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  حديث التسامح: 
  ﴾َضَرَب اللَُّه َمَثًال رَُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َورَُجًال َسَلماً ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثالً ﴿

  الحرية والمسؤولية في الفكر والواقع
  عبد الرمحن الساملي

لك يتولـــد لـــدى املـــرء تتأســـس مســـألة احلريـــة يف اإلســـالم علـــى الوحدانيـــة ومبقتضـــى اإلميـــان العميـــق بـــذ
ىل األذهــان جــاءت اآليــة وتكــون حريتــه مــن العمــق بقــدر عمــق إميانــه. ولتقريــب األمــر إ، الــوعي بأنــه ُحــرُّ 

والــيت  ﴾َضــَرَب اللَّــُه َمــَثًال َرُجــًال ِفيــِه ُشــرََكاُء ُمَتَشاِكُســوَن َوَرُجــًال َســَلماً ِلَرُجــٍل َهــْل َيْســَتِويَاِن َمــَثالً ﴿الكرميــة: 
وإىل عالقــة اإلنســـان بالعــامل الــذي  -عــز وجــل–: مــن العالقــة بــاهللا ة اإلنســانيةكاملــة للحريــ  أقامــت فلســفة

لبيــك ال شــريك ، بيــك اللهــم لبيــك: لره. يقــول املســلم يف احلــجواجملتمــع الــذي يعــيش داخــل أطــ، حييــا فيــه
 -ســبحانه–ال شــريك لــك" فاملســلم يتوحــد يف العالقــة املباشــرة بــه ، إن احلمــد والنعمــة لــك وامللــك، لــك

واسـتناداً إىل ذلـك تعمـل حريتـه يف كـل العالئـق األخـرى الـيت يضـطر ، إمياناً واعتقاداً وتوحيداً ال مثنويـة فيـه
بل خيتار أن يتعامل معها. وهكذا فاحلريُة األصـيلُة هـي حريـة داخليـة وتنـاغم بـني املشـاعِر واإلحساسـات. 

ميلك والًء واحداً ومهَّاً واحداً؛ فإن وجوه احليـاة األخـرى دام اإلنسان يف تلك املشاعر اإلميانية العميقة  وما
والقـائم ، وهـذا هـو املعـىن احلقيقـي إلنسـانية اإلنسـان، اخلاصة والعامة تصبح اختيـارات حبتـًة فرديـًة ومجاعيـةً 

  ختيار احلرَّ واملسؤول.على اال
بعـض اللغـات للغـة العربيـة و لقد الحظ األثنروبولوجي الفرنسي مارسيل منوشيه التشابه بل الـرتادف يف ا

يُن هـــو ، ومفـــرد(َدين) مبعـــىن أن يكـــون آلخـــر التـــزام عليـــك، (ِدين) مبعـــىن االعتقـــاداألخـــرى بـــني مفـــرد فالـــدَّ
علـى اإلنسـاِن ويف مقابـل ذلـك أو  -سـبحانه–أو أنـه َديـُن اهللا ، -سـبحانه– بوحدانيتـهااللتزام احلُـّر للمـرِء 

، واحلريـُة جتـاه كـل اآلخـرين، أو العبوديُة له -سبحانه–: عبادة اهللا بالتفرِع عليه يكون ذاك التعاقد الضمين
والـيت تتنـاول العقـُل واإلرادُة ، ولذلك فإن الشرك إمنا هو شلٌّ إلمكانيات احلرية الكربى يف احلياِة اإلنسانية

  وتوزع العمل.، وتوزُّع الكفر، بعد توزُّع الوالء
اإلنسـان ومسـؤوليته  ال معـىن للمناقشـات الطويلـة يف حريـةوقد رأى بعض علماء الكـالم املسـلمني أنـه 

ــِة هللا -ســبحانه–مل تتأســس علــى التوحيــد وإفــراده عــن أفعالــه إن  ، بالعبــادة. فــإذا حــدث خلــل يف العبودي
ومل يعد هناك معناً للجدال الكبـري يف حـدود حريـة الفـرد جتـاه جمتمعـه أو ، داَخَل اخللل حياة اإلنسان كلها

  ية أو األسرية.جتماعات حياته االحاكمه أو سياق
بالعبـادة والعبوديـة)  -سـبحانه–(إفـراد اهللا  حلقيقـي والكبـري للحريـة اإلنسـانيةوإذا كان ذلك هـو املعـىن ا

. ولـذلك يسـتحيل ومسؤولياته العامة، حياته اخلاصةفإن اإلنسان ينصرُف ليتدبـََّر يف اختياراٍت ُحرٍَّة تنظيم 
وهذا هو معىن أن احلرية ، أن يتسلََّل اخلَلُل إىل عالئِق اإلنسان األخرى، القهأذا استوت عالقة املخلوق خب

كمـا أن اإلنســان احلُـرَّ هنـا ميكــن أن يكـون تابعـاً أو عبــداً هنـاك. بيـدأ أن املســاومة علـى مشــاعر ،  ال تتجـزأ
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م مببدأ احلريـة هـو انتهـاك هلـذا املبـدأ وتضـليل م وجرح معتقدا لـه ومـؤاده الغوايـة  الناس وانتهاك خصوصيا
ــِئْن َبَســْطَت ِإَيلَّ ﴿ وكــان متاديــاً حنــو العنــف والــبطش وهــو اســتالب للحريــة املهــداة مــن الــرب، واإلضــالل َل

َــا بَِباِســٍط يَــِدَي ِإلَْيــَك ِألَقْـتـَُلــَك ِإينِّ َأَخــاُف اللَّــَه َربَّ اْلَعــاَلِمنيَ  يــاً إهليــ، ﴾يَــَدَك لِتَـْقتـَُلــِين َمــا أَن  َوال﴿: اً وكــان 
  .وتغليب احلرية املدنية على احلرية الدينية ﴾وِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللَّهَ َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن دُ 

ا:الــرمحن الكــواكيب يف كتابــه عبــدف ، "طبائع االســتبداد" ومبالغــة منــه يف إيضــاح أبعــاد احلريــة ومســؤوليا
بل والـدَّين. وقـد عـىن بـذلك أن التفـرد ، لعقل واملروءةجعل األمر معكوساً فقد قال: إن االستبداد يفسُد ا

إذ حتـدث ، وسياساته يدفع املرء إىل تصرفات ويولُد لديه عادات وأخالقـاً وأعرافـاً قـد تفسـد عالقتـه خبالقـه
وإذا اضطـــــر ، ويف اختيــــارات التصــــرف، ـدرَة علــــى الــــتحكم يف جمــــرى احليــــاةتنازعــــات يف الــــوالء َتُشــــُل الـُقــــ

وحـدُه هـو  -عـز وجـل-حيِة حبرياته الصغرية من أجِل البقاء فقد دون أن يشعر اإلميـان بأنـه اإلنسان للتض
  وله اخللق واألمر.، النافع والضار

وهـو األسـاس إلسـقاط  ، وحـده هـو أسـاس احلريـة جتـاه كـل اآلخـرين -عـز وجـل-إن اإلميان العميق بـه 
ــــة ــــزامويف مــــدارج ذلــــك يصــــبح واضــــحاً أن اإلميــــان مســــؤولية ، كــــل تبعي ــــزعم املــــاديون ، والت ــــيس كمــــا ي ول

نقــل تصــرف احلريــة املدنيــة بــدون ضــابطها وهــو مــا  ى حريــة املــرء يف التفكــري والتصــرفوالطبيعيــون قيــداً علــ
وهـــذا االنفـــالت جعـــل منـــه مصـــدرا للتخويـــف والرعـــب ، األخالقـــي إىل الـــتحكم بـــالقيم اإلنســـانيةو  الـــديين

  . يف اجملتمع الواحدوالتصادم ليس بني اجملتمعات املتعددة بل حىت
فيمــارُس بكــل ثقــٍة عــيش اختياراتــِه يف الســياقات ، يُقبــل املــؤمن علــى تنظــيم حياتــه بعقلــِه وإرادتــِه احلُــرَّة

يـة والسياسـية. جتماعوبذلك تصبُح احلياُة األسرية شورى ومسؤولية وكذلك احلياة اال، املختلفة اليت حيياها
، وال سـيما أول احلقـوق كلهـا، وحتمـاً إنسـانيته وحقوقـه األساسـية وإذا ما أنكرنا حرية اإلنسان ننكر أيضاً 

كــان ابــن عاشــور حمقــاً يف جعلــه مقصــداً ،  احلــق يف احليــاة. فــاإلرادة العادلــة هــي املــنهج املبتغــى مــن احلريــة
فــال تقــوم ، ولــذا كانــت احلريــة أحــد عناصــر التكليــف اإلنســاين وقرينــة العقــل سادســاً مــن مقاصــد الشــريعة

ا. وكما أن العقـل هـو حمـرك التفكـري واإلبـداع فـإن احلريـة حمـرك اإلدارة البشـرية  لإلنسان ماهية الوجود بدو
ما تكتمل إنسانية اإلنسان ووجوده   .و

وكـل اإلعاقـات ، ختوض البشرية مجعاء اليوم جتربة التنمية والتطوير مـن أجـل السـالم والتسـامح والعدالـة
ا. فهنـاك مـن احلاصلة نتيجة الظلم واحلروب واجمل اعات إمنا هـي مظـاهر لالخـتالل يف فهـم احلريـة وممارسـا

جهــة اجلــربوت االقتصــادي والسياســي الــذي يريــد إلغــاء األلوهيــة لكــي يتفــرد باســتعباد البشــر. وهنــاك مــن 
وهناك من جهة ثالثـة ، جهة ثانية اجلربوت الفكري الذي يريد استغالل املشكالت ليعيق التحرر اإلنساين

كلـه والـدفع الحتقـار الواجبـات. وإىل ذلـك  ، غالل الضعف البشري لغرض التبعية وإلغاء احلقوقوجوه است
أو ، فـك رقـة، ومـا أدراك مـا العقبـة، فـال اقـتحم العقبـة، وهـديناه النجـدين﴿: نبه القرآن الكرمي عنـدما قـال
 -وباالختيــار الكبــري-جنــدا اخلــري والشــر يقتضــيان ، فالنجــدان ﴾يتيمــاً ذا مقربــة، إطعــام يف يــوم ذي مســغبة
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ورعايـة الضـعفاء لكـي ، ومكافحة العوز واحلاجة، (العقبة) باجتاه حترير البشرجرتاح إرادة النهوض والتحررإ
  أقوياء وأحراراً. ايصبحو 

بالوحدانيـة إذن تبــدأ احلريـة. وباحلريــة يف احليـاة اإلنســانية يصـبح الكفــاح ضـد العبوديــات جلهـات الفقــر 
  .صدق اهللا العظيم ﴾فما له من نور ومن مل جيعل اهللا له نوراً ﴿من واملسؤولية واحلاجة وجلهات التضا
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  والوجه الواحد للتبعية، الوجوه المتعددة للحرية
  *رضوان السيد

احلاصــل علــى ، عنــوان املقــال هــذا لــيس يل يف احلقيقــة؛ بــل هــو للكاتــب األملــاين املعــروف غــونرت غــراس
اآلن مــن مســألٍة يف "تارخيــه" هلــا عالقــٌة إىل حــٍد بعيــد  –باملصــادفة- والــذي يُعــاين، جــائزة نوبــل يف اآلداب
وهــذه املــرة ، عامــاً) لكتابــة مذكراتــه مــن جديــد 78(البــالغ مــن العمــر  عــاد الكاتــبمبشــكلة احلريــة. فقــد 

وقـد جتـرح السـكني اليـد! ، وأّن العـني تـدمع، تقشـري البصـل باعتبـار صـعوبته، نعـم، بعنوان "تقشري الَبَصـل"
ــلةومــذكّ  ــٌة ومفصَّ (روائيــاً) يف قصصــه الرائعــة هاوقــد ســبق أن قــصَّ الكثــري من، رات الكاتــب عــن فتوتــه طويل

بـول. إمنـا املهـمُّ  نروهـاي نواليت أورثْتُه جائزة نوبل لـآلداب بعـد تومـاس مـا، م1959واليت تتواىل منذ العام 
 17(كان عمـره وهـو أنـه يف فتوتـه، ليس الطول أو التفصيل أو الروعة؛ بـل سـرٌّ يـذكره الرجـل للمـرة األوىل

)! وهـذا اَألْمـُر شـديُد احلساسـية لـيس لألملـان فقـط؛ بـل م1945-44(َخَدم يف ِفَرق األمن األملانيـة سنة)
وهـي ، خميفـًة ورهيبـةً  نرش مهلـرهاي ةهذه بقياد SSولليهود أيضاً, وسائر األوروبيني. فقد كانت كتائب الـ 

يف األقطـار الـيت "فتحتهـا" أملانيـا النازيـة أو  عومتارس أعمال القمـ، قالومعسكرات االعت، هرر"قو حترس "ال
اجتاحتهـــا. وقـــد كـــان النـــازيون الشـــبان املتحمســـون يعتـــربون ذلـــك الســـالح والـــدخول إليـــه شـــرفاً مـــا بعـــده 

بــد أنــه  ومــا كانــت ِفــَرُق النخبــة هــذه ُمتاحــًة للجميــع؛ ولــذلك فهــذه مشــكلٌة ُأخــرى لغــراس: إذ ال، شــرف
أن يقبلــوا طلبـه الــدخول  الـذين أجـروا لــه مقابلـة االختيـارَغر ســّنه كـان نازيـاً متحمســاً حبيـث رضــي رغـم ِصـ

  إىل منتدى الشرف ذاك!
أو تــأثريات هــذه احلادثــة علــى "خلــود" عملـــه ، ولســُت هنــا يف معــرض تقيــيم تــاريخ غــراس الشخصـــي

، وخضـــوعهم خـــالل العهـــد النـــازيالـــذي كـــان مبجملـــه نقـــداً قاســـياً وأخالقيـــاً ضـــد نفـــاق األملـــان ، األديب
م "الكاثوليكية" بعد احلرب الثانية! السؤاُل هنا حول املعىن العميق للحرية أو  ختيار اإلنسـاين الاوتالؤميا

لكنــين كنــُت ، نتمــاء إىل البــوليس احلــريب النــازي مبــلء إرادتــه؟ هــو يقــول: نعــمختــار غــراس االاهــل ، الفــردي
رفاً بني الفتيان األملان. لكن: مىت أدرْكـَت خطـَأَك يـا سـّيد غـراس؟ هـو يقـول: وكان اجلوُّ النازيُّ جا، صغرياً 

رة والـيت وردْت فيهـا العبـارُة املـذكو ، وظهر الندم يف روايته الشهرية: "الطبل الصفيح"، يف مطلع اخلمسينات
يـا  . لكـنْ !جوهـاً متعـددةوأّن للحرية و ، وجهاً واحداً  )(الفكرية والروحية واملاديةيف عنوان املقال: أّن للتبعية

سيد غراس, إذا كنت قد أدرْكَت ذلك فلماذا مل تُعلِـْن عنـه يف حـني انصـرْفَت طـوال أكثـر مـن أربعـة عقـود 
أو سـكت أو بقـي علـى احليـاد؟!  لَ فقط؛ بل وكّل من جاَمـ نيسار مع النازي نإىل إدانة وتعرية ليس كّل م

دي لـــدى األملـــان إلخـــراج الفتيـــان مـــن إســـار نقـــكـــٍر وجييـــب غـــراس: نعـــم هـــذا صـــحيح, لقـــد أرْدُت بنـــاَء ف
التـــاريخ ومـــن أوهـــام احلاضـــر. لقـــد أرْدُت أن أتســـّبَب يف حتريـــر العقـــل األملـــاين والنفســـية األملانيـــة مـــن اجلـــنب 
واخلوف والنفاق والتماس املعاذير! لكنك يا سيد غراس تسبَّْبَت يف نشوء انطباعني باقيني: انطباع الـذنب 

ــم كــانوا مــع النــازياباعتبــارهم أملانــاً. فهــم ُمــد األبــدي لألملــان أمــا الــذين ُولــدوا بعــد احلــرب ُفهــم ، نينون أل
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ــم أبنــاُء وأحفــاُد أولئــك وكــان ينبغــي أن ينصــرفوا للفهــم والتــربؤ مــنهم وال شــيَء غــري. وهكــذا ، مــدانون أل
فأين هي الوجوُه املتعددة للحريـة اليت تزُعُم أنك كنَت تدعو إليها؛  هاتسضدَّ فكرة احلرية وممار  فقد عْملتَ 

ا عل (هـذا ليوَم ال ميلكـون غـري خيـاٍر واحدٍ إذا كان األملاُن ا، لسان أحد أبطال روايتك الشهرية ىاليت ذكرَ
إذا مسينــاُه خيــاراً!) هــو خيــاُر َلْعــِن اآلبــاء واألجــداد والوجــود الــوطين لــبالدهم دون أن ُيْكِســبَـُهم ذلــك حــقَّ 

بول الذي حصل على جائزة نوبل كان شـديد  نرهاياآلخر  ى فردية أو مجاعية. األملايناختاذ خياراٍت ُأخر 
وليكيـــة ثإمكـــاَن اخلـــالص بالتوبـــة. وهـــذه هـــي الكا يلكنـــه رأ، اإلحســـاس بالـــذنب األملـــاين جتـــاه اإلنســـانية

العـرباين الغاضـب لكنـه اختـار أن يلعـَب معهـم دور النـيب ، ال يريـُدها لألملـان، املناِفقة الـيت ال يريـُدها غـراس
  .ليهم باللعنة واهلالك من أجل ذلكعي عد الإعلى معاصيهم و 

والنتـــائج املرتتّبـــة علـــى هـــذا املـــزيج مـــن ، والقـــرار اَجلمـــاعي، وتبقـــى املســـألُة هنـــا مســـألَة االختيـــار الفـــردي
ددة. الفردي واجلماعي. وأحسُب أّن هذا هـو املعـىن الـذي قصـده غـونرت غـراس مـن أّن للحريـة وجوهـاً متعـ

بــل وهنــاك مســالُك كثـــريٌة ، فهنــاك مســالك كثــرية للســري يف هــذه احلريــة، إذ إن اعتــرب اإلنَســاُن نفَســُه حــراً 
للتفكــري والتقــدير. لكنــين ال أحســُب أّن املشــكلة لــدى األملــان أيــام هتلــر كانــت عــدم اســتغالل املســالك 

رت غـــراس: الوجـــه الواحـــد للتبعيـــة. ر منـــه غـــونّذّ◌◌َ الـــذي َحـــاآلخـــر  املتعـــددة للحريـــة؛ بـــل الوقـــوع يف األمـــر
ووصـل ، م1933ناجمه االنتخايب والسياسي املعروف جنح يف االنتخابات النيابية عـام رب  أّن هتلر بريُ فاخلط

وتــوىل منصــب رئاســة ، (رئاســة الــوزارة): وخــالل ثــالث ســنوات أحــرق مبــىن الربملــانإىل منصــب املستشارية
مث بـدأ التصـفيات الداخليـة ومـن ضـمنها "احلـّل النهـائي" ، ة" األملانيـةوبدأَ حروبَُه الستعادة "الكرام، الدولة

 –م1993و 1933ومــــابني العــــامني –للمشــــكلة اليهوديــــة مث الــــذهاب للحــــرب العامليــــة! وكــــان هنــــاك 
ألنــه اســتعاد األقــاليم الــيت كانــت أملانيــا قــد ، صــمٌت كامــٌل يف الــداخل األملــاين عــن ســائر أعمــال الـــ"فوهرر"

ا يف  ْ وألنـــه أرضـــى العامـــة األملانيـــة مبشـــروعاٍت شـــعبيٍة أخرجـــت مـــن البطالـــة والرتاجـــع ، احلـــرب األوىلفقـــد
فــإّن املــؤرّخ األملــاين يــواخيم فاســت الــذي كتــب ســريًة هلتلــر صــارت شــهرية ، االقتصــادي. وعلــى أي حــال

لدميقراطيــة أو م كــان ميكــن مقاومــة التســلط اهلتلــري باســم ا1938ه يف العــام إّن كــلَّ َمــْن يعتقــد أنــ :قــال
-1918احلريــة؛ فهــو ال شــكَّ واِهــم. فعلــى طلــب الدميقراطيــة جتيــُب العاّمــة: لقــد َخبَـْرنــا مجهوريــة قاميــار (

م: 1938جييب معظم األملان عام ، م) الدميقراطية وقد كانت بطالًة وفوضى. وعلى طلب احلرية1934
ة وطننــا. وقــد بلــغ بنــا اهلــوان أّن البولنــديني الفرنســيون والربيطــانيون هــم الــذين كــانوا ينتهكــون حريتنــا ووحــد

أخــذوا بعــض األراضــي منــا! اآلن فقــط حتققــت حريتنــا بفضــل إصــرار الفــوهرر علــى حقوقنــا الوطنيــة! وأمــام 
الــيت تقــوُم عليهــا كــلُّ فلســفة احلريــة يف الغــرب احلــديث. ، ال ميكــُن االحتجــاُج باحلريــة الفرديــة، منطــٍق كهــذا

ذاك حبســـب هـــذا املنطـــق القـــومي لـــيس شـــيئاً أو أنـــه ال يســـتحقُّ أن يكـــون أساســـاً فظُْلـــُم هـــذا املـــواطن أو 
ملعارضة نظاٍم حّقق وحيّقق اآلماَل بل واألحالَم الوطنية العريقة! وهكذا فللتبعية أو اخلضوع غـري احلُـّر وجـٌه 

  .أو للمسّلمات الوطنية العامة، واحٌد هو االستسالم إّما للمصلحة الفردية بالكامل
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يصــحُّ إذن اعتبــاُر حتقُّــق احلريــة الفرديــة ضــماناً لنظــام سياســٍي للحريــات والدميقراطيــة. إذ إّن النــوازَع ال 
واملصــاحل الفرديــة هــي أُمــوٌر خمتلفــٌة عــن االلتــزام الثقــايف باحلريــة. وأنـــا أظــنُّ أّن الواصــَل املنطقــيَّ والعملــيَّ بــني 

مبعــىن أنَّ االلتــزاَم األخالقــي هــو املنقــُذ مــن ســلبيات  هــي مــا ميكــن تســميُتها بــاألخالق؛، الفرديــة والنظــام
وتــدبري الشــأن العــاّم. وقــد ارتبطــت ، ومــن ُهوامــات اجلماعيــة. واألخــالُق تعــىن هنــا األمــور القيميــة، الفرديــة

األخالق يف ديانات التوحيد بالـذات بالـدين منـذ أزمنـٍة سـحيقة. ولـذلك وبـدون تطويـل فقـد كـان الفصـُل 
◌َ ، ين والدولــــة يف أدبيــــات وممارســــات الثــــورة الفرنســــية ضــــرباً للقــــيم األخالقيــــةالعنيــــُف بــــني الــــد َبع وبالــــتَّ

رغـــم أّن مـــن مهاّمهـــا إدارة ، إضـــعافاً لفكـــرة احلريـــة الفرديـــة واجلماعيـــة؛ إذ مل تعـــد مقرتنـــًة بـــالقيم األخالقيـــة
وجنـــح مجيـــع ، احلديثـــة الشـــأن العـــاّم! ولـــذلك كثـــرت الـــديكتاتوريات والفاشـــيات يف تـــاريخ أوروبـــا العلمانيـــة

  املستبدين يف االنتخابات!
يف كتابه "مفهوم احلرية يف اإلسالم" أظهر فرانز روزنتال تردداً شديداً يف حتديد ذاك األمر الذي وضعه 

املوضـوع كلَّـه بـالقول إّن احلريـة بـاملعىن العميـق وذي األبعـاد السياسـية مل تُعـَرْف إالّ  استبقيف عنوان كتابه. 
عـــن األبعـــاد الفقهيـــة لفكـــرة و ، الكتـــاب مجـــع نصوصـــاً عـــن حريـــة اإلرادة نـــان. لكنـــه وعلـــى مـــدىعنـــد اليو 
ة اليت حاوهلا النهضويون املسـلمون بـني جوعن املزاو ، وعن التبعات الفلسفية، (السجن واجلنون َمَثًال)احلرية

واملِْلــك) و"احلريــة". "احلريــة" أو بــني الضــرورات الشــرعية(حقوق الــنفس والعقــل والــدين والنْســل و "العــدل"
أي مـــن ، ويبـــدو أّن خطـــَأ روزنتـــال كـــان يف حبثـــه عـــن مـــداخل احلريـــة يف موروثنـــا كمـــا هـــو احلـــال يف الغـــرب
كمـا فهـم ،  املداخل واآلليات نفِسها. والواقُع أّن العالقة بني اهللا والعبد يف اإلسالم هي أساُس فكرة احلريـة

وهــي مبعــَىنً مــا التــزاٌم مــن ، باإلنســان هــي عالقــُة عبــادٍة وعبوديــة ذلــك احلــّالج وابــن عــريب متامــاً. عالقــُة اهللا
ضــماٌن للحريــة اإلنســانية. ويعــّرب الصــوفيُة ، ضــمان -ســبحانه وتعــاىل-ومــن جانبــه ، جانــب العبــد أو عقــد

أو انقطـاع العالئـق عـن اخلالئـق. والواقـع غـري ذلـك متامـاً علـى أن ، عن ذلك بانقطاع العالئـق مـع غـري اهللا
ـك" كمـا يقـول الصـوفيُة أيضـاً ننظُر ل حتّققـْت حريتـك. وهـم يعنـون بتوحُّـد ، ألمر من أعاله. فإذا "توحَّـد مهُّ

ــُة العميقــة، اهلــّم اإلميــان بــاهللا القائمــة علــى ، وأنــه اخلــالق ومصــدُر النظــام األخالقــي. وعنــدها تتحقــق احلري
اشــات الكالميــة الطويلــة العريضــة تعــدد اخليــارات وتضــافُرها. فأســاُس مفهــوم احلريــة يف اإلســالم لــيس النق

؛ بـل يف تأسـيس فكـرة احلريـة علـى -سـبحانه–أو عدم َخْلِقها مـن جانـب اهللا ، حول َخْلق أفعال اإلنسان
ــًة أو مشــكلة آليــات، مصــدر اخلَْلــق واألخــالق كيــف ميكــُن إجنــاُز احلريــة فرديــاً ،  لتصــبح "املشــكالت" تقني

 واإلنسان مشكلة حرية؛ بـل هنـاك قضـية فهـٍم والتـزام تتأسَّـُس وَمجاعياً وفيما بني هذا وذلك. ليس بني اهللا
عليهما احلريُة اإلنسانيُة البنَّـاءة, القائمـة علـى القـيم األخالقيـة. ولـيس معـىن ذلـك االشـرتاط علـى اإلنسـان 

ألوهـام أن يكوَن مؤمناً لكي يكون حراً؛ لكّن اإلميان ضماُن احلرية األخالقيـة الـيت ال تقـُع يف املسـلَّمات وا
  .يف القرن العشرينكما هو شأن العقائد والفلَسفات الشمولية ،  والتأليهات اليت ال تنتهي
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وللحرية عند العرب واملسلمني يف األزمنة احلديثة قصٌة ال عالقة هلـا بعلمـاء الكـالم وال بالصـوفية. فقـد 
ـم  وصـارت فكـرُة احلريـة، خرجوا من الدولة العثمانية بسقوطها يف احلـرب األوىل فكـرًة سياسـيًة خالصـًة أل

وقعوا يف انتداب االستعمار أو ال حريته. وما كـادوا يتخلصـون مـن االسـتعمار حـىت جـاءت دولـة الضـباط 
، وأّن املطلــوب "دولــة احلـرب" الــيت حتــرر فلســطني، القـوميني الــذين زعمــوا أّن احلريـة الفرديــة عيــٌب يف عيـب

نـــرى اآلن أّن ، تلـــك  عامـــاً مـــن الســـري يف هـــذه املوجـــة أووحتّقـــق الوحـــدة العربيـــة. وبعـــد أكثـــر مـــن مخســـني
وأّن اخلطــأ رمبــا كــان يف ، وأننــا خســرنا رِهاننــا علــى دولــة الضــباط، فلســطني مل تتحــرر ومــا حتّققــت الوحــدة

والنقاشــاُت اليــوَم تنصــبُّ علــى مــا كــان مفقــوداً ، التســليم بتنــاُقض احلريــة مــع الوحــدة أو مــع حتريــر فلســطني
تفجــري اإلحســاس  -حــىت ال يتكــرر مــا حــدث مــن قبــل–ريــات السياســية. بيــد أّن املطلــوب عنــدنا وهــو احل

وال بضـــرورة العمـــل علـــى ، وبقيمـــة الفـــرد وكرامتـــه. وحنـــن ال ينقُصـــنا اإلحســـاس بالكرامـــة، باحلريـــة الداخليـــة
حلق وبالكرامــة حتقيقهــا؛ وإمنــا ينقصــنا اإلحســاُس باملســؤولية املرتتّــب فعــًال علــى الشــعور العميــق باحلريــة وبــا

  وبالواجب. 
  والوجوه املتعددة. يقول الشاعر:، ويبقى توضيٌح البُدَّ منه للوجه الواحد

  إذا أنت عدَّْدَت املرايا تعددا     وما الوجه إالّ واحٌد غري أنه
. "املــؤمن مــرآة املــؤمن" إّن املــرآة عنــد الشــاعر العــريب هــي اإلنســاُن اآلَخــر؛ فقــد جــاء يف األثــر النبــوي:

ــا. وعلــى فكــرة "اجلماعــة" أي األفــراد ، تواُصــل اإلنســاين يُثــري احلريــة ويعِّــدُد وجوَههــافال ويكثِّـــر مــن خيارا
مبعـىن أّن الدولـة هـي ، الشـوروي يف اإلسـالم جتمـاعتأسَّسْت فكـرُة اال، املؤتلفون باحلرية واالختيار وااللتزام

أو كمـــا قــال أبـــو احلســن العـــامري يف ، هم املــدينمـــاعجترَأوا يف إقامتهـــا اكتمــاًال ال، مشــروٌع ألُنـــاٍس أحــرارٍ 
حتقُّقاً للكرامة اإلنسانية. فالذي يتوحَُّد بنفسـه ويظـن أنـه صـار بـذلك حـراً إمنـا  :"اإلعالم مبناَقب اإلسالم"

خيــرُج  -وإن كانــت أخالقيــة- ةُخيضــع حريتــه ملنــزٍع واحــٍد يصــبُح معبــوداً لديــه. والــذي تقــوُدُه فكــرٌة واحــد
 يفــتُح علــى آفــاٍق شــعوريٍة ال، اق احلريــة إىل التبعيــة والــوهم. فاحلريــة اختيــاٌر أخالقــيٌّ عميــقبــذلك مــن آفــ

  .. هي آفاق إنسانية اإلنسان.هلا حدودَ 
****************  

  ) مفكر وأكادميي من لبنان ومستشار حترير جملة التسامح.*
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   الحرية في ظّل اهللا
  للرؤية اإلسالمية ومقاربةٌ  المفهوم الغربي للحريات الدينية

  *مايكل نوفاك
، أنتهز فرصة الكتابة يف موضوع احلرية الدينية بالواليات املتحـدة في البداية بحثاً عن المعرفة: -1

للتعرف على أمـوٍر تتّعلـق بكيفيـة تفكـري املسـلمني يف مسـألة احلريـة.إّن موضـوع هـذه الورقـة بالفعـل إيضـاح 
أيضاً التعرُّف من األصدقاء املسـلمني عـن كيفيـة اآلخر  كّن اهلدفَ مفهوم احلرية الدينية لدى األمريكيني؛ ل

تفكــريهم املختلــف أو املتوافــق يف هــذه املســألة بالــذات. وأعتقــد أنــين ســأُفاجأُ بوجــود مشــرتكاٍت كثــريٍة بــني 
، الطرفني يف األمر. ومع ذلـك فقـد يكـوُن مـا أظنـه ومهـاً ناشـئاً عـن عـدم املعرفـة. أخـربين أصـدقاء مسـلمون

وسـعياً إىل االعـرتاف ، وأشـواقاً عميقـًة إىل احلريـة، ّن هناك ثوراناً كبرياً هذه األيـام بـني الشـعوب اإلسـالميةأ
بالكرامـــة واحلريـــات الفرديـــة. وذكـــروا أّن هـــذا الســـعي احلثيـــث ميضـــي يف اجتاهـــاٍت أربعـــة: شخصـــية ودينيـــة 

وأن تتمتـع باحلريـة ، كـون مسـلماً حقـاً وفلسفية وسياسية. ويعتقد هؤالء أنه من املمكن بل والضروري أن ت
يف الوقت نفسه. من املمكن أن تكون مسلماً ورمبا أن تقف يف الوقت نفسه حتت مظلـة اإلعـالن العـاملي 
حلقــوق اإلنســان متمتعــاً يف الوقــت نفِســه باحلريــات واالحــرتام والُفــَرص االقتصــادية مثــل ســائر النــاس علــى 

ــــ -ســــبحانه-هــــذه األرض فــــاهللا  ــــذي أراه أّن هــــؤالء الــــذي وهبن ــــا احلريــــة بالقــــْدر نفســــه. وال ا احليــــاة وهبن
ـــة عـــاٍم األخـــرية النامجـــة عـــن الظلـــم وخيبـــات األمـــل وســـفك  املتحـــدثني قـــد َصـــَدقوين القـــول. إّن آالَم املائ

يف أحنــاء العــاَمل اإلســالمي؛ كــل ذلــك ، واإلســاءة إىل الكرامــة اإلنســانية، وانتهــاك حقــوق اإلنســان، الــدماء
ملســلمني اإلحســاس بــأّن العــاَمل مل يتعامــْل معهــم بالقــْدر نفســه مــن اإلنصــاف الــذي تعامــل بــه بعــث لــدى ا

مع جهاٍت ُأخرى ضمن اإلنسانية. وهذا املساُر الصعب يشـّكل عقبـًة؛ لكنـه يشـّكُل دافعـاً أيضـاً. والـذي 
وهــم وحــدهم  ،أعتقــده مــرًة ُأخــرى أّن هــذه األســئلة والتســاؤالت مجيعــاً هــي بتصــرف األصــدقاء املســلمني

  واإلجابَة عليها. ، يستطيعون التعاُمَل معها
ميلـــك امللحـــدون األوروبيـــون فهمهـــم  كيـــف توصـــل الملحـــدون إلـــى القـــول بالحريـــة الدينيـــة؟ -2

ــم ال يعتــربون الــدّ  يــًة اجتماعين أمــراً مهمــاً؛ لكــنهم يتقبلونــه باعتبــاره واقعــًة اخلــاّص طبعــاً للحريــة الدينيــة. إ
م أصـرُّوا دائمـاً 1789ومنـذ قيـام الثـورة الفرنسـية عـام ، . مـن الناحيـة السياسـيةتمـامهتستحق االعتبار واال

وجتــاهلوا أدواَره اُألخــرى خــارج ، وَقَصــروا الــديَن علــى اجملــال اخلــاصّ ، ين مــن اجملــال العــامعلــى اســتبعاد الــدّ 
يـث يسـيطر النظـام احلياة الشخصية. وقد حاولوا دائماً تقدمي الدولـة علـى الكنيسـة والكنـيس واملسـجد؛ حب

وتركوهــا بــدون أنيــاب. ، السياســي علــى كــل جوانــب احليــاة العامــة. وبــذلك فقــد مهَّشــوا املؤسســات الدينيــة
وهــذه العمليــة هــي مــا يســميه األوروبيــون: الئيكيــة أو بشــكٍل أعــّم علمانيــة. وقــد أََمــَل العلمــانيون مــن وراء 

ء القدميــة الــيت جتاوَزهــا الــزمن. وتــابعوا أّن األزمنـــة ذلــك كلّــه أن يــأيت زمــاٌن خيتفــي فيــه الــدين ككـــل األشــيا
 وسيكون ذلك أمراً جيداً.  -املقبلة سيكون التديُُّن فيها أقّل من اليوم
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أّما الواليات املتحدة فإّن األمور والتطورات بشأن الـدين كانـت خمتلفـًة بعـَض الشـيء. هنـاك طبعـاً بـني 
م. بيـد أّن أكثـر األمريكيـني ظلـوا يـَـَروَن أمريكيني أُناٌس شاركوا امللحـدين  -األجنلو الفرنسـيني آمـاهلم وتوقُّعـا

  وسيكون ذلك أمراً جيداً.  -أّن الديَن له مكانتُه البارزة املقبلة سيكون التديُُّن فيها أقّل من اليوم
ــَروَن أّن الــدّ  ــُه البــارزة يف اجملــالني اخلــاّص وابيــد أّن أكثــر األمريكيــني ظلــوا يـَ لعــام يف بريطانيــا يَن لــه مكانُت

أمريكيــني طــوَّروا رؤيتــني للحريــة أو حريــة الضــمري: األوىل تتأسَّــس -والواليــات املتحــدة. والواقــع أّن األجنلــو
مفتوحة للملحدين وللمؤمنني باهللا. والثانية تتأسس على املفاهيم الدينيـة النابعـة ، على مقدماٍت غري دينية

والقادر والسـامي فـوق كـّل األشـياء. تقـول الرؤيـة غـري الدينيـة أّن ي الذي يقول باخلالق براهيممن الدين اإل
وهــو بــذلك ، اإلنســان بطبيعتــه قــادٌر ومســؤوٌل عــن قَبــول أو رْفــض هــذا األمــر أو ذاك اســتناداً إىل ضــمريه

مسؤوٌل عن اختياره وقراره يف حياتـه ومصـائره. وهـذا احلـقُّ ضـروريٌّ وال ميكـن إنكـارُُه أو التعـرض لـه. إذ ال 
ـذا املعـىن يُعتـرب الضـمري اإلنسـاين السـلطة ي ذا الشـأن مكـان أّي فـرٍد آخـر. و ستطيع أحٌد أن يتخذ قراراً 

لكنــه ، األعلــى بالنســبة لألفــراد. ومــع أّن هــذا الــدفاع عــن احلريــة الفكريــة ال يتنــاول احلريــة الدينيــة بالتحديــد
ختيــاراً إنسـانياً حقيقيـاً للضـمري احلـّر. وحــىت ومــن مث عـن احلريـة الدينيـة بوصـفها ا، يـدافُع عـن حريـة الضـمري

م يقـدّرون الفضـيلة اال يـة والفكريـة باحرتامـه جتماعإذا كان امللحدون يرفضون هذا االختيار ألنُفسهم؛ فـإ
ــم ال يوافقــون علــى االختيــارات الدينيــة لــدى األفــراد لكــنهم حيرتمــون حقَّهــم يف اختــاذ ، لــدى اآلخــرين. إ

  تلك االختيارات. 
خمتلــٌف بعــَض الشــيء. وســأعرض ، أو بشــكٍل عــاٍم حريــة الضــمري، دفــاع املــدنيني عــن احلريــة الدينيــة إنّ 

كــان هلــم ،  وفــرجينيني آخــرين، وجــيمس ماديســون، وجــورج ماســون، هنــا تفكــري كــٍل مــن تومــاس جيفرســون
رْضـُت هلـذا م والدفاع عنـه. وقـد سـبق يل أن ع1776َدوٌر يف صياغة إعالن فرجينيا للحريات الدينية عام 

؛ *املنطـق بالتفصـيل يف كتـايب املبّكــر بعنـوان: "علـى جنـاحني: اإلميــان واحلـسُّ العـاّم يف التأسـيس األمريكــي"
وذلك يف فصٍل بعنـوان: "كيـف علَّـل الفرجينيـون احلريـات الدينيـة". ولـذلك سـُأّخلص املوضـوَع هنـا بطريقـٍة 

 -سـبحانه–قـادٌر علـى كـل شـيء. وقـد أراد ، ٌق رحـيممفهومة. قال الفرجينيون: إّن هذا العاَمل أوجده خال
وهـو يريـد أن يـؤدَّى لـه الشـكر مـن طريـق عبادتـه بـالروح ، أن يـَْلُطَف بعباده الذين هم أحـراٌر وليسـوا عبيـداً 
، ال ميكــُن خداُعــُه باألعمــال الظــاهرة -ســبحانه–فــإّن اهللا ، وباحلقيقــة وبطهــارة الضــمري. وبكلمــاٍت أخــرى

–رًة إىل ســرائر النــاس. وباختصــار فــإّن هــذه الرؤيــة تتضــمن أربعــة مبــادئ: َعظمــة اهللا بــل إنــه ينظــر مباشــ
 -وبشــكره وعبادتــه، -ســبحانه–وواجــب املخلــوق يف االعــرتاف بــه  -وتعاليــه فــوق كــل األشــياء -ســبحانه

ـذه األعمـال نـاس الـيت والرابـع املـودُة مـع سـائر ال -والثالث حرية الروح الـيت وهبهـا اخلـالق لإلنسـان للقيـام 
  ويدعو للمشاركة فيها؛ واحلرية اليت تتضّمُنها تلك املودَّة.، يريُدها اهللا
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"اعرتاض" جيمس ، وكذلك، وأخذاً هلا باالعتبار؛ فإّن إعالن فرجينيا، استناداً إىل هذه املبادئ األربعة
ّن كـل خملـوق اسـتخدام احلجـج التاليـة. أ، ماديسون على حاكم فرجينيا والـذي حـاول مجـع توقيعـات عليـه

ــا عليــه، بشــري ، فيتكــون لديــه وعــي بتقــدمي فــروض الطاعــة والــوالء للخــالق، يتأمــل الــنعم الــيت أنعــم اهللا 
ودومنا إرغـام مـن أي نـوع. إّن هـذا "الواجـب" (واجـب ، وذلك يف ضوء الضمري الفردي، بالروح وباحلقيقة
دين(وحىت جتـــاه األهـــل واألصـــدقاء) املـــ جتمـــاعوســـابق علـــى الواجبـــات الـــيت يقتضـــيها اال، العبـــادة) مقـــدس

بـــدون ، والواجبـــات جتـــاه الدولـــة. فالواجـــب الـــديين الـــذي يعيـــه العقـــل والضـــمري موَّجـــٌه أساســـاً إىل اخلـــالق
ـاه اخلـالق ، يسـبق كـلَّ وعـي آخـر، وسيط. بيد أّن هـذا الواجـب يسـتتبع حقـاً أيضـاً. إّن واجـب املخلـوق جتُّ

عنـاه أنـه يقتضـي حقـاً ال مـردَّ لـه يتمثـل يف إقـدار اإلنسـان علـى ويتقدم عـل كـّل حـق إنسـاين آخـر. وهـذا م
ممارســة هـــذا الواجـــب/ احلــّق. والـــذي ال ميكـــُن إَعاقتــُه مـــن جانـــب أيِّ قــوٍة أرضـــية. إنـــه حــٌق بَـــَدهيٌّ يتعلـــُق 

ا. وهو بني الروح اإلنساين وخاِلِقه وهو يتقدم كلَّ حـٍق آَخـر. وبـدون ثنائيـٍة أو إر  غـام؛ بطبيعة اإلنسان ذا
نشــــوء العالقــــة املباشــــرة بــــني اخلــــالق  . وهكــــذا فــــإّن مســــألة احلريــــة الدينيــــة تبــــدأ مــــع-ســــبحانه-لوجــــه اهللا 

واليت يقبلها اإلنسـان أو يرفُضـها بكـل حريـٍة ، واملخلوق. اخلالق الذي يـَْلُطُف باإلنسان ويهبُه مودََّته وحمبَته
. ويتضــمن ذلــك كلّــه مبــادئ ك االختيــار األبــديؤولية ُجتــاه ذاوبــدون إرغــام؛ بــل باإلحســاس العميــق باملســ

–كل الناس أحرار ومتساوون أمام اهللا من خالل تلك احلريـة الـيت وهبهـا إيـاهم ،  الوجود اإلنساين الفطرية
والـــيت تعـــين اســـتقالليًة تامـــًة عـــن الدولـــة وقيصـــر. وعلـــى هـــذين األمـــرين يســـتنُد التعليـــُل الـــديين ، -ســـبحانه

وهي اليت تؤسُِّس للحق الطبيعي لإلنسان؛ إذ إّن احلرية هبٌة ،  عنها إعالن فرجينياكما عربَّ ،  للحرية الدينية
بـل تتعـداهم إىل  ، ولذلك فهـي ليسـت قاصـرًة علـى اليهـود واملسـيحيني، إهلية. احلقوق إذن أساسيٌة وفطريةٌ 

ء مجيعـــاً مـــن املســـلمني واهلنـــدوس والبـــوذيني وكـــذلك امللحـــدون والشـــكَّاك. ألن هـــؤال –كـــّل خالئـــق اهللا 
ـــَق. فقبـــل الزمـــان كـــلَّ   -ســـبحانه–يعـــرف اهللا ، يســـتمدون حـــريتهم مباشـــرًة مـــن خـــالقهم عنـــدما َخَلـــق اخلَْل

، يسمح لكٍل منهم واجبـاً وحقـاً  -عزَّ وجلَّ -وهو يدعو ُكالًّ منهم مبفرده. لكنه ، اخلالئق األفراد بأمسائهم
  ذلك.حبسب ما يرشده ضمريه إىل ، أن يقبل أو يرفض تلك الدعوة

وعرضـوه للموافقـة ، ألّن أولئـك الـذين توصـلوا إليـه أوالً ، إنين أرى أّن هذا التسويغ مجيٌل بشـكٍل خـاص
وحـىت أولئـك ، أقّروا بأّن االختيـار احلـّر هـو حـّق لكـل البشـر بالتسـاوي، العاّمة؛ اليت حصل عليها اإلعالن

م املباشــرة. فهــم مل يــدعوا حقــاً ألنفســهم مل  يُقــروا بــه لآلخــرين مــن بــين البشــر. وهكــذا البعيــدين عــن دائــر
. فهـذه احلقـوق مل تتأسـس علـى الثقافـة أو اإلثنيـة أجلـه حتـدثوا عـن احلقـوق الطبيعيـة هو السبب الذي من

أو العشــــائرية أو النزعــــات الدينيــــة املســــيطرة؛ بــــل علــــى أّن البشــــر مجيعــــاً متســــاوون. وصــــحيٌح أّن اجلــــذور 
ـــة لـــذاك احلـــق جـــرى اكتشـــافها ـــاريخ اإلنســـاين؛ بيـــد أّن األصـــوَل  التارخيي مـــن جانـــب جمموعـــة دينيـــة يف الت

  الفلسفية والعملية(إذا كانت حقيقيًة) فهي كونية.
  :نيسة والدولة" (المسجد والدولة؟)بعض التأمالت في "الك -3
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إّن األمريكيني األوائل مـا تكونـوا مـن الفـرجنييني فقـط؛ بـل كـان بيـنهم أبنـاء بنسـلفانيا الـذين كانـت هلـم 
م, وقدَّموا ملسألة احلريات الدينية أفكاراً وممارساٍت كانت رمبا أكثر جناحاً وكذلك األمر مـع أهـل إ سهاما

م يف ذلــك شــأن أبنــاء الواليــات الــثالث عشــرة ، ماساشوســنت الــذين قــدَّموا بــدورهم إضــافاٍت مهمــة شــأ
عالن احلقوق الذي صار قانونـاً وإ، م1787اُألوىل. لقد وضع هؤالء مجيعاً دستور الواليات املتحدة عام 

واســتطاعوا إقنــاع الكــونغرس االحتــادي أنــه لــيس مــن حّقــه إصــدار قــوانني بشــأن ســداد ديــٍن ، 1792عــام 
ا. وكانت تلك هي الطريقة اليت تأسَّس عليها الفصـُل بـني ، معنيَّ  أو التأثري على حرية املمارسة الدينية ذا

  ض الكونغرس على األمريكيني ديناً معيناً.الكنيسة والدولة. فهم مل يقبلوا أن يفر 
بــل أخرجــوا احلكومــَة مــن جمــال التــدخل يف الشــأن الــديين. وبــذلك حــالوا دون أن يتحــول أيُّ ديــٍن يف 

(وقد حاولـت بعـض الواليـات فـرض  وضة على الناس مجيعاً مفر ، الواليات املتحدة إىل عقيدٍة رمسيٍة للدولة
بته بالنســبة للدولــة وللكنيســة معــاً). فقــد ذلــك أثبــت عــدم جــدواه وصــالديــٍن معــٍني جليــٍل أو جيلــني؛ لكــّن 

م  أرتْـُهـُم التجربـُة أّن الكنيســة والدولـة تزدهــران معـاً إذا كـان رجــال الـدين ال يستنصــرون بالدولـة يف ممارســا
علـى  كما أّن الدولة ال تستطيع فرض أمٍر من األمور باسم الدين. فـاعرتف قـادة الـدين والسياسـة،  الدينية

دومنـا تّعـٍد علـى عمـل اجلانـب ، اتـه ومصـاحلهاهتمامحٍد سواء بـأّن علـى كـٍل مـنهم أن يقتصـر علـى ممارسـة 
ـــذا التوافـــق اآلخـــر. وال أكثـــر ممـــا ، شـــكَّ أن الكنـــائس واملـــذاهب املختلفـــة ازدهـــرت يف الواليـــات املتحـــدة 

  أفادت الكنائس الرمسية يف أوروبا.
مـا كـان اعتبـاراً موفَّقـاً. إذ هـو ، للمسـألة الدينيـة فصـًال بـني الـدين والدولـة بيد أّن اعتبار احلـلَّ األمريكـي

ـــادل. ففـــي الشـــعائر  ـــادل واالحـــرتام املتب يف التطبيـــق يشـــبه أن يكـــون تالئمـــاً أو توافقـــاً علـــى االعـــرتاف املتب
ناســـبة بصـــالٍة كثـــرياً مـــا تبـــدأ امل،  االت الدولـــة يظهـــرون بطريقـــٍة رمسيـــة. ويف أعمـــال الدولـــةجـــكـــان ر ،  الدينيـــة

يتلوها أحُد رجال الـدين. ويف االحتفـاالت كثـرياً مـا توَضـُع كلمـٌة أو ُمالحظـاٌت دينيـٌة تنتهـي بصـالة. وقـد 
  وصف املعّلق الربيطاين الساخر ج.ك.

