قراءات

203

كتب بالعربية
دراسات في الدين والتربية وفلسطين والنهضة
تكريم ًا للدكتور هشام ّ
نشابه
حممود سويد وماهر الشريف (حمرران)
بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية 329 .2015 ،صفحة.

يأتي

هذا الكتاب
التكريمي
املتنوع للدكتور هشام نشّ ابه
تقديراً من مؤسسة الدراسات
الفلسطينية لدوره الرائد
فيها ،من خالل ترؤوسه
جملس األمناء خالل 28
عام ًا ( 1984ـ  ،)2012كما
لعمله يف التربية والتعليم
لعقود .وتتوزع األوراق
البحثية على أربعة حماور:
الفكر الديني والتربية
وفلسطين والنهضة العربية.

يف الفكر الديني

كتب يف احملور األول،
السيد حممد حسن األمين،
عامل الدين اللبناين
واملستشار يف احملكمة
اجلعفرية العليا ،عن "الدين
وحق االختالف" ،ساعي ًا
لكشف اخللفية التي حالت

وحتول دون الفصل بين
اإللهي والبشري يف الفكر
اإلسالمي الذي يأخذ
به السيد ،وال سيما يف
موضوعة االختالف التي
هي بمثابة واقع مادي
موجود يشير إىل التعدد
والتنوع الذي ينكره البعض
بحجة إضراره باالجتماع،
وحتديداً عند األنظمة
الشمولية واالستبدادية التي
جلأت أيض ًا إىل املقدس
لنفي التعدد .ويرى السيد
األمين أن مسألة تأصيل
االختالف حتتاج إىل حترير
"البنية الفكرية العقائدية"،
وإزالة االلتباس احلاصل
بين البشري واإللهي يف
مسألة السلطة ،وهو ير ّد ذلك
إىل مصدرين 1 :ـ "اإليمان
اإلسالمي بالهيمنة اإللهية
الكاملة على احلياة والكون

واإلنسان" (ص  ،)9وبالتايل
على شرعنة أي سلطة تقترب
من هذا النموذج ،ومن ثم
قصور الفقه اإلسالمي عن
التدقيق يف هذه املسألة؛
 2ـ عدم التمييز بين
"الشريعة" وسلطة احلكم،
ومآل األمر رفض أي مبدأ
يقول باالختالف والتعدد.
وللسيد رؤيته للخالص من
ال،
يقر أو ً
هذا االلتباس ،فهو ّ
بمبدأ الهيمنة اإللهية ،لكنه
يقرنه بحرية الكائن اإلنساين
وإنتاجها وحمايتها ،وهذا
هو املدخل إىل حترير
االجتماع السياسي اإلسالمي
وسلطاته من شبهة احلق
اإللهي .فشرعية السلطة تنبع
إذاً من اخليار احلر للبشر.
وثاني ًا ،إذا كانت الشريعة
إلهية ،فال يعني أن السلطة
كذلك ،وهي املستندة إىل
الفقه الناجم عن تفسير
البشر ألوامر الدين ونواهيه.
وسيبقى االلتباس قائم ًا،
يف نظر السيد ،ما مل ُتسم
"إشكالية العالقة بين اإللهي
والبشري" ،وما مل ُتن َقض
"األسس النظرية املوروثة
إلضفاء صفة احلق اإللهي
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على السلطة البشرية"
(ص .)11
أما املستشار طارق
البشري ،يف "احلوار بين
الثقافات وكيف ال يكون
صراع ًا" ،فيشدد على مقولة
احلوار بين اجلماعات بصفته
ضرورة حياتية ،ويضعه
يف خانة الثقافة املفيدة يف
"تبادل األفكار واآلراء" لدى
اخملتلفين ،ويم ّيزه عن اجلدال
وعن الصراع الفكري واحلرب
الفكرية ،حيث حماوالت
إقصاء اآلخر .ويلفت الباحث
النظر إىل دور العامل
السياسي يف إثارة النزاعات
واخلالفات ،ويكون الرد يف
رأيه من طرف أي جماعة
"ثقافي ًا" ،أي أنها تستند
إىل تقاليد وعقائد وخبرات
تاريخية ،مثل مقاومة
املهاتما غاندي يف الهند
التي أخذت تعبير الهندوسية،
وبعض املقاومات العربية
التي ع ّبرت عن نفسها من
خالل الثقافة اإلسالمية.
ويرسم املستتشار املصري
أطر احلوار املرغوب :فهو بين
ن ّدين ،وال يتعلق بالعقائد
الدينية بل بين أتباعها ويف
شأن أثرها يف أحوال البشر
املعيشية وشؤونهم ،ومن
ضوابطه احلرية الفردية
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وحق اجلماعة (وهو األعلى)،
ويكون احلوار دائم ًا فيما
نسبي ،ال فيما هو مطلق.
هو
ّ
ومن آداب احلوار :االحترام
املتبادل ،واالعتراف باحلق
يف االختالف وبالغيرية
وعدم التعصب.
يستذكر األب سليم
دكاش اليسوعي ،رئيس
جامعة القديس يوسف،
يف ورقته "معهد الدراسات
اإلسالمية واملسيحية:
املعرفة املتبادلة العميقة
والصداقة الروحية هما
أقوى العهود" ،أربعة أعالم
كبار :األب أوغسطين دوبريه
التور ( 1921ـ ،)2011
والدكتور هشام نشّ ابه ،واألب
أندريه سكريما ( 1920ـ
 ،)2000والبروفسور يوسف
إيبش ( 1926ـ ،)2003
الذين ساهموا يف إطالق
سلسلة لقاءات إسالمية ـ
مسيحية يف سنة 1975
على خلفية احلرب األهلية
اللبنانية ،تضمنت إلقاء
حماضرات .ويقول نشّ ابه
عن أجواء اللقاءات" :عشنا
مع ًا متساوين ،خمتلفين من
دون أن نختلف ومن دون أن
نتفرق [ ،]....الشرط الوحيد
اجلامع والضامن لثبات
التعاون كان اإليمان بالله

والصدق واالحترام املتبادل"
(ص  .)33ومن رحم هذا
ال،
اللقاء خرج إىل النور ،أو ً
قسم الدراسات اإلسالمية
واملسيحية يف كلية الالهوت
التابعة للجامعة اليسوعية
يف سنة  ،1977ومن ثم
حتول إىل معهد الدراسات
اإلسالمية واملسيحية يف
سنة  ،1980وقد رأى فيه
نشّ ابه حاجة "إىل تطوير
فكر جديد بين املسيحيين
واملسلمين ،وخصوص ًا يف ما
يتعلق بفهمهم إليمان اآلخر"
(ص .)34
ويستعرض األب دكاش
نشاطات املعهد ودروسه
ومنها" :دور العقل يف
املسيحية واإلسالم" .وليس
الغرض من احلوار ،يف نظر
املربي املك َّرم ،تغيير العقائد،
وإنما التعرف إىل اآلخر
بصورة أفضل ،وهي أساس ًا
مهمة املعهد ،أي "معرفة
اآلخر ،ومعرفة النقاط
املشتركة ،ومعرفة ما هو
خمتلف ،واإلفادة املتبادلة
مما هو خمتلف" (ص ،)39
ّ
كما يقول دكاش ،ويؤكد
استمرار دور املعهد يف
إعداد قادة يف العالقات
اإلسالمية ـ املسيحية ،ويف
"التعارف الديني املتبادل"
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(ص  ،)43وهنا كانت ريادة
نشّ ابه.
كتب رضوان السيد،
املفكر وأستاذ الدراسات
اإلسالمية يف اجلامعة
اللبنانية ،عن "التطرف
الديني واإلرهاب ومصائر
الوسطية اإلسالمية" .واذ
يقرن بين التطرف واإلرهاب
فإنه يعتبر أن فكرة "الشرعية
الدينية" و"اخلالفة" وإقامة
الدولة اإلسالمية مصدر
الشطط ،ويعرض للتجربة
املصرية وال سيما اإلخوان
املسلمين (الب ّنا ،وسيد
قطب) ،وتب ّني هذا األخير
مفهوم املودودي عن
احلاكمية التي عنت تكفير
األنظمة التي ال تأخذ بحكم
اإلسالم .ويبدي السيد بضع
مالحظات جوهرية يناقش
فيها القائلين بضرورة احلكم
اإللهي :من خالل النصوص،
فإن ذلك ُيع ّد خروج ًا
على التقليد" ،ومن إنتاج
حركات الهوية املتحولة
إىل تنظيمات حزبية دخلت
يف الصراع على السلطة
باسم الدين" (ص .)48
وقد عنى احلل اإلسالمي
أن الشريعة (ال األمة) هي
أساس املشروعية ،ومهمة
الدولة تطبيق الشريعة ،أي

دولة "اإلسالميين" وهم
يف السلطة .ويتتبع السيد
التطورات التي قادت إىل
تب ّني العنف باسم الدين،
ويشدد على مفاهيم
ال
"الوسطية واالعتدال" سبي ً
ملا يسميه "استعادة السكينة
الدينية" ،وحتققها يكون
بخطوات منها :استعادة
املؤسسات الدينية لدورها،
وخصوص ًا "إنقاذ الدين"
ومواجهة عمليات حتويل
املفاهيم وحتريفها مثل
اجلهاد واخلالفة والتكفير،
وقرن ذلك "بنهوض فكري
عام يتصدى لألصوليات
مباشرة" (ص  ،)56ويجب أن
يقود هذا إىل عملية "اإلصالح
السياسي" للتخلص من
الدولة األمنية العسكرية
ال إىل حكم مدين صالح.
وصو ً
ويف سياق متصل شرح
حممد مصطفى الق ّباج ،أستاذ
الفلسفة وعلوم التربية يف
املغرب" ،كيف نخدم اإلسالم
بالعقل؟" يف ظل أوضاع
نعيشها ويسمها بـ "التخلف
احلضاري" ،األمر الذي يفيد
بحاجة العامل اإلسالمي
إىل "فكر تنويري يقطع مع
الطروحات الظالمية ليكون
متوافق ًا مع منطق احلداثة"
(ص  .)65ويحدد الباحث
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قواعد ناظمة للدفاع عن
اإلسالم واحملاججة ضد
منتقديه يف إطار "أخالقيات
احلوار" (املناظرة) ،حيث
هناك طرفان يتبادالن
األفكار ،واحلوار يعني نسبية
احلقيقة وعدم امتالك أحد
لها .ويستند الق ّباج يف
ورقته إىل جمموعة نصوص
قديمة (ابن حزم؛ ابن رشد؛
أبو حيان التوحيدي؛ ابن
مسكويه؛ الشهرستاين)،
وحديثة (طه عبد الرحمن)
ملفكرين مسلمين تشدد على
احلوار وضوابطه.

يف التربية

يف الباب الثاين
اخملصص حملور التربية
كتب عصام خليفة ،أستاذ
التاريخ يف اجلامعة
اللبنانية ،والرئيس السابق
لرابطة األساتذة املتفرغين
فيها" ،من أجل إصالح
اجلامعة اللبنانية" ،مدافع ًا
عن التعليم عامة ،والتعليم
العايل خاصة ،ودوره يف
عملية التنمية ،متوقف ًا عند
جامعة بلده ،وما يمكن أن
تؤديه من وظيفة لتجاوز
االنقسام الطائفي واملذهبي،
موحدة يراها
وهي كمؤسسة
ِّ
خليفة تبتعد عن "دورها
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الوطني" ،وذلك بسبب
فقدانها ما كانت تتمتع به
من استقاللية ،وخضوعها
للوصاية السياسية وملنطق
احملاصصة الطائفية يف
اإلدارة .ويعقد الباحث
مقارنة يب ّين فيها بدقة
جناحات املاضي وخيبات
احلاضر وآمال املستقبل،
يعول على اجلامعة
وهو ّ
يف بناء اإلنسان واجملتمع
والدولة العلمانيين وحتقيق
التنمية.
وعرض سام عبد الكريم
عمار ،العميد السابق لكلية
التربية يف جامعة دمشق
واملدرس فيها ،أفكاراً "من
ّ
أجل تربية عربية تستجيب
لتحديات العوملة" ،منطلق ًا
من آراء ساطع احلصري
وباولو فريري يف التربية
الرافضة للقهر واالستغالل،
ويركز على دور املدرسة
واملربي ،والغاية هو
"اإلنسان" .ويتوقف عند ما
حملته العوملة من ترويج
حلقوق اإلنسان ،فيرى فيها
فرصة إغناء للتربية العربية
القائمة على التلقينية
والسلطوية ،وأنها تتضمن
االعتراف باآلخر وبحقه
يف التعبير ،وهو جوهر
الديمقراطية ،األمر الذي
يتطلب تدريب ًا على احلوار يف
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املؤسسات التربوية وسيادة
التفكير العلمي .وملواجهة
العوملة يقترح عمار جملة
مهمات على التربية العربية،
منها :أن يتقن التالميذ
مهارات االتصال ،ويتحلوا
باألخالق ،وامتالك التقانة،
والفهم الثقايف واالجتماعي،
واملعايير والسو ّيات ،والدعوة
األساسية عنده هي جتاوز
السلطوية يف التربية العربية،
وتنمية احلس النقدي عند
املتعلمين ،وكذلك روح
املواطنة والتسامح.

عن فلسطين

يف الباب الثالث
"فلسطين" ،بحثت املؤرخة
الفلسطينية واألستاذة يف
كلية احلقوق يف اجلامعة
اللبنانية ،بيان نويهض
احلوت ،يف "فلسطين يف
املؤتمر اإلسالمي العام (مكة
1926؛ القدس ،")1931
كاشفة عن خلفيات مؤتمر
مكة والظروف التي أحاطت
به وفرضت انعقاده،
وال سيما إلغاء اخلالفة
اإلسالمية يف سنة 1924
على يد مصطفى كمال
أتاتورك ،وإن كانت الدعوة
العلنية التي وجهها اإلمام
عبد العزيز بن سعود ،سلطان

جند ،تتعلق ببحث شؤون
احلجاز .وتروي الباحثة
لقاءات مفتي القدس احلاج
أمين احلسيني مع امللك
عبد العزيز وتباحثهما يف
شأن "فلسطين" ،وصالته مع
أعضاء املؤتمر التي أفضت
إىل الدعوة إىل عقد مؤتمر
إسالمي كبير يف القدس
هدفه نهوض حركة إسالمية
تقف يف وجه اإلجنليز يف
فلسطين ،وأن يعمل العامل
اإلسالمي على مناهضة
السياسة البريطانية ـ
الصهيونية .وتقول احلوت
إن ثورة البراق هي من أهم
أسباب انعقاد مؤتمر القدس
ال عن رغبة
( ،)1931فض ً
املفتي يف إشراك العامل
اإلسالمي يف احلفاظ على
تفصل
املقدسات ،وهي ّ
القول يف احليثيات التي
رافقت الدعوة وما أثارته من
خالفات .وقد ُعقد املؤتمر
يف صباح  8كانون األول/
ديسمبر بحضور فاق 150
شخص ًا يمثلون أكثر من 24
بلداً إسالمي ًا وعربي ًا .وأبرز
القرارات كان املصادقة على
النظام األساسي للمؤتمر،
و"تنمية التعاون بين
املسلمين" ،و"إنشاء
جامعات ومعاهد علمية
تعمل على توحيد الثقافة
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ويبدأ بإنشاء
اإلسالميةُ .
جامعة يف بيت املقدس
تسمى جامعة املسجد
األقصى" (ص .)175
وتسرد احلوت اجلهود
املبذولة لوضع قرارات
املؤتمر موضع التنفيذ،
وتعزو إخفاقها إىل افتقار
التنظيمات واملؤسسات
العاملة إىل القدرة على
التطور والتواصل ،عالوة على
جهود االنتداب البريطاين
طبع ًا يف إفشال أي مسعى
وطني عروبي .لكن اجلامع
املؤتمرين ،يف تقديرها،
بين
َ
هو "يف الوحدة اإلسالمية
بين خمتلف املذاهب ،ويف
العمل املشترك للحفاظ على
األماكن املقدسة ،يف رفض
ص ّيغ االستعمار بكل أشكاله،
ويف النهوض باملشاريع
الثقافية والدينية والعلمية"
(ص .)192
يرسم الباحثان ،حسن
عبد الكريم ،عميد كلية
التربية يف جامعة بير
زيت ،والباحثة رنا داود
يف "التعليم يف فلسطين"،
صورة التعليم املدرسي
(مدارس ومناهج) وما طاوله
من تغيرات ،من االنتداب
البريطاين إىل الوقت الراهن
يف ظل السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ثم مسألة التعليم

العايل .والنتيجة التي تخرج
بها الدراسة قصور العملية
التربوية الفلسطينية عن
حتقيق األهداف املوضوعة
لوطن سليب ،وهي "احلرية
واالستقالل".

يف النهضة العربية

أما الباب الرابع واألخير
ّ
فمخصص لـ "النهضة
العربية" ،فكتب سليم تماري،
أستاذ علم االجتماع يف
جامعة بير زيت والباحث
يف مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،عن "عيسى
العيسى ويوسف احلكيم:
احلركة األورثوذكسية
بين الوطنية العثمانية
والنهضة العربية" ،متخذ ًا
من سيرتيهما ومواقفهما
السياسية نموذج ًا لتوضيح
"طبيعة الهوية العثمانية ـ
العربية يف سنوات انحسار
اإلمبراطورية وفترة تكوين
القومية العربية احلديثة"
(ص  ،)218ويركز الباحث
من خالل قراءة يومياتهما
على دور األورثوذكسية
"يف تشكيل وعيهما الوطني
العثماين والقومي العربي"
(ص  ،)221بمعنى أنها
مل تكن لتتمايز وتنغلق
يف خطاب أق ّلوي ،وإنما

قراءات
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"كانت مسيحيتها دين
اجلماهير العربية والسريانية
والقبطية" ،وتواصلت مع
"ثقافة اإلسالم واملسلمين"،
وقد ناضل االثنان يف
سبيل "تعريب الكنيسة
األورثوذكسية" (ص،)223
إذ اعتقدا أن "الطبيعة
الالطائفية لنظام احلكم هي
أفضل ضمان للمصالح العليا
لألمة كلها" (ص .)256
ودرس املؤرخ الفلسطيني
والباحث املتفرغ يف مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،ماهر
الشريف "مفاهيم احلداثة يف
فكر رواد النهضة العربية"،
وأبرزها :الوطنية ،واحلرية،
واملساواة ،ودولة القانون،
وفصل الدين عن الدولة،
وحترير املرأة ،وهي مفاهيم
انتقلت بواسطة ما يسميه
"املثقف النهضوي احلديث"
املولود على وقع التحوالت
االقتصادية واالجتماعية يف
القرن التاسع عشر ،والذي
وصلته األفكار التنويرية من
مصادر حددها الباحث يف
ثالثة :البعثات والرحالت إىل
الغرب ،ومدارس اإلرساليات
األجنبية ،والترجمات.
ورأى أن النهضويين العرب
(رفاعة الطهطاوي؛ خير
الدين التونسي؛ أحمد بن
أبي الضياف؛ أديب إسحق؛
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فرح أنطون؛ قاسم أمين؛
البستانيان بطرس وسليم؛
عبد الرحمن الكواكبي) وعوا
ال لالقتداء
هذه املقوالت سبي ً
بالغرب املتقدم بما يوائم
حال اجملتمعات العربية
املتأخرة قياس ًا بحال
التمدن ،وال سيما وجود
"دولة القانون" ومؤسساتها،
وفصل الدين عن الدولة،
وحتسين أوضاع املرأة من
خالل تعليمها وتوفير فرص
العمل لها .ولهذا الغرض فال
ضير عندهم من االقتباس
من الغرب ،بل يتوجب عليهم
أيض ًا تعزيز األلفة الوطنية
والوعي السياسي .وينتهي
الشريف إىل أن انفتاح
النهضويين العرب على
احلداثة كان بسبب اقتناعهم
بأنها "مكتسب إنساين"
ال تخص أوروبا وحدها
فحسب ،وبأنهم يف سعيهم
لالنخراط فيها سيبقون
حمافظين على هويتهم
وأصالتهم العربية.
وتناولت ريتا عوض
"هشام نشّ ابه يف مسيرته
التربوية ،وارث أمين لفكر
املصلحين األوائل" ،وهي
تستكمل دراسة ماهر
الشريف ،فتذكّ ر برواد
النهضة وبأسباب تعثر
املشروع .وألن التعليم شكل

شتاء 2016

حيزاً مهم ًا من تفكيرهم
فإنها تربط بين نشّ ابه
وبين رجاالت النهضة،
وهو املهموم بتأصيل
التربية يف التراثين العربي
واإلسالمي (جعلها موضوع ًا
ألطروحته) ،والذي شدد
يف العملية التربوية على
قيم "الفضيلة واألخالق
واألدب" ،وركز على التوفيق
بين اإلسالم وبين احلضارة
الغربية احلديثة ،وهو ما
باشره رواد النهضة يف
القرن التاسع عشر .واألمر
الذي كان يعني نشّ ابه ،كما
تقول عوض ،هو احلفاظ
على الهوية الثقافية العربية،
اذ املهم ،يف عرفه" :أن
نكون مؤمنين بأن ثوابت
الدين ال تزعزعها حضارة
احلداثة وما بعد احلداثة،
بل إن هذه الثوابت هي
الضوابط للحداثة وما بعد
احلداثة ،وهي ضرورية لكي
تستمر احلضارة وتتقدم
اإلنسانية" (ص  .)291وكان
مدرك ًا لدور التربية يف
عملية بناء اإلنسان وتمهيد
السبيل للتطور واالزدهار،
كما لدور املربين الذين
خاطبهم للقيام "بواجب
توحيد توجهات األمة ،صون ًا
حلقوقها ،ونصرة للحق،
وحتقيق ًا للتقدم" (ص .)295

وختم د .حممد اجملذوب،
الرئيس األسبق للجامعة
اللبنانية ،احملور ببحث "ال
أمة مزدهرة بال لغة قومية
متطورة" ،مدافع ًا فيه عن
اللغة العربية باعتبار أن
مكونات
اللغة هي أحد ّ
احلضارة ،متخوف ًا من
مساعي إضعافها كما حدث
يف املاضي مع حضارات
قديمة ُأبيدت لغاتها ،وكما
جرى ويجري يف فلسطين
املغتصبة ،ومن التجربة
العثمانية التي هدفت إىل
القضاء على احلرف العربي،
ومن اجلهود التبشيرية
لقطع صلة العربي بلغته
وماضيه .وهو يرى أن
التآمر على العربية أتى
بسبب اقترانها بالقومية،
األمر الذي دفع املستعمرين
على اختالف ألوانهم إىل
فرض لغتهم األجنبية يف
التدريس والتعامل .ويدعم
الباحث اعتزازه بلغة الضاد
بثالث شهادات ،منها قرار
األمم املتحدة يف سنة
 1973القاضي بجعل "اللغة
العربية لغة رسمية يف جميع
أجهزتها" .والكاتب متفائل
بقدرة اللغة العربية على
مواكبة العصر واكتشافات
العلوم ،وقد كرست املنظمة
العربية للتربية والثقافة

قراءات

كتب بالعربية

والعلوم ،بدءاً من سنة 2010
يوم ًا للغة العربية ،واحلدث
عما
هذا "يمثل تعبيراً ّ
تكتسبه هذه اللغة من أهمية
يف ضمير األمة العربية
ووجدانها ،باعتبارها
حتفظ تراثها وذاكرتها".

وينقل د .جمذوب عن عبد
العزيز التويجري ،املدير
العام للمنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم (إيسيسكو)،
قوله" :إن اللغة ليست لسان ًا
فحسب ،ولكنها كذلك وعاء
للفكر والثقافة واحلضارة،
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وعنوان ًا للهوية والشخصية،
مقومات الكيان
وأحد ّ
الوطني لكل جمتمع إنساين"
(ص .)311
عفيف عثمان
باحث وكاتب لبناين
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