تيقنا اأننا اأ�سبحنا نُعومل ونتاأثر مبخاطر العوملة 

واإيجابياتها، فاإن اأهم واجب اأمامنا اليوم - باعتبارنا عربا وم�سلمن 

- نح�ص اأننا منلك قيما وتراثا وثقافة ومفاهيم عاملية - هو اأن نو�سل 

اأول قيمنا العاملية لأنف�سنا كممار�سة وثقافة ووعي ثم ن�سعى لنبلغها 

للعامل الذي يعي�ص من حولنا ولرمبا يكون - حتى ولو كان من القوى 

والت�سامح  الر�سادة  واأخالق  قيم  اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف   - العظمى 

والتكرمي والتوازن والعاملية احلقة.
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الف�صل الثالث

الأمة الو�صط والعوملة احل�صارية

�رضورة التفاعل املبدع وال�صلم 

احل�صاري





و�سرورات  لـــالأمـــة  احلــ�ــســاريــة  الــر�ــســالــة  اأوال: 

التفاعل املبدع مع العوملة

بعد اأن ر�سمنا �سورة عامة عن طبائع العوملة وتوجهاتها الكربى، 

ولي�ست  اأ�سره،  من  فكاك  ل  قامتاً  �سراً  كلها  لي�ست  العوملة  اأن  وبينا 

هي خراً كله �سيعم الب�سرية باأ�سرها ويخ�سب ِغْريَنُها العامل باأجمعه 

دون خ�سائر وت�سحيات وم�سكالت. واإمنا طبيعتها توحي مبا فيها من 

الب�سري  والتفاعل  الإن�ساين  واحلوار  والتكامل  والتطور  للدفع  قوى 

لل�سراع  قوى  من  عليه  ت�ستمل  مبا  وكذلك  احل�سارية،  والفاعلية 

والختالل والهدم وما فيها من خمائر �سد التقدم واحلوار والتكامل 

الإن�ساين والتثاقف احل�ساري العادل واملتوازن. كما اأ�سبح وا�سحا اأن 

هناك اأ�سئلة �سخمة ينبغي لكل جمتمع اإن�ساين يعي�ص ع�سر العوملة 

ويتوجه نحوها بوعيه وقيمه وثقافته اأن يثرها وهي:

1) ما موقفه من واقع العوملة القائم باعتباره مو�سوعا للممار�سة 
الأيديولوجية اأو املمار�سة العلمية اأو املمار�سة احل�سارية؟

2) ما نوعية الوعي والفهم املطلوب لإدراك حقيقة العوملة وتوجيهها 
اإيجابيا؟

3) وما اخليار والتوجه الذي يختاره لنف�سه؟

املنهجية  الناحية  من  اخليار  هذا  حتقيق  يف  �سي�سهم  وكيف   (4
والتوجيهية والتخطيطية والرتبوية والثقافية وال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية والإعالمية والت�سالية.

5) وما الو�سائل واخلربات والإمكانات العقلية والفكرية والب�سرية 
واملادية والتقنية والتكنولوجية املطلوبة لتحقيق اأكرب قدر ممكن من 

هذا الختيار والتوجه على اأر�ص الواقع.

6) ما دور ووظيفة كل طاقة من طاقات املجتمع الب�سرية والفكرية 
واملادية والو�سائلية واملوؤ�س�سية، وكيف توجه كل هذه الطاقات لتحقيق 

هذه الأهداف ب�سورة متوازنة ومن�سجمة؟
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7) ما املنهج والروؤية ال�ساملة واملتكاملة املطلوبة من اأجل الإجابة 
عن الأ�سئلة ال�سابقة وحتقيق ال�سروط الواقعية لتطبيقها؟

ويعترب ال�سوؤال الأول اأخطر الأ�سئلة التي يتحدد بها املوقف التاريخي 

يت�سور  اأن  اإما  واملجتمع  للمجتمع.  ال�سخم  ال�سرتاتيجي  احل�ساري 

يت�سورها  اأو  الأيديولوجية  للممار�سة  وحيويا  ثريا  مو�سوعا  العوملة 

يت�سورها  اأو  الأكادميية،  العلمية  للممار�سة  وغنيا  وا�سعا  مو�سوعا 

ومنهجه  وفهمه  موقفه  و�سيتحدد  احل�سارية.  للممار�سة  مو�سوعا 

وطريقته وا�سرتاتيجيته وخططه ومناهجه وو�سائله وتوجهاته بعد اأن 

املمار�سة  طريق  املجتمع  اختار  ما  فاإذا  الأويل.  املوقف  هذا  يحدد 

وتركيز  وم�سلحة  هيمنة  ممار�سة  بطبيعتها  هي  التي  الأيديولوجية 

لنموذج ح�ساري معن على ح�ساب النماذج الأخرى، وحماولة لتفتيت 

القوى الفاعلة يف الوعي املعا�سر من اأجل التمكن لهذه املركزية بكل 

الو�سائل املتاحة وال�سعارات املطلوبة... اإذا اختار هذا املوقف، فعليه 

والروحي  واملادي  ال�سيكولوجي  ال�ستعداد  ناحية  من  له  ي�ستعد  اأن 

والجتماعي، ومبا يتطلبه من ت�سابك يف امل�سالح ال�سرتاتيجية الدولية 

املمار�سة  اأطراف  بن  الكربى  والقت�سادية  ال�سيا�سية  والتكتالت 

الأيديولوجية. واأما اإذا ما اختار املجتمع طريق العوملة احل�سارية فعليه 

اأن يحدد م�ستلزماتها املادية واملعنوية ويعي مداخلها الإن�سانية مثل: 

ممار�سة احلوار احل�ساري والبحث عن امل�سالح الإن�سانية امل�سرتكة 

وحماولة التاأكيد على تركيز احل�سور الواقعي لكل النماذج احل�سارية 

عزل.واأما  اأو  اإق�ساء  دون  الكونية  ال�ساحة  على  واملتواجدة  الفاعلة 

اإذا اختار املجتمع طريق املمار�سة املزدوجة اأي العوملة الأيديولوجية 

بن  والرتكيب  اجلمع  طبيعتها حماولة  من  التي  احل�سارية  والعوملة 

وجهن لعوملتن متغايرتن معرفيا وهما العوملة الأيديولوجية والعوملة 

احل�سارية، فهي من جهة بحث عن الهيمنة وال�ستقطاب، ومن جهة 

اأخرى بحث عن القيم احل�سارية الب�سرية العامة. فاأمام هذا الو�سع 

ينبغي لنا اأن نكون وا�سحن اأمام املوقف التاريخي ثم وا�سحن اأمام 

�سروط وم�ستلزمات حتقيقه يف النفو�ص والواقع.
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نوؤكد به موقع هذه  اأن نحدد موقفا ا�سرتاتيجيا تاريخيا  لنا  بقي 

الأمة العربية والإ�سالمية يف احلوار العوملي ويف الديناميكا احل�سارية 

املمار�سة  نحو  نتوجه  فهل  احلايل.  الإن�ساين  الواقع  يف  القائمة 

اإمكاناتنا  قدر  على  العوملة  لأدجلة  كغرنا  ون�سعى  الأيديولوجية 

وو�سائلنا وظروفنا وواقعنا القائم، اأم نتوجه نحو املمار�سة احل�سارية 

للعوملة؟ اأي نحاول جتاوز املمار�سة الأيديولوجية ونركز كل جهودنا يف 

التوجيه احل�ساري للطاقات باجتاه ر�سالة تاريخية تتلخ�ص يف �سياغة 

م�سروع للم�ساركة يف توجيه العوملة لت�سبح ك�سبا ح�ساريا لنا ولغرنا 

الفكرية  واإمكاناتنا  خرباتنا  با�ستخدام  وذلك  وال�سعوب؛  الأمم  من 

والب�سرية واملادية واجلغرافية والتاريخية والقيمية والدينية، واإما اأن 

نتبنى م�سروع اجلمع بن املمار�ستن الأيديولوجية واحل�سارية.

الراهنة،  والإ�سالمية  العربية  الأمة  اأو�ساع  فاإن  الأغلب،  وعلى 

وم�سكالتها يف التخلف احل�ساري، وروؤيتها الكونية الدينية الإ�سالمية، 

وموقعها من اأحداث العامل واحليويات احل�سارية القائمة، والتوازنات 

ال�سرتاتيجية املتدافعة ح�ساريا، وخربتها التاريخية العامة، وتراثها 

املمار�سة  اختيار  نحو  تتوجه  اأن  لها  يتيح  ل  الإن�ساين  احل�ساري 

الأيديولوجية للعوملة، ول اأظنها كذلك �ستتمكن من حماولة املزاوجة 

بن العوملة الأيديولوجية والعوملة احل�سارية؛ لأن هذه الأخرة تنايف 

لالإن�سان  ت�سمح  ول  والإ�سالمية،  العربية  للمجتمعات  الكربى  القيم 

وثقافته  ذاته  بناء  يعيد  اأن  عموما  امل�سلم  والإن�سان  املعا�سر  العربي 

وح�سارته ب�سورة علمية ممنهجة وخمططة وا�سرتاتيجية لأنها عادة 

ما تدخل املجتمعات غر الفاعلة يف متاهات رد الفعل والقبول بالأمر 

الواقع والتنازلت. ومن هنا يبقى الختيار الآخر وهو اأن نتوجه بوعينا 

وطاقتنا نحو املمار�سة احل�سارية للعوملة ونقوم بكل ما من �ساأنه اأن 

يحقق عوملة ح�سارية تتحول اإىل ك�سب لنا ولغرنا، وبها نحافظ على 

كياناتنا التاريخية واحل�سارية.
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عربية  عوملة  حتقيق  اأجل  من  العمل  اأن  ندرك  اأن  ينبغي  ولكن 

اإ�سالمية ح�سارية ا�ستخالفية متوجهة اأول نحو الذات ومتوجهة ثانيا 

نحو الآخر احلا�سر يف عامل اليوم يحتاج اإىل م�سروع ح�ساري ر�سايل 

والغايات  والأهداف  واملناهج  والت�سورات  الروؤى  به  تتحدد  متكامل 

الالزمة  واملراحل  واملخططات  وامل�ساريع  وال�سرتاتيجيات  والو�سائل 

لتحقيق ذلك وو�سائل التطبيق وال�سبط واملراجعة والتوجيه. فالق�سية 

ل تتقبل مطلقا اجلهود غر املخططة والأعمال الرجتالية والعواطف 

يف  نالحظها  التي  ال�سلوكيات  من  وغرها  الرنان  والكالم  اجليا�سة 

كثر من اخلطابات القائمة حاليا.

واإذا ما اأخذنا بعن العتبار بع�ص اأحوال الأمة العربية وظروفها 

القائمة على خمتلف الأ�سعدة فاإنه ميكننا اأن نالحظ غياب اأهم منطلق 

من منطلقات التفعيل املنهجي والتوجيه املنظم للعوملة احل�سارية وهي 

امل�سروع الر�سايل احل�ساري الذي يعرب عن طموح الأمة كلها ولي�ص فئة 

منها ول جمموعة معينة منها، والذي ينبني على مقولت اأيديولوجية 

معينة اأو فل�سفة حكم معن اأو توجه معن. فهذا النوع من التوجهات 

قد ف�سل متاما يف الن�سف الأخر من القرن املا�سي يف تثوير الأمة 

والتح�سر  النه�سة  باجتاه  طاقاتها  كل  والإ�سالمية وحتريك  العربية 

وتبديد  املجتمعات  تفتيت  من  زاد  فقد  ذلك  من  اأدهى  بل  ال�سامل، 

الطاقات وتفكيك العالقات، وتك�سر احل�ص احل�ساري الر�سايل يف 

نفو�ص كثر من الطليعة النا�سئة من اأبناء الأمة الذين ي�سكلون ر�سيدها 

ال�سرتاتيجي امل�ستقبلي.
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ثــانــيــا: الــتــفــاعــل احلــ�ــســاري و�ـــســـرورة �سياغة 

امل�سروع احل�ساري ال�سهودي

ح�سارية  �سهودية  ر�سالة  والإ�سالمية  العربية  الأمة  تقدم  ولكي 

للعامل بغر�ص توجيه العوملة نحو احل�سارية والعاملية وال�سمولية ينبغي 

اأن يكون هناك م�سروع تتالحم فيه وتتكامل �سمنه منطلقات الدين 

وقيم الرتاث والتاريخ والثقافة، ومعطيات الواقع، ومنجزات احل�سارة 

والعلم واملعلوماتية واملعرفة والتكنولوجيا، وتركيبات الوعي املعا�سر 

امل�ستقبل.  ومالمح  القائمة،  الدولية  وال�سيا�سات  العوملة  وتوجهات 

واملادية  والأخالقية  والجتماعية  النف�سية  ال�سروط  اإىل  بالإ�سافة 

الالزمة ل�ستنفار القوى باجتاه اأهداف حمددة وخمططة. 

واحلوار  والتكامل  اجلمع  منطق  هو  احل�سارية  العوملة  منطق  اإن 

والتعاون والت�سامح والجتهاد والختالف والتنوع ولي�ص منطق التفتيت 

والإق�ساء وخنق الآراء وال�ستفراد بزمام الأمور والتع�سب وغلق باب 

الجتهاد والتفرق وعدم التنوع. اإن امل�سروع احل�ساري الر�سايل الذي 

ينبغي اأن ت�سطلع به الأمة العربية والإ�سالمية بعد اأن جربت الكثر 

من امل�ساريع ينبغي يف املقام الأول اأن يكون م�سروعا قائما على �سرورة 

اعتبار بع�ص الق�سايا الأ�سا�سية، منها:

1) بناء الإن�سان املتفاعل عامليا.

2) بناء الثقافة املتفاعلة عامليا.

3) بناء احل�سارة.

4) بناء الفكر والرتبية اجلديدة.

5) بناء جمتمع املعرفة والقيم.

التي  (اأي  ال�سيا�سية املعوملة ح�ساريا  ال�سيا�سة والتكتالت  بناء   (6
والدولية  والإقليمية  املحلية  ال�سيا�سة  معطيات  العتبار  بعن  تاأخذ 

والعاملية).
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7) بناء القت�ساد والتكتالت القت�سادية املعوملة ح�ساريا.

املعومل  والإعالم  والت�سال  والتقنية  التكنولوجيا  ا�ستنبات   (8
ح�ساريا.

املتوجهة  (اأي  املعوملة ح�ساريا  والأمنية  الع�سكرية  القدرة  بناء   (9
خلدمة الإن�سان العربي والق�سايا الإن�سانية عموما).

العربية  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  منظومات  بناء   (10
والإ�سالمية املعوملة ح�ساريا (اأي املتوجهة نحو �سالح الإن�سان امل�سلم 

ونحو الإن�سان عموما).

11) بناء الوعي البيئي الكوين.

املعوملة  القانونية املحلية والإقليمية والدولية  املنظومات  بناء   (12
ح�ساريا (اأي التي تراعي اخل�سو�سية احل�سارية ومعطيات التفاعل 

احل�ساري مع الآخرين).

اإن متطلبات هذا امل�سروع احل�ساري العربي والإ�سالمي ينبغي اأن 

يكون متفاعال ح�ساريا حتى يحقق �سروط التفاعل احل�ساري املبدع 

يف  احل�سارية  العوملة  قيم  تر�سيخ  من  ويتمكن  وتياراتها،  العوملة  مع 

مواجهة العوملة الأخرى املتعددة. ومن هنا يتعن تقدمي منوذج العوملة 

وال�سيا�سات  الأفعال  يف  ولكن  والكتب  اخلطب  يف  لي�ص  احل�سارية 

الأمر  وهذا  احلياة.  منا�سط  خمتلف  يف  احل�سارية  والن�ساطات 

ي�ستدعي بال�سرورة اأن نعي �سروط التفاعل املبدع مع العوملة، وميكن 

اأن نحدد بع�سا من هذه ال�سروط فيما يلي:

ح�ساري  وواقع  وتوجه  كتيار  العوملة،  مع  التفاعل  اأن  نعي  اأن   -1
�سمويل متعاظم ومتناٍم، هو فعل ح�ساري يف الأ�سا�ص؛ مبعنى اأنه لي�ص 

جمرد موقف اأو كلمة اأو معركة اأو ن�سر لكتاب اأو حتد عاطفي ل�سيا�سة 

ولكنه عمل مركب  اأو غرها  لقوة معينة  انفرادية  اأو مواجهة  معينة 

ومنظم له روؤيته ومنهجه وو�سائله واأهدافه القريبة والبعيدة وخططه 
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وخطواته و�سلبياته واإيجابياته. وهذا الأمر يقت�سي منا اأن نتحدث عن 

املتفاِعل فردا وجمتمعا وفكرا وح�سارة وثقافة، واملتفاَعل معه لكي 

جنري التعديالت الالزمة لتحقيق اأكرب قدر ممكن من التفاعل الناجح 

واملفيد ملختلف الأطراف.

2- اأن نعي اأن و�سائل واأدوات التفاعل مع العوملة ومن ميثلها من 
الناحية الأخرى كثرة جدا، وقد يكون بع�سها مبا�سرا وبع�سها الآخر 

والت�سال  والإعالم  الثقافة  طريق  عن  نتفاعل  فنحن  مبا�سر.  غر 

والعمل  والإنرتنت  واملجالت  والكتب  والفكر  والتكنولوجيا  والتقنية 

والت�سلية  الرتفيه  وو�سائل  وال�سيا�سة  وامل�سالح  والقوانن  والتجارة 

كثر.  وغرها  الآخرين  مع  نواجهها  التي  وامل�سكالت  واحلروب 

فالتفاعل يف احلقيقة بن الأجنا�ص والأديان والثقافات قائم وتاأثره 

واملنظم  املخطط  التفاعل  عن  احلديث  عند  ولكن  ملحوظ،  كذلك 

كل هذه  وتنظيم  وت�سير  توجيه  كيفية  النظر يف  نعيد  اأن  لنا  ينبغي 

العوملة  تاأثرات  من  وتقلل  احل�سارية  العوملة  ب�سورةحتقق  الو�سائل 

التي منلكها  الو�سائل  كل  اأن  نعي  اأن  وينبغي  امل�سادة.  الأيديولوجية 

حيوية و�سرورية يف التفاعل، اإذ علينا اأن ن�ستغلها باأق�سى قدر ممكن 

ت�سر  احلالة  هذه  ويف  التفاعل.  م�سروع  يحقق  ما  باجتاه  ونفعلها 

كل و�سيلة ح�سا�سة و�سرورية ومطلوبة ومفيدة؛ بحيث نوقف تبديد 

الو�سائل واهتالكها وحتطيمها يف ما ل فائدة فيه وخا�سة الو�سائل 

الب�سرية واملعرفية.

3- كما اأن التفاعل املبدع مع العوملة، مهما كانت توجهاتها ومقا�سدها، 
يكون ناجحا كلما كان للمتفاعل القدرة على فهمها ال�سمويل املتكامل 

واأهدافها.  وو�سائلها  وقواها  وتوازناتها  وديناميتها  باآلياتها  والوعي 

للتفاعل  ال�سروط الالزمة  اأهم  العوملة ب�سورة منهجية هو من  ففهم 

معها.

وم�سامينه  واأهدافه  التفاعل  و�سرورات  م�سوغات  تكون  اأن   -4
وتعرب عن حاجة حقيقية  معقولة  تكون  واأن  املتفاعل،  عند  وا�سحة 
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بغر�ص حتقيق هدف معن ولي�ص جمرد نزوة عاطفية عابرة وا�ستجابة 

ارجتالية لظروف واقع معن، بل على العك�ص ينبغي اأن تكون م�سوغات 

التفاعل �سادقة و�سادرة عن مرحلة تطور يف الوعي والثقافة والنف�سية 

الإيجابي  التفاعل  بقيمة  ي�سعر  ول  يح�ص  ل  املتفاعل  لأن  والن�سج؛ 

املبدع اإل اإذا كان ذلك التفاعل م�سوغا و�سادرا عن توجيه يقت�سيه 

التطور العام للمجتمع املتفاعل وتقت�سيه �سرورات تطور هذا املجتمع 

و�سرورات تطور املجتمع الإن�ساين. ولالأ�سف ف�سلت حماولت كثرة 

تنادي وتدعو اإىل التفاعل واحلوار مع الغرب ومع قوى العوملة؛ لأنها 

الواقعي  وال�سند  والجتماعي  والثقايف  النف�سي  امل�سوغ  تكن جتد  مل 

امللمو�ص يف الوعي ويف حركية املجتمع ويف مرحلة تطوره. وعلى هذا 

الأ�سا�ص ينبغي اأن يتعلم هذا املتفاعل م�سوغات التفاعل ومعقوليته.

5- اأن يعي املتفاعل اأن احل�سارات والثقافات واملجتمعات عندما 
تتفاعل فاإمنا هي تتفاعل على وفق قوانن و�سنن واأن�ساق يكون لها 

�سند يف الروؤية الكونية لهذا املتفاعل ويف ت�سكيله الثقايف ويف خربته 

الآخر  مع  املبدع  التفاعل  مو�سوع  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  التاريخية. 

ثقافيا وح�ساريا وعلميا له �سند قوي يف الروؤية الكونية الإ�سالمية، 

كما اأن له �سنداً قوياً يف جتربة احل�سارة الإ�سالمية يف �سلتها العاملية 

احل�ساري  التفاعل  �سنن  مع  املتفاعل  فان�سباط  القدمي.  العامل  مع 

اأكرب قدر  املبدع ومع طبائع ذلك التفاعل �سيعن كثرا على حتقيق 

ممكن من التفاعل.

6- بالإ�سافة اإىل ال�سروط ال�سابقة، ينبغي اأن نوفر ال�سروط النف�سية 
الثقافية للتفاعل، وهذه �سروط تتعلق بنف�سية املتفاعل مع الآخرين يف 

ظل �سيادة مفاهيم العوملة املختلفة واملتعار�سة واملتغايرة واملتناق�سة. 

فاملتفاعل الذي يفتقر اإىل اآليات التفاعل، وعقلية التفاعل، ونف�سية 

التفاعل  وقدرات  التفاعل،  وم�سوغات  التفاعل،  ومعارف  التفاعل، 

فهذا  واأ�ساليبه..  التفاعل  وطرائق  واآدابه،  التفاعل  وقيم  ومهاراته، 

النوع من املتفاعلن �سيكون حا�سرا يف ميادين التفاعل و�ساحاته ولكن 

تفاعله ل يكون مبدعا موؤثرا يف م�سرة اأمته وجمتمعه ولرمبا يكون 

لتفاعله عواقب وخيمة على م�سرة وطنه واأمته لأجيال كثرة.

136



اإن هذه ال�سروط ال�سرورية للتفاعل املبدع مع العوملة بحثا عن توجيه 

اإيجابياتها ل�سالح الأمة خا�سة والإن�سان عامة، وتفادي �سلبياتها �سواء 

على الأمة اأو على الآخرين تو�سح لنا اأن التفاعل يحتاج بال�سرورة اإىل 

روؤية وم�سروع ومنهج وو�سائل واأدوات واآليات وم�سوغات وتفهم ل�سننه 

ال�سرط الأخطر والأهم يف كل هذه  لنا  وقواعده.. ومن هنا يتحدد 

كذلك  هو  والذي  التفاعل  عملية  يدير  الذي  الإن�سان  وهو  ال�سروط 

املو�سوع  باعتباره  الإن�سان  عن  نتحدث  وعندما  وهدفها.  مو�سوعها 

وثقافته  �سخ�سيته  عن  نتحدث  بال�سرورة  فاإننا  للتفاعل  والهدف 

ومنظوره احل�ساري ووعيه الإن�ساين و�سبكة عالقاته مع جمتمعه ومع 

املجتمع الإن�ساين من حوله. ومن هنا تنطلق فل�سفة التفاعل مع العوملة 

الإن�سان  نوعية  على  واأ�سالته  وفاعليته  التفاعل  هذا  ويتوقف جناح 

ونوعية الثقافة ونوعية املنظور احل�ساري ونوعية الوعي ونوعية �سبكة 

العالقات القائمة يف املجتمع. فاإذا كانت النوعية الب�سرية والثقافية 

اأول عمل  فاإن  التفاعل املطلوب  للقيام بعمليات  املتوفرة غر موؤهلة 

 .
(1)

ينبغي القيام به هو التفكر يف اإ�سالح الإن�سان والثقافة 

والجتماعية  ال�سيا�سية  للموؤ�س�سات  ينبغي  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

والرتبوية  والفكرية  والإدارية  والقانونية  واملالية  والقت�سادية 

والرتفيهية  والتوجيهية  واملعلوماتية  والإعالمية  والأ�سرية  والتعليمية 

اأن تقوم بدور حا�سم يف هذا املجال. وبعبارة اأخرى: اأن يقوم املجتمع 

كله بوظيفة امل�ساهمة يف بناء الإن�سان والثقافة احلاملة لقدرات وقيم 

التفاعل املبدع والبناء.

(1) راجع كل اجلهود والأعمال القيمة لالأ�ستاذ مالك بن نبي والأ�ستاذ الطيب برغوث.
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ثالثا: التاأطر املنهجي مل�ساألة العوملة احل�سارية 

و�سرورة ال�سالم احل�ساري

التفاعل احل�ساري و�سرورته  العوملة وق�سية  مناق�سة م�ساألة  بعد 

يتعن اإثارة م�ساألة يف غاية الأهمية تت�سل مب�ستقبل العوملة وم�ستقبل 

اأن و�سل  الب�سري عموما بعد  الوجود  الإن�سانية وم�ستقبل  احل�سارة 

تتعلق  الق�سية  وهذه  ال�سمويل.  العاملي  التفكر  عمر  اإىل  الإن�سان 

منطق  لتجاوز  املطلوبة  العاملية  الثقافة  واأبعاد  احل�ساري  بال�سالم 

العاملية  نحو  والتوجه  والأيديولوجية،  واملركزية  الت�سادمية  العوملة 

التاريخ يف ع�سر  اإن الذي يتاأمل جيدا منطق  احل�سارية الإن�سانية. 

العوملة ومنطق الأحداث وم�ساراتها الكربى �سيالحظ اأن هناك توجها 

نحو نوع جديد من الت�سال الإن�ساين. ف�سحيح اأن العوملة قد اأفرزت 

احلالية.  ظروفنا  يف  �سخمة  ووقائع  وحوادث  وم�سكالت  تناق�سات 

و�سحيح اأن حوادث ج�ساما وظواهر عظاما قد ظهرت يف نهاية القرن 

الع�سرين وبداية القرن الواحد والع�سرين واأدت بالعالقات الإن�سانية 

القانون  وخرق  واحلروب  ال�سراعات  كرثة  يف  واأ�سهمت  التاأزم،  اإىل 

الدويل وطبائع الجتماع الإن�ساين كما كانت معهودة اإىل عهد قريب. 

اإن كل ما ن�سهده من فو�سى واختالل يف العالقات وال�سدامات بن 

الأفراد واملجتمعات، وما نالحظه من حوادث يف خمتلف بقاع العامل 

واملمار�سات  الوعي  و�سخمة يف  عميقة  تعبر عن حتولت  هو  اإمنا 

الب�سرية على خمتلف الأ�سعدة واملجالت. 

التاريخية  دللتها  لها  احلوادث  هذه  اأن  عندي  �سك  من  ولي�ص 

الأو�سط  ال�سرق  حوادث  مثل  فحوادث  وامل�ستقبلية؛  واحل�سارية 

احلالية، وحادثة احلادي ع�سر من �سبتمرب، وما اأعقبها من تغرات 

يف اخلريطة اجليو - �سيا�سية واجليو - ح�سارية للمجتمع الدويل، 

وق�سايا احلروب الإقليمية وم�سائل البيئة وال�سحة والرتبية والتعليم 

والفقر والأمرا�ص الفاتكة وغرها. اإن هذه الأمور تعرب عن حتولت 

ال�سلوك  واأمناط  التفكر  وبنى  الوعي  خرائط  وجذرية يف  جوهرية 
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احلوادث  هذه  وكاأن  الإن�ساين،  الت�سال  وطرائق  احلياة  واأ�ساليب 

كانت قدرا �سروريا - غر حمتوم - حتى تدرك احل�سارة الإن�سانية 

وقواها الفاعلة اأن طريق ال�سدام واحلروب والقهر والظلم وال�ستعباد 

الأيديولوجية لي�ص هو الطريق ال�سحيح واملنا�سب  والهيمنة والعوملة 

اأن  ينبغي  واإمنا  العوملة.  وع�سر  العاملية  ع�سر  يف  احل�ساري  للبناء 

ال�سالم  طريق  هو  يكون  قد  اآخر  طريق  يف  الب�سرية جمتمعة  تفكر 

يف  املتنوعة  الكربى  العاملية  الثقافة  بناء  يف  وامل�ساهمة  احل�ساري 

م�ساربها وخمتلفة يف روؤاها ومنازعها، والغنية يف م�سادرها واملتعاي�سة 

املتحاورة واملتفاعلة من اأجل �سالمة الإن�سانية وح�سارتها.

اإن احلقيقة املاثلة اأمامنا اليوم هي اأن التاريخ يزحف نحو م�ستقر 

معن. والإن�سان باإرادته ووعيه ي�ستطيع اأن يوجهه نحو امل�ستقر الآمن 

ال�سامل حيث يتذوق املغزى الكوين لل�سلم اأو ال�سالم احل�ساري. ذلك 

القانون ال�سارم الذي ينغلق به منطق التاريخ من حن لآخر، م�سعرا 

اأن  كما  املقبل.  الغيب  عامل  املخبوء يف  امل�سرتك  بامل�سر  الإن�سانية 

الإن�سان ي�ستطيع اأن يوجهه نحو امل�ستقر الال م�ستقر؛ حيث تتحطم 

اإىل  والعلم  الوعي  ويتحول  واملكان،  والزمان  الإن�سان  فكرة  وتنكفئ 

على  ولو  املادي  التطور  اإل  لها  َهمَّ  ل  جبارة  مادية  طاقات  جمرد 

ح�ساب الإن�سان واإن�سانيته. وهكذا ت�سيع قيمة الدين واخللق واجلمال 

يف غياهب الظلم احل�ساري العاملي.

فلو ت�ساءلنا مثال: هل هناك معنى للحديث عن ال�سلم اأو ال�سالم 

احل�ساري يف حلظة تاريخية تو�سلت فيها بع�ص املجتمعات الإن�سانية 

الدماء  �سفك  فنون  متقنة يف  مناهج  وو�سع  بناء علوم  اإىل  املتقدمة 

والإف�ساد يف الأر�ص؟ وهل هناك مغزى للكالم عن ال�سلم اأو ال�سالم 

احل�ساري يف واقع ق�سمت فيه الإن�سانية اإىل حماور الأقوياء وحماور 

امل�ست�سعفن؟

وهل هناك قيمة حلوار حول ال�سلم اأو ال�سالم احل�ساري يف الوقت 

الذي يقهر فيه الإن�سان ويقتل ويذبح، لي�ص فقط من قبل اأعدائه ولكن 
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اأول من قبل اأهله واإخوانه وبني جلدته يف كثر من بالد العامل؟ هل 

هناك بغية للكالم عن ال�سلم وال�سالم احل�ساري يف مرحلة تاريخية 

من  بد  هناك  هل  التاأثر؟  وكلي  املقدرة  عاملي  ال�سالح  فيها  اأ�سبح 

يف  ت�سلب  والإرادة  والعدالة  واحلرية  وال�سالم  ال�سلم  عن  احلديث 

امل�ستوى العاملي والإن�ساين ويف كثر من الأماكن؟ هل يفيد الكالم اأو 

التنظر عن ال�سالم احل�ساري يف ع�سر اأ�سبح فيه الذائد عن اأر�سه 

ووطنه وبيته وماله وعر�سه وقيمه اإرهابيا ول�سا وجمرما؟

وال�سوؤال املحوري هو:

كيف نحقق ال�سالم احل�ساري يف واقعنا اخلا�ص ويف الواقع الذي 

يحوطنا يف ع�سر العوملة بكل اأنواعها؟ وهنا يبداأ مو�سوعنا بالبحث 

يف تعريف مفهوم ال�سلم احل�ساري وحماولة ربطه ببناء ثقافة عاملية 

الو�سط م�سروعاً  الأمة  الذي حتمله  لل�سهود احل�ساري ال�ستخاليف 

لالإن�سانية جمعاء.

الــ�ــســالم احل�ساري  اأو  الــ�ــســلــم  مــفــهــوم  رابـــعـــا: 

و�سرورته لبناء ثقافة التعاي�ص العاملي

ثقافة  بناء  يف  دوره  وما  احل�ساري؟  ال�سالم  اأو  ال�سلم  مفهوم  ما 

عاملية �سهودية ح�سارية يف ع�سر العوملة؟

بالرجوع اإىل كتب اللغة والتف�سر والفقه عن معنى كلمة ال�سلم اأو 

ال�سالم تت�سكل قائمة من املدلولت وهي: ال�سلم وال�سالم والإ�سالم: 

اأن يرباأ الإن�سان من الآفات الظاهرة والباطنة، العافية، النق�ص من 

الثناء  بالعبودية، اخلر،  الإقرار  الإخال�ص،  الإلقاء،  ال�سلح،  العيب، 

احل�سن، ال�سالمة من ال�سر، التحية الطيبة. دار ال�سالم: هي اجلنة 

هذه املعاين وغرها تبن القيمة النظرية للمدلول العربي والإ�سالمي 

ملفهوم ال�سلم وال�سالم وما ي�سدر عنهما من مفاهيم اأخرى. فلو اأننا 

اأخذنا هذه املعاين وعر�سناها على عامل اجتماعي اأو عامل �سيا�سي 
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وب�سورة اأعم على عامل الواقع الإن�ساين، وقلنا له اعر�ص هذه الدللت 

على الواقع وتبن مدى حتققها من عدمه، فيجيب حتما: عرثت على 

الب�سر،  والباطنة عند قطاع كبر من  الظاهرة  انت�سار كبر لالآفات 

ووجدت العافية تكاد تنعدم من كثر من النفو�ص، وح�سرت العيوب 

فوجدتها ل تعد ول حت�سى، ثم فح�ست ق�سية ال�سلح فوجدتها تتعرث 

عن  وفت�ست  احلياة.  قطاعات  من  كثر  ويف  الأماكن،  من  كثر  يف 

الثناء  واأما  الأماكن.  كثر من  يتناق�ص يف  قلته  اخلر فوجدته على 

احل�سن فيكاد يكون م�سوبا بالهوى والرياء عند الكثرين اإل من رحم 

اهلل �سبحانه وتعاىل. واأما ال�سالمة من ال�سر فقد وجدت ال�سيطان 

من  كثر  مفعولها يف  فاإن  الطيبة  التحية  واأما  عليها.  جدا  حري�سا 

الأو�ساط ل يكاد يتعدى احلناجر.

ا�ستنادا   - ما  حد  اإىل   - �سحيحة  النتيجة  هذه  �ساأعترب  ولكني 

يف  جميعا  نراها  التي  اليومية  وامل�ساهدات  الوقائع  بع�ص  اإىل 

والفكري  والجتماعي  ال�سيا�سي  الواقع  وخا�سة  الجتماعي  الواقع 

والقت�سادي وب�سكل وا�سح يف الكثر من دول العامل.

الواقع  تقرير عامل  اأ�سا�سية عن  ن�سجل مالحظة  اأن  ينبغي  ولكن 

ير  اأنه مل  يبدو  وال�سالم  لل�سلم  لنا  حمله  الذي  املدلول  اإن  ال�سابق. 

اأهمية يف تنبيهنا - ل�سبب هو اأدرى به - اإىل اأن معظم املعاين ال�سابقة 

فردي  نف�سي  بعد  ذات  كلها  تكون  تكاد  وال�سالم  لل�سلم  قدمت  التي 

خا�سة بالإن�سان يف �سوؤونه الذاتية اأو فيما يت�سل بو�سعه كفرد.

باملعنى  اأو  الفقهي  باملعنى  اأخذناها  اإذا  ال�سلح،  كلمة  عدا  فما 

ال�سيا�سي القانوين املعا�سر، والتي ت�سجل لنا بع�ص معاين الت�سال 

لها  يكون  والتحية قد  والثناء احل�سن  كلمات: اخلر  فاإن  بالآخرين. 

مدلول جماعي ما، ولكن نطاقه يرتد دوما اإىل حمور اخلا�ص، اإىل 

الفرد. وهكذا ل جند يف القائمة ال�سابقة من املعاين تركيزا قويا على 

املعنى الجتماعي واحل�ساري لل�سلم وال�سالم.
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الأول  املقيا�ص  اإىل  ن�سر  اأن  ينبغي  التحليل،  اأن من�سي يف  وقبل 

الذي يجب اتخاذه ميزانا يف �سبيل ا�ستخراج مفهوم ال�سلم اأو ال�سالم 

احل�ساري وهو: اأن اأي معنى لل�سلم اأو ال�سالم، ل يدخل الآخر (فردا 

اأو جماعة اأو اأمة اأو ح�سارة) بكله ووعيه وثقافته وتاريخه وح�سارته 

وكينونته ووجوده و�سيادته وعدالته وحريته وكرامته واآماله واآلمه يف 

املو�سوع، فهو �سرب من الكالم ال�سلبي الذي �سبقت الإ�سارة اإليه.

فالعن�سر الأول، اإذن، يف تعريف ال�سلم وال�سالم هو اإدراج معادلة 

قا�سراً  التعريف  ظل  واإل  التعريف،  يف  والثقافية  ال�سخ�سية  الآخر 

يف بع�ص وجوهه. والذي يدلنا على اأهمية هذا العتبار الجتماعي 

هو الكلمات ال�سابقة نف�سها، التي مل يقدمها عامل الواقع اإل ب�سورة 

كلمات فردية مف�سولة عن �سياق معن. والآن ينبغي النظر اإىل نف�ص 

املفردات ال�سابقة يف �سياق معن اأي مت�سلة مبفاهيم اأخرى. ول يوجد 

�سياق منا�سب وخ�سب اأح�سن من ال�سياق القراآين الذي ميدنا فعال 

باملادة الأ�سا�سية التي نحتاج اإليها يف التعريف. فلنعد مرة اأخرى اإىل 

التعريف ال�سابق. ولكن يف ال�سياق القراآين.

يقول احلق تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز:

} - 1
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(الن�ساء: 88 - 94).                          

يف  اأ�سبحت  ال�سالم  اإلقاء  كلمة  اأن  هي  هنا  الأ�سا�سية  املالحظة 

اإذا  القراآين مفهوما عميقا جدا ذا دللة اجتماعية ل تقوم  ال�سياق 

نحن نفينا الآخر من املعادلة. فهي بال�سرورة املنطقية ت�ستمل على 

اأطراف؛ اأي اإن الآخر اأ�سبح موجودا �سمن دائرة الأنا التي تريد اأن 

احل�ساري  ال�سهود  اأجل  من  احلياة  يف  دعوته  وتوؤدي  اهلل  اأمر  تبلغ 

ال�ستخاليف ولي�ص العر�ص الدنيوي الزائل.

ولكن هذه الآيات و�سياقها مل تكتف فقط باإعطاء املعنى الجتماعي 

مو�سوع  يف  قيمة  اأبعاداً  متثل  مبعاٍن  تزودنا  ولكن  وال�سالم،  لل�سلم 

ال�سلم وتعريفه. فقدمت لنا الآيات: معاين اأخرى مثل: امليثاق والأمان 

اأول وقبل كل  اأو ال�سالم ينبغي  والتبن. ويف احلقيقة تعريف ال�سلم 

نافعا  امليثاق  هذا  يكون  لكي  ولكن  امليثاق،  نطاق  يكون يف  اأن  �سيء 

الأمان؛ فامليثاق  اأول:  اآخرين هما:  واأن يحكم مبعنين  وناجحا لبد 

الذي ل يحقق معنى الأمان يف حياة الفرد واجلماعة ميثاق فا�سل، 

املتكلمون  اإليه وميثله  الإ�سارة  �سبقت  الذي  الكالم  ويدخل يف نطاق 

ال�سياق  هذا  يف  والتبن  التبن.  وثانيا:  الواقع.  عن  املنقطعون 

حتققوا  اأي  فتبينوا  وبالإخال�ص.  وبالنية  وبالنف�ص  بالذات  يتعلق 

نطاق  ميثاق ل يدخل يف  توجهكم. فكل  وتاأكدوا من �سدق  وترقبوا 
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}

اأي يف نطاق ال�سدق والإخال�ص والتوجه ال�سالح وال�ستقامة                

عليه فهو فا�سل وفا�سد.

اإىل هنا ميكن القول: اإن ال�سلم اأو ال�سالم احل�ساري ميثاق ح�ساري 

للمجتمع الإن�ساين، ب�سرط اأن ناأخذ كلمة ميثاق باملعنى ال�سابق وعبارة 

املجتمع الإن�ساين يتحقق فيها معنى الآخر يف اأكمل �سوره.

فاإذا انتقلنا اإىل جمموعة الآيات الآتية فماذا جند؟

} - 2

(اآل عمران: 18 - 20).                                 

يف هذه الآيات يتفجر معنى جديد لل�سلم وال�سالم والإ�سالم؛ فبعد 

اأن يكون ال�سلم وال�سالم ميثاقاً يتوجه ب�سورة عامة للمجتمع الإن�ساين 

ويت�سكل يف الإطار الأر�سي ويخلد اإىل ق�سايا الوجود الزمني لالإن�سان، 

الإن�ساين  املجتمع  بن  الت�سال  قناة  يفتح  الذي  الثاين  البعد  ياأتي 

م�سكال يف ذات هذا املجتمع ومرتدا اإليه فقط. وكاأنه منتوج ب�سري 

اأر�سي فقط. فحن يفقد ال�سلم، باعتباره ميثاقا للتجمع الإن�ساين، 

بُْعَد ال�سماء يرتك�ص وينح�سر وي�سيق اأفقه، وت�سعف همته، وت�سمحل 

لل�سالم  ومواثيق  عقوداً  فتجد  ال�ستمرار  عن  طاقته  وتعجز  اإرادته، 

لتحل احلرب  الأخرى  تلو  واحدة  تنتك�ص  العامل  الأر�سي يف  وال�سلم 
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حمل ال�سالم، وال�سراع حمل الأمان، والهوى حمل الإميان، وال�ستكبار 

حمل التكرمي، والتدمر حمل الت�سخر والفناء حمل البقاء... ولنا يف 

حوادث احلربن العامليتن خر دليل على ذلك، ولنا عربة يف البو�سنة 

والهر�سك وفل�سطن واأفغان�ستان والعراق وكذلك يف الظلم الذي مور�ص 

على �سعب عربي باأكمله هو �سعب الكويت العربي امل�سلم... اإلخ.

وبالعودة اإىل التعريف ال�سابق، ن�سيف اإليه ما حت�سل من التحليل 

احلايل لن�سل اإىل اأن ال�سلم احل�ساري هو: ميثاق ح�ساري للمجتمع 

الإن�ساين يُْهتََدى فيه مبنهج احلق. ومن هنا ميكن القول اإّن املقيا�ص 

الثاين يف تعريف ال�سلم احل�ساري هو: اأن ال�سلم وال�سالم احل�ساري 

الذي يفتقد بُْعَد ال�سماء ويغفل عن منهج الهداية الربانية التي تفتح 

اآفاقا وا�سعة رحبة لالإن�سان واحلياة، فاإنه ناق�ص ب�سكل من الأ�سكال 

ي�ستطيع  الذي  ال�سلم  من  املق�سود  احل�ساري  املعنى  اإىل  يوؤدي  ول 

حتقيق ال�سهود احل�ساري لالأمة وللب�سرية جميعا.

واإذا نحن تركنا ما تو�سلنا اإليه اإىل حن، وانتقلنا اإىل الآية الآتية:

} - 3
(اآل عمران: 83).                                              

اإنها تفجر لنا  اأنها تدفعنا بقوة لن�ستك�سف �سيئا جديدا.  نالحظ 

معنى عميقا لل�سلم وال�سالم؛ وذلك حن تربطه بالوجود الكوين كله 

فيتحول ال�سلم وال�سالم والإ�سالم اإىل م�ساألة تكوينية فطرية تت�سمنها 

وفطر  اهلل  خلق  فقد  الإلهية.  والكائنات  املخلوقات  وطبيعة  غريزة 

الأ�سياء على قانون ال�سلم وال�سالم والإ�سالم. وكاأن هذه القيم مغرو�سة 

يف طبيعة الوجود من اخللق الأول، وكل حيدة عنه اأو ميل عن �سبيله 

كما نالحظه  النا�ص وح�سارتهم  نتائج خطرة يف حياة  اإىل  �سيوؤدي 

اليوم يف كثر من الأماكن. وهنا ميكن و�سع املقيا�ص الثالث يف تعريف 

ال�سلم باملعنى احل�ساري ال�سهودي وهو اأن تغافل النا�ص عن القانون 
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الكوين الذي يقول اإن: ال�سلم وال�سالم والإ�سالم قيم كونية مفطورة 

ت�سادم  اأو  ارتكا�ص  وكل  الأزل،  منذ  والأ�سخا�ص  الأ�سياء  طبيعة  يف 

والثقافات  والنف�سيات  الكوين �سيحطم احل�سارات  القانون  مع هذا 

مهما تعاظمت وتطورت ودامت. فكل تغافل عن هذه احلقيقة �سيف�سد 

حياة اخللق وي�سمح بانت�سار قيم �سفك الدماء واختفاء معاين الأمان 

وال�سالم.

ومن هنا ميكن القول اإنَّ ال�سلم اأو ال�سالم احل�ساري هو:

ميثاق ح�ساري للمجتمع الإن�ساين يهتدي فيه النا�ص مبنهج احلق 

ويتناغمون يف حركتهم مع القانون الكوين.

ولو انتقلنا يف ال�سياق نف�سه اإىل الآيات الالحقة، فاإننا �سنكت�سف 

بع�ص الأبعاد الأخرى ملعنى ال�سلم احل�ساري.

يقول اهلل �سبحانه وتعاىل:

} - 4

                                                            

(البقرة: 205 - 208).
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ويقول اهلل �سبحانه وتعاىل:

} - 5

                                                                            

(املائدة: 32).

ففي جمموعة الآيات الأوىل (رقم: 4) يرتبط معنى ال�سلم بق�سايا 

احلرث  واإهالك  الأر�ص  يف  الإف�ساد  هي:  ب�سرية  اجتماعية  اأر�سية 

والن�سل. وكاأن ال�سلم ياأتي يف هذا املقام عالجا حا�سما لهذه الأمرا�ص 

النف�سية والجتماعية. ويف جمموعة الآيات الثانية (رقم: 5) يرتبط 

وكاأنه  ال�سلم  وياأتي  الأر�ص.  يف  والف�ساد  النف�ص  بقتل  ال�سلم  مفهوم 

املقيا�ص  ن�سع  اأن  ن�ستطيع  هنا  ومن  والأر�ص.  للنفو�ص  واإحياء  حياة 

الرابع يف تعريف ال�سلم احل�ساري وهو: اأن ال�سلم احل�ساري يهدف 

اإىل املحافظة على الأر�ص واحلرث والن�سل والنف�ص ويبث يف الأ�سياء 

والأ�سخا�ص واملعارف احلياة وال�ستقامة.

وهكذا يتح�سل لدينا يف النتيجة تعريف مركب لل�سلم احل�ساري 

هو اأنه: ميثاق ح�ساري للمجتمع الإن�ساين يهتدي فيه النا�ص مبنهج 

احلق ويتناغمون يف حركتهم الجتماعية مع القانون الكوين من اأجل 

ال�سهود  وحتقيق  والنف�ص  والن�سل  والعمران  الكون  على  املحافظة 

احل�ساري ال�ستخاليف ال�سامل للب�سرية.

التي  ال�سالم  حماولت  كل  اإنَّ  القول  ميكن  املنطلق  هذا  ومن 

والإن�ساين  الروحي  املعنى  اإىل هذا  ت�ستند  العامل ول  اليوم يف  تقام 

من  اأوتيت  مهما  الف�سل  ماآلها  وال�ستخاليف  وال�سهودي  واحل�ساري 

بريق اإعالمي اأو زيف �سيا�سي.
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خام�سا: ال�سالم احل�ساري و�سرورة بناء الثقافة 

العاملية االإن�سانية

بعد هذا التعريف العام ملعنى ال�سالم احل�ساري يثور اأمامنا ت�ساوؤل 

اأ�سا�سي وهو متعلق بالوظيفة التي ميكن لل�سلم اأن يوؤديها يف حياتنا. 

وكيف اأن ال�سالم احل�ساري هو املدخل ال�سروري والأ�سا�سي لبناء وعي 

جديد من اأجل ثقافة عاملية معا�سرة تعنى مبعاجلة الق�سايا اخلا�سة 

باحل�سارة الإن�سانية وحتاول النت�سار لق�سايا النا�ص العادلة.

ومن هذا املنطلق فاإن الإ�سالم ينبغي اأن يوؤدي دورا رياديا فاعال يف 

بناء الثقافة العاملية التي تر�سخ فيها قيم امل�ساواة والعدالة واحلرية 

ظلم  من  النا�ص  حماية  على  والعمل  والأخوة  والت�سامح  والتكرمي 

امل�ستكربين. ومن هنا ينبغي القول اإن املطلوب منا، نحن امل�سلمن، اأن 

ندرك م�ساألة مهمة جدا يف �سياق ر�سالتنا ال�سلمية يف العامل، وهي 

اأنه لأول مرة يف تاريخ احل�سارة يقف الإن�سان بن يدي �سوؤال التاريخ 

احلا�سم، الذي ي�سع اأمامه ق�سية احل�سارة الإن�سانية واأزمتها العاملية 

يف كفة وق�سية الإ�سالم ور�سالتها العاملية يف كفة اأخرى. فهل يرتفع 

الأزمة  عاملية  وم�ستوى  الإ�سالم  عاملية  م�ستوى  اإىل  امل�سلم  الإن�سان 

العوملة  ع�سر  يف  ال�ستخاليف  احل�ساري  �سهوده  وميار�ص  الإن�سانية 

والعاملية؟

هذا �سوؤال حا�سم ينبغي لالإن�سان امل�سلم اأن يفكر فيه مليا بطريقة 

املفكر الواعي الذي يقدر على ر�سم دربه يف ظلمة الواقع احل�ساري 

حتدين  احل�ساري  امل�ستوى  على  يواجه  امل�سلم  والإن�سان  املتاأزم. 

م�ستوى  اإىل  وارتفاعه  ارتقائه  اإمكانية  وجوده؛ حتدي  يف  اأ�سا�سين 

الإ�سالم وعاملية ر�سالته وخطابه، وحتدي اإمكانية وعيه باأزمة العامل 

واحل�سارة والب�سرية املعا�سرة وحماولة مواجهتها وعالجها. والإن�سان 

امل�سلم يواجه �سوؤال عاملية الإ�سالم ومعناها احلقيقي الذي يت�سمنه 

وجت�سدها  قوانينها  يف  الكون  حركة  له  وت�سهد  ن�سو�سه  يف  الوحي 
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اأعلن عاملية  املنزل قد  الوحي  اأن  �ُسننها. و�سحيح  التاريخ يف  حركة 

الإ�سالم، ولكن هل يكفي لالإن�سان امل�سلم اأن يردد الن�سو�ص اخلا�سة 

بعاملية الإ�سالم وي�ستعر�سها يف كل منا�سبة، اأم اأنه بحاجة اإىل تعمقها 

على  وحتقيقها  التاريخي  احل�ساري  ومعناها  مغزاها  وا�ستك�ساف 

م�ستوى ال�سهود احل�ساري الواقعي؟ 

ومدى خطورتها  الإ�سالم  عاملية  معنى  يدرك  اأن  ينبغي  من  واأول 

واأبعادها احل�سارية والتاريخية هو الإن�سان امل�سلم املتطلع اإىل حمل 

ثقل عاملية الر�سالة اخلامتة واإدراك مغازيها ودللتها الأ�سا�سية على 

م�ستوى ال�سهود احل�ساري لأمته الو�سط. وعندما يدرك هذا املغزى 

احل�ساري الكوين لعاملية الإ�سالم وخطابه يومها يدرك حقيقة الدين 

اإليه  املوكلة  والأمانة  والر�سالة  امل�سوؤولية  ونوعية  الإ�سالم  وطبيعة 

ولأمته الو�سط. و�سرى كيف يخاطب الإ�سالم العاملي الفطرة وي�سنع 

التاريخ وي�ستثمر الكون من اأجل ال�سمو يف الت�سخر الكوين والعمراين 

والأخالقي وال�سلوكي. والإن�سان، وهو يتفاعل مع الدللت احل�سارية 

لعاملية الإ�سالم - التي مل تكت�سف ومل يعر لها بعد الهتمام الالئق 

بها بن الطليعة الواعية بو�سفها م�سروعا لل�سهود احل�ساري يف ع�سر 

العوملة والعاملية - ي�ستطيع اأن يفهم الكون والإن�سان ويدرك �سرورة 

التاريخ واحل�سارة، ويومها يدرك حقيقة الإ�سالم الذي يفتح بعامليته 

احل�ساري  وال�سالم  احل�ساري  والأمن  احل�سارية  الرحمة  ع�سر 

اليوم  يحمل  الذي  الإن�سان  ولكن  احل�ساري.  والعمران  وال�ستقرار 

يبلغ هذه  اأن  ي�ستطيع  العاملي ل  الإ�سالم يف معناها وم�ستواها  راية 

العاملية وينجزها يف التاريخ اإذا هو بقي منعزل عن تيار الأزمة العاملية 

اخلانقة، وبقي بعيدا عن ا�ستيعاب دينامية العوملة ومداخل ال�سهود 

احل�ساري املنا�سبة.

ارتفاعه  هو حتدي  امل�سلم  الإن�سان  يواجه  الذي  الآخر  والتحدي 

وارتقاء وعيه وقدراته اإىل م�ستوى فهم واإدراك نوعية وطبيعة الأزمة 

العاملية التي متر بها الب�سرية واحل�سارة املعا�سرة. ولكن هذا الفهم ل 

ينبغي اأن يكون �سفويا اأو ارجتاليا ولكن فهما علميا تعرف به القوانن 
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(2) بن نبي، فكرة الإفريقية الآ�سيوية، �ص 213.

الأ�سيلة.  التاريخية  جذورها  يف  الأزمة  هذه  يف  املتحكمة  وال�سنن 

واحل�سارة اليوم، وبف�سل قوة وعيها التقني والتكنولوجي وال�سناعي 

والع�سكري والإداري والقت�سادي والعلمي والرتبوي، تطوي �سفحات 

التاريخ ب�سرعة مذهلة، وت�سع على طريق الإن�سانية اأخطر امل�سكالت 

الكربى التي قد تودي مب�سر مالين امل�سلمن والب�سر الذين يعي�سون 

اليوم على هام�ص التاريخ، والذين يدفعون اجلزية التاريخية لالأزمة 

اخلطرة التي تعانيها احل�سارة الإن�سانية.

ال�سالم  ودور  العاملية  الثقافة  مفهوم  �ساد�سا: 

احل�ساري يف بنائها

ال�سالم احل�ساري يف  اإىل دور  بالن�سبة  ال�سابق  ماذا يعني الكالم 

اليوم  تعي�ص  الب�سرية  اأن  هو  الأ�سا�سي  معناه  اإن  عاملية؟  ثقافة  بناء 

ع�سر احل�سارة العاملية، ع�سر الثقافة العاملية. وبعبارات مالك بن نبي 

رحمه اهلل: »لقد دخلت الإن�سانية يف عهد العاملية... اإن عهد العاملية 

. ومعنى هذا اأن الإن�سانية بحاجة اليوم اإىل تطوير فقه اأو 
(2)

قد حان« 

وعي ثقايف عاملي جديد يتيح لها فر�سة التجمع والتفاعل والت�سارك 

بدون م�سائب كربى تودي مب�سر احل�سارة واجلن�ص الب�سري. لقد 

اأ�سبح من اأولويات ال�سيا�سات احل�سارية العادلة اأن ت�سع املخططات 

العاملي  العاملية واخلطاب  للثقافة  لبناء فقه عاملي  والربامج الالزمة 

امل�سرتك الذي يحقق غايات احلياة الأ�سا�سية. وقبل اأن من�سي بعيدا 

يف التحليل ينبغي اأن نحدد ولو تعريفا اأوليا ملفهوم  الثقافة العاملية، ثم 

نحاول بيان دور ال�سالم احل�ساري يف بناء هذه الثقافة، وكيف ميكن 

لالإ�سالم اأن ي�سهم يف ذلك.

اإن الثقافة العاملية ل تعني مطلقا اإعادة دمج و�سهر كل الثقافات 

لون  هو  واحد  بلون  �سبغها  اأو  واحدة  ثقافة  املعا�سرة يف  الإن�سانية 
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ولي�ص  ال�سفراء،  اأو  ال�سوداء  اأو  البي�ساء  الثقافة  اأو  املهيمنة  الثقافة 

مفهوم الثقافة العاملية اإرغام النا�ص على ترك قيم ثقافتهم اأو بع�سها 

وتبديلها بقيم ثقافات اأخرى. ولي�ص مفهوم الثقافة العاملية اأن ترتك 

املجتمعات ثقافاتها وتعو�سها بثقافة جديدة �ستن�ساأ اأو نا�سئة، ولكن 

الثقافة العاملية هي نوع من الوعي اأو امليثاق الذي تتفق فيه املجتمعات 

على  والتكامل  والتنوع  واحلوار  للتعاي�ص  �سيغة  على  كلها  الإن�سانية 

املحافظة  مع  املجتمعات  كل  و�سعها  يف  ت�سهم  واأ�س�ص  قواعد  وفق 

على الروؤى الكونية والقيم الثقافية لهذه املجتمعات وحماولة اإيجاد 

احل�سارة  اإنقاذ  على  بالعمل  لها  ت�سمح  التي  امل�سرتكة  القوا�سم 

الإن�سانية واجلن�ص الب�سري من الف�ساد والظلم وال�ستكبار. وعلى هذا 

الأ�سا�ص فالثقافة العاملية ل ميكن اأن تفهم وحتدد اإل باإدراكنا التام اأن 

تعريفها وحتديدها ل ميكن اأن يكون على اأ�سا�ص جغرايف اأو لغوي اأو 

جن�سي اأو عرقي ولكن على اأ�سا�ص اإن�ساين اأخالقي م�سرتك، واعتباراً 

ملوؤهالت خمتلف املجتمعات والثقافات لالإ�سهام يف بناء هذه الثقافة 

بو�سفها ميثاقاً للتجمع الإن�ساين املتنوع. والثقافة العاملية ل ميكن اأن 

تت�سكل، كوعي وميثاق و�سياغة اتفاق اإن�ساين، اإذا مل يعط احلق لكل 

جمتمع اإن�ساين وثقافة ب�سرية قائمة لت�سهم يف �سياغة هذا التعاقد 

الثقايف الإن�ساين العاملي وتنفيذه. ومن هنا فالثقافة العاملية هي نوع 

والتالقي  واحلوار  التعاي�ص  ب�سرورة  الأخالقي اجلماعي  الوعي  من 

اأجل خدمة  الثقافات املختلفة واملتنوعة من  والت�سال والتكامل بن 

للتجمع  اأخالقي  ميثاق  وهي  الكربى.  الإن�سانية  الق�سايا احل�سارية 

الإن�سانية املختلفة جتاه  الثقافات  واأدوار  به مواقع  الإن�ساين تتحدد 

واجباتها احل�سارية الإن�سانية. وهي ميثاق احلوار والت�سال املفتوح 

بن ال�سعوب والأمم واملجتمعات. وهي الوعي الذي يفتح احلوار مع 

التاريخ كله واحلا�سر كله وامل�ستقبل كله والثقافات كلها والإن�سان كله 

والرتاث كله بدون ا�ستثناء ول تهمي�ص ول ا�ستعمار ول ا�ستعباد ول 

م�سادرة حلقوق هذه الثقافة اأو تلك.

فاإذا كان هذا هو �ساأن الثقافة العاملية، فما هو الطريق املنا�سب 

نف�سه؟  الوقت  يف  واملفرو�سة  املطلوبة  العاملية  الثقافة  هذه  لبناء 
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(3) مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآ�سيوية، �ص 52.

اأن  »غر  فيقول:  ال�سياق.  مهمة يف هذا  فكرة  نبي  بن  مالك  يقرتح 

مهمة الإن�سانية اليوم خا�سعة يف عمومها لق�سية ال�سالم، التي تفر�ص 

الراهن،  العامل  يف  روحي  اجتماعي  م�سروع  كل  على  مقدما  نف�سها 

خيوط  عندها  تلتقي  التي  النقطة  هي  اأ�سبحت  ال�سالم  فم�سكلة 

ال�سالم  لفكرة  تعطي  اأن  ينبغي  احل�سارية  والثقافة  جميعا.  التاريخ 

�سخ�سيتها احلقيقية، باأن ت�سعها الآن حتت �سمان املبادئ. اإن بناء 

القت�سادية  الزاويتن  من  يت�سور  اأن  ي�سح  ل  جديدة  عاملية  عقلية 

وال�سيا�سية، بل من �سائر الزوايا مقدمن يف عالجنا العن�سر النف�سي. 

اإن تكامل النوع الإن�ساين و�سالمه قد اأ�سبحا اأهم ما يهم نف�سية القرن 

 .
(3)

الع�سرين واجتماعه اإىل حد ما« 

نحن  التي  امل�سكلة  عمق  يف  العبارات  هذه  تقحمنا  احلقيقة  يف 

هي  الأوىل  مهمتن:  م�ساألتن  اإىل  الإ�سارة  ينبغي  ولهذا  ب�سددها. 

اأننا ينبغي اأن نحافظ على املفهوم الأ�سا�سي الذي اأوردناه يف البداية 

ال�سلمية  املفاهيم  عليه  تطغى  اأن  خمافة  احل�ساري،  ال�سالم  ملعنى 

تزيف  ل  وحتى  باردة،  حربا  و�سرته  »باندونغ«  موؤمتر  ابتلعت  التي 

احلقائق احل�سارية. والثانية هي اأن ال�سالم احل�ساري هو ال�سمانة 

الثقافة  بدل  واملتفاعلة  املفتوحة  العاملية  الثقافة  لبناء  الأ�سا�سية 

املركزية املت�سلطة. وهنا نعود اإىل التعريف الأول لل�سالم لرنى �سروط 

مفهوم  يوؤديه  اأن  ينبغي  الذي  الأول  الدور  اإن  العاملية.  الثقافة  بناء 

ال�سالم احل�ساري يف الواقع الراهن هو اأن ي�ساهم يف بناء وعي اأو فقه 

اإن�ساين قد ي�سمى فقه ال�سالم احل�ساري اأو وعي ال�سالم احل�ساري 

اأو ثقافة ال�سالم احل�ساري. وهو حماولة لبلورة هذه الروؤية ون�سرها 

يف الأو�ساط الب�سرية املتنوعة يف �سكل كتابات واإعالم وتيارات جديدة 

ال�سالم  رعاية  مبوؤ�س�سات  �سبيهة  وجمعيات  موؤ�س�سات  �سورة  ويف 

احل�ساري التي بداأت تتكاثر يف وقتنا وينبغي للم�سلمن اأن ي�ساهموا 

فيها بقوة لكي تتحول اإىل تيار وعي ثقايف عام يغطي جميع طبقات 
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�سورة  يف  يكون  وقد  يومية.  ثقافة  اإىل  ويتحول  الإن�ساين  املجتمع 

بحوث اأو درا�سات اأو برامج اإذاعية اأو موؤمترات دولية. وبهذا الأمر 

يرتك للمنفذين اأو لأ�سحاب القرارات، اأو قد يكون يف �سورة م�ساريع 

تربوية وتوجيهية.

التطبيقي  املجال  يف  التعريف  هذا  يدخل  لكي  اأخرى،  وبعبارة 

والتنفيذي، ولكي ياأخذ معناه ال�سامل، ينبغي اأن ي�سارك يف هذا الأمر 

ياأتي دور رجل ال�سيا�سة ورجل املجتمع وعامل  كل قادر عاقل. وهنا 

اإىل  الكبر يف حتويل هذا املفهوم  الدور  ال�سارع؛ ذلك  الدين ورجل 

قانون اأو اإىل ت�سريع اأو اإىل �سلوك يتحقق به املعنى املو�سوعي الزمني 

لل�سالم احل�ساري. وقد يتخذ هذا الأمر خمطط م�سروع زمني يجالد 

ال�سيا�سة  رجل  ي�ستطيع  فمثال  حتقيقه،  اأجل  من  الواقع  يف  النا�ص 

اأن يقول اإنَّ ال�سالم احل�ساري بحاجة اإىل موؤمتر دويل اأو اإىل لقاء 

جماعي ملناق�سة ق�سايا الف�ساد يف الأر�ص وق�سايا التعاون الإن�ساين 

يقول  وقد  املنظمة.  واملخططات  ال�سادقة  النية  تتوفر  اأن  ب�سرط 

رجل الفكر والثقافة اإن ال�سالم احل�ساري �سرورة اأ�سا�سية ل�ستمرار 

احلياة الإن�سانية فيقرتح، مثال، لقاء ثقافياً عاملياً بن العلماء واملثقفن 

ملناق�سة ق�سايا الإن�سانية واحلوار الثقايف والعلوم واملعارف. 

وقد يقول عامل الدين اإن ال�سالم احل�ساري ل يتحقق اإل بالعودة اإىل 

منهج احلق واإىل حوار الأديان واإىل تنقية وت�سفية النفو�ص والقلوب 

اأمر  ال�سالم احل�ساري  اإن  القت�ساد  يقول رجل  وقد  الأمرا�ص.  من 

من  كثر  يف  القت�سادي  والنمو  ال�ستقرار  يتحقق  ل  دونه  اأ�سا�سي 

بلدان العامل، ولهذا فقد يقرتح هيئة اقت�سادية دولية م�ستقلة بعيدة 

بتنمية  تقوم  لكي  ال�ستعمارية  والغايات  الأيديولوجية  ال�سغوط  عن 

اقت�ساديات الدول الفقرة والنامية، وبهذا يحدث حركة تفاعلية بن 

الأغنياء والفقراء دون اأمرا�ص نف�سية وتو�سعية. وهذا مع كل الفئات 

�سيدلون  وال�سباب  واملراأة  ال�سارع  واإن�سان  البيئة  وعامل  فالطبيب 

باآرائهم يف املو�سوع و�سي�سهمون، كل ح�سب طاقته وقدرته، لتحقيق 

معنى ال�سالم احل�ساري يف الواقع. 
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اأن  هو  عاملية  ثقافة  بناء  يف  احل�ساري  لل�سالم  الثاين  الدور  اأما 

القيم  ويقوي  وتراثها،  الب�سرية  احل�سارة  منجزات  على  يحافظ 

طريق  عن  وذلك  الذاتي؛  ونظامها  تركيبها  يف  والعملية  الأخالقية 

من  انطالقا  املحافظة،  هذه  م�سوؤوليات يف  يوؤدي  اأن  فرد  كل  تعليم 

والدولة  واملجتمع  وال�سارع  البيت  عمل  اإىل  الب�سيط  اليومي  العمل 

والأمة والعامل. فلو اأن كل فرد اأو جمموعة اأ�سهمت ب�ساعة من وقتها 

يف بذر فكرة املحافظة على احل�سارة ونقاوتها و�سفائها لأدت ال�ساعة 

اإىل اإيجاد بالين ال�سواعد التي �ست�سنع ملحمة ال�سلم احل�ساري يف 

القرن الواحد والع�سرين، اأما اإذا بقيت العقلية الإن�سانية تتعامل مع 

ق�سايا احل�سارة بال�سكل الراهن، فاإن ال�سلم احل�ساري �سيتحول، ل 

الثالث  الدور  واأما  احل�ساري.  بال�سم  ت�سميته  ما ميكن  اإىل  حمالة، 

اخللق،  يف  ال�سريعة  مقا�سد  على  املحافظة  فهو  احل�ساري  لل�سلم 

اأخرى املحافظة على الكون واحلرث والن�سل والنف�ص واملال  وبعبارة 

بالثقافة  املت�سل  الإ�سالمي  ل  العاملي  الإن�ساين  مبفهومها  والعقل 

الإ�سالمية املحلية فقط. 

ملزم  نف�سه  امل�سلم  »فاملثقف  نبي:  بن  مالك  يقول  هذااملقام  ويف 

باأن ينظر اإىل الأ�سياء من زاويتها الإن�سانية الرحبة، حتى يدرك دوره 

اأن  فعلينا  ولهذا   .
(4)

العاملي«  الإطار  هذا  يف  ثقافته  ودور  اخلا�ص 

جندد وعينا وفكرنا و�سلوكنا؛ لأنه املدخل الأ�سا�سي لتحقيق ال�سالم 

حالة  �سنبقى يف  فاإننا  احل�ساري  و�سعنا  واإذا مل جندد  احل�ساري. 

ال�ستات والغثاء التي تلفنا لف امليت يف اأكفانه. 

ثقافة  بن�سر  فعال  �سيبداأ  الإن�سانية  احل�سارية  العوملة  اإن حتقيق 

يعني  ل  ال�سالم  هذا  ولكن  وال�سعوب،  الأمم  بن  احل�ساري  ال�سالم 

من  وغرها  والقهر  والفو�سى  والف�ساد  الظلم  عن  ال�سكوت  مطلقا 

جمتمع  بناء  باجتاه  الب�سرية  تطور  اأمام  عائقا  تقف  التي  الأعمال 

ال�سالم احل�ساري الذي تنمو فيه قيم الثقافة العاملية.
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الف�صل الرابع

اأهمية التجديد الثقايف والرتبوي 

يف بناء اإن�صان ال�صهود احل�صاري





مدخل

حينما يدور احلديث عن الأمة الو�سط وال�سهود احل�ساري باملعنى 

املداخل  اأهم  من  ت�سبحان  والرتبية  الثقافة  م�ساألتي  فاإن  ال�سابق، 

اإن�سان ال�سهود احل�ساري يف خمتلف  التي �ستعن الأمة على اإخراج 

املجالت ال�سيا�سية والفكرية والعلمية والتقنية والجتماعية وال�سعبية 

التي متثل حقيقة الأمر الو�سط، وتقدر على جت�سيد م�سروع ال�سهود 

حقيقة  تربز  اأن  ت�ستطيع  ل  الإ�سالمية  والأمة  واقعيا.  احل�ساري 

و�سطيتها اإل من خالل ال�سهود احل�ساري، وهذا ال�سهود احل�ساري 

ال�ساهد ح�ساريا. ومن هنا  الإن�سان  باإخراج  اإل  اأن يتحقق  ل ميكن 

فالأمة بحاجة اإىل تخريج الإن�سان ال�ساهد ح�ساريا واحلامل لر�سالة 

الأمة الو�سط. وبالتايل فاإن �سهود الأمة الو�سط احل�ساري له �سلة 

وثيقة ببناء هذا الإن�سان ال�ساهد واملجتمع ال�ساهد والثقافة ال�ساهدة 

واحل�سارة ال�ساهدة، ح�ساريا وعامليا.

الأمة  لقيم  واملمثل  ال�ساهد ح�سارياً  الإن�سان  ت�سكيل  مو�سوع  اإن 

اأهم املو�سوعات واملداخل التي ينبغي  الو�سط وم�سروعها يعترب من 

الو�سط.  لالأمة  احل�ساري  ال�سهود  عن  احلديث  عند  بها  الهتمام 

واإخراج هذه النوعية الب�سرية ال�ساهدة ح�ساريا كان وما يزال من اأهم 

التاريخ،  التي ترتبط بحركية املجتمعات والأمم يف  الكربى  الق�سايا 

وبحيوية احل�سارات وقدرتها على البذل والعطاء. 

القيادات  وجود  عامة  والفكر  العلم  موؤرخي  من  كثر  ف�سر  وقد 

الب�سرية الفاعلة بو�سفه من العوامل التي كانت وراء كثر من التحولت 

الب�سرية وح�سارتها. وخر  تاريخ  الكربى يف  والإجنازات احل�سارية 

دليل على ذلك ال�سفوة الب�سرية والقيادات الإن�سانية التي اأخرجتها 

والتي  للب�سرية،  الأوىل  احل�سارية  دورتها  يف  الإ�سالمية  الأمة 

ويعزي  ومتفاعلة ح�ساريا.  رائدة  اإ�سالمية  بناء ح�سارة  اأ�سهمت يف 

كثر من فال�سفة احل�سارة والجتماع والعمران الإن�ساين من اأمثال 
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وغرهم  �سبنجلر  واأزولد  توينبي،  واأرنولد  خلدون  بن  عبدالرحمن 

كثرا من التطورات الفاعلة لبع�ص احل�سارات اإىل وجود القيادة اأو 

، اأو ما ن�سميه يف هذا الكتاب 
(1) 

النخبة القائدة اأو العقول القيادية 

باإن�سان ال�سهود احل�ساري، املر�سدة حلركة الوعي والفكر وال�سيا�سة 

املدنية واحل�سارية.

لتحقيق  املطلوبة  الب�سرية  القيادات  تخريج  عن  احلديث  وحن 

النخبة  فقط  يهم  ل  الأمر  فاإن  الو�سط،  لالأمة  احل�ساري  ال�سهود 

الأوىل  بالدرجة  يهم  ولكن  الدولة،  اأو  للمجتمع  القائدة  ال�سيا�سية 

والعلوم  وال�سلوكية،  والإن�سانية  الجتماعية  العلوم  يف  املتخ�س�سن 

الأخالقية والفل�سفية، كما يهم الإن�سان العادي وال�سعب كله ب�سورة 

مبا�سرة وغر مبا�سرة.

 القادرة على ال�سهود 
(2)

واإذا كانت م�ساألة تخريج القيادات الب�سرية 

املجتمعات  اهتمامات  �سمن  املرموقة  املكانة  هذه  حتتل  احل�ساري 

والأمم املختلفة، واإذا كانت القيادات الب�سرية من العوامل الرئي�سة يف 

فاإن احلديث  واملوجه،  املنظم  الجتماعي  وال�سهود  البناء احل�ساري 

عنها يف هذا الظرف التاريخي الع�سيب من تطور الأمة الإ�سالمية 

خا�سة والإن�سانية عامة يعد اأمراً �سروريا واأ�سا�سيا. ويف هذا الف�سل 

 
(3)

حماولة لبيان �سرورة تخريج اإن�سان ال�سهود احل�ساري والقيادات 

الب�سرية القادرة على الفعل احل�ساري املتوازن وبيان كيفية ت�سكيلها 

ودور الثقافة والرتبية يف ذلك.

ولكي نعالج الق�سية املب�سوطة هنا ب�سكل منهجي ل بد من الرتكيز 

على اأمور ثالثة: اأول: مفهوم القيادة الإ�سالمية واأبعادها احل�سارية 

وال�ستخالفية وال�سهودية، وثانيا: عملية ت�سكيل هذه القيادة ال�ساهدة 

تاأثر ظروف  مدى  وثالثا:  ذلك،  والرتبية يف  الثقافة  ودور  الر�سيدة 

الواقع احل�ساري املعا�سر يف بناء اإن�سان ال�سهود احل�ساري.

(1) انظر الكتاب املهم جلان كورتوا، ملحات يف فن القيادة، ترجمة: الهيثم الأيوبي.

(2) انظر: عبداحلميد مر�سي، مفهوم القيادة يف اإطار العقيدة الإ�سالمية، دعوة احلق، ال�سنة اخلام�سة، العدد: 51، 

(مكة: مكتبة الثقافة، 1986)، �ص 103 وما بعدها.

(3) اأحمد عبد ربه مبارك ب�سبو�ص، فن القيادة يف الإ�سالم، الطبعة الأوىل، (الأردن: مكتبة املنار، 1988)، �ص 43 وما بعدها.
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متعددة  اأ�سئلة  تثار  اأن  ميكن  الثالث،  النقاط  هذه  مع  وتوافقا 

اللب�ص  واإزالة بع�ص  املو�سوع،  ت�ساعد على جتلية  واإ�سكالت متنوعة 

الذي قد يكون علق ببع�ص جوانبه وق�ساياه. ومن بن الأ�سئلة املهمة 

التي حتتاج اإىل حتليل واإجابة:

هذه  نربي  كيف  ح�ساريا؟  ال�ساهد  الإن�سان  هذا  ن�سكل  كيف 

لهذه  القيادي  الت�سكيل  عنا�سر  هي  ما  ح�ساريا؟  ال�ساهدة  القيادة 

النوعية الب�سرية املطلوبة لتحقيق ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط؟ 

ما هي الربامج والأ�ساليب وامل�سامن واملحتويات الفكرية والروحية 

م�سروع  يت�سمنها  اأن  ينبغي  التي  والرتبوية...  واملنهجية  واملعرفية 

والدولة  واملجتمع  والأ�سرة  الفرد  دور  هو  ما  القيادي؟  الت�سكيل 

الثقافية  العوامل  موقع  هو  ما  املن�سودة؟  قياداتها  ت�سكيل  والأمة يف 

واملادية  والرتبوية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والنف�سية  والجتماعية 

كذلك جملة  املن�سودة؟ هذه  القيادة  ت�سكيل  والأخالقية يف  واملعنوية 

ال�سهود  اإن�سان  اإخراج  مو�سوع  حتليل  يف  املهمة  الأ�سئلة  من  اأخرى 

احل�ساري اأو القيادات الإ�سالمية القادرة على ال�سهود. ولكن اإجابتنا 

عن هذه الأ�سئلة تتطلب منا اأن جنيب على جملة اأخرى من الأ�سئلة 

تتعلق بو�سعنا الراهن كاأمة اإ�سالمية وبو�سع العامل من حولنا يف هذا 

القرن اجلديد الذي نحن يف بدايته:

القت�سادي  الو�سع  وحقيقة  نوعية  ما  احلالية؟  الأمة  و�سع  ما 

والأخالقي  والجتماعي  والثقايف  واحلركي  والدعوي  والرتبوي 

والأدبي  والقانوين  والفقهي  واحل�ساري  والفكري  واملعريف  والعلمي 

الراهن  ال�سعف  اأ�سباب  ما  جمتمعاتها؟  وخمتلف  الإ�سالمية  لالأمة 

لالأمة واآثاره؟ ملاذا تثر الأمة اليوم مو�سوع تخريج الإن�سان القيادي 

ال�ساهد ح�ساريا؟ كيف ت�ستطيع الأمة ا�سرتجاع قيادتها احل�سارية 

التقنية  العوامل  توؤثر  كيف  ال�ساملة؟  والهيمنة  العوملة  ع�سر  يف 

القيادية؟  الأمة  ت�سكيل  عمليات  يف  احلديثة  والعلمية  والتكنولوجية 

ما اأثر املفاهيم اجلديدة على الأمة هنا مثل ما بعد احلداثة وجمتمع 
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وال�سيا�سة  الإلكرتوين  والقت�ساد  الإلكرتونية  واملجتمعات  املعرفة 

عاملي  ع�سرنا  يف  الفاعلة  والقوى  املفاهيم  من  وغرها  ال�سمولية 

الت�سكيل والوجهة.

ب�سطها  الت�ساوؤلت مكررة ول طائل من  اأن هذه  البع�ص  يرى  قد 

فائدة عملية  نظرية ل  ت�ساوؤلت  اأنها  الآخر  البع�ص  يرى  وقد  الآن، 

ترجى منها، وقد يت�سور اآخرون اأنه ينبغي علينا اأن نتوجه مبا�سرة اإىل 

معاجلة التحديات والت�ساوؤلت الواقعية اليومية لالأمة بدل من اإثارة 

هذه القائمة الطويلة من الأ�سئلة. قد يكون عند هوؤلء بع�ص احلق، 

ولكن يبقى الأمر قائما وتبقى هذه الأ�سئلة اأ�سا�سية و�سرورية ملن يريد 

فعال بناء الأمة الإ�سالمية القيادية اأو بناء اإن�سان ال�سهود احل�ساري 

وطبائع  الب�سري  الجتماع  ل�سنن  خا�سعا  ر�سينا  واقعيا  علميا  بناء 

الفعل احل�ساري املكن وامل�ستمر.

اأوال: االأمة الو�سط وال�سهود احل�ساري لالإن�سان 

القيادي املن�سود

اأ- االأمة الو�سط والوظيفة القيادية ال�سهودية

يف احلقيقة، اإن الذي يتاأمل جيدا و�سع الأمة ب�سورة مو�سوعية، 

الأماتي  الت�سكيل  وذلك  امل�سكالت،  من  الهائل  الكم  ذلك  يالحظ 

الواهن يف كثر من جوانبه، ويرى ذلك الياأ�ص احل�ساري لدى �سرائح 

الأمة  ولكن �سرى كذلك كثرا من طاقات  الأمة...  اأبناء  كثرة من 

واإمكاناتها وقدراتها املذخورة، ويرى عظمة الأمة و�سمودها يف كثر 

الأمة  هذه  يف  والقوة  للوعي  م�سادر  ويرى  وامليادين،  اجلبهات  من 

القادرة على حتقيق  القيادات  ت�سار ق�سية  بال�سبط،  وهنا  الو�سط. 

ال�سهود احل�ساري وتوفر �سرائط الفعل التاريخي واحل�ساري الذي 

وحيويتها  التاريخية  ور�سالتها  احل�سارية  عافيتها  لالأمة  ي�سرتجع 

الجتماعية. هنا بال�سبط يواجهنا �سوؤال القيادات ال�ساهدة ح�ساريا 
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ينبغي  اأخرى  وبعبارة  وعامليا.  ح�ساريا  الو�سط  الأمة  لقيم  واملمثلة 

واقعية  درا�سة  ح�ساريا  ال�ساهدة  القيادات  مو�سوع  ندر�ص  اأن  لنا 

تاأخذ بعن العتبار العوامل املثبطة يف ذات الأمة وواقعها، والعوامل 

من  الراهن  و�سعها  يف  حتى  عليها  تتوافر  التي  الدافعة  امل�سجعة 

التخلف والفو�سى والنحالل.

الأ�سا�سية  الأبعاد  كل  ملعاجلة  الق�سوى  الأهمية  من  الرغم  وعلى 

لعملية تخريج القيادات القادرة على ال�سهود احل�ساري، والإجابة على 

درا�سة  اأهمية  من  الرغم  وعلى  اأعاله،  املذكورة  الت�ساوؤلت  خمتلف 

يف  وغرها  والقت�سادية  والفكرية  واحلركية  الجتماعية  الأبعاد 

مو�سوع ت�سكيل الأمة ال�سهودية القيادية يف القرن الواحد والع�سرين، 

اإل اأن هذا املبحث �سركز ب�سورة خا�سة على حتليل »اأهمية التجديد 

الثقايف والرتبوي يف ت�سكيل الأمة القيادية ال�سهودية يف القرن الواحد 

والع�سرين«.

اإن م�ساألة بناء الإن�سان القيادي القادر على ال�سهود احل�ساري من 

الق�سايا املهمة وال�سرورية ل�سرتجاع الأمة الإ�سالمية ملوقعها ودورها 

الريادي يف العامل؛ اإذ ل ميكن لهذه الأمة ممار�سة ر�سالتها يف غياب 

القيادات الب�سرية ال�ساهدة والالزمة لت�سكيل اجتماع ب�سري على اأ�س�ص 

اإ�سالمية خال�سة. واحلديث عن ت�سكيل القيادات الب�سرية ال�ساهدة 

هذه  حقيقة  لنا  يعك�ص  حديث  ونهو�سها  تطورها  يف  لالأمة  الالزمة 

ال�ستخالفية  وظيفتها  وحقيقة  ر�سالتها،  وحقيقة  الإ�سالمية،  الأمة 

احل�سارية، وحقيقة م�سوؤوليتها التاريخية بو�سفها خر اأمة اأخرجت للنا�ص. 

}

(اآل عمران: 110). اإن عقيدة هذه الأمة و�سريعتها                

التي  هي  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  توحيد  على  املبنية  الكونية  وروؤيتها 

»اأخرجت هذه الأمة اإىل الوجود اأول مرة، وهي التي رفعتها اإىل مقام 

اخلرية على كل اأمم الأر�ص، وكل اأمم التاريخ... وهي التي دفعتها 
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فاأو�سلتها  الإن�سانية،  احلياة  كل جمال من جمالت  احلركة يف  اإىل 

اإىل مرتبة التفوق يف جميع امليادين: احلربية وال�سيا�سية والقت�سادية 

الأر�ص«  يف  �سخما  ذكرا  لها  وجعلت  والروحية،  واخللقية  والفكرية 

، فهي خر اأمة بحكم مق�سديتها وغائيتها، وبحكم دعوتها، واأمرها 
(4)

باملعروف، ونهيها عن املنكر، ون�سرها لقيم الإح�سان واملعروف التي 

للب�سرية  يحمل  وح�ساري  واإن�ساين  ديني  ذات عمق  اأمة  منها  جتعل 

جمعاء قيم اآخر ر�سالة نبوية عاملية و�سطية فطرية حمفوظة مهيمنة 

وتامة.

وهكذا اإذن ت�سكل وعي الإن�سان امل�سلم ليكون »ذا ر�سالة قد حملها 

 .
(5)

وعليه اأداوؤها، لتف�سر حقيقة ا�ستخالفه يف الأر�ص، معنى ومق�سدا« 

الإ�سالمية  ولالأمة  امل�سلم  لالإن�سان  اخلا�سة  الطبيعة  هذه  فبحكم 

الو�سطية، وبحكم هذه الوظيفة اخلطرة واملهمة املنوطة بهما تعترب 

الإ�سالمي  والتوجيه  الإ�سالمي،  الإ�سالمية والرت�سيد  القيادة  م�ساألة 

مل�سرة الأمة الإ�سالمية الو�سط، وم�سرة احل�سارة الإن�سانية مطلبا 

اإن�سانيا ملحا، و�سرورة وجودية مت�سلة بالتوازن الكوين والجتماعي 

مل�سرة الإن�سان يف العامل. ور�سالة الأمة الإ�سالمية، وقيادتها ل تت�سل 

فقط بنوع من الطموح ال�سيا�سي اأو الطموح العمراين اأو الطموح يف 

التو�سع اجلغرايف، ولكن ر�سالة الأمة الو�سط يف الأ�سا�ص مت�سلة - اإن 

�سح التعبر - »بطموحها ال�ستخاليف ال�سهودي الإعماري الإنقاذي 

الو�سط  الأمة  لالإن�سانية جمعاء. وطموح  ال�سمويل«  العاملي  الدعوي 

ال�ستخاليف يتجاوز حدود الذات الإ�سالمية، ويتجاوز اآفاق التجربة 

الإ�سالمية لي�سبح واجبا عامليا ح�ساريا اإن�سانيا ينبغي اأن تقوم به هذه 

الأمة الو�سط اإزاء نف�سها واإزاء غرها ممن يعي�سون يف العامل. ومن 

هنا يتطلب اأمر تخريج القيادة الإ�سالمية ال�ساهدة من اأجل »الو�سول 

بال�ستخالف اإىل عمق الإن�سان، وعمق فكره، وعمق منهجه، وعمق 

(4) حممد قطب، هلم نخرج من ظلمات التيه، الطبعة الأوىل، (الريا�ص: دار الوطن، 1994)، �ص 5.

الر�سالة،  موؤ�س�سة  (بروت:  الأوىل،  الطبعة  واحلكم،  ال�سيا�سة  يف  الإ�سالمي  الت�سريع  خ�سائ�ص  الدريني،  فتحي   (5)

1982)، �ص 91.
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الجتماعية،  اأداءاته  اأفعاله، وعمق  �سلوكياته، وعمق  معارفه، وعمق 

والقت�سادية، وال�سيا�سية، والثقافية، واحل�سارية، والرتبوية، والعلمية، 

ال�ستخالف  مفهوم  ي�سغل  فعندما  والعمرانية.  والو�سائلية،  والتقنية 

من جديد حيزه احلقيقي يف وعي الإن�سان ال�ساهد ح�ساريا وفعله، 

هنا فقط يتحول الإن�سان اإىل معامل فاعل يف الفعل احل�ساري املجدد 

لالأمة. ويف هذه احلالة التي تت�سل فيها مفاهيم ال�ستخالف بوعي 

الإن�سان، وت�سغل يف وعيه موقعها ال�سحيح، يكون الإن�سان قد تاأهل 

ليدخل يف دورة ح�سارية جديدة يكون نتاجها بناء جديداً لالأ�سخا�ص، 

 .
(6)

والأفكار، والأ�سياء، والعالقات الجتماعية، والثقافة املح�سرة« 

قيادة  بو�سفها  الر�سيدة  الإ�سالمية  القيادة  تعد  اجلهة،  هذه  فمن 

التوازن  لتحقيق  ال�سرورية  الأمور  من  و�سطية  �سهودية  ا�ستخالفية 

الإ�سالمية  الأمة  اأدت  فكلما  للب�سرية.  احل�سارية  التجربة  يف  العام 

الو�سط ر�سالتها من هذه اجلهة، وارتفعت اإىل م�ستوى الإ�سالم ومعانيه 

ال�ستخالفية، اأمكنها حتقيق التوازن العام يف م�سرة الإن�سان، وكلما 

تخلفت الأمة عن اأداء ر�سالتها الريادية ال�سهودية التوجيهية القيادية 

الواقع؛ وبالتايل   العامل، تخلفت معاين ال�ستخالف وقيمها على  يف 

يحدث الختالل يف التوازن العام للب�سرية كما ن�ساهده اليوم يف كثر 

من جمالت احلياة، �سواء الإ�سالمية اأو غر الإ�سالمية.

وعندما نطرح ق�سية القيادة الإ�سالمية ال�ساهدة ح�ساريا يف القرن 

الواحد والع�سرين ينبغي لنا اأن لنخرجها عن هذا الإطار ال�ستخاليف 

الر�سايل احل�ساري ال�سهودي الإن�ساين العاملي. فهي اأمة خر ورحمة 

لها يف ممار�ساتها و�سلوكياتها ون�ساطاتها  ينبغي  للنا�ص كافة، ولهذا 

ال�ستخالف  معاين  جت�سد  اأن  واحل�سارية  الجتماعية  وفعالياتها 

وعالقاته  واجتماعها  وثقافتها  واقت�سادها  �سيا�ستها  يف  والر�سالية 

عليها  اإذ  الأخرى؛  وال�سعوب  الأمم  مع  حوارها  يف  وكذلك  الدولية، 

اأن جت�سد �سفة اخلرية، و�سفة الرحمة والتي�سر، و�سفة الإح�سان 

(6) عبدالعزيز برغوث، الق�سايا الكربى يف التجديد احل�ساري عند مالك بن نبي، الطبعة الأوىل، كولملبور، ال�سروق، 

2003، �ص 14.
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ومكارم الأخالق يف واقع النا�ص لأنها بهذه ال�سفات تتاأهل لتكون اأمة 

دعوة عاملية. يقول الطاهر بن عا�سور: »اإن ت�ساوي الأمة يف الت�ساف 

مبكارم الأخالق وات�سامها مبي�سم الف�سائل النف�سانية احلقة يف معظم 

اأحوالها اأو �سائرها هو مكون عظمة الأمة وانت�سار �سمعتها وحتديق 

.
(7)

عيون الأمم اإىل القتداء بها والأخذ من اآدابها وف�سائلها« 

اإىل ت�سكيل  اليوم بحاجة ما�سة  اإن احلديث عن الأمة الإ�سالمية 

والفعالة يف خمتلف جمالت  املخل�سة  الإ�سالمية  القيادات  وتكوين 

احلياة وميادين العلم واملعرفة والقت�ساد والجتماع والأ�سرة والرتبية 

والتقنية والتكنولوجيا. ومن هنا، فاملطلوب هو اأن تتوجه قيادات الأمة 

اليوم اإىل توفر ال�سروط الالزمة لظهور اخلربات والكفاءات القادرة 

الو�سط  اأمة  اإن  الإ�سالمية.  احل�سارية  التنمية  م�ساريع  حمل  على 

مالين  تخريج  اإىل  حتتاج  احل�ساري  ال�سهود  مهمة  بها  اأنيط  التي 

والإح�سان  ال�ستخالف  قيم  القادرة على جت�سيد  الب�سرية  القيادات 

والعدل والتوازن والتح�سر والتقدم بكل اأنواعه يف واقع النا�ص الفردي 

واجلماعي واحل�ساري.

ب- الواجب الر�سايل للقيادات ال�ساهدة ح�ساريا ومفهوم 

القيادة اجلماعية:

اإن احلديث اإذن عن ت�سكيل القيادات الإ�سالمية ال�ساهدة ح�ساريا 

يف خمتلف جمالت احلياة ينبغي اأن يركز على الأ�س�ص ال�ستخالفية 

ال�سجال اخلطر  ذلك  نتجاوز  اأن  لنا  ينبغي  كما  الأ�سيلة.  الر�سالية 

الذي اأ�سهم يف تفكيك الأمة، واأدخلها يف متاهات ع�سرة؛ حيث عزف 

الدين  ومعاين  الكربى،  ال�ستخالف  حقائق  الأمة  تعليم  عن  الكثر 

العظمى التي تعترب ال�سمانة الأ�سا�سية لنجاحنا، وتفرغوا للحديث يف 

تكفر املجتمعات وتف�سيق الأفراد وغرها من التوجهات اخلطرة يف 

(7) الطاهر بن عا�سور، اأ�سول النظام الجتماعي يف الإ�سالم، (تون�ص، ال�سركة التون�سية للتوزيع، د. ت)، �ص 126.
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الوعي الإ�سالمي املعا�سر. فينبغي اإذن اأن ندرك اأن »ق�سيتنا الأوىل 

والكربى لي�ست هي ق�سية احلكم على النا�ص، اإمنا هي ق�سية تعليمهم 

اأن  ول  اأ�سال،  الق�سية  تلك  ت�سغلنا  اأن  ينبغي  فال  الإ�سالم.  حقيقة 

اأن  نحاول  التي  ال�سد  نقطة  ول  الدعوة،  يف  ارتكازنا  جنعلها حمور 

والأجدى  الأوىل  اإمنا  ذاك.  اأو  الطرف  هذا  من  اإليها  النا�ص  ن�سد 

والأكرث ثمرة اأن نن�سرف اإىل تعليم ما جهلوه من حقيقة الإ�سالم؛ ولأن 

تعليمهم هذه احلقيقة، وتربيتهم على مقت�سياتها، هو العمل احلقيقي 

التي  اجلادة  اإىل  ويردهم  النهاية،  النا�ص يف  واقع  يغر  الذي  املثمر 

.
(8)

�سردوا عنها خالل الأجيال« 

الإ�سالمية  للقيادة  ال�ستخالفية  واملعاين  الأ�س�ص  عن  واحلديث 

ي�سيع  ل  حتى  للغاية  �سروري  اأمر  العامل  الأمة يف  بر�سالة  و�سلتها 

الو�سع النحاليل احلايل  الإ�سالمية يف ظل  الريادة  حمتوى مفهوم 

القيادة  عن  احلديث  اأن  كما  بلدانها.  بع�ص  يف  الأمة  تعي�سه  الذي 

القيادة اجلماعية  يكون عن  اأن  ينبغي  ال�ساهدة ح�ساريا  الإ�سالمية 

للمجتمع كله، ولالأمة كلها؛ مبا يف ذلك القيادات ال�سيا�سية، والقيادات 

الفكرية والعلمية والقيادات الجتماعية، والقيادات الفكرية والدعوية 

والقيادات  الثقافية،  والقيادات  الع�سكرية،  والقيادات  واحلركية، 

اجلماهرية يف  ال�سعبية  والقيادات  التقنية،  والقيادات  القت�سادية، 

عمومها. واملطلوب اأن يتعلم كل فرد م�سلم معنى ال�سهود احل�ساري 

ويطبقه يف حياته اخلا�سة والعامة.

اإذن حن تناق�ص ق�سية ت�سكيل الإن�سان القيادي ال�ساهد ح�ساريا 

ل ينبغي فقط اأن ين�سحب الكالم اإىل النخبة اأو املجموعة القيادية، 

ولكن اإىل املعنى ال�سمويل العام للقيادة الإ�سالمية ال�ساهدة ح�ساريا. 

اأي النظر اأول اإىل مفهوم ت�سكيل الإن�سان القيادي مبعناه ال�ستخاليف 

ال�ساهد  القيادي  الإن�سان  عن  احلديث  ثانيا  ثم  العام،  ال�سمويل 

اأكرب عدد من  ليخرج  له  ال�سروط  للمجتمع وتوفر  كتوجيه جماعي 

(8) حممد قطب، ال�سحوة الإ�سالمية، الطبعة الأوىل، (القاهرة: مكتبة ال�سنة، 1990)، �ص 80-81.
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ال�ستخاليف؛  والوعي  احل�ساري  بال�سهود  يت�سمون  الذين  الب�سر 

احل�سارية  التنمية  لتحقيق  املطلوبة  هي  الب�سرية  النوعية  هذه  لأن 

ال�ساملة. والقيادة الإ�سالمية ال�سهودية بهذا املعنى ينبغي اأن تنطلق 

عليه  النبي  فيه  قال  الذي  والعميق  الرائع  النبوي  التوجيه  ذلك  من 

راع  فالإمام  رعيته،  م�سوؤول عن  وكلكم  راع  »كلكم  وال�سالم:  ال�سالة 

وهو م�سوؤول، والرجل راع على اأهله وهو م�سوؤول، واملراأة راعية على 

بيت زوجها وهي م�سوؤولة، والعبد راع على مال �سيده وهو م�سوؤول األ 

.
(9)

فكلكم راع وكلكم م�سوؤول« 

وهذا املعنى اجلماعي للم�سوؤولية يجعل ق�سية القيادة الإ�سالمية 

ال�ساهدة ح�ساريا هي امل�سوؤولية ال�ستخالفية للجميع �سواء من هم 

يف �سدة احلكم مبا�سرة اأو ممن هم يف املجتمع، اأو ممن هم من العلماء 

الو�سط  الأمة  على  احلفاظ  وم�سوؤولية  وغرهم.  والدعاة  املوجهن 

م�سوؤولية  تكون  اأن  ينبغي  احل�ساري  ال�سهودي  وتطورها  وتقدمها 

جماعية يح�ص معها كل فرد من اأفراد املجتمع اأنه يرابط على ثغرة 

الق�سايا  ويخدم  واأمته،  وجمتمعه  دينه  بها  يخدم  التي  الثغور  من 

الإن�سانية العادلة، وهذا هو املعنى العميق للقيادة الإ�سالمية اجلماعية 

ال�ستخالفية ال�ساهدة، والذي ينبغى اأن يتج�سد يف واقع الأمة اإن هي 

والع�سرين.  الواحد  القرن  يف  والقيادة  الريادة  اإىل  تعود  اأن  اأرادت 

ومن هنا ينبغى اأن ين�سر هذا املعنى اجلماعي للقيادة - اأعني معنى 

القيادة بو�سفها اأمانة ا�ستخالفية �سهودية منوطة باجلميع -، فاإنه ل 

اأمل يف ن�سهة الأمة احل�سارية ال�ساملة التي ت�ستطيع اإرجاع الإن�سان 

امل�سلم اإىل القيادة الإن�سانية، واإىل اإثراء م�سرة احل�سارة الإن�سانية 

من جديد بالرجال والقادة والأفكار واملنجزات احل�سارية الكربى كما 

كان احلال مع قيادة الأمة الإ�سالمية الو�سطية يف دورتها احل�سارية 

الإ�سالمية الأوىل ويف ع�سروها الزاهية؛ عندما قدمت لنا مناذج حية 

متمثلة يف اأ�سخا�ص وحكام ودعاة وعلماء وجماهر مالأوا العامل عدل 

.
(10)

واإح�سانا واأفكارا واإجنازا يف خمتلف جمالت احلياة 

(9) منت البخاري بحا�سية ال�سندي، (اأربعة اأجزاء)، (القاهرة: دار اإحياء الكتب العربية، د. ت)، ج 3، �ص 257.

يونيفيجن،  الأوىل، (كولملبور:  الطبعة  والأديان،  الأجنا�ص  املتعدد  املجتمع  الدعوة يف  (10) عبدالعزيز برغوث، مناهج 

1999)، �ص 59 وما بعدها.
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اإن هذا املفهوم اجلماعي ال�سمويل للقيادة الإ�سالمية يجعلنا نوؤكد 

اأن بناء القيادة الإ�سالمية الر�سيدة يف القرن الواحد والع�سرين ينبغي 

اأن يتوجه اإىل بناء القيادة الإ�سالمية اجلماعية التي يتبناها املجتمع 

ال�ستخالفية  التاريخية  م�سوؤولياته  اأمام  فرد  كل  ت�سع  والتي  كله، 

. وبهذه ال�سورة ن�ستطيع اأن ن�سمن للقيادة الإ�سالمية 
(11)

ال�سهودية 

اجلماعي  وعملها  ومتا�سكها  وجتددها  وفاعليتها  حيويتها  �سروط 

كله  املجتمع  فوعي  املن�سود.  احل�ساري  ال�سهود  حتقيق  اأجل  من 

مب�سوؤولياته القيادية، وتوعية كل اأفراد الأمة بهذه امل�سوؤولية يعترب من 

اأهم �سمانات ال�سهود احل�ساري القيادي للمجتمع؛ لأن الأمة الواعية 

احلري�سة اأمة حية حيوية ت�ستطيع اأن حتقق ال�سهود احل�ساري مهما 

�سرط  واملجتمع  القيادات  بن  والتعاون  فالتما�سك  التحديات.  كانت 

مهم يف حيوية املجتمع وتنميته و�سهوده احل�ساري.

الوعي  و�ـــــســـــرورة  اجلـــمـــاعـــيـــة  االإ�ـــســـالمـــيـــة  الــــقــــيــــادة  ج- 

اال�ستخاليف

املفيد لنا اأن يكون مو�سوع وعي جمموع الأمة مب�سوؤولياته القيادية 

والأ�سرية  الفردية  واملجالت  امليادين  كل  ال�سهودية يف  ال�ستخالفية 

وفائدة  حيوية  الأكرث  املو�سوع  والدعوية.  واحلركية  والجتماعية 

ملعاجلة و�سع الأمة احلايل. فهو من الأولويات الكربى التي تعن على 

التنموية  امليادين  خمتلف  يف  ال�ساهدة  الإ�سالمية  القيادات  ت�سكيل 

وال�سهودية.

ولهذا ال�سبب فاإن ت�سكيل الوعي ال�ستخاليف واحل�ساري وال�سهودي 

ال�سامل لدى خمتلف �سرائح املجتمع الإ�سالمي، مبا يف ذلك العلماء 

اأعلى  وحتقيق  الإ�سالمية،  القيادة  لتفعيل  �سروري  اأمر  واجلماهر 

م�ستويات احليوية احل�سارية والإجنازية الجتماعية. وبعبارة اأخرى 

ينبغي اأن ن�سكل املجتمع الواعي بقيم ال�ستخالف وامللتزم بها. وكلما 

(11) انظر: حممد ال�سيد الوكيل، القيادة واجلندية يف الإ�سالم، ج 1، (م�سر: دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع، 1988).
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مبهامه  والواعي  املرتابط  الإن�ساين  التجمع  هذا  ت�سكيل  ا�ستطعنا 

ال�ستخالفية ال�سهودية، كنموذج املجتمع النبوي اأو اخللفائي، متكنا من 

تخريج قيادات ب�سرية ر�سيدة حكيمة ت�سرت�سد بالتوجيهات الإ�سالمية 

الأوىل، وتهتدي بتوجيهات العلماء واآرائهم. ولنت�سور مثال اأن ال�سفوة 

الإ�سالمية الأوىل مل تكن متثل »ال�سفوة« مبعناها احلقيقي كجماعة 

الإمكانات  امللزم يف توظيف كل  العام  التكافل  اإرادة  منظمة جتمعها 

املتاحة، مبا يتم�سى مع ال�سوابط والقواعد ال�سرعية بغية اإقامة منهج 

اهلل يف احلا�سر وامل�ستقبل، ومل تكن قد قطعت �سوطا بعيدا يف عملية 

بناء ذاتها منذ بداية الدعوة الإ�سالمية مبكة، اإىل اأن تويف الر�سول، 

يف ظل نظام خالفة را�سدة، مل يفقد اأيا من اأن�ساقه بوفاة الر�سول، 

با�ستثناء خلو مركز راأ�ص الدولة. لو مل يكن الو�سع كذلك، وكان كل 

ال�سحابة والأخيار موجودين ولكن كاأفراد ل تربطهم رابطة ول نظام، 

اأكان من املمكن لو اختاروا خليفة، رغم اأن ذلك م�سكوك يف اإمكانيته، 

اأن يحققوا التوازن الذي يجعل الأمر بيد الأمة، ويحول دون اأن يخرج 

بناء  يعترب  فاإذن   .
(12)

اهلل«  منهج  عن  الأمة  تخرج  اأن  اأو  اخلليفة، 

بن خمتلف  الوثيقة  ال�سلة  وبناء  كله،  للمجتمع  ال�ستخاليف  الوعي 

�سرائح املجتمع من ال�سروط الهامة يف جناح القيادة ال�ساهدة، وجناح 

م�ساريع تنمية الأمة الو�سط.

ولكن هذا الوعي القيادي ال�ستخاليف يحتاج اإىل اأمور كثرة منها 

التجديد الثقايف والرتبوي. فما دمنا نتحدث عن الوعي، فاإننا نتحدث 

عن الإن�سان امل�سلم الراعي والداعي والرعية يف اأي مكان كان. فاإذا 

فعله  فاإن  وفاعال،  �سحيحا  ا�ستخالفيا  اإعدادا  معدا  الإن�سان  كان 

و�سلوكه وممار�سته يف كل مكان تكون من�سجمة مع ال�سريعة ومرادها، 

ومتناغمة مع �سنن اهلل يف الفعل العمراين ويف البناء احل�ساري.

(12) ال�سيد عمر، الدور ال�سيا�سي لل�سفوة يف �سدر الإ�سالم، الطبعة الأوىل، (القاهرة: 1996)، �ص 448.
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د- طبيعة الع�سر املعومل ونوعية اإن�سان ال�سهود احل�ساري 

املن�سود

اأول وقبل كل �سيء ينبغي اأن ندرك اأن موؤهالت الأمة ومقوماتها 

من الدين والرجال والأفكار والو�سائل والرتاث والر�سيد احل�ساري ل 

يجعلنا نرتدد اأبدا يف القول باإن الأمة قادرة على اأن ت�سرتجع قيادتها 

النظرية  الناحية  فمن  والثقافية.  التاريخية  وفاعليتها  احل�سارية، 

ينبغي اأن يكون وا�سحا وجليا متاما اأن الأمة موعودة باأن تظهر بدينها 

على الدين كله كما ت�سر اإىل ذلك الآية الكرمية يف قول احلق تبارك 

وتعاىل: {

(الفتح: 28). وتبقى                                                   

الق�سية كلها مت�سلة بحال الأمة واإن�سانها الذي يُطلب منه اأن يوؤدي 

ر�سالته التاريخية واحل�سارية يف التوجيه والت�سريد مل�سرته وم�سرة 

جمتمعه وم�سرة الب�سرية كلها.

هذا  ولكن  للدين،  الإلهي  الإظهار  عن  تتحدث  ال�سالفة  الآية  اإن 

الإظهار الديني يتطلب، من �سمن ما يتطلب اجلهد الب�سري املنهجي 

ال�ُسنني اخلا�سع لطبائع العمران العامة. فاإظهار الدين - الذي هو 

اأعلى مراتب ال�سهود احل�ساري - لن يكون اإل بتحقيق اأق�سى معاين 

»ال�ستخالف« و»الأمانة« التي اأوكلها اهلل �سبحانه وتعاىل لهذا الإن�سان. 

فتحقيق القيادة الإ�سالمية يف القرن الواحد والع�سرين يقت�سي من 

الأمة الإ�سالمية الو�سط ومن الإن�سان امل�سلم ال�ساهد اأن يراجع ذاته 

ليكت�سف من جديد حقيقته ال�ستخالفية بو�سفه خليفة يف الأر�ص؛ 

»ذلك لأن ال�ستخالف هو الوظيفة الوجودية لالإن�سان، كما يوؤكد ذلك 

القراآن الكرمي �سراحة يف اآيات عديدة، ياأتي يف مقدمتها قوله تعاىل: 

(البقرة: 30).         }

فاخلالفة مبفهومها احل�ساري الذي يعني: حتقيق العبودية هلل تعاىل، 

الكونية  اهلل  �سنن  مع  والن�سجام  التوافق  عرب  الأر�ص  يف  وال�سيادة 
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وال�ستعداد  و�سكرا.  طاعة  الأر�ص  بخرات  وال�ستمتاع  والت�سريعية 

التي  ال�سهادة  عامل  يف  لالإن�سان  الوجودية  الوظيفة  هو  اهلل  للقاء 

 .
(13)

الآخر«  العامل  وم�سره يف  الإن�سان  ماآل  �سوئها  على  �سيتقرر 

والتاريخية  والجتماعية  احل�سارية  املعاين  امل�سلم  ي�سرتجع  مل  فاإن 

الإ�سالمية  للريادة  حتقيقه  يف  اأمل  ل  فاإنه  ال�ستخالفية،  لر�سالته 

يف ع�سر العوملة. اإن قيادة القرن احلايل حتتاج �سرورة، اإىل اإن�سان 

منوذجي �ساهد يكون موؤهال ملعاجلة امل�سكالت الإن�سانية احل�سارية 

الكربى يف ع�سر العوملة والهيمنة الغربية ال�ساملة على الوعي والثقافة 

وال�سلوك والتقنية والإعالم والتكنولوجيا وال�سناعة. فالإن�سان ال�ساهد 

اأن ي�ساهم يف معاجلة امل�سكالت الإن�سانية الكربى  ح�ساريا مطالب 

وانت�سار  والربا  والفقر  الفتاكة،  والأمرا�ص  وال�سكان  بالبيئة  املت�سلة 

والظلم  البطالة  مثل:  اخلا�سة  وامل�سكالت  نوع،  كل  من  املحرمات 

وامل�سكالت  واجلرمية...  واملخدرات  والف�ساد  واحلروب  وال�ستعباد 

والتعاي�ص...  والتعاون  والت�سامح  واحلرية  بالعدالة  املت�سلة  الب�سرية 

والف�سائل  واجلمال  والأخالق  بالقيم  املتعلقة  الإن�سانية  وامل�سكالت 

والجتماع  بالقت�ساد  املتعلقة  الإن�سانية  وامل�سكالت  والتدين... 

والثقافة والنف�ص... وغرها، فكل هذه امل�سكالت حتتاج اإىل معاجلة 

�سحيحة منظمة. والأمة التي متتلك النموذج واملنهاج ال�سالح والفاعل 

والإن�سان ال�ساهد ح�ساريا هي من اأقدر الأمم على التاأثر احل�ساري 

الفاعل والإ�سهام القوي يف معاجلة هذه امل�سكالت.

موؤثرا  ال�سهادة  على  القادر  الو�سطي  القيادي  الإن�سان  يكون  لكي 

وواقعيا ومتجاوبا مع متطلبات هذا الواقع املعومل ينبغي اأن يكون على 

قدر كبر من الفاعلية التي ت�ساعده على الإ�سهام احليوي يف اإيجاد 

العوملة  النا�ص يف ع�سر  لأن  وذلك  امل�سكالت وغرها؛  لهذه  احللول 

والعلم والتقنية والتكنولوجيا ينزعون كثرا اإىل منطق الفعل واملمار�سة 

والإجناز ولي�ص اإىل منطق الكالم والتنظر واجلدل واخلطب العاطفية 

(13) الطيب برغوث، منهج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حماية الدعوة واملحافظة على منجزاتها خالل الفرتة املكية، 

الطبعة الأوىل، (فرجينيا، 1996)، �ص 81.
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اأن  اأرادت  اإن  احلما�سية. ومن هنا كان لزاما على الأمة الإ�سالمية، 

من  الغربية  احل�سارة  اأمامها  ت�سعها  التي  التحديات  بوعي  تواجه 

جهة واحل�سارة الإن�سانية عامة من جهة اأخرى اأن متتلك املوؤهالت 

الو�سع  يتطلبه  ما  م�ستوى  تكون يف  ر�سالة ح�سارية  الالزمة لإجناز 

اأن حتقق  الأمة  اأرادت  واإن  وحلول.  معاجلات  من  احلايل  الإن�ساين 

هذا امل�ستوى اأو تتجاوزه ينبغي لها اأن تعيد فهمها والتزامها وتطبيقها 

مل�سامن ال�ستخالف كما دل عليها القراآن وكما طبقتها ال�سنة النبوية 

ودللته  وم�سامينه  لال�ستخالف  فهمنا  ولكن  القدوة.  النموذجية 

يفر�ص  والثقافية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والجتماعية  احل�سارية 

ونوعية  فيه  نعي�ص  الذي  العاملي  الواقع  طبيعة  جيدا  نعي  اأن  علينا 

امل�سكالت واملع�سالت التي يطرحها علينا، ثم ينبغي لنا اأن ن�ستخل�ص 

لأمتنا  الكربى  احلقائق  الرائدة  الإ�سالمية  احل�سارية  جتربتنا  من 

واملعروف  والإح�سان  اخلر  ن�سر  واملكلفة مبهمة  القائدة  الإ�سالمية 

والأمن وال�ستقرار.

اإن�سان  لــبــنــاء  املــطــلــوب  الــوعــي اال�ــســتــخــاليف  هـــ - عنا�سر 

ال�سهود

فنحن، لكي نوؤدي دورا قياديا ورياديا يف العامل اجلديد ويف ع�سر 

العوملة، ولكي ن�سكل اإن�سان ال�سهود احل�ساري، ينبغي لنا اأول اأن نوؤهل 

هذا الإن�سان ليمتلك:

املمتدة  الإ�سالمية  واحلقيقة  بالذات  والفاعل  ال�سحيح  الوعي   -

بو�سفنا  الإ�سالمية،  بذاتنا  وعينا  بتجديد  ذلك  ويكون  القرون،  عرب 

وفقهه  ودعوته  وجهاده  النبي  وظيفة  ووراثي  القراآن،  ر�سالة  حملة 

وفهمه والتزامه وتطبيقه لالإ�سالم وتعاليمه يف كل املجالت.

اأمانة  اأنها  على  ال�ستخالف  بحقيقة  والفاعل  ال�سحيح  الوعي   -

ور�سالة وم�سوؤولية وواجب ديني واإن�ساين واجتماعي ل ت�ستقيم حياتنا 

اإل باأدائه على الوجه الأمثل.
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وطبيعته  الإ�سالمي  الرتاث  بحقيقة  والفاعل  ال�سحيح  الوعي   -

والعمرانية  والعلمية  املعرفية  وجتلياته  ومتثالته  وقيمه  ونوعيته 

والثقافية واحل�سارية والجتماعية والأدبية والفقهية وغرها.

النف�سية  وتركيبتنا  وواقعنا  احلايل  بو�سعنا  ال�سحيح  الوعي   -

والثقافية والجتماعية وال�سيا�سية والدينية والقت�سادية.

- الوعي ال�سحيح بالعامل املحيط بنا وبتجاربه وخرباته وح�ساراته 

وتقنياته  وتنظيماته  ومعارفه  وعلومه  ومنجزاته  وثقافاته  وقيمه 

وتكنولوجياته.

التوجهات املقبلة  الوعي ال�سحيح باحتمالت امل�ستقبل وطبائع   -

التي ت�سر نحوها الإن�سانية وتتوجه اإليها احل�سارة الب�سرية.

- الوعي ال�سحيح باإمكاناتنا احلالية، ومبواقعنا الراهنة، وبقدراتنا 

الفعلية، ومبا ن�ستطيع اأن نقوم به دون اإفراط اأو تفريط.

وال�سرتاتيجية  وال�سيا�سة  واملنهج  بامل�سروع  ال�سحيح  الوعي   -

املنا�سبة لتحقيق ما ن�سبو اإليه يف ظروفنا وحالنا ومرحلتنا وواقعنا 

القائم ل الواقع املا�سي اأو الواقع الذي نتخيله يف امل�ستقبل.

- واأخرا امتالك القدرة على »التوجيه والرت�سيد والتحقيق« لكل 

ما �سبق.

القيادية  واأ�سالتها  فاعليتها  الو�سط  الإ�سالمية  الأمة  لكي حتقق 

ال�سهودية يف ع�سر العوملة، ينبغي اأن تفهم حقيقتها وحقيقة ر�سالتها، 

وحقيقة  حا�سرها،  وحقيقة  ما�سيها،  وحقيقة  وجودها،  وحقيقة 

م�ستقبلها، وحقيقة ما تريد، وحقيقة كيف حتقق ما تريد، وحقيقة 

حتقيقها للقيادة الإ�سالمية يف كل جمالت التح�سر الإن�ساين. وهنا 

تظهر لنا الأهمية الق�سوى للقيادة النبوية بو�سفها القيادة النموذجية 

والتوجيهات  الكربى  القيم  ن�ستلهم منها  اأن  لنا  ينبغي  التي  املرجعية 
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الر�سيدة يف جمال ت�سكيل القيادات الإ�سالمية القادرة على ال�سهود 

احل�ساري ويف كل ميادين احلياة والتنمية، »فكل مظاهر التقدم املدين 

تنبع من جذور ثقافية، وكل الكمالت الثقافية مرجعها اإىل اأفكار �سليمة 

و�سحيحة، واإذا كان احلكم الرا�سد اأثرا عن معان عقلية اأو علمية فاإنك 

ل جتد كمال مدنيا اأو معنى يقت�سيه احلكم الرا�سد اأو اأ�سال ثقافيا 

حتتاجه احلياة اإل جتد كماله ومتامه يف حياة حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم ويف دعوته ودينه. فلو اأنك ا�ستعر�ست الأخالقيات العليا التي 

تقت�سيها العقول يف الأمراء لوجدت عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

تتوفر  اأن  تلزم  التي  الكمالت  ا�ستعر�ست  ولو  الأعلى،  كمالها  و�سلم 

يف �سعب وحكومة متالحمن لوجدت عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم واأ�سحابه الكمالت العليا، ولو اأنك تاأملت اأ�سول احلكم لوجدت 

. فاإذن ينبغي لنا اأن 
(14)

عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كمالتها العليا« 

نرجع اإىل هذا امل�سدر العظيم لن�ستقي منه حقائق القيادة الإ�سالمية 

ونتعرف على اأبعادها العملية والجتماعية احل�سارية ال�ساملة.

(14) �سعيد حوى، ف�سول يف الإمرة والأمر، الطبعة الثانية، (دم�سق: دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة، 

1983)، �ص 167.
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ثــانــيــا: اأهــمــيــة الــبــنــاء الــثــقــايف يف تــخــريــج اأمة 

ال�سهود احل�ساري

اأ- مفهوم الثقافة وعنا�سر البناء الثقايف ال�سهودي

مل�ساألة  الق�سوى  الأهمية  تبدو  الوعي،  هذا  ولتحقيق  هنا،  ومن 

م�ساألة  عن  واحلديث  الإ�سالمية،  لالأمة  والرتبوي  الثقايف  التجدد 

الثقافة لي�ص معناه اأن نلغي اأو نغفل احلديث عن امل�سائل القت�سادية، 

وال�سيا�سية، والجتماعية، واملعرفية، والفكرية، والعمرانية، والتقنية، 

والتكنولوجية، ولكنه فقط اإ�سارة اإىل الأهمية الق�سوى لهذا اجلانب 

حتقيق  يف  املطلوب  احل�ساري«  ال�سهود  »اإن�سان  بناء  يف  و�سرورته 

عمق  مبا�سرة  ق�سية مت�ص  الثقافة  لأن  ذلك  الو�سط؛  الأمة  م�سروع 

معا.  والأمة  لالإن�سان  والعمراين  واحل�ساري  ال�ستخاليف  الوعي 

فبدون جتديد منهجي عميق يف الت�سكيل الثقايف لالإن�سان و�سخ�سيته 

ووعيه ونف�سيته وممار�ساته، وبدون �سياغة النظام الرتبوي احل�ساري 

ال�سامل املتناغم مع قيم ال�ستخالف وم�سامن الوعي، واملتفاعل مع 

معطيات الع�سر، ومنجزات احل�سارة املعا�سرة، وامل�ستجيب ملتطلبات 

ا�سرتجاع  فاإن  العملية،  وم�سكالتها  احلالية،  ومرحلتها  الأمة  واقع 

والع�سرين قد يكون من  الواحد  القرن  اأو حتقيقها يف  الأمة  فاعلية 

قبيل الكالم اأكرث منه فعال ح�ساريا وعمال تاريخيا منظما ناجزا يف 

الواقع الب�سري؛ ذلك لأن »�سعف الرتبية يعني تدين م�ستوى التقوى 

والورع، يعني �سعف قوامة ال�سريعة على ال�سلوك والأعمال والأقوال 

حبائل  يف  ال�سقوط  اإىل  بالنتيجة  يوؤدي  وهذا  عموما،  والت�سرفات 

هلكة  فيه  مما  بال�سوء،  الأمارة  النف�ص  وم�سالت  و�َسَرك  ال�سيطان 

.
(15)

الفرد واجلماعة« 

اإن ت�سكيل اإن�سان ال�سهود احل�ساري يعني تكوينه تكوينا يت�سمن كل 

عنا�سر ال�سخ�سية ال�ستخالفية القادرة على الفعل امل�ستجيب للوحي 

(15) فتحي يكن، احذروا الإيدز احلركي: ظاهرة متزق البنى التنظيمية وكيف ن�سون بنيتنا، الطبعة الأوىل، (بروت: 

املوؤ�س�سة الإ�سالمية للطباعة وال�سحافة والن�سر، 1990)، �ص 66.
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واملن�سجم مع طبائع العمران. ولهذا ي�سبح مو�سوع التجديد الثقايف 

امل�سلم  الإن�سان  �سياغة  الثقايف  بالتجديد  واملق�سود  للغاية.  اأ�سا�ساً 

واملنهجية  والنف�سية  والفكرية  والعقدية  الروحية  اأبعاده:  يف  وتكوينه 

وال�سلوكية حتى يكون قادرا على الرتفاع اإىل احلقيقة ال�ستخالفية، 

وطرائق  حياته  منط  يف  بها  ويلتزم  ودللتها  م�سامينها  وي�ستوعب 

�سلوكه و�سور عالقاته مع اهلل ومع نف�سه ومع غره من امل�سلمن ومع 

هذا الكون الف�سيح.

وقبل حتديد العنا�سر الواجب معاجلتها يف ت�سكيل الثقافة القيادية 

ينبغي اأن ن�سر اإىل اأن الثقافة تعني : »اأول (حميط) معن يتحرك 

يف حدوده الإن�سان، فيغذي اإلهامه، ويكيف مدى �سالحيته للتاأثر عن 

طريق التبادل؛ والثقافة (جو) من الألوان والأنغام والتقاليد والأوزان 

واحلركات التي تطبع على حياة الإن�سان اجتاها واأ�سلوبا خا�سا يقوي 

ت�سوره، ويلهم عبقريته، ويغذي طاقاته اخلالقة؛ اإنها الرباط الع�سوي 

.
(16)

بن الإن�سان والإطار الذي يحوطه« 

واإذا كان هذا هو املعنى العام للثقافة التي يتخرج يف عمقها القيادات 

ال�ساحلة، فاإن هذه الثقافة يُنظر اإليها من جهة اأخرى. كمنهج لرتبية 

هذه القيادة اأو تربية املجتمع الواعي مب�سوؤوليته ال�ستخالفية يقول 

مالك بن نبي: »ويف هذا املركب الجتماعي للثقافة ينح�سر برناجمها 

د�ستورا  ال�سعب  منها  يتخذ  اأربعة  عنا�سر  من  يتاألف  وهو  الرتبوي، 

حلياته املثقفة.

اأ- عن�سر الأخالق لتكوين ال�سالت الجتماعية.

ب- عن�سر اجلمال لتكوين الذوق العام.

ج- منطق عملي لتحديد اأ�سكال الن�ساط العام.

د- الفن التطبيقي املوائم لكل نوع من اأنواع املجتمع اأو ال�سناعة 

 .
(17)

ح�سب تعبر ابن خلدون« 

(16) مالك بن نبي، م�سكلة الثقافة، (دم�سق: دار الفكر، 1984)، �ص 120-103.

(17) مالك بن نبي، �سروط النه�سة، ترجمة: عبدال�سبور �ساهن وعمر كامل م�سقاوي، (دم�سق: دار الفكر، 1979)، �ص 87.
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يحتاج  القيادات  تخريج  على  قادرة  ثقافة  اأو  قيادية  ثقافة  فبناء 

اأفراد  ويربي  النا�ص  يعلم  اجتماعي  واقع  ت�سكيل  على  نركز  اأن  منا 

املجتمع الد�ستور الأخالقي، والذوق اجلمايل واملنطق العملي والفن 

على  القادرة  الثقافة  اإّن  القول  التحديد ميكن  هذا  ومن  ال�سناعي. 

اأ�سا�سية  عنا�سر  على  تتوفر  اأن  ينبغي  الإ�سالمية  القيادات  تخريج 

ت�ستطيع بناء ال�سخ�سية القيادية الإ�سالمية، وهذه الثقافة التي ت�سكل 

طباع الإن�سان، وت�سبغ �سخ�سيته ب�سبغة متميزة، وتزوده بنظرية يف 

املعرفة، ومنهج يف ال�سلوك، ومنهجية يف العمل والبناء متناغمة مع 

�سنن الآفاق والأنف�ص والهداية... و�سع لها مالك بن نبي حماور كربى، 

اإن�سان فعال، وجمتمع قادر على  اأكلها يف بناء  اإذا ما ا�ستوفيت اأتت 

العطاء، وخو�ص معرتك التدافع احل�ساري ب�سمانات اأكيدة يف النجاح 

والتاألق. وبالعودة اإىل حديثه عن مفردات منظومة العامل الثقايف جندها 

تتمحور حول »اأربعة حماور اأ�سا�سية هي: حمور بناء منظومة العامل 

منظومة  بناء  وحمور  الروحي،  العامل  منظومة  بناء  وحمور  املعريف، 

. فاإذا 
(18)

العامل ال�سلوكي، وحمور بناء منظومة اخلربات الإجنازية« 

ا�ستطعنا بناء ثقافة تت�سمن هذه العنا�سر ن�ستطيع اأن نخرج قيادات 

فالأمة  والإجنازي.  وال�سلوكي  والروحي  املعريف  وعيها  يف  متوازنة 

الإ�سالمية اإذن بحاجة اإىل ثقافة قيادية تُعلم امل�سلم القيم الآتية:

- الإح�سا�ص بامل�سوؤولية ال�ستخالفية.

- وعي م�سامن ال�ستخالف ودللته احل�سارية ال�ساملة.

- الوعي العقدي والفكري ال�سحيح.

- التزكية الإميانية والروحية.

- الوعي الفكري واملعريف.

(18) الطيب برغوث، موقع امل�ساألة الثقافية من ا�سرتاتيجية التجديد عند مالك بن نبي، الطبعة الأوىل، (اجلزائر: دار 

الينابيع، 1979)، �ص 15.
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- التوازن النف�سي.

- الفعل ال�سلوكي واملمار�سة العملية الفاعلة.

- الن�سجام مع �سنن اهلل وقوانينه.

احلياة  جمالت  يف  و�سريعته  الإ�سالم  لقيم  العملي  التج�سيد   -

املختلفة.

- جت�سيد معاين العدالة والرحمة والتي�سر والتخفيف والت�سامح 

وامل�ساواة يف خمتلف منا�سط احلياة.

فاإذا ما متكن امل�سلم من اإدراك هذه الأمور والتزامها وجت�سيدها 

تاأهل  قد  بذلك  يكون  فاإنه  واجلماعية،  الفردية  حياته  يف  واقعيا 

لتحقيق معاين القيادة الإ�سالمية �سواء كانت �سيا�سية اأو اجتماعية اأو 

عمرانية اأو اقت�سادية اأو ثقافية اأو ح�سارية. ولكن لكي يحقق امل�سلم 

هذا امل�ستوى من الوعي والفهم والإجناز ل بد من عملية جتديد ثقايف 

وهذا  وممار�ساته،  عالقاته  وعامل  و�سلوكه  و�سخ�سيته  عقله  ت�سمل 

الأمر يكون من اخت�سا�ص الأمة وخمتلف موؤ�س�ساتها وفعالياتها.

ال�سهود  اإنـــ�ـــســـان  تــخــريــج  الــثــقــايف يف  الــبــنــاء  اأهــمــيــة  ب- 

احل�ساري وحماور الفعل الثقايف

فالتجديد الثقايف ينبغي اأن يكون من اأولويات الأمة، ومتا�سيا مع 

املتوازن  الر�سايل  الإن�سان  تخريج  يف  ووظيفتها  للثقافة  الفهم  هذا 

مبفهوم  الثقافة  مفهوم  ربط  �سرورة  مع  كذلك  ومتا�سيا  وال�سالح، 

الثقايف  البناء  اإن  القول  ن�ستطيع  فاإننا  الكربى،  وقيمه  ال�ستخالف 

القيادي لالأمة ينبغي اأن ياأخذ بعن العتبار الأمور الآتية:

پ اإعادة جتديد ال�سلة بن الإن�سان امل�سلم وقيم مرجعيته التوحيدية، 

ومبادئها واأ�سا�سياتها، وقواعدها؛ وذلك لكي يرتبط التجديد الثقايف 

لالإن�سان امل�سلم مبرجعيته الإ�سالمية. وهذا العمل قد يكون يف الأ�سا�ص 
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فكرياً معرفياً ومنهجياً يتحقق به الإ�سالح العقدي املطلوب لتجاوز 

الآثار التاريخية للجدل الكالمي الذي ما زال يربك الوعي العقدي 

الإ�سالمي عند كثر من �سرائح املجتمع امل�سلم.

پ اإعادة جتديد ال�سلة بن الإن�سان وربه؛ وذلك لتعزيز وتقوية ال�سلة 

وملتزما  �سبحانه  عابدا هلل  يكون  حتى  وخالقه  امل�سلم  بن  الروحية 

بعهده وباأمانته التي اأخذها على نف�سه خليفة يف الأر�ص، وهذا العمل 

بعيدا  الروحية  والرتقية  التزكية  نحو  ينزع  اإميانيا  روحيا  يكون  قد 

عن التنظر والعقالنية الزائدة للحياة الروحية، ولكن جتديد ال�سلة 

الروحية يتم عن طريق الإخال�ص هلل �سبحانه وتعاىل والرجوع اإليه 

وعبادته حق العبادة.

النبوية  والقدوة  امل�سلم  الإن�سان  بن  ال�سلة  جتديد  اإعادة  پ 

النموذجية؛ فمنهج النبي عليه ال�سالة وال�سالم وقدوته ال�ساملة تعترب 

اأ�سا�سيا يف التجديد الثقايف لالإن�سان امل�سلم. فما مل تدرك  عن�سرا 

الأجيال الإ�سالمية حقيقة هذه القدوة املرجعية النموذجية يف الفهم 

جمرد  وتتجاوز  وحمايته،  عنه  والدفاع  وتطبيقه  والتزامه  لالإ�سالم 

التباع والتاأ�سي الآيل، فاإن الأمل يف حتقيق القيادة الإ�سالمية يتال�سى 

متاما وتبقى الأمة اأ�سالء كما هو احلال يف كثر من البلدان الإ�سالمية.

پ اإعادة جتديد ال�سلة بن ذات امل�سلم وحقيقة تراثه ودينه وثقافته 

الإ�سالمية التي كانت نتاجا لتفاعل الأمة مع الواقع يف �سوء توجيهات 

وح�سارته  وثقافته  وتاريخه  تراثه  مع  امل�سلم  �سلة  فتجديد  الوحي. 

اإمنا هو توا�سل يف وعي هذه الأمة وتكميل مل�سرة الأمة احل�سارية 

بالقطيعة  البع�ص  ونادى  املت�سككون واحلاقدون،  اأن �سكك فيها  بعد 

الوعي احل�ساري  اأو بتجاوز الرتاث والندماج يف حركة  مع الرتاث 

يعالج  اأن  ينبغي  الثقايف  فالتجديد  الأ�سول.  عن  والنبتات  املعا�سر 

هذه امل�ساألة وفق برامج ومناهج واأ�ساليب فاعلة تتمكن من اإعادة زرع 

هذه الروح لدى النا�سئة امل�سلمة حتى يتحقق التوا�سل املطلوب.
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پ اإعادة جتديد ال�سلة بن الإن�سان امل�سلم واأمته حتى يتمكن اأبناء 

الأمة من حتقيق الوحدة والتكامل والتعارف احل�ساري احلقيقي الذي 

يرفع وعيهم اإىل م�ستوى ر�سالتهم احل�سارية الكربى. فتجديد ال�سلة 

للغاية يف جتديد  �سروري  اأمر  واأجنا�سها  وثقافاتها  الأمة  اأبناء  بن 

الكيان الثقايف العام لالأمة.

پ اإعادة جتديد ال�سلة بن الإن�سان امل�سلم ومنط حياته الإ�سالمي 

اخلال�ص يف جمالت احلياة املختلفة، وذلك لكي تتجدد العلوم واملعارف 

والعادات والتقاليد ومنهاج الفعل والإجناز. وكذلك لكي تتجدد طرائق 

ال�سلوك وكيفيات الأداء والفعل لدى امل�سلم.

�سبحانه  اهلل  و�سنن  امل�سلم  الإن�سان  بن  ال�سلة  ت�سكيل  اإعادة  پ 

ت�ستقيم  لكي  وذلك  العامة؛  الكون  وقوانن  العمران  وطبائع  وتعاىل، 

م�سرته وتتناغم حركته، ويتنا�سق وعيه وفعله مع �سنن اهلل.

پ اإعادة ت�سكيل ال�سلة بن الإن�سان امل�سلم والواقع احلا�سر الذي 

وت�سكيالته  ومكوناته  الواقع  هذا  خ�سائ�ص  يدرك  حتى  فيه؛  يعي�ص 

وظروفه واأحواله اجلديدة واملتغرة.

والأديان  وال�سعوب  بالأمم  امل�سلم  الإن�سان  �سلة  جتديد  اإعادة  پ 

الأخرى من اأجل حتقيق الفاعلية يف التعارف احل�ساري والدعوة اإىل 

اهلل �سبحانه وتعاىل.

والأ�سياء  الو�سائل  بعامل  امل�سلم  الإن�سان  �سلة  جتديد  اإعادة  پ 

والإعالم  والت�سال  والإدارة  والتنظيم  والتكنولوجيات  والتقنيات 

وغرها من الو�سائل التي ت�سهل حركته وفعله احل�ساري ال�سمويل.

اإعادة جتديد ال�سلة بن الإن�سان امل�سلم وم�سروع ال�ستخالف  پ 

الذي حمله اأمانة ينبغي اأن يقوم بها على وجهها الأكمل. ويت�سمن هذا 

امل�سروع كل ما يتعلق بالعقيدة الإ�سالمية وال�سريعة الإ�سالمية ونظام 
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العامة  والكونية  الإن�سانية  املعاين  يت�سمن  كما  الإ�سالمي،  الأخالق 

لال�ستخالف.

لالإ�سالم  العامة  باملقا�سد  امل�سلم  الإن�سان  �سلة  جتديد  اإعادة  پ 

و�سريعته وقيمه الكربى؛ حتى ت�سبح حركة امل�سلم دائرة حول حتقيق 

م�سالح العباد من حفظ للدين واحلياة والعقل والن�سل واملال والتي 

»لبد منها يف قيام م�سالح الدين والدنيا، بحيث اإذا فقدت مل جتر 

م�سالح الدنيا على ا�ستقامة، بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة، ويف 

.
(19)

الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع اإىل اخل�سران املبن« 

يجعل  والذي  �سابقا  حددناه  الذي  احل�ساري  ال�سهود  اإن حتقيق 

اأو ثغر  اأي موقع  كل فرد من هذه الأمة م�سوؤول باعتباره خليفة يف 

كان، يحتاج اإىل بناء ثقافة جديدة، اأي اإىل بناء واقع ثقايف اإ�سالمي 

جديد، وو�سط وبيئة اإ�سالمية تعلم النا�ص كيف ينطلقون من مرجعيتهم 

�سحيحا  ات�سال  وتعاىل  �سبحانه  باهلل  يت�سلون  وكيف  الإ�سالمية، 

مع  يتوا�سلون  وكيف  القدوة،  النبوي  النموذج  يكون  وكيف  خمل�سا، 

الإ�سالمية  الأمة  هذه  من  يتجزء  ل  جزءا  ي�سكلون  وكيف  الرتاث، 

الإ�سالمي  حياتهم  منط  وفق  ويعملون  ي�سلكون  وكيف  املرتامية، 

اخلال�ص، وكيف يتوافقون يف �سرهم وفعلهم و�سلوكهم مع �سنن اهلل 

املعقد،  ال�سمويل  والعاملي  املحلي  واقعهم  يفهمون  وكيف  وقوانينه، 

الو�سائل والتقنية والتكنولوجيا والتنظيم  وكيف ي�ستفيدون من عامل 

مل�سروعهم  الالزمة  الفعالية  حتقيق  يف  والإعالم  والت�سال  والإدارة 

ال�ستخاليف، وكيف يج�سدون معاين ال�ستخالف يف حياتهم الفردية 

وكيف يبنون ال�سالت والعالقات مع الأجنا�ص والأمم والأديان الأخرى 

اإىل اهلل، وجت�سيد  الدعوة  ون�سر  واحلوار  التعارف  اأجل حتقيق  من 

مقا�سد الإ�سالم و�سريعته يف الواقع الفردي واجلماعي.

اإن�سان ال�سهود احل�ساري يف كل  اإن الأمة الإ�سالمية، لكي تخرج 

جمالت احلياة، ولكي ت�سرتجع قيادتها الرائدة، ولكي حتقق ر�سالتها 

(19) اأبو اإ�سحاق ال�ساطي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، حتقيق: ال�سيخ عبداهلل دراز، دار الفكر العربي، املجلد الثاين، �ص 9-8.
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التاريخية، ينبغي لها اأن تبني ثقافة قيادية ا�ستخالفية تت�سمن الأبعاد 

الآتية:

- بعد املرجعية الإ�سالمية.

- بعد ال�سلة الروحية باهلل �سبحانه وتعاىل.

- بعد التاأ�سي بالنموذج النبوي.

- بعد الت�سال والتوا�سل مع الرتاث.

- بعد احل�ص الأماتي اجلماعي.

- بعد اللتزام بالنمط احلياتي الإ�سالمي.

- بعد التوافق مع ال�سنن الإلهية.

- بعد فهم الواقع املعا�سر وخ�سائ�سه وطبائع العمران فيه.

الدعوي  والتوجه  الإن�ساين  والت�سال  احل�ساري  التعارف  بعد   -

العاملي ال�سمويل.

- بعد الفعالية الو�سائلية والتقنية والتكنولوجية.

- بعد جت�سيد معاين ال�ستخالف ودللته احل�سارية.

- بعد حتقيق املقا�سد العامة لالإ�سالم و�سريعته الغراء.

فهذه اإذن هي الأبعاد الكربى التي ينبغي اأن جت�سدها ثقافة اإ�سالمية 

جديدة تهدف اإىل تخريج اإن�سان ال�سهود احل�ساري اجلماعي الذي 

هي  حياتها  يف  واأهدافها  غاياتها  حتقيق  اإىل  الأمة  قيادة  ي�ستطيع 

ويف حياة الأمم وال�سعوب الأخرى. ومن هنا ي�سبح مو�سوع الإ�سالح 

الفكري والإ�سالح الرتبوي والإ�سالح الدعوي من املداخل الأ�سا�سية 
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النوعية  تخريج  ي�ستطيع  كواقع  وجت�سيدها  املعاين  هذه  لتحقيق 

الب�سرية التي حتتاجها الأمة. فاخلطاب الفكري والدعوي والرتبوي 

الإ�سالمي ينبغي اأن يج�سد هذه الأبعاد للثقافة ال�سهودية اجلديدة. 

فاإن  والرتبوي،  الثقايف  البعدين  على  احلايل  البحث  لرتكيز  ونظرا 

قيادات  تخريج  يف  واأهميتها  الرتبية  م�ساألة  �سيناق�ص  الآتي  املبحث 

الأمة الإ�سالمية، تاركا الإ�سالح الفكري والدعوي لبحوث اأخرى.

ثالثا: اأهمية البناء الرتبوي يف تخريج اإن�سان 

ال�سهود احل�ساري

ال�سهود  اإن�سان  تخريج  يف  ا�سرتاتيجي  كخيار  الرتبية  اأ- 

احل�ساري

ما دمنا قد تبنينا الجتاه التجديدي الثقايف يف النظر اإىل م�ساألة 

اأ�سا�سا  ت�سبح  الرتبوية  امل�ساألة  فاإن  احل�ساري،  ال�سهود  اإن�سان  بناء 

ملن  واإنَّه  املطلوب.  الهدف  لتحقيق  �سروريا  ا�سرتاتيجيا  وخيارا 

يف  �سابقا  املذكورة  واأبعاده  الثقايف  الإطار  قيم  جن�سد  اأن  ال�سعوبة 

الواقع الب�سري ما مل ن�سكل نظاما تربويا اأ�سيال وفاعال وواقعيا يكون 

ومنط  وال�سلوك  ال�سخ�سية  يف  املطلوب  التغير  اإحداث  على  قادرا 

ونظامها  الرتبية  فاإن  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى  العالقات.  وعامل  احلياة 

تبني  على  به  تقتدر  و�سع  يف  تكون  اأن  ينبغي  ومناهجها  وفل�سفتها 

م�سروع ت�سكيل اإن�سان ال�سهود احل�ساري املن�سود. ولهذا فاإن ال�سوؤال 

النظام  ي�ستطيع  مدى  اأي  اإىل  هو:  نثره  اأن  ينبغي  الذي  الأ�سا�سي 

تخريج  يف  الإ�سهام  الإ�سالمية  البلدان  خمتلف  يف  احلايل  الرتبوي 

اأ�سرنا  الذي  الثقايف  الأ�سا�ص  ال�سهود احل�ساري الذي يحمل  اإن�سان 

اإليه �سابقا؟

هنا ينبغي اأن نعيد النظر يف كامل النظام الرتبوي، ونحاول و�سع 

الإ�سالح  لتحقيق  موجهة  منهجية  عمليات  يف  لالنطالق  م�سروع 
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وم�سامينه  ال�ستخالف  دمج معاين  قادرا على  يكون  الذي  الرتبوي 

اإ�سالمية  اأجيال  وتخريج  �سخ�سيتها،  ويف  النا�سئة  وعي  يف  الكربى 

قيادية قادرة على حتقيق غايات الأمة واأهدافها يف ظل واقع ح�ساري 

مادي معقد �سارم. واأول ما ينبغي اأن نهتم به يف دعم النظام الرتبوي 

والتعليمي اأمور هي:

تخريجها  نريد  التي  ال�سخ�سية  نوعية  حتديد  على  الرتكيز  پ 

وبناءها (النوعية الرتبوية). هنا نركز على التكوين الروحي واملعريف 

وعلى  للفرد،  والجتماعي  والروحي  والنف�سي  والفكري  والعقلي 

ال�سمات ال�سرورية يف ال�سخ�سية القيادية.

پ نوعية املعرفة التي نريد اإنتاجها وا�ستهالكها (النوعية املعرفية). 

هنا نركز على املقررات واملادة التعليمية والكتب املدر�سية، وخمتلف 

املعارف والعلوم التي تقدم لالأفراد، ونتاأكد من مدى اأ�سالتها وتنا�سبها 

مع وعي الأمة، وا�ستجابتها ملعطيات الواقع وخ�سائ�سه. وكذلك نتعامل 

مع م�سادر املعرفة والعلم واأهدافه ونظرياته واأدواته.

پ نوعية الثقافة التي نريد بناءها وجت�سيدها يف الواقع الإ�سالمي 

احلياة  على منط  نركز  هنا  الثقافية).  (النوعية  واجلماعي  الفردي 

والوعي،  التثاقف  ومناهج  واملمار�سة،  ال�سلوك  وطرائق  الإ�سالمية 

واأن�ساق املعرفة الثقافية العامة لكل اأفراد املجتمع.

اأهداف  حتقيق  على  القادرة  والفعالة  الأ�سيلة  املناهج  نوعية  پ 

الإ�سالمية  القيادات  تخريج  يف  للم�ساهمة  املوؤهل  الرتبوي  النظام 

(النوعية املنهجية).

املتنا�سبة  والتكنولوجيات  والتقنيات  والأدوات  الو�سائل  نوعية  پ 

املجالت.  خمتلف  يف  قيادات  وتخريج  الإ�سالمية،  الأجيال  وتربية 

(النوعية الو�سائلية).

والفنية  الفكرية  والقدرات  وامللكات  واخلربات  املهارات  نوعية  پ 

كل  يف  الإ�سالمية  القيادات  عليها  تتوفر  اأن  نريد  التي  وال�سلوكية 

امليادين.
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ب- االإ�سالح الرتبوي و�سرورة ت�سكيل ال�سخ�سية ال�سهودية 

احل�سارية

الإ�سالمية  املجتمعات  يف  والتعليمي  الرتبوي  النظام  اهتمام  اإن 

والنوعية  املعرفية،  والنوعية  الرتبوية،  والنوعية  الب�سرية،  بالنوعية 

الثقافية، والنوعية املنهجية، والنوعية ال�سلوكية، والنوعية الو�سائلية، 

وخمتلف املهارات والقدرات املطلوبة، بالإ�سافة اإىل الإدارة الفاعلة 

يعزز  �سوف  واملادية،  الب�سرية  بطاقاته  والتعليمي  الرتبوي  للنظام 

القيادات  تخريج  يف  احليوي  دوره  ويفعل  الرتبوي  النظام  قيمة  من 

القرن  يف  الأمة  م�سرة  يف  الفاعلة  للم�ساهمة  املوؤهلة  الإ�سالمية 

املقبل. »اإن ما حتتاجه الر�سالة الإ�سالمية هو قيام موؤ�س�سات تربوية 

تفرز مناذج جديدة من العلماء الذين يح�سنون اإبراز معجزة الر�سالة 

يف ميدان العلم، وتكون لهم الكفاءة العلمية والتفكر العلمي اللذان 

يوؤهالنهم لعتالء املنابر اجلديدة... اعتالء منابر التلفزة وحمطات 

باأح�سن  الإن�سانية  العاملية، ويخاطبون  الف�سائية، والطباعة  الإر�سال 

مما عندها علما وفكرا واأدبا. حتتاج الر�سالة الإ�سالمية اإىل موؤ�س�سات 

تربوية ونظم ومفاهيم وتطبيقات تربوية جديدة تتعاي�ص مع املفاهيم 

.
(20)

اجلديدة للعلم« 

اأن نراهن على الدور الأ�سا�سي الذي يوؤديه النظام  اإنه ينبغي لنا 

الرتبوي والتعليمي يف البناء احل�ساري ويف تخريج القيادات الإ�سالمية. 

ومن هنا ينبغي لنا اأن نحاول بناء نظام تربوي تعليمي يكون مرتبطا 

بواقع املجتمع واآماله. ويف هذا ال�سدد فاإن الإرادة ال�سيا�سية، والإرادة 

وموؤ�س�سات  ر�سمية  هيئات  من  املجتمع  قوى  ملختلف  الجتماعية 

لها  دعوية  وموؤ�س�سات  اإ�سالمية  وحركات  خرية  وجمعيات  تنفيذية 

اأ�سيلة  تربوية  نظم  �سياغة  اإىل  بالأمة  الو�سول  للغاية يف  مهم  دور 

وت�سكيله  وخ�سائ�سه  معا�سر  م�سلم  كل جمتمع  واقع  مع  ومتما�سية 

(20) ماجد عر�سان الكيالين، اأهداف الرتبية الإ�سالمية يف تربية الفرد واإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإ�سالمية، الطبعة 

الأوىل، (الوليات املتحدة الأمريكية، موؤ�س�سة اإنرتنا�سيونال جرافيك�ص، 1997)، �ص 161.
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القيادات  ت�سكيل  اإن  القائمة.  وظروفه  تطوره  ومراحل  وتركيبه 

الإ�سالمية املوؤهلة يحتاج، كما �سبقت الإ�سارة، اإىل الهتمام بامل�ساألتن 

الثقافية والرتبوية. ومن هنا ينبغي اأن نفكر بجدية يف التوجيه الثقايف 

والتوجيه الرتبوي، باعتبارهما من اأهم املداخل الكربى لتمكن الأمة 

نحدد  اأن  يعني  التوجيه  وهذا  ال�ستخالفية.  وظيفتها  ممار�سة  من 

الإمكانات املتوفرة لدى الأمة من الطاقات الب�سرية واملادية والفكرية، 

وبرامج  وو�سائل  واأ�ساليب  مناهج  ونحدد  واملوؤهالت،  اخلربات  ومن 

لتنمية  املختلفة  امل�ساريع  يف  وا�ستخدامها  توجيهها  وخمططات 

الفرد واملجتمع. ولكن ينبغي اأن نقول اإنه لكي ينجح التوجيه الثقايف 

والرتبوي يف تخريج القيادة املوؤهلة لتطوير الأمة فلي�ص هناك غنى 

الفعل مبا  لت�ساهم يف هذا  باأكملها  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  ت�سجيع  عن 

املوؤ�س�سات  وخمتلف  والقت�ساد  والإدارة  التنظيم  يف  قوة  من  لديها 

التي اإن ا�ستخدمت ب�سورة �سحيحة فعالة، فاإنها �ستمكن املجتمع من 

تخريج قيادات يف خمتلف املجالت تكون قادرة على حتقيق اأهداف 

الأمة ور�سالتها التاريخية.
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الف�صل اخلام�س

جتديد  و�رضورة  الو�صط  الأمة 

املعلم  واأدوار  التعليم  فل�صفة 

ال�صاهد ح�صاريا





تركز احلديث يف الف�سل ال�سابق حول م�ساألة اأهمية الثقافة والرتبية 

يف بناء اإن�سان ال�سهود احل�ساري، وعرج على اأهمية الرتبية يف هذا 

امل�سروع احل�ساري املن�سود، ويف هذا الف�سل حماولة لتو�سيح اأهمية 

التعليم ودور املعلم يف بناء الأمة الو�سط القيادية. ومما ل �سك فيه 

اأن للتعليم دورا فاعال يف حياة املجتمع ب�سورة عامة؛ اإذ يعد التعليم، 

م�سغ  فيه  تتخلق  الذي  احليوي  الإطار  مبثابة  املتعددة  مبوؤ�س�ساته 

وتت�سكل  ور�سالته،  ذاته  حول  الإن�سان  مفاهيم  فيه  وتن�سج  الوعي، 

فيه اأجنحة الن�ساط احل�ساري والتنمية العمرانية ال�ساملة التي ميار�ص 

فيها الفرد دورا حيويا فاعال بو�سفه يعي�ص �سمن جماعة لها وظيفة 

تاريخية هي يف الأ�سا�ص بناء هذا الإن�سان ال�سالح كفرد وجماعة ودولة 

وجمتمع واأمة وح�سارة متميزة. وقد دلنا تاريخ الجتماع الب�سري منذ 

زمن طويل وب�سورة خا�سة يف ظل الجتماع العربي الإ�سالمي الأول 

ا للعمل والتعليم من دور اأ�سا�سي يت�سل  والجتماع الغربي املعا�سر َعمَّ

مبا�سرة بالفعل احل�ساري لالإن�سان، واإجنازاته ذات التاأثر التاريخي 

العاملي.

واملعلوماتية  العوملة  مفاهيم  �سيادة  ظل  ويف  اليوم،  والتعليم، 

و�سيا�سة  املعرفة،  واقت�ساد  املعرفة،  ومفاهيم جمتمع  والتكنولوجية، 

وحرب  املعرفة،  واإعالم  املعرفة،  وح�سارة  املعرفة،  وثقافة  املعرفة، 

املعرفة، ووعي املعرفة... قد جتاوز بدوره ووظيفته حدوده التقليدية 

الزمان.  من  لقرون  املجتمعات  تداولتها  التي  التاريخية  واأدواره 

اإىل  بالإ�سافة  فيه،  ندرج  فاإننا  اليوم،  التعليم  عن  نتحدث  وعندما 

العام  الثقايف  والتعليم  م�ستوياته  بكل  الأكادميي  املدر�سي  التعليم 

بكل م�ستوياته، والتعليم الجتماعي بكل م�ستوياته، والتعليم الأ�سري 

التكنولوجي  التعليم  من  كال  الإعالمي..  والتعليم  م�ستوياته،  بكل 

والإلكرتوين بكل اأنواعه اجلديدة مثل التعليم عرب الإنرتنت، والتعليم 

ات�سال  اأكرث  اأ�سبح  هنا  فالتعليم  وغره.  املفتوح  والتعليم  بعد،  عن 

والت�ساقا بحياة الإن�سان واحل�سارة معا.
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اأداة ب�سيطة لنقل املعلومات  اليوم لي�ص جمرد  ومن هنا، فالتعليم 

والوطنية  الولء  قيم  فيه  تر�سخ  اإطار  جمرد  ولي�ص  الآخرين،  اإىل 

جمرد  فقط  ولي�ص  الغر،  مع  والتفاعل  والذات  بالرتاث  والعتزاز 

ومعلومات  �سهادات  على  ليح�سلوا  اأفراد  تاأهيل  مبوجبه  يتم  نظام 

متكنهم من �سغل منا�سب وممار�سة اأدوار معينة داخل املجتمع، ولي�ص 

واأ�ساتذة  اإدارات  تعليمي يحتوي على  به نظام  يقوم  هو جمرد عمل 

وطلبة ومناهج ومعارف وكتب وو�سائل ومناخ تعليمي منا�سب من اأجل 

تخريج مهنين اأو مهند�سن اأو اأطباء اأو اأ�ساتذة وغرهم، ولكن التعليم 

اليوم، بالإ�سافة اإىل كل ما �سبق، اأ�سبح هو غريزة ع�سر املعلوماتية 

والعوملة؛ اإذ بدونه يفقد املجتمع دوره ور�سالته ووظيفته. فعلى �سبيل 

املثال، يعد التعليم يف الدول املتقدمة مثل الوليات املتحدة واليابان 

واأوربا مبثابة القوة ال�ساربة التي بها تتج�سد وتتاأكد با�ستمرار القوة 

والفكرية  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  والتقنية  الع�سكرية 

اأ�سبح  هنا  ومن  الدول.  لهذه  واملعلوماتية  والتكنولوجية  واحل�سارية 

وال�سعبية،  والر�سمية  والعليا،  والو�سيطة  الدنيا  وموؤ�س�ساته  للتعليم 

احل�ساري  الجتماع  حركة  اإدارة  يف  را�سخ  موقع  واخلا�سة  والعامة 

للمجتمعات؛ حيث و�سلت بع�ص املجتمعات املتقدمة اإىل م�ستويات من 

الفاعلية  التعليمي هو مركز  النظام  اأ�سبح مبوجبه  التعليمي  الن�سج 

ح�سابات  كل  الأق�ساط يف  اأوفر  التعليم  مليزانية  واأ�سبح  احل�سارية، 

املجتمع، كما اأ�سبح ال�ستثمار التعليمي من اأجنع واأفيد ال�ستثمارات 

يف املجتمعات ذات الوعي التعليمي احل�ساري املتقدم.

وبحكم طبيعة الع�سر واملرحلة التاريخية التي جتتازها املجتمعات 

الإن�سانية، وبحكم غلبة منطق العوملة واملعلوماتية فاإن التعليم اأ�سبح 

يتاأثر كثرا مبا يحدث يف عامل ال�سيا�سة والعالقات الدولية وال�سراعات 

الأفكار واملعارف  بن الأمم واملجتمعات، ويف عامل القت�ساد وعامل 

احلديثة وعامل مناهج الفكر واملعرفة والعلم. ومن هنا فم�ساألة اإعادة 

النظر يف دور املعلم ومو�سوع فل�سفة التعليم اأ�سبح من املهام الكربى 

ثقافاتهم  اختالف  على  املجتمعات  اأبناء  بها  ي�سطلع  اأن  ينبغي  التي 
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واأديانهم، ولكن اإعادة املراجعة ملفاهيم التعليم ولدور املعلم ولفل�سفة 

عمل  ولي�ست جمرد  عابرا،  ارجتاليا  اعتباطيا  عمال  لي�ست  التعليم 

فكري مفرو�ص من اخلارج، ولكن ينبغي اأن يكون الأ�سا�ص نوعا من 

الن�سج والتطور الطبيعي لوعي املجتمع وموؤ�س�ساته الرتبوية والتعليمية؛ 

بحيث تربز داخل املجتمع، ويف هرم خربته، ويف �سقف وعيه احلاجة 

اأو مراجعة لدور  اأي تغير  امللحة لإجراء التغير املطلوب؛ ذلك لأن 

املعلم ولفل�سفة التعليم حتت �سغط املوؤثرات اخلارجية غر احلقيقية، 

املعا�سر  والوعي  احلياة  اأن�ساق  كل  التي جتتاح  املو�سة  تاأثر  وحتت 

يعد  التجديد  ذلك  فاإن  م�ستوردة،  جديد  وعي  مناذج  عليه  وتفر�ص 

الأفعال  بردود  تتاأثر  التي  التعليمية  النظم  لهذه  النتحار  من  نوعا 

اأكرث ما تكون هي ذاتها رائدة حركة تغيرها وجتديدها. ومن هذا 

املنطلق فينبغي لنا اأن نراعي التطورات الداخلية واخلارجية، وكذلك 

العوامل ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والنف�سية والعلمية والتقنية 

التي تفر�ص �سروطا جديدة على التعليم املعا�سر وبالتايل على املعلم 

وفل�سفة التعليم. ومن اأجل معاجلة مو�سوعية للدوراحل�ساري للمعلم 

اإىل نقطتن  املبحث  التعليم ق�سم هذا  فل�سفة  التجديد يف  و�سرورة 

هما:

ال�سهودي  والدور احل�ساري  التعليم  فل�سفة  دواعي جتديد  من   -

للمعلم.

- الأدوار احل�سارية للمعلم الر�سايل: ال�سروط والآفاق.
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اأوال: من دواعي جتديد فل�سفة التعليم والدور 

احل�ساري للمعلم

 وظروف متنوعة ت�ستدعي اإثارة 
(1)

يف احلقيقة هناك دواعي كثرة 

ال�سوؤال حول م�ساألة دور املعلم و�سرورة التجديد يف فل�سفة التعليم. 

متر  عموما  الإ�سالمية  واملجتمعات  خ�سو�سا  العربية  فاملجتمعات 

اأو�ساع جديدة  ا�ستثنائية متميزة وخطرة. وهناك  واأو�ساع  بظروف 

التعليم  م�ساألة  فيها  مبا  الأمور  من  كثر  يف  النظر  اإعادة  ت�ستدعي 

عموما. وقد و�سف لنا اأحد الباحثن بع�ص الدواعي التي تدعو اإىل 

�سرورة املراجعة بقوله: »عجز الإن�سان الذي تخرجه هذه املوؤ�س�سات 

ل�سالح  الطاقات  والإ�سهام يف ح�سد  اأبناء جمتمعه  مع  التفاعل  عن 

املوؤ�س�سات عن حتديد  هذه  تخرجه  الذي  الإن�سان  اجلميع... عجز 

هويته بن بني الإن�سان، ولذلك ما زال املت�سلط اأو امل�ستعمر اخلارجي 

يحدد له هويته اأو جن�سيته، اإقليميته اأو طائفيته اأو قريته انطالقا من 

اأهداف هذا امل�ستعمر يف ال�سيطرة والهيمنة والت�سرف باملقدرات.. 

عجز الإن�سان الذي تخرجه هذه املوؤ�س�سات عن حتديد منهاج حياته 

يف �سوء املتغرات املعا�سرة التي توؤثر يف واقعه. فهو ما زال ي�ستورد 

مناهج احلياة كما ي�ستورد اأدوات احلياة وو�سائلها ومئونتها... عجز 

التفاعل مع  املذكورة عن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  الذي تخرجه  الإن�سان 

ما�سيه وتراثه؛ اأي درا�سته وه�سمه وتطوير ما كان اإيجابيا مفيدا يف 

الذي  الإن�سان  معوقا حلركته.. عجز  �سلبيا  كان  ما  واتقاء  حا�سره، 

تخرجه املوؤ�س�سات الرتبوية عن التفاعل مع بيئته الطبيعية وا�ستخراج 

يحتاجها يف حا�سره  التي  الو�سائل  ل�سنع  وت�سخر مواردها  كنوزها 

ولو   - �سحيحا  الو�سع  هذا  كان  فاإذا   
(2)

يعا�سره..«  الذي  والطور 

ب�سورة ن�سبية وبدون مبالغة جمحفة - فاإن هناك دواعي اأخرى ذات 

قيمة وينبغي اعتبارها، وهي: 

(1) اإدغارفور، فل�سفة الإ�سالح اجلامعي، ترجمة: ه�سام دياب، (دم�سق: مطبعة جامعة دم�سق، 1973)، �ص 58-28.

(2) ماجد عر�سان الكيالين، اأهداف الرتبية الإ�سالمية يف تربية الفرد واإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإن�سانية، الطبعة 

الثانية، (الوليات املتحدة الأمريكية، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 1997)، �ص 106-107.
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1) تاأثر تيار العوملة ومده املتعاظم على كافة مناحي واأوجه الن�ساط 
الإن�ساين يف البلدان الإ�سالمية ب�سورة خا�سة.

2) الإجنازات احل�سارية ال�سخمة والنوعية يف ميدان املعلوماتية 
والتكنولوجية والعلوم.

3) مرحلة التطور احلايل للمجتمعات العربية والإ�سالمية و�سرورة 
تبني املنظور احل�ساري يف التعليم. وفيما ياأتي �سرح خمت�سر لأهمية 

هذه العوامل.

التعليم  تفعيل  واأهــمــيــة  الــعــوملــة  طبيعة  فهم  �ــســرورة   )1
ح�ساريا

ق�سوى  ا�ستنفار  حالة  الإن�سانية  املجتمعات  معظم  تواجه  حقيقة 

ب�سبب ما اأحدثته العوملة وحتدثه من هزات عنيفة مت�ص العديد من 

اأ�س�ص وقيم الجتماع الب�سري املعتادة. فاملالحظ على حركة العوملة 

وعملياتها ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية اأنها حركة 

الذي  احل�ساري  النموذج  م�سالح  تخدم  ب�سورة  موجهة  تكون  تكاد 

دفع بها اإىل العامل واأراد لها اأن تكون انت�سارا للحرية والدميقراطية 

ذاته.  الغربي  الن�سق  وفق  على  احلر  القت�ساد  وقيم  والليربالية 

والتعليم يف البلدان العربية، على �سبيل اخل�سو�ص، يواجه و�سيواجه 

مع  �ستتالحق  التي  ال�سدمات  اأعنف  والبعيد  القريب  امل�ستقبل  يف 

التي  التعليم  اأنظمة  تغير  باجتاه  جهوده  وتكاثف  العوملة  مد  تعاظم 

اأو تقف حاجزاً يف طريقها، ومن  الغربية  وقيم احلداثة  تتما�سى  ل 

هنا فقبل اأن يتحدد موقع ودور املعلم يف ظل هذا اخل�سم العارم من 

التحديات التي �ستجلبها العوملة ينبغي لنا اأول اأن ندرك طبائع هذه 

العوملة ونحدد مدى تاأثرها يف نظم التعليم العربية والإ�سالمية لكي 

نتمكن من حتديد طبيعة ونوعية ال�ستجابة املنا�سبة.

واإذا كان هذا هو الو�سع ب�سورة عامة، فاإن هذا ل مينع من القول 

اإنَّ العوملة تتيح فر�سا مهمة جدا للتح�سر والتقدم لكثر من املجتمعات 

والتعامل ب�سورة  التفاعل  القدرة على  والتي متتلك  والذكية  الواعية 
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متكافئة وبناءة. فاملجتمعات الذكية ت�ستطيع اأن ت�ستفيد ب�سورة فعالة 

جدا من العوملة وتتجنب اأكرب قدر ممكن من تاأثراتها ال�سلبية القاتلة. 

ينبغي  التعليمي  فالنظام  املعلم؛  ودور  التعليم  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 

تاأخذ حيزها يف واقعنا  التي  اأن يكون م�ستوعبا لكل هذه التحولت 

والفكرية  الب�سرية  وقدراته  اإمكاناته  تفعيل  له  تتيح  التي  بال�سورة 

واملادية يف خدمة التنمية ال�ساملة للمجتمع دون التاأثر القاتل بالعوملة 

وحتدياتها. فالنظام التعليمي الذي يعي�ص يف ع�سر العوملة ينبغي اأن 

يكون بالقدر الكايف من احل�سا�سية والفاعلية بحيث ي�ستطيع اأن يغر�ص 

يف وعي موؤ�س�ساته واأفراده القيم واملهارات واخلربات والوعي الالزم 

لفهم العوملة وال�ستفادة من اإمكاناتها وو�سائلها وخرباتها. وعلى هذا 

املعلم  دور  التعليم ويف  فل�سفة  اأو جتديد يف  تغير  اأي  فاإن  الأ�سا�ص 

ور�سالته ينبغي اأن يكون على وعي تام بطبيعة وحقيقة وحتديات الواقع 

املعومل الذي تتقوى فيه مركزية النمط الغربي ب�سورة اأو باأخرى.

وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإن اأول عمل ينبغي القيام به من اأجل ال�ستفادة 

اأي  ح�ساريا؛  التعليم  تفعيل  هو  ولئقة  منا�سبة  ب�سورة  العوملة  من 

اأجل  من  فقط  لي�ص  للتعليم  الكربى  احل�سارية  الر�سالة  يف  البحث 

تخريج املعلمن واملهنين الذين نحتاج اإليهم يف املجتمع، ولكن ب�سورة 

وال�سخ�سية احل�سارية  الثقافة احل�سارية  ت�سكيل  اأجل  اأ�سا�سية من 

التي ت�ستطيع اأن تفهم حتولت العامل الكربى وت�ساهم يف اإثراء امل�سرة 

الإن�سانية بالإجنازات والأفكار والرجال والعلماء واملوؤ�س�سات القادرة 

على امل�ساركة الفاعلة يف معاجلة م�سكالت احل�سارة املعا�سرة ولي�ص 

فالر�سالة  معومل.  الذات يف عامل  والدوران حول  بالنغالق  الكتفاء 

احل�سارية للتعليم هي بالدرجة الأوىل ت�سكيل هذه الثقافة احل�سارية 

التخلف  قيود  تك�سر  على  القادر  احل�ساري  الفرد  هذا  وتخريج 

�سروط  واإيجاد  والك�سل  والفو�سى  والرجتال  والنطواء  والنعزال 

واجلد  والجتهاد  والتنظيم  والتخطيط  والنفتاح  والتفاعل  التح�سر 

من اأجل امل�ساركة يف التنمية احل�سارية املعا�سرة.
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اإننا ينبغي اأول وقبل كل �سيء اأن نفك القيود التي جتعل من التعليم 

العربية  املجتمعات  بع�ص  يف  جتعله  وقد  قاتال  رتيبا  روتينيا  علما 

باعتباره  بالتعليم  املجتمع  ثقة  ونعيد  املهن...  واأفقر  واأتفه  اأ�سواأ  من 

والتقنية  الفكر  �سناعة  يف  تاأثرا  املعا�سرة  الو�سائل  واأخطر  اأكرب 

والتكنولوجيا والقوة. ولن يتم لنا هذا الأمر اإل باإعادة النظر يف دور 

املعلم ونقل ذلك الدور من جمرد نقل املعلومات وتلقن الدرو�ص وتعليم 

الرتبوي  والدور  املتفاعل  احل�ساري  الدور  اإىل  واخلربات  املهارات 

اأي  �سلوكيا  اأخالقيا ومنطا  واإطارا  ثقافة و�سخ�سية  فيه  ننقل  الذي 

اإىل اأداء دور املربي واملر�سد واملوجه مبا تعنيه هذه الكلمات من قيم 

وف�سائل واأخالق و�سلوكيات واأفعال واأعمال وتنوير و�سياغة لل�سخ�سية 

املتفاعلة ح�ساريا.

2( املعلوماتية احلديثة وم�ساألة جتديد التعليم

اإعادة  يف  التفكر  عند  و�سرورية  مهمة  م�ساألة  العوملة  كانت  اإذا 

النظر يف فل�سفة التعليم ودور املعلم، فاإن الهتمام باملعلوماتية احلديثة 

التعليم  واأ�ساليب  الأداء  طرائق  تغيرات جذرية يف  من  اأحدثته  وما 

والت�سال اأمر �سروري كذلك. والإجنازات النوعية التي حتققت يف 

عامل املعلوماتية اأدخلت تطويرات مهمة جدا، وخا�سة كيفيات واأدوات 

وو�سائل املمار�سة والفعل، وهو ما �سمح بتفعيل الأداء والإجناز واإتقانه 

وت�سريعه وتنويعه وجعله اأكرث جاذبية وتاأثرا. والتعليم من املوؤ�س�سات 

املعلوماتية  من  املتقدمة،  الدول  يف  وخا�سة  كثرا،  ا�ستفادت  التي 

احلديثة وتقنيات الأداء والإجناز وطرائق الإدارة والتخطيط والتنظيم 

مثل  التعليمي  الواقع  على  جديدة  مفاهيم  اأدخلت  وقد  احلديثة. 

واملدر�سة  التعليم،  وتدويل  �سبكيا،  امل�ستمر  والتعليم  بعد  التعليم عن 

املركبة، واإدارة املعرفة، والرتبية من اأجل الأزمات والرتبية من اأجل 

التعليم املعومل وغرها. وملا كان  البيئية، وكذلك  امل�ستقبل، والرتبية 

لكل هذه التحولت والتغرات والإجنازات اأثر بالغ يف فل�سفة التعليم 

ويف حتديد طبيعة الر�سالة والدور والوظيفة املنوطة باملعلم يف ع�سر 
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املعلوماتية والعوملة، فاإن �سوؤال اأ�سا�سيا يثور يف وجهنا، وهو: هل يكفي 

الدور يف  هذا  لتحقيق  املعلم  لدور  التقليدي  املفهوم  على  نعتمد  اأن 

ع�سر العوملة واملعلوماتية؟ وبعبارة اأخرى: هل يكفي التكوين القدمي 

الذي نقدمه للمعلم �سواء يف تكوينه املعريف اأو ال�سلوكي اأو الروحي اأو 

جانب املهارات واخلربات لكي يوؤدي الأدوار اجلديدة التي �ستناط به 

يف ظل نظام تعليمي معومل؟ وهل فل�سفة التعليم القائمة منذ عقود 

�ستتما�سى وتتنا�سب مع طبيعة الدور اجلديد للمعلم يف ع�سر العوملة 

واملعلوماتية املعقدة؟

التعليم  فل�سفة  جتديد  يف  احل�ساري  املنظور  �سرورة   )3
العربي االإ�سالمي

العربية  التعليم  نظم  تواجه  ما  كثرا  التي  الأزمات  اأخطر  من 

ال�سمولية  الكلية  احل�سارية  الروؤية  غياب  املعا�سرة  والإ�سالمية 

ق�سية  اأ�سبحت  بحيث  وغرها.  والرتبية  واملعلم  التعليم  لق�سايا 

املجتمع  بعيدة عن خمتلف ق�سايا  وكاأنها معزولة يف جزيرة  التعليم 

ال�سرتاتيجية واحليوية، واأ�سبح املعلم نف�سه وكاأنه معزول يف جزيرة 

التعليم بعيدا عن جمريات الأحداث العاملية والتاريخية واحل�سارية 

 يف كثر من البلدان العربية والإ�سالمية 
(3)

الكربى. وفل�سفة التعليم 

تعاين من الف�سام بن ما هو ديني وما هو مدين من العلوم واملعارف، 

كما تعاين من مناهج وفل�سفات املعرفة الو�سعية واملادية التي غزت 

التخ�س�سات، وخا�سة يف  التعليم وخا�سة اجلامعي. فمختلف  عامل 

معرفية  اأزمات  من  تعاين  والجتماعية،  وال�سلوكية  الإن�سانية  العلوم 

منهجية ب�سبب غياب الأ�سالة الذاتية فيها و�سدورها عن روؤى كونية 

للروؤى الكونية العربية الإ�سالمية، ونتاجها يف واقع وظروف  مغايرة 

مغايرة ملا يعي�سه الإن�سان العربي امل�سلم يف اأغلب احلالت. ففر�ص 

هذا النوع من النظام املعريف ومن املنهج العلمي املعريف يوؤدي يف كثر 

(3) انظر، عبدالغني النوري وعبدالغني عبود، نحو فل�سفة عربية للرتبية، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار الفكر العربي، 

1979)، �ص 321 وما بعدها.
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من الأحوال اإىل تعميق الهوة بن املعرفة والواقع وبن املعلم واملتعلم 

وواقع احلياة العملية للنا�ص.

عربي  ح�ساري  منظور  تطوير  يتطلب  فالأمر  املنطلق،  هذا  ومن 

اإ�سالمي للممار�سة املعرفية والتعليمية ي�سمح باإنتاج معارف ونظريات 

تتنا�سب ووعي الأمة ومرحلة تطورها وظروفها وواقعها الراهن، كما 

توؤكد اأ�سالة هذه الأمة وذاتيتها.

وينبغي لهذا املنظور احل�ساري يف التعليم اأن يراعي �سرورة:

1) التاأكيد على القيم واملنطلقات الأ�سا�سية للتعليم التي ينبغي اأن 
ل تتعار�ص وقيم املجتمع ودينه وثقافته وتراثه وتاريخه.

2) التاأكيد على �سرورة الإحاطة والإملام بالإجناز العلمي والتقني 
ال�ستفادة  املعا�سر وحماولة  التعليم  واقع  احلا�سل يف  والتكنولوجي 

منه بال�سورة املثلى.

ومرحلة  املجتمع  باأحوال  الوا�سح  الوعي  �سرورة  على  التاأكيد   (3
التي  والإمكانات  يعي�سها  التي  والتحديات  امل�سكالت  ونوعية  تطوره 

يتوفر عليها وال�سعوبات التي يواجهها وطبيعة التوازنات التي حتكمه 

التي  والجتماعية  والفكرية  والدينية  الثقافية  احل�سا�سيات  وطبيعة 

ت�سكل جزءا من ن�سيجه الجتماعي.

اإىل  ال�سمولية  احل�سارية  الكلية  النظرة  �سرورة  على  التاأكيد   (4
الأمور بعيدا عن النظرة التجزيئية والنتقائية والعاطفية؛ لكي نتمكن 

خمتلف  على  ونتعرف  التعليمي  للنظام  التكاملية  ال�سورة  روؤية  من 

العوامل والأ�سباب التي تتحكم يف م�سرته.

5) التعرف على حال النظام التعليمي وعلى اأو�ساع املعلم من واقعه 
ومن �سروط عمله اليومية ومن تكوينه احلايل ومن قدراته وخرباته 

اإىل  و�سع  من  لنقله  الالزمة  املخططات  ن�سع  ثم  احلالية،  ومهاراته 
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ي�ستوعب  لكي  وتاأهيله  ترقيته  �سلم  يف  اآخر  اإىل  م�ستوى  ومن  اآخر 

ر�سالته ودوره يف ع�سر العوملة واملعلوماتية مبا يتطلبه ذلك من �سرورة 

امتالك خربات ومهارات وذهنية، وثقافة جديدة متفاعلة.

كما ينبغي للمنظور احل�ساري يف التعليم اأن يركز على �سرورة اأن 

ي�ساهم التعليم بفل�سفته احل�سارية يف:

- رفع وعي الفرد وفهمه اإىل م�ستوى الأحداث العاملية.

ب�سورة  وقدراته  ومعارفه  الفرد  وعي  وتنظيم  ترتيب  اإعادة   -

متنا�سقة ومنظمة.

- توجيه وتر�سيد موقف الفرد و�سلوكياته ب�سورة اأ�سيلة وفعالة.

- اإعادة �سياغة ال�سلة بن الفرد ومنوذجه الكوين وتاريخه وتراثه 

وذاته.

- اإعادة التوتر والفاعلية حلركة الفرد وتر�سيخ قيم العطاء والبذل 

والإبداع.

اجتهاداته  ت�ستقيم  حتى  للفرد  املعريف  النظام  تنظيم  اإعادة   -

واأفكاره.

- اإعادة تنظيم وترتيب النظام الثقايف للفرد بال�سورة التي متكنه 

من حتقيق معاين وقيم منط حياته وطرائق �سلوكه واأبنية عالقاته مع 

الذات والآخر.

- اإخراج الفرد املتعلم املتمتع باللحمة املنهجية الالزمة للتعامل مع 

الأحداث والوقائع وامل�سكالت على وفق منهج وا�سح القواعد والأ�س�ص 

واخلطوات والإجراءات والو�سائل والأ�ساليب والأدوات.

الثقافة  نظام  ويف  الفرد  عقل  داخل  القيم  �سلم  ترتيب  اإعادة   -

ال�سائدة؛ بحيث ترتتب القيم ح�سب اأهميتها واأولويتها فيفرق بن القيم 

والأخالقية  والروحية  التعبدية  القيم  وبن  العملية،  والقيم  النظرية 

والقيم الفعلية وال�سلوكية والجتماعية.
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- اإعادة �سحذ الفعالية الروحية والفكرية والجتماعية والثقافية 

والأخالقية وال�سلوكية للفرد واجلماعة.

احل�سارية  الفاعلية  لتحقيق  الالزم  الجتماعي  النظام  اإيجاد   -

داخل موؤ�س�سات، وتوجيهها خلدمة العقد الجتماعي للمجتمع.

- تعليم وتربية الفرد واجلماعة على قيم ر�سالية وتاريخية حتقق 

له كينونته التاريخية وتتيح له اإمكانيات الإ�سهام يف التطور احل�ساري 

الذاتي للمجتمع ويف الإ�سهام احل�ساري يف تطور احل�سارة الإن�سانية 

عموما.

- �سرورة م�ساهمة التعليم يف حتديد الأدوار الجتماعية احلقيقية 

ملختلف طبقات املجتمع من �سا�سة وعلماء ومثقفن وحرفين ومهنين 

ورعايا وغرهم.

- اإعادة النظر يف �سرورة اإ�سهام التعليم يف عملية ترتيب وتنظيم 

قيم الأ�سرة و�سبكة عالقات الأ�سرة مع اأفرادها ومع النظام الجتماعي 

العام.

- �سرورة م�ساهمة التعليم يف �سبط ال�سلة بن الفرد ودينه وتراثه 

وتاريخه وح�سارته وواقعه وحا�سره وم�ستقبله.

- �سرورة توجيه التعليم لكي ي�ساهم يف ت�سكيل الثقافة التي تت�سف 

بالت�سامح وال�سالم والأمن وال�ستقرار وامل�ساركة اجلماعية يف حمل 

هموم املجتمع والقيام بالواجبات وغرها من القيم.

اإذن عند اإعادة النظر يف دور املعلم ويف فل�سفة التعليم ينبغي اأن 

يكون الإطار النظري الذي ننطلق منه م�ستوعبا لكل املعطيات وواعيا 

تتحكم يف م�سرة  التي  الداخلية واخلارجية  واملوؤثرات  العوامل  بكل 

والتجديد  التغير  عن  بحث  جمرد  لي�ص  فالأمر  ومنطقها.  الأ�سياء 

باعتباره مو�سة جديدة تغزو الأ�سواق والعقول، ولكن اإحداث التجديد 
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ودعم  التعليم  فل�سفة  لتفعيل  بو�سفه منوا طبيعيا �سروريا  والتفعيل 

الدور احل�ساري للمعلم لكي يرقى اإىل م�ستوى الأحداث الإن�سانية لي�ص 

فقط يف معلوماته ومهاراته وخرباته واأدواته وو�سائله ولكن، وبالدرجة 

الأوىل، يف ذهنيته ووعيه وثقافته و�سخ�سيته ور�سالته؛ ذلك لأن اأي 

والتكنولوجيات  والو�سائل  والأدوات  واملهارات  التقنيات  يف  جتديد 

وال�سخ�سية  والثقافة  والعقلية  الذهنية  يف  ي�سنده جتديد  اأن  ينبغي 

والقيم التي حتكم النظام التعليمي كله من اأدناه اإىل اأعاله.

ال�ساهد:  للمعلم  احلــ�ــســاريــة  االأدوار  ثــانــيــا: 

ال�سروط واالآفاق

1 - �سروط حتديد الدور احل�ساري للمعلم ال�ساهد:

اإعادة  من  ذلك  يقت�سيه  وما  للمعلم  احل�ساري  الدور  قبل حتليل 

التعليمية  للعملية  العامة  الأهداف  التعليمية ويف  الفل�سفة  النظر يف 

والرتبوية، ينبغي التاأكيد على اأن احلديث عن املعلم ودوره ل يقت�سر 

املعلم  ن�سميه  الذي  الإن�سان  اأو  ال�سخ�ص  اأو  الفرد  هذا  على  فقط 

والذي له وظيفة تدري�سية وتعليمية متعارف عليها. فاحلديث عن دور 

املعلم يتخذ �سكل منظومة متكاملة ومركبة يتحدد مبوجبها هذا الدور 

يف اإطار كلي �سمويل تتدخل فيه عوامل كثرة وعنا�سر متعددة؛ اإذا 

ما نق�ص منها عن�سر اأو اختل ارتبكت كامل املنظومة وفقدت تنا�سقها 

وفاعليتها، وبالتايل يفقد املعلم الدور احل�ساري احليوي ويتحول من 

دور ح�ساري فاعل اإىل جمرد عمل روتيني رتيب قاتل كما هو معروف 

يف كثر من البلدان. ومنظومة الدور احل�ساري للمعلم ل تتحدد فقط 

باملعلم وتكوينه وخرباته ومهاراته وقدراته وفنون اأدائه واأ�ساليب عمله، 

ولكن مبجموعة عوامل واأدوار اأخرى اأ�سا�سية اأهمها:

- العوامل وال�سروط واالأدوار املتعلقة باملتعلم:

وهي �سروط تت�سل به باعتباره متعلما اأول، وناقال للعلم واملعرفة 

ثانيا، وع�سواً فاعاًل يف املجتمع ثالثا، و�ساحب دور معن رابعا؛ فاملتعلم 
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باعتباره الهدف الأويل للفعل التعليمي وو�سيلته الأ�سا�سية ل�ستمراره 

وال�سرورة الالزمة مل�ستقبله له دور كبر يف حتديد الدور احل�ساري 

للمعلم. فاملتعلمون بكل اأعمارهم وم�ستوياتهم وتخ�س�ساتهم والأدوار 

املجتمع  يف  مبواقعهم  التحاقهم  اأو  تخرجهم  عند  ميار�سونها  التي 

للمعلم.  احل�ساري  الدور  لفهم  املهمة  العنا�سر  من  واحدا  ي�سكلون 

الأ�سا�سي  الدور  واملتعلمن  للمتخرجن  اأ�سبح  املتقدم  العامل  ففي 

املحدد ملدى فاعلية املوؤ�س�سات التعليمية وكفاءتها وقدرتها. فاملتعلم 

اأ�سبح حمدداً اأ�سا�سياً لفائدة وقدرة املوؤ�س�سة التعليمية على املناف�سة 

داخل املجتمع ويف اأ�سواق التعليم والتوظيف والقت�ساد التي ت�ستقطب 

اأ�سبحت  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى  املتعلمة.  والقيادات  اخلربات  هذه 

 واأو�ساعهم النف�سية 
(4)

درا�سة �سيكولوجية و�سو�سيولوجية املتعلمن 

والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية والفكرية والذهنية من اأهم العوامل 

التي ينبغي اأخذها بعن العتبار عند احلديث عن املعلم ودوره، ومدى 

قدرته على الو�سول اإىل هذا املتعلم واإعادة توجيهه و�سياغة عقليته 

وذهنيته و�سخ�سيته. كما اأن راأي املتعلم وتغذيته الراجعة يف املعلم، ويف 

املوؤ�س�سة التعليمية، ويف الربنامج التعليمي، ويف املواد، ويف الكتاب، ويف 

املقرر، ويف اأ�ساليب التوجيه والإ�سراف والتقومي، ويف نظام التعليم، 

وكذلك راأيه يف موؤهالته وقدرته حن التخرج والندماج يف وظيفته 

اأو عمله، وقدرته وفاعليته الأدائية والإجنازية و�سخ�سيته و�سلوكه.. 

ُكلُّ هذه الأمور اأ�سا�سية يف حتديد الدور احل�ساري للمعلم؛ ذلك لأن 

الدور احل�ساري للمعلم ل يحدد فقط يف داخل الق�سم اأو يف �ساحات 

املوؤ�س�سة، ولكن يتقرر جزء كبر منه يف املجتمع، ويف حياة املتعلم الذي 

تخرج من هذه املوؤ�س�سات، وحمل ذلك التعليم ونوعيته اأو �سورته اأو 

مثاله. ومن هنا ينبغي للقائمن على نظام التعليم اأن تكون لهم الدراية 

الكافية باملتعلم واأو�ساعه وظروفه النف�سية والجتماعية والقت�سادية 

والثقافية والفكرية والذهنية لي�ص حن وجوده يف املوؤ�س�سات التعليمية 

فقط، ولكن حال اندماجه يف الفعل الجتماعي.

(4) انظر عبدالعزيز برغوث، تاأثر العوامل الثقافية والجتماعية والنف�سية يف منو املعرفة وتطورها اإنتاجا وا�ستهالكا، 

املوؤمتر العاملي حول التعليم اجلامعي بن ا�ستهالك واإنتاج املعرفة، كلية الرتبية، جامعة البحرين، 6-8 مار�ص 1999م.
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- ال�سروط واالأدوار اخلا�سة باملوؤ�س�سة التعليمية:

وت�سمل موؤهالتها واإمكاناتها وقدراتها وخرباتها و�سمعتها وطرائق 

والأفكار  املعارف  نوع  وكذلك  واأهدافها،  تعليمها  وفل�سفة  اأدائها 

واملعلومات والنظريات واخلربات واملهارات التي تقدمها. فاملوؤ�س�سة 

التعليمية املوؤهلة هي التي ت�سهم يف تاأهيل املعلم لأداء دوره احل�ساري 

احلقيقة،  يف  هي،  واملوؤ�س�سة  التح�سيل.  على  املتعلم  ت�ساعد  كما 

امل�سئولة عن اإيجاد اجلو واملناخ النف�سي والجتماعي والثقايف الالزم 

لنجاح العملية التعليمية، ويف وقتنا احلا�سر تطورت م�سالك ومداخل 

مراعاة  على  املبني  والت�سير  والتنظيم  الإدارة  يف  فعالة  جديدة 

�سيكولوجية و�سو�سيولوجية املعلم واملتعلم، وكذلك اإدخال اأرقى و�سائل 

واإتقان  ت�سريع  على  امل�ساعدة  الفاعل  الأداء  وتكنولوجيات  وتقنيات 

وت�سهيل عملية التعليم والتعلم والتفاعل التعليمي.

- ال�سروط واالأدوار اخلا�سة بالنظام التعليمي داخل جمتمع ما:

فالنظام التعليمي والرتبوي بفل�سفته واأهدافه وغاياته وم�سوغاته 

ودوافعه واأ�س�سه ومقوماته يعد من اأهم العوامل امل�ساعدة على حتقيق 

الدور احل�ساري للمعلم. فالنظام التعليمي املبني على مفاهيم ا�ستهالك 

املعرفة وا�ستراد املعرفة والتقليد والتباع، ويفتقر اإىل اأ�س�ص الإبداع 

والجتهاد والطموح، ول يقوم على ت�سجيع البحث الأ�سيل والإبداع 

الأ�سيل، ول يطمح اإىل تخريج مبدعن ومفكرين جمتهدين هو، يف 

حقيقته، نظام تعليمي ل ي�ستطيع اأن ينتج معلما ميكنه اأن يوؤدي دورا 

ح�ساريا تربويا. فهو ينتج معلمن وكفى!. فنظم التعليم الراقية هي 

التي ت�سع فل�سفة تطمح من خاللها اإىل تخريج القيادات والكفاءات 

يف  املناف�سة  على  والقادرة  الراقية،  التعليمية  والقدرات  واخلربات 

امل�ستوى العاملي وعلى كل الأ�سعدة. هذا من جهة ومن جهة اأخرى، 

فاإن النظام التعليمي املوؤ�س�ص على فل�سفة ل ي�سكل فيها تراث املجتمع 

وثقافته وتاريخه وروؤيته الكونية حجر الأ�سا�ص نظام ل ي�ستطيع اأن 
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ينتج معلمن قادرين على الأداء احل�ساري الرتبوي الذي يرتقي اإىل 

م�ستوى الإجنازات العاملية احل�سارية القائمة.

- ال�سروط واالأدوار اخلا�سة بفل�سفة التعليم واأهدافه:

ومما �سبق، ميكن القول اإنَّ فل�سفة التعليم ينبغي اأن تتحدد بال�سورة 

التي تتعمق فيها قيم الدور احل�ساري العاملي للمعلم والر�سالة الرتبوية 

التاريخية التي تناط به. وب�سورة عامة، فاإن فل�سفة ح�سارية للتعليم 

ت�ستطيع بطبيعة احلال اأن تنتج معلما قادرا على اأداء دور ح�ساري، اأما 

فل�سفة تعليمية من اأجل التعليم والنفع املادي فهي فل�سفة ل ت�ستطيع 

اأن تنتج روؤية ح�سارية للتعليم. وبطبيعة احلال اخللل الذي يحدث يف 

نطاق فل�سفة التعليم وفل�سفة الرتبية �سيوؤدي بال�سرورة اإىل اإ�سكالت 

التاأثر يف  وبالتايل  الرتبية  واأهداف  التعليم  اأهداف  منظومة  داخل 

دور املعلم الذي يدور بطبيعته حول فل�سفة واأهداف التعليم. ومن هنا 

 واأهدافه ينبغي اأن تكون ذات 
(5)

ينبغي التاأكيد على اأن فل�سفة التعليم 

اأفق ح�ساري ممتد لكي تخرج معلمن ذوي قدرات ح�سارية يف الفهم 

والنظر والأداء واملمار�سة والإجناز والتفاعل. وكما يقول اأحد الباحثن 

الذين حاولوا تلخي�ص خطورة الأهداف التعليمية والرتبوية يف ت�سكيل 

دور املعلم وحتديد اأفق ر�سالته: »فاإنه ب�سبب هذا اخلالف يف حتديد 

الأهداف الرتبوية وت�سنيفها تنوعت هذه الأهداف اإىل ما ل نهاية من 

الآراء. فهناك من يقول اإن اأهداف الرتبية يجب اأن ترتكز حول منو 

الفرد معرفيا وعقليا، بينما يرى اآخرون اأن اأهداف الرتبية يجب اأن 

تركز على م�ساعدة املتعلم على تطوير قدراته اإىل اأق�سى مدى، وفريق 

ثالث يرى اأن الهدف الرئي�سي للرتبية هو اإيجاد التوازن يف �سخ�سية 

املتعلم، وفريق رابع يرى اأن الرتبية يجب اأن تهدف اإىل حتقيق التوازن 

بن املعارف النظرية والتطبيقات العملية، اأو بن الفنون والآداب وبن 

العلوم، ويرى فريق خام�ص الرتكيز على التفوق يف ميادين التخ�س�ص. 

(5) See، J. C. Aggarwal، Teacher and Education in a Developing Society، First Edition، 

(Delhi:. Vikas Publishing House PVT LTD، 1995) PP. 3-24.
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ويرى اآخرون اأن الأهداف هي تلبية حاجات املجتمع من خالل اإيجاد 

طبقة عاملة مدربة تتمتع مب�ستوى منا�سب من التعليم، اأو من خالل 

 .
(6)

الثقافة والأخالق«  اأو  الفن  اأو  للدميقراطية  املالئم  توفر اجلو 

فاإذا كان هذا هو حال املوؤ�س�سات الرتبوية - دون تعميم ول مبالغة - 

وهذا هو نوع املنتوج والثمرة التي تتح�سل من جهادنا التعليمي، فاإن 

الأمر يحتاج اإىل مراجعة �ساملة للفل�سفة التعليمية ولدور املعلم.

التعليم ولأهدافه دور  اإنه ملا كانت لفل�سفة  القول  ومن هنا ميكن 

اإخفاقنا  فاإن  وحدودها،  ر�سالته  واآفاق  املعلم  دور  حيوي يف حتديد 

تطوره  وملرحلة  للمجتمع  املنا�سبة  والأهداف  الفل�سفة  �سياغة  يف 

ووعيه �سيوؤدي اإىل اإ�سكالت خطرة يف م�سرة التعليم ويف دور املعلم 

 يف جمال حتديد 
(7)

ور�سالته. وب�سورة عامة فاإن كثرا من اخلرباء 

الآتية  الأهداف  على  الرتكيز  اأهمية  يرون  والتعليم  الرتبية  اأهداف 

الفرد،  ذات  مفهوم  الأ�سا�سية، حتديد  املهارات  تنمية  وهي:  للتعليم 

يف  يجري  ما  لتف�سر  املتجمعة  املعلومات  ا�ستعمال  الآخرين،  فهم 

العامل، التعلم امل�ستمر، ال�سعادة العقلية والنف�سية، امل�ساركة يف عامل 

 .
(8)

القت�ساد، الع�سوية الجتماعية امل�سوؤولة، الإبداع والتعاي�ص مع التطور 

و�سع  التعليمية  املوؤ�س�سات  حتاول  الأهداف  هذه  مثل  اأ�سا�ص  فعلى 

املناهج والربامج الكفيلة بتخريج املعلمن القادرين على حتقيق هذه 

الأهداف؛ فالأهداف اإذن لها وظيفة اأ�سا�سية يف حتديد دور املعلم، 

وبها تتحدد كثر من معامل ر�سالته.

- ال�سروط واالأدوار اخلا�سة باملجتمع وثقافته وح�سارته:

اإن دور املعلم يف التعليم ويف املجتمع عموما له �سلة بو�سع املجتمع 

والثقافة واحل�سارة التي مير بها هذا املجتمع، واملجتمع الذي ت�سكل 

فيه العملية التعليمية والوظيفة احل�سارية الر�سالية للمعلمن موقعا 

(6) John White، The Aims of Education، (London: Routledge & Kegan Paul، 1982)، p. 1-3.

اأ�ساليب التدري�ص: حل امل�سكالت، تنمية الإبداع، ت�سريع التفكر العلمي،  اإبراهيم اأحمد م�سلم، اجلديد يف  (7) انظر: 

الطبعة الأوىل، (الأردن: دار الب�سر، 1994).

(8) The ASCD Committee on Research and Theory، Measuring and Attaining the Goals 
of Education، The Association for Supervision and Curriculm Development ASCD in the 
USA، 1980، PP.3-4.
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بالتعليم  اهتمامه  ياأتي  الذي  املجتمع  عن  يختلف  وفاعال  حيويا 

املجتمع  اإىل  بالن�سبة  احلال  وكذلك  اهتماماته،  موؤخرة  يف  والرتبية 

ودور  اأو هام�سي.  ب�سيط  دور  ذات  والتعليم  الرتبية  فيه  تكون  الذي 

املعلم وفاعليته اإمنا تتحدد بفل�سفة املجتمع للحياة، وروؤيته يف �سوؤون 

الجتماع الب�سري، ونظرته اإىل العالقات والتوازنات الدولية ومواقفه 

التنمية والبناء احل�ساري عموما. ومن هنا فاإن حتديد  اإزاء ق�سايا 

وقيمه  املجتمع  بواقع  تام  وعي  نكن على  اإذا مل  يتاأتى  ل  املعلم  دور 

حال  درا�سة  فاإن  ال�سبب  ولهذا  احل�سارية.  وطموحاته  الثقافية 

املجتمع واأو�ساعه وثقافته وح�سارته ومعرفة و�سعه ومرحلته الثقافية 

واحل�سارية يعد من العوامل املهمة يف حتديد الدور احل�ساري للمعلم. 

فمجتمع متخلف ومنهار، وجمتمع يف حروب م�ستمرة، وجمتمع غر 

اآمن وغر م�ستقر وغر متقدم، وجمتمع م�ستقر وناٍم، وجمتمع متقدم 

ومتح�سر.. فهذه املجتمعات لي�ست على وعي واحد ومعاجلة واحدة 

عن  احلديث  يجوز  فال  هنا  ومن  للمعلم.  احل�ساري  الدور  لق�سية 

تطوره  وظروف  املجتمع  واقع  عن  مبعزل  للمعلم  احل�ساري  الدور 

و�سقف وعيه وحت�سره.

- ال�سروط اخلا�سة بالتجديد املتنامي يف و�سائل واأدوات واأمناط 

وطرائق التعليم:

والتفعيل  التجديد  لتاأكيد �سرورة  دائما  واأكيدة  اإن احلاجة ما�سة 

 والأدوات والأمناط والتقنيات املتعلقة بتكوين 
(9)

للو�سائل والطرائق 

. والتعامل مع املتعلم، ومع املوؤ�س�سة التعليمية ودور املجتمع 
(10)

املعلم 

يف العملية التعليمية. فالتجديد ينبغي اأن ي�سمل كل العنا�سر الالزمة 

لنجاح الفعل التعليمي ولي�ص فقط بع�ص التقنيات اأو الو�سائل. والنظم 

التعليمية املعا�سرة تعي�ص حتولت وتغرات جذرية ب�سبب الإجنازات 

والتكنولوجيا  املعلوماتية  جمالت  يف  حيزها  تاأخذ  التي  ال�سخمة 

(9) انظر، م�سلم، اجلديد يف اأ�ساليب التدري�ص، �ص 133 وما بعدها.

(10) See، Allan C. Ornstein، Strategies for Effective Teaching، (New York: Harper Collins 
Publisher، Inc.، 1990)
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النف�سية  الدرا�سات  جمالت  ويف  والت�سير،  والتنظيم  والإدارة 

والجتماعية والإعالمية والت�سالية والقت�سادية وغرها. وعلى هذا 

الأ�سا�ص، فلكي نفعل وجندد دور املعلم يقت�سي الأمر جتديداً وتفعياًل 

اأو  جانب  على  تركيزاً  لي�ست  فالق�سية  املهمة.  العنا�سر  من  لكثر 

عن�سر على ح�سب غره، ولكنها ق�سية منظور ح�ساري ا�سرتاتيجي 

اأبعادها وعنا�سرها  اأ�سا�سها ويتعامل مع خمتلف  الق�سية من  يعالج 

كما �سياأتي لحقا.

2 - اآفاق الدور احل�ساري للمعلم الر�سايل ال�ساهد:

بعد اأن تعرفنا على ال�سروط الأ�سا�سية الالزمة لبعث وتفعيل الدور 

احل�ساري للمعلم، ينبغي الآن معاجلة هذا الدور نف�سه. فاملعلم، كما 

هو متعارف عليه يف اأنظمتنا التعليمية، يقوم باأدوار معينة ورمبا يف 

بع�ص املرات حمددة؛ اإذ على املعلم واجبات وم�سوؤوليات داخل الق�سم 

ومع التالميذ واملتعلمن ومع املوؤ�س�سة التعليمية ومع املحيط التعليمي 

ب�سورة عامة؛ مبا يف ذلك واجبات التح�سيل والزيادة يف العلم واخلربة 

واملهارات والطالع على اجلديد يف عامل املعرفة والو�سائل والتقنيات، 

وكذلك يف جمال البحث والإبداع والجتهاد واإنتاج الأفكار والأعمال، 

نزيد هنا  والإ�سهام يف تطوير تخ�س�سه. ورمبا  الإثراء  والعمل على 

دورا اآخر للمعلم هو امل�ساركة يف الن�ساط والعمل الجتماعي.

ولكي تت�سح امل�ساألة ميكن، تق�سيم اأدوار املعلم اإىل ثالثة اأنواع على 

الأقل هي: الأدوار الأكادميية والأدوار الجتماعية، والأدوار احل�سارية 

 يف وظيفته وما تتطلبه 
(11)

الر�سالية. وترتكز الأدوار الأكادميية للمعلم 

ومهارات  خربات  ومن  و�سلوكي،  ومنهجي  وعقلي  معريف  تكوين  من 

يف طرائق التدري�ص ويف اإدارة الق�سم واملحا�سرة والتقومي لالأداء ويف 

ا�ستعمال الو�سائل والأدوات التعليمية مثل الكتب والأجهزة والتقنيات 

اجلديدة. وكذلك يف مناهج التعامل مع نف�سيات املتعلمن وقدراتهم 

(11) Patric Whitaker، Managing to Learn، First Ed. (London: Biddles Ltd Guilford and 
King's Lynn، 1995)، 24.
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والقت�سادية  والجتماعية  الثقافية  واأو�ساعهم  واملعرفية،  العقلية 

البحث  م�سائل  يف  الأكادميي  امل�ستوى  يف  املعلم  وي�ساهم  وغرها. 

التطويرية،  والور�سات  والندوات  املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  والطالع 

اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  املوؤ�س�سات  داخل  الأكادميية  والن�ساطات غر 

امل�سائل الأكادميية الأخرى. وهنا ينبغي للموؤ�س�سة التعليمية وللنظام 

التعليمي ول�سيا�سة املجتمع باأكملها اأن توفر املناخ وال�سروط الالزمة 

لفعالية املعلم الأكادميية.

تطوير  يف  اإ�سهامه  يف  فتتلخ�ص  للمعلم  الجتماعية  الأدوار  واأما 

الجتماعية  الفعاليات  امل�ساركة يف  وتنميته من خالل  املجتمع  وعي 

املختلفة واملتنوعة، وال�ستفادة من و�سائل الت�سال والإعالم احلديث 

خلدمة ق�سايا املجتمع، بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف ن�ساطات التوجيه 

للمعلم  املجتمع. وميكن  داخل  اأنواعه  بكل  والإ�سراف   
(12)

والإر�ساد 

اأن ميار�ص دورا اجتماعيا حيويا من خالل �سلوكه وقدوته وممار�سته 

امللتزمة داخل املجتمع ويف نطاق الأ�سرة ويف ميدان العمل اخلري 

والت�سايل وغرها.

واأما الأدوار احل�سارية والثقافية وهي التي تهمنا يف هذا البحث 

فتتلخ�ص يف دورين مهمن:

1) دور املربي الناقل لقيم ح�سارية وثقافية.

2) دور الإن�سان الر�سايل احلامل لقيم ال�سالم والأمان والت�سامح 
واحلوار والتعارف العاملي.

- املعلم الر�سايل ال�ساهد باعتباره مربيا وناقال لقيم ح�سارية:

ففي الدور الأول يتحول املعلم من جمرد ملقن معلم ومدر�ص وناقل 

و�سارح للمعارف والعلوم اإىل مربٍّ ينقل قيماً ح�سارية وثقافية توؤثر 

(12) Ibid.، p.90.
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بطبيعة احلال  فاملربي،  وال�سلوك.  والذهنية  والعقلية  ال�سخ�سية  يف 

يتعدى معنى التعليم لأنه يحمل منوذجا ح�ساريا وثقافيا وينتمي اإىل 

دين وثقافة وح�سارة راقية ينبغي اأن يج�سد قيمها يف ذاته و�سخ�سيته 

و�سلوكياته وعالقاته وتفاعالته واأعماله ون�ساطاته اخلا�سة والعامة. 

فاملربي لي�ص جمرد معلم داخل املوؤ�س�سات الأكادميية ولكنه �ساحب 

اإل جزء  املوؤ�س�سة الأكادميية  مهمة يف كل مكان ويف كل جمال، وما 

واحد من عمله العام. وعندما نتحدث عن املعلم، باعتباره مربياً، فاإننا 

ل نق�سد احلديث عنه كمعلم فقط بل ن�سيف اإىل ذلك البعد الذي 

للتاأديب والرتبية احل�سارية لي�ص فقط لتالميذه  يجعل منه منوذجا 

وطلبته ولكن للمجتمع كله.

ال�سالم  لقيم  وحاماًل  ر�ساليًا  اإن�سانًا  باعتباره  ال�ساهد  املعلم   -

العاملي:

ذاته  به حدود  يتجاوز  الذي  الدور  فهو  للمعلم  الثاين  الدور  واأما 

و�سخ�سيته وتالميذه وموؤ�س�سته التعليمية وجمتمعه وقوميته لي�سبح 

�ساحب ر�سالة ح�سارية كربى ي�سهم من خاللها يف اأداء دور اإن�ساين 

يفيد كل النا�ص. فما اأحوج احل�سارة الإن�سانية اليوم وهي تواجه كل 

اأنواع الأزمات وامل�سكالت العاملية ال�ساملة اإىل معلمن يرفعون ق�ساياه 

وي�سهمون يف معاجلة هذه امل�سكالت من اأجل رفع ثقل الأزمات على 

كثر من �سعوب العامل التي ترزح حتت وطاأة احلروب والفقر والظلم 

كبر  اإن�ساين  دور  لأداء  ويعد  يربى  فاملعلم حن  وغرها.  والطغيان 

ي�سبح �ساحب ر�سالة و�ساحب قيمة وموقع يف عامل النا�ص. واأعظم 

ر�سالة ي�ستطيع املعلم اأن يوؤديها للح�سارة الإن�سانية اليوم حول اإ�سهامه 

والت�سامح يف وطنه ويف  والأمن  ال�سالم  قيم  ون�سر  الفاعل يف حمل 

اأوطان العامل الف�سيح. فالإن�سانية اليوم، بعد اأن ا�ست�سرت فيها اأمرا�ص 

والأمان  ال�سالم  قيم  اإىل  تكون  ما  اأحوج  اأ�سبحت  والظلم،  احلروب 

والت�سامح واحلوار والتعارف اأكرث من ذي قبل. فاحل�سارة الإن�سانية 

اإذا مل تتغلب فيها قيم الرحمة والت�سامح وال�سالم واحلوار والتعارف 
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على قيم الت�سدد والتع�سب وال�سراع والتناحر والهيمنة فاإن م�سرها 

�سيكون خطرا للغاية. ومن هنا كان لأي معلم اليوم، بالإ�سافة اإىل 

ر�ساليا  ح�ساريا  اإن�سانيا  دورا  ليوؤدي  يتاأهل  اأن   ، ومربٍّ كمعلم  دوره 

مهما للغاية. وقد بن الإ�سالم اأعظم الوظائف احل�سارية التي ينبغي 

وال�سالم  العلم  قيم  ليحمل  ر�سالته  يعي  حن  املعلم  بها  ي�سطلع  اأن 

والرحمة والأمان وال�ستقرار واحلرية والعدل والت�سامح وين�سرها بن 

الكبر  احل�ساري  الدور  هو  ذلك  اأجمعن.  النا�ص  وبن  جلدته  بني 

الذي ينبغي اأن تنبني عليه فل�سفة التعليم يف بالد امل�سلمن. ففل�سفة 

التعليم ينبغي اأن ل تقف فقط عند حد الأدوار الأكادميية والجتماعية 

للمعلم.  احل�سارية  الأدوار  اأهمية  بقوة  تر�سخ  اأن  ينبغي  بل  للمعلم 

فالدوراحل�ساري للمعلم يحتاج اإىل تر�سيخ جملة اأمور يف وعي املعلم 

ويف جوهر الفل�سفة التعليمية وهي:

تكوين  يف  ال�سمويل  الكلي  احل�ساري  املنظور  تر�سيخ  �سرورة   -

املعلم ويف فل�سفة التعليم.

- �سرورة اللتزام مب�سادر املعرفة املتكاملة التي ت�سكل جزءا من 

والكون  الوحي  تت�سمن  والإ�سالميةوالتي  العربية  املجتمعات  واقع 

والتاريخ والتجربة واخلربة والفطرة والوجدان كم�سادر �سرورية لفهم 

احلياة وبناء احل�سارة املتوازنة.

والثقافة  الإ�سالمية  احل�سارة  ومقومات  اأ�سول  اإىل  الرجوع   -

اأو  تعليمية  فل�سفة  اأي  يف  وتر�سيخها  الإ�سالمي  والرتاث  الإ�سالمية 

تكوين للمعلم.

الإن�ساين  احل�ساري  وخطابه  الإ�سالم  عاملية  بقيم  اللتزام   -

الذي يدعو اإىل الجتهاد والإبداع وال�سالم والأمان والت�سامح. فكل 

اأن تر�سخ يف وعي املعلمن لكي يتاأهلوا لأداء دور  هذه القيم ينبغي 

ح�ساري.
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الكربى  احل�سارية  والإجنازات  التجارب  على  النفتاح  �سرورة   -

للح�سارة الإن�سانية وال�ستفادة الق�سوى من هذه املنجزات والتقنيات 

واخلربات.

معهم  والتعارف  والتحاور  الآخرين  اإىل  الإح�سان  ثقافة  تكوين   -

كاأ�سا�ص للثقافة التعليمية التي ينبغي اأن تنت�سر يف بالد امل�سلمن؛ لأن 

ي�ستطيع  الذي  املعلم  تكوين  على  القادرة  الوحيدة  هي  الثقافة  هذه 

ال�سطالع بالدور احل�ساري املنوط باملعلمن الر�سالين.

ما  فاإن  وم�ستمر  منهجي منظم  اإىل عمل  بحاجة  الأمر  كان  فاإذا 

العلماء  تفرز مناذج جديدة من  تربوية  موؤ�س�سات  »قيام  نحتاجه هو 

لهم  وتكون  العلم،  ميدان  يف  الر�سالة  معجزة  اإبراز  يح�سنون  الذين 

املنابر  لعتالء  يوؤهالنهم  اللذان  العلمي  والتفكر  العلمية  الكفاءة 

اأفرزها العلم يف م�سجد قرية الكرة الأر�سية الطهور  اجلديدة التي 

الذي خ�ص اهلل به ر�سوله، واعتالء منابر التلفزة وحمطات الإر�سال 

الف�سائية، والطباعة العاملية، ويخاطبون الإن�سانية باأح�سن مما عندها 

.
(13)

علما وفكرا واأدبا« 

اإن هذه الأمور وغرها كثر، وحال النظام التعليمي اليوم يف كثر 

من البلدان الإ�سالمية، واأداء املعلم ودوره يف ظل الواقع العاملي املعا�سر 

يدعونا، ب�سورة جدية، اإىل اإعادة النظر يف الفل�سفة التعليمية القائمة 

ويف الآفاق الكربى لدور املعلم. فاإذا كان اأمر اإعادة النظر والتجديد 

امتالك  ينبغي  فاإنه  �سروريا،  التعليم  ولفل�سفة  املعلم  لدور  والتفعيل 

واإل  والتجديد،  املراجعة  لهذه  ا�سرتاتيجي  ح�ساري  ومنظور  روؤية 

اأ�سبح الأمر ارجتال وفو�سى، كما هو احلال يف كثر من البلدان حن 

فنجري  ا�سرتاتيجية،  ودون  منهج  دون  التعليمي  تغيرالنظام  نحاول 

تعديالت وتغيرات هنا وهنا، ولكن دون كثر فائدة. وامل�ساألة كلها اإذن 

املتكامل،  واملنهج  املتوازنة  والروؤية  احل�ساري  املنظور  بوجود  منوطة 

(13) عر�سان، اأهداف الرتبية الإ�سالمية، �ص 161.
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الإجنازات احل�سارية يف  والتجاوب مع �سقف  الوعي  اإىل  بالإ�سافة 

الوعي  وكذلك  احلديثة،  والتكنولوجيا  واملعلوماتية  التقنية  جمالت 

ما  وتاأثر  اجلديد،  الإ�سالمي  العربي  الواقع  على  العوملة  بتاأثرات 

�سيفرزه الو�سع الدويل احلايل على كثر من املجتمعات وال�سعوب.

اإن اأهمية بناء املعلم الر�سايل ال�ساهد ح�ساريا تنبع من ال�سرورة 

احل�سارية ل�سرتجاع الأمة الو�سط لدورها التاريخي يف اإعمار العامل 

وحتقيق التوازن املن�سود يف م�سرة احل�سارة الإن�سانية. ولهذا ال�سبب 

احلركات  يف  وم�ستوياته  اأنواعه  بكل  التعليم  موقع  تعزيز  من  بد  ل 

التنموية احل�سارية يف خمتلف البلدان الإ�سالمية.
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اخلـــــــــــامتة





بعد هذه اجلولة يف مو�سوع »ال�سهود احل�ساري لالأمة الو�سط يف 

ع�سر العوملة: درا�سة يف اأهمية التجديد الثقايف والرتبوي والتعليمي« 

وق�سية  الو�سط  الأمة  مل�ساألة  فهمنا  يف  النظر  اإعادة  اأهمية  تبينت 

باخلر  املو�سوفة  الأمة  لهذه  كاأبناء  بنا  املنوطة  احل�ساري  ال�سهود 

والرحمة والإح�سان، واملكلفة باأداء واجب الدعوة احل�سارية العاملية 

الإن�سانية التي ت�ساهم يف اإعمار العامل وبناء احل�سارة املتوازنة. كما 

العوملة احلالية  لفهم طبائع  اأن هناك �سرورة حيوية  وا�سحا  اأ�سبح 

واآلياتها وديناميكياتها، ثم العمل من اأجل توجيه هذا الك�سب الإن�ساين 

توجيها ح�ساريا لكي ت�ستفيد منه الإن�سانية يف جمموعها حتت �سعار 

»العوملة احل�سارية الإن�سانية«.

اأن  الكتاب هي  اإليها  تو�سل  التي  الأ�سا�سية  ومن بن اخلال�سات 

اخليار ال�سرتاتيجي املحوري الذي ينبغي اأن يرت�سخ يف وعي النا�سئة 

ويف وعي اأمتنا هي اأن الطريق ال�سليم لإنها�ص الأمة هو طريق العلم 

املخطط  املنهجي  العمل  على  املوؤ�س�ص  احل�ساري  وال�سهود  والوعي 

واملتوازن واملتكامل. ولهذا ال�سبب، فالأمة بحاجة اإىل اأن توطن نف�سها 

الذي  والعلمي  والجتماعي  والرتبوي  الثقايف  العمل  على  واأبناءها 

ي�ستهدف تخريج اإن�سان ال�سهود احل�ساري. ومن هنا، فالأمة بحاجة 

والتنمية  الب�سرية  للتنمية  الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجيات  ت�سع  اأن  اإىل 

بتما�سك  املتعلقة  املمار�سات  دعم  ينبغي  كما  ال�ساملة.  احل�سارية 

املجتمع وال�سالم احل�ساري والفاعل املبدع مع الواقع املحلي والدويل 

اإىل  الأمة  توجيه  ينبغي  كما  والتعليم.  والرتبية  والثقيف  املتجدد، 

العمل الإيجابي يف خمتلف املجالت وامليادين القت�سادية والثقافية 

والجتماعية والتقنية وغرها. 

ويف الأخر، يوؤكد الكتاب اأن الأمة، على الرغم من ظروفها الراهنة 

واأو�ساعها املعقدة، ما زالت قادرة على التفاعل املبدع مع العوملة، وما 

املحاولت  اأنواع  لكل  والت�سدي  التحديات  مواجهة  قادرة على  زالت 
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احل�ص  تقوية  هو  واملطلوب  با�ستمرار.  ت�ستهدفها  التي  التفكيكية 

ال�ستخاليف لديها، وتعزيز ر�سالة ال�سهود احل�ساري لدى اأبنائها من 

خالل كل الو�سائط والو�سائل املتاحة الر�سمية وال�سعبية.
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�رضوط الإ�صهام يف الإ�صدار الفكري »اآفاق«

- اأن يكون للباحث اإ�سهام يف ميدان الفكر الإ�سالمي.

- اأن يكون البحث جديدا مل ي�سبق ن�سره.

- اأن يتناول البحث ق�سايا الفكر واملنهج واحل�سارة، منطلقا من واقع 

الأمة يف املعاجلة، وم�ست�سرفا لالآفاق امل�ستقبلية.

- اأن ي�سهم يف تاأ�سيل الروؤية الو�سطية واإ�سعاع قيم الفاعلية والتجديد.

- اأن ينطلق، يف التحليل واملعاجلة، من الروؤية الو�سطية القائمة على 

قيم الإن�ساف واحلوار واملو�سوعية.

- اأن يبتعد عن اإعادة اإنتاج اخلالف الفكري واملذهبي

- اأن يعتمد املنهجية العلمية يف التوثيق والرتقيم والتحقيق.

- اأن يقدم البحث مطبوعا يف ثالثة نظائر، اإ�سافة اإىل قر�ص مدمج، 

 Simpliefed وبخط ،A4 سفحة، من حجم� مائتي  يتجاوز  ل  واأن 

Arabic، ذي البنط 16.

- يحق للجنة العلمية اأن تقرتح على �ساحب البحث اإدخال التعديالت املنا�سبة.

- ل ت�سرتد الأبحاث غر املن�سورة.

- يقدم ل�ساحب البحث املن�سور مكافاأة مالية تقديرية.