ــا "أمــٌة هلــا  . كمــا الحــظ أّن إعــالن االســتقالل والدســتور يُعــاَمالن كأمنــا روح كنيســة"ســرتون أمريكــا بأ
ني يتحـــدثون غالبـــاً وبســـهولة عـــن "اإلميـــان األمريكـــي" وهـــم يقولـــون يـــســـان. كمـــا أّن األمريكمهـــا نصَّـــان مقدَّ 

ــذه احلقــائق لكــي نكــون واثقــني". وفــوق ذلــك يتحــدث السياســيون األمريكيــون  :بتواُضــع "إننــا نتمســك 
  وأحياناً جبديٍة وتفان.، غالباً عن اهللا

خمتلفٌة عن الطريقة الفرنسية. وميكـن وصـفها ، بالدولةإن الطريقة األمريكية يف النظر إىل عالقة الكنيسة 
ـــا احـــرتاٌم متبـــاَدٌل أو تـــالؤم. لكـــنَّ األمريكيـــ ـــا ،  حريصـــون علـــى حريـــة واســـتقالل كـــٍل منهمـــانيبأ يف مكا

اخلاص. واملواطنون يستطيعون التميز بسـهولة بـني مـا هـو هللا ومـا هـو لقيصـر. وطبقـاً لـذلك فـإّن كـلَّ جيـل 
صــة بشــأن اخلطــوط الفاصــلة. فقــد الحــظ كثــريون مــثًال أّن الــرئيس جــورج بــوش االبــن ينظــر لديــه رؤيتــه اخلا

وهو يتحدث عن اهللا َعَلناً وبقْدٍر كبٍري من االحرتام. بل والحظـوا أيضـاً أّن الـرئيس ، إىل الدين جبديٍة زائدة
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نيســة يف أيــام اآلحــاد. بيــل كلنتــون كــان يــذكر اهللا علنــاً أكثــر مــن بــوش. وقــد كــان مهتمــاً بــأن يُــرى يف الك
ـــم يعرفــون أّن الشــعب األمريكــي, وهــو شــعٌب متـــديٌِّن, نيوهــذا يعــين أنَّ الرؤســاء األمريكيــ  يــذكرون اهللا أل

ينتظر ذلك منهم ويتوقَّعه. ودْعَك من االنطباع الذي يرتكه أفالم هوليوود وبرامج التسـلية. وبكلمـِة ُأخـرى 
وفَّق؛ ومـع ذلـك فهـو يشـري إىل اخـتالٍف مهـٍم يف األدوار ويف فهـم فإّن فصل الدين عن الدولة تعبٌري غري م

الشأن العاّم. وهذا ليس شـأناً واحـداً يف كـل اجملـاالت. مثـل امتـزاج الـدين واجملتمـع يف املسـاحة العامـة مثـل 
كنيسـة املباريات الرياضية الكربى حيث من املعتـاد أن تـؤدَّى صـالٌة علنيـٌة يف البدايـة. فالـدين والدولـة أو ال

مــا مفهــوّم مؤسَّســي ال، والدولــة ال يُقــارُن باحلقــائق ، حتــتالن املكــان نفســه يف ثُنائيــة الكنيســة واجملتمــع. إ
ويف الفعاليـات ، األوسع للحياة اليومية. فاملواطنون األمريكيون هلم احلق يف ممارسـة ديـنهم يف احليـاة اخلاصـة

بـالتالؤم مـع ، اً يف اتبـاع ضـمريهم الـديين يف احليـاة العامـةالعامة واملتنوعـة للمجتمـع املـدين. وهلـم احلـق أيضـ
م العامــة واألمانــة لدســتور الواليــات املتحــدة. وهــم يســتطيعون ممارســة حقــوقهم يف اجملــال ، األمانــة لواجبــا

م الدينيـة أو الدنيويـة  العام متالئمني مـع القواعـد الدميقراطيـة لألخـذ والعطـاء ومـع الفضـائل املدنيـة لقناعـا
. وأمـور أخـرى  . املوضوعات الكثرية للحياة العامة؛ مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بـالزواج والـوالدة واملـوتيف

  وخباصٍة إن مل تتدخّل فيها إرغامات الدولة.، كثرية. إّن احلياة املدنية تصبح أكثر حيويًة بالدين
، للــتالؤم بــني الــدين والدولــة أودُّ أن أذكــر أمثلــًة قليلــةً  :الرؤســاء األميركيــون والصــلوات العامــة -4

وكيــف يبــدو ذلــك يف احليــاة الواقعيــة. وذلــك مــن طريــق ذكــر أمثلــٍة لتصــرف الرؤســاء ، وبــني الــدين واجملتمــع
). فقـد  م1808-1800شنطن العامة؛ بادئـاً بـالرئيس جيفرسـون(ا منذ الفرتة املبكرة ألعمال و نياألمريكي

يض حيضـرها الــرئيس غالبــاً كـلَّ يــوم أحـد. وتعــزُف املوســيقى كانـت تقــاُم صـالٌة عامــٌة يف كنيســة البيـت األبــ
وكثــرياً مــا قــرر جملــس الكــونغرس قبــل جيفرســون وبعــده إقامــة صــالٍة يف عيــد ، فيهــا فرقــة البحريــة املوســيقية

شـنطن عـام االشكر أو الصوم أو التواضـع والطاعـة يف سـاعة الشـدة. وقـد فعـل ذلـك َمـَثًال الـرئيس جـورج و 
ليمــات الكــونغرس إثــر صــدور قــانون. وتلــك الكلمــة الــيت ألقاهــا الــرئيس حافلــٌة بالشــكر م متبعــاً تع1789

م وسط احلرب األهليـة 1863وباللجوء إىل عنايته ورمحته. أما الرئيس أبراهام لنكولن فقد صلَّى عام ، هللا
ر احلـرب. وقـد واخلـالص مـن دمـا، من أجل رمحة اهللا وعنايته وهبة السالم واألمـن والطمأنينـة ونعمـة احليـاة

خـــالل ، نياســـتمر الـــرئيس لنكـــولن خـــالل احلـــرب يف التأكيـــد علـــى األرضـــية الدينيـــة املشـــرتكة بـــني األمريكيـــ
ــاء االنقســام والعنــف. ولــنالحظ أّن ذكــر ، ليبعــث روح املصــاحلة، احلــرب األهليــة ــد وإ ويــدفع باجتــاه التوحُّ

والرئيس جورج بـوش. ففـي خطابـه األول ، نخّف أو تضاءل يف العهدين األخريين للرئيس كلنتو  الدين ما
 إن هو خلدمة اهللا واإلنسان. كما أّن الرئيس نينتون برناجمه مث اعترب أّن عمل األمريكييبعد انتخابه شرح كل

ــــر علــــى ذكــــر اهللا يف ســــائر كلماتــــه العامــــة؛ مــــن مثــــل خطــــاب االحتــــاد يف العــــام  ويف ، م مــــثالً 2003مصِّ
 مناسباٍت ُأخرى كثرية.



13 

الوقت الذي ُيُصّر فيه الرؤسـاء األمريكيـون علـى املالءمـة بـني الكنيسـة والدولـة والـدين واجملتمـع  لكّن يف
. يكــوُن علينــا أن نعــرتف أّن قبضــًة صــغريًة لكنهــا مهمــة مــن اإلحلــاد والعالنيــة وحــىت .تبعــاً للتوليــد األمريكــي
اصـــٍة يف دوائـــر التســـلية مريكيـــة؛ وخبتـــزال تنمـــو داخـــل فئـــاٍت بـــارزٍة ضـــمن الُنَخـــب األ العـــراء ُجتـــاه الـــدين مـــا

يزال األمريكيون متدينني؛ لكـّن قـْدراً كبـرياً مـن  (السينما والتلفزيون) والصحافة واحلياة األكادميية. ماوالرتفيه
وهــذا األمــر يشــري بالفعــل إىل وجــود تعدديــٍة ، االســتخفاف بالــدين يشــوُب تفكــري وتصــرفات اإلنتلجنســيا

ري امللتزمــة يف لــك كلَّــه لــيس دون َخطَــر. ذلــك أنــه "ثقافــة املقــاهي" الالدريــة وغــصــحيٍة وتنــوٍع كبــري. لكــّن ذ
 للشـيوعية الـيت ضـربت جـذوراً عميقـة(من القـرن العشـرين) هـي الـيت شـهدت للفاشـيات و أوروبا العشرينات

 حتتـاج لصـعودها إىل، والعنـف واإلجـرام، (أكثر مما جتددت يف الطبقات العاملة). فأيديولوجيات اإلرهـاب
وأخالقيــات العقــل والــدين. وهــذا مــا يــدفُع إىل اعتبــار الــدين والعقــل ، ضــعٍف يف مفــاهيم القــانون الطبيعــي

  على حاشية التهميش.
اتفـــــق البابـــــا نبـــــديكتوس الســـــادس عشـــــر ورئـــــيس جملـــــس الشـــــيوخ اإليطـــــايل  :مســـــألة العلمانيـــــة -5

فيهـا عـن األزمـة األخالقيـة يف الغـرب  على كتابة كتابني: بدون جـذور وأزمـة أوروبـا؛ يتحـدثان، مارسللوبريا
ٍة من  من خالل ارتفاع شأن العلمانية؛ ويف السياق ذاته إحياء النسبية بل والَعَدميَه. لقد وسط ْحمنٍة ُمشا

  فلماذا العودُة إىل هناك؟ ، قبل
ـــا بـــدت مبثابـــة تقـــدم حنـــو التعدديـــة، وإذا بـــدأنا بالعلمانيـــة مـــن  بعـــد عهـــودٍ ، يكـــون علينـــا أن نالحـــظ أ

دث تلــك احلــروب بســبب حتــ (إذ غالبــاً مــادَّْت فيهــا األديــان دوراً معينــاً احلــروب الدينيــة؛ أو احلــروب الــيت أ
واملصـاحل). وكـذلك األمـر مـع اإلحلـاد والالأدريـة. إذ كثـرياً مـا تـابع ، والعـداوات، صراعات القـوى السياسـية

م األخالقية واملنتجة واملتـأثرة باملاضـي الـدي ا حيا ين والقـيم الدينيـة. ويف بعـض األحيـان بـدا هـؤالء أصحا
كمـــــا ذكـــــر ،  مـــــن املتـــــدينني أنُفِســـــهم. بيـــــد أّن اإلحلـــــاد، أكثـــــر إقبـــــاًال علـــــى احليـــــاة األخالقيـــــة واإلحســـــان

ال ميكـــن أن يكـــون موقفـــاً للعقـــل. فـــال أحـــد ، ديكتوس؛ والـــذي يظهـــر أحيانـــاً مبظهـــر االلتـــزام العـــاطفيبينـــ
لكي يصل بالتأكيد إىل عدم وجود اإللـه. وهلـذا السـبب يبـدو ، قات الوجوديعرف مبا فيه الكفاية عن سيا

واألكثــر جاذبيــًة واقرتابــاً مــن املوقــف األخالقــي. وفيهــا مــن ، أحيانــاً أّن الالأدريــة هــي املوقــف األكثــر إقناعــاً 
بيــق والواقـــع والتط، اجلاذبيــة مــا يـــدعو لإلعجــاب! بيــد أّن البابـــا الكــاثوليكي يتـــابع قــائًال إّن النظريــة شـــيء

ا ُتظهر هـدوءاً وتواضـعاً  لكـن يف  –شيٌء أَخر. فالالأدرية قد تكون جذابًة يف النظرية والتخيُّل؛ باعتبار أ
الواقع ال أحد يستطيع البقاء على احلياد. إذ يف احلقيقة إّن على كل امرٍئ أن حييا إما باعتبار اهللا موجـوداً 

ــذه اخلطــورة؛ فــإّن لــذلك نتــائج شاســعًة يف اجملــال العملــي, أو باعتبــار أنــه غــري موجــود! وإذا كــان األ مــر 
علــى تفكــري وتصــرف األفــراد "األدريــني" و"الالأدريــني". إّن الــذهَن املفتــوَح علــى اهللا يكــون مفتوحــاً أيضــاً 
، علـــى االحتمـــاالت واألفكـــار كافـــة؛ يف حـــني ختتفـــي االحتمـــاالت كلُّهـــا مـــع تراُجـــع فكـــرة الوجـــود اإلهلـــي

  .خالقية اإلنسانيُة ُعرضًة للدمارألوُتصبح ا
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ديكتوس املســـألة علـــى هـــذا النحـــو: إّن اجملتمـــع العلمـــاين اخلـــالص الـــذي يـــؤمن بـــالعيش بينـــيضـــع البابـــا 
مييل إىل تقدمي احلرية الفردية على كل اعتباٍر أَخر. وذلك ألّن هذه القيمة أو الفضيلة هي مبدأٌ ، بدون إله
ديـدات علـى الدميقراطيـة. بيـد أّن هـذا التقـدمي وباعتبار أّن السياسا، دميقراطي ت اُألخرى أكثر أخطاراً و

وإالّ أفضـى إىل الكثـري مـن التناُقضـات. وعلـى سـبيل املثـال؛ فـإّن املـرأة املتفـردة والـيت ، ال ميكن التمسك به
ّن وكمـا رمبا بدت ألول وهلٍة باعتبارها متـارُس حقـاً مـن حقـوق اإلنسـانية. لكـ، اختارت أن جتهض جنينها

وهــــو لــــيس ، هــــي الطفــــل املتحــــرك يف الــــرحم، نعلــــم فــــإّن تصــــرفها هــــذا يعــــين تــــدمري حيــــاٍة إنســــانية ُأخــــرى
استنساخاً عنها جسدياً أو روحياً بـل هـو حيـاٌة إنسـانيٌة ُأخـرى ومتفـردة. وهكـذا فـإّن العلمانيـة تنتهـي بـأن 

بــل يصــبُح األمــر تقــدمياً لــبعض النــاس علــى ال تقــول باملســاواة أو بــاحلقوق املتســاوية لبــين البشــر يف احليــاة؛ 
البعض اآلخر. باإلضافة لذلك فإّن العلمانية تنتهي بتدمري مبدأ أساس من مبـادئ الدميقراطيـة؛ يف الوقـت 
ا وحدها حتافظ على الدميقراطية. وذلك ألننا عندما نُعطي املـرأة احلامـل حـقَّ إجهـاض  الذي تدعي فيه أ

ياً على طرٍف ضعيف؛ وبذلك نقّدم اعتبـارات القـوة علـى الَضـعف. وهكـذا تقـُع طفلها فإننا نقّدم طرفاً قو 
ـا هـي الـيت حتـافظ عليهـا؛ الدميقراطيـة والتعدديـة. والواقـع  العلمانية يف تناُقضاٍت أخالقية ادعت مـن قبـل أ

ــا ُمتعــُن يف أّن اإلجهــاض لــيس املســألة الوحيــدة الــيت ُتوِقــُع يف التنــاُقض الــذايت. فــاخلطر األكــرب للعلمانيــ ة أ
والـــذوق ، والـــدين. فباســـم تقـــدمي احلريـــة الفرديـــة، والعقـــل األخالقـــي، ضـــرب كـــل املبـــادئ؛ احلـــق الطبيعـــي

مث تسـتمُّر يف االنـزالق باجتـاه الَعَدميـة ، واحلق الفردي يف االختيار؛ تقول بدايًة بالنسبية األخالقيـة، الفردي
أو تشــجيع موجــة ، ي لــدفع االجتــاه الثقــايف إىل االحنطــاطاألخالقيــة. فــال يبقــى شــيٌء يف املخــزون األخالقــ

مــن التخلُخــل األخالقــي. تتمســمر العلمانيــُة اإلحلاديــُة علــى الفــرد باعتبــاره الوحــدة األساســية يف التحليــل 
وأّن اإلرادة مقَّدمة على الذكاء. وبذلك ، وأّن االعتبارات الفردية مقَّدمة على العقل املوضوعي، األخالقي
مــر بالعلمانيــة للقــول إّن احلقيقــة األخالقيــة ال ميكــُن للعقــل اإلنســاين أن يــدرَكها. وهكــذا فالــذي يصــُل األ

يــة؛ ُتصــْبح القــوُة هــي الســلطة جتماعتريــده فعــًال هــو مــا تفّضــُلُه الــذات الفرديــة. ولــذلك ففــي النزاعــات اال
  القوة اليت تتجرد عن اعتبارات املوضوعية العقلية.، األخرية

املنطـــق الـــداخليُّ للعلمانيـــة. لكننـــا جتنبنـــا حـــىت اليـــوم نتائجـــه األســـوأ ألّن التقاليـــد الدينيـــة إّن هـــذا هـــو 
والثقافيــة تراجــع بــبطٍء وال تنهــاُر دفعــًة واحــدة؛ وخباصــٍة يف الثقافــات القويــة. إّن العلمانيــة ليســت أساســاً 

ا ُر احلسَّ  ا ال متلك الفضـائل الـيت حتمـي قوياً للدميقراطية. وهي ال متلُك أيَّ أساس أخالقٍي ُجيدِّ . كما أ
والــيت تشــري ، ممارسـة الدميقراطيــة. وأودُّ التـذكري هنــا مبــا ذكـره أبراهــام لنكــولن عـن "املدفعيــة الصــامتة للزمـان"

إىل الدوافع والقوى اليت اكتسبتها العلمانية مـن املاضـي. ولكـي توضـع النقـاُط علـى احلـروف؛ إّن العلمانيـة 
، ر قليلــٍة لتســويغ مقولــة أّن النــاس ُولــدوا متســاوين والــيت ال تســندها املالحظــة التجريبيــةال متلــُك غــري مصــاد

ولــيس احليوانــات؛ أعــين احلريــة ، وال النــداء مــن أجــل التــآخي أو احلريــة. احلريــة الــيت تتنــاوُل البشــر وحســبْ 
اً. وكذلك األمر مـع القيمـة وليس احلريات الغريزية والشهوية اليت تعرُفها الكائناُت اُألخرى أيض، األخالقية
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ا الليربالية فأين االلتزاُم األخالقيُّ بالفقراء والضعفاء؟ وما هي املقـاييس ، الكربى للحداثة والتقدم, وأعين 
العمليــُة للتقــدم ذي األبعــاد األخالقيــة؟ إّن التفضــيل العقــالين للمســألة ال جيعلهــا ضــروريًة أو ال حيوُِّهلــا إىل 

  اإلنسان باالجتاه األخالقي الصحيح. دافٍع قوّيٍ  حيّرك
إّن الـــذي بـــدا يف العقـــود األخـــرية أّن مـــا يســـميه الغـــرُب علمانيـــة يســـتنُد إىل حـــٍد بعيـــٍد علـــى املـــوروث 

لُألطروحــة املنســوبة لليرباليــة والــيت تتمثــل باحلريــة  -غــري امللحــوظ-ي. وهــذا هــو املصــدر العميــق براهيمــاإل
يــار الشــيوعية بــدون دٍم كثــٍري علتُــُه القــيم املســيحية اآلتيــة واألخــوة واملســاواة وااللتــزام والت قــدم. فــالواقع أّن ا

وكـــل املنشـــقِّني اآلخـــرين. إذ الواقــــع أّن ، يف مثـــل عمـــل نقابــــة التضـــامن ببولنـــدا، أو املســـتمرة مـــن املاضـــي
لوجيــــا والــــذي يقــــوُم علــــى أنرتوبو ، الشــــوعيات والفاشــــيات تستنصــــُر بالقــــانون الطبيعــــي للوجــــود اإلنســــاين

ــا ال حتتــاُج إىل التأسُّــس علــى العلمانيــة. ذلـــك أّن  أخالقيــة مشــوَّهة. وإذا كــان للدميقراطيــة أن تزدهــر, فإ
  .العلمانيَة هي أساٌس غري مأموٍن للبقاء يف ظّل الدميقراطية

 هي ميكُن القـوُل إّن التقاليـد العريقـَة لإلسـالم, تتضـمُن فلسـفةً  سؤاٌل إلى األصدقاء المسلمين: -6
للحريــة أو حــىت فلســفًة للدميقراطيــة قائمــة علــى التعدديــة الدينيــة, والــيت ميكــُن أن تظهــر ويــدرُكها اآلخــرون 

(اإلتابــــة أو اجلزاء أيضــــاً خــــارج عــــاَمل اإلســــالم؛ إّن الــــذي يبــــدو بســــيطاً وأساســــياً أّن كــــلَّ ديــــٍن يقــــوُم علــــى
ــًة للحريــة. إّن ا حلريــة هلــا يف احلقيقــة ثالثــة أبعــاد: شخصــية العقوبــة) هــو ديــٌن يتضــمُن بــاملعىن العميــق نظري

وسياســية. وميكــن أن جيــري تأمُُّلهــا مــن أكثــر مــن وجهــة نظــر: ظاهراتيــة تتأســس علــى ، يــةاجتماعو ، فرديــة
وثقافيـة. ولـيس القصـُد هنـا معاجلـة سـائر هـذه األبعـاد. ، وسياسـية، وقانونيـة، التجربة الشخصية. وفلسـفية
صـدقاء املسـلمني اإليضـاح واإلرشـاد يف شـأن هـذه التسـاؤالت, الـيت تفيـُد يف ففي اخلتام أُريُـد أن أسـأَل األ

عمليــات الــتالؤم والفهــم املتبــاَدل. ويف االحــرتام املتبــاَدل ليســت هنــاك حاجــٌة أو ضــرورٌة للتطــابُق الــدائم. 
جيــري جتنُّــُب ســوء الفهــم مــن جانــب أحــدنا لآلخــر. وهــذا أســاٌس مهــمٌّ ، لكــْن يف ظــّل أساســياٍت كهــذه

  .والعيش املشرتك، لفهم املتبادلل
************  

  ) مفكر وأكادميي من أمريكا.*
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  المجتمع المدني
  جدل الحرية والتنوع واالستبداد في النظريات السياسية

  *حممد عثمان اخلشت
وإذا  ، وغامضـــا يف أحيـــان أكثـــر، إذا كـــان مفهـــوم اجملتمـــع املـــدين ال يـــزال غـــري معـــروف يف أحيـــان كثـــرية

مـش مفهـوم اجملتمـع املـدين، الفكر السياسي تركـز علـى مفهـوم الدولـةكانت كتب  فـإن هـذه الدراسـة  -و
واالنطالق منه كنقطـة ، ونقله من اهلوامش إىل البؤرة، مفهوماً مركزياً  اجملتمع املدينجلعل مفهوم  تأيت حماولةً 
  بدء أوىل.

بسـبب الرؤيـة ، لنظريـات السياسـيةومن أسف فإن مفهوم اجملتمع املدين ليس حمددا بدقـة وانضـباط يف ا
ومـن مث حـاول بعضـهم ربـط اجملتمـع املـدين ، األيديولوجية املنحازة اليت حتكم كثريا مـن املفكـرين السياسـيني

 بينما حاول بعضهم ربطه برؤية ليربالية جذرية وال توجد هلا أية ضـوابط أو ضـفاف.، برؤية مشولية مستبدة
وكـــذلك  ، ملغالطـــات الـــيت تقـــع فيهـــا األنظمـــة الشـــمولية املتطرفـــةولـــذا تســـعي هـــذه الدراســـة للكشـــف عـــن ا
  ).1كشف مغالطات األنظمة الليربالية اجلذرية(

، أمر يدل على وجهة نظر أحاديـة اجلانـب –سواء كان جهة اليسار أو جهة اليمني–فالتطرف دوماً  
تـأيت حلـول أي منهمـا  مـن مثو ، يـة أخـرىاجتماعية على حساب فئـة اجتماعكما يدل على االحنياز لفئة 

  وهذا هو مأزق الشيوعية وسر أزمة الرأمسالية.، مبتسرة ومولدة لنوع جديد من املشكالت
فكــــذلك التطــــرف يف املنــــاداة ، وإذا كــــان التطــــرف يف تأكيــــد اهليمنــــة املطلقــــة للدولــــة قــــد أثبــــت فشــــله

، بفوضـوية كاملـةبتالشي سلطتها سوف يثبـت فشـله. وعلـى قـدر عـدم منطقيـة تـرك آليـات السـوق تعمـل 
يعمــل  اجملتمــع املــدينيكــون يف املقابــل قــدر عــدم منطقيــة الــتحكم الكامــل فيهــا. وإذا كــان مــن التهــور تــرك 

  فإن من املغالطة كذلك فرض اهليمنة الشاملة عليه. ، دون رقيب
وليسـت شـراكة التـوازي والتكـافؤ ، أما احلل فهو يف الشراكة بني الدولة واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص

شــراكة اهليمنــة واالبــتالع لطــرف لصــاحل طــرف آخــر. وهــي شــراكة التنــوع وليســت شــراكة الوحــدة والتوحــد 
املطلق بني مجيع األطراف؛ وهي أيضا شراكة االختالف اإلجيايب وليسـت شـراكة الـرأي الواحـد املطلـق؛ فــ 

ي مســؤولية وحتقيــق للمصــاحل ي واالشــرتاك العــاملجتمــاعويف العــيش اال، "يف االخــتالف حريــة للفــرد وذاتيــة
  ).2اليت ال ميكن لألفراد واجلماعات الصغرى االنفراد بتحقيقها"(

  ظهر مصطلح "اجملتمع املدين"؟ وكيف تنازعته األنظمة الشمولية والليربالية؟ لكن مىت وكيف  
علـى ليـدل ، ويف السـياق الغـريب، " يف العصور احلديثةCivil Societyظهر مصطلح "اجملتمع املدين 

يف النظريــة السياســية كمــا تشــكلت يف  اجملتمــع املــديناملنطقــة الوســطى بــني األســرة والدولــة. ويشــري مفهــوم 
 وينظر إليـه كإطـار تنظيمـي مقـابالً ، ي"جتماععلى "العقد اال إىل اجملتمع الذي يتشكل بناءً ، الفكر الغريب

  ).3لإلطار التنظيمي للدولة(



17 

  النظرية السياسية وجون لوك
ي عنــــد جــــون لــــوك جتمــــاعفهــــم هــــذا املعــــىن البــــد مــــن التوقــــف قلــــيال عنــــد مفهــــوم العقــــد االوحــــىت ن

)JohnLock( )1632-1704أن احلـــق يف احليـــاةإىل  ذهـــب، إجنليـــزي ليـــربايلفيلســـوف وهـــو ، )م ،
وال ، ـا اإلنسـان ويُولـد، لإلنسـانأهـم احلقـوق الطبيعيـة هـي الشخصـية  ق يف امللكيـةاحلو ، واحلق يف احلرية

  .ومن مث فهي ليست موضعاً للجدل أو التفاوض أو اجلور عليها؛ آخر سحبها منه ألي إنسانحيق 
حـــريتهم  بعـــضأن أفـــراد اجملتمـــع يتنـــازلون عـــن الـــيت تـــنص علـــى  يجتمـــاعاالد نظريـــة العقـــوقـــال لـــوك ب

بــل هــو ، كــامال وبــال شــروطهــذا التنــازل  ولــيس حفــظ األمــن ورعايــة املصــاحل املشــرتكة.  للحكــام مــن أجــل
اتفــاق أو أو عقــد نــاًء علــى ب، أي للحكومــة، املركزيــة للســلطة احلريــات الفرديــة جــزء حمــدود مــنعــن نــازل ت

، ي فقـطجتمـاعويستمد احلكـام شـرعيتهم مـن هـذا العقـد اال، دستور متفق عليه بني أفراد اجملتمع واحلكام
  . )4(مكان إذا مل يوجد مثل هذا العقد اليس هل احلكمشرعية ومن مث ف

هلــي إلق اولــرفض مـا ُيســمى احلـ، السياسـي ي ملواجهـة االســتبدادجتمــاعح لـوك فكــرة العقـد االطــر قـد و  
ألن الفوضــى هــي ، يــربرون االســتبداد بعضــهموإذا كــان  .النــاس سواســيةألن اهللا خلــق  ؛لحكــام وامللــوكل

ــــديل الوحيــــد لالســــتبداد -البــــديل الوحيــــد لــــه ــــوك يــــرى "أن الفوضــــى ليســــت الب فهنالــــك احلكــــم ، فــــإن ل
  .)5(لدستوري املقيد الذي مينع الفوضى واالستبداد معا"ا

وهلـذا فـإن الثـورة األمريكيـة ضـد  ؛القادة األمريكـان مثـل تومـاس جيفرسـون وقد أثرت أفكار لوك على 
   .األمريكي م تبنت مجيع أفكار جون لوك وضمنتها يف إعالن االستقالل1776يف عام  التاج الربيطاين

، ي"جتمـــاععنـــد لـــوك يـــدل علـــى اجملتمـــع الـــذي يتشـــكل بنـــاء علـــى "العقـــد االومـــن مث فـــاجملتمع املـــدين 
  دائرة مقابلة لدائرة الدولة. بوصفهوينظر إليه 

ـــا يف نظريـــات العقـــد  اجملتمـــع املـــدينوتتمثـــل البـــذور األوليـــة يف الغـــرب ملفهـــوم  يف املفـــاهيم الـــيت مت بلور
  مثل:، ي يف الفلسفة السياسية احلديثةجتماعاال

اليت كان يعيش الناس فيها بال قـانون أو نظـام. وهـي  .. وهي حالة الفطرةم "حالة الطبيعة"مفهو  -1
  ية والسياسية والدينية.جتماعاألوىل اليت كان الناس عليها قبل نشأة النظم اال احلالة
الـذي حتـول فيـه اإلنسـان مـن حالـة الفطـرة والطبيعـة والالنظـام إىل حالـة " جتماعمفهوم "عقد اال -2
  والنظام السياسي والديين. جتماعاال

وهي تلك احلالة اليت حتول الناس إليهـا والـيت سـادت فيهـا الـنظم ونشـأت  مفهوم "حالة المدنية" -3
  فيه السلطة السياسية والدينية.

ويعطــــي للدولــــة أســــاس وجودهــــا ، الــــذي ينعقــــد بــــني النــــاس واحلــــاكممفهــــوم "عقــــد الحكومــــة" -4
  الشرعي.
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 اجملتمــع املــدينهيم إىل "أوج اكتماهلــا مــع كــل مــن لــوك وروســو بــرز مفهــوم وعنــدما وصــلت هــذه املفــا
  . )6(وكأنه الغاية اليت كانت تسعى إليه"

  آدم فيرجسونعند  تاريخ المجتمع المدني 
 املفهـومهذا عن املشهور  " إىل الكتاباجملتمع املدينيرجع الفضل بشكل مباشر يف انتشار اصطالح "

الـذي  " An Essay on the History of Civil Society اجملتمـع املـدين تـاريخ وعنوانـه " مقـال يف
   ).م1723-1816( Adam Fergusonللفيلسوف االسكتلندي التنويري ، )م1767ظهر سنة (

، يـة الثقافيـةجتماعوقدم فريجسون يف هذا الكتاب نظرية تشرح مراحل تطور اإلنسانية من الناحيـة اال 
  :اآليتعلى النحو ، يجتماعللتطور الثقايف االحيث قال بوجود ثالث مراحل 

: هــي املرحلــة الوحشــية الــيت كــان يتصــرف فيهــا اإلنســان وفــق منطــق الغريــزة احليوانيــة المرحلــة األولــى
  اخلالصة.

: هــي املرحلــة الرببريــة الــيت ظهــرت فيهــا امللكيــة اخلاصــة؛ حيــث ظهــر اجملتمــع التجــاري المرحلــة الثانيــة
 اتية وحتقيق الثروة.القائم على املصلحة الذ

هــو جمتمــع و ، يــة الراقيــةجتماعالــذي ظهــرت فيــه الــروابط اال اجملتمــع املــدين: هــي مرحلــة المرحلــة الثالثــة
ويســيطر علــى النزعــات الرببريــة والفرديــة ، وتســود فيــه نظــم سياســية حــرة وغــري مســتبدة، حتكمــه األخــالق

  .)7(تمديناألنانية؛ ولذا متثل هذه املرحلة احلضارية يف جانبها امل
. ومــن املؤكــد ملانيّــةإىل اللغــة األ )م1768لصــدوره ( يف الّســنة الّتاليــة ة كتــاب فريجســونترمجــوقــد متــت 

وحتـدث ، . كمـا عرفـه هيجـل83ذكره يف كتاب "نقد ملكة احلكـم " فقـرة  قد عرفه ألنهKant نطاأن ك
يـدين بشـيوعه يف أملانيـا إىل كتـاب  ملـديناجملتمـع اعنه يف "الكتابات الالهوتية املبكرة". يقول أنوود:" تعبري 

  منذ فرتة مبكرة. ليجهل امعروف . ولذلك فقد كان)8(فريجسون"
  الشرط الضروري للحرية عند توماس بين 

وهـو مؤلـف ، ) مفكر أمريكي دميقراطي ليـربايلمPaine Thomas)1737-1809توماس بني 
ضــد  اجملتمــع املــدينودافــع عــن مؤسســات ، لــوكملنشــورات الثــورة األمريكيــة؛ وقــد تــأثر تومــاس بِــني جبــون 

، )9(وأظهر نوعا من احلماس الالحمدود للمجتمع املـدين، نظرة متباينة مع نظرة هيجلإليه احلكومة ونظر 
  . )10(ويف أسوأ أحواهلا شر ال ميكن احتماله"، "احلكومة يف أحسن أحواهلا شر ال بد منه وقال:
الروافـــد  أحـــد. ومـــن مث كانـــت أفكـــاره طا ضـــروريا طبيعيـــا للحريـــةشـــر ويعـــد تومـــاس بِـــني اجملتمـــع املـــدين  

  وماله من سلطة على الدولة.، بكل ما فيه من فاعلية لرئيسة للمجتمع املدين األمريكيا
، منتظمـــة يف كـــل أعماهلـــا"”يــرى تومـــاس بـــني أن الطبيعــة ، وعلــى العكـــس مـــن تصــور هيجـــل للطبيعـــة
، )11(لمجتمــع املــدين تنــدمج عفويــا وتلقائيــا بشــكل هــارموينوهــذا هــو الســبب يف أن العناصــر املتنوعــة ل

  دون حاجة إىل منّظم خارجي مثل احلكومة.
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  عند هيجل المجتمع المدنيمبادئ ولحظات  
 اجملتمع املدينم) صاحب فضل كبري يف بلورة مفهوم 1831-1770يعد الفيلسوف األملاين هيجل (

ويعتقــد أنــوود أن هيجــل مل يســبقه مفكــر آخــر ميّــز ، الدولــةفلســفيا ومتييــزه مــن الناحيــة النظريــة عــن مفهــوم 
  . )12(مبثل هذا الوضوح بني اجملتمع املدين والدولة

ي والسياسي املعاصر له تأثرا واضـحا؛ فقـد جتماعوقد تأثر هيجل يف نظرته للمجتمع املدين بالواقع اال
ي السياســي الــذي  جتمــاعلواقــع االكانعكــاس ل  اجملتمــع املــدينجــاء تصــور هيجــل للمبــادئ الــيت يقــوم عليهــا 

ـا وعصـرها. وهـذا هـو أحـد األسـباب  كانت تعيشه أوربا يف عصـره؛ فالفلسـفة مـرآة الواقـع؛ وهـي ابنـة زما
  اليت جتعل املرء يعترب موقف هيجل الفلسفي موقفا تربيريا للواقع.

  :مها، عند هيجل على مبدأين اجملتمع املدينويقوم 
وهــي تتمثــل يف الفــرد الــذي ، وهــي املبــدأ األول يف اجملتمــع املــدين :ألنانيــةالذاتيــة ا المبــدأ األول: -1

، ويعمــل علــى تلبيــة حاجاتــه اخلاصــة، يتخــذ مــن ذاتــه هــدفا أساســيا؛ حيــث يســعى إلشــباع غاياتــه اجلزئيــة
ويكـون أنانيـا إىل أقصـى ، ويدخل يف صراع مع اآلخرين، وحتركه الضرورة املادية، وحيكمه اهلوى الشخصي

   .)13(مدى
ومــن مث فــإن هــذا املبــدأ يشــكل حلظــة االنقســام ، وال شــك يف أن األنانيــة تــؤدي إىل التفــرق واالنفصــال

م الشخصــية وينحصــر كــل فــرد يف دائــرة أنانيتــه الفرديــة؛  .واالنشــطار؛ ألنــه يفصــل بــني األفــراد تبعــا حلاجــا
، يـةاجتماعأي عـامل مكـون مـن ذرات  ؛يـةجتماعفاجملتمع املدين "عامل فرداين ونفعي" وهو مملكة الذرية اال

ا ومشــتتة عنــد هيجــل  اجملتمــع املـدين. ولـذا فنظــام )14(حسـب هيجــل"، ألن وحداتـه صــغرية وقائمـة بــذا
حــدا يصــبح فيــه  اجملتمــع املــدين ويبلــغ االنقســام داخــل .)15(متنــافر األجــزاء Atomisticنظــام ذري 

ة اخلاصـة غالبـا تقابـل وتعـارض مصـلحة خاصـة هذا اجملتمع وكأنه ساحة قتال متواصـل؛ حيـث إن املصـلح
  أخرى. 

ال يظل الفرد معزوال؛ والبد من أن تتقاطع الدائرة اجلزئية للفرد مع دوائـر  :: التبادليةالمبدأ الثاني-2
اآلخـــرين؛ حيـــث إن كثـــريا مـــن احلاجـــات ال تشـــبع إال عـــن طريـــق اآلخـــرين؛ فتنشـــأ عالقـــات التبـــادل بـــني 

الـــيت يـــرتبط فيهـــا األفـــراد بعضـــهم بـــبعض برابطـــة عامـــة ومشـــرتكة ومتوســـطة بـــني وتتكـــون اجلماعـــة ، األفـــراد
  . )16(األفراد املستقلني

وهكذا يكون املبدأ الثاين ناجتا عـن إدراك الفـرد أن حاجاتـه األنانيـة اخلاصـة لـن تشـبع إال عـرب التبادليـة 
وأداة إلشـباع ،  الذاتيـة لألفـرادوسـيلة لتحقيـق املصـاحل جتماعوالتداخل مع األفراد اآلخرين. فهنا يصبح اال

  اجلزئية. محاجا
بينمــا كــان يشــكل املبــدأ األول حلظــة ، واالتصــال بــني األفــراد جتمــاعإن املبــدأ الثــاين يشــكل حلظــة اال

معــا؛ ممــا  جتمــاعيقــوم علــى االنشــطار واال اجملتمــع املــديناالنشــطار والتفــرق والصــراع بيــنهم. ومــن هنــا فــإن 
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حيـث يبـدو التعـارض بوضـوح بـني اجلزئـي يف ، عنـد هيجـل اجملتمع املـدينوم عليه يعكس التناقض الذي يق
بــــــني ، واالتصــــــالية يف املبــــــدأ الثــــــاين، بــــــني الذريــــــة يف املبــــــدأ األول، املبــــــدأ األول والكلــــــي يف املبــــــدأ الثــــــاين

  واالعتمادية والتبادلية يف املبدأ الثاين.، االستقاللية يف املبدأ األول
، على أنـه نظـام لصـراع وتبـادل احلاجـات يف الوقـت نفسـه لمجتمع املدينهيجل ل وهكذا جند أن نظرة

ا نظرة اقتصادية ترى  مفتقدا للحرية وقائما علـى صـراع األضـداد؛ ولـذا فإنـه  اجملتمع املدينال خترج عن كو
  .)17(يقدم "مشهدا من اإلفراط والبؤس والفساد املادي واألخالقي"

فال ينقذه من انشطاره وجتزئه إال وجـود الـروابط ، د هيجل منشطرا ومنقسماعن اجملتمع املدينوإذا كان 
مها النقطتان احملوريتـان اللتـان تـدور ، وكرامة عضو النقابة، اجلماعية مثل الزواج والنقابات؛ فـ"قدسية الزواج

  .)18(غري املنظمة" اجملتمع املدينحوهلما ذرات 
  :هي، بلحظات ثالث اجملتمع املدينومير 

وهي اللحظة اليت يقوم فيهـا اإلنسـان  :The System of Needsحلظة منظومة احلاجات -1
ويف هذا السعي إلشباع الذات بواسطة العمل يقوم ، بواسطة العمل، اجلزئي بالسعي لتلبية حاجاته الذاتية

  أي حاجات غريه من الناس.، بإشباع احلاجات املوضوعية
املؤسســــة ي اللحظــــة الــــيت يــــتم فيهــــا تطبيــــق القــــانون بواســــطة حلظــــة حتقيــــق العدالــــة القانونيــــة: وهــــ -2

  وإلغاء أي اعتداء عليهما.، ا من االعتداءمبغرض احملافظة على الشخصية وامللكية وصيانته القضائية
. ةجزئيــ ةفرديــ توليســ، : وهــي أمــر مشــرتكاجملتمــع املــدينحلظــة رعايــة وضــمان أمــن ورفاهيــة أفــراد  -3

  العدالة. وتتجلى هذه اللحظة يف السلطة العامة والنقابات. وهي تسد الثغرات يف تطبيق
  المجتمع المدني ونقد الدولة عند جرامشي

فيلســـــــوف إيطـــــــايل ماركســـــــي ، )مGramsci Antonio)1891-1937أنطونيـــــــو جرامشـــــــي 
و" مالحظــات ، مــن مؤلفاتــه "املثقفــون وتنظــيم الثقافــة"، مــن مؤسســي احلــزب الشــيوعي يف إيطاليــا، لينيــين

و"دفـــــاتر ، "هو"املاديـــــة التارخييـــــة وفلســـــفة بنـــــديتو كروتشـــــ، يكـــــافيلي والسياســـــة والدولـــــة احلديثـــــة"حـــــول م
لثوريتـــه ومناهضـــته ، م1928حيـــث كـــان قـــد صـــدر عليـــه حكـــم بالســـجن عشـــرين ســـنة عـــام  ؛الســـجن"
  .)19(للفاشية

مــن فلســفة  . علــى العكــساجملتمــع املــدينونقطــة البــدء يف فلســفته السياســية والتصــور املفتــاحي هلــا هــو 
  فالتصور املفتاحي هلا هو نظريته يف الدولة.، هيجل السياسية

ـــا القمعيـــة الـــيت متلـــك أدوات القـــوة والقهـــر تنتقـــد الفلســـفة الثوريـــة عنـــد جرامشـــيإن   ، الدولـــة بأجهز
ــا التشــريعية الــيت تــربر وتشــرع القــوانني الــيت تكــرس ســيطرة الطبقــة احلاكمــة ــا األيديولوجيــة ، وأجهز وأجهز

الطبقات احملكومة عن الطبقة احلاكمة. كما ينتقد مثقفي السـلطة الـذين ينشـرون  االيت تسعى لكسب رض
   لوقوف ضد هيمنة الدولة وتسلطها.إىل اوبشكل عام يدعو ، تصور الطبقة احلاكمة للعامل



21 

  (اليسار القديم) ية الكالسيكيةجتماعالديمقراطية اال
وتسـيطر عليهـا ، مبجتمع مدين خاضع للدولة خضـوعا تامـا يكيةية الكالسجتماعالدميقراطية االتقول  

كانـت تـرتبط و  اآلليـة. ولـديها نـزوع قـوي حنـو املسـاواة. إال دورا حمـدودا األسـواقوال تعطـي . النزعة اجلمعية
   ا تعترب نفسها يف تعارض معها.أمع ، واتفقت يف بعض وجهات نظرها مع الشيوعية، باالشرتاكية

الســـلع واخلـــدمات  بإتاحـــةوتلزمهـــا ، يـــة واالقتصـــاديةجتماعامل للدولـــة يف احليـــاة االوتـــرى التـــدخل الشـــ
  .إجياد فرص العمل للجميعوتلتزم ب، العامة

  التصور الليبرالي
ويــؤمن بالتعدديــة ، مــذهب رأمســايل ينــادي باحلريــة الفرديــة يف امليــدانني االقتصــادي والسياســيالليرباليــة 

يــة والنقابيــة الــيت ال يضــمنها ســوى النظــام الربملــاين الــدميقراطي الــذي يفصــل األيديولوجيــة والتنظيميــة احلزب
والتنفيذيـة والقضـائية. ويضـمن احلريـات الشخصـية والعامـة مبـا يف ، فعليا بني السـلطات الـثالث: التشـريعية

  .)20(ذلك حرية املعتقد الديين
بقســط  اجملتمــع املــدينويتمتــع فيــه ، ســييف البنــاء السيا حمــور االرتكــاز التصــور الليــربايلوحيتــل الفــرد يف 

  وذلك عند جون لوك وتوماس بني وآدم فريجسون مثال. ، وافر من االستقالل واحلرية
وعـدم  ؤكد االسـتقاللية التامـة للمجتمـع املـدينفي، ذرياجلالليربايل اليمني عند  اجملتمع املدينأما مفهوم 

صـــغريا يكـــون  أندور احلكومـــة ينبغـــي  أن ىر ويـــ، خضـــوعه ألي شـــكل مـــن أشـــكال املراقبـــة مـــن احلكومـــة
  جدا. حمدوداو 

نزعـة ال ويؤكـد، تسـلطةاسـتبدادية وم أخالقيـةنزعـة  لـه أنكمـا   .غـري حمـدودة ومبـالغ فيهـاونزعته السـوقية 
  .بشكل مطلقحر فهو عمل السوق أما ، قتصاديةاالفردية ال

 تقضـــي علـــى التميـــز الفـــردي ملســـاواةا اعتقـــادا منـــه بـــأنعـــدم املســـاواة يـــرى اليمـــني الليـــربايل اجلـــذري و  
ة، ني بشكل آيلاملتماثل األفرادمن  جمتمع وتؤدي إىل نشوء م عبارة عن نسخ متشا   . أي أ

نـتهج يو  .أمـانرى دولـة الرفاهيـة كشـبكة يـو  .نزعـة قوميـة تقليديـة وتسـيطر علـى اليمـني الليـربايل اجلـذري
رى يـومـن مث ، والعنصر احلاسم فيـه هـو القـوة، قومية العامل مكون من دولويرى أن مسارا حتديثيا تقدميا. 

  االستعداد للحرب واحلفاظ على القوة العسكرية عناصر ضرورية لدور الدولة يف النظام الدويل. أن
  الطريق الثالث

ـــج جديـــد يشـــري   ـــدف اإل إىلالطريـــق الثالـــث   إىلطـــار املرجعـــي للتفكـــري وصـــناعة السياســـات الـــيت 
 وهــو يــة مــع عــامل تعــرض لتغــريات جذريــة خــالل العقــدين أو الثالثــة املاضــية.جتماعاالمواءمــة الدميقراطيــة 
هـذا  ية الكالسيكية والليربالية اجلديدة".جتماعنه "حماولة لتجاوز كل من الدميقراطية االأطريق ثالث مبعىن 

 كتابـــه نتـــوين جيـــدنز يفأيف الغـــرب ذكـــره منظرهـــا  األخـــريةحـــدث تعريـــف للطريـــق الثالـــث يف صـــورته أهـــو 
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وهــو التعريــف املعــرب عــن الطريــق الثالــث كمــا اســتخدمه  يــة".جتماعجتديــد الدميقراطيــة اال :"الطريــق الثالــث
  بيل كلينتون وتوين بلري.

وهو من حيـث املفهـوم قـد تغـري مـن ، لكن مصطلح الطريق الثالث يف حد ذاته ليس جديدا كل اجلدة
وشــاع اســتخدامه يف أوســاط مجاعــات ، لقــرن العشــرينفاملصــطلح قــد صــيغ منــذ بدايــة ا .مرحلــة إىلمرحلــة 

يني جتمـاعوإن كـان أكثـر اسـتخداما يف الغالـب مـن جانـب الـدميقراطيني اال، اجلناح اليميين يف العشـرينات
   واالشرتاكيني.

ـم اكتشـفوا أيون بوضـوح تـام جتماعالدميقراطيون اال رَ دَّ احلرب العاملية مباشرة قَ  أعقبتويف الفرتة اليت 
تأسيســـها يف ســـنة  إعـــادةوعنـــد  وعـــن الشـــيوعية الســـوفيتية. األمريكيـــةقـــا متميـــزا عـــن رأمساليـــة الســـوق طري

ذا املعىن. م1951   حتدثت الدولية االشرتاكية بصراحة عن الطريق الثالث 
ر لفلسـفة الطريـق حـدث اسـتخدام لـه مـع جيـدنز املنظّـأخـذ أحىت ، أخرىوظهر املصطلح عدة مرات  
  ستوى السياسي التنفيذي مع كلينتون وبلري.وعلى امل، الثالث

 يـة الكالسـيكية والليرباليـة اجلديـدة.جتماعالطريق الثالث يعمل على جتاوز كل من الدميقراطيـة االإذن ف
  املركب الذي يتجاوز القضية ونقيضها. –لية ياستخدمنا لغة هيج إذا-وكأنه
فمـوارد احلكومـة ، تمـع املـدين وتبـادل الرقابـةبني احلكومـة واجمل التعاونتقوم فلسفة الطريق الثالث على و 

ــا اجلماعــات احملليــة خاصــة يف املنــاطق  األنشــطةضــرورية لــدعم  والقــروض الصــغرية ، األفقــرالــيت تضــطلع 
مــن صـراعات املصــاحل الــيت ال  األفـرادحتمــي  أنوعلــى الدولـة  وسـيلة لتشــجيع املبـادرات االقتصــادية احملليـة.

مــن القــوة  األفــرادحيمــي  أنعلــى اجملتمــع املــدين الصــحيح  أخــرىومــن جهــة  .أبــدا خيلــو منهــا اجملتمــع املــدين
عـن احلـوادث  واإلبـالغيف اجملتمـع احمللـي الصـغري  األمـنيسـاعد يف مراقبـة  أنعليه  أنكما ،  الطاغية للدولة

  .)21(يف نطاقه اليت تقع
اهيم متعــددة ختتلــف بــاختالف وإمنــا لــه مفــ، هكــذا رأينــا كيــف أن اجملتمــع املــدين لــيس لــه مفهــوم واحــد

ومن مث يتعني القيام جبهد مضاعف لتحرير املصطلح مـن بـراثن التيـارات الشـمولية يف ، النظريات السياسية
  عصر يشهد جهودا حثيثة حنو التحول الدميقراطي.

*********************  
   الحواشي

  باحث وأكادميي من مصر.) *
االسـتقاللية التامـة للمجتمـع يت تبـالغ يف إعطـاء احلريـة للفـرد وتؤكـد األنظمة الليربالية اجلذريـة هـي الـ1- 
دور  وتقلـــل بشـــكل متطـــرف مـــن، وعـــدم خضـــوعه ألي شـــكل مـــن أشـــكال املراقبـــة مـــن احلكومـــة املـــدين

  .احلكومة
، 12عـــدد ، ســـلطنة عمـــان، جملـــة التســـامح، " االنفتـــاح والتنـــوع والتعـــدد"، عبـــد الـــرمحن الســـاملي - 2
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ومـــا الفـــرد فيهـــا إال عبـــد يعمـــل وفـــق ، وتـــرى أن احلكومـــة هـــي الكـــل يف الكـــل، ذات نزعـــة قوميـــة متطرفـــة
وتعـــادي الدميقراطيـــة ، اجلمـــاعي بشـــكل متطـــرف يســـلب الفـــرد حريتـــهومـــن مث تقـــدس التنظـــيم ، مشـــيئتها
  ومتجد الزعيم األوحد!، وتقف ضد الليربالية، واملساواة
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  انية في علم الكالمقضية الجبر والحرية اإلنس
  (جدل الديني والسياسي) 

  *أمحد حممد سامل
-1-  

ا الفكر الديين والفلسفي على مدار التاريخ  تعترب قضية حرية اإلنسان من القضايا اهلامة اليت انشغل 
 وإذا كـان، ولقد احتلت هذه القضية مكانتها البارزة يف تاريخ علم الكالم يف ثقافتنـا اإلسـالمية، اإلنساين

فــال ميكــن لنــا أن ننطلــق يف عــرض ، علــم الكــالم هــو العلــم الــذي يقــدم قــراءات خمتلفــة للعقيــدة اإلســالمية
  وجهات نظر علم الكالم يف القضية دون اإلشارة إىل عرض موقف القرآن الكرمي منها.

مـا ﴿و ﴾وما تشـاءون إال أن يشـاء اهللا﴿و ﴾إنا كل شئ خلقناه بقدر﴿ يفعرض القرآن آليات اجلرب 
 ﴾صــاب مــن مصــيبة يف األرض وال يف الســماء إال يف كتــاب مــن قبــل أن نربأهــا إن ذلــك علــى اهللا يســريأ

مــــن شــــاء فليــــؤمن ومــــن شــــاء ﴿وباملقابــــل جنــــد يف القــــرآن آيــــات تــــدل علــــى حريــــة اإلرادة اإلنســــانية مثــــل 
مــا  ال يكلــف اهللا نفســاً إال وســعها هلــا مــا كســبت وعليهــا﴿و ﴾و (كــل نفــس مبــا كســبت رهينــة﴾فليكفــر
  ﴾.اكتسبت

، وحيــدثنا مــن جانــب آخــر عــن حريــة اإلنســان، وإذا كــان القــرآن حيــدثنا عــن اجلــرب ومشــول القــدرة اإلهليــة
وذلـك ، وليته عـن أفعالـه فـإن هنـاك بعـض اآليـات يف القـرآن الكـرمي حتـدثت عـن اجلـرب واالختيـار معـاً ؤ ومس

(إن اهللا ال يغـري مـا بقـوم حـىت و وما أصـابك مـن سـيئة فمـن نفسـك) مثل (ما أصابك من حسنة فمن اهللا
  يغريوا ما بأنفسهم)

والتوفيـق بـني اجلـرب ، واحلريـة، فقد تعرض القرآن الكرمي يف قضية حرية اإلنسان لثالثة مواقف هـي اجلـرب
وال شك أن هذا التنوع يف موقف القـرآن مـن قضـية حريـة اإلنسـان جعـل التفسـريات اإلنسـانية لـه ، واحلرية

حـني بعـث عبـد اهللا بـن عبـاس إىل  يولعل هـذا مـا أكـد عليـه اإلمـام علـ، ومتباينة، ةيف علم الكالم متعدد
  . )1(فقال له "ال ختاصمهم بالقرآن فإن القرآن محال أوجه " جاخلوار 

، وهو ما يطلق عليه علم الكـالم، ولكن ال مفر لنا من تقدمي تفسريات ورؤى بشرية للعقيدة اإلنسانية
وإمنـــا ينطـــق عنـــه ، وال بـــد لـــه مـــن ترمجـــان، بـــني دفتـــني ال ينطـــق بلســـانوذلـــك ألن "القـــرآن خـــط مســـتور 

. وحينمـــا ينطـــق العلمـــاء ويقـــدمون تفســـريات وتـــأويالت للقـــرآن هنـــا حيـــدث التعـــدد والتبـــاين )2("الرجـــال
  نتيجة لالختالفات اإليديولوجية بينهم. 

ج مـن اجلزيـرة العربيـة وحدث التباين واالختالف بني املسلمني كفـرق ومـذاهب نتيجـة ألن اإلسـالم خـر 
ـذا التنـوع يف ، ولغات خمتلفة، وحضارات، وثقافات، إىل بيئات وكان من الطبيعي أن تتأثر رؤية اإلسالم 

وأن ، احلــق أن االمتــزاج كــان قويــا شــديداً ": . وجيســد أمحــد أمــني هــذا األمــر فيقــولهاحملــيط الــذي انتشــر فيــ
كـاحلروب ،  يـةجتماعوأنـه كانـت حـروب يف املسـائل اال، يـاةوأشباههم كان هلـم أثـر يف كـل مرافـق احل املوايل
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ــ وكانــت حربــاً بــني اآلمــال العربيــة ، فقــد كانــت حربــاً بــني اإلســالم والــديانات األخــرى، بــني اجلنــود ةالبدني
وكانـت حربـاً بـني الـنظم السياسـية ، وكانت حرباً بني اللغـة العربيـة واللغـات األخـرى، وآمال األمم األخرى

واحلــق أن العــرب وإن اخنــذلوا يف الــنظم السياســية ، البســيطة وبــني الــنظم الفارســية والرومانيــةيــة جتماعواال
، والـدين، وحنو ذلـك فقـد انتصـروا يف شـيئني عظيمـني مهـا اللغـة، وما إليها من فلسفة وعلوم، يةجتماعواال

ثت فيـــــه والـــــدين حـــــد، وإن تـــــأثرت اللغـــــة باللغـــــات األخـــــرى، حيـــــث ســـــادا يف أرجـــــاء العـــــامل اإلســـــالمي
  .)3("الفرق

"إن معظــم الفــرق الــيت  :ولعبــت السياســية دورهــا البــارز يف تعــدد املــذاهب الدينيــة حبيــث ميكــن القــول
والتنـــازع علـــى ، ظهـــرت يف اإلســـالم يرجـــع أصـــلها يف املقـــام األول إىل أســـباب سياســـية تتصـــل بالسياســـة

وحـــدوث ، منـــذ الفتنـــة الكـــربىوالشـــيعة ، ويظهـــر الـــدور السياســـي بوضـــوح يف ظهـــور اخلـــوارج )4(احلكـــم"
وبعـــد مشـــكلة اخلالفـــة بـــدأت ، وبينـــه وبـــني معاويـــة، اخلـــالف بـــني علـــى بـــن أىب طالـــب وأصـــحاب اجلمـــل

ولكـن هـذه األحـزاب مل تتخـذ ، وكانـت الفـرق عبـارة عـن أحـزاب، اسـيالعالقة الواضحة بـني الـديين والسي
وصـار ، حـزب سياسـي فرقـة دينيـةوصـار كـل ، بل اصـطبغت بصـبغة دينيـة قويـة، الشكل السياسي البحت

وبـدًال مــن أن يسـمى احلــزب امسـاً سياســياً يـدل علــى املبـدأ السياســي ، الـذين يقتلـون سياســياً يقتتلـون دينيــاً 
وبدال من أن يتحاجوا مبـا ، ومرجئة، الذي يدعو إليه تسمى امساً يدل على املذهب الديين كشيعة وخوارج

  . )5(واجلنة والنار، ا بالكفر واإلميانينتج عن أعماهلم من مصاحل ومفاسد حتاجو 
"إن االخــتالف يف العقائــد النظريــة نشــأ يف علــم الكــالم بكيفيــة عرضــية نتيجــة  :ومــن هنــا ميكــن القــول

ـــة(...) وهـــو بالفعـــل موقـــف كالمـــي ـــه كـــالم يف ، لالخـــتالف يف األمـــور السياســـية ومشـــاكلها العملي ولكن
ومل يكـــن ، دا أن يتخـــذ الـــدين قناعـــاً للسياســـة وســـتاراً فلـــيس جديـــ، )6(وىف الكبـــائر السياســـية، السياســـة

وصـحيح أن ، ذه الظـاهرةاآلخر  فاإلسالم يف تارخيه املفعم يزخر هو، اإلسالم يوماً استثناًء هلذه القاعدة
ولكــن تارخيــه مل خيــل مــن تــداخل ، أو وصــاية رجــال الــدين، أو وســاطة بابويــة، اإلســالم ال يعــرف كهنوتيــة

ولعــل ، وتغطيـة أغراضـها، حبيـث عـاىن كثـرياً مــن اسـتغالل الـدين خلدمـة السياسـة، ورة مـاالـدين والدولـة بصـ
  . ذه العالقة بني السياسي والديينظهور الفرق يف معظمه يعود هل

والـيت تنـاقش ، ومن خالل عالقة الديين بالسياسي ميكن التعرض لقضية حرية اإلنسان يف علـم الكـالم
وذلــك ألن مبحــث أفعــال العبــاد يف علــم العقائــد هــو ملحــق بقضــية  ،صــرف ياحلريــة مــن منظــور أنطولــوج

  ويتمحور حول اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت اهلامة مثل:، األلوهية
  ؟ما هي حدود قدرة اإلنسان يف مقابل قدرة اهللا -1 

  ؟ما هي عالقة عقيدة القضاء والقدر بالفعل اإلنساين -2
  ؟ريَّ هل اإلنسان مسري يف أفعال أم خم -3 
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للحرية يف علم العقائد هو نتاج للثقافة اإلسالمية اليت تشكل  –امليتافيزيقي–إن التصور األنطولوجى  
 -القاعـــدة–فأصـــبح النظـــر إىل اإلنســـان والطبيعـــة ، (التوحيـــد)قمتـــه اهللاو ، مثلثـــا قاعدتـــه اإلنســـان والطبيعـــة

وهلـذا فقـد ، يد يف الثقافة اإلسـالميةوذلك بسبب مركزية التوح –القمة–باهللا  عالقتهيتحدد فقط يف ضوء 
ومل يــتم تنــاول قضــية احلريــة بــاملعىن السياســي ، زخــر علــم الكــالم باحلــديث عــن انطولوجيــا احلريــة اإلنســانية

  ي.جتماعواال
، وىف ضــوء مــا ســبق ميكــن التعــرض لقضــية احلريــة اإلنســانية يف علــم الكــالم يف ضــوء الــرؤى القرآنيــة هلــا

وثالثـة حتــاول اجلمـع بـني اجلــرب ، وأخـرى تـتكلم عــن احلريـة، م تـتكلم عـن اجلــربفنجـد مواقـف يف علـم الكــال
  وال شك أن القراءة السياسية هلذه املواقف ميكن أن تكشف عن رؤى جديدة هلا. ، واحلرية

2  
وأنـه جمبـور ال اسـتطاعة لـه ، ه يف كـل أفعالـمن األعالم القول بأن اإلنسان مسـريَّ  د: لقد تبىن عدالجبر
وجهــــم بــــن صــــفوان ، هـــــ)95(توســــعيد بــــن جبــــري ، هـــــ)124(تعــــل مثــــل اجلعــــد بــــن درهــــم علــــى الف

واملالحــــظ أن معظــــم هــــذه ، والعديــــد مــــن الشخصــــيات األخــــرى، هـــــ) وإليــــه تنســــب اجلهميــــة128(ت
وتعـرض كتـب العقائـد آلراء أعـالم املـذهب اجلـربي ، الشخصيات إن مل نقل كلها هم باألساس مـن مـواىل

   .وليس ألستاذه اجلعد بن درهم، هذه اآلراء تتعرض آلراء جهم بن صفوان ومعظم، يف علم العقائد
وأنـه هـو الفاعـل ، وىف قضية احلرية اإلنسانية قالت اجلهمية "أنه ال فعل ألحد يف احلقيقة إال اهللا وحده

و ويبــد، )8(ويــرون "أن العبــد لــيس بقــادر البتــة" )7(, وأن النــاس إمنــا تنســب إلــيهم أفعــاهلم علــى اجملــاز"
اإلنسان لديهم فيما يتعلق بقدرته على الفعل واالختيار كمثل الريشـة املعلقـة يف اهلـواء متيلهـا الريـاح حيـث 

  .لقدرة اإلهلية تسريها كيفما شاءتفاإلنسان جمرد ريشة يف يد ا، شاءت دون أن يكون هلا تأثري
، الـذي قـال باإلجبـارهـ) عن اجلهميـة "هـؤالء أتبـاع جهـم بـن صـفوان الرتمـذي 429(ويقول البغدادي

وقــد زعــم أن النــاس إمنــا يضــاف إلــيهم األفعــال علــى ، االســتطاعات كلهــا يونفــ، واالضــطرار إىل األعمــال
مـــن غـــري أن يكـــون هلـــذه األشـــياء ، وزالـــت الشـــمس، ودارت الرحـــى، وكمـــا نقـــول حتركـــت الشـــجرة، اجملـــاز

  . )9(الفعل" استطاعة على
يــرى أن اإلنســان ال يقــدر  أن جهمــاً  صــفوان ويــذكر هـــ) رؤيــة جهــم بــن 548( ويعــرض الشهرســتاين

وإمنــا ، وال اختيــار، وال إرادة، ال قــدرة لــه، وإمنــا هــو جمبــور يف أفعالــه، وال يوصــف باالســتطاعة، يءعلــى شــ
كمـا ،  األفعـال جمـازاً  هوتنسب إليـ، األفعال فيه على حسب ما خيلق يف سائر اجلمادات -تعاىل–خيلق اهللا 

، وطلعـت الشـمس وغربـت، وحتـرك احلجـر، وجـرى املـاء، كمـا يقـال أمثـرت الشـجرة،  تنسب إىل اجلمـادات
كما أن األفعال  ،  والثواب والعقاب جرب، واهتزت األرض وأنبتت إىل غري ذلك، السماء وأمطرت وغيمت

  . )10(كلها جرب"
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م يف اإلهليــات كــانوا ينفــو  ، ن الصــفاتوإذا كــان اجلهميــة ودعــاة اجلربيــة ينفــون القــدرة عــن اإلنســان فــإ
م يف اإلهليات تغاير معتقدات أهل السـنة واجلماعـة، ويقولون خبلق القرآن وفقهـاء ، وكانت معظم معتقدا

  . أساسي للبيعة فضون القرشية كشرطوير ، وكانوا ينادون بأن اخلالفة باالختيار، السلف الصاحل
، ظهــرت يف عهــد الدولــة األمويــة إن آراء اجلهميــة اجلربيــة :وإذا انتقلنــا مــن الــديين إىل السياســي نقــول

أميـــة يف حكـــم العـــامل اإلســـالمي , وقيـــام الدولـــة األمويـــة بالشـــوكة  والغريـــب أنـــه "حـــني اســـتتب األمـــر لبـــين
، فكــــان مــــن الضــــروري توظيــــف العقيــــدة لصــــاحل اســــتمرار حكمهــــم، والغلبــــة والقهــــر ال بالبيعــــة واالختيــــار

 :فقـد روي عـن معاويـة أنـه قـال يف بعـض خطبـه "هللات شـعار اجلربيـة وسـيادة قـدر اوتوارث هذا احلكـم حتـ
وكــان ، ولــو كــره اهللا مــا حنــن فيــه لغــريه وهــذا صــريح اجلــرب، أهــالً  هلــذا األمــر مــا تــركين وإيــاه لــو مل يــرين ريب

وبالتــايل فبنــاء علــى . )11(وأمنــع مــا منعــه اهللا "، أنــا عامــل مــن عمــال اهللا أعطــى مــا أعطــى اهللا" :يقــول
وأن مـا يعملـون لـيس إال أثـراً أو ، رى اهللا أن حكم أزًال أن تصل هذه األسـرة إىل احلكـمعقيدة اجلرب اليت ت

وكــان حســناً هلــم أن تتأصــل هــذه األفكــار يف الشــعب حــىت كــانوا يســمعون وهــم ، لقــدر إهلــي حمكــم ةنتيجــ
م قــدراً مقــدراً مــن اهللا م وســلطا م بنعــوت جتعــل ســياد ال  زيلوأن القضــاء األ، راضــون شــعراءهم ميجــدو

، عنـه مـن آالم قـدراً مـن اهللا يءوعقلية الرعية اهلادئة املطيعة جيـب أن تعتـرب أمـري املـؤمنني ومـا جيـ، حميد عنه
  .)12("أو يشكو منهوال ميكن ألحد أن يتهم ما يصدر عنه 

ال  وإذا كانــت الدولــة األمويــة حتكــم حتــت عقيــدة اجلــرب فلمــاذا اختــذت موقفــاً ســلبياً مــن أعــالم اجلربيــة؟
فقــد اختــذت هــذه ، ميكــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال إال يف ضــوء موقــف الدولــة األمويــة مــن املــواىل والعجــم

كتـب التـاريخ " أن احلجـاج بـن   يوهذا ما جعل املواىل يثورون عليها فتحكـ، الدولة موقفاً سلبياً من املواىل
وكان أكثر مـن ، ى أهل العراقولقي ما لقي من قر ، وعبد اهللا اجلارود، يوسف ملا خرج عليه ابن األشعث

ـم ، واملـواىل مـن أهـل البصـرة، قاتله وخـرج عليـه الفقهـاء واجلمهـور ، السـواد األعظـم –املـواىل–فلمـا علـم أ
م وقـراكم أوىل ، وقال أنتم علوج وعجم، ويفرق مجاعتهم فأقبل على املواىل، األكرب أحب أن يسقط ديو

منهم اسم البلـدة الـيت وجهـه ونقش على يد كل رجل ، شاء هم كيفوسريَّ ، ورفض مجعهم، قهمففرَّ ، بكم
  .)13("إليها

خراسـان حبجـة واملفارقة الغريبة أن الدولة األموية كانت تشكك يف إسالم املواىل من أهـل بـالد فـارس و 
األمويــــون ألســــباب اقتصــــادية يأخــــذون نصــــف اجلزيــــة مــــن هــــؤالء  وظــــلَّ ، (هللا)أن إســــالمهم غــــري خــــالص

ا دون املستوى املطلوباملسلمني حاكمني  وإذا كانت الدولة األمويـة  )14(على عقائد هذه اجلماهري بأ
م فقد احتد معهم الفقهاء يف ذلك بدعوى التشكيك ، قد اختذت موقفاً سلبياً من املواىل مما أدى إىل ثور

م "فكـــان فقهـــاء الشـــام واجلزيـــرة حييطـــون باخللفـــاء األمـــويني ـــ، يف عقيـــد ويفتـــون ، جلربيـــةرون مرجئـــة اويكفَّ
ومل يعفـوا عـن أحـد مـنهم ، وسفكوا دم من قبضـوا عليـه مـنهم سـفكاً ، فمحقوا أكثر من ثار منهم، بقتلهم

 وقـــد قـــدم فقهـــاء الســـلف األداة للســـلطة، )15(وفضـــله إال يف القليـــل النـــادر، وخـــريه، مهمـــا يكـــن علمـــه
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وحــدوث ، الصــفات يم عــن نفــفكفــروهم يف قــوهل، لتكفــري املــواىل -الــيت كــان غرضــها سياســي-السياســية 
  .القرآن

فسـعيد بـن جبـري كـان ، وتبدو املصنفات التارخيية واضحة يف الكشف عن طريقة تصفية اجلربية األوائل
ــزم بـــن  وكــان مـــوىل لبــين، مــن اجلربيــة األوائــل والبــة بــن أســـد "خــرج مــع عبــد الــرمحن بـــن األشــعث فلمــا ا

وكـان واىل عبـد امللـك ، يه خالد بن عبـد اهللا القسـر األشعث يف دير اجلماجم هرب سعيد إىل مكة فأخذ
: بلــى أنــت قتلــة شــئت قــال اخــرت أي :وقــال احلجــاج لســعيد، بــن مــروان علــى مكــة فبعــث بــه إىل احلجــاج

ـا العـرب فجعلتـك ، يا شقي بن كسـري :فقال له، فاخرت لنفسك فإن القصاص أمامك أمل أقـدم الكوفـة و
فاستقضـيت ، : ال يصـلح القضـاء إال لعـريبالقضـاء فصـاح النـاس وقـالواك أمل أولـَّ :قـال، بلـى :قـال ؟إمامـاً 

مـا  أو :قـال، : بلـىقـال ؟قـال: أمـا جعلتـك مـن مسـاري، بلـى أبا بـردة وأمرتـه أال يقطـع أمـراً دونـك؟! قـال:
قـــال: فمـــا  : بلـــىقـــال ؟ومل أســـألك عـــن شـــيء منـــه، أعطيتـــك مـــن املـــال كـــذا وكـــذا تفرقـــة يف ذوى احلاجـــة

فغضب احلجاج وقال: بيعة أمري املؤمنني مـن قبـل يف ، ة كانت البن األشعث يف عنقيبيع :قال، أخرجك
 .هـــ)95( وكــان ذلــك يف عــام )16(عنقــك, واهللا ألقتلنــك , وقتلــه احلجــاج وهــو ابــن ســبع وأربعــني ســنة"

 ،ومل تكــن الدولــة األمويــة تســتطيع التشــكيك يف عقيدتــه، وألن ســعيد بــن جبــري كــان معروفــاً بالزهــد والــورع
هــ)ألنه  110(ويلوم احلسن البصـري، ثورة عليهمألنه كان يدعو إىل ال، أمية فأخذت عليه نقضه لبيعة بين
وقــال ابــن ســعد يف ، وحيملهــم علــى املســاملة واملوادعــة، وحيــثهم علــى القعــود، كــان يثــبط النــاس عــن اخلــروج

اتلوهم علــى جــورهم يف وهــم يقــاتلون: قــ، طبقاتــه الكــربى "كــان ســعيد بــن جبــري يقــول يــوم ديــر اجلمــاجم
  .)17("واستذالهلم املسلمني، لصالةوإماتتهم ا، وجتربهم على عباد اهللا، وخروجهم من الدين، احلكم

ر ابـن العـز احلنفـي مقتلـه ويصـوّ ، )هــ 124عـام ( يأما اجلعد بن درهم فقـد قتلـه خالـد عبـد اهللا القسـر 
، الصـفات والتعطيـل يوهـو الـذي أظهـر نفـ، "اجلهمية هم املنتسبون إىل جهم بن صفوان :يف كتابة فيقول

 فإنـه خطـب يف، بواسـط يالذي ضحى به خالد بن عبد اهللا القسـر ، وهو الذي أخذ عن اجلعد بن درهم
بـــن افـــإين مضـــح باجلعـــد ، : أيهـــا النـــاس ضـــحوا تقبـــل اهللا ضـــحاياكموقـــال، النـــاس يف يـــوم عيـــد األضـــحى

ومل يكلـم موسـى تكليمـاً تعـاىل اهللا عمـا يقـول اجلعـد علـواً  ، خليالً  إبراهيمفإنه زعم أن اهللا مل يتخذ ، درهم
وهنـا  .)18(وهـم السـلف الصـاحل رمحهـم اهللا"، وكـان ذلـك بعـد اسـتفتاء علمـاء زمانـه، كبرياً مث نزل فذحبه

ومل يكـن األمويـون يقيمـون ، نرى أن تشكيك السـلطة السياسـة يف عقيـدة اجلعـد جـاء يف مبحـث اإلهليـات
م عــن اجل ــاوزنــا لــدعو يــتم باستشــارة فقهــاء الســلف وقــد كــان هــذا التشــكيك ، ربيــة الــيت كــانوا حيكمــون 

  . الصاحل
ويــربر أحــد العلمــاء احملــدثني مقتــل جهــم بــن صــفوان بأنــه كــان ذا أســباب سياســية فقــد كــان جهــم بــن 

م وكان احلارث حريصاً على إقامـة أحكـا، الدولة األموية الذي خرج على صفوان يناصر احلارث بن سريج
والعمــــل ، ورفــــض أعليــــتهم، ورفــــض االنغمــــاس يف إمــــرة الظــــاملني، وجعــــل األمــــر شــــورى، الكتــــاب والســــنة
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واتبــع بــىن أميــة مــع جهــم بــن صــفوان طريقــة التشــكيك يف عقيدتــه فرمــاه هشــام بــن عبــد امللــك  )19(هلــم
بــه زيــادة اإلغــراء  إمنــا أراد، ويــرد القــامسى "بــأن نبــز هشــام لــه بأنــه مــن الدهريــة، وهلــذا وجــب قتلــه، بالدهريــة

فقــد علمــت أن ، وملــن ال يــدرى حقيقــة األمــر يف هــدر دمــه، ومتويهــاً علــى العامــة، بقتلــه ليكــون حجــة لــه
والـداعي ، وقـارئ كتبـه يف اجملـامع، ألن جهمـاً كـان خطيـب احلـارث، الباعث على قتله أمر سياسـي حمـض

م، إىل رأيـــه ، )20(وشـــدة بغـــيهم، وقـــبح أعمـــاهلم ،وإىل اخلـــروج معـــه علـــى بـــىن أميـــة وعمـــاهلم لســـوء ســـري
ــم يوينتقــد القــامس يف حــني أن جهمــاً  ، ال يقــرون بألوهيــة وال نبــوة -أي الدهريــة- نبــز جهــم بالدهريــة أل
  . ات مع السمنية للدفاع عن اإلسالمكان له مناظر 

ديــدا م وممــا ســبق ميكــن أن نتســاءل: هــل احتــدت ســلطة الفقــه وســلطة السياســة ملقاومــة مــد املــواىل و
وسلطة الفقـه ختشـى ، وتتذرع أحياناً بذراع دينية، فالسياسة تقتل ألسباب سياسية، لدعائم الدولة األموية

الـذين يسـتندون إىل نفـس - ! وهل كانت سـلطة بـىن أميـة يف قتـل اجلربيـة؟العقيدة من قراءة املواىل هلا ىعل
ــا مــن ثــورات املــ –إيــديولوجيتهم يف تكــريس حكمهــم وتســتمد شــرعيتها يف نفــس ، واىلترســى دعــائم أركا

! أو مبعىن آخر هل احتدت سلطة الفقـه ؟الوقت من رضي فقهاء هذا العصر بدعوى احلفاظ على العقيدة
مــع ســلطة السياســة ملواجهــة مــد املــواىل ضــد بــىن أميــة مهمــا اختلفــت األســباب بينهمــا؟ أم نتفــق مــع مــن 

ن الفقهــاء األبعــاد احلقيقيــة الصــطدام بعــض يــذهب إىل تربئــة الفقهــاء ويقــول إنــه "حجــب عــن العديــد مــ
وهـــو الـــذي أدى بالتـــايل إىل ســـكوت أغلـــب الفقهـــاء عـــن إدانـــة ، أوائـــل املتكلمـــني مـــع الســـلطة السياســـية

ويرجــع هــذا الســكوت مــن ، العنــف الــذي قابــل بــه الــوالة السياســيون املواقــف السياســية ألولئــك املتكلمــني
ـــةجانـــب الفقهـــاء إىل غفلـــتهم عـــن األبعـــاد الس ، ياســـية الواضـــحة الـــيت طـــرأت عـــن تلـــك املواقـــف الكالمي

علـــى  وســـوف يســـتغل رجـــل الســـلطة هـــذه الغفلـــة مـــن جانـــب الفقهـــاء ليجهـــز، وأعطتهـــا معانيهـــا األوىل
  .)21(والنحل"، وامللل، حبجة حفظ الدين والعقائد من زيغ أصحاب األهواء خصومه

سـية علـى توظيـف اجلوانـب الدينيـة خلدمـة ومن هذا نالحظ يف موقف اجلربية مدى قدرة السـلطة السيا
وإقصـاء اجلربيـة الـذين ، أغراضها السياسية مثل توظيـف موقـف الفقهـاء والسـلف مـن اجلهميـة ودعـاة اجلـرب

ولكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه كيـف تسـتقيم دعـوة اجلـرب ، أميـة ويهـددون أركانـه يثورون ضـد حكـم بـين
مـع الثـورة علـى أركـان الدولـة األمويـة؟ لقـد كـان مـن املمكـن لدى اجلهمية وغريها على املسـتوى العقائـدي 
هــو أن ، ولعــل هــذا جيعلنــا نطــرح تفســرياً لعقيــدة اجلربيــة، أميــة بــنفس املنطــق اجلــربي القــدري قبــول ظلــم بــين

التحرر من عبوديـة وإذالل البشـر سـواء   ولكنها من ناحية أخرى قد تعين، اخلضوع هللا بالكلية اجلربية تعين
ـذا فقــط ميكـن أن تتسـق عقيـدة اجل، ان ســلطة سياسـية أو غريهـكـان ذلـك مـ هميــة اجلربيـة مـع طبيعــتهم و

  . الثورية
3 
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إىل القدريـــة األوائـــل الـــذين ظهـــروا يف عهـــد الدولـــة  يينقســـم دعـــاة احلريـــة يف الفكـــر اإلســـالم :الحريـــة
ازدهـاراً كبـرياً يف عهـد الدولـة وازدهـر مـذهبهم ، واملعتزلة الذين ظهروا أيضاً يف عهد الدولـة األمويـة، األموية

هـــــ) وغــــيالن 80(هـــــ) ومعبــــد اجلهــــين80(قدريــــة األوائــــل فمــــنهم عمــــر املقصــــوصوأمــــا عــــن ال، العباســــية
"القــــــدر خــــــريه وشــــــره مــــــن وبــــــأن ، وكانــــــت آراء هــــــذه الفرقــــــة تقــــــول حبريــــــة اإلرادة اإلنســــــانية، الدمشــــــقي

  ية. وحدوث الصفات اإلهل، وكذلك يقولون حبدوث القرآن، )22(العبد"
أميـــة  فقـــد قـــام خلفـــاء بـــين، ونتيجـــة ملـــوقفهم الســـليب مـــن حكـــم الدولـــة األمويـــة، وبســـبب هـــذه اآلراء
 ضهـو عـر  اومـا يهمنـ، وغيالن الدمشـقي، ومعبد اجلهين، املقصوص وقتلوا عمر، بالتشكيك يف عقائدهم
ة حــاول أن يــرد فــرتوى كتــب التــاريخ أنــه حــني تــوىل عمــر بــن عبــد العزيــز اخلالفــ، املوقــف السياســي مــنهم

ين : ولـَّعلـى مـا أنـا فيـه فقـال غـيالن أعينَّ  :املظامل فما كان منه إال أن دعا غيالن الدمشقي "وقال له عمر
. تعـالوا إىل متـاع : تعالوا إىل متاع اخلونـةوينادى عليها ويقول، فكان يبيعها، ورد املظامل فواله، بيع اخلزائن

يـه جـوارب خـز فبلـغ وكـان فيمـا عل، يف أمتـه بغـري سـنته وسـريته تعالوا إىل متـاع مـن خلـف الرسـول، الظلمة
، مــن يعــذرين ممــن يــزعم أن هــؤالء كــانوا أئمــة هــدى :فقــال غــيالن، بعضــها ئتكــلاوقــد ، مثنهــا ألــف درهــم

، ويعيـب آبـائي، أرى هـذا بعيـين :. فمـر هشـام بـن عبـد امللـك فقـال.وهذا يأتكل والناس ميوتون من اجلوع
 هشـام خـرج غـيالن وصـاحبه صـاحل إىل أرمينيـة فأرسـل فلمـا وىلَّ ، ورجليه، قطعن يديهن ظفرت به ألإواهللا 

وقـال لغـيالن كيـف تـرى ، أيـديهما وأرجلهمـاوقطـع ، اً مث أخرجهمـامـا فحبسـهما أيامـ يءيف طلبهما فج
مث ، وصــلى عليــه غــيالن، ومــات صــاحل، : لعــن اهللا مــن فعــل هــذامـا صــنع ربــك بــك؟ فالتفــت غــيالن فقــال

ـــاسأقبـــل  ـــهف، هقـــاتلهم اهللا كـــم مـــن حـــق أمـــاتو  :وقـــال، علـــى الن ، قيـــل هلشـــام قطعـــت يـــدي غـــيالن ورجلي
فأرسل إليه من قطع لسانه فمـات ، ونبههم على ما كانوا عنه غافلني، وأطلقت لسانه إنه قد أبكى الناس

مــر بــن : كيــف يســتعني اخلليفــة عموعــة مــن التســاؤالت املهمــة ومنهــاوهــذا الــنص يطــرح جم )23(رمحــه اهللا
برجــل يــتهم بالزندقــة واخلــروج عــن تعــاليم اإلســالم لكــي يــوزع املــال الزائــد عــن  -التقــى الــورع–عبــد العزيــز 
م ظلمة وخونة أمية؟ ملاذا مسح له عمر بن عبد العزيز حاجة بين يوزع األمـوال ويرتكه ، أن يتهم جلدته بأ

ورفضـه للظلـم هـي الـيت دعـت اخلليفـة ، ةأميـ ؟ إن ثـورة غـيالن الدمشـقي علـى ظلـم بـيناليت أخذومها ظلمـاً 
وإن اختـذت ، فاألسـباب كانـت سياسـية، بعـد ذلـكهشام بن عبـد امللـك أن يقطـع يديـه ورجليـه مث لسـانه 

  . والقدرية األوائل، أمية يف تصفية فرق اجلربية ولقد أسهمت حدة بين، أحياناً بعض املربرات الدينية
، قوهـا مـن الناحيـة الفلسـفيةللقدرية األوائل حبيث تبنـوا آرائهـم وعمَّ وتعترب املعتزلة كفرقة كالمية امتداداً 

حيـدث هلـم ومل  -وأغلـبهم مـواىل أيضـا- أميـة وقـد ظهـرت املعتزلـة يف عهـد بـين، ي املعتزلـة بالقدريـةوهلذا مسَّ 
م كانوا بعيدين عن السياسة، ما حدث للقدرية األوائل   . أل
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، "رأى املعتزلـة "أن أفعـال اإلنسـان غـري خملوقـة هللا –نطولوجيـة من وجهة إ–وىف قضية احلرية اإلنسانية 
أن اهللا ســـبحانه خالقهـــا وحمـــدثها فقـــد عظـــم خطـــؤه ألنـــه يســـتحيل أن يكـــون فعـــل واحـــد ": وأن مـــن قـــال

  . )24(ومقدوراً لقادرين وأثرا ملؤثرين"، مفعوال لفاعلني
ــا، علــى أن أفعــال العبــاد مــن تصــرفهم واتفــق املعتزلــة مجيعــاً  وعلــى أن اإلنســان ، حادثــة مــن جهــتهم وأ

ـــه مـــن أفعـــالحمـــ هـــو وأن جهـــة تعلـــق هـــذه األفعـــال بالنـــاس الفـــاعلني هلـــا إمنـــا ، دث وفاعـــل ملـــا يصـــدر عن
، أي أن جهة تعلق هذه األفعال بفاعلها ليست "الكسب" بـاملعىن الـذي حتـدثت عنـه األشـعرية، احلدوث

ومــن مث فــإن املعتزلــة  )25(اجلربيــة واجملــربة اخللــصومــن بــاب أوىل ليســت الظرفيــة واحملليــة كمــا رأت ذلــك 
م ميلكـــون القـــدرة واحلريـــة علـــى الفعــل واالختيـــار، تنســب أفعـــال العبـــاد إلـــيهم وهلـــذا فقـــد لقـــب ، وتقـــر بــأ

ـــة أقـــروا مبقـــدرة العقـــل البشـــر ، ملعتزلـــة بـــدعاة احلريـــة يف اإلســـالما ى علـــى التمييـــز بـــني احلســـن بـــل إن املعتزل
  شر بعكس االجتاهات األخرى اليت كانت ترى أن احلسن والقبيح شرعيان. واخلري وال، والقبيح

، عطلـةومن جانب آخر فإن املعتزلة قد ذهبت يف مبحث اإلهليات إىل القـول بنفـي الصـفات ومسـوا بامل
وجممـــل آرائهـــم يف مبحـــث اإلهليـــات هـــو نفســـه تقريبـــاً مـــا قـــال بـــه القدريـــة ، وكـــذلك قـــالوا حبـــدوث القـــرآن

ـــة  -أميـــة ومت تصـــفيتهم بســـببه يف عهـــد بـــين-وائـــل واجلهميـــة األ فلمـــاذا مل حيـــدث للمعتزلـــة يف عهـــد الدول
وأتـاح ، العباسية نفس ما حدث هلؤالء؟ نقول بأن الدولـة العباسـية قـد قامـت علـى أكتـاف املـواىل والعجـم

اء وبســـبب هـــذه احلريـــة مل يســـتطع خلفـــ، العباســـيون هلـــؤالء مســـاحة مـــن احلريـــة مل تكـــن موجـــودة مـــن قبـــل
وقـــد تعـــرض بعـــض الفقهـــاء للتعـــذيب بســـبب ، الدولـــة العباســـية كســـب مشـــروعية وجـــودهم بســـلطة الفقـــه

مواقفهم من الدولة العباسية "فحني سئل اإلمـام مالـك عـن البيعـة قـال: إذا أكرهـت عليهـا وختوفـت إن مل 
ـــــل أو تعاقـــــب فـــــال شـــــ ـــــا أن تقت ـــــف  بســـــبب هـــــذه املســـــألة مائـــــة  اإلمـــــامولقـــــد ضـــــرب ، عليـــــك يءحتل

والتاريخ اإلسالمي يثبت أن مثة عالقة متوترة بني السلطة السياسية للدولة العباسية وسـلطة ، )26(سوط"
  ام. الفقهاء اليت كانت متلك القدرة على حتريك العوَ 

اســية أن انتشــرت ومــن جانــب آخــر فقــد ترتــب علــى مــد املــواىل والعجــم الواضــح يف خالفــة الدولــة العب
ديـد تلـك النزعـات ومـا نـتج عنـه مـن ، ةدواملالح، النزعات الباطنية فوقعت سلطة اخلالفة العباسية حتـت 

تلـــك  ويف، ناحيـــة أخـــرى نوبـــني تـــوتر واضـــح يف العالقـــة مـــع ســـلطة الفقهـــاء مـــ، حركـــات متـــرد مـــن ناحيـــة
علـــى الســـاحة السياســـية لتلعـــب دوراً هامـــاً يف تـــاريخ الدولـــة العباســـية فقـــد وعـــى  ةاألجـــواء ظهـــرت املعتزلـــ

فقــد ، وذلــك ألن "القدريــة األوائــل كــانوا ســيئي احلــظ، مــا حــدث للقدريــة يف عهــد الدولــة األمويــة املعتزلــة
، وتعرضـــوا لنقمـــة اخللفـــاء األمـــويني الـــذين تتبعـــوهم بالقتـــل، ى أنفســـهم غضـــب األمـــة وســـخطهاجلبـــوا علـــ

مـوا أن لـيس وعل، أدركـوا ناحيـة الضـعف هـذه فـيهم -املعتزلـة-فلما قامت القدريـة ، وتناولوهم باالضطهاد
، فخطــــر هلــــم أن يســـتعينوا بالســــلطة احلاكمــــة، وتشــــد أزرهـــم، اء مـــا مل جيــــدوا قــــوة كبـــرية تســــندهمهلـــم بقــــ

وبعــدما   .)27(ويبلغــوا أهــدافهم"، وال وجــل، لكــي يظهــروا آراءهــم بــال خــوف، ويســتميلوها إىل جــانبهم
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ة العباسـية صـبحوا يف عهـد الدولـأميـة أثنـاء واليـتهم ملقاليـد احلكـم أ بـينكان املعتزلة يرفضـون احلـديث عـن 
م حكموا مبشيئة اهللا وقدره، ينتقدون قوهلم باجلرب   . خلفاء الدولة العباسية يوكان ذلك يرض، وأ
العباس باملعتزلة منذ العالقة الوثيقة بني عمرو بن عبيد أحد رواد املعتزلة وأبـو جعفـر  وبدأت عالقة بين

مث تطــور األمــر يف عهــد هــارون الرشــيد الــذي حــاول ، عمــروان املنصــور يعجــب بزهــد وتقــوى فكــ، املنصــور
دد أركان اإلسالم يف عهدهتوظيفهم للرد على الباطنية اليت     . كانت 

) الـذي تـرىب حتـت سـيطرة املعتزلـة وخضـع هــ218وبدأ عصـر ازدهـار املعتزلـة احلقيقـي يف عهـد املـأمون(
ـــ وكـــان لثمامـــة، ولـــبعض كـــربائهم كيحـــىي بـــن املبـــارك، لنفـــوذهم رب بـــن األشـــرس مكانـــة عظيمـــة لديـــه فتشَّ
  ودعـاه إىل االعتـزال مث إن املـأمون، أن مثامـة هـذا هـو الـذي أغـواه"ويقولون ، على مبادئهم وشبَّ ، آراءهم

م منــه، وأربــاب اجلــدل، وكــان شــغوفاً بــاآلداب، كــان متعطشــاً إىل العلــم والفلســفة وارتــاح إىل ، وهلــذا قــر
وذالقـة لسـانه أن ، مون اخلالفـة اسـتطاع ابـن أىب داود بلباقتـه وغـزارة علمـهوحني توىل املـأ )28(أحاديثهم"

اب جممعون على والكتَّ ، وامتحان الناس فيها، يسيطر على املأمون حىت محله على نشر مقالة خلق القرآن
لـــه القـــول خبلـــق القـــرآن  وهـــو الـــذي دسَّ ، فهـــو الـــذي زينهـــا للخليفـــة، ول عـــن احملنـــةؤ داود مســـ أن ابـــن أيب

  . )29(وصريه يعتقده حقاً ، حسنه عندهو 
–ومن الغريب أن املعتزلة دعاة احلرية اإلنسانية الذين يقولون بنفس كالم القدرية واجلربية يف اإلهليات 

ضــوا عقائــدهم بقــوة قــد اســتطاعوا مــن خــالل التحــامهم بالسياســة أن يفر  –أميــة ومت ذحبهــم علــى يــد بــين
، رئـــيس شـــرطة بغـــداد أن جيمـــع القضـــاة ن املـــأمون طلـــب مـــنكتـــب التـــاريخ أ  يوتـــرو ، الـــبطش واإلرهـــاب

وطلـب ، بـه عـاد إىل عملـه ومـن أقـرّ ، تنع عن اإلقرار به أقصـاه عـن عملـهوميتحنهم يف خلق القرآن فمن ام
وحجتــه يف ، فمــن مل يقــر بــه رفضــوا شــهادته، مــن القضــاة الــذين يقولــون خبلــق القــرآن امتحــان الشــهود فيــه

وهنـــا نالحـــظ أن  .)30(ويصـــح إميانـــه ال ميكـــن أن يوثـــق بقولـــه وال عملـــه ،ذلـــك أن مـــن مل يكمـــل دينـــه
ولـة قد مارسوا نفـس دور سـلطة الفقـه يف عهـد الد–وحرية أفعال العباد ، عتزلة الذين ينادون حبرية الفكرامل

وكـــان مـــا فعلـــه املعتزلـــة مبســـاعدة ، ولوا أن يفرضـــوا عقيـــدة خلـــق القـــرآنفحـــا –األمويـــة مـــع اجلربيـــة والقدريـــة
وعلى الـرغم مـن ذلـك ، والتفتيش يف عقائد الناس، املأمون ميثل نوعاً من فرض عقيدة معينة بقوة السياسة

يـــدافعون بشـــدة عـــن  )31(وحممـــد عابـــد اجلـــابري، كـــرين املعاصـــرين أمثـــال فهمـــي جـــدعانجنـــد بعـــض املف
  . سلطة الفقهليت وظفتهم يف حماربة ويرون أن املعتزلة كانوا ضحية السلطة السياسية ا، املعتزلة

وهلــذا ســعى املعتزلــة إىل ، وقــد أراد املعتزلــة أن ينشــروا عقيــدة خلــق القــرآن دون أن يتصــدى هلــم الفقهــاء
ام أمحد د ضد اإلمو و اد ويتضح هذا من كالم أمحد بن أيب، العباس ضد سلطة الفقهاء استنفار سلطة بين

م "كانـــت املنـــاظرة يف شـــهر رمضـــان  :قـــولر ابـــن املرتضـــى هـــذه احملنـــة فيويصـــوّ ، ابـــن حنبـــل أثنـــاء منـــاظر
ملا أحضره أن يل سبقاً يف هذه الـدعوة فليسـعين مـا وسـع أصـحاب رسـول  :هـ) قال ابن حنبل 220(سنة
مـا  :دو البـن أىب داو  فقـال املعتصـم، من مجعيهم بأن القرآن كالم اهللا اوالرضوالتابعني من السكوت   اهللا
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لنـاس مجيعـاً سـاكتني عـن هـذا يسـعه مـا وسـعهم حيـث كـان اكـان لعمـري " :عندك فيما قـال؟ فقـال أمحـد
مـــــن اهللا  يءينـــــادون يف الطرقـــــات لـــــيس شـــــ، وغوغـــــاء، فأمـــــا وهـــــو رأس مـــــذهب قـــــد مجـــــع عامتـــــه، األمـــــر

ة علـى العـوام يف د يف مـدى سـلطة الفقـه الواضـحو ابـن أىب داو  فهنا إشارة واضحة يف كـالم )32(مبخلوق"
الفقهاء وهم يرون السلطة السياسية مبسـاندة املعتزلـة يفتشـون يف فهل كان ينبغي على ، قضية خلق القرآن

أن يصمتوا وهم أصـحاب السـلطة الفقهيـة الـيت متلـك القـدرة ، ويفرضون عقيدة خلق القرآن، الناسعقائد 
  ! ؟ون الناس مبا يفوق أحياناً قوة السلطة السياسية يف تسيريهاؤ على تسيري ش

 –الفقهــاء–والفقــه  ان يف جــوهره صــراع بــني مــن ميتلــك ســلطة العلــمإن الصـراع بــني املعتزلــة والفقهــاء كــ
يف ، لنشر آرائهم الفكرية بقوة هـذه السـلطة -املعتزلة-ومن يوظف السلطة السياسية ، ون العوامؤ ويدير ش

بتوظيـف املعتزلـة حـىت حتاصـر سـلطة الفقـه علـى العـوام  –مـن جانـب آخـر–حني قامت السلطة السياسـية 
ــم أصـحاب الســلطة الشـرعية"فكانـت دعــوى الفق ويتســلل العلــم ، الســلف الصـاحلوورثــة ، هـاء واحملــدثني أ

أمــا الدولــة العباســية فهــي كــأي دولــة إســالمية ، إلــيهم مباشــرة ابتــداًء مــن الرســول وعــرب الصــحابة والتــابعني
فــرتة املــأمون  وكانــت محلــة الدولــة العباســية خــالل الوراثــة املزدوجــة للســلطتني معــاً: الدينيــة والدنيويــة يتــدع

ــــم األمنــــاء علــــى الســــنة ، واملعتصــــم والواثــــق هــــي يف جوهرهــــا منــــع الفقهــــاء وأهــــل احلــــديث مــــن ادعــــاء أ
. وهلــذا يظهــر مــن قضــية خلــق القــرآن أن الدولــة العباســية )33(ومــالكو احلــق"، والنــاطقون باســم اجلماعــة

  . يدها جبوار السلطة السياسيةة يف حتاول سحب السلطة كليًة من يد الفقهاء لكي تكون السلطة الديني
م ، وتبــدو املشــكلة أحيانــاً يف دفــاع الــبعض عــن املعتزلــة مبــربر أو غــري مــربر وحماولــة إظهــارهم دائمــاً بــأ

أن اإلرهـاب  يفـريى القـامس، ولون أن جيـدوا تربيـراً ملـا فعلـواوحيـا، وحريـة اإلنسـان، ية الـرأي والفكـردعاة حر 
دولـة  –السـلف– إذ كـان لألثريـة، ومقابلـة لـه باملثـل، قام الضطهاد سـابقملعتزلة هو "انتالذي مت على يد ا

 يورمــيهم بالزندقــة وهــدر دمهــم تغــر ، م يف تكفــري خمــالفيهم مــن اجلهميــةوكانــت أقــواهل، أميــة يف عهــد بــين
م فيهم".وغيالن الدمشقي، ومل يكن قطع اجلعد بن درهم، م   . )34(.. وغريهم إال جراء مقاال

وحماولـة الـبطش ، وممارسـتهم االسـتبداد يف فـرض آرائهـم، حام املعتزلـة بالسـلطة السياسـيةوالشك أن الت
يـار مـذهبهمكانـت مـن ،  باملخالفني هلم يف الرأي فحـني ختلـت السـلطة السياسـية ، األسـباب الكـربى يف ا

لــة علــى مت حــرق معظــم تــراث املعتز ، وكراهيــة النــاس ملــا فعلــوه، العباســية عــنهم حتــت ضــغط العــوام علــيهم
وقـد اجتـه املعتزلـة بعـد ذلـك إىل االحتمـاء بالدولـة البويهيـة  –احلنابلـة–وأتباع أمحد بـن حنبـل ، أيدي العوام

هــ) وعمـل  385 – 326"فلم يصل املعتزلة مـن القـوة يف القـرن الرابـع إال يف وزارة الصـاحب ابـن العبـاد(
وخمتلــف ، متبعــاً يف ذلــك شــىت الطــرقانتحالــه ومحــل النــاس علــى ، الصــاحب بــن عبــاد علــى نشــر االعتــزال

، ولـــذلك كـــان الصـــاحب بـــن العبـــاد قـــوة عظيمـــة للمعتزلـــة أعـــاد هلـــم شـــيئاً مـــن جمـــدهم وهيبـــتهم، الوســـائل
ألن امللك سحب ثقتـه ، وخسارة عظيمة ضعضعتهم، لى رؤوسهمولذلك كان فقده كارثة كبرية نصبت ع

  . )35(من أصحابه"
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، السـتبدادحلرية يف اإلسالم مارسوا مع املعارضني آلرائهم القمـع واومما سبق نالحظ أن املعتزلة دعاة ا 
وخلــف كــل هــذه االجتاهــات ، وهــو نفــس مــا قــام بــه الفقهــاء مــع اجلربيــة والقدريــة يف عهــد الدولــة األمويــة

، وأولئـك ضـد هـؤالء، الطويل يف حتريك هـؤالء ضـد أولئـك الفكرية والفقهية تشكل السلطة السياسية اليد
ويعكــس هــذا أولويــة السياســي علــى الــديين ، مصــاحلها واســتقرار النظــام احلــاكم ل اســتمراروذلــك مــن أجــ

  .دوماً لتوظيف الديين ملصاحلهلدى السياسي  يوأن مثة سع، يف يف الثقافة العربية اإلسالميةوالثقا
4  

   (األيديولوجيا الوسطية)التوفيق بين الجبر والحرية:
الســـواد األعظـــم للفـــرق بـــني اجلـــرب واحلريـــة الرؤيـــة احملوريـــة عنـــد  متثـــل االيـــدولوجيا الوســـطية الـــيت جتمـــع

يف مرحلـــة  مـــةكّ احمل تفقـــد ظهـــر ، األشـــاعرة وأ اإلباضـــية أو اإلماميـــة أو الزيديـــةاإلســـالمية الكالميـــة ســـواء 
وقــد قــالوا يف مشــكلة حريــة اإلرادة اإلنســانية بالتوســط ، مبكــرة مــن تــاريخ اإلســالم تعــود إىل الفتنــة الكــربى

ـا ، قبـل الفعـل يوهـ، زمـانني ىباضية إىل "أن االستطاعة عـرض مـن األعـراض ال يبقـوفيق فذهبت اإلوالت
 )36("اومكتسـبة للعبـد حقيقـة ال جمـاز ، إحـداثا وإبـداعا -تعـاىل–وأفعـال العبـاد خملوقـة هللا ، حيصـل الفعـل

مســـئول ، رة وإرادةوالعبــد مكتســب هلـــا قــد، خــالق أعمــال العبـــاد -تعـــاىل–وذهــب العجــاردة إىل "أن اهللا 
  .)37(شيء من الوجود إال بإرادة اهللا" نوال يكو ، جمازى عليها ثوابا وعقابا، عنها خريا وشرا

ــم خرجــوا مــن نبــت طبقــة القــراء  مــةاحملكّ عــن  يســالمويســجل التــاريخ اإل ويقــول  -حفظــة القــرآن–أ
م كـانوا قومـا شـديدي التقـوى تنحـل هلـم صـفات أولئـك القـر  :عنهم فلهوزن كـانوا يقـرأون القـرآن ال ،  اء"أ

وكـانوا أنصـار عبـادة وأطـالح ، ويفكـرون فيـه آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، بل ليتعبـدوا بـه، فحسب مبلسا
  .)38(باههم من كثرة السجود"جسهر قد أكلت األرض 
بالعديــد مــن الثــورات ضــد  احملّكمــةطالــب قــام  بــن أيب يبأنــه بعــد مقتــل علــ يســالموشــهد التــاريخ اإل

ـــم "جـــوّ ، أميـــه الظـــامل م بـــينحكـــ زوا أن تكـــون وكانـــت أرائهـــم تـــدعو إىل الثـــورة علـــى احلـــاكم الظـــامل بـــل إ
اإلنصــاف وعاشــر النــاس علــى مــا مثلــوا لــه مــن العــدل و ، وكــل مــن نصــبوه بــرأيهم، قــريش اإلمامــة مــن غــري

احلق وجب عزلـه  السرية وعدل عن وإن غّري ، ومن خرج عليه جيب القتال معه، واجتناب اجلور كان إماما
فيجـوز أن وإن احتـيج إليـه ، يف العامل إمام أصـال نزوا أن ال يكو وجوّ ، وقتله وهم أشد الناس قوال بالقياس

 وبســبب هــذه اآلراء احلــرة مت تصــفية معظمهــم علــى يــد بــين .)39(نبطيــا أو قرشــيا"، يكــون عبــدا أو حــرا
فكانت أسـباب التصـفية  .)40(النعل بالنعل"أمية حذو  "كان زواهلم يتبع زوال بين :فلهوزن لفيقو ، أمية

  . )41(سياسية وإن تذرعت بذرائع دينية
األشــاعرة يف ولقــد ظهــر ، خــر تعــرب نظريــة الكســب عــن موقــف اجلمــع بــني اجلــرب واحلريــةآومــن جانــب 

وكـان البـد ، يف شىت مظاهر الفكر ىحيث ساد يف هذا القرن التماس احللول الوسط، القرن الرابع اهلجري
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والناس يريـدون دينـاً يعتقـد ويعتنـق ال فكـر ، وظاهرية احلنابلة، س من مذهب جيمع بني عقالنية املعتزلةللنا
   .)42(للبحث والتأمل

ـــا تعكـــس  أن الفعـــل "وفحـــوى هـــذه النظريـــة ، مـــن أفعـــال العبـــاد املوقـــفويهمنـــا مـــن نظريـــة الكســـب أ
لق أعمـــال العبـــاد كمـــا أنـــه خـــالق فـــاهللا خـــا "وأن العبـــد يكتســـب مـــا يســـأل عنـــه، مـــن خلـــق اهللا يالبشـــر 

وإمنا العباد مكتسـبون ألعمـاهلم ومـع أن اهللا خـالق ، والروائح. ال خالق غريه، والطعوم، واأللوان، األجسام
، سب ألفعاله دون األجسـاد واألعـراضفإن العبد مكت، أكساب العباد كما أنه خالق األجسام واألعراض

وال يصــح اكتســاب ، دة والعلــم واجلهــل والقــول والســكوتراواإل، ذ ينحصــر الكســب يف احلركــة والســكونإ
هـــذا أنـــه ال   ويعـــين )43(األلـــوان واألجســـام والطعـــوم والقـــدرة والعجـــز والســـمع والرؤيـــة والعمـــى والكـــالم"

  كسب للعبد فيما ال يسأل عنه اإلنسان. 
علـى الفعـل أن استطاعة اإلنسان على الفعل هي حـال الفعـل فـال يقـدر اإلنسـان " وهذه الرؤية توضح

وإال أمكـن اسـتغناء اإلنسـان بفعلـه عـن ، وذلك ألن القدرة اإلنسانية عرض ال يبقى زمانني، قبل الكسب
 مبعارضــة املعتزلــة الــذين التزمــواومــن مث فقــد ، )44(وإمنــا تكــون االســتطاعة مــع الفعــل"، ربــه أن يعينــه عليــه

، الضـــطراريةوقـــد فرقـــوا بـــني األفعـــال ا، بـــاجلربومعارضـــة اجملـــربة يف قـــوهلم ، يقولـــون حبريـــة اإلرادة اإلنســـانية
ـا مسـبوقة ، جزوا عن ردهااألوىل تقع من اهللا وقد ع، واألفعال االختيارية والثانية يقدر عليها العبـاد غـري أ

ـذه املقـد، بإرادة اهللا يف حدوثها واختيارها كتسـب هـو فاإلنسـان امل، رة احلادثـة يكتسـب اإلنسـان أفعالـهو
فــإذا أراد العبــد الفعــل وجتــرد لــه خلــق اهللا لــه يف هــذه اللحظــة قــدرة علــى الفعــل ، احلادثــة املقــدور بالقــدرة

وكسباً مـن العبـد لقدرتـه ، فيكون الفعل خلقاً وإبداعاً وإحداثاً من اهللا، كتسبة من العبد خملوقة من الربم
  . )45(اليت خلقها اهللا وقت الفعل

وبـني مـذهب املعتزلـة ، ي يعتمد على املروى واملـأثوروسط بني املذهب السلفي الذهذا التوال شك أن 
الــذي يقــوم علــى العقــل قــد أدى إىل تســكني حالــة الصــراع يف الثقافــة العربيــة اإلســالمية بــني األثريــة دعــاة 

والشــك أن حالــة الصــراع الــيت ســبقت ظهــور ، واملعتزلــة دعــاة العقــل مــن ناحيــة أخــرى، النقــل مــن ناحيــة
ولكــي نــدلل علــى صــدق قولنــا فــإن ، ضــحاً يف تــاريخ الثقافــة العربيــة اإلســالميةاألشــاعرة خلقــت ازدهــاراً وا

أزهى عصور الثقافة العربية اإلسالمية يف شىت اجملاالت كان يف الفرتة منذ أواخر القرن الثـاين اهلجـري حـىت 
  أواخر اخلامس. 

قـة مـن خـالل الكشـف خالصة القول إن قضية أفعال العباد بني احلرية واجلربية تكتسـب داللتهـا العمي
فـال ميكـن دراسـة أي قضـية يف علـم الكـالم دون الكشـف عـن السـياق ، عن األفق السياسي الـذي حيركهـا

والــــذي قــــام فيــــه ، ألن ذلــــك يضــــيء مســــاحات مظلمــــة يف تارخينــــا الثقــــايف، السياســـي الــــذي ختلقــــت فيــــه
  السياسي بالدور الفاعل يف حتريك الديين والثقايف خلدمة أغراضه.

****************  
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  الحواشي
  .أكادميي من مصر*) 

تقـــدمي حممـــد عبـــده اهليئـــة العامـــة ، جممـــوع خطـــب اإلمـــام علـــى، ـــج البالغـــة، الشـــريف الراضـــي )1
  . 136ص، 3جـ، م2004لقصور الثقافة 

  .5ص، 2جـ، املرجع نفسه )2

 . 95ص، م1997اهليئة املصرية العامة للكتاب ، فجر اإلسالم، أمحد أمني )3

 . 251ص، 3ج، اإلسالم روح، سيد أمري على )4

 .5ص، 3ج، م1998اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ضحى اإلسالم، أمحد أمني )5

، وتبري ، دار املنتخب، كالية السلطة العلمية يف اإلسالمالفكر األصويل وإش، اجمليد الصغري عبد )6
 . 43ص، م1994

 . 279ص، 2ج، بدون، حتقيق حمىي الدين عبد احلميد، مقاالت اإلسالميني، األشعري )7

  .68ص، اعتقاد فرق املسلمني واملشركني، فخر الدين الرازي )8

 .128ص، بدون، القاهرة، مؤسسة احلليب، الفرق بني الفرق، عبد القاهر البغدادي )9

، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر، صدقيحتقيق مجيل ، امللل والنحل، عبد الكرمي الشهرستاىن )10
 . 70ص، م1997

، بدون، املؤسسة الثقافية، حتقيق جواد مشكور، واألمل يف شرح امللل والنحل نيةامل، ابن املرتضى )11
 . 87ص

، دار الرائــد، وســى وآخــرينترمجــة حممــد يوســف م، العقيــدة والشــريعة يف اإلســالم، هريتســي جولــد )12
 . 87، 86ص، بدون، بريوت

، م2004، ثقافــةاهليئــة العامـة لقصـور ال، حتقيـق أمحــد أمـني وآخـرين، العقــد الفريـد، ابـن عبـد ربـه )13
 . 421ص، 3ج

، بـــريوت، املؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، لـــة ومشـــكلة احلريـــة اإلنســـانيةاملعتز ، حممـــد عمـــارة )14
دار ، ة يف بــــالد الشــــام يف العصــــر األمــــويالفــــرق اإلســــالمي، . وأيضــــاً حســــني عطــــوان31ص، م1988
 . 105ص، م1986، اجليل

 . 96ص ،الفرق اإلسالمية يف بالد الشام، حسني عطوان )15

، بـــــريوت، دار الغـــــرب اإلســـــالمي، حتقيـــــق وهيـــــب اجلبـــــورى، احملـــــن، حممـــــد بـــــن أمحـــــد التميمـــــى )16
 . 227 – 226ص، م1986

، الفــــرق اإلســــالمية، نقــــًال عــــن حســــني عطــــوان 263ص، 1ج، الطبقــــات الكــــربى، ابــــن ســــعد )17
 . 93ص
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 . 471ص، بدون، القاهرة، دار الرتاث، حتقيق أمحد شاكر، شرح الطحاوية، ابن العز احلنفي )18

 . 16ص، بريوت، مؤسسة الرسالة، تاريخ اجلهمية واملعتزلة، مجال الدين القامسى )19

 . 18 – 17ص، املرجع نفسه )20

 . 44ص، مرجع سابق، عبد اجمليد الصغري )21

 . 127ص، 1ج، امللل والنحل، الشهرستاىن )22

 . 138ص، املنية واألمل، ابن املرتضى )23

 . 78ص، املعتزلة ومشكلة احلرية اإلنسانية، حممد عمارة )24

 . 79 – 78ص، املرجع نفسه )25

 . 331ص، احملن، حممد بن أمحد التميمى )26

 . 166ص، م1990، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، املعتزلة، زهدي جار اهللا )27

 . 50ص، املرجع نفسه )28

 . 174ص، املرجع نفسه )29

 . 175ص، املرجع نفسه )30

ـــــة، فهمـــــي جـــــدعانانظـــــر  )31 ـــــدين وا.احملن ـــــة ال ـــــان، دار الشـــــروق، لسياســـــة.. دراســـــة يف جدلي ، عّم
، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، املثقفــــون يف احلضــــارة العربيــــة، وأيضــــاً حممــــد عابــــد اجلــــابري، م1989
 . م1995، بريوت

 . 204ص، املنية واألمل، ابن املرتضى )32

، بــــريوت، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، الســــلطة الثقافيــــة والســــلطة السياســــية، علــــى أومليــــل )33
 . 41ص، م1999

 . 69ص، تاريخ اجلهمية واملعتزلة، مجال الدين القامسى )34

 . 218، 217ص –املعتزلة  -زهدي جار اهللا  )35

 .108ص، امللل والنحل، الشهرستاىن )36

 .106ص، املرجع نفسه )37

دار اجلليـل ، .املعارضة السياسية الدينية ترمجة عبـد الـرمحن بـدوى.اخلوارج والشيعة يوليوس فلهوزن )38
 .27ص 1998 5ط، للكتب والنشر

 .94ص، امللل النحل، الشهرستاىن )39

 .94-93ص، املرجع السابق فلهوزن )40

  .141-140ص م1998، القادة والرسل اهليئة املصرية العامة للكتاب أمني اخلوىل )41
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، اإلســـكندرية، مؤسســـة الثقافـــة اجلامعيـــة، / األشـــاعرة 2ج –يف علـــم الكـــالم  –أمحـــد صـــبحي  )42
 . 69ص، م1980

 . 150ص، بريوت، دار املدينة، لنسخة مصورة عن طبعة اسطنبو  –أصول الدين  - البغدادي )43

مكتبــــة ، حتقيــــق حممــــد عبــــد اهلــــادي أبــــو ريــــدة –وتلخــــيص الــــدالئل  لمتهيــــد األوائــــ –البــــاقالىن  )44
  .287ص، الكليات األزهرية

  .63ص، 2ج –مرجع سابق  –أمحد صبحي  )45
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  الحرية مقام إنساني وتركها أعلى
  -  ياإلنسان الحر في القول الصوف -

  *سعاد احلكيم
خيتلـف يف منطلقـه ووجهتـه وقصـده عـن ، أخذ مبحث احلرية اإلنسانية مساراً خاّصـاً يف الفكـر الصـويف

مســـاره املّتبـــع يف حقلـــي الفقـــه وعلـــم الكـــالم. ولكـــن هـــذا االخـــتالف لـــيس تناقضـــاً وإّمنـــا يؤســـس لتكامـــل 
  علمي وحيايت يف اإلسالم ولدى املسلمني.

الشـخص احلــر علــى انـّـه  إىلونظــروا ، مسـألة احلريــة اإلنســانية يف سـياق تشــريعي إىللقـد تطــّرق الفقهــاء 
صــاحب الســيادة علــى نفســه يف مقابــل العبــد اململــوك مــن شــخص آخــر. ويف إطــار التشــريع عملــوا علــى 

وطرحــوا أســئلة مــن أمثــال: هــل جتَِــب صــالة اجلمعــة ، إرســاء أحكــام فقهيــة تلحــظ عبــادة املســلم غــري احلــرّ 
  وهل جتَِب الزكاة على العبد؟ وغري ذلك.على العبد؟ 

وتوّسـعوا باجلـدل حـول احلريـة اإلنسـانية وشـروط الفعـل ، أّما علماء الكالم فقـد قـابلوا الغيـب بالشـهادة
وقدرتـه علـى الفعـل مسـتقًال يف  –مطلـق إنسـان–اإلنساين وحدوده. لقد تفّكروا يف مسـألة حريـة اإلنسـان 

: "القـــــدرة منهــــا، احلريـــــة وُمَصــــاِحَبة هلـــــات مباحـــــث متداخلــــة مــــع وجــــاءت آراؤهـــــم حتــــ، مقابــــل إرادة اهللا
، "القضـــاء والقـــدر"، "الكســـب"، "اجلـــرب واالختيـــار" أو "التســـيري والتخيـــري"، "اإلرادة اإلهليـــة"، اإلنســـانية"

  وغري ذلك.، "املسؤولية اإلنسانية"، "العدل اإلهلي"، "التكليف"، "َخْلق األفعال"
جنــد أّن رجــاالت هــذا ، فية الــيت واكبــت إطاللتهــا لنشــأة احلقلــني املــذكورينوإذا نظرنــا يف نصــوص الصــو 

امليــدان كشــفوا عــن معــىن أصــيل للحريــة اإلنســانية. ويتجّلــى هــذا املعــىن يف حتريــر اإلنســان إلرادتــه مــن كــّل 
 إتيـان مـا ال يشـاء أو حتـوير مـا إىلومن كـّل خـوف أو َمْطَمـع يُلجئـه ، داخلي أو خارجي، عائق أو شاغل

ــا نتــاج جهــد وجماهــدة وليســت معطــى إنســانّياً  ّ ــا ، يشــاء. لقــد تعامــل الصــوفية مــع احلريــة علــى أ ّ وعلــى أ
ـــة مـــع العبوديـــة هللا.. فاإل : كلمـــا حتّقـــق نســـان يتحـــّرر مبقـــدار عبوديتـــه هللا"حالـــة معيوشـــة" تتحّقـــق يف جدلّي

ويف املقابـل إن حّقـق حريتـه ، مـن نفسـهبالعبوديّة اخلالصة هللا يصبح حراً خملَّصاً من كّل مـا سـوى اهللا حـىت 
  من نفسه ومن األغيار أصبح عبداً حمضاً هللا.

  وسوف حناول عرب مباحث مخسة رسم اجملاالت األساسية للرؤية الصوفية يف موضوع احلرية اإلنسانية:
  عبودية اإلنسان – 1

ا. ونطــرح ربــط الصــوفية بــني احلريــة وبــني العبوديــة. فاحلريــة تزيــد وتــنقص مبقــدار زيــادة  العبوديــة ونقصــا
علــى الفكـــر الصـــويف األســـئلة: مــاذا أو َمـــْن يســـتعبد اإلنســـان؟ وهــل تتســـاوى "العبوديـــات" يف أثرهـــا علـــى 
اإلنســان؟ وهــل كــّل عبوديــة حتــبس اإلنســان عــن احلركــة والتطــور والنمــاء وحتقيــق إمكاناتــه أم توجــد عبوديــة 

  وعبودية.. عبودية معيقة وعبودية حمّررة؟
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عبوديـة امتـّد إليهـا فنجـد أننـا أمـام أربعـة جمـاالت مـن ال، واوين الصوفية لنجلّـي رؤيـتهم للعبوديـةونفتح د
  :القول الصويف

  العبودية الظاهرة – 1
وهـــي عبوديـــة ماديـــة ترخـــي بأثقـــال وجودهـــا علـــى جســـد اإلنســـان وعاملـــه احملـــيط. فـــاململوك هـــو فاقـــد 

  وإن بِنَسب خمتلفة.، تعَمروكذا املسجون واملس، السيادة على جسده وعلى عامله
هـو نـوع  –حبق أو بغري حـق–فكّل عائق خارجي حيّد من حرية اإلنسان يف جسده وحميطه ويصادرها 

ـــه وعاملـــه وخســـرانه الســـتقالله يف  ـــة. وذلـــك ألّن فقـــدان اإلنســـان لســـيادته علـــى ذات اســـرتقاق وجـــزء عبودي
  يف عبودية مادية خارجية. –ظاهراً –الوجود يصّبان 
إذ اعتـــربوا فيهـــا أصـــل احلريـــة وإقـــرار ، يف مســـألة الـــرقّ  هتمـــامالصـــوفية آراء فقهيـــة جـــديرة باال وقـــد قـــّدم
، : "العبــد إذا اشــرتاه اإلنســان مــن غــريه فمــن شــرطه أن يقــّر العبــد لبايعــه بامللــكبــن عــريبيقــول ا، الشــخص

يعرتف هو بامللك له.  وال يقوم على العبد حّجة بقول سيده ما مل، وال يسمع جمرد دعواه يف أنّه مالك له
واستصــحاب األصــل مرعــي. وبعــد االعــرتاف ، ويغفــل عــن هــذا القــدر كثــري مــن النــاس. فــإن األصــل احلريــة

ــــة إذا ادعاهــــا هكــــذا هــــو ، بامللــــك صــــار االســــرتقاق يف هــــذه الرقبــــة أصــــًال يستصــــحب حــــىت يثبــــت احلري
  .)1(األمر"

فــأورد ابــن ، ملفروضــة علــى العبــد اململــوككمــا شــارك الصــوفيُة الفقهــاَء حــوارهم حــول أحكــام العبــادة ا
ــم اختلفـــوا يف إ: ومنهــا، بــت مذهبــهعــريب يف الفتوحــات مســائل اختلــف فيهــا العلمــاء وعــّدد أقــواهلم وأث

فللعبد أن يتأهب فإن منعـه سـيده ، ا جتب على العبدأورأى ابن عريب ، وجوب صالة اجلمعة على العبد
ــم اختلفــوا يف وجــوب الزكــاة علــى إ: ا أيضــاً . ومنهــ)2(اهللا فيكــون الســيد مــن الــذين يصــّدون عــن ســبيل

ـا واجبـة ألن الزكـاة حـق أوجبـه اهللا ، العبد على ثالثة مذاهب يف عـني املـال  -سـبحانه–ورأى ابن عريب ا
  .)3(وما هو مال للحّر وال للعبد، فالزكاة أمانة بيد من هو املال بيده، وال يراعى املالك

  .العبودية الباطنة – 2
  بوعي منه وأحياناً يف غيبة وعي.، وهي عبودية معنوية تسرتقُّ اإلنسان من الداخل ويستسلم هلا

مرتبعـاً  –يف الظـاهر–وإن كـان ، وهذه العبوديـة املعنويـة تقيّـد بأصـفاِد اخلـوف والطمـع وجـدان اإلنسـان
وكــم مــن ســجني ال  ،مرباطوريــة عظمــى. فمــا كــّل حــّر يف الظــاهر هــو حــّر يف احلقيقيــة والواقــعإعلــى عــرش 

ألنّــه ميتلــك ذاتــه ويعــيش هويتــه ، ميلــك حريّــة خطــوة أو كلمــة ومــع ذلــك يشــعر بأنّــه ميتلــك الكــون بأســره
احلقيقية بعيداً عن كّل تزييف. ويف هذا املعىن يقول أبو علي الـدقاق: "أنـَت عبـُد مـن أنـت يف رِقّـه وأسـره؛ 

.. أمــا )4(ر دنيــاك فأنــت عبــُد دنيــاك"وإن كنــت يف أســ، فــإن كنــت يف أســر نفســك فأنــت عبــُد نفســك
.. )5(رك"شـوالعمـل ألجـل النـاس هـو ال، "تـرك العمـل ألجـل النـاس هـو الريـاء :الفضيل بن عياض فيقـول



42 

عــس عبــد ت، "تعــس عبــد الــدرهم :ويستشــهد القشــريي يف هــذا الســياق باحلــديث النبــوي الشــريف قــال 
  .)6(صوف)"(كساء أسود مربع من خّز أو تعس عبد اخلميصة، الدينار

خطــوة أوىل علــى  -مــن خــارج ومــن داخــل-ّل مــا يســرتقه وجيعــل اجلنيــد البغــدادي حتــرُّر الصــويف مــن كــ
، ومفارقـة األخـالق الطبيعيّـة، طريق السلوك.. يقول معّرفاً التصّوف بأنّه: "تصفية القلب عـن موافقـة الربيّـة

، والتعّلق بالعلوم احلقيقيّـة، الصفات الروحانّية ومنازلة، وجمانبة الدواعي النفسانّية، وإمخاد الصفات البشريّة
واتبــاع الرســول يف ، والوفــاء هللا علــى احلقيقــة، والنصــح جلميــع األمــة، واســتعمال مــا هــو أوىل علــى األبديّــة

  .)7(الشريعة"
 مــا حــدث، يــةاجتماعوأيضــاً يف إطــار التحــرر مــن الشــهوات الباطنــة والــذي يــؤدي وظيفــة اقتصــادية و 

  أرخصوه. أي ال تشرتوه. وأنشد يف ذلك:  :فقال، قيل له: "إن اللحم قد غال، همبن أد براهيمإل
  )8(فيكون أرخص ما يكون إذا غال"     وإذا غال شيء عليَّ تركته

  العبودية لألسباب –" 3
ـــا عـــن اهللا  م  املســـّبب ، -ســـبحانه-انتقـــد الصـــوفية واقـــع وقـــوف عامـــة النـــاس مـــع األســـباب واحنجـــا

[= طمع] أو تندفع بـه مضـرّة [= ه كّل أمر ظاهر تتحّقق معه مصلحةعلى السبب بأنّ  لألسباب. وتعارفوا
حجـــاب علــى املســـّبب.  إىلإذ قـــد يتحــّول الســـبب الظــاهر ، خــوف]. وهنــا جيـــد الصــوفية أّن اخلطـــر كبــري

  .)9(وعبيُد املنِعم عزيٌز وجودهم"، "عبيُد النِّعم كثري عديدهم :يقول اجلريري
رفعهـا ومل يطـالبوا اآلخـرين بـذلك.. جـّل  إىللى خطر حجاب األسباب مل ينزعـوا وحني نّبه الصوفية ع

أن الصويف ينتبه من الوقوف مع السبب وحيرص على العبور منه بشـهود مسـّبب األسـباب.. ، ما يف األمر
 وهـو تقـّدس امسـه الشـايف واملعـايف باألطبـاء واألدواء. يقـول، الـرازق مـن وراء حجـب األغيـار -تعاىل–فهو 

وال يســمعك ، وال تَــدَّخر عنــه شــيئاً ، ال تـَــُردَّ مــن أحكامــه شــيئاً  :"أصــل العبــادة يف ثالثــة أشــياء :النِّبــاجي
  تسأل غريه حاجة".

وإن َحَدث وطلب من أحد شيئاً ، ونفهم قول النباجي على مبدأ أّن الصويف ال يسأل إال اهللا سبحانه
أّن الـنعم كّلهـا هـي  إىلالوقت عينه فإنّه ينظـر  ويف، فهو يطلب بظاهره ويؤدي حق الطلب بشكر السبب

ومن خالط ، "من فارق اجلماعة جبسمه وقع يف الضالل :. يقول اجلنيد البغدادي-سبحانه–من عند اهللا 
م   . )10(ومن افُتنت ُحجب عن احلّق بالطمع يف اخللق"، الناس بسرِّه افُتنت 

األسـباب الـيت تشـغل اإلنسـان وتقطعـه عـن اهللا وقد حـّرب الصـوفية الصـفحات يف "قطـع العالئـق" وهـي 
وخلعـوا ، وهجـروا فيـه اخلالئـق، "أهـل التوحيـد قطعـوا منـه العالئـق :يقول أبو سعيد اخلراز، )11(-تعاىل-

.. ويقـول حمـي الـدين بـن عـريب: )12(واستوحشـوا مـن كـّل مـألوف"، وتوحشـوا مـن كـل مـأنوس، الراحات
، "إّن احلقــائق الالزمــة :.. ويقــول اجلنيـد يف الســياق نفسـه)13(""فـإّن األســباب قـد اســرتّقت رقـاب العــامل
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ْحَكمـــة
ُ
وال تـــأويًال ُمومهـــاً ، وال معرتضـــاً إال منعتـــه، مل تُبـــق علـــى أهلهـــا ســـبباً إال قطعتـــه، والقصـــود القويّـــة امل

إال بفنـاء  وال يُنـال، "حلـوق السـر بـاحلقّ  :ويقول أيضاً معّرفاً التصوف بأنّه، )14(لصّحة املراد إال كشفته"
  .)15(لقّوة الروح والقيام مع احلق"، النفس عن األسباب

  العبودية هللا سبحانه –" 4
آثارهــا علــى اإلنســان: فهنــاك عبوديــة مهلكــة متســخ  إىلفــّرق الصــوفية بــني نــوعني مــن العبوديــة بــالنظر 

ب. وهنـــاك وهـــي العبوديـــة لألســـبا، وتزيّفـــه مبلصـــقات حتجـــب الـــذات احلقيقيـــة، وجـــدان اإلنســـان ووجـــوده
  . وهي العبودية هللا ، عبودية منّمية حيقق فيها اإلنسان أقصى إمكاناته

فــال ُحيــّرر اإلنســاَن حّقــاً إال ، إّن العبوديــة هللا هــي الــدرب األوحــد للحريــة اإلنســانية يف املنظــور الصــويف
  ياراً للحرية اإلنسانية.. لقد أعطى الصوفية بـُْعداً معيوشاً للتوحيد اإلهلي وجعلوه مرجعاً ومعتوحيُده هللا 

وهــذه العالقــة اجلدليّــة بــني عبوديّــة اإلنســان هللا وبــني حريتــه هــي جمــال لقــاء وإمجــاع بــني الصــوفيني علــى 
م الذوقيــة وعلــى تعــاقبهم يف األجيــال منــذ بدايــة ظهــور الــنص الصــويف وإىل اليــوم. يقــول ، اخــتالف مشــار

"ال  :ويقــول أيضــاً ، ىت ال تُبقــي عليــك مــن غــري اهللا بقيّــة"حــ، "ال تكــون عبــد اهللا بالكليّــة :اجلنيــد البغــدادي
، "إنــك لــن تكــون لــه علــى احلقيقــة عبــداً  :ويقــول أيضــاً ، وأنــت لشــيء ســواه مســرتقّاً"، تكــن عبــد اهللا حقــاً 

وعليــك مــن حقيقــة عبوديتــه بقّيــة. فــإذا  ، صــريح احلريــة إىلوإنــك لــن َتصــل ، وشــيء ممــا دّونــه لــك ُمْســَرتقٌ 
  .)16(كنت مما دونه ُحرّاً"،  داً كنَت له وحده عب

ــا مقــام الذلَّــة واالفتقــار؛ يقــول: "فالعبــد معنــاه الــذليل يقــال ، ويعــّرف حمــي الــدين بــن عــريب العبوديــة بأ
 ِإالَّ  ِإلنـسَ ٱوَ  ْجلِـنَّ ٱ َخَلْقـتُ  َوَمـا ﴿: )56الـذاريات/ ( أرض معبّـدة أي مذلَّلـة. قـال اهللا 

يف غـري هـذين اجلنسـني ألنّـه مـا اّدعـى أحـد األلوهيـة وال اعتقـدها يف  ذلـك -تعـاىل–ومـا قـال ، ﴾لِيَـْعُبُدونِ 
بالـــذكر دون ســـائر  -ســـبحانه–فلـــذلك خّصـــهما ، غـــري اهللا وال تكـــّرب علـــى خلـــق اهللا إال هـــذان اجلنســـان

وإّمنا تفسـريه ليـذّلوا ، فما فّسر حبقيقة ما تعطيه داللة اللفظ، املخلوقات. فقال ابن عباس معناه "ليعرفوين"
فلـذلك َعـَدل ، فال بـّد مـن املعرفـة بـه أوًال وأنـه ذو العـزّة الـيت تـذّل االعـزّاء هلـا، وال يذّل له من ال يعرفه، يل

ـذا املقـام علـى كمالـه مثـل رسـول ، املعرفـة إىلابن عباس يف تفسـري العبـادة  هـذا هـو الظـن بـه. ومل يتحقـق 
  .)17(ُخترجه عن مرتبة العبودية"زاهداً يف مجيع األحوال اليت ، فكان عبداً حمضاً  اهللا 

ــا الذلّــة واالفتقــار ويف الوقــت نفســه فّســر شــرح ، وهكــذا عــّرف ابــن عــريب باخلاصــّية الذاتيّــة للعبوديــة وأ
  املعرفة بتوّسط الذلّة واالفتقار. إىلابن عباس لآلية الكرمية مبيناً انتقال الداللة اللغوية من العبادة 

فّك عنها.. يقـول ذو النـون ودية هللا سبحانه هي ذاتّية الزمة لإلنسان ال ينوُجيْمع الصوفية على أّن العب
).. ويقــول أبــو 18(كمــا أنّــه ربّــك يف كــلِّ حــال"،  : "العبوديــة أن تكــون أنــَت عبــده يف كــل حــالاملصــري

فالعبوديـة صـفة للعبـد ال تفارقـه مـا ، ال يـزول عنـه -سـبحانه–كما أّن الربوبيـة نعـت للحـق ": علي الدقاق
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"فــنحن حبكــم األصــل عبيــد عبوديــة ال  :.. ويقــول شــيخ الصــوفية األكــرب حمــي الــدين بــن عــريب)19(م"دا
  .)20(حرية فيها"

وكمــا أمجــع الصــوفية علــى لــزوم العبوديــة لإلنســان فقــد أمجعــوا علــى أن مقــام العبوديــة أشــرف مــن مقــام 
عبوديــة أشــرف مــن مقــام احلريــة يف واإلنســان َيْشــُرف باســم العبــد ويعلــو. يقــول ابــن عــريب: "مقــام ال، احلريــة

املــــؤمنني باســــم أحســــن مــــن اســــم  -تعــــاىل–. ويقــــول الســــراج الطوســــي: "ومــــا مسّــــى اهللا .حــــق اإلنســــان"
وال اسم أمتَّ للمؤمن من االسـم ، : "ليس شيء أشرف من العبودية).. ويقول أبو علي الدقاق21(العبد"

 ِبَعْبـِدهِ  َأْسـَرىٰ  لَِّذيٱ ُسْبَحانَ  ﴿لة املعراج: لي يف وصف النيب  -سبحانه–له بالعبودية؛ ولذلك قال 

 َمـآ َعْبـِدهِ  ِإَىلٰ  فَـَأْوَحىٰ  ﴿: -تعـاىل–وقـال ، ﴾ألَْقَصـىٱ ْلَمْسـِجدِ ٱ ِإَىلٰ  ْحلَـرَامِ ٱ ْلَمْسـِجدِ ٱ مِّـنَ  لَـْيالً 

،  مبعبـوده بادي: "قيمـة العابـدأ.. ويقـول النصـر )22("سٌم أجلَّ مـن العبوديـة لسـّماه بـه؛ فلو كان ا﴾َأْوَحىٰ 
  كما أّن شرف العارف مبعروفه".

ويـورد يف كتابـه "اللمـع" ، وقد نّبه يف هذا املنحى السراج الطوسـي علـى فرقـة ضـّلت يف احلريـة والعبوديـة
وقـد صـّنف شـيخ مـن ": الضـاللة" مـا نّصـه إىلوأّداه ذلـك ، "باب ذكر من غلط يف األصول :حتت عنوان

، ســـم العبوديـــةالعبيـــد فظّنـــت الِفرقـــة الضـــالة أن اســـم احلريّـــة أمت مـــن ااملشـــايخ كتابـــاً يف مقامـــات األحـــرار و 
فقاســت علــى ، وأْســَىن درجــة يف أحــوال الــدنيا مــن العبيــد، : أن األحــرار َأْعَلــى مرتبــةً للمتعــارف بــني اخللــق

فـإذا ، فهو مسّمى باسـم العبوديـة :تعّبدٌ  -تعاىل–ما دام بينه وبني اهللا ، : أّن العبدوتوّمهت، فضّلت، ذلك
لقلّـة فهمهـا ، وإذا صـار حـراً سـقطت عنـه العبوديـة. وإّمنـا ضـّلت هـذه الفرقـة، اهللا فقد صـار حـرّاً  إىلوصل 
: "َخِفيَـت حاً موضـع ضـالل هـذه الفرقـة؛ فيقـولوتضييعها ألصول الدين". ويتابع الطوسي موض، وعلمها

، ن قلبـه حـراً مـن مجيـع مـا سـوى اهللاحىت يكـو ، على هذه الفرقة الضالة أن العبد ال يكون يف احلقيقة عبداً 
  فعند ذلك يكون يف احلقيقة عبداً هللا".، عز وجلّ 

  الحرية بمعنى التحّرر – 2
ــم وخــربوا أثــر هــذا ، تــذّوق الصــوفية حضــور اآلخــرين فيمــا بيــنهم وبــني أنفســهم وفيمــا بيــنهم وبــني رّ

م م وعلى معامال يقـول حمـي الـدين بـن ، يّـةلب عن الربَ ضرورة تصفية الق إىلوانتهوا ، احلضور على عبادا
  .)23(: "من مل متت يف صدره العوامل فهو حمجوب"عريب

ايــة  :وقــد عــّرف الســراج الطوســي "احلريّـــة" ضــمن معجمــه يف "اللمــع" بالقـــول "و"احلريّــة" إشــارة إىل 
إذا كنـــت  فتكـــون ُحـــرّاً ، وهـــو أن ال ميلكـــك شـــيء مـــن املكونـــات وغريهـــا، -تعـــاىل–التحقـــق بالعبوديـــة هللا 

فكـن كمـا ، خلقك ُحـرّاً  -تعاىل–إّن اهللا  :كما قال ِبْشر لسرِّى رمحهما اهللا فيما ُحكي عنه أنه قال،  عبداً 
  .)24(إعمل هللا ودع الناس عنك"، وال رُفقتك يف السفر، ال تُرائي أهلك يف احلضر، خلقك
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ومجــع مــا ثبــت لديــه وقَِبَلــه ، إلنســانّيةأمــا اإلمــام القشــريي فقــد أفــرد بابــاً يف رســالته للكــالم علــى احلريّــة ا
ودمــج قولــه بقــوهلم فــتكّلم معهــم وعلــى ألســنتهم. وعنــد النظــر يف هــذا ، مــن أقــوال العــارفني يف هــذا اجملــال

القــرن الســادس اهلجــري فهمــوا احلريــة  إىلالبــاب نــرى املعــاين تتضــافر لتؤّكــد بــأّن رجــاالت الصــوفية وصــوًال 
ا فعل حترّ  ّ ر من الـنـَّْفس أوًال [= الشـهوات واألهـواء...] مثّ مـن اخلَْلـق [= كـّل مـن يشـغل اإلنسانّية على أ

وال ، أن ال يكـون العبـد حتـت رّق املخلوقـات :احلرية": عن اهللا سبحانه ويقطع بالسالك]. يقول القشريي
فيتســـاوى عنـــده ، وعالمـــة صـــحته: ســـقوط التمييـــز عـــن قلبـــه بـــني األشـــياء، جيـــري عليـــه ســـلطان املكونـــات

ـــــة لرســـــول اهللا أخ ـــــدنيا؛ فاســـــتوى عنـــــدي حجُرهـــــا طـــــار األعـــــراض. قـــــال حارث : عزفـــــت نفســـــي عـــــن ال
  .)25(وذهُبها"

القلــب.. ويتبــع القشــريي  اإذن هــذا التحــّرر الوجــداين الــداخلي يشــهد لــه يف الظــاهر زهــد الــنفس ورضــ
بن  إبراهيمنقل عن في، نصوص العارفني فيوّسع ميدان التحرُّر ليشمل مغريات اآلخرة مع مشتهيات الدنيا

 :.. وينقل عن أيب علي الدقاق قولـه)26("إّن احلّر الكرمي خيرج من الدنيا قبل أن ُخيرَج منها" :أدهم قوله
. فـاحلّر هـو مـن كـان عبـداً صـرفاً )27(اآلخـرة وهـو عنهـا ُحـّر" إىل"من دخل الدنيا وهـو عنهـا ُحـرٌّ ارحتـل 

  ق أمجعني.. والنـَّْفس أول اخلَْلق. خملَّصاً من األشياء ومن اخلَلْ  -سبحانه–هللا 
ويف الوقـت نفسـه ال حيـّرك يف الوجـدان ، وقد يتبادر للذهن أّن هذا املشروع اإلنساين مستحيل التحّقق

–دافعـــاً لركـــوب حبـــره.. وهنـــا نطـــرح للتفّكـــر مســـألة عالقـــة التحـــّرر مـــن رّق الـــنفس واألكـــوان بتوحيـــد اهللا 
ونلـّوح برشـف قطـرات مـن كـأس الصـوفية جتّرحنـا طرفـاً مـن العبوديّـة ، وبالكرامـة اإلنسـانّية أيضـاً ، -سبحانه

  وما ال يُدَرك كّله ال ُيرتَك كّله.، احلّقة والكرامة احلّقة يف التوحيد
ونالحـــظ أّن القشـــريي ال يتحـــرّج يف األخـــذ عـــن احلســـني بـــن منصـــور احلـــالج ويثبتـــه ضـــمن رجـــاالت 

: "مـن يقـول، عـل احلريّـة نـاتج العبوديّـةاإلنسانّية: القول األول جيويقتبس منه قولني يف جمال احلريّة ، رسالته
يقــّدم معــىن جديــداً للحريّــة ، .. والقــول الثــاين)28(أي يواليهــا ويــدمي عليهــا، أراد احلريّــة فليصــل العبوديّــة"

ري حـراً مـن "إذا استوىف العبد مقامات العبوديّة كّلها يص :يقول، ُيشعر ظاهره بالراحة من العبوديّة وجتاوزها
وإىل املعـىن ، )29(وذلـك مقـام األنبيـاء والصـديقني"، فيرتّسـم بالعبوديـة بـال عنـاء وال كلفـة، تعب العبوديّـة

فليطّهـــر ، ويســـرتيح مـــن العبوديّـــة، نفســـه ذهـــب بشـــر احلـــايف حـــني قـــال: "مـــن أراد أن يـــذوق طعـــم احلريّـــة
  .)30("-تعاىل–السريرة بينه وبني اهللا 

واملتمثّــل يف اجملاهــدة للتحــّرر مــن العوائــق والعالئــق ، ســانّية املواكــب للعبوديّــة هللاإلنوهــذا املعــىن للحريّــة 
شّكل املعىن األول للحريّة عند الصوفية. بـل أكـاد أقـول املعـىن الرمسـي الـذي تتحـّدد قياسـاً ، والقواطع كّلها

إّن الكـل ملـك هللا فـال حريّـة عـن : "فـقول ابن عريب متابعاً هـذا املعـىناملعاين األخرى. ي –وجتاوزاً له–عليه 
أي لــيس ملخلــوق علــى ، اخلَْلــق فهــو خــروجهم عــن رّق الغــري ال عــن رّق احلــقّ  إىلاهللا. فــإذا أضــيفت احلريـّـة 
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م سبيل وال ُحْكم فاحلريّـة ": .. ويقول أيضاً مؤّكداً املعىن املتداول)31(فهذا معىن احلرية يف الطريق"، قلو
فاحلريّـــة عبوديّـــة حمّققـــة ، فهـــو حـــّر عمـــا ســـوى اهللا، ال َيْســـَرتقّه َكـــْون إال اهللا عنـــد القـــوم [= الصـــوفية] َمـــنْ 

: "احلريّة عند الطائفة االسرتقاق بالكلية من مجيع الوجوه فتكون حـراً ).. ويقول منبئاً بالتجاوز32(هللا.."
  .)33(وهي عندنا..."، عن كّل ما سوى اهللا

ْجَمــع عليــه للحريّــة اإلنســانّية إذن يثبــت ابــن عــريب املعــىن األول املتــداول
ُ
مث يتجــاوزه مقــّدماً فهمــاً ، وامل

  سوف نكشف عنه يف املبحث الثالث. ، جديداً وجتربة جديدة لذوق احلريّة
إّن التحــرر هــو مشــروع إنســاين ولّــد العديــد مــن الــربامج العملّيــة يف ، وخنــتم هــذا املبحــث الثــاين بــالقول

املخصصـــة ملقامـــات الطريـــق الصـــويف أو منازلـــه هـــي يف الواقـــع  فالصـــفحات أو الكتـــب، دواويـــن الصـــوفّية
باحلريّــة. يقــول ســهل بــن عبــد اهللا منّبهــاً علــى ، خطــوات متواليــة عملّيــة اكتســابّية للتحّقــق بالعبوديّــة احلّقــة

 د حـىت] ألحـ-سـبحانه–"ال يصّح التعّبد [= تعّبد اهللا  :بني السلوك واحلريّة، الربط بني اجملاهدة والعبوديّة
، والذّل. وحيسم اجلنيـد بـالقول: "آخـر مقـام العـارف، والفقر، والعري، : من اجلوعال جيزع من أربعة أشياء

  احلريّة".
  حال الحريّة – 3

مـا يتحّقـق بـه العبـد  فّرق الصوفية بني احلال واملقام. ويشرح القشريي هـذين اللفظـني بـالقول: "واملقـام:
ومقاســاة تكلُّــف. [...] ، بويُتحّقــق بــه بضــرب تطلُّــ، يــه بنــوع تصــرُّفٍ ممّــا يُتوصَّــل إل، مبنازلتــه مــن اآلداب

فـإن مـن ال قناعـة لـه ال ، ما مل يسـتوف أحكـام ذلـك املقـام، مقام آخر إىل: أن ال يرتقي من مقام وشرطه
ويقـول: "واحلـال عنـد القـوم: معـىن يَـرد ، )34(ومـن ال توّكـل لـه ال يصـّح لـه التسـليم..."، يصحُّ له التوّكل

: واملقامـات، وال اكتسـاب هلـم [...] فـاألحوال: مواهـب، وال اجـتالب، لى القلب من غـري تعمُّـد مـنهمع
  . )35(مكاسب"

. )36(وهذا الفرق بني اللفظني تبّناه حمي الدين بن عريب فقال: "احلال موهبـة إهليـة واملقـام مكتسـب"
للعبد مل يستحّقها جزاًء علـى عمـل.  وتأسيساً على هذا الفرق سوف يكون "حال احلريّة" هو موهبة إهلية

  ألّن العمل هنا ال يـَْعِدل املوهبة وليس سبباً كافياً هلا.
"اعلـم أّن  :واملعنـون بــ "يف حـال احلريّـة"، يقول ابن عريب يف البـاب الرابـع عشـر ومـائتني مـن الفتوحـات

وبصــره ومجيــع قــواه. ومــا هــو وذلــك إذا كــان احلــق مسعــه ، احلريّــة [...] عنــدنا إزالــة صــفة العبــد بصــفة احلــق
ــذه الصــفات الــيت أذهبهــا احلــق بوجــوده مــع ثبــوت عــني هــذا الشــخص [...] فثبتــت احلريـّـة هلــذا  عبــد إال 

فهو حمل ألحكام هذه الصفات [= السمع والبصر ومجيع القوى] الـيت هـي عـني احلـق ال غـريه  ، الشخص
  . )37(كما يليق جبالله"
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قـال : والـذي يسـتنبطه مـن احلـديث القدسـي، ى مقام "قرب النوافـل"يتكّلم ابن عريب يف هذا النص عل
ــاً فقــد آذنتــه بــاحلرب :قــال -ســبحانه- "إّن اهللا" :رســول اهللا  ومــا تقــّرب إّيل عبــدي ، مــن عــادى يل ولّي

كنــت ،  بشــيء أحــّب إّيل ممّــا افرتضــت عليــه. ومــا يــزال عبــدي يتقــّرب إّيل بالنوافــل حــّىت أحبّــه. فــإذا أحببتــه
ــا، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ذي يســمع بــهمسعــه الــ ــا، ويــده الــيت يــبطش  وإن ســألين ، ورجلــه الــيت ميشــي 
وما ترّددت يف شيء أنا فاعله ترّددي عن نـََفس املؤمن يكره املوت وأنا ، ولئن استعاذين ألعيذنّه، ألعطيّنه

بـل هـو مبثابـة مـن ، النوافـل.. ويـرى ابـن عـريب أّن هـذا املقـام مل يسـتحّقه العبـد بإتيـان )38(أكره مسـاءته"
إنـّـه موهبــة ، ومــا حــدث لــه بعــدها مــن احلــّب اإلهلــي فهــو مــن عــني الفضــل واملنّــة، قــّدم النوافــل قربانــاً وتقرّبــاً 

  إهلية وليست جزاًء وفاقاً واكتساباً.
 باحلب اإلهلي تزول صفة العبد احملبوب بصفة احلق احملـّب.. تفـىن الصـفة ويبقـى احملـّل حـراً. وهـذا، إذن

ْجَمــع عليــه لــدى الصــوفية، املعــىن الــذي كشــف عنــه ابــن عــريب
ُ
إال أنّــه ، وإن جتــاوز املعــىن األول للحريّــة وامل

  ألّن إزالة الصفة هو منط من أمناط التحرُّر من النـَّْفس.، يستعيده بشكل من األشكال
  مقام الحريّة – 4

ه علــى مقــام احلريــة بعنــوان: "يف معرفــة يفــرد حمــي الــدين بــن عــريب يف "الفتوحــات املكيــة" بابــاً يــتكّلم فيــ
  وهو باب خطر".، مقام احلريّة وأسراره

، ويطــرح ابــن عــريب يف هــذا البــاب حقيقــة وجوديــة مؤّداهــا؛ أّن كــّل تعلُّــق وإضــافة وطلــب فهــو عبوديّــة
وجــود ذاتــني بينهمــا مناســبة يــدّل علــى  –وإن علــى مســتوى الداللــة اللغويــة–وبالتــايل فكــّل لفــظ يفــرتض 

تقــار وينفــي احلريّــة عــن الــذاتني. أّمــا إن انتفــت املناســبة وانتفــت اإلضــافة وانتفــى الطلــب فتثبــت احلريــة. االف
وال يــتخّلص للعبــد مطلقــاً فإنّــه عبــد هللا ، إّن احلريّــة مقــام ذايت ال إهلــي، "اعلــم وفقــك اهللا :يقــول ابــن عــريب

الرتباطـه باملـألوه ارتبـاَط السـيادة بوجـود العبـد وأحلناهـا يف حـّق احلـّق مـن كونـه إهلـاً ، عبوديّة ال تقبل العتـق
فـــال حريّـــة مــــع ، واملالـــك بامللـــك [...] فإنّـــه يلـــزم مـــن حقيقـــة اإلضـــافة عقـــًال ووجـــوداً تصــــّور املتضـــايفني

  .)39(والربوبّية واأللوهّية إضافة"، اإلضافة
"وملّـا مل  :يقول ابن عريب فالذات اإلهلّية وحدها ال تقبل اإلضافة، فإذا كانت اإلضافة تقتضي االفتقار
وذلـك ال يكــون لـذات موجــودة إال ، بـل هــو الغـّين عــن العـاملني، يكـن بـني احلــّق واخللـق مناســبة وال إضـافة

ــدها برهــان، لــذات احلــق ــا حــّد وال يقّي ا يف العقــل ، فــال يربطهــا كــون وال تــدركها عــني وال حيــيط  وجــدا
.. ويقــول أيضــاً يف املعــىن نفســه: )40(التقييــد نظــري"كمــا أّن نفــي الصــفة الــيت تُــدخلها حتــت ،  ضــروري

  .)41("حقيقة احلريّة يف غىن الذات عن العاملني"
فكيــف ، إن كانــت الــذات اإلهليــة هــي الــذات الوحيــدة املوجــودة الــيت ال تقبــل اإلضــافة :والســؤال اآلن

  ؟وهل يزول عنه االفتقار، يتحقق اإلنسان مبقام احلريّة
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بأن اإلنسان إن وقف مع عينه يف العدم ومل خيطر لـه الوجـود خبـاطر ، ذا السؤالجييبنا ابن عريب على ه
ــذا املقــام [= مقــام احلريّــة :يــزول افتقــاره ويبقــى حــراً. يقــول ] ونظــر أنّــه ال (...) "فــإذا أراد العبــد التحّقــق 

أن ال يّتصــف  ويــرى أّن الغــرية اإلهليــة تقتضــي، يصــّح لــه ذلــك إال بــزوال االفتقــار الــذي يصــحبه إلمكانــه
ـذا النظـر أّن نسـبة الوجـود ، ملـا يقتضـيه الوجـود [= وجـود العبـد] مـن الـدعوى، بالوجود إال اهللا  إىلفعلـم 
وإّن العــدم ، عينــه فــإذا هــو معــدوم ال وجــود لــه إىلفنظــر ، ألن الغــرية حــدٌّ مــانع مــن ذلــك، املمكــن حمــال
ــــه الوجــــود خبــــاطر، وصــــف نفســــي ــــذات يف فــــزال االفتقــــار وب، فلــــم خيطــــر ل ّــــة ال قــــي حــــراً يف عدمّيتــــه حري

  .)42(وجودها"
ليس لإلنسان مقام احلريّة إال إذا كان مشهده عينه يف العدم.. ويف ذلك استعادة للسـان العمـوم ، إذن
  ألنّه حترُّر من خاطر الوجود.، يف احلريّة

  مقام ترك الحريّة – 5
طبيـــق ســـيء أَضـــّر بـــالفكر الصـــويف تعرضـــت بعـــض األفكـــار الصـــوفية للفهـــم املغلـــوط الـــذي نـــتج عنـــه ت

  عامة. ومن هذه األفكار فكرة احلريّة اإلنسانّية ومسار التحّرر.
لقــد غلــط الــبعض يف فهــم عبــارات الصــوفية يف جمــال احلريّــة وقــادهم الغلــط إىل تقليــد ســطحي ظــاهري 

ا الكبار.. فتحوّ  يف ممارسة –ل التحّرر أضاع املعىن اإلنساين العميق الذي حتّقق به أعالم الصوفية ورجاال
  ومفارقة لأللفة واملوّدة وكّل ما هو نبيل ومجيل بني الناس.، جنس قسوة وجفاء إىل –املقلدين

ويف هـــذا اإلطـــار نقـــّدر البـــاب الـــذي أفـــرده ابـــن عـــريب ملقـــام تـــرك احلريّـــة؛ فهـــو يزيـــل اللـــبس لـــدى هـــذا 
  كما أنّه يطل على مسألة احلقوق يف اإلسالم.،  البعض

يقــول لــه [= للعبــد]: إّن لنفســك عليــك حقــاً ولعينــك عليــك  -ســبحانه-"فــإّن اهللا  :ريبيقــول ابــن عــ
! فهــو عبــد نفســه مــا دامــت تطلبــه ؟حقــاً ولــزورك عليــك حقــاً. ومــن توّجهــت عليــه احلقــوق فــأّىن لــه احلريّــة

  . )43(وعبد زوره ما دام يطلبه حبّقه"، وعبد عينه ما دام يطلبه حبقه، حبقها
ويورد واقعة من السرية النبويّة وهـي ، لشرعّية "مقام ترك احلريّة" بالسّنة النبويّة القومية ويستدّل ابن عريب

: مــا أليب بكــر الصــديق : "قــال رســول اهللا يقــول، داء حــق الــنفس مــن حكــم اجلــوعأل واقعــة خروجــه 
ن معـه مـن : وأنـا أخـرجين اجلـوع. فجـاء مـع مـن كـاقـال: يـا رسـول اهللا اجلـوع. قـال رسـول اهللا  ؟أخرجك

أصحابه إىل دار اهليثم بن أيب التيهان فذبح هلم وأطعمهم. فما أخرجهم إال َمْن َحَكم عليهم ملا توّجه لـه 
ـــا النمـــوذج ، الســـرية النبويّـــة الكرميـــة إىل. ويقـــول متابعـــاً ومســـتنداً )44(حـــّق علـــيهم وهـــو اجلـــوع" مؤّكـــداً أ
، : "ومثــل هــؤالء املشــهود هلــم باحلريّــةا غايــة تُــدَرك أصــوب أو أعلــى منهــوانــه ال، اإلنســاين األعلــى للتحقــق

فقــد اســرتّقهم اجلــوع. ولــو مل ، مــا خرجــوا إال لطلــب أداء مــا علــيهم مــن احلقــوق ألنفســهم، وهلــذا الــذوق
ـم خرجـوا كمـا ، خيرجوا وسكنوا لكانوا حتت قهر الصرب وما تطلبه هـذه احلـال فغايـة نسـبة الفضـل إلـيهم ا
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وأعلـــى مـــن هـــذا فـــال ، إذ كـــانوا متمكنـــني مـــن ذلـــك، نفوســـهم بالســـعي فيهـــا قلنـــا يلتمســـون أداء حقـــوق
  .)45(يكون"

وهكـــذا يتوغـــل ابـــن عـــريب يف قراءتـــه اإلنســـانويّة لوجـــود اإلنســـاين يف الكـــون واحتيـــاج حياتـــه لألســـباب 
أداء  فمـا كـان يف نظـرة أوىل ومقاربـة أوىل عبوديـة لألسـباب هـو بعـد التحقـق تـرٌك للحريّـة واختيـار، املعتادة

احلقوق لكل ذي حق. فالصويف وإن حترر من رّق النفس واألغيار فهو ال يتحّرر من حـّق الـنفس وحقـوق 
والعــارف هــو الــذي يــؤدي حــق األســباب خيــاراً ، األغيــار. املعرفــة هــي األكســري الــذي حيــّول املعــدن ذهبــاً 

"اعلـم أّن  :. يقـول ابـن عـريبوحـدة افتقـار كـّل مـا سـوى اهللا.، واندراجاً يف وحدة الكون املخلـوق احلـادث
، .. عنــدما يفــتح الصــويف العــني ويــرى)46(احلريّــة حــديث نفــس وحــال عرضــي ال ثبــات لــه مــع الصــحو"

مشــهٌد إلمكانــه ، )47(عنــدما يصــحو مــن الغفلــة يف حبــر الكائنــات يــدرك أّن احلريـّـة حــال عرضــي للكــائن
  يف نسيج الكون. وانه من حقيقة عبوديته هللا مكّلف بالدخول، املفرد يف العدم

*****************  
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 االختيار والحريّةحفريّات في مفهوم 

  من العصر المدرسي إلى العصر اإلصالحي
  *الدكتور ّحممد احلّداد

ال ميكن تصّور فكرة احلريّة داخـل منظومـة ثقافيّـة قائمـة علـى الـدين إالّ مـن زاويـة العالقـة بـني اإلنسـان 
حريـّـة الفعــل  واأللوهيّــة. ولقــد ســاد االعتقــاد مــن العصــر الوســيط إىل اآلن بــأّن اإلســالم قــد ســلب اإلنســان

  مثلما يقال إنّه سلب اجملتمع حريّة التنّظم بإسناده احلاكمّية إىل اهللا. ، بإسناده اخلالقّية إىل اهللا
ام بعرض اآليات القرآنّية اليت تشري إىل حريّـة الفعـل  ويعمد املسلمون املعاصرون إىل الرّد على هذا اال

وهـو يثبـت ، ة قلـمميّـة قـد امتـّد قرونـا وال ميكـن فسـخه جبـرَّ لكن مثّة تاريخ طويـل مـن اآلراء الكال، اإلنساين
، اآلخــر احلــلَّ  أّن االجتــاه الغالــب كــان حنــو تغليــب القــدرة األلوهّيــة علــى اختيــار اإلنســان. ويقــال عــادة إنَّ 

 لكـــنّ ، أي حبريّـــة اإلنســـان، قـــد ألغـــي منـــذ البدايـــة. واملعلـــوم أن املعتزلـــة قـــد قـــالوا باالختيـــار، احلـــّل املعتـــزيل
مــذهبهم مل جيـــد صـــدى قويّــا وانـــدثر علـــى مـــّر العصــور. وقـــد كتـــب يف هـــذا املبحــث الكثـــري مـــن البـــاحثني 

ـتّم هـذه الدراسـة بنشـأة ، ولن نعود هنـا إىل موقـف املعتزلـة وموقـف خمـالفيهم، املسلمني واملستشرقني ولـن 
الـيت وجـده عليهـا دعـاة اإلصـالح  وحنلّـل الصـيغة، هذا اجلدل. لكّننا سنتابع ما آل إليه يف القـرون املتـأّخرة

اإلســالمي يف العصــر احلــديث فحــاولوا االنطــالق منهــا إلعــادة صــياغة مواقــف كالمّيــة جديــدة تســتجيب 
  لرغبات اإلصالح.

وسنرى كيف تغّريت املواقـف علـى املـدى الطويـل جـّدا لتعـود إىل فكـرة حريّـة اإلنسـان كمـا طرحـت يف 
وذلـك مـن خـالل ، عـريف الـذي كـان سـائدا يف عصـر ظهورهـا األّولولكن بالتخّلص مـن اإلطـار امل، البداية

ا يف العصــر  متابعـة تطـّور املســألة مـن العصـر املدرســي إىل العصـر احلـديث بــدل التوقّـف عنـد ظــروف نشـأ
 ). إذ سيحاول هذا املقال إثبات أّن علـم الكـالم اإلسـالمي قـد عـاش حـاالً 1األّول والعصر الكالسيكي(

علــى ، االختيــار واجلربيّــة، مــن جهــة التــوّتر بــني القــول باملــذهبني، الهــوت املســيحي مــثالتــوازي مــا عاشــه ال
  وليس فقط يف فرتة التأسيس.، مدى التاريخ كّله

   االختيار والحريّة -1
ـا قـد غابـت عـن املـدونات الكالميّـة، ولئن وردت كلمة "حّر" يف مدونات الفقـه القدميـة ّ إذ احلريّـة ، فإ

وهـــذا ، واإلنســـان احلــّر هــو اإلنســان غــري اخلاضــع للعبوديّــة، الــرتاث غــري مقابلــة العبوديّــةمل تكــن تعــين يف 
بـاملعىن ، مبحث مل يكن للمتكلمني به شأن. لكن مثّة كلمة أخرى تتقاطع مع اجملال الـداليل لكلمـة حريّـة

، ريّة اإلنسـانّيةوهي كلمة "اختيار". وعلى هذا األساس طرح الكالم اإلسالمي مسألة احل، املستعمل اليوم
فالســؤال: هــل اإلنســان خمــّري يف أفعالــه؟ يــرادف القــول: هــل اإلنســان حــّر يف أفعالــه؟ وقــد اســتبعد املــذهب 

   لكّن االقرتاب منه والتطّلع إىل العودة إليه ظالّ مالزمني ملواقف الكثري من املتكلمني األشاعرة.، املعتزيل
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فقـد ، قضـّية احلريّـة اإلنسـانّية ظـاهرة جديـدة ملعتـزيل يفمل تكـن حركـة االقـرتاب األشـعري مـن املـذهب ا
أشـــار الشهرســـتاين يف فصـــل مشـــهور مـــن كتابـــه "امللـــل والنحـــل" إىل حتـــّول بطـــيء حصـــل داخـــل املـــذهب 
األشــعري. فقــد عــرض رأي مؤّســس املــذهب وحــّدده بأنّــه القــول بقــدرة العبــد علــى أفعالــه مــع النفــي بــأن 

، اإلنسان جيد من نفسه التفرقة بني حركات ضروريّة وحركات اختياريّةإذ ، تكون تلك القدرة سبب الفعل
وهـــذا مســـتحيل. ، أّمـــا اعتبـــار هـــذه القـــدرة حمدثـــة للفعـــل فـــذلك يقتضـــي أن يصـــدر املمكـــن عـــن املمكـــن

واهللا هـــو الـــذي أجـــرى ســـّنته بـــأن خيلـــق عقـــب ، فالقـــدرة حادثـــة يكتســـبها اإلنســـان وال تـــأثري هلـــا يف الفعـــل
  الفعل احلاصل منها والذي هو من خلق اهللا وكسب اإلنسان. القدرة احلادثة 

ويبــــّني كيــــف أثبــــت ، مث يقــــول الشهرســــتاين: "والقاضــــي أبــــو بكــــر البــــاقالين ختطّــــى هــــذا القــــدر قلــــيال"
البــاقالين للقــدرة احلادثــة بعــض األثــر يف حالــة ولــيس يف كــّل احلــاالت. ويضــيف الشهرســتاين: "مث إّن إمــام 

اجلويين قّدس اهللا روحـه ختطّـى عـن هـذا البيـان قلـيال وقـال: أّمـا نفـي القـدرة واالسـتطاعة احلرمني أبا املعايل 
وأّمـا إثبـات تـأثري يف ، وأّما إثبات قدرة ال أثر هلـا بوجـه فهـي كنفـي القـدرة أصـال، فمّما يأباه العقل واحلسّ 

فـال بـّد إذن مـن ، دمخصوصا واألحوال على أصلهم ال توصف بـالوجود والعـ، حالة ال تعقل كنفي التأثري
فـإّن اخللـق يشـعر باسـتقالل إجيـاده مـن ، نسبة فعل العبد إىل قدرتـه حقيقـة ال علـى وجـه اإلحـداث واخللـق

واإلنســان كمــا حيــّس مــن نفســه االقتــدار حيــّس مــن نفســه أيضــا عــدم االســتقالل. فالفعــل يســتند ، العــدم
ســـىب القـــدرة إىل ذلـــك الســـبب كنســـبة والقـــدرة تســـتند وجـــودا إىل ســـبب آخـــر يكـــون ن، وجـــودا إىل القـــدرة
وكــــذلك يســــتند ســــبب إىل ســــبب حــــىت ينتهــــي إىل مســــّبب األســــباب. فهــــو اخلــــالق ، الفعــــل إىل القــــدرة

ا املســتغين علــى اإلطــالق. فــإّن كــّل ســبب مســتغن مــن وجــه حمتــاج مــن وجــه والبــاري ، لألســباب ومســببا
رسـتاين بـأّن هـذا القـول هـو مـذهب احلكمـاء ). ويعلّـق الشه2تعاىل هو الغـّين املطلـق الـذي ال حاجـة لـه"(
  اإلهليني "وليس ذلك مذهب اإلسالمّيني".

هذا العرض للشهرستاين خيتصر وضع املسألة يف العصر الذي ندعوه بالعصـر الكالسـيكي املمتـّد حـّىت 
ميالدي) تقريبا. وهذا يتناسب مع التقسيم الذي اقرتحـه ابـن خلـدون ملراحـل  12القرن السادس اهلجري(

وقــد جعــل أبــا ، علــم الكــالم بــني مرحلــة دعاهــا "طريقــة املتقــّدمني" ومرحلــة مواليــة هــي "طريقــة املتــأّخرين"
ايـــة املرحلـــة األوىل وبدايـــة الثانيـــة. ومـــا ذكـــره الشهرســـتاين يف هـــذا 1111/ 505حامـــد الغـــزايل (ت   (

فلقــد كانــت هــذه املرحلــة  العــرض يقتصــر علــى املرحلــة األوىل أو مــا دعــاه ابــن خلــدون بطريقــة املتقــّدمني.
   حماولة استعادة شيء من االختيار اإلنساين بعد سيطرة األشعريّة على املعتقدات.

لكّن الشهرستاين يـدين هنـا حركـة االقـرتاب مـن القـول املعتـزيل والفلسـفي وحيكـم بـذلك علـى األشـعريّة 
لـك إفـراد األلوهيّـة بـاخللق واالقتـدار والـدافع إىل ذ، أن تبتعد جمّددا من كّل قـول ميـنح اإلنسـان حريّـة الفعـل

فهــو ، وتنزيههــا علــى أن يشــركها اإلنســان يف شــيء مــن ذلــك. وجنــد هــذا املوقــف لــدى ابــن خلــدون أيضــا
وحيّذر قارئيه مـن التيـه يف استكشـاف ، يبدأ الفصل الذي عقده يف "املقّدمة" مبناقشة هذه القضّية بالذات
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يـه عـن مع أنّه ال ينفيها على ما يبد، األسباب و. يقول ابن خلدون: "تأّمل من ذلك حكمة الشارع يف 
(...) فوجـه تـأثري ل وال يظفـر حبقيقـةفإنّه واد يهـيم فيـه الفكـر وال حيلـو منـه بطائـ، األسباب والوقوف معها

ا جمهـــول ـــا يوقـــف عليهـــا بالعـــادة وقضـــّية اقـــرتان الشـــاهد ، هـــذه األســـباب يف الكثـــري مـــن مســـّببا ـــا إّمن ألّ
فلـذلك أمرنـا بقطـع ، ومـا أوتيـتم مـن العلـم إالّ قلـيال، اد إىل الظاهر. وحقيقـة التـأثري وكيفّيتـه جمهولـةباالستن

ب األسـباب كّلهـا وفاعلهـا وموجـدها لرتسـخ صـبغة التوحيـد يف النظر عنها وإلغائها مجلـة والتوّجـه إىل مسـبِّ 
، منهـــا إىل حريّـــة الفعـــل اإلنســـاينو ، ). لقـــد فشـــلت حينئـــذ حماولـــة إعـــادة االعتبـــار إىل الســـببّية3الـــنفس"(

   رغم هذا الرتاجع الذي قام به الباقالين مث خاّصة اجلويين.، داخل الفكر األشعري
  العصر المدرسي -2

استحكم هذا التوّجه يف العصر املدرسي بسبب حتّول حصل يف املقـدمات األساسـّية لعلـم الكـالم. إذ 
بلـــة بـــني اجلـــوهر والعـــرض وحـــّل حملّـــه دليـــل آخـــر قـــائم علـــى اســـتبدل دليـــل إثبـــات األلوهيّـــة باســـتعمال املقا

التقســـيم الثالثـــي للوجـــود إىل واجـــب الوجـــود وممكـــن الوجـــود ومســـتحيل الوجـــود. وهـــذا املســـتند اجلديـــد 
ــز " ،  إلثبــات األلوهّيــة هــو اخلاصــّية الرئيســّية للعصــر املدرســي كمــا أشــار إىل ذلــك حبــّق كاتبــا املرجــع املتمّي

  .)4(م اإلسالمي"مدخل إىل علم الكال
لكّننــا ســنبّني هنــا أّن ظــاهرة مــن قبيــل مــا أشــار إليــه الشهرســتاين ســوف تشــهدها هــذه املرحلــة الثانيــة 

فلــم ييــأس بعــض املتكّلمــني مــن إعــادة االعتبــار إىل ، مرحلــة "املتــأخرين" حســب التقســيم اخللــدوين، أيضــا
غـدا وحيـدا علـى السـاحة الكالميّـة يف هـذا  السببّية واالختيار اإلنساين داخل الفكر األشعري نفسه الذي

   العصر.
وعلى يده حتـّددت مالمـح ، ) العلم األبرز هلذا العصر1355/ 756ويعترب عضد الدين اإلجيي (ت 

ومنــه ، وهــو "كتــاب املواقــف يف علــم الكــالم"، الكــالم يف نــّص أصــبح علــى مــّر الســنوات مرجــع األشــعريةّ 
لعضــديّة". ولقــد شــرح هــذا الكتــاب أعــالم كثــريون مــنهم مشــس الــدين اختصــر عقيدتــه املعروفــة بـــ"العقيدة ا

ري وعالء الدين الطوسـي واملـوىل حيـدر اهلـروي لكـّن الشـارح األكـرب هـو بـال ، الكرماين وسيف الدين األ
). وشـرح اجلرجـاين ملواقـف اإلجيـي هـو 1413/ 816شّك السّيد الشريف علي بـن حمّمـد اجلرجـاين (ت 

ومـا كتـب عليـه مـن حواشـي ال يكـاد حيصـى وهـو يتواصـل ، الكالم يف عصـر املتـأّخرين املرجع األكرب لعلم
  بانتظام من القرن اخلامس عشر إىل القرن التاسع عشر.

وقــد حــّدد اإلجيــي املعتقــد الرمســي يف مســألة االختيــار يف املقصــد األّول مــن املرصــد الســادس مــن كتابــه 
عـال العبـاد االختياريّـة واقعـة بقـدرة اهللا تعـاىل وحـدها". ويفّسـر الشهري "املواقف يف علم الكالم" بقوله: "أف

اجلرجـــاين ذلـــك بقولـــه إّن شـــعور اإلنســـان أنّـــه يوقـــع الفعـــل بإرادتـــه ســـببه إجـــراء اهللا العـــادة بـــأن يـــتّم الفعـــل 
ـــة لقـــدرة العبـــد يف الفعـــل وال ، حســـب إرادة الفاعـــل فيكـــون الفعـــل خملوقـــا هللا ومكتســـبا للعبـــد. وال مدخلّي

  سوى أن اإلنسان حمالّ للفعل الذي خلقه اهللا. ، تأثري
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ويــــرفض اإلجيــــي مــــذهب القــــائلني بقــــدرة اإلنســــان علــــى االختيــــار والفعــــل ويــــرفض مــــذهب القــــائلني 
  بالقدرتني. ويقّدم لدعم مذهبه األدلّة العقلّية التالية:

  فعل العبد ممكن واملمكنات من مقدورات اهللا الذي مشلت قدرته كّل شيء.  -أ
  لو كان العبد موجدا ألفعاله لعلم تفاصيلها.  -ب
والرتجـيح دون مـرجح يـؤّدي ، لو كان العبد موجدا لفعله لتمكن من الفعل والرتك على حّد سـواء -ج

  إىل الدور والتسلسل.
 فــاالعرتاضلكــّن اجلرجــاين يشــري إىل مــا ميكــن أن حيــيط بكــّل واحــد مــن هــذه األدلّــة مــن اعرتاضــات. 

يل األّول هو أن ال إمجاع على مشولية القدرة ملخالفة املعتزلة وغـري املسـلمني يف ذلـك. املمكن توجيهه للدل
واالعرتاض املمكن توجيهه للثاين هو أنّه جيوز بأن يعلـم اإلنسـان التفاصـيل ولكـن ال يشـعر بعلمـه بـذلك. 

كيـف يـرجح الفعـل   أّما الدليل الثالث فيمكن االعـرتاض عليـه بـالقول إنّـه يصـّح أيضـا علـى فعـل اهللا فيقـال
  اخل...، والرتك وما املرجح

  وأّمهها:، ويلي ذلك رّد االعرتاضات اليت استعملها خصوم األشاعرة
االحتجـاج باحلركــات االضــطراريّة واالختياريـّـة: كــل إنســان جيــد مــن نفســه التفرقــة بــني حركــة املختــار  -أ

طة. فهــل هــذا دليــل وجــود القــدرة فإنكــار ذلــك سفســ، بــني حركــة الصــاعد وحركــة اهلــاوي، وحركــة املــرتعش
اإلنسانّية يف حالة وانتفائها يف حالة أخرى؟ يرفض اإلجيي وشارحه هـذه النتيجـة ويعتـربان أن احلالـة األوىل 

القــدرة  اجتمــاعف، وجــدت فيهــا القــدرة مــع االختيــار واحلالــة الثانيــة غابــت فيهــا القــدرة مــع وجــود االختيــار
مــن قبيــل الضــرورة وقــد جيتمعــان أو ال جيتمعــان. والقــدرة الــيت جيــدها  واالختيــار هــو مــن قبيــل العــادة ولــيس

  العبد عند الفعل هي قدرة حادثة عند حدوث الفعل وليست مستقّلة بالفاعلية.
االحتجاج ببطالن التكليف إذا انعدم اختيار اإلنسـان ألفعالـه ويرتتّـب علـى ذلـك عبثيـة العقـاب  -ب

نبيــاء: وجوابــه أن املــدح والــذم والثــواب والعقــاب واألمــر والنهــي تتعّلــق والثــواب وأن ال يبقــى معــىن لبعثــة األ
ا بطريــق العــادة مــن ، باإلنســان باعتبــاره حمــّل الفعــل ال فاعلــه وذلــك "كســائر العاديــات املرتتبــة علــى أســبا

عقــب مــّس النــار لــيس ســببه النــار بــل عــادة الــتالزم بــني  اإلحــراقإن  :. فكمــا يقــال)5(غــري لــزوم عقلــي"
إن ثواب املطيع أو عقاب العاصي لـيس سـببه الطاعـة أو املعصـية بـل عـادة  :ار واإلحراق فكذلك يقالالن

التالزم بني الطاعة والثواب واملعصية والعقاب. وكما أن اإلحراق ليس مطردا من وجهة نظر األشـاعرة فـال 
   يكون الثواب أو العقاب مطردا ألن مداره العادة ال الضرورة واللزوم العقلي.

فهـو تفصـيل ، لقد وضع اجلرجاين احلجـج واالعرتاضـات والـردود علـى طريقـة الشـرح يف العهـد املدرسـي
ايــة دون أن يعــين ذلــك التأســيس لقــول جديــد يف القضــّية املطروحــة. بيــد أّن ، وتفريــع للمســائل إىل غــري 

فكــأّن القــارئ  ،الشــرح ال يثبــت مــذهب صــاحب املــنت وحســب لكنّــه يثبــت أيضــا إمكانيّــة االعــرتاض عليــه
  خيرج بنتيجة هو استواء كّل االحتماالت يف القضّية. 
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مبناســـبة تعليقـــه ، ) قـــد "ختطّـــى هـــذا القـــدر قلـــيال"1502/ 907ويبــدو أن جـــالل الـــدين الـــدواين(ت 
وحتديــدا عنــد قــول صــاحب املــنت: "وال خــالق ســواه". فــإذا كــان اهللا خــالق كــّل ، علــى "العقيــدة العضــديّة"

 نصــيب لــه مــن اخللــق. وأفعــال العبــد مــن األشــياء وهــذه ال تعــدو أن تكــون جــواهر أو شــيء فــإّن العبــد ال
لـــذلك يـــرد االحتجـــاج بـــالنّص ، وال تكـــون مـــن خلـــق العبـــد يف احلـــالني. واخللـــق مصـــطلح ديـــين، أعراضـــا
مثــل اآليــة "هــل مــن خــالق غــري اهللا؟". فــإذا حصــل االتفــاق علــى أّن اهللا خــالق وحــده فقــد بطــل ، القــرآين

ق بــني مــا تتعلّــق بــه قــدرة العبــد ومــا ال تتعلّــق بــه. إالّ أّن الــدواين يســتند إىل متييــز كــان نبّــه إليــه الغــزايل الفــار 
وتتضح يف اخـتالف حالـة املـرتعش مـثال ، أو باألحرى بني نوعني من غياب القدرة، بني نوعني من القدرة

حيــّرك يــده. فهــذا يبطــل بــرأي الغــزايل مــن احلّمــى الــذي ال ميلــك حركــة ارتعاشــه وحركــة العبــد املختــار الــذي 
فحركــات اإلنســان ليســت مجيعــا مــن الصــنف األّول. لكّنــه مــع ذلــك ال يعتــرب ، ورأي الــدواين اجلــرب احملــض

خالقا هلا. فهذا ما يربّر قول األشعري باالكتساب متييزا بني احلركتني ومنعا لكليهما أن تكون خلقا. فقـد 
جهة اخللق واالبتداع وتعلقها بالعبد من جهـة االكتسـاب. أو هـي كمـا وجب التمييز بني تعلقها باهللا من 
  . )6(يقول "خلق الرّب ووصف العبد"

ّـــه يقـــول حبصـــول األفعـــال بقـــدرة العبـــد وحـــدها. وكـــذلك موقـــف بعـــض  ـــة مرفـــوض ألن ومـــذهب املعتزل
ـا حاصـلة مبجمـوع القـدرتني ّ  القـدرتني. إالّ ألّن يف ذلـك تسـوية بـني، قـدرة العبـد وقـدرة الـرب، األشاعرة أ

إذا كـــان املقصـــود أن تتعلّـــق قـــدرة اهللا باألصـــل وقـــدرة العبـــد بكـــون الفعـــل طاعـــة أو معصـــية. وهـــذه طريقـــة 
  للتوفيق بني غياب االختيار وحضور املسؤولّية عن األفعال. 

ل فريى (احلكماء) متفقون على أن العبد قادر على الفعإّن املعتزلة والفالسفة :ل القائلويرّد الدواين قو 
أّن ابــن ســينا قــد ذهــب إىل خالفــه يف "الشــفاء" و"اإلشــارات" عنــدما أّكــد أن اهللا(واجــب الوجــود) فاعــل 
احلــوادث كّلهــا وأّن الواجــب أن ينســب الكــّل إىل املبــدأ األّول. ويــذهب الــدواين إىل أبعــد مــن ذلــك فينقــل 

، واحلــوادث ســهام، األفــالك قســيّ و ، واإلنســان هــدف، واٍألرض نقطــة، عــن أفالطــون أنـّـه قــال: "العــامل كــرة
  فأين املفّر؟". ويف رأيه فإّن أفالطون يشري بذلك إىل أّن اهللا خالق األفعال كّلها. ، واهللا هو الرامي

  ويرّد الدواين حجج املعتزلة ومنها:
ــا صــفة مــؤثرة علــى وفــق  - ّ إذا مل تكــن قــدرة اهللا مــؤثّرة فتســميتها قــدرة ال معــىن لــه إذ تعــرف القــدرة أ

  إلرادة.ا
فــإذا قــال األشــاعرة بقــدرة دون ، الفــرق بــني القــدرة والعلــم أّن العلــم ال تــأثري لــه والقــدرة ذات تــأثري -

م خلطوا بني القدرة والعلم. ّ   تأثري فكأ
  إذا مل يكن للعبد اختيار فكيف يستحّق الثواب أو العقاب؟ -

وكـذلك الفـارق بـني العلـم والقـدرة ، هوجييب على ذلـك بـأّن القـدرة ال تسـتلزم التـأثري بـل شـيء أعـّم منـ
  ليس التأثري بل هذا الشيء األعّم. والثواب والعقاب ال يستندان إىل مسألة االختيار.
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، فموقـــف الـــدواين يتمّيـــز جبديـــد وهـــو إقحـــام نظـــرة فلســـفّية ال تقـــوم علـــى الســـببّية ولكـــن علـــى الوجـــود
فلــذلك اســتحال أن يكــون اإلنســان ، اتباعتبــار الوجــود واحــدا وكــّل مــا عــدا واجــب الوجــود مــن املمكنــ

ــــه ّــــه مــــن املمكنــــات، خالقــــا ألفعال لكــــن ال يســــتحيل حتصــــيله لألســــباب الــــيت هــــي أيضــــا مــــن بــــاب ، ألن
بـــل هـــي بـــني ، املمكنـــات. فاملقابلـــة مل تعـــد بـــني األشـــاعرة مـــن جهـــة واملعتزلـــة والفالســـفة مـــن جهـــة أخـــرى

املعتزلـــة وفالســـفة آخـــرين مـــن جهـــة أخـــرى. ابـــن ســـينا) مـــن جهـــة و ، (أفالطونالفالســـفةاألشـــاعرة وبعـــض 
ويصــّح علـــى الـــدواين قـــول ابـــن خلـــدون "توّغـــل املتــأخرون يف خمالطـــة كتـــب الفلســـفة والتـــبس علـــيهم شـــأن 
املوضــوع يف العلمــني فحســبوه واحــدا... ولقــد اختلطــت الطريقتــان عنــد هــؤالء املتــأخرين والتبســت مســائل 

فهذا اإلقحام القوّي للفلسـفة السـينويّة  ، د موقف شخصي. بيد أّن حكم ابن خلدون هو جمرّ )7(الكالم"
كما أقدم عليه الدواين وغريه قد منح علم الكالم نفسا جديدا وأعانه علـى تطـوير مواقفـه مـن العديـد مـن 

مــن أجــل رفــع التنــاقض بــني إفــراد األلوهّيــة بــاخللق ومــنح اإلنســان ، القضــايا ومنهــا قضــّية احلريّــة اإلنســانّية
  حريّة فعله. 

  العصر اإلصالحي -3
فقـد اختـاره ، ومل يكن صدفة أن يكون نّص الدواين املنطلق يف مناقشة هذه القضّية يف العصر احلديث

وأدرك أّن مسـلك ، م1876مجال الدين األفغاين عندما شرع يدّرس العقائد يف مصر اليت قدم إليها سـنة 
ل علـم الكـالم اإلسـالمي يف العصـر احلـديث. الدواين ميكن أن يقتبس فيكـون منطلقـا تراثيّـا إلعـادة تشـكي

وتابعه حممد عبـده يف ذلـك فاختـار هـذا الـنّص موضـوعا لتعليقـات كنّـا قـد لفتنـا النظـر إىل قيمتهـا وأمهّيتهـا 
  . )8(على عكس ما يقال عادة، يف فهم قيام اإلصالحّية احلديثة على خلفّية سينويّة ال سلفّية

اآليات اليت تفرد اهللا باخللق هي آيـات تشـمل مجيـع املوجـودات وال  يشري حممد عبده يف تعليقه إىل أنّ 
فكـان اهللا خـالق كـّل شـيء إال ذاتـه واجبـة الوجـود. واالسـتفهام اإلنكـاري يف آيـة ، تتضّمن واجـب الوجـود

  "هل من خالق غري اهللا" هو نفي مطلق للخالقّية لغريه. 
الوارد يف كتابـه "اإلرشـاد" ويبـدو أن عبـده كـان ينقـل ويتوّقف عند رأي إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين 

ومل ، منه. ورأي اجلويين أن نفي اخلالقّية قول قـد عـرض علـى العمـوم يف عصـر سـابق لالختالفـات املذهبيّـة
يفّصل القول فيه هل املقصود حدوث احلوادث مجيعا بقدرة اهللا باملباشرة أم بالواسطة وهل يلزم عـن ذلـك 

وإثبـات ، يار أو ال يلزم. ونفي القدرة واالستطاعة عن املكلفـني ممّـا يأبـاه العقـل واحلـسّ إبطال قاعدة االخت
  قدرة ال اثر هلا بوجه هو كنفي القدرة أصال.

ولكـــن ال علـــى وجـــه ، ويشـــرح عبـــده قـــول اجلـــويين بـــأّن ال بـــّد مـــن نســـبة فعـــل العبـــد إىل قدرتـــه حقيقـــة
أي أنـّـه يشــعر بــاخللق. واإلنســان كمــا ، جيــاد ويف العــدماإلحــداث واخللــق. فــاخللق يشــعر باالســتقالل يف اإل

حيــّس مــن نفســه شــيئا مــن االســتقالل حيــّس مــن نفســه أيضــا بعــدم االســتقالل. فالفعــل يســتند وجــودا إىل 
القدرة والقدرة تستند وجودا إىل سبب آخر تكون نسبة القدرة إىل ذلك السبب كنسبة الفعل إىل القدرة. 
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ا املســتغين بذاتــه وكــذلك يســتند إىل ســبب حــىت  ينتهــي إىل ســبب األســباب وإىل خــالق األســباب ومســببا
  عن كّل سبب.

ويرى عبده أّن القول بأّن املمكن مستقّل فيمـا يصـدر عنـه بعـد القـول بأنّـه ممكـن هـو تنـاقض ال ميكـن 
. )9("إالّ أولئــك الضــعفاء مــن أهــل القــرون املظلمــة الــذي قــالوا بالبخــت واالتفــاق"، أن يــذهب إليــه أحــد

فهــذا مــا ميكــن أن جيمــع عليــه املتكلمــون والفالســفة واملســلمون وأتبــاع امللــل األخــرى. ويــرى أن رأي إمــام 
احلرمني مناف ملذهب األشعري ويؤّدي إىل القول بأّن املمكن قـد يصـدر عنـه شـيء وهـذا مـا يتنـاقض مـع 

  مذهب األشعري. 
حبيــث يســتند إليــه املوجــود ، جيــاد خــاصّ ورأي عبــده: "لــيس الفعــل إال مســتندا إىل الواجــب مباشــرة بإ

. وقبـل أن نتبـّني تفاصـيل هـذا املوقـف )10(ولكن ذلك يصعب إدراكه على غـري احملّقـق"، بالذات حقيقة
  نشري إىل أّن عبده رفض االستناد إىل األدلّة النقلّية يف هذه املسألة ألسباب مخسة:

  داللة.النص العام الذي خيّصصه الدليل العقلي ليس قطعي ال -أ
النّص إذا خّصصه الدليل العقلي مبا عدا الواجب فيمكن لدليل عقلي آخـر أن خيّصصـه مبـا عـدا  -ب

  أفعال العباد.
اإلســنادات اجملازيّــة يف القــرآن ويف كــالم العــرب ال تكــاد حتصــر فــيمكن أن تكــون هــذه النصــوص  -ج
  منها.
إىل األمّيـــني هـــو غـــري معناهـــا يف رع الـــذي وّجـــه كلمـــة "شـــيء" يف اللســـان العـــام ويف خطـــاب الّشـــ  -د

  مصطلح علماء الكالم والفالسفة.
ما ورد يف القرآن حول اخللق رّد على الوثنّيني الذين يقولون بتعّدد اآلهلة وليس تقريرا ملسـألة خلـق  -ه

  األفعال أو عدمها.
اض األّول ). معـىن االعـرت 102، (األنعـام ﴾ال إله إال هو خالق كّل شيء فاعبدوه﴿لنأخذ مثال اآلية 

لعبــده أّن اآليــة لــو أخــذت علــى عمومهــا فهــي تعــين أّن اهللا خــالق كــّل شــيء مــن ممكــن الوجــود وواجــب 
فقـــد ، أي أن يكـــون اهللا قـــد خلـــق ذاتـــه، فلّمـــا كـــان العقـــل مينـــع أن يكـــون واجـــب الوجـــود خملوقـــا، الوجـــود

امتنـــع أن يكـــون الـــنّص خّصـــص املعـــىن العـــام لآليـــة بـــدليل عقلـــي. وإذا خّصـــص العقـــل داللـــة الـــنّص فقـــد 
قطعــي الداللــة. فــإذا ّخصــص العقــل هــذه اآليــة يف مســألة فمــن املمكــن أن يوجــد أيضــا دليــل عقلــي ثــان 

فــال ميكــن االحتجــاج بــالنّص يف هــذا اجملــال. ، مثــل مســألة خلــق أفعــال العبــاد، خيّصصــها يف مســألة أخــرى
كمـــا هـــو كثـــري يف كـــالم ،  ناد اجملـــازيوميكـــن أيضـــا أن يكـــون اإلســـناد الـــوارد يف هـــذه اآليـــة مـــن بـــاب اإلســـ

فهذا سبب آخر لعدم االحتجاج بالنصوص يف هذا اجملال. وكلمة "شيء" الواردة يف اآلية ليست ، العرب
هلا معىن "شيء" يف علم الكالم مبعىن املوجود اجلوهر أو العرض أو الواجـب الوجـود واملمكـن الوجـود ألّن 

يرجــع عبــده القــول إىل ســياقه ، ال إىل علمــاء كــالم وفالســفة. وأخــرياالــنّص القــرآين كــان يتوّجــه إىل أمّيــني 
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فهــو ينفــي ، بالتنبيـه إىل أّن هــذا النــوع مـن اآليــات إّمنــا كـان يقصــد توحيــد اهللا ال تقريـر مســألة أفعــال العبـاد
ا، أن يوجد خالق غري اهللا مبعىن أن توجد آهلة أخرى   .وليس القصد نفي خالقّية اإلنسان لفعله أو إثبا

ويســـتخلص عبـــده مـــا يلـــي: "الصـــواب يف اليقـــني بأمثـــال هـــذه املســـائل االعتمـــاد علـــى قـــرائن الرباهـــني 
فيكون النقـل شـاهدا علـى املطلـوب مؤيّـدا بـدليل العقـل ويـتّم بـذلك تشـريع ، العقلّية واملقّدمات الصحيحة

وص وال ميكن البّت . فرأي عبده أن هذه املسائل خالفّية ال يصّح حسمها باآليات والنص)11(الكامل"
ملــا تبــّني مــن اســتحالة ، فاالجتــاه هــو مــن العقــل إىل النقــل، فيهــا إال بالعقــل الــذي يــأيت الــنّص شــاهدا عليــه

  اعتماد النقل حسب االعرتاضات اخلمس اليت ذكرنا.
إذ يبـدو أنّـه ، ويثبت هذا املوقـف خطـأ الـذين اعتـربوا موقـف عبـده الكالمـي موقفـا قريبـا مـن ابـن تيميّـة

، ى العكس متاما. فإذا قارنّا بـ"كتاب التوحيد" مثال للشيخ حمّمـد بـن عبـد الوّهـاب نـرى الفـارق واضـحاعل
إذ تقوم االستدالالت يف هذا الكتاب على أدلّة نقلّية صرفة. أّما عبـده فينفـي إمكانيّـة حسـم هـذه األمـور 

   لدواين منه إىل اجتاه ابن تيمّية.فهو أقرب إىل اجتاه ا، ويدعو إىل أولّية الدليل العقلي، بالنقل وحده
أّمــا رأيــه يف نظريّــة الكســب األشــعريّة فــاملالحظ أّن عبــده إمنــا عــرف رأي األشــعري مــن خــالل املنقــول 

وهـو يســتند ختصيصـا إىل مـا نقلــه الشهرسـتاين الـذي نســب إىل األشـعري القـول إّن العبــد قـادر علــى ، عنـه
ة مثــل االرتعــاش واألفعــال الــيت تتوقّــف علــى قدرتــه كاألكــل. ويــرى أفعالــه ألنّــه مييّــز بــني األفعــال االضــطراريّ 

عبده أن يف هذا القول تصرحيا وتلوحيا بأّن الفعل موقوف على قـدرة العبـد وأّن للقـدرة مـدخال يف حصـول 
ـا واجـب الوجـود بـل هـي مدخليّـة اآلليّـة مبعـين ، الفعل. وتلك املدخلّية ليست مدخلّية التأثري اليت خيتّص 

ــا علــى الفعــل. فاألكــل مــثال مــن قــدرة العبــد لكنّــه  أنّ  اهللا خــالق فعــل العبــد بــأن وهبــه اآلالت الــيت يقــدر 
مـــن خلـــق اهللا الـــذي أوجـــد لإلنســـان آالتـــه مثـــل اليـــد واملعـــدة. ويـــرى حمّمـــد عبـــده أّن األشـــاعرة مل يفهمـــوا 

م" يف املوضوع والرأي الصحيح هو ال   ذي حّققه عبده هنا. مذهب األشعري فهما صحيحا فكثر "هذيا
، ودون االستناد إىل دليل من نصوص األشعري ذاته، أعاد عبده تأويل األشعري نقال عن الشهرستاين

فهــذا الرجــل الــذي اختــذ إمامــا للســّنة وجتــاوزت كتبــه املائــة كتــاب يف بعــض األقــوال قــد أتلفــت آثــاره عــدا 
ساسي الـذي حفـظ لنـا وهـو كتـاب "اللمـع يف واألكيد أّن عبده مل يكن مطلعا على كتابه األ، بضعة منها

بــدل نقلــه مــن طريــق  )12(وإالّ كــان نقــل منــه رأي األشــعري يف الكســب، الــرّد علــى أهــل الزيــغ والبــدع"
الشهرستاين. وكتاب "اللمع" ال توجد منه إال خمطوطتان إحدامها يف املتحـف الربيطـاين والثانيـة يف اجلامعـة 

ــا حــديثا مــع ترمجــة إىل اإلجنليزيّــة ســنة  وقــد نشــر أّول، األمريكّيــة ببــريوت علــى يــد  1953مــرّة نشــرا علمّي
األب مكارثي الذي بذل جهدا رائعـا يف تـوفري أهـّم نـّص عقائـدي للمسـلمني. وإذا مل ينقـل عبـده مباشـرة 

  مع أّن األزهر كان مرجع العقيدة األشعريّة.، من "اللمع" فذلك دليل خلّو القاهرة آنذاك من نسخة منه
هّم أن عبده يواصل سلسلة تأويل أشعريّة طويلة ويديل بدلوه فيها ويوّجه قـول األشـعري مبـا يناسـب وامل

فهمه ورغبته ويرى أّن توجيه نظريّة الكسب هذه الوجهة خيرجهـا عـن املـأزق الـيت تـرّدت فيهـا وجييـب علـى 
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لقـائلني بـأّن الفعـل ناشـئ عـن االعرتاضات املعتزلّية الثالث اليت ذكرنا سابقا. "وهذا لـيس مـذهب املعتزلـة ا
وال قــول ، وال مشــهور الفالســفة، قــدرة العبــد وال مــدخل لقــدرة الــرّب فيــه إالّ بإجيــاد ســببه وهــو قــدرة العبــد

(يقصـد األشـاعرة) مـن دخولـه حتـت قـدرة معطلـة  املـذهبني. وال مـا فهمـه أصحابناإمام احلرمني إذ هو عني
  .)13(جلرب" انيفإنّه ع، ال مدخل هلا يف اإلجياد بوجه

ويتوقّـــف عبـــده عنـــد مســـألة التمييـــز بـــني الفعـــل االضـــطراري والفعـــل االختيـــاري فيشـــري إىل أّن أفعـــال 
فثّمـــة اضـــطرار مـــع املدافعـــة مثـــل ، احليـــوان أيضـــا هـــي أفعـــال اضـــطراريّة وهـــي مـــن غـــري نـــوع حركـــة املـــرتعش

مثـل حركـة احليـوان. فلـذلك املرتعش الذي حياول السـيطرة علـى حركتـه فـال يسـتطيع واضـطرار دون مدافعـة 
يدخل عبده فكرة جديدة ومهّمة وهـي أن التمييـز بـني االضـطرار أو االختيـار ال يرجـع إىل نـوع الفعـل بـل 

"فالصواب أن يقال إنّنا جند من أنفسنا وجدانا صادقا أنّه يصـّح لنـا ، إىل العالقة الوجدانّية لإلنسان بفعله
  .)14(أن نرتك ونتمكن منه وال كذلك املضطّر"

، وقــد رأينــا أّن األشــاعرة جييبــون علــى االعــرتاض الثالــث للمعتزلــة بــالقول إّن التكليــف ال يــرتبط بالفعــل
فاهللا متصّرف مطلق يثيب من يشاء ويعاقب من يشاء. لكّن عبده يرفض هذا الرّد ويرى أن اهللا ال بـّد أن 

نســان وهــو منــزّه عــن املصــاحل. ويرجــع يكــون عــادال يف ثوابــه وعقابــه وال بــّد أن حيــدث األشــياء ملصــلحة اإل
إىل التأويــل الــذي اقرتحــه للمــذهب األشــعري ليقــول إن حــّل هــذه املشــكلة هــو أن اهللا قــد نظــم األســباب 

فعـــدل اهللا هـــو إفاضـــة ، ا اختـــذ لـــه أســـباباذواملســـببات واإلنســـان يعاقـــب إذا أحجـــم عمـــا فيـــه اخلـــري وثـــاب إ
ا وحجبها عند عدمها   وبذلك صّح تكليف اإلنسان. ، املسببات وربطها بأسبا

وذلـك مـن خـالل ، هكذا يكون عبده قد أعاد إدخال فكرة السببّية من داخـل الـرتاث الكالمـي نفسـه
، الــيت متــنح اإلنســان حريّــة فعلــه مــع االلتــزام بالقواعــد املنطقّيــة لعلــم الكــالم القــدمي، فكــرة "مدخلّيــة اآللــة"

مع أّن كّل هذه املباحث قـد تبـدو اليـوم غريبـة عـن الـذوق ومنها قاعدة امتناع إحداث املمكن للممكن. و 
  فإّن من املهّم إدراك قيمتها التارخيّية والعملّية.، املعاصر

مة واجهت اإلسالم يف العصر احلديث وهي ، فمن جهة أوىل مسح هذا التطّور بالتهيؤ ملواجهة أكرب 
ـا عبـده مـن داخـل القول بأنّه ينفـي احلريّـة اإلنسـانّية. فبعـد سـنوات طويلـة مـ ن هـذه التحقيقـات الـيت قـام 

وقــد ، الــرتاث وجــد نفســه يواجــه هــذه التهمــة وهــو يف بــاريس يعــّد مــع األفغــاين صــحيفة "العــروة الــوثقى"
ام اإلسالم بنفي احلريّة اإلنسانّية ونقرأ يف هذا املقـال الـذي مـن ، أفردت هذه الصحيفة مقاال طويال لرّد ا

اتبــه: "ســهل علــى مــن لــه فكــر أن يلتفــت إىل كــّل حــادث لــه ســبب يقارنــه يف املــرّجح أن يكــون عبــده ك
وأّن ، الزمان وأنّه ال يرى من سلسـلة األسـباب إال مـا هـو حاضـر لديـه وال يعلـم ماضـيها إال مبـدع نظامهـا

. فهـذا )15((...) وإرادة اإلنسان إّمنا هي حلقة من حلقات تلك السلسـلة"لكّل منها مدخال فيما بعده
  ن صنف ما كان توّصل إليه عبده يف تعليقه على شرح الدواين للعقائد العضديّة. رأي م
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ـا ترجـع إىل األصـول وهـي ، ومن جهة ثانية ّ مسح هذا التطّور بالتمّيز عن السلفّية النصـانّية الـيت تظـّن أ
لعصــــر إّمنــــا ترجــــع إىل قــــراءات ظاهريّــــة للنصــــوص وال تأخــــذ بعــــني االعتبــــار اجلــــدل الثــــرّي الــــذي شــــهده ا

املدرســي. فأقطــاب هــذا العصــر مل يكونــوا جــاهلني بالنصــوص لكــّنهم كــانوا يــدركون مــدى تعّقــد عملّيــات 
  القراءة والتأويل.

وذلـك باالسـتناد إىل أحـد ، حاول عبده أن جيّدد دون أن خيـرج علـى املـذهب السـائد، ومن جهة ثالثة
وقــد كتــب "رســالة التوحيــد" لتكــون أفقــا ومل يكــن ذلــك ممكنــا لــوال تضــلعه يف الــرتاث الكالمــي. ، أعالمــه

مث ، واقـرتح حتديـدا هـذا الـرأي يف مسـألة احلريّـة اإلنسـانّية، مشرتكا بني املسـلمني دون اخلـوض يف التفاصـيل
، خــتم بــالقول: "هــذا الــذي قّررنــاه قــد اهتــدى إليــه ســلف األّمــة فقــاموا مــن األعمــال مبــا عجبــت لــه األمــم

. )16(وإن أنكــر عليــه بعــض مــن مل يفهمــه"، ر إمــام احلــرمني اجلــويينوعــّول عليــه مــن متــأّخري أهــل النظــ
الذي قد يكون يف اإلثنـاء تعّمـق يف موقـف ابـن رشـد مبناسـبة ، وهذا يشري إىل تطّور يف موقف عبده نفسه

وابـن رشـد كـان األوضـح بـني املفكـرين املسـلمني القـدامى يف بنـاء مسـألة ، اجملادلة املشـهور مـع فـرح أنطـون
  اإلنسانّية على مقولة تراتبّية األسباب. احلريّة 

وقـد عـاش يف  ، وهكذا يكون علم الكالم اإلسالمي قـد بـدأ بفكـرة حريّـة الفعـل اإلنسـاين وانتهـى إليهـا
كـــّل عصـــوره تـــوّترا مل حيســـم إالّ يف العصـــر احلـــديث. ولـــئن مل تكـــن الرغبـــة يف الـــدفاع عـــن حريّـــة اإلنســـان 

ا ظّلت تطفو ع ّ لى السطح بطرق ملتوية من خالل مقّررات وشـروح العصـر املدرسـي. مذهب األغلبّية فإ
ومل حيسم اجلدل إالّ ، وكان علم الكالم اإلسالمي عنيدا يف رفض اقتباس حّل يقوم على السببّية األرسطّية

واحلقيقـــة أّن هـــذا احلســـم قـــد جـــاء ، أي القـــرن التاســـع عشـــر)، يف العصـــر احلـــديث(بالتحقيب اإلســـالمي
ــا. إالّ أّن الــدافع إىل تأكيــد  ألنّ ، متــأّخرا العصــر احلــديث هــو عصــر قيــام فلســفة خــارج األرســطّية ومقوال

ـــا وفلســـفّيا بقـــدر مـــا كـــان عملّيـــا يتصـــل باســـتحالة  احلريّـــة اإلنســـانّية يف العصـــر اإلصـــالحي مل يكـــن كالمّي
   اإلصالح دون منح اإلنسان دورا واضحا يف مسؤولّية أفعاله.

***************  
  يالحواش

  ) باحث وأكادميي من تونس.*
، منّيز بني عصور أربعة يف احلضارة اإلسالمّية هي عصر التأسيس (القرن األّول والثاين مـن اهلجـرة) )1

، العصــر املدرســي (بدايــة مــن القــرن الســابع)، العصــر الكالســيكي (مــن القــرن الثالــث إىل القــرن الســادس)
  العصر احلديث.

  .85ص، د ت، بريوت، ط. دار الكتب العلمّية، لنحلكتاب امللل وا،  الشهرستاين )2
  .558ص، م1993، الدار التونسّية للنشر، ط. تونس، املقّدمة، ابن خلدون )3
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  السياسيمورفولوجية األدب 
  *دين العالمعز ال

ــا احلضــارة العربيــةا الج هــذينــدر  اإلســالمية  -بحــث يف دراســة نــوع مــن أنــواع الفكــر السياســي الــيت أفرز
ـــا اإلغقها العـــريب أو يف ر ء يف مشـــاســـو  ـــ دتقصـــو ، يســـالمر " اآلداب  ـبـــذلك مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته ب

  السلطانية".
ا  حاطــةاإل نــدعيحيــق لنــا أن  وهــل، "ةيآلداب الســلطاناول " مــدلهــو  مــا مبختلــف قضــاياها وإشــكاال

ـا؟ إن عشـرات الكتابـات املندرجـة يف  ناهيك عن إمكان صياغة "تعريف" شامل ترتـد إليـه خمتلـف إنتاجا
ا الرقعــة العربيــة ) هـــ145( عاإلســالمية بــدًءا مــن ابــن املقفــ -بــاب األدب السياســي الســلطاين الــيت شــهد

بـــــدءا مـــــن و ، عـــــريبلملشـــــرق ااهــــــ) يف 1250يـــــه الشـــــوكاين(قالفإىل داب هلـــــذه اآل ؤســـــسامل يروحـــــب الاأل
ــــة األ، غــــرب اإلســــالميلاب يف ادأول مــــن افتــــتح القــــول يف هــــذه اآل، هـــــ) 489املــــرادي(  اتبيــــدإىل غاي

 نالسياســية املخزنيــة الــيت انتعشــت يف مغــرب القــرن التاســع عشــر تــدفع الباحــث دفعــا إىل تــوخي احلــذر مــ
تــاج السياســي الســلطاين املمتــد لعــدة قــرون واملصــاحب للعديــد مــن اإلن جممــلطــال مــة تأحكــام عاار دإصــ

، تـــاج السياســـي الســـلطاينناإلا ن. وفيمـــا عـــدا وفـــرة مـــواد هـــذاوالزمـــ نالـــدول والســـلطنات املتباينـــة يف املكـــا
فـات ير عإصـدار ت يف ثيـرت لينبغي أن نشري إىل عامل آخر يلزم الباحـث با، وآالف الصفحات اليت سودها

يتمثــــل يف القــــراءات املختلفــــة للبــــاحثني واحملققــــني املهتمــــني مبجــــال الــــرتاث السياســــي و  ،الشــــمولية ىعدتــــ
م، اإلسالمي   املتباينة هلذه اآلداب. وتأويال

ــ علــىو   عأي انطالقــا ممــا متكنَّــا مــن االطــال، املــذكورتني ومــن خالهلمــا بالتحديــد الصــعوبتنين م مــغر ال
 ومما متكّنا أيضا من مراجعتـه مـن آراء، منوذجا) 50ايل (حو لسياسي السلطاينب ااألدم من مناذج يه لع
ــــذه اآلداب وتناقشــــهاو  تعــــاليقو  ا نــــل محيســــ أوليــــا تعريفــــا ييلــــا يمــــف نقــــرتح، تقــــدميات حتــــاول التعريــــف 

  باالقرتاب من هذا النوع من التفكري السياسي.
  :ية "انالسلط با" اآلد بارةد بعقصن
حبـدث "انقـالب اخلالفـة ، ميعهورها اجلنيين مع ما يسميه اجلبات السياسية اليت تزامن ظكتالك الت -أ

 تـدبري بـه يف ةاسـتعانو ، اقتباسـا مـن الـرتاث السياسـي الفارسـيو  إىل ملك". وكانت يف جزء كبـري منهـا نقـال
  " الوليدة.أمور الدولة "اإلسالمية

إذ ، طتهمأساســها علــى مبــدأ "نصــيحة" أوىل األمــر يف تســيري شــؤون ســليف  ومقــت تابــاتي كهــو  -ب
 إتباعهااعد السلوكية الواجب على احلاكم القو و  قيةتتضمن كافة موادها جمموعة هائلة من النصائح األخال

ة اختيــــار خدامــــه يــــرا بكيفو بــــدءا ممــــا جيــــب أن يكــــون عليــــه يف شخصــــه إىل طــــرق التعامــــل مــــع رعيتــــه مــــر 
  لوكه مع أعدائه....سو  ارهمواختب
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  تتبــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه ، قويــــــــــــــــة الســــــــــــــــلطة ودوام امللــــــــــــــــكلنصــــــــــــــــائحها اهلادفــــــــــــــــة إىل ت ارضــــــــــــــــهعويف  -ج
ــــــا جيعــــــل منهــــــا يفتصــــــو  لنقــــــلأو ، منهجيــــــة" "اآلداب ــــــا برامجاتي ــــــا" هالنا را عملي ــــــة فكــــــرا سياســــــيا "أداتي ي

Instrumental  شــمولية بقـدر مـا يلــزم ال إىل قوال يتـو ، التجربـة ا يعتمـدمــالتنظـري بقـدر  إىل يطمـحال
ــــاتحــــدود الواقــــع الســــلطاين دومنــــا قفــــز عمــــا يتيحــــه  أمــــور جتعــــل مــــن "اآلداب  هــــي كلهــــاو ، مــــن إمكان

نقصـد باخلصـوص الثقافـة و ، ة مميزة عما عرفته الرقعة العربية اإلسالمية من ثقافـاتياسيفة س" ثقاالسلطانية
  ".عيةر لشا"ة السياسية فالثقاو ، الفلسفية"السياسية "

ا السياســية األخالقيــة علــى ثــالث ماا ــأا مــك  -د نظومــات مرجعيــة كــربى عتمــدت يف صــياغة تصــورا
عملـت و ، يةماإلسـال –والتجربـة العربيـة ، يةتلنسـاهل –ليونانيـةكـم اواحل، نيةاسـاسال–هي السياسة الفارسية 

معـه اختزاهلـا يف إحـدى  ولحيـ  حـدعلى تذويب كل تنـاقض أو تعـارض حمتمـل بـني املنظومـات الـثالث إىل
ناهيـك عـن ، صـدى لــ "خريـف" الفكـر اليونـاينهذه املنظومـات واعتبارهـا لـذلك جمـرد أثـر فارسـي أو جمـرد 

  ميا "نقيا".إسالفكراً رها اعتبا
 إىلة دفــاقيامهــا علــى مبــدأ "النصــيحة" اهلو  اآلداب الســلطانية" مــع ظهــور نظــام "امللــك"" الدين مــمتــزا
ــا املرجعيــة... تلــك هــي احلــدود ، الربامجــايت للمجــال السياســيو  تصــورها العملــيو  كلــملا هــذا تــدبري ودائر

  لتحديد مواضيعها ومساءلتها. لكربى هلذه اآلداب اليت يلزم احلفر فيهاا
انـــت يفتبايو ، راءة" هـــذه اآلدابدت" قـــتعـــد لقـــد مـــا البحـــث الـــذي حنـــن و  (*)، مناهجهـــاو   تصـــورا

رنا للموضــــوع واختيارنــــا و تــــربز تصــــ ءة" "اآلداب الســــلطانية" مــــن زاويــــة خاصــــةقــــراـ "لــــة لــــبصــــدده إال حماو 
  املنهجي.

أم أن األمـــر ال يعـــدو أن يكـــون ، األدب السياســـي الســـلطاين قـــابال لتحليـــل "مورفولـــوجي" هـــل يكـــون
  إسقاطا منهجيا على مادة تستعصي على مثل هذا التحليل؟

فرضـية عمـل تقـوم علـى وجـود وحـدة مـا يف الفكـر السياسـي  )1(يبطن النزوع حنو الدراسة املورفولوجية
والناظمـــة لنصوصـــه. وهـــذه الفرضـــية األســـاس إمنـــا اتضـــحت  ،خمتلـــف العناصـــر املكونـــة لـــه سالســـلطاين متـــ

مالحمها تدرجييا حسبما قطعه حبثنا يف األدب السلطاين مـن مراحـل؛ ذلـك أن قراءتنـا للعديـد مـن النمـاذج 
واالنطـالق منهـا ، اليت تندرج يف باب "اآلداب السلطانية" هي اليت مسحت لنا باالعتقـاد يف هـذه الفرضـية

كتفـاء بدراسـة نـص سـلطاين "مفـرد" ووحيـد ا؛ كمـا مسحـت لنـا باالنتقـال مـن اال للتحقق من مدى صـحته
ـا تُ  خاصـا مــن  genreل "نوعـا" ـكِّـشَ إىل دراسـة تقـوم علـى "التنـاظر" بـني جمموعـة مـن النصـوص يبـدو أ

  ة.ـأنواع الكتابة السياسية اليت عرفتها الثقافة العربية اإلسالمي
جـراء املورفولـوجي هـو بالضـبط حتديـد النصـوص الـيت ستشـكل إن أول سؤال مركزي يواجه مثل هذا اإل

الســلطاين موضــوع هــذه الدراســة. كيــف ميكــن إذن حتديــد هــذا املــنت؟ وبــأي معيــار أو  corpus"املــنت" 
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معايري جنمع بني نصوص منتقاة من هنا وهناك؟ ومىت حيق لنا أن نعترب املنت مكتمال وكافيا أو على األقـل 
  فنغلقه؟ ، متثيليا
عــدد التصــنيفات الــيت ميكــن أن حنصــل عليهــا بتعــدد املعــايري املســتخدمة. وميكــن أن نــذكر هنــا علــى تت

  األقل مخسة معايري ممكنة لتحديد املنت السلطاين تتعلق بالزمان واملكان واملوضوع والشكل واملؤلف.
ة تــؤرخ ميكــن اللجــوء إىل معيــار تــارخيي موضــوعي يف حتديــد النصــوص معتمــدين علــى وحــدات زمنيــ -أ

فنتحــدث عــن نصــوص مــن العهــد األمــوي وأخــرى مــن العهــد العباســي وثالثــة مــن العهــد ، حلقــب سياســية
املـــريين... بـــل ميكـــن الـــتخلص مـــن التحقيـــب السياســـي فنتحـــدث بـــإطالق عـــن نصـــوص مـــن القـــرن الرابـــع 

  .)2(وأخرى تعود إىل القرن الثامن اهلجري دومنا قيد أو حتديد سياسي، اهلجري
يســمح لنــا مــثال باحلــديث عــن مــنت ، حضــاري يف حتديــد النصــوص-مــاد معيــار جغــرايفميكــن اعت -ب

-عريب بدءا من األمـويني ومـن عقـبهم مـن سـالالت حاكمـة مقابـل مـنت سـلطاين مغـريب-سلطاين مشرقي
  أندلسي بدءا من املرابطني ومن تالهم من سالالت حكمت الغرب اإلسالمي.

ــم احليــاة ، الســلطانيةانطالقــا مــن تنــوع الكتابــات السياســية  -ج وختصــص بعضــها يف مواضــيع بعينهــا 
م هذا املوضوع أو ذاك مثل "الـوزارة" أو "اجلنـد واحلـرب" ، السياسية ميكننا حتديد متون سلطانية متعددة 

  أو "الكتابة" أو "صحبة السالطني" أو "امللك" عامة.
حبصـر خمتلـف النصـوص الـيت تنتمـي تتخذ الكتابة السياسـية السـلطانية أشـكاال متعـددة تسـمح لنـا  -د

ــــاك "العهــــود" و"الرســــائل" إضــــافة إىل كتــــب "نصــــائح امللــــوك"  ــــز بينهــــا. فهن هلــــذا الشــــكل أو ذاك والتميي
  و"املنتخبات" اليت تتضمن إضافة إىل مواضيع أخرى فصوال عن السياسات السلطانية.

كمعيار ،  تاج السياسي السلطاينسهموا يف اإلنأميكن االنطالق من طبيعة املؤلفني أنفسهم الذين  -هـ
فنتحدث عن نصوص "فقهاء" وأخرى "ملؤرخني" و"أدبـاء" و"فالسـفة" ، لتصنيف النصوص والتمييز بينها

و"وزراء" كتبــوا يف جمــاالت السياســات الســلطانية. كمــا ميكــن احلــديث عــن النصــوص ، بــل أيضــا "مللــوك"
  وإن كان عددها على ما يبدو قليال.،  غري مؤلفيها""اجملهولة املؤلف" أو تلك "املنحولة" أو "املنسوبة إىل

ا املنهجيـة ومـا قـد يسـتخلص بواسـطتها مـن تصـنيفات ، رغم وجاهـة هـذه املعـايري أو علـى األقـل فائـد
ا ال تنطبـق متامـا علـى مـا نسـعى إليـه يف هـذا الفصـل، تساعد على ضبط الكتابة السياسية السلطانية ، فإ

ــا تبــدو يف بعــض مناحي وهــذا يســتدعي ، ن احلــدود بينهــا تظــل مصــطنعةإ :إن مل نقــل، هــا متداخلــةبــل إ
  بعض املالحظات األولية.

ســواء التــزم التحقيــب السياســي أو مل يلتــزم بــه ناجعــا يف التمييــز بــني ، ال يبــدو إعمــال معيــار الزمــان -أ
رتق وحــدات نصـوص ســلطانية يستنســخ بعضــها بعضــا. بــل إن غايــة التحليــل املورفولــوجي ملــنت ســلطاين خيــ

زمنيــة خمتلفــة تكمــن بالضــبط يف إثبــات غيــاب "التــاريخ" كعنصــر حاســم يف مســار ثقافــة ســلطانية متيــزت 
  باحنباس الزمان ودورانه على نفسه يف أفق مسدود.



66 

حضـــاري بـــني مشـــرق عـــريب وغـــرب إســـالمي أن االثنـــني أنتجـــا -يفـــرتض األخـــذ بتقســـيم جغـــرايف -ب
بــدليل النصـــوص الـــيت تعـــاود  )3(وهـــذا شــيء غـــري حاصـــل، هجـــافكــرين سياســـيني متمـــايزين موضــوعا ومن

، األندلسيني-وبدليل املنظومات املرجعية اليت اعتمدها كل األدباء السلطانيني املغاربة، نفسها لفظا ومعىن
، وأيضـــا بـــدليل رحـــالت جلهـــم إىل ديـــار املشـــرق. بـــدل الفصـــل بـــني أدب ســـلطاين مشـــرقي وآخـــر مغـــريب

ين جيمـع بـني منـاذج مشـرقية ومغربيـة علـى السـواء بـإبراز البنيـة املوحـدة للكتابـة يسمح لنا إثبـات مـنت سـلطا
  السياسية السلطانية بغض النظر عن مكان إنتاجها.

ال يشـكل معيــار تصــنيف النصـوص الســلطانية حســب موضـوعها حجــة كافيــة للقـول بتمايزهــا مبــا  -ج
ا متضــمنة يف الغالــب األعــم يف كتــب نصــائح أن مواضــيع "الــوزارة" أو "اجلنــد واحلــرب" أو "الكتابــة" جنــده

إمنــا يعكــس األولويــة الــيت ، امللــوك. كمــا أن ختصيصــها مــن طــرف بعــض املــؤلفني بكتــاب أو كتــب مســتقلة
ـا هلـذا السـبب أو ذاك ا لـديهم وانشـغاهلم  مل ينـتج ، وهـذا هـو املهـم، علمـا أن هـذا التخصـيص، حتظى 

  ت السلطانية.عنه تصور مغاير ملا هو مألوف يف األدبيا
تنبغـــي اإلشـــارة إىل أن "العهـــود" وإن كـــان ، وفيمـــا يتعلـــق بالشـــكل كمعيـــار للتمييـــز بـــني النصـــوص -د

فهي تتضمن كل العناصر الشكلية واملضمونية اليت متيـز أي كتـاب يف - تبويبها أضعف وحديثها مسرتسالً 
سـية الـيت تنهـل منهـا كتـب "نصـائح علما أن هذه "العهود" تعترب من املرجعيات األسا، السياسة السلطانية

. أمــا العالقــة بــني "الرســائل" السياســية واآلداب الســلطانية فهــي مــن قبيــل العالقــة بــني اخلــاص )4(امللــوك"
إذ غالبا ما ينحصر موضوع "الرسالة" يف جمال بعينه مـن جمـاالت السياسـة السـلطانية مثـل "ضـرورة ، والعام

  .)5(عترب تقليدا يف الكتابة السياسية السلطانيةالعدل" أو "اجلند" أو "املالية" مما ي
ســفة...) أو حــىت فل، أدب، تــاريخ، (فقــهف انتمــاءات املــؤلفني الثقافيةالخــتال وأخــريا ال يبــدو أنَّ  -هـــ

يف طبيعـــــة الكتابـــــة السياســـــية  انوعيًّـــــ اً ملـــــوك...) أثـــــر ، وزراء، قضـــــاة، (كتاب دواويـــــنوظـــــائفهم السياســـــية
ال معــىن للقــول بــنص  مــن مث. )6(قــد ينتمــي ألكثــر مــن جمــال ثقــايف نفســه علمــا أن الشــخص، الســلطانية

ســلطاين فقهــي أو فلســفي... عكـــس ذلــك متامــا يـــربز التحليــل املورفولــوجي امنحـــاء هــذه احلــدود الثقافيـــة 
  واستغراق "النوع" لـ"املؤلف".

ســلطاين بشــكل وننتقــي النمــاذج أو النصــوص املكونــة للمــنت ال، هــل نســتبعد بكــل بســاطة هــذه املعــايري
 خيــرق حــدود املعــايري املــذكورة ويتجاوزهــا؟ أال يستحســن يف هــذا الصــدد أن نــربز تــواتر العناصــر، اعتبــاطي
بــني نصــوص متباعــدة يف الزمــان واملكــان؟ أال يــزداد هــذا الــنهج قيمــة فيمــا لــو أثبــت وحــدة التصــور  نفســها

  السياسي ملؤلفني خمتلفني قد جيهل متاما بعضهم بعضا؟
ومنهــا مــا يــزال ، وهــي تعــد باملئــات، مــن اخلطــل ادعــاء اإلحاطــة مبختلــف النصــوص الســلطانيةإذا كــان 

فهـــل ميكـــن االكتفـــاء يف حتديـــد "مـــنت" دراســـتنا بثالثـــني أو أربعـــني نصـــا ســـلطانيا لنتحقـــق مـــن ، خمطوطـــا
  : "... واآلن اكتمل املنت السلطاين".مىت حيق لنا أن خنتم ونقول، أخرىفرضيتنا؟ بعبارة 
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: فــإذا كانــت قراءتنــا ألول نــص سياســي ســلطاين هــذا الصــدد منهجــا جتريبيــا مبســطايف  عتمــدنالقــد ا
فـإن هـذا اإلعجـاب سـرعان مـا بـدأ خيبـو بقـدر مـا كانـت ، أثارت إعجابنا بالنص ومؤلفه نظـرا جلـدة اللقـاء

ر مــا فبقــد )7(ليــرتك مكانــه لفرضــية وحــدة الفكــر السياســي الســلطاين...، تتــواىل قراءتنــا لنصــوص أخــرى
  بقدر ما تتأكد يف ذهننا وحدة الفكر السياسي السلطاين.، نطلع على نص سلطاين جديد

ونعترب "املـنت" متثيليـا وكافيـا عنـدما ، مكتفني مبا لدينا من نصوص، أال حيق لنا أن نتوقف، واحلالة هاته
دب السياسـي تتأكد من أن اطالعنا على كتاب سياسي سلطاين جديد ال يضـيف ملعلوماتنـا عـن هـذا األ

  .)8(أي جديد من شأنه أن يناقض فرضيتنا
ننطلــق أوال مــن خمتلــف "عنــاوين" ، يف حبثنــا عــن "الوحــدة املورفولوجيــة" الــيت متيــز النصــوص الســلطانية

مث نسـتقري ثانيـا "مقـدمات" هـذه الكتابـات ، هذه األدبيات لنبني وحـدة "مـدلوهلا" وإن اختلفـت "دواهلـا"
نفســها املكونــة هلــا. كمــا نستقصــي أخــريا "فهارســها" املتعــددة ومــا حتتويــه مــن  لنــربهن علــى تــواتر العناصــر

  مواضيع لنربز وحدة حماورها.
  العنوانأوال: 

يبدو أن وضع عنوان لتأليف ما كان حيتـل أمهيـة كـربى يف الكتابـة العربيـة القدميـة باعتبـاره مفتاحـا لكـل 
السياسـي السـلطاين ذكـر "عنـوان" الكتـاب يف مقدمـة  القضايا اليت يعاجلهـا املؤلـف. فغالبـا مـا يعيـد املفكـر

  تأليفه موضحا األسباب اليت جعلته يستقر على ذلك العنوان.
هـ) لكتابه عنوان "تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفـر" "إذ كـان مـا تضـمنه داعيـا إليـه  450(يضع املاوردي

). 10(ميه "ســراج امللــوك"هـــ) علــى فــرادة أبــواب كتابــه ليســ 520(). ويســتند الطرطوشــي9(وباعثــا عليــه"
مســه إ.. وهلــذا أمسيتــه واســطة الســلوك يف سياســة امللــوك ليكــون .:ويــربر أبــو محــو الزيــاين عنــوان كتابــه ويقــول

. ويتمــىن ابــن رضــوان أن يكــون قــد ُوفِّــَق يف اختيــاره لـــ"الشهب )11(يوافــق مســماه ولفظــه يطــابق معنــاه"
هـــــ) حمتويــــات كتابــــه كســــبب  589() ويــــورد الشــــريازي12(الالمعــــة يف السياســــة النافعــــة" عنوانــــا لتأليفــــه
. بل َحيُْدُث أحيانا أن يعبـَِّر املؤلف عن حريته يف اختيـار )13(لتسميته "املنهج املسلوك يف سياسة امللوك"

وإن ، : "...وإن أمسيتـه امللـوكي كنـت صـادقاهــ) الـذي يقـول 429كتابه كما هو األمر مع الثعاليب(  عنوان
أو ابـــن األزرق الـــذي داخلـــه أن يعنـــون كتابـــه ، )14(ملـــوك وعـــدة امللـــوك" مل أك كاذبـــا..."لقبتـــه "حتفـــة امل

بـــ"حترير السياســة" بــدال مــن "بــدائع الســلك يف طبــائع امللــك" الــذي اســتقر عليــه املؤلــف معتــرباً أن "داللــة 
  .)15(هذا العنوان" تتطابق مع "ما حواه جمموع الديوان"

والنظـر ، ن خالل استقرائنا لعناوين بعـض األدبيـات السياسـية السـلطانيةوم، بعيدا عن تربيرات املؤلفني
ـا. وعمومـا ميكـن أن  ا على اخـتالف ألفاظهـا حتيـل إىل املعـىن نفسـه وتـؤدي "الوظيفـة" ذا فيها نالحظ أ
حنلـــل "مـــدلول" هـــذه العنـــاوين يف أربعـــة عناصـــر تتكامـــل فيمـــا بينهـــا جاعلـــة مـــن الكتـــاب الســـلطاين كتابـــا 

  و"منريا" وذهبيا" و"نادرا". "ناصحا"
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  الكتاب "الناصح" -1
ــا مفتــاح الســلوك السياســي النــاجح بوصــفها دليــَل عمــٍل   يقــدم لنــا "العنــوان" هــذه الكتابــات علــى أ

يتضمن كل النصائح العملية املفيدة يف ممارسة احلكم وضـمان بقائـه وسـبل تقويتـه. وهـذا مـا يبـدو واضـحا 
مثــل "ســلوك املالــك يف تــدبري املمالــك" البــن أيب ، يف أكثــر مــن عنــوان مــن تكــرار كلمــة "الســلوك" نفســها

هــ) و"واسـطة السـلوك يف سياسـة امللـوك" أليب 589(ملسلوك يف سياسة امللـوك" الشـيزريو"املنهج ا، الربيع
وك يف هـــ) و"حتريــر الســل 774(ظ لدولــة امللــوك" للموصــلي الشــافعيو"حســن الســلوك احلــاف، محــو الزيــاين
هـــــ). ويف املعــــىن نفســــه جنــــد "عنــــاوين" أخــــرى تتضــــمن عبــــارات مثــــل  925(وك" البــــن األعــــرجتــــدبري امللــــ

ــــدبري" و"النصــــيحة" و"اإلشــــارة" و"القــــانون" و"التهــــذيب"... وهــــي كلهــــا تفيــــد الســــلوك السياســــي.  "الت
ة". وابــن اخلطيــب بصــفته "إشــارة إىل أدب الــوزار ، فــاملرادي يقــدم كتابــه علــى أنــه "إشــارة يف تــدبري اإلمــارة"

ذيب الرياســـة، ويعتـــرب املـــاوردي تأليفـــه "نصـــيحة للملـــوك" و"تســـهيال للنظـــر"  ويعنـــون القلعـــي تأليفـــه بــــ"
  هـ) تأليفه بـ"لطف التدبري"... 421(ويسم اإلسكايف، وترتيب السياسة"

يبدو أن أغلب عناوين اآلداب السلطانية تندرج يف هذا الباب. يتغري منطوق "العنـوان" مـا بـني سـلوك 
ــذونصـ : إســداء النصـح وتقــدمي دليــل عمــل مــن يب... ويظـل معنــاه واحــدا ال يتبــدليحة وإشــارة وتــدبري و

  شأنه أن يفيد احلاكم السلطاين يف ممارسته للسلطة.
  :الكتاب "المنير" -2

قــد يلجــأ املؤلــف يف وضــع "عنوانــه" إىل بعــض ، يف الســياق نفســه املتضــمن ملبــدأ تيســري عمــل الســلطان
وينــري هلــم ، حيتــاج لــه امللــوك والســالطني ليســريوا علــى هديــه )16(جتعــل مــن تأليفــه نــورا االســتعارات الــيت

الطريــق القــومي وســـط عتمــات الســلطة وســـراديب الســلطنات. هكـــذا يعنــون ابــن رضـــوان كتابــه بــــ"الشهب 
كـام هـ) ما ألفه "مصباحا مضـيئا" ملـن يريـد مـن احل 598(ويعترب ابن اجلوزي، اسة النافعة"الالمعة يف السي

، كما يرى الطرطوشي يف كتابه "سراجا" وضاء ميكِّن احلاكم من بسط األمـان والنظـام،  أن يستهدي بنوره
، بل إنه مياهي بني "امللوك" و"السراج" الذي ميكِّن اخللق بفضـل نـوره مـن معاجلـة صـنائعهم بنظـام وانتظـام

  .)17(. واستطارت فيهم املضار..."ولو أُْطِفَئ السراج لـ"قبضوا أيديهم وتعطل مجيع ما كانوا فيه..
وتلـك وظيفـة مـا ، تستدعي ممارسة السلطة وضوح الرؤية إلزاحة غشاوة العني وجتلية ظالم الليل املـبهم

  تنص عليه هذه العناوين من أدوات منرية.
  :الكتاب "الذهبي" -3

م أن يقــدموا النصــائح الغاليــة "خاصــة" النــاس ؛ هــم ونــاذرونهــم بالضــرورة قالئــل ، مــن يكــون بإمكــا
ــا أنــوارا هــي بــدورها نــادرة. ال  ا أن تشــع وترســل بلمعا مقابـل عــامتهم. كــذلك األشــياء الــيت تســتطيع بــذا
ـــز عـــن بـــاقي املعـــادن  شـــيء مينـــع إذن املؤلـــف الســـلطاين مـــن تقـــدمي كتابـــه علـــى أنـــه معـــدن "نفـــيس" متمي

  "املغشوشة".
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هــ) يف 694ويـرى ابـن احلـداد (، امللـوك" هـ) مؤلفه بــ"الذهب املسـبوك يف وعـظ488يعنون احلميدي(
ـــ"الترب املســبوك" 505(ويصــف الغــزايل، عته "جــوهرا نفيســا"بضــا هـــ) 255ويعنــون اجلــاحظ(، هـــ) كتابــه ب

" ولكتابـــه يف خماطبـــة ةهــــ) لكتابـــه يف الســـلطان عنـــوان "اللؤلـــؤ 327(ار ابـــن عبـــد ربـــهوخيتـــ، تأليفـــه بــــ"التاج"
املشــع  )18(ارات تقــدم لنــا الكتــاب الســلطاين خبصــائص "الــذهب"امللــوك اســم "املرجانــة". وهــي كلهــا عبــ

  لقيمته واملكتمل اخلالد الذي ال يعرتيه الصدأ. روالناد، بنوره
  :الكتاب "النادر" -4

، يقــدم املؤلــف الســلطاين كتابــه علــى أنــه بضــاعة قليلــة الوجــود، يف الســياق نفســه املتضــمن ملبــدأ النــدرة
هـــ) يف كتابــه "كنــزا" مكنونــا 654البضــائع. هكــذا يــرى ســبط ابــن اجلــوزي(مثينــة القيمــة ومتميــزة عــن بــاقي 

ويســـــم ، يف مقـــــام "العـــــني" هــــــ) مـــــا ألفـــــه8(القرنوينـــــزل ابـــــن هـــــذيل، الســـــلوك السياســـــي حيـــــوي كيفيـــــات
ويعترب ابن األزرق ما كتبه يف السياسة من قبيل "البدائع". وهـي  ، هـ) ما دونه بـ"التحفة"758(الطرسوسي

  وندرته.، يد "فرادة" الكتابكلها عبارات تف
ويكتمــــل بــــه. فـــــ"الكتاب اآلخــــر  إذ إن كــــل عنصــــر حييــــل علــــى، ال يتعلــــق األمــــر هنــــا بعناصــــر متباينــــة

حيوي كالما "ذهبيا" نفيسـا "ينـدر" مساعـه يف عـامل يعـج ، به يالناصح" ال ميكنه أن يكون إال "نورا" يهتد
م. ولعل أهم مثال يوضـح  ب الروحـي األ، العناصـر هـو مـا حكـاه ابـن املقفـعهـذه  اجتمـاعبالعوام وظلما

  :هلذه الكتابات حني قال
علـــم كســـرى أنوشـــروان بوجـــود كتـــاب "نفـــيس" يف خـــزائن ملـــوك اهلنـــد يتضـــمن "مـــا حيتـــاج إليـــه امللـــوك 

ومبـا أن الكتـاب حمـاط حبراسـة مشـددة وال يقـرب إليـه أحـد ، لسياسة رعيتها ونظام أمور ممالكها وتـدبريها"
نـدب كسـرى مـن أجـل احلصـول عليـه مجيـع مـا يف خزائنـه وأرسـل خدميـه "برزويـه" يف رحلـة ، تهلقيمته وندر 

وجيـالس ، طويلة لتحقيق مراده. ويقضي "برزويه" مدة طويلة يف اهلند "يطوف بباب امللك وجمالس السـوقة
ويســـأل عـــن خـــواص امللـــك واألشـــراف مـــن جلســـائه والعلمـــاء والفالســـفة..." حـــىت وصـــل إىل ، احلكمـــاء

، ال ليأخـذه ويعـود مـن حيـث أتـى، الكنـز-فـتمكن مـن الكتـاب، وانفتحت له سرا "خزائن" امللـك، بتغاهم
ارا وليال مث يرحل إىل بلده تاركا الكتاب   .)19(الكنز يف مكمنه-بل ليقوم بنسخه 

  "ثانيا: "المقـدمـة
الحتوائهــــا تنفــــتح كــــل الكتابــــات الســــلطانية علــــى "مقدمــــة" تكتســــي أمهيــــة مركزيــــة كمــــدخل للكتــــاب 

دعـــاء إمعلومـــات تســـاعد كثـــريا يف فهـــم طبيعتـــه ودواعـــي تأليفـــه وحتديـــد موضـــوعه. وإذا كـــان مـــن الصـــعب 
علــى ، فبإمكاننــا، وجــود تطــابق كلــي بــني "مقــدمات" التــآليف الســلطانية مــن حيــث العناصــر املكونــة هلــا

ا بـــني عناصـــر "قـــارة" يتـــواتر ذكرهـــا، األقـــل ـــا "مقدمـــة" دون  وعناصـــر "متغـــرية"، أن منيـــز يف شـــأ تنفـــرد 
  أخرى.
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نالحـــظ أن العناصـــر األوىل جمتمعـــة هـــي مـــا مييـــز ، ودومنـــا إجـــراء تفاضـــل بـــني العناصـــر القـــارة واملتغـــرية
بينمـــا تعـــرب العناصــــر املتغـــرية عـــن أحــــد ، الكتابـــة الســـلطانية كــــ"نوع" خــــاص مـــن أنـــواع الكتابــــة السياســـية

يف مقدمـة تأليفـه. وهـذا ال يعـين متامـا انفـراد هـذا املؤلـف انشغاالت "املؤلـف" السـلطاين إىل درجـة بثهـا لـه 
ولـــو مل يُـــْدرُِجوُه يف ، فقـــد جنـــد املوضـــوع نفســـه مطروحـــا يف ثنايـــا نصـــوص مـــؤلفني آخـــرين، مبـــا شـــغل بالـــه

  "مقدمات" تآليفهم.
" والعناصـــر "املتغـــرية، تنبـــئ عن"نـــوع" الكتابـــة السياســـية الســـلطانية وقواعـــدها، العناصـــر "القـــارة" ثابتـــة

   متبدلة حسبما قد يشغل هذا املؤلف أو ذاك.
وحينمـا يصـبح بإمكاننـا أن نسـتنتج ، نكون أمام عنصر قار حينما يتحقق التواتر الكايف لنعتـربه كـذلك

   من وراء هذا التواتر أمهيته كقاعدة من قواعد الكتابة السياسية السلطانية.
ود عنصــرين قــارين. يتعلــق األول باعتبــار مــن خــالل فحــص هــذه النصــوصّ ّ◌"التقدمييــة" وجــ، يتبــني لنــا

ويتعلـق الثـاين باعتبـار صـاحب السـلطة هـو املَخاطـب األول ، سياسـي-املؤلف لكتابه دليـل عمـل أخالقـي
ويطرح العنصر الثاين مسألة ، بالكتاب. يستتبع العنصر األول مفهوما "تقنيا" للسياسة عند هؤالء املؤلفني

  " واحلاكم مالك"السلطة".العالقة بني املؤلف مالك "املعرفة
  :المفهوم "التقني" للسياسة -1

ـــ ل عمـــل" تتضـــمن كـــل "املقـــدمات" العديـــد مـــن اإلشـــارات إىل أن الكتـــاب الســـلطاين هـــو مبثابـــة "دلي
ــا  سياســي-أخالقــي يوضــح الصــفات اخللقيــة والقواعــد السياســية الــالزم علــى صــاحب الســلطة االهتــداء 

  حلكم وتقوية دعائمه.حتقيقا هلدف مركزي يتمثل يف دوام ا
مل يـأت عليـه ، إذا حتفـظ الفطـن منهـا كـل يـوم بابـا، يقول املـرادي يف مقدمـة كتابـه: "فهـذه ثالثـون بابـا

. ويـــذهب )20(وتعلـــم أصـــال عظيمـــا مـــن السياســـة"، إال وقـــد حفـــظ صـــدرا كبـــريا مـــن احلكمـــة، الشـــهر
يشـري ، ويف مقدمة وصيته السياسـية .)21(الطرطوشي إىل أن دراسة كتابه تغين "امللك عن مشاورة الوزراء

مما خيتص بـه امللـوك وتنـتظم بـه ، أبو محو الزياين إىل أنه ضمن كتابه "وصايا حكمية وسياسة عملية علمية
ـــا "االنتفـــاع" )22"(أمـــورهم انتظـــام الســـلوك . ويوضـــح ابـــن رضـــوان أنـــه ألـــف "الشـــهب الالمعـــة" ليقـــع 

واطــــالع علــــى حــــظ عظــــيم مــــن ســــري األوائــــل ، واطرولتكــــون عونــــا علــــى تعلــــق األحكــــام السياســــية بــــاخل
. كمــــا يشــــري ابــــن األزرق إىل أن حمتويــــات كتابــــه تتجلــــى يف "قواعــــد حكميــــة... وفوائــــد )23(واألواخــــر
. ومــــن جهتــــه يهــــدف ابــــن طباطبــــا مــــن وراء ختصــــيص كتابــــه مبوضــــوع "األمــــور الســــلطانية )24"(شــــرعية

وهـــو نفـــس ، )25(علـــى رعيتـــه ومـــا جيـــب هلـــم عليـــهوالسياســـات امللوكيـــة" أن يبـــني للحـــاكم" مـــا جيـــب لـــه 
ـــ"ما جيــب اســتعماله أو تركــه مــن 630اهلــاجس الــذي يشــغل بــال القلعــي( هـــ) الــذي يعتــرب كتابــه تــدقيقا ل

. كمـا أوضـح الثعـاليب أنـه ضـمن كتابـه "مـا يصـلح )26"(األمور اليت حيمد متبعها عاقبة إصـدارها وإيرادهـا
م . ويف الســياق نفســه خياطــب الغــزايل يف مقدمــة "التــرب )27(لــيهم"وذكــر مــاهلم ومــا ع، للملــوك وأصــحا
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"... فإذا طلعت الشمس فأمر قارئا يقرأ عليك هذا الكتاب  املسبوك" السلطان حممد بن ملكشاه بقوله:
. ويشــري املــاوردي مــن جهتــه إىل أن هدفــه مــن تــأليف "تســهيل )28(يف كــل مجعــة ليحصــل يف حمفوظــك"

ومـن كتـاب "نصـيحة امللـوك" تقـدمي "مـواعظ" ألويل  )29(لـك وسياسـة امللـك"النظر" توضـيح "أخـالق امل
ا "إذ كان يف صالحهم صالح الرعية   .)30(ويف فسادهم فساد الربية..."، األمر يهتدون 

واملفهــوم "التقــين" ، االستشــهادات الــيت تؤكــد الطــابع "العملــي" للتــأليف الســلطاين، لــو شــئنا، تطــول بنــا
فــإن ، وحــىت لــو مل يصــرح املؤلــف بــذلك، يــه.وبغض النظــر عــن أي استشــهاد "نصــي"للسياســة املهــيمن عل

هذا الطابع "العملي و"التقين" يظل أمـرا مسـتفادا يف الكتابـة السـلطانية إذ يكفـي أن تتأمـل عـرض املؤلـف 
  حملتويات كتابه لتتأكد من ذلك.

"الرسـائل" املنـدرجني يف بـاب جتـب اإلشـارة إىل أن "العهـود" و، وقبل مناقشة مستتبعات هذه اخلاصـية
  السياسة السلطانية ال ينفلتان بدورمها من هذا الطابع "العملي" و"املفهوم التقين" للسياسة.

العهـــد هـــو يف حـــد ذاتـــه وصـــية سياســـية يثبـــت فيهـــا صـــاحب الســـلطة ملـــن ســـيخلفه طـــرق احلكـــم وفـــن 
أردشري ملك امللـوك إىل مـن خيلـف  "من :التدبري السياسي. يتبني ذلك يف "عهد أردشري" الذي يبدأ بقوله

ويتضـح الطـابع التلقيـين أو "التعليمـي" يف كـل فقـرات "العهـد" الـيت تبـدأ ، )31(بعقبه مـن ملـوك فـارس.."
وأراد لـه أن ، : "واعلموا..." مما يدل على أن أردشري ضـمن "عهـده" خالصـة جتربتـه السياسـيةدائما بعبارة

  .)32(لطة بعده من امللوكيكون "إماما" و"إعالما" ملن سيتوىل الس
يقـول امللــك خماطبــا ويل ، "عهــد امللـك البنــه" :ويف مقدمـة اجلــزء األول مـن "العهــود اليونانيـة" املعنــون بــ

فلــيكن نصــب عينيــك ومســري ، عهــده: "وقــد خلفــت لــك مــن جتــاريب مــا حتســن عائدتــه عليــك وأثــره فيــك
كمـا توضـح ،  )33(لـه" قـوة لـك وإالنـة ادته عليك جتـد فيـهوتلق به ما مجح منك واستعصت مق، خلوتك

مقدمة "العهد" الثاين املعنون بـ"عهد الوزير إىل ولـده" ظـروف والدة هـذا الـنص وطابعـه "التعليمـي"؛ ذلـك 
فيـــأمر الـــوزير ، فيشـــق ذلـــك علـــى امللـــك، وكـــان عليـــه أن يغـــادر الـــوزارة، تقـــدم بـــه الســـن، أن وزيـــرا موهوبـــا

  .)34(ون دليل عمل للوزير الشاببصرف األمر إىل ولده وكتابة "عهد" يك
بــن أيب  ويتبــني أيضــا مــن خــالل نــص "عهــد األشــرت" حضــور هــاجس التــدبري السياســي؛ إذ كتبــه علــي

ــم "جبايــة اخلــراج وجهــاد العــدو واستصــالح  طالــب لألشــرت النخعــي ملــا واله علــى مصــر وضــمنه نصــائح 
مــروان البنــه عبيــد اهللا" مــن خــالل  . ويتضــح اهلــاجس نفســه يف مقدمــة "عهــد)35(األهــل وعمــارة الــبالد"

  .)36(عبارات "التوجيه" و"اإلرشاد"... اليت تضمنتها
، أي تلـــك الـــيت "تتنـــاول الشـــؤون احلكوميـــة، ســـواء منهـــا الديوانيـــة أو الرمسيـــة، أمـــا "الرســـائل السياســـية"

نعتهـــا . أو تلـــك الـــيت يصـــعب )37(وتصـــدر عـــن اهليئـــة الـــيت تكـــل إليهـــا الســـلطة صـــياغة مـــا تريـــد كتابتـــه"
ا إىل "ديوان" السلطة، بالرمسية وغالبا مـا تتميـز بلهجتهـا احلـادة طلبـا إلصـالح خلـل ، إذ ال ينتمي أصحا

، مــا يف شــؤون الســلطة. فــاملالحظ أن كــال النــوعني خيــتص مبوضــوع مــا مــن موضــوعات التــدبري السياســي
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اجس عملي. يتبني ذلك يف "رسائل" عبد احلميـد الكاتـب أو يف "ر  سـائل" مـوالي إمساعيــل إىل ويعاجله 
. كمـــا تنبـــئ )38(ولـــده املـــأمون الـــيت يـــأمره فيهـــا بـــأن جيعلهـــا "نصـــيب عينيـــه" ويســـتعملها "ذخـــرية وحـــرزا"

"رسائل" ابن عباد السياسية عن حضـور اهلـاجس نفسـه يف طلبـه "إلغـاء مظلمـة الرتتيـب" وحـث السـلطان 
ئل" اليوســي يف "نــدب امللــوك إىل العــدل" أو وكــذا "رســا )39(علــى "مراقبــة العمــال" أو "نصــح الــوزير"...

  .)40(أجوبته على "أسئلة" حمددة يطرحها السلطان... إخل
حتتمـــه  ابـــديهيإذا كـــان الطـــابع "العملـــي" للكتابـــة السياســـية الســـلطانية شـــيئا واضـــحا إن مل نقـــل أمـــرا 

ثــل هــذا التصــور للمجــال فــإن مــا ينبغــي اإلشــارة إليــه باملقابــل هــو النتــائج املرتتبــة عــن م، طبيعتهــا نفســها
  والثانية تساؤلية.، السياسي. وحنصرها يف نقطتني: األوىل تقريرية

  تجريبية الفكر ومواالة السلطة -أ
هكذا ال يهمه من الدولة ، وإمنا دائما وأبدا "لذاته"، ال يتناول األدب السلطاين موضوعا ما "يف ذاته"
بقـدر مـا يبحـث يف الوسـائل ، ا أو مناقشـة "شـرعيتها"أو السلطة السياسـية البحـث يف أسسـها أو تارخييتهـ

ا تقويتهـا واحلفـاظ علـى هيبتهـا. وال يتضـمن طرحـه لــ "أخالقيـات السـلطة" أي  و"التقنيات" الـيت مـن شـأ
بل يتعلق األمر عنده بإشارات متفرقة من هنـا وهنـاك ملـدى نفـع ، بعد نظري حتليلي لعالقة هذه بالسياسة

. وإذا مـا تعلـق األمـر مبوضـوع "البريوقراطيـة" )41(للسـلطان قي أو ذاك بالنسبةا الفعل األخالأو ضرر هذ
فإن ما يشـغل بالـه هـو باسـتمرار شـروط "اختيـار" صـاحب ، أو احلاشية السلطانية من وزارة وكتابة وغريمها

م هـذا . وال يهـ)42("الوظيفة" وطرق "اختباره" دومنا حتليل لدور هذه الفئة السياسي وموقعهـا مـن الدولـة
كما ال يهمـه مـن ذكـر   )43(األدب من ذكر "اجليش" سوى عرض "أقسامه" وضرورة تسديد "أرزاقه"...

ـــــا التقـــــاء شـــــرورها وضـــــمان  "الرعيـــــة" غـــــري طـــــرح التقنيـــــات الســـــلوكية الواجـــــب علـــــى احلـــــاكم االهتـــــداء 
  إخل. )44(والئها..

ننا أمـام تفكـري يف السياسـة مبـا هـي ال تدع مثل هذه التصورات اليت أمجلنا احلديث عنها جماال للشك أ
. يـذيب املؤلـف )45(ولـيس أبـدا بوصـفها موضـوعا للتأمـل أو التحليـل النظـري، إجراءات عمليـة وسـلوكية

السلطاين كل مسافة بينه وبني املوضوع املدروس. ويغيـب عنـه كـل "سـؤال" لتحضـر "أجوبـة" شـىت ينتقيهـا 
  جاهزة لألخذ من هنا وهناك ليقدمها للسلطان.

  مآل النصيحة -ب
، فمـن حقنـا التسـاؤل عـن مـدى عمليتـه، إذا كان الكتاب السلطاين يقدم نفسه على أنه "دليل عمل"

بــل حــىت قابليــة مــا حيتويــه للتطبيــق. هــل حــدث أن جلــأ الســلطان فعــال إىل "نصــائح" األديــب الســلطاين؟ 
  وقد ال يفعل؟ وهل تكون السياسة خاضعة لفعل "إرادي" قد يقوم به من يتوىل أمور السلطة

ميكــن مالحظــة أن جممــل هــذه "النصــائح" ال تتجــاوز إال ملامــا حــدود "األخــالق" والنوايــا الطيبــة ، بــدًءا
والتحلــــي بـــــ"الشجاعة" ولــــزوم "احلــــذر" وإغاثــــة ، واالتصــــاف بـــــ"الكرم"، مــــن قبيــــل احلــــث علــــى "العــــدل"
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م عـن اتبـاع أغلبهـا مـن طـرف قـد ال يـنج، عكس مـا يدعيـه األديـب السـلطاين، املظلوم.. وهي أخالقيات
احلــــــاكم ســــــوى ســــــريه حنــــــو اهلــــــالك والــــــدمار كمــــــا يشــــــرح ذلــــــك مفكــــــر الواقعيــــــة السياســــــية ماكيــــــافلي 

Machiavel)46( ،تثبـت ، وإذا كانت احلياة السياسية كما المسها مفكر واقعـي آخـر هـو ابـن خلـدون
"طبــائع العمــران" ولــيس مــا  وأن الســلطان حتكمــه، أن التــآليف الســلطانية لغــو أحاديــث واســتكثار أقــوال

فلم جيهد هؤالء األدبـاء أنفسـهم يف "علـم" لـيس وراءه "عمـل" بـل مل يطلـب ، )47(ختططه هذه التآليف
وهــو يعــي مســبقا أن ال ، الســلطان بالــذات مــن هــذا الفقيــه أو ذاك الكاتــب تــدوين تــأليف يكــون عونــا لــه

ـذا احلجـم  فائدة عملية ترجى منه؟ هل يكون األمر سخرية من السلطان؟ وهل يكون الفقهاء والكتـاب 
مــن عــدم اإلدراك ليتومهــوا أن الســلطان صــادق يف طلبــه؟ أال تصــدق علــيهم قولــه ابــن خلــدون الــيت تنعــتهم 
بـــ"اجلهل" السياســي؟ ولكــن أال يعــدو أن يكــون األمــر جمــرد "ســيناريو" حمبــوك يــوزع األدوار بــني "الناصــح" 

ولكـن سـنحاول تلمـس بعـض عناصـرها مـن خـالل ، أجوبة شـافية. أسئلة ال ندعي هلا )48(و|املنصوح"
طــرح العالقــة بــني مــن ميلــك "املعرفــة" ومــن ميلــك "الســلطة". وهــو العنصــر أو الثابــت الثــاين يف "مقــدمات" 

  اآلداب السلطانية.
  : العمل مع السلطاناإلهداء 2-

ن خالهلــا كتابـــه إىل تتضــمن جــل "مقــدمات" اآلداب الســـلطانية عبــارات ثنــاء ووالء يهــدي املؤلـــف مــ
وحــىت لــو انتقــى التصــريح املباشــر باســم احلــاكم ، وغالبــا مــا يكــون "اإلهــداء" صــرحيا امسيــا، رجــل الســلطة

ومـن خـالل صـيغة "املقدمـة" نفسـها يظـل يف حقيقتـه معـىن مسـتفادا ، فـإن "اإلهـداء"، املخاطب بالكتاب
  ولو غاب لفظا.

لسلطة العديد من القضايا املتعلقـة بطبيعـة العالقـة بـني مـن يثري إهداء املؤلف "بضاعته" الثقافية لرجل ا
مل اإلهداء ومـا ضـرورته؟ أيكـون تطبيقـا ملقولـة "الـدين النصـيحة"  ومن ميلك زمام السلطة:ميلك فن الكتابة 

أم يكـون االثنـان معـا؟  ، أو يتسـرت عـن طمـوح لوجاهـة مـا، كما يـرى املـاوردي يف مقدمـة "نصـيحة امللـوك"
السلطاين من "صـحبة السـلطان" يف اآلن نفسـه الـذي جنـد مؤلفيـه مسـرعني للقائـه بـل  كيف حيذر األدب
  متزامحني أمام بابه؟

ا" ، نشــري أوال إىل "األشــكال" الــيت يتخــذها، يف طرحنــا هلــذا العنصــر الثــاين "القــار" مث ننــاقش "مضــمو
  إن مل نقل مصداقيته.، متسائلني عن مدى حقيقته

  :أشكال "اإلهداء" -أ
  :أن منيز انطالقا من النصوص اليت بني أيدينا بني أربع حاالتميكن 

  أن يبادر املؤلف من تلقاء ذاته بالكتابة لسلطان ما ختصيصا. -أ
  أن يأمر السلطان مؤلفا ما بالكتابة له. -ب
  أن يهدي املؤلف كتابه إىل كل من آتاه اهللا سلطانا تعميما. -ج
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  ًة لويلِّ عهده.أن يكتب السلطان بنفسه مؤلََّفُه هدي -د
يوجـــه ، ال يهـــم. هكـــذا، نصـــحا للســـلطان أو تقربـــا منـــه، يبـــادر "املؤلـــف" بالكتابـــة الحالـــة األولـــىيف 

. وملـا رأى )49(املرادي خطابه يف "املقدمة" إىل األمري املرابطي أيب بكر بن عمـر متمنيـا لـه "طـول البقـاء"
ئحي ومــا بســطه مــن عــدل" رغــب أن "خيصــه" الطرطوشــي "األجــل املــأمون نظــام الــدين أبــا عبــد اهللا البطــا

كما "خص" اجلاحظ بوضع كتاب "التاج" األمري الفتح بـن خاقـان "إذ كـان ،  )50(بكتابه "سراج امللوك"
وبلغـــه مـــن عـــدة جهـــات "غـــزارة فضـــل ، . وحـــني اســـتقر ابـــن طباطبـــا باملوصـــل)51(باحلكمــة مشـــغوفا..."

. وكـان الـذي حـدا )52(اب ليكون تـذكرة لـه..."صاحبها األعظم" ارتأى "أن خيدم حضرته بتأليف الكت
حـىت إذا خلـص ، بابن احلداد إىل التأليف ما اشتهر به "ويل الدولة البدرية" من مجيل السرية وعمـل العـدل

. كمــا يــربط الشــيزري أيضــا )53(اهلديــة "محلــه خدمــة منــه حملــروس خزانتــه العــامرة.."-مــن تــأليف الكتــاب
  .)54(ومجعه لكتابه هدية منه لـ"خزانة" ويل أمره ينب "خصال" السلطان صالح الدين

هـــو يف حقيقتـــه "أمـــر" ســـلطاين ، يكـــون تـــأليف الكتـــاب بــــ"طلب" مـــن الســـلطان، الحالـــة الثانيـــةويف 
يستجيب له املؤلف بكل محاس معـربا عـن غـري قليـل مـن االعتـزاز لكونـه حمـط سـؤال مـن السـلطان نفسـه. 

. )55(اعي تأليف الكتاب بـ"االمتثال" ملن "أوامره مطاعة جمابة"هكذا يشرح ابن أيب الربيع يف مقدمته دو 
إذ لـوال ، ويذهب الثعاليب إىل أن "آداب امللوك" يتجاوز كونه هدية مرفوعة إىل امللك "أيب العبـاس مـأمون"

ملــا كــان للكتــاب وجــود. ويتحــدث ابــن رضــوان يف ، )56(بتأليفــه.." -زاده اهللا علــوا–خــروج "أمــره العــايل 
كتابـه عـن "مقـام اخلالفـة العليـة" و"اإلرادة الصـادرة عـن علـو اهلمـم" قاصـدا بـذلك السـلطان املـريين مقدمة  

ـــه ـــه ومـــن تلقـــاء ذات ـــأليف الكاتـــب مل يكـــن مبحـــض إرادت وإمنـــا هـــو "تكليـــف" ، أيب ســـامل ومشـــريا إىل أن ت
. وقـد )57(متثال"وما كان عليه إال أن يبادر األمر امللكي بـ"واجب اال، اختصه به السلطان وحضه عليه

حيــدث أن يكلــف الســلطان أكثــر مــن واحــد مبهمــة التــأليف حــىت يتســىن لــه اختيــار األفضــل. ففــي مقدمــة 
هـ) نقرأ حكاية تفيد أن السلطان أبو الفتح ملكشاه توجه  485(لة يف احلكم" لنظام امللك الطوسي"مقا

كمـه إلصـالح كـل اعوجـاج قـد خيـل خبطابه إىل كل العلماء والشخصـيات النافـذة طالبـا مـنهم النظـر يف ح
م... وكانت النتيجة اختيار السلطان ملا كتبه نظام امللك  خالصةَ  بأركان الدولة... وأن ميدوه كتابةً  تأمال

  .)58("دليل عمل" له الكتماله ودقته وإحاطته بكل أمور اململكة
مــا هــو احلــال عنــد املــاوردي يكــون "اإلهــداء" عامــا ولكــل مــن آتــاه اهللا ســلطانا مثل الحالــة الثالثــةويف 

. وعنــد ابــن األزرق الــذي يقــدم كتابــه )59(الــذي يقــول "فكتبنــا هــذا نصــيحة للملــوك وإظهــارا حملبــتهم.."
كمـــا تنطبـــق احلالـــة نفســـها علـــى القلعـــي يف كتابـــه ،  )60(إىل كـــل "أمـــري صـــدقت فيـــه رغبتـــه وظهـــرت..."

ذيب الرياسة" حيث يتخذ اإلهداء كما يتضح ذلـك مـن ،  ختصيص باالسم صيغة العمومية دون )61("
  سياق "مقدمة" الكتاب.
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ـــا كانــــت أمـــرا نـــادرا، واألخـــرية الحالـــة الرابعــــةأمـــا  إذ ال يقــــوم "مؤلـــف" مــــا بإهـــداء كتابــــه ، فيبــــدو أ
لصــاحب الســلطة وإمنــا يبــادر رجــل الســلطة نفســه بتــأليف الكتــاب هديــة منــه ملــن ســيتوىل الســلطة بعــده. 

يــنص ملــك تلمســان أبــو محــو موســى ، "واســطة الســلوك يف سياســة امللــوك"ففــي مقدمــة وصــيته السياســية 
هــي عصــارة جتربتــه السياســية ليســتفيد منهــا "ويل عهــده ، الزيــاين أنــه ضــمن كتابــه "وصــايا علميــة عمليــة"

  .)62(ووارث جمده"
تبـه فـإن العالقـة بـني مـا يك، أو عاما مستفادا، صرحيا امسيا، مهما كان الشكل الذي يتخذه "اإلهداء"

ــــــــف" ومــــــــا يرومــــــــه "ال وضــــــــمري ، (التــــــــدبري السياســــــــي)ســــــــلطان" تظــــــــل قائمــــــــة؛ فموضــــــــوع الكتاب"املؤل
(خزانة امللك)؛ كلها عناصـر ثابتـة ال تتغـري. وحـىت حينمـا يبـادر خاطب(صاحب السلطة) ومآل الكتابامل

، بقـى ثابتـافاملوضـوع ي، فـال شـيء يتغـري مـن حمـددات هـذه العالقـة، فيقـوم مبهمـة الكتابـة، السلطان بنفسـه
  ومآل الكتاب املفرتض يبقى على الدوام "خزانة السلطان" املقبل.، وضمري املخاطب ال يتبدل

  :مصداقية "اإلهداء" -ب
ومـا أمهيتـه حـىت نثـريه؟ أال يكـون يف حقيقتـه ، ما هي القيمة اليت ميكن أن نضفيها على هذا "اإلهداء"

-وخاصــة أنــه طبــع كــل أو ُجــلَّ املؤلفــات العربيــة، مــاأمــرا "شــكليا" متليــه بعــض اخلصــائص احملــددة لثقافــة 
اإلســــالمية؟ أال ينحصــــر دوره يف رغبــــة املؤلــــف إضــــفاء أمهيــــة مــــا علــــى كتــــاب يكــــون "قارئــــه" األول هــــو 
السلطان؟ وأال حيق لنا اعتباره عالمة على هدنة أو تصاحل بني املعرفة والسلطة مبـا أنـه يفـرتض "العمـل مـع 

  "؟السلطان" و"صحبة السالطني
يبدو أن العالقة بني املؤلف وكتابه والسلطان ليست خاصة وال ضرورية بقدر ما هـي عامـة واعتباطيـة؛ 

  )63( :لنوضح ذلك
ص) -م-(سفـإن العالقـة، حينما يقـوم مفكـر سـلطاين(س) بإهـداء تأليفـه(م) إىل حـاكم سـلطاين(ص)

قضـايا نوعيـة ختـص مشـاكل أو  (م) ال جييـب علـىمبـا أن مـا يتضـمنه الكتـاب، لتحديدال تكون "فردية" با
ــــباحلــــاكم الســــلطاين ــــك أن اســــتقراء "كت ــــد. ذل تعايشــــت مــــع ، هــــدايا" متعــــددة-(ص) ووحــــده بالتحدي

 interchangeableتوضـح أننـا أمـام مؤلفـات قابلـة لالسـتبدال ، سلطنات متنوعة يف املكان والزمان
  وأن ما تتضمنه من نصائح ميكن أن ينطبق على أي حاكم سلطاين.

واحتمــــاال بعــــض ، واســــم دولتــــه، ن تغــــري اســــم امللــــك أو الســــلطان الــــذي أهــــدي لــــه الكتــــابيكفــــي أ
وتضع مكان ذلك اسم ملك آخر ودولته... حىت يصبح الكتاب قابال لإلهـداء ، املعطيات احمللية اخلاصة

وهــذا  ، (س) والَءه للحــاكم الســلطاين (ص)مث يكفــي أن يغــري األديــب الســلطاينإىل امللــك اجلديــد. ومــن 
، "شـكلية" طفيفـةلتغيـريات ، إن اقتضـى احلـال، (م) بعـد إخضـاعهليهـدي الكتـاب نفسـه، ن أمرا شائعااك

(ز) وهكذا دواليك... بل ميكن ألي أديب سلطاين أن يستغين عـن ذكـر كـل مـا مـن حلاكم سلطاين آخر
دو النص شأنه أن حييل على سلطان بعينه ليصبح كتابه بضاعة سلطانية ميكن ألي حاكم استهالكها. يب
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ميكــن لكــل الســلطنات ، مفتوحـا أو غفــال جمهــول األب، )64(رمبــا بســبب مــن "غيــاب" مؤلفــه، السـلطاين
ــــا واختلــــف ســــالطينها. وكمــــا أن كتابــــا ســــلطانيا "مفــــردا" يصــــلح  أن تتبنــــاه وترعــــاه مهمــــا تنوعــــت بالطا

  لفات السلطانية...فإن دولة سلطانية "مفردة" ميكن أن ترعى "مجعا" من املؤ ، لـ"مجع" من السلطنات
أو باألصـــح ، نقطتـــان أساســـيتان يلخصـــهما لنـــا اســـتقراء "مقـــدمات" هـــذه الكتابـــات؛ الطـــابع العملـــي

والعالقــة العضــوية الــيت جتمــع "الكاتــب" برجــل الســلطة. ومهــا معــا مــا ، ة للفكــر الســلطاينحالرؤيــة الصــحي
  نت السلطاين.ترتمجه بنوع من التفصيل خمتلف املواضيع "اجلزئية" املطروحة يف امل

  : الفهرسةالثـاث
حنــاول يف هــذا املبحــث األخــري أن نبــني مــن خــالل اســتقرائنا لعــدد مــن "فهــارس" األدبيــات السياســية 
ــا وحــدة العناصــر أو احملــاور الــيت تكــون نســيج الــنص السياســي الســلطاين  الســلطانية واملقارنــة بــني حمتويا

  وبات اليت تعرتض مثل هذا اإلجراء.عامة. غري أنه جتب اإلشارة يف البدء لبعض الصع
إن جــردا أوليــا هلــذه الفهــارس يــربز بشــكل واضــح مــدى تنوعهــا وتباينهــا مــن حيــث غــىن أو فقــر مــا  -أ

ـــا إىل حـــد قـــد يقـــر معـــه الباحـــث بصـــعوبة حصـــرها ، تتضـــمنه مـــن مـــواد ا وتبويبا أو مـــن حيـــث تقســـيما
فاقـدة لكـل ، هـذه الفهـارس تبـدو أحيانـا متنـاثرةوإخضاعها ملعيار تصنيفي واحد. فالعناوين اليت تتضمنها 

طارحا كـل موضـوع خطـر ، ال تسلسل حيكمها وكما لو أن املؤلف يضع عناوينه كما اتفق، وحدة عضوية
وتسلسـل يف ، وهذا ال مينع من وجود فهارس أخرى تنبئ موادهـا عـن إحكـام يف التبويـب، )65(له بالبال

  .)66(م العام للكتابالتحليل وجهد نظري مسبق يف وضع التصمي
ـا -ب حبيـث يقـرأ الكتـاب مـن أولـه إىل آخـره ، تتمثل الصعوبة الثانية يف غيـاب "الفهرسـة" يف حـد ذا

ا أن تدل القارئ على احملاور األساسية أو الثانوية للكتاب   .)67(دون عناوين أصلية أو فرعية من شأ
ما. فقـد يكـون يتجلى العائق الثالث يف عدم التطابق أحيانا بني عنو  -ج ان الباب أو الفصل وحمتويا

عنوان فصـل مـا هـو "العـدل" ويكـون موضـوعه املركـزي هـو "العمـران" أو يكـون "املـال" وهـو يتحـدث عـن 
  كما قد َجيَْمُع عنواٌن واحٌد موضوعني أو أكثر.،  "اجلند"
ية واإلشـارة إىل إذا كان اهلدف من البحث يف "منت الفهـارس" اسـتخراج العناصـر "القـارة" األساسـ -د

فبأي معيار حيق لنا أن نعتـرب هـذا العنصـر أو ذاك قـارا؟ هـل يكفـي أن يتكـرر مـرتني أو ، "املتغرية" العارضة
  أم جيب أن يشمل كل مكونات املنت لنعتربه كذلك؟، أربع مرات داخل منت يتكون من أربعني فهرسا

 س "منـوذجي" تشـابه عناصـرها أو علــىيتضـمن إجـراء تنـاظر بـني فهـارس خمتلفـة بغيـة اسـتنتاج فهـر  -هــ
ا بشكل يسمح بتصنيفها يف خانـات حمـددة. ولكـن مـا العمـل حـني نعثـر علـى موضـوع فريـد ، األقل تقار

  من نوعه اختص به مؤلف دون غريه؟ هل نقصيه من التصنيف أم ندخله قسرا يف منذجتنا؟
ترتـــد إليـــه كافـــة الفهـــارس  وحـــىت لـــو ســـلمنا جـــدال بإمكانيـــة الوصـــول إىل فهـــرس موحـــد ومنـــوذجي -و
، وأن التطابقـات احملصـل عليهـا تبقـى ظاهريـة، أال ميكن اجلزم بأن العملية كلها شكلية !وماذا بعد ؛املفردة
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ال فائدة منها وناقصة منهجيـا فيمـا لـو افرتضـنا أن وحـدة املوضـوع أو تطـابق العنـاوين ال تسـتتبع بالضـرورة 
 !على كافة املؤلفني السلطانيني مضمونا أو حتليال موحدا مستنسخا ينطبق

ال تشكل الصعوبات املـذكورة مـربرا كافيـا للتخلـي عـن فكـرة بنـاء فهـرس منـوذجي. فتنـوع الفهـارس بـني 
اإلســـهاب واإلجيـــاز وفقـــر املـــادة وغناهـــا مســـألة "كميـــة" ال تـــؤثر يف جناعـــة املعيـــار املعتمـــد يف التصـــنيف. 

. وعــدم التطــابق الـذي قــد نعثــر )68(حمتويــات الكتـاب وغيـاب الفهــرس أحيانـا إمنــا يقتضــي اسـتنتاجه مــن
ا إمنــا جيــد حلــه يف فهــم أوىل لطبيعــة الكتابــة السياســية الســلطانية الــيت مــن  عليــه بــني عنــوان املــادة ومضــمو

ا تداخل موضوع مع آخر يقرتب منه. كمواضيع اجلند واملال أو مواضـيع العـدل والعمـران ديـد أمـا حت، ميز
منـــا باألســـاس) فيســـتنتج مـــن خـــالل التـــواتر الكـــايف العتبارهـــا  يف الفهـــارسالعناصـــر "القـــارة"  (وهي مـــا 

بينما ميكن اعتبار العناوين "الفريدة" املستعصية على التصـنيف "عارضـة" ممـا يسـمح لنـا بإدخاهلـا ، كذلك
 ألن ؛يبــــدو أن القـــــول مبحدوديـــــة مثـــــل هــــذا الـــــنهج الشـــــكلي ال يســـــتقيم، يف خانــــة "املتغـــــريات". وأخـــــريا

  ينبئ يف احلقيقة عن "مضمونه" كما سيأيت بيانه. -ويف هذه احلالة اليت حنن بصدها-"الشكل" 
لنأخـــــذ إذن "الفهـــــارس" كمـــــا ميكـــــن أن يضـــــعها أمامنـــــا "املـــــنت" املختـــــار. ولـــــنقم برتتيـــــب أويل لكـــــل 

ــا ة ونضــعها يف خانــة نعطيهــا عنوانــا جديــدا أو حنــافظ علــى عنوا األصــلي. مث  "العنــاوين" املتكــررة واملتشــا
 جنمع ما تبقى مـن "العنـاوين" املتفـردة واملستعصـية علـى التصـنيف ونـدخلها يف خانـة خاصـة بــ"املتغريات".

أننـــا ســـوف حنصـــل علـــى فهرســـة ضـــخمة. فمـــا العمـــل؟ هنـــا يبـــدأ املشـــكل احلقيقـــي املتمثـــل يف  مـــن املؤكـــد
يف  )69(علـــى أمهيـــة املعيـــار"معيـــار" التصـــنيف للحصـــول علـــى الفهرســـة النموذجيـــة. وال داعـــي للتأكيـــد 

، الوصول أو عدم الوصول إىل تصنيف شامل مطابق ينبثق من داخـل الكتابـة السياسـية السـلطانية نفسـها
  وحيافظ على مضامينها دون إسقاطات تبعدنا عن روح هذه الكتابة.

، ت السـلطانميكننا أن نقسم مواد الفهـارس السـلطانية إىل ثالثـة أقسـام حموريـة. يتعلـق األول بأخالقيـا
ويتضمن القسـم الثالـث مـا ميكـن تسـميته مبقومـات امللـك. ، ويشمل الثاين احلاشية السلطانية بكل مراتبها

فبإمكاننـــا أن نضـــيف ، وإذا كانـــت األقســـام الثالثـــة املـــذكورة تشـــكل "ثوابـــت" الفكـــر السياســـي الســـلطاين
ـا ال تشـكل بالضـرورة ثابتـا الـيت  وعاتقسما خاصا نضمنه مـا أمسينـاه بـاملتغريات وهـي تلـك املوضـ يبـدو أ

  من ثوابت الفكر السياسي السلطاين.
  أخالقيات السلطان -1

ــا الــيت يتكــون منهــا كتــاب "اإلشــارة" خيصــص املــرادي أكثــر مــن نصــفها ألخالقيــات  30مــن بــني  باب
 والتجــرب واخلضــوع واحلــزم اوتشــمل مواضــيع "احللــم والصــرب والكــالم والصــمت والغضــب والرضــ، الســلطان

والتفــــريط والكتمــــان واجلــــود واإلمســــاك والشــــجاعة واجلــــنب والتحبــــب واملواصــــلة واحليلــــة واملكــــر والتــــداهي 
بابــا الــيت يتكــون منهــا "الســراج" خيصــص الطرطوشــي حــوايل نصــف هــذا  64. ومــن بــني )70(والتغافــل"

ان العــدد ملوضــوع "اخلصــال الســلطانية" مــن عــدل وكــرم وحلــم وعفــو وغضــب وســخاء وخبــل وصــرب وكتمــ



78 

فصــال مــن كتــاب "الشــهب" يتحــدث ابــن رضــوان فيمــا ال يقــل عــن عشــرة  25ومــن بــني ، )71(الســر...
ـــم العـــدل واحللـــم والتغافـــل واجلـــود والســـخاء واإلمســـاك... كمـــا يتحـــدث عـــن  وعاتفصـــول عـــن موضـــ

ـــا صـــص أبـــو محـــو الزيـــاين بابـــا . ومـــن جهتـــه خي)72(خصـــال فاســـدة جيـــب علـــى احلـــاكم الســـلطاين اجتنا
(من أصل أربعة أبواب) ملا أمساه "األوصاف احملمودة اليت هي نظام امللـك وكمالـه" وهـي الشـجاعة بأكمله

أخــرى مثــل احلــزم والــدهاء وحســن التــدبري يف ثنايــا األبــواب  إضــافة لــذكره صــفاتٍ ، والكــرم واحللــم والعفــو
لكتــاب الثــاين . ويتحــدث ابــن األزرق بإســهاب يف البــاب الثــاين مــن ا)73(األخــرى مــن وصــيته السياســية

ا "الفعل السلطاين"   .)74(وهي ال تقل عن عشرين صفة خلقية، عن "الصفات" اليت جيب أن يصدر 
ويف كتابه "آداب امللوك" يتحدث الثعاليب يف كل من البـابني اخلـامس والثـامن عـن "أخـالق امللـوك..." 

ملوضـوع "أخـالق امللـك" إذ خيصص نصف الكتـاب ، . وال خيرج املاوردي عن هذا اإلطار)75(وسلوكهم
كمــا جتــب   )76(يتحــدث فيــه بإســهاب وتــدقيق عــن األخــالق والســجايا والعــادات والفضــائل والرذائــل...

. )77(نفسـها األخالقيـة وعاتلموضـلاإلشارة إىل ختصيصـه البـابني الرابـع واخلـامس مـن "نصـيحة امللـوك" 
ور األخالقي يف جممـل أبوابـه العشـرة حيـث يكاد يتجاوز احملال أما "كتاب "اجلوهر النفيس" البن احلداد ف

يتحــدث عــن "احللــم واألنــاة والعفــو واصــطناع املعــروف ومكــارم األخــالق والســؤدد واملــروءة وحســن اخللــق 
  .)78(والسخاء واجلود..."

إذ ال ، تطــول بنــا االستشــهادات لــو حاولنــا ذكــر مــا تضــمنته فهــارس ســلطانية أخــرى مــن أخالقيــات
هي يتماشـى يوهذا أمر بد، )79(السلطانية خيلو من ذكر "أخالقيات السلطان"يوجد كتاب يف السياسة 

مع طبيعة هذه الكتابة السياسية. غري أن هناك بعض املالحظات فيمـا خيـص هـذا احملـور األويل مـن حمـاور 
  الفهارس السلطانية.

ـا ، ابـاإذا كان األدباء السلطانيون يتفـاوتون يف ذكـر جممـل هـذه األخالقيـات إسـهابا وإجي -أ فاملؤكـد أ
  تشكل النقطة املركزية لكل كتابة سياسية سلطانية.

إن حصــر جممــل هــذه "األخالقيــات" داخــل حمــور واحــد يســاعد علــى القيــام جبــرد شــامل جملمــوع  -ب
عناصرها وتنظيم هذه العناصر. بل إنه يسمح على اخلصوص بالقيام بتصـنيفات فرعيـة حمـددة كـأن جنزئهـا 

ختـــص الســـلوك "الشخصـــي" للســـلطان مـــن مأكـــل وملـــبس ومـــنكح وهلـــو ومبيـــت... مـــثال إىل أخالقيـــات 
وأخالقيات ختص سلوك السـلطان مـع "حاشـيته" وخواصـه مـن اختيـار ورقابـة وتغافـل... وأخالقيـات ثالثـة 
ختــــص ســــلوكه مــــع "رعيتــــه" مــــن عــــدل ورفــــق وحلــــم وعفــــو وحــــذر... ورابعــــة ختــــص ســــلوكه مــــع "أنــــداده" 

  خل.إرب من دهاء وشجاعة وفراسة... السالطني زمن السلم أو احل
مـــن الواضـــح أخـــريا أن هـــذه "األخالقيـــات" غـــري معزولـــة عـــن بـــاقي احملـــاور الـــيت تشـــملها الكتابـــة  -ج

فات اجلزئية املدرجـة يف السلطانية مثل "مقومات امللك" و"احلاشية السلطانية" كما تدل على ذلك التصني
  وكما سيأيت بيانه.، (ب) أعالهاملالحظة
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  حاشية السلطانيةال -2
، الســـلطانيةفإضـــافة إىل تضـــمنها للمراتـــب أو اخلطـــط ، اخرتنـــا عبـــارة "احلاشـــية الســـلطانية" لشـــموليتها

ــا تعــين أيضــا كــل خــدام الســلطان مــن أطبــاء ونــدماء دنيويــة كانــت أو دينيــة منــا باألســاس) فإ (وهي مــا 
  السلطاين وجمالسه. وأعوان ال مرتبة حمددة هلم و"خاصة" القوم األقرباء إىل البالط

يتحــدث املــرادي يف فصــول متعــددة عــن "املستشــار" و"األصــحاب" و"الكتــاب واألعــوان واحلجــاب" 
"احلجابـــة" و"اجللســـاء  وعاتكمـــا يـــذكر ابـــن رضـــوان يف فصـــول مســـتقلة موضـــ،  )80(و"احلاشـــية واجلنـــد"

الدينيــة والعمليــة" يشــري والنصــحاء" و"اخلــواص والبطانــة" و"الــوزارة" و"الكتابــة" وخيصــص فصــال لـــ"اخلطط 
ــــــد وعامــــــل الزكــــــاة  ــــــب كــــــل مــــــن "وايل املظــــــامل ووايل احلســــــبة ووايل الشــــــرطة وصــــــاحب الربي ــــــه إىل مرات في

. )82(بيـه حـول السياسـة بـذكر وظيفـيت "الـوزير" و"العامـل"ا. ويكتفي ابـن اخلطيـب يف كت)81(والسفري"
"الــوزراء واجللســاء والكتــاب  اتوعفقــد خــص صــفحات عديــدة ملوضــ، محــو الزيــاين وأمــا ملــك تلمســان أبــ

 )83(وأصــحاب األشــغال والفقهــاء والقضــاة واألعــوان وقــواد اجلنــد والعمــال وصــاحب الشــرطة والســفراء"
وخيصــص الطرطوشــي بــدوره مــا ال يقــل عــن تســعة فصــول يتحــدث فيهــا عــن "الــوزير" و"اجللــيس" و"أمــراء 

ـم "اال ضـوعاتاجليش" و"الـوالة" و"العمـال" وكـذا ملو  ومـن ، )84(ستشـارة" و"صـحبة السـلطان"أخـرى 
جهتــــه يســــهب ابــــن األزرق يف حديثــــه عــــن "نصــــب الــــوزير" و"اخلطــــط الدينيــــة" وهــــي اإلمامــــة والتــــدريس 
واإلفتـاء والقضــاء والعدالــة واحلســبة والسـكة" و"املراتــب الســلطانية" وهــي "احلجابـة والكتابــة وديــوان العمــل 

  .)85(واجلباية والشرطة"...
ـم الـوزير والعامـل والقاضـي والطبيـب ويف كتابه "آداب ، امللوك" خيصص الثعاليب بابا بأكمله ملواضـيع 

م.. وعاتبل أيضا موض كما يسهب كثريا نظام امللـك   )86(أخرى ختص ندماء امللوك ومطربيهم وغلما
وعـــن القاضـــي والكاتـــب وصـــاحب الشـــرطة واجلبـــاة وأمـــراء ، الطوســـي يف حديثـــه عـــن خـــدام الدولـــة عامـــة

ويف "نصيحة امللـوك" يتحـدث املـاوردي عـن "سياسـة األعـوان"  .)87(واملكلفني باالستخبارات... اجليش
  .)88(من وزراء وقضاة وحكام وأمراء األجناد وجباة األموال...

. ونكتفــي باإلشــارة إىل )89(ال داعــي للمزيــد مــن االستشــهادات مــن "فهــارس" أخــرى، ومــرة أخــرى
  بعض املالحظات:

بالنسبة حملور "األخالقيات" يبـدو أن تنـاول موضـوع "احلاشـية السـلطانية" يتسـع أو كما هو الشأن   -أ
وموقعهــا مــن  يضــيق مــن حيــث ذكــر العناصــر املكونــة هلــا حســب املــؤلفني وطبيعــة الســلطنة الــيت عاصــروها

. كمـا قـد يـذكر بعضـهم موضـوع "اخلطـط )90("الدورة العمرانية" وهذا ما سبق البن خلـدون أن نبـه إليـه
اآلخر... ومع كل هـذه التفاوتـات الـيت نعتربهـا "كميـة" يبقـى مـن الواضـح  همينية" وقد يتجاهلها بعضالد

بـــــل إنـــــه قـــــد يفـــــرد لـــــه كتبـــــا ، أهـــــم انشـــــغاالت األدب السياســـــي الســـــلطاين أحـــــدأن هـــــذا احملـــــور يشـــــكل 
  .)91(خاصة
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شـــــية إضـــــافة إىل احلصـــــول علـــــى جـــــرد شـــــامل ألعضـــــاء احلا، يســـــمح لنـــــا استقصـــــاء هـــــذا احملـــــور -ب
بالقيــــام بتصــــنيفات جزئيــــة متعــــددة تســــاعد علــــى االقــــرتاب أكثــــر مــــن طبيعــــة الفكــــر والدولــــة ، الســــلطانية

وبـني مـا هـو "دنيـوي" ، السلطانيني. فقد منيز مثال بني ما هو "مركزي" ومـا هـو "حملـي" يف هـذه الوظـائف
 ميكـن اسـتنتاجها مـن خل من التصنيفات الـيتإوبني ما هو "مدين" وما هو "عسكري"... ، وما هو "ديين"

  خالل اجلرد الذي قمنا به.
  مقومات الملك -3

عبــارة "مقومــات امللــك" هــي اســتنتاج الحــق أو "بعــدي" جملموعــة مــن العناصــر تــالزم الفكــر السياســي 
ها أركانـا أساسـية يف قيـام السـلطنة نفسـها. وتشـمل يف األسـاس بوصـفالسلطاين الذي يوليها أمهية قصـوى 

  و"العمارة" و"الرعية"."اجلند" و"املال" 
جنــد خمتلــف هــذه العناصــر عنــد ابــن رضــوان الــذي يتحــدث يف أبــواب مســتقلة عــن "قواعــد األجنــاد" 

. كمـا خيصـص أبـو محـو صـفحات )92(و"عطاء اجلند" و"بيت املال" و"عمارة األرض" و"الرفق بالرعيـة"
حفـــظ املـــال" و"أقســـام "حفـــظ اجليـــوش" و"أقســـام اجلنـــد" و"مجـــع املـــال واجلـــيش" و" ضـــوعاتعديـــدة ملو 

. ويعــاجل الطرطوشــي مقــوم "املــال" يف أربعــة أبــواب وموضــوع "اجلــيش" يف )93(الرعيــة" و"جمــالس املظــامل"
. ويف "البـدائع" البـن األزرق نقـرأ صـفحات عديـدة ختـص )94(وموضوع "الرعيـة" يف مخسـة أبـواب، بابني

. وهــذا مــا يفعلــه املــاوردي الــذي )95(يــة""إعــداد اجلنــد" و"حفــظ املــال" و"تكثــري العمــارة" و"سياســة الرع
ختــــص تــــدبري "اجلنــــد" وتقــــدير "األمــــوال" ومظــــاهر "العمــــارة"  ضــــوعاتيضــــمن كتابــــه "تســــهيل النظــــر" مو 

  .)96(وسياسة "الرعية"..
نؤكــد اســتحالة خلــو كتــاب يف السياســة الســلطانية مــن ذكــر هــذه ، ودومنــا اسرتســال يف االستشــهادات

  اآلخر. هاقل ذكر بعضها والتلميح لبعضالعناصر األربعة أو على األ
  :لثالث اإلشارة إىل بعض املالحظاتيستدعي هذا احملور ا

ــــا جنــــد العناصــــر األربعــــة املــــذكورةإذا ك -أ ــــيت ن ــــة والعمــــارة) حاضــــرة يف األمثلــــة ال (اجليش واملــــال والرعي
ــا متســاوية يف درجــة  -أدرجناهــا ــا. فســلطان تلمســا اهتمــامفــال يعــين ذلــك أ ن أبــو محــو الزيــاين املؤلــف 

ويهمــــل نوعــــا مــــا عنصــــر ، مــــثال يــــويل أمهيــــة كــــربى ملوضــــوع "اجلنــــد" الــــذي حيتــــل حــــوايل نصــــف الكتــــاب
بينمــا يــدرج بــاقي العناصــر يف ، . وال خيــص املــرادي بفصــل مســتقل ســوى موضــوع "اجلنــد")97("العمــارة"

ــــه ــــاثرة يف كتاب ــــن األ)98(فقــــرات متن ــــز كــــل مــــن املــــاوردي واب ــــدو واضــــحا متي زرق يف حــــديثهما عــــن . ويب
الطرطوشــي مبفهــوم "الرعيــة" ومــا يــرتبط بــه مــن "عــدل"  اهتمــام. كمــا يــربز )99("العمــارة" تــدقيقا وإســهابا

  من خالل العديد من الفصول اليت خصها له..
ـا  -ب يسمح لنا جرد عناصـر "مقومـات امللـك" باسـتنتاج أويل يكمـن يف األمهيـة املركزيـة الـيت حيظـى 

إذ يبقى هو العنصر األكثـر تـواترا. كمـا أن اسـتقراء هـذه العناصـر يف جمموعهـا يـؤدي بنـا  ،موضوع "اجلند"
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ـــــــــ"العمارة" وهــــــــذه  ـــــــــ"املال" وهــــــــذا ب ــــــــرتبط مباشــــــــرة ب ـــــــــ"اجلند" ي ــــــــداخالت بينهــــــــا ف إىل القــــــــول بوجــــــــود ت
  .)100(بـ"الرعية"...

ذلك أن احلـديث عـن إن التمييز بني "مقومات امللك" و"أخالقيات السلطان" هو متييز إجرائي.  -ج
فهو املسـؤول ، حديث عن "أخالقيات" احلاكم السلطاين مبعناها العام نفسه مقومات امللك" هو يف اآلن

  األول عن ترتيب جنده واحلفاظ على ماله وتدبري رعيته وإقامة عمارته.
  متغيرات...  -4

تشــكل ، ية ومقومــات امللــكأخالقيــات الســلطان واحلاشــية الســلطان :إذا كانــت احملــاور الثالثــة الســابقة
فــإن "املتغــريات" هــي تلــك العناصــر العارضــة الــيت ال حتقــق التــواتر الكــايف لنعتربهــا  -العناصــر الثابتــة والقــارة

نســوق مثــالني؛ يتعلــق األول ، الزمــة يف بنــاء الفكــر السياســي الســلطاين. وللتــدليل عليهــا مــن مثو ، "قــارة"
ـــ"موضوع" مــا يكــاد ينفــرد  ويتعلــق الثــاين بالشــكل العــام الــذي قــد ، بــه عــن بــاقي املــؤلفنيبــإدراج املؤلــف ل

  املؤلف يف تبويب كتابه ككل. ينتهجه
، فيما لو استثنينا كتاب "السياسة يف تدبري الرياسـة" املنسـوب ألرسـطو، يكاد ينفرد أبو محو الزياين -أ

ـا "قـوة نفسـاني ـا النفـوس بتخصيصه بابا مسـتقال ملوضـوع "فراسـة امللـك" الـيت يعرفهـا بأ ة ربانيـة يؤيـد اهللا 
. ومـن جهتهمـا خيصـص كـل مـن ابـن رضـوان وابـن األزرق )101(حىت ينقلـب هلـا املعـدوم كاحملسـوس..."
حبــديث مســتقل ال جنــد لــه مثــيال عنــد بــاقي األدبــاء. كمــا  )102("ذكــر الســجون وأحواهلــا وتفقــد أهلهــا"

وهو ما ال جند له مثيال ، ا هتماموضرورة اال )103(جند عند املاوردي حديثا متميزا عن مسألة "النقود"
خيصــص الغــزايل يف "التــرب املســبوك يف نصــيحة امللــوك" بابــا بأكملــه ، عنــد نظرائــه الســلطانيني. ومــن جهتــه

  وذكر ما فيهن من خري وشر... )104(ملوضوع "النساء"
ص املؤلــف الســلطاين إذ خيصــ، يتعلــق الشــكل الثــاين مــن "املتغــريات" بالبنــاء العــام للكتــاب نفســه -ب

ليتحــول يف اجلــزء الثــاين ، جــزءا أوال ملوضــوع "السياســات الســلطانية" ال يتجــاوز فيــه احملــاور الثالثــة املــذكورة
ــا جتيــب عمــا ســطره مــن قواعــد يف اجلــزء إِ إىل مــؤرخ أو بــاألحرى  خبــاري حلــوادث ووقــائع يعتقــد املؤلــف أ

ل عـن "األمـور السـلطانية والسياسـات امللوكيـة" بينمـا األول. ومثاله ابن طباطبا الـذي يتحـدث يف قسـم أو 
خيصـــص القســـم الثـــاين لــــ"الكالم علـــى دولـــة دولـــة" بـــدءا مـــن "دولـــة اخللفـــاء الراشـــدين" وانتهـــاء بــــ"خالفة 

ــم "سياســة الســلطان"، املستعصــم بــاهللا" ليتحــول يف ، ونظــريه القلعــي الــذي خيــص القســم األول بقضــايا 
ناقـــب اخللفـــاء والـــوزراء..." بـــدءا مـــن معاويـــة بـــن أيب ســـفيان إىل خالفـــة القســـم الثـــاين للحـــديث عـــن "م

  املتوكل...
ميكن ذكر ابن أيب الربيع الذي خيتم كتابـه "سـلوك املالـك" بفصـل حـول السياسـات  نفسه ويف السياق
هـــــــــي أقـــــــــرب إىل فلســـــــــفة  ملوضـــــــــوعاتبينمـــــــــا خيصـــــــــص الفصـــــــــول الثالثـــــــــة األوىل ، )105(الســـــــــلطانية
التقليديــة للكتابــة الســلطانية.  اتعو منهــا إىل املوضــ، )106(اليونــاين يبــدو واضــحا) (حيــث األثــراألخالق



82 

بل ميكننا أيضا اإلشارة إىل ابـن األزرق الـذي ضـم لنصوصـه السـلطانية عشـرات النصـوص املسـتخرجة مـن 
  "مقدمة" ابن خلدون...

، ضــوع مــا دون غــريهســواء انفــرد املؤلــف الســلطاين بــإدراج مو ، ومهمــا يكــن مــن شــأن هــذه "املتغــريات"
فإن "الـنص  -خلإشرعيا... -أخالقيا أو قسما فقهيا-فلسفيا، إخباريا-وسواء أضاف لكتابه قسما تارخييا

السياسي السلطاين" ال تتغري عناصره.. بـل ميكـن بكـل بسـاطة االسـتغناء عـن هـذه "الزوائـد" ليبقـى الـنص 
  شكال ومضمونا.، السياسي السلطاين كما هو

شارة هنا إىل أن األقسام أو احملاور املذكورة ليست بالضـرورة موزعـة بالتسـاوي بـني جتب اإل، ومع ذلك
ويـوجز يف ذكـر ، خمتلف "الفهارس" السـلطانية". فقـد جنـد مـن بينهـا مـن يركـز علـى "أخالقيـات" السـلطان

د كمــا قــ،  ويــوجز يف ذكــر "األخالقيــات"، أو مــن يتوســع يف ذكــر "مقومــات امللــك"، "احلاشــية الســلطانية"
قـد يكـون حاصـال بالنسـبة ، بـل إن التفـاوت، جند من بني املؤلفني من يكتفي بذكر حمـور واحـد دون غـريه

للمحــور الواحــد... وهــذه كلهــا أمــور ال متــس يف شــيء "الفهرســة النموذجيــة" املقرتحــة الــيت هــي أوال وقبــل  
  حد بعينه.وليس انطالقا من فهرس وا، كل شيء إعادة بناء للفهارس السلطانية يف تعددها

إىل  ذوأخريا قد يعرتض معرتض ويتساءل: مباذا تفيدنا هـذه احملاولـة املورفولوجيـة "الشـكلية" الـيت ال تنفـ
  أعماق ومضامني الفكر السياسي السلطاين؟
أن أول ميــــزات هــــذه احملاولــــة الــــيت بــــولكــــن ميكــــن القــــول ، ال نــــدعي جوابــــا لســــؤال "منهجــــي" عميــــق

وتبيـان ، إدخـال نـوع مـن التنظـيم علـى مكونـات هـذا الفكـر هـي عـددةاعتمدت "املناظرة" بـني نصـوص مت
ـا مسحـت لنـا بتجـاوز سـطح  ـا الثانيـة أ بعض أوجه وحدته "النوعية" دون نفي اختالفاتـه "الكميـة". وميز

أن دراســة "الشــكل" ، هكــذا، مــربزة لنــا، إليــه عــرب مظــاهره املتعــددة الــيت يتجلــى مــن خالهلــا ذوالنفــا، الــنص
مـــن املعـــاين دراســـة لــــ"مضامينه" فاستقصـــاء "العنـــاوين" أبـــان لنـــا وحـــدة "املـــدلول" وإن تعـــددت هـــي مبعـــىن 

ونوعيـــة ، واســـتقراء "املقـــدمات" أتـــاح لنـــا إدراك نـــوع التصـــور السياســـي الـــذي حيكـــم النصـــوص، "الـــدوال"
ح لنــا كمــا أن جــرد "فهــارس" ســلطانية متعــددة مســ،  "الســلطان"-العالقــة الــيت جتمــع بــني الكاتــب والقــارئ

بوضــع اليــد علــى القضــايا الكــربى الــيت تشــغل بــال الكاتــب مقدمــة لنــا صــورة عامــة عــن مكونــات الثقافــة 
  السياسية السلطانية...

****************  
  الهوامش:

ا رضوان السيد حتقيقاته للكتب اآلتية": هذا الصدد يف انظر   :املقدمات " املهمة اليت افتتح 

  .م1983بريوت ، اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس ابن احلداد (حممد منصور) -
  .م1981بريوت ، املرادي (أبو بكر) اإلشارة إىل أدب اإلمارة -
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بـــريوت ، املـــاوردي (أبـــو احلســـن) تســـهيل النظـــر وتعجيـــل الظفـــر يف أخـــالق امللـــك وسياســـة امللـــك -
  .م1980

  املاوردي (أبو احلسن) قوانني الوزارة وسياسة امللك. -
   :تابانظر أيضا ك

جملـــة أحبـــاث الصـــادرة عـــن ، القاضـــي (وداد) النظريـــة السياســـية للســـلطان أيب محـــو الزيـــاين الثـــاين -
 .م27/1987اجلامعة األمريكية بريوت عدد 

. وانظـر م22/1981عباس (إحسان) ابن رضوان وكتابه يف السياسة. جملة الفكر العـريب عـدد  -
 .م1967بريوت ، أيضا مقدمة حتقيقه لعهد أردشري

 .م1954القاهرة ، األصول اليونانية للنظريات السياسية يف اإلسالم، الرمحن بدوي عبد -

بـــريوت ، عبـــد اللطيـــف يف تشـــريح أصـــول االســـتبداد. قـــراءة يف نظـــام األداب الســـلطانيةكمـــال  -
 .م1999

  .م1990الدارالبيضاء ، السلطة والسياسة يف األدب السلطاين، عز الدين العالم -
ومعلــوم أن "بـــروب" ســـعى إىل حتليـــل  V. Proppمــن فالدمـــري بـــروب  نســتعري هـــذا املفهـــوم (1)

 :فالدمري بروب :جمموعة من اخلرافات الشعبية الروسية حماوال رصد "املالمح القارة" اليت جتمع بينها. انظر
  م.1986اخلطيب. الشركة املغربية للناشرين املتحدين. الرباط  إبراهيم :مورفولوجية اخلرافة. ترمجة وتقدمي

يف تشــريح  :نظــر مــثال التشــخيص الكمــي لعينــة مــن األدب الســلطاين عنــد كمــال عبــد اللطيــفا (2)
 .م1999بريوت ، دار الطليعة، 47ص قراءة يف نظام اآلداب السلطانية، أصول االستبداد

هل كان الفكر السلطاين املغريب جمرد تكرار رتيب لنظريه املشرقي أم أنـه عـرب عـن "خصوصـيات"  (3)
ـــا هنـــا طـــرح ، ملـــا عرفـــه املشـــرق؟ أســـئلة كثـــرية تطـــرح نفســـها يف هـــذا املوضـــوعمغـــايرة  ـــدف مـــن إثار وال 

هـل ظـل املغـرب جمـرد تـابع للمشـرق وناقـل  :إشكالية كتـب حوهلـا الكثـري وهـي عالقـة "املشـرق" بــ"املغرب"
البـاحثني  وفيما خيـص موضـوعنا نشـري إىل أن أغلـب، أم أنه أبدع وأضاف شيئا جديدا؟ ومهما يكن، عنه

" أول مــن فـتح الطريــق مـن أمـرمؤلـف كتـاب "السياســة أو اإلشـارة يف تــدبري ، هـــ) 489يـرون يف املـرادي (
رضــوان  نإذ أخــذ عنــه واقتــبس منــه كــل الالحقــني مثــل ابــ، بــالغرب اإلســالمي حنــو هــذا النــوع مــن التــأليف

ـم خيتلفـون يف ).هــ896) وابـن األزرق (هــ776هـ) وابن اخلطيب (781) وأيب محو (هـ783( .. غـري أ
 تأويل العالقة بني تأليف املرادي والكتابات السياسية املشرقية. فرضوان السيد مثال يعتربه بـدون أصـالة إذا

، هلـذه املصـادر اً سامي النشـار أصـيال وجمـددا بـل متجـاوز ، درس "يف ضوء مصادره الشرقية" يف حني يعتربه
 :. حتقيـق ودراسـة32ص املـرادي: اإلشـارة إىل أدب اإلمـارة :رنظـاهــ).  142وأمهها كتابات ابن املقفـع (
ومـــا  36ص اإلشـــارة يف تـــدبري اإلمـــارة. :. وأيضـــا املـــراديم1981بـــريوت ، رضـــوان الســـيد. دار الطليعـــة

 . م1981سامي النشار. دار الثقافة الدار البيضاء  :يليها. حتقيق
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ــا إحســان عا (4) بــاس حتقيقــه لـــ"عهد أردشــري": إحســان نظــر علــى ســبيل املثــال املقدمــة الــيت خــص 
 .م1967بريوت ، دار صادر، وما يليها 33ص عباس: "عهد أردشري"

"عبـد احلميـد  :إحسـان عبـاس :نظر على سبيل املثال مضمون رسائل عبد احلميد الكاتـب عنـدا (5)
وأيضـا  .م1988عمـان ، دار الشـروق، بن حيـىي الكاتـب ومـا تبقـى مـن رسـائله ورسـائل سـامل أيب العـالء"

دار الغــرب اإلســالمي ، الرســائل السياســية البــن عبــاد الرنــدي ضــمن "متنوعــات" مهــداة إىل حممــد حجــي
 ...م1998

 قــد يكــون فقيهــا ومؤرخــا أدبيــا وفيلســوفا يف الوقــت نفســه يــربز عبــد اهللا العــروي كيــف أن املؤلــف (6)
، مفهوم الدولة :ة". عبد اهللا العرويوهذا "ال مينع احمللل من أن مييز بني واجهيت الشخصية املزدوج، نفسه
 .م1981الدار البيضاء ، املركز الثقايف العريب، 105ص

 :عــز الــدين العــالم :هــذه هــي اخلالصــة الــيت انتهينــا إليهــا يف خامتــة حبثنــا األول يف هــذا املوضــوع (7)
 .م1990البيضاء ، فريقيا الشرقأدار ، 246ص السلطة والسياسة يف األدب السلطاين"

يتســاءل ف. بــروب يف دراســته املورفولوجيــة للخرافــات عــن أمهيــة "املــنت" وفيمــا إذا كــان "يتعــني  (8)
وأن الباحث ميكنه االكتفاء مبا لديه عندما ، مجع كل اخلرافات املوجودة..." وجييب أن ذلك ليس ضروريا

 .37ص س.-يالحظ أن ما يضيفه من مناذج ال يزوده بأية معلومات جديدة..... ف. بروب. م

 :"تســـهيل النظـــر وتعجيـــل الظفـــر يف أخـــالق امللـــك وسياســـة امللـــك". حتقيـــق ودراســـة :املـــاوردي (9)
 ."م1987. دار العلوم العربية. بريوت 98ص رضوان السيد.

. ريــاض الــرايس. 52ص جعفــر البيــايت :"ســراج امللــوك". حتقيــق :حممــد بــن الوليــد الطرطوشــي (10)
 .م1990لندن 

) نســتعمل 6و 5"واســطة الســلوك يف سياســة امللــوك". (خمطــوط) (ظ  :اينأبــو محــو موســى الزيــ (11)
ـــا ظهرهـــا مبـــا أن املخطـــوط مـــرقم حســـب أوراقـــه ولـــيس  ـــا وجـــه الورقـــة و(ظ) لنعـــين  إشـــارة (و) لنعـــين 

نســــــخ باخلزانــــــة احلســــــنية حتــــــت أرقــــــام  10صــــــفحاته. ونشــــــري هنــــــا إىل أنــــــه يوجــــــد مــــــن هــــــذا املخطــــــوط 
. ويوجـــد منـــه أيضـــا 1016/2535/1784/1157/546/1459/6711/7670/287/836
. وجتــب اإلشــارة أيضــا إىل أن كتــاب أيب محــو ال 645د/ 1298ن باخلزانــة الوطنيــة حتــت رقمــي انســخت

. ولقــد اعتمــدنا يف هــذا البحــث م1862وإن كــان قــد صــدر يف طبعــة تونســية قدميــة ســنة  يــزال غــري حمقــق
 يل يف كل اهلوامش.وعليها حنُِ ، د 1298على نسخة اخلزانة الوطنية رقم 

. دار 52ص الشهب الالمعة يف السياسة النافعة. حتقيـق د. علـي سـامي النشـار. :ابن رضوان (12)
 .1984الثقافة 

. 159ص املـنهج املسـلوك يف سياسـة امللـوك. حتقيـق ودراسـة علـي عبـد اهللا املوسـى. :ير الشيز  (13)
 .1987األردن -دار املنار. الزرقاء
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بـــــــريوت ، دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي، 32ص، امللـــــــوك. حتقيـــــــق جليـــــــل العطيـــــــة آداب :الثعـــــــاليب (14)
  .م1990

دار ، 35ص، حتقيــــق د, ســــامي النشــــار، 1ج، بــــدائع الســــلك يف طبــــائع امللــــك :ابــــن األزرق (15)
  م.1977بغداد ، احلرية

والنــور كاســتعارة. ويســبغ علــى  زٍ ْمــرَ يصــعب يف أغلــب احلــاالت وضــع حــد فاصــل بــني النــور كَ  (16)
إذ يصــبح مرادفــا للــروح كمـا يف حضــارات الشــرق األقصــى ويف احلضــارة اإلســالمية وعنــد ، معــىن إهليــا النـور

كمــا يرمــز النــور عنــد املســيحيني إىل احليــاة واخلــالص والســعادة الــيت مينحهــا اهللا الــذي هــو نفســه ،  املتصــوفة
جنـــدها يف حضـــارة ، كونيـــةقـــبس نـــور. وتنبغـــي اإلشـــارة هنـــا إىل أن التقابـــل بـــني "النـــور" و"الظـــالم" مســـألة  

الصــني القدميــة ويف التصــورات البوذيــة كمــا جنــدها يف القــرآن الكــرمي. كــل مــن هــو مجيــل وآمــن وولــود حييــل 
  كما حييل الظالم على الشر والشقاء والعقاب والضياع واملوت والفتنة.،  على النور

Voir à ce propos: J. Chevalier, A. Cheerbrant: Dictionnaire des 
symboles. P. 585/589. Robert Laffont. Paris 1991  

 .156ص، س-م، أبو بكر الطرطوشي (17)

وهـــو ، لـــه ملعـــان النـــور عنـــد الصـــينيني، فهـــو مـــن أغلـــى املعـــادن وأكملهـــا، للـــذهب قيمـــة كونيـــة (18)
أو ، عرفــةورمــز االكتمــال املطلــق عنــد البــوذيني. ويعتــرب الــذهب مبثابــة "نــور" يرمــز إىل امل، الشــمس يف اهلنــد
اعتــرب ، كمــا قــد حييـل علــى "الشـمس" بكــل رمزيتهــا لـدى اإلغريــق. ويف إفريقيـا الغربيــة،  اخللـود عنــد الربامهـة

  وألنه أساس املعرفة وعرش احلكمة.، الذهب مبثابة معدن ملوكي ألنه ال يصدأ
Voir J. chevalier, A. Cheerbrand. Op.cit. P. 705/707 

، ومــا يليهــا 3ص آثــار ابــن املقفــع. :دمــة "كليلــة ودمنــة". ابــن املقفــعنظــر القصــة كاملــة يف مقا (19)
 .م1989دار الكتب العلمية 

الـدار البيضـاء  ؛دار الثقافـة 56ص، "اإلشارة يف تدبري اإلمـارة". حتقيـق سـامي النشـار، املرادي (20)
 .م1981

 .52ص، ى-م، أبو بكر الطرطوشي (21)

 .6و5ى ظ -أبو محو موسى الزياين. م (22)

دار الثقافـة  52ص، "الشهب الالمعة يف السياسـة النافعـة". حتقيـق سـامي النشـار، ابن رضوان (23)
 .م1984

 .35ص، ى-م، ابن األزرق (24)

بــريوت ، دار بــريوت، 13ص الفخــري يف اآلداب الســلطانية والــدول اإلســالمية.، ابــن طباطبــا (25)
"وهــذا الكتــاب حيتــاج إليــه مــن يســوس  :15ص يقــول مــربرا "منــافع الكتــاب" نفســه . ويف املعــىنم1980
 ويدبر األمور...".، اجلمهور
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ــديب الرياسـة وترتيــب السياســة". حتقيـق ، القلعـي (26) . 72ص يوسـف مصــطفى عجــو. إبــراهيم"
 .م1985مكتبة املنار الزرقاء. األردن 

 .31ص س-الثعاليب. م (27)

املؤسســة ، 96ص قيــق حممــد أمحــد دمــج.دراســة وحت، التــرب املســبوك يف نصــيحة امللــوك، الغــزايل (28)
 .م1987بريوت ، اجلامعية للدراسات والنشر

 .98ص، تسهيل النظر، املاوردي (29)

. مؤسســـة شـــباب 44ص فـــؤاد عبـــد املـــنعم أمحـــد. :نصـــيحة امللـــوك. حتقيـــق ودراســـة، املـــاوردي (30)
 .م1988اجلامعة. اإلسكندرية 

 .49ص س-عهد أردشري. م (31)

 .21-20ص، س-م (32)

"عهــد امللــك البنــه" ضــمن كتــاب "األصــول اليونانيــة للنظريــات السياســية يف اإلســالم" حتقيــق  (33)
 .م1954دار الكتب العصرية ، 5ص، وتقدمي د. عبد الرمحن بدوي

 .42ص س.-م (34)

ج البالغة" وهو جمموع ما اختاره الشريف أبو احلسـن حممـد الرضـا  :نظر نص العهد ضمنا (35) "
. حتقيـــق عبـــد العزيـــز ســـيد األهـــل. دار هاملـــؤمنني علـــى ابـــن أيب طالـــب. شـــرح حممـــد عبـــد مـــن كـــالم أمـــري

 .م1963األندلس. بريوت 

"عبــد احلميــد بــن حيــىي الكاتــب ومــا تبقــى  :نــص "العهــد" وخاصــة مقدمتــه ضــمن كتــاب :نظــرا (36)
 س.-م، وما يليها 215ص، من رسائله ورسائل سامل أيب العالء". دراسة وإعداد إحسان عباس

أدب املراسالت يف العصر األمـوي.  :ميكن الرجوع ملزيد من التفاصيل إىل دراسة حسني نصار (37)
 .50/31ص .م1983، 3عدد ، 14اجمللد ، جملة عامل الفكر

 .م1967الرباط ، املطبعة امللكية، 21ص إىل ولدي املأمون.، مساعيل بن الشريفإ (38)

د. رشيد السـالمي ضـمن الكتـاب اجلمـاعي " متنوعـات وتقدمي ، نظر نص "رسائل ابن عباد"ا (39)
 .م1998. 1ط، . دار الغرب اإلسالمي529/399ص حممد حجي"

، Iاجلــزء ، "رســائل أيب احلســن بــن مســعود اليوســي" مجــع وحتقيــق ودراســة فاطمــة خليــل القبلــي (40)
 .م1981، الدار البيضاء، دار الثقافة، وما يليها 245ص

ة والسياســة يف األدب : "الســلطبـــ"السلطان" عنــد عــز الــدين العــالمملعنــون نظــر الفصــل الثــاين اا (41)
 س.–. م55السلطاين" ص

 .93ص، س-نظر الفصل الثاين املعنون بـ"احلاشية السلطانية" ما (42)

 .125ص، س-نظر الفصل الرابع املعنون بـ"اجلند واملال". ما (43)
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 .161ص، س-ن" مانظر الفصل اخلامس املعنون بـ"العدل والعمرا (44)

بــــل جمــــرد ، ال يــــرى عزيــــز العظمــــة يف األدب الســــلطاين نظريــــة جامعــــة، نفســــه يف هــــذا املنحــــى (45)
ختــــص "سياســــة الرعيــــة وحتصــــني اململكــــة وإصــــالح  ضــــوعاتتقنيــــات جزئيــــة للســــلوك السياســــي تعــــاجل مو 

ومـا  41ص تـاريخ.عزيز العظمة الرتاث بني السـلطان وال :نظر حول هذا املوضوعااألخالق والسرية...". 
يرجــع هــذا الطــابع العملــي إىل ، . وإذا كــان عزيــز العظمــةم1987الــدار البيضــاء ، عيــون املقــاالت، يليهــا

فـإن رضـوان السـيد خيلـص يف إحـدى دراسـاته -هيمنة فكرة االعتبار أو االقتـداء أو اختـاذ العـربة ممـا مضـى 
إذ بــدت ، احي الثقافــة العربيــة اإلســالميةإىل أن مثــل هــذه النظرة"تركــت آثــارا ســلبية عميقــة علــى شــىت منــ

آثــار األقــدمني وتقاليــدهم احلضــارية دائمــا رائعــة ومنفــردة وحقيقــة بالتقليــد واالتبــاع. ويف اجملــال السياســي 
على اخلصوص حد ذلك من قدرة املفكرين على اإلبداع وتركهم يف كثري من األحيـان أسـرى فـن "نصـائح 

. دار اقـــــرأ. بــــــريوت 123ص يد "األمـــــة واجلماعـــــة والســـــلطة".الســــــ رضـــــوان امللـــــوك الفارســـــي األصـــــل".
 .م1984

ثنائيــات أخالقيــة ، متامــا مثــل مــا يفعــل األديــب الســلطاين، يطــرح ماكيــافيلي يف كتابــه "األمــري" (46)
الوفـاء بالعهـد وخيانتـه. ، الرأفـة والقسـوة، الكـرم والبخـل، احلب والكراهية :تقابل بني "الفضيلة" و"الرذيلة"

وبــدل "االلتــزام األخالقــي" ، بــل يقــيم جســرا بينهمــا، ال يقــيم أي تعــارض بــني الفضــائل والرذائــل غــري أنــه
بـ"جدلية الظاهر  C. Lefortالذي يتحدث عنه األدب السلطاين يصيغ ماكيافيلي ما أمساه كـ. لوفورد 

" وقـد حيـدث أن يقلـب ماكيـافيلي La dialectique de l'être et du paraître" والبـاطن"
ملعادلة األخالقية فيحذر "األمري" من النتائج السيئة لألخالق احلميدة. فالكرم قد ينـتج عنـه إهـدار ماليـة ا

الدولــة وإرهـــاق الشــعب بالضـــرائب للحصــول علـــى املــال. والرأفـــة يف غــري موضـــعها قــد تـــؤدي إىل نشـــوب 
"خيانــة" مصــلحة الدولــة. القالقــل داخــل الدولــة. والوفــاء بالعهــد دون قيــد وال شــرط قــد ال ينــتج عنــه غــري 

              للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع. انظر
Machiavel: Le Prince. P. 137-149 

* C. Lefort: Le travail de l'œuvre. Machiavel, p. 406-413. 
Gallimard 1972    

ضوعه من يؤكد ابن خلدون يف "املقدمة" عند حديثه عن "سراج امللوك" للطرطوشي اقرتاب مو  (47)
). وينتقــد 31/38" (ص بوصــفه "نقــًال وتركيبــاً شــبيهاً األدب السياســي الســلطاين. منتقــدا لــه  وعاتموضــ

يف مكــان آخــر مــن املقدمــة مفهــوم "النصــيحة" الــيت يرتكــز عليهــا هــذا األدب معتــربا أن "حكــم امللــك أو 
فطبيعـة العمـران يف هـؤالء ، اسـةالسلطان إمنا جيري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإال كان بعيدا عن السي

(ص ، ال تقضــــي هلــــم شــــيئا مــــن ذلــــك ألن الشــــورى واحلــــل والعقــــد ال تكــــون إال لصــــاحب عصــــبية..."
  :للمزيد من التفاصيل الرجوع إىل، )177
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  دار الفكر.، 177و 144و 31/32ص، املقدمة، ابن خلدون -
 ).189/243السلطة والسياسة يف األدب السلطاين. (ص ، عز الدين العالم -

"قــد يتبــادر إىل الــذهن أن الســلطنة منافيــة لطــوىب اخلالفــة. مــن ناحيــة  :يقــول عبــد اهللا العــروي (48)
الواقــع اليــومي هــذا صــحيح. لكــن مــن الناحيــة الفكريــة والدعائيــة فهــذا غــري صــحيح. ال ميــتعض الســلطان 

ـــا دام يـــراه بـــل حيبـــذ كالمـــه مـــا، بالضـــرورة عنـــدما يـــذكره الفقيـــه مبحاســـن اخلالفـــة أي ، يؤكـــد يف اخلتـــام أ
لـيس احلكـم السـلطاين  :تستلزم ثورة خلقية ال يقدر على إذكائها إال األنبياء. يقول الفقيه ضمنيا، اخلالفة
، فيجيـــــــب الســـــــلطان: لقـــــــد ذهبـــــــت اخلالفـــــــة مـــــــع رجاهلـــــــا. فينفـــــــق اجلميـــــــع" مفهـــــــوم الدولـــــــة، خالفـــــــة

 .108/109ص

 .53ص، س-م، املرادي (49)

 .52ص، س-م، الطرطوشي (50)

 .م1970بريوت ، 13ص، التاج يف أخالق امللوك. حتقيق فوزي عطوي، اجلاحظ (51)

 .8ص، س-م، ابن طباطبا (52)

 .63ص، رضوان السيد، اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس. حتقيق ودراسة، ابن احلداد (53)

 .158ص، س-م، الشيزري (54)

. 48ص، د, نــاجي التكــرييت :دراســة وحتقيــق، ســلوك املالــك يف تــدبري املمالــك، ابــن أيب الربيــع (55)
  .م1978بريوت ، عويدات

 .31ص، س-م، الثعاليب (56)

 .52ص، س-م، ابن رضوان (57)

(58) Nizam Al-Mulk. Traité de gouvernement. Traduit du 
persan et annoté par Charles Schefer. P. 35/36. Sindbad. Paris 

1984. 
  .45ص، امللوكنصيحة ، املاوردي (59)
 .34، س ص-م، ابن األزرق (60)

 .73ص، نظر مقدمة الكتابا (61)

. ونشـري هنـا أيضـا إىل وجـود مؤلـف العبـاس 6و 5ط، س (خمطـوط)-أبو محو موسى الزيـاين م (62)
، بعنــوان "نزهــة الظرفــاء وحتفــة اخللفــاء"، وهــو أحــد ملــوك الدولــة الرســولية بــاليمن، )هـــ778بــن علــي (ت 
 .م1985عبد املنعم داود. دار الكتاب. بريوت  وحتقيق نبيلة

يشــبه الــنص الســلطاين مــا يســميه عبــد الفتــاح كيليطــو بـــ"القصيدة املتعــددة األزواج". فــإذا كــان  (63)
ملــدح عــدة أمــراء" فــنفس الــنص الســلطاين  نفســها مــن حيــل الشــاعر ومكــره ودهائــه "أن يســتعمل القصــيدة
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أي "أن ، األديـــب الســـلطاين أن يلجـــأ ملـــا جلـــأ إليـــه الشـــاعر ميكـــن أن يوجـــه إىل "عـــدة ســـالطني", ويكفـــي
يدخل بعض التحويرات الطفيفة على ثوب قصيدته يف حالة ما إذا كانـت تلـك القصـيدة تنطـوي علـى مـا 

 هبـل إنـ، من شأنه (كاالسم) أن يكون يف عالقة مباشرة مع األمري الـذي رفـض الشـاعر أن يسـلمه الثـوب
ا أن تذكر بأمري بعينه مما يعفيه  بإمكانه أن يتجنب مسبقا ذكر مـن إدخـال ، فيمـا بعـد، كل صفة من شأ

ال علــى جســم ، مقــادير مجيــع األجســام حينئــذ ســتكون القصــيدة مقطوعــة علــى، أي حتــوير علــى القصــيدة
ال ، ال يثــين األديـب الســلطاين..."على هـذا اخلليفــة بعينــه وإمنـا ميــدح اخلليفــة، بعينـه". متامــا مثـل "الشــاعر"

الكتابـة والتناسـخ مفهـوم املؤلـف ، عبـد الفتـاح كيليطـو :نظـراهذا الوزير بعينـه وإمنـا ميـدح الـوزير...".  ميدح
الـــدار البيضـــاء ، املركـــز الثقـــايف العـــريب، 33/37ص، ترمجـــة عبـــد الســـالم بنعبـــد العـــايل، يف الثقافـــة العربيـــة

  .م1985
املؤلف والنوع. ضمن كتـاب مجـاعي األدب السياسي السلطاين بني  :انظر يف املوضوع دراستنا (64)

 .م2000منشورات كلية احلقوق الرباط ، بعنوان أحباث يف تاريخ الفكر السياسي املغريب

 مثال "عني األدب والسياسة" البن هذيل. (65)

 من أهم األمثلة على ذلك "تسهيل النظر..." للماوردي. (66)

أبـو عبـد الـرمحن  :حتقيق، يف وعظ امللوك" نظر على سبيل املثال: احلميدي: "الذهب املسبوكا (67)
  .م1982، الرياض، دار عامل الكتب، بن عقيل الطاهري وعبد احلليم عريس

 ال ننسى انه قد يلجأ حمقق ما لوضع فهرس تفضيلي للكتاب موضوع حتقيقه. (68)

ت "التصـنيف الصـائب هـو إحـدى اخلطـوا :ويقـول، يؤكد "بروب" كثريا علـى أمهيـة "التصـنيف" (69)
لكـن مـع أن التصـنيف لـه ، كما أن دقة الدراسة الالحقـة رهينـة بدقـة التصـنيف،  األوىل يف الوصف العلمي
فإنه هو ذاتـه جيـب أن يكـون نتيجـة فحـص متهيـدي معمـق. غـري أن العكـس ، مكانه يف أساس كل دراسة

ارج بينمـا كـان فمعظـم البـاحثني يبـدأون بالتصـنيف مـدخلني إيـاه يف املـنت مـن اخلـ، هو بالضبط ما نالحظ
 .21ص، س-عليهم أن يستنبطوه منه"' مورفولوجية اخلرافة. م

، 27، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16 :األبــواب، س-م، املــرادي (70)
28 ،29. 

، 28، 26، 20، 19، 15، 14، 13، 12، 11، 10األبـــــــواب: ، س-م، الطرطوشـــــــي (71)
29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،55 ،... 

 ...، 24، 17، 16، 13، 9، 4، 3 :األبواب، س-م، بن رضوانا (72)

 80والورقة رقـم ، وما يليها 39وانظر أيضا الورقة رقم ، الباب الثالث، س-م، أبو محو الزياين (73)
 وما يليها.

  .Iاجلزء ، 557ص إىل 419ص من، س-م، ابن األزرق (74)



90 

، العفــــو ضــــوعاتيتحـــدث فيــــه عـــن مو خيصـــص الثعــــاليب البـــاب اخلــــامس لــــ"أخالق امللــــوك.. و  (75)
مـن بينهـا مـا  وضوعاتوخيصص الباب الثامن مل، 124-87ص واجلود، والغضب، وكتمان السر، واهلمة

-191ص، اخل ..ولباســـه، ومبيتـــه، يتعلـــق بالســـلوك "الشخصـــي" للملـــك يف مطعمـــه وشـــرابه ومـــع أبنائـــه
 س.-م، 226

 .193-99ص، تسهيل النظر، املاوردي (76)

  .208-111ص، نصيحة امللوك، ياملاورد (77)
 .10إضافة إىل الباب ، 8إىل الباب  3من الباب ، ابن احلداد (78)

ــــد أن نثقــــل الــــنص باالستشــــهادات (79) وميكــــن الرجــــوع إىل اجلــــاحظ يف كتــــاب "التــــاج يف ، ال نري
أيب خل. أو ابـن إأخالق امللوك" حيث يتحدث عن "عفو" امللوك وإنعامهم وغضبهم وهلـوهم ودهـائهم... 

أو الشـيزري يف "املـنهج املسـلوك" الـذي خيصـص البـاب ، ومـا يليهـا... 144ص الربيع يف "سلوك املالك"
، لـــ"معرفة األوصــاف الكرميــة وفضــائلها وحــث امللــك عليهــا" والبــاب الســادس، 357-241ص، اخلــامس

ــــذيب الرياســــة" ، 463-358ص ـــــ"معرفة األوصــــاف الدميمــــة واملنهــــى عنهــــا" أو القلعــــي يف " ــــذي ل ال
 خل.إ... 201ص وعن العفو 119ص يتحدث عما "جيب أن يتصف به امللك من الطرائق اجلميلة"

 .10، 7، 6، 3 :األبواب، املرادي (80)

 .19، 11، 10، 8، 6 :األبواب، ابن رضوان (81)

 س.-م، 128ص، 125ص، ابن اخلطيب (82)

 س.-الثاين لـ"واسطة السلوك" منظر القسم األول والثاين من القاعدة الثانية من الباب ا (83)

 .54، 53، 52، 44، 25، 24 :األبواب :الطرطوشي (84)

  ).Iنظر الباب األول من الكتاب الثاين (ج ا (85)
  س.-م، 6الباب ، الثعاليب (86)

(87) Nizam Al-Mulk. Traité de gouvernement. Chapitres (4, 6, 
7, 9, 10, 13, 21) Sindbad. Paris 1984 

 .231/243ص، تسهيل النظر، املاوردي (88)

يكفــــــي أن تتصــــــفح فهــــــارس األدبيــــــات الســــــلطانية لنســــــتنتج مــــــدى لــــــزوم موضــــــوع "احلاشــــــية  (89)
 السلطانية" لكل كتابة سياسية سلطانية.

 .194-189ص س-م، ابن خلدون (90)

أو "الكتابـة" نشري هنا على سبيل املثال إىل العديد من الكتابات اليت ختتص مبوضوع "الوزارة"  (91)
 أو "اجلند واحلرب" حتديدا.

 .23، 21، 18، 15، 12األبواب: ، ابن رضوان (92)
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  من قاعدة السياسة. 3القسم ، Iمن الباب  23الفصل ، أبو محو الزياين (93)
 .42، 41، 40، 38، 61، 46، 50، 49، 48، 47 :األبواب، الطرطوشي (94)

  .IIج، من الكتاب الثالث Iوالباب  Iج، تاب الثاينمن الك 5و 4و 3األركان ، ابن األزرق (95)
 .223-207ص، تسهيل النظر، املاوردي (96)

قــد يكــون هــذا األمــر راجعــا للطــابع "احملــارب" لدولــة بــين عبــد الــوادي علــى عهــد الســلطان أيب  (97)
ين". جملـــة نظـــر د, وداد القاضـــي "النظريـــة السياســـية للســـلطان أيب محـــو الزيـــاين الثـــاامحـــو موســـى الزيـــاين. 

 .م1979-1878. 27أحباث كلية اآلداب والعلوم. اجلامعة األمريكية. بريوت. ع 

قـــد يكـــون هـــذا األمـــر راجعـــا فيمـــا لـــو اســـتعنا بــــ"مقدمة" ابـــن خلـــدون إىل كـــون املـــرادي عاصـــر  (98)
 بداية الدعوة للدولة املرابطية.

إذ ، مـــن األدبـــاء الســـلطانينيمتميـــزا عـــن غـــريه ، يبقـــى حـــديث املـــاوردي عـــن "عمـــارة البلـــدان" (99)
ويطــرح بتــدقيق الفــارق بــني "األمصــار" و"املــزارع" ، يتجــاوز فيــه "النقــل" واســتكثار األقــوال واالستشــهادات

 ).213-207وشروطهما. "التسهيل". (ص ، مربزا خصائص كل منها

 :عــــز الــــدين العــــالم :ميكــــن الرجــــوع إىل، حــــول هــــذا االرتبــــاط بــــني عناصــــر مقومــــات امللــــك (100)
 وما يليها. 163ص وما يليها... 129ص السلطة والسياسة يف األدب السلطاين.

 نظر الباب الرابع من "واسطة امللوك...".ا (101)

 ومـا يليهـا. 168ص بدائع السلك. :ابن األزرق، 21الباب ، الشهب الالمعة، ابن رضوان (102)
  .Iج

 .278-275ص، تسهيل النظر، املاوردي (103)

 س.-م، 7الباب  ،الغزايل (104)

 س.-م، 4الفصل ، ابن الربيع (105)

ذا الصددا (106)  س.-م، حتقيق ناجي التكرييت لكتاب ابن أيب الربيع، قدمةامل، نظر 
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  الخطاب التاريخي العربي المعاصر
  المؤرخون العرب واألحداث الكبرى

  *مهند مبيضني
  التاريخ وخطابه

ا مبا قد إمّ ، ني متباينتني كل التباينتعلمًا بواحدة من طريق نانفيدو يرى طريف اخلالدي أّن املؤرخني يُ 
.والتاريخ بلغة ابن خلدون يكره )1(املاضييف عن التفكري به مبا خيربوننا  وإما، عن املاضي به نانخيربو 
وهو حسب الشاعر األملاين ، احلكم فيه برأي قسطنطني زريقإلى وإدراك املاضي يؤدي ، )2(الفراغ

  .)3(عامل حمكمة العامل"شيلر"تاريخ ال
وقائع التاريخ؟ إلى فإن السؤال هو هل ميكن إرجاع خطاب التاريخ ، وعند دراسة خطاب التاريخ

ا. ، )4(حسبما يرى علي أومليل ما مدى عالقة ثم أم أن مثة انفصاًال تكشفه قوانني األحداث وأسبا
  حاضرنا؟.في ذلك 

بتقدمي أدلة ترتقي بطموحهم ، ئمًا تكرمي علم التاريخالتاريخ دا ولقد حاول أصحاب النظريات ودارس
وكان أستاذ التاريخ الفرنسي ماروا قد ، )5(ضرورة االعرتاف بالتاريخ كعلم منضبط بأشياء من العقلإلى 

وظهر أّن األزمة اليت كان يعانيها التاريخ ، )6(مزاولته التارخييةفي تساءل عن السلوك الصائب للعقل 
وهو ما جاء تعبرياً عن األزمة احلقيقية ، التاريخفي انتكاس الثقة في بل ، قائق املقدمةأدلة احلفي ليست 

  .)7(املمارسة التارخييةفي 
األذهان السؤال ليس عن مدى اتصال أو التصاق التاريخ إلى إن ممارسة التاريخ كفعِل تدوين تعيد 

  بل مبدى انفصال التاريخ عن املؤرخ؟، خبطابه
ا قسطنطني زريق حبثاً ، لدراسة الصناعة التارخيية أو العالقة مع التاريخهذا املقام ليس   ، اليت أفاض 

حماولة من  وه، بل إن التوقف عند التاريخ وخطابه وأحداثه الكربى، حني وضع مؤلفه "حنن والتاريخ"
لتاريخ هو ن اأأجل إحداث ما ميكن تسميته "باملثاقفة التارخيية" يف سبيل الوقوف عند مقوالت منها "

  .)8(تدخل من حاضر املؤرخ ال ميكن جتنبه"
في وهي أحداث تتفاوت ، وهذا احلاضر مقصوٌد فيه من األحداث اليت قد تقع حتت فعل التدوين

وتدل كيفية التفاعل معها وتفسري حدوثها على منوذج ذلك العقل ، آخرإلى حجم تقديرها من مؤرخ 
 يعين ضرورة الكشِف عن "الِلماذا" املفسرة حلدوث تلك وهذا بالطبع ال، التارخيي املتعامل معها

ما هو إال توطئات ، ا يكتبه أي مؤرخميفالذي رأوا ، فهذه فكرٌة استبعدها فالسفُة التاريخ، األحداث
  .)9(ال "الكيف" مانعاً عنا "اللماذا"إفالتاريخ ال يعطينا حبسب تلك الرؤى ، خالصية

في أو ، وراءهامرتبطة بقوة سياسية تقف ، ا ذات طبيعة سياسيةغالبهفي تارخييا  األحداُث الكربى
(هناك ، ظاهرٍة طبيعيٍة تنتج عنها. واملؤرخون حسب رأي "ماركس" يسجلون فقط الوقائع الكربى
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بالرتاجم واليوميات) من أحداث سياسية وحروب دينية  هتمامالتاريخ العريب منها االفي استثناءات 
فإننا جند أن مثة لهذا و، لهايشاطرون رغماً عنهم أوهام احلقبة اليت يؤرخون . وهم )10(ونزاعات وكوارث

يدرس األسباب ، تأسيس تاريخ أعمقإلى وهذا النقد يدعو ، انتقادًا موجهًا للتأليف التارخيي السياسي
يتقرب من روح الوقائع أو "روح التاريخ" حسب رأي  ومن مث، احلقيقة لألحداث ويعللها

  .)11("هيجل"
إىل االتّعاظ حبوادث التاريخ ومساره ، ما خطاُب التاريِخ فهو البديل عن التوجيه واإلرشاد املباَشرينأ

واملدينة الفاضلة كانت يف عصر النبوة ، فاحلاضر َحله يف املاضي، واستعادة مناذج بطوالته ومفاخره
، فراج األزمة وختفيف الكرباحلاضر حسبما يرى املشتغلون بتاريخ األفكار دعاء وابتهال الن، واخلالفة

فاخلُرب أحد مصادر املعرفة التارخيية اليت تولد ، وقد يكون اخلطاب التارخيي وضعيا مهمته اإلخبارُ 
  .)12(منها

  مشاهُد أوليٌة كبرى
يكن أوهلا لم ، )13(شهد التاريُخ العريب اإلسالمي أحداثًا كربى كثرية َوَقَف أمامها املؤرخون العرب

وليس آخرها سقوط ، أكثر من حادثةفي واختالفهم فيما بعد ، ني بعد وفاة الرسول الكرميانقسام املسلم
  أو احتالل مدينة بغداد وزوال نظام احلكم فيها على أيدي قوات غازية أجنبية.
شهد أكرب التحوالت ، والذات العربية حني تعاود النظر جتد أن القرن العشرين حىت أيامنا هذه

ال بد أن ، ريب فيه أن مثل هذه التحوالت الواقعة أمام أبصارنا بل الفاعلة فيناوالذي ال ، وأعمقها
  مجيع اجملاالت.في تفرض على الذات العربية أخطر التحديات و

سقوط بغداد سنة ثم ، م1098ه / 492 كان منها احتالل القدس عام وإزاء هذه األحداث اليت
م وبعد ذلك تعرض 1492ه / 898سنة  األندلسفي أفول احلكم العريب ثم م 1258ه / 656

مث كانت محلة نابليون أول عالئم املرحلة اجلديدة يف تاريخ املنطقة ، العامل اإلسالمي للغزو الغريب املباشر
في متزيق العامل العريب حديثًا والقضاء على وحدته وزرع كيان غريب ه ثم 1213م / 1798سنة 

فإن العقل التارخيي العريب كان ، ذلك من نتائجم وما ترتب على 1948ه /  1368حميطه سنة 
  حاضراً بتفاوت ملحوظ.

بعد أن ، ولعل هذا ما يُعيد البحث عن جدوى التاريخ وسؤال املعىن واخلطاب الذي يصدر عنه
وكان منها رسالة السخاوي املدونة "اإلعالن بالتوبيخ عن ذم ، أُطلقت الدعوات الحرتام ذلك العلم

  . )14(التاريخ"
، س آخرها تلك الشكوى اليت كان يبثها مؤرخ معاصر حلملة نابليون بونابرت على مصر والشامولي

تزل األمم املاضية من حني أوجد اهللا هذا النوع تعتين بتدوينه "لم  :وهو عبد الرمحن اجلربيت حني قال
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وه من شغل أن نبذه أهل عصرنا وأغفلوه وتركوه وأمهلوه وعدّ إلى ، سلفًا عن سلف وخلفًا بعد خلف
  .)15(البطالني وأساطري األولني"

حيمل على املؤرخني  "ليار اجلميِّ "ب فـ، تلك الشكوى جتد من يؤيدها اليوم وسط املؤرخني العرب
م ، العرب ممارستهم لفعل التأريخ خيرجوا عن الوصف والسرد من لم غالبيتهم العظمى في حيث جيد أ

ويرى اجلميل أن مثَة مناهج متطورًة ، دون أي معاجلات درونقل األحداث من كتب ومصا، مراجع عادية
  العلوم التارخيية جتهلها أقسام التاريخ ويعلن أنه ال يوجد اليوم ال حمقبون للتاريخ وال فالسفة تاريخ.في 

ب األحداث ويركَّ  نُ وَّ دَ يُ  نْ ومثة فرق بني مّ ، ويرى أن مثَة فرقًا بني من يكتب التاريخ ومن يؤرخ املاضي
طياته ويأمل بأن في إطار املاضي ويعيش في ل التاريخ. وهناك فرق بني من يتشرنق لَّ حيَُ  نْ وقائع وبني مَ ال

ا  جيد العدد الغفري من املؤرخني العرب املعاصرين وسيلة أخرى للعيش والتكسب غري اليت يكتبون 
  .)16(التاريخ"

تباين هذا التعامل بشكل واضح من حدٍث و ، لقد تعامل العقل العريب مع ما أشري إليه مناذج معاصرة
بعيدًا عن احلياد والتعليل مما ، آلخر فجاء خطاب التاريخ ملتبسًا ومأزومًا من حيث غاياته ومقاصده

ا جاءت أحياناً يف املاضي البعيد غري ، ساعد على إجياِد وعٍي تارخييٍ  ومعرفٍة تارخيية أقلَّ ما توصُف به أ
  مستوعبة.

والشاهد على ذلك احلدث مؤرخ ، م1098ه / 492اث هو احتالُل القدس عام ألحدأوىل تلَك ا
م) فقد جاء على ذكر 1232ه / 630(ت عريب هو أبو احلسن علي الشيباين املعروف بابن األثري

ذاكرًا حصار املدينة الذي ، أحداث تلك السنةفي أحداث احتالل الفرنج للقدس كحدث عارض 
م "قتلوا ما يزيد على سبعني استمر نيفاً وأربعني يوماً و  ذاكراً سلوك الغزاة مبا فيه من تقتيل ودمار فذكر أ

  ألفاً من املسلمني".
وذهب للقول:"وأخذ الفرنج ، نصهفي وصف مشاهد النهب للخريات والثروات في أغرَق ابُن األثري 

ائة درهم وأخذوا تنوراً نيفًا وأربعني منديًال من الفضة وزن كل منديل ثالثة آالف وستم، من عند الفجر
وأخذوا من القناديل الصغار مائة ومخسني نقرة ومن الذهب نيفاً ، من فضة وزنه أربعون رطًال بالشامي

في بغداد فأوردوا إلى وعشرين قنديًال وغنموا منه ما ال يقع بإحصاء...وورد املستنفرون من الشام 
وبكوا وأبكوا وذكروا ما دهم املسلمني فتمكن  الديوان كالمًا أبكى العيون وأوجع العيون واستغاثوا

  .)17(اإلفرنج من البالد.."
إلى كتابه املنتظم فيقول: "وذهب الناس على وجوههم هاربني من الشام في أما املؤرخ ابن اجلوزي 

هاهلم وتباكوا وقد نظم  العراق مستغيثني إىل اخلليفة والسلطان فلما مسع الناس ببغداد هذا األمر الفظيع
إلى الديوان وعلى املنابر فارتفع بكاء الناس وندب اخلليفة الفقهاء في أبو سعد اهلروي كالمًا قرئ 

البالد ليحرضوا امللوك على اجلهاد فما خرج إال ابن عقيل وواحد من أعيان الفقهاء فساروا إلى اخلروج 
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خلدون الذي قدم نفسه وال يضيف ابن  .)18(الناس فلم يفد ذلك شيئًا فإنا هللا وإليه راجعون"في 
ج جديد يف الكتابة التارخيية عن هذا احلد فلم يزد شيئًا على تلك األوصاف اليت ، على أنه صاحب 

  . )19(اً عن هذه الصورة الوصفية. ومل خيرج التعامل مع هذا احلدث تارخييّ سابقوهقدمها 
مثلها اجتياح ، ية كربىوقف املشهد التارخيي العريب أمام واقعة تارخي، م1258ه / 656سنة في 

إنه أحجم عن كتابة احلدث مدة تزيد على  :ويعرب املؤرخ ابن كثري عن ذلك بالقول، املغول ملدينة بغداد
ستة أشهر ويقول: "واستهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة األمريين اللذين على 

م على وجاءت إليهم ، خان هوالكو، مقدمة عساكر سلطان التتار إمدادات صاحب املوصل يساعدو
من التتار ومصانعة هلم  –صاحب املوصل-البغاددة ومبريته وهداياه وحتفه وكل ذلك خوفًا على نفسه 

ا بالنبال حىت أصيبت جارية اخلليفة اليت كانت ترقص .قبحهم اهللا .. وأحاط التتار بدار اخلالفة يرشقو
  .)20(..".بني يديه فانزعج اخلليفة من ذلك

بقدر ما  ، التاريخ العريب اإلسالمي وتلك احلادثة بتعليل األسباب واملسلمونمل يعاجل املؤرخون العرب 
كانوا ميارسون فعل اإلدانة وتوجيه اللوم الرتكاب نوع من اخليانة اليت أسفرت عن مآالت خطرية. يقول 

راء الوزير الرافضي وذلك أنه كان يف ابن كثري مديناً سلوك الوزير العباسي ابن العلقمي: "وذلك كله من آ
بًا الكرخ وحملة 1257هـ/ 655السنة املاضية  بت  م بني أهل السنة والرافضة حرب عظيمة 

. على أن ما وقع من األمر الفظيع الذي مل يؤرخ .. فاشتد حنقه على ذلك فكان هذا مما أهاجه.الرافضة
  . )21(.".أبشع منه منذ بنيت بغداد إىل هذه األزمان

حني اجتهت قوات التحالف الغريب من جنوب العراق سريًا حنو بغداد أعيد استدعاء هذه الواقعة 
يف اخلطاب التارخيي املعاصر أنه مثة أحفاد البن العلقمي حىت اليوم وهذا إسقاط تارخيي  التارخيية فظهر

  واضح. 
صورة ، ر أحداث الغزو املغويليقدم املؤرخ حممد بن علي بن طباطبا الشهري بابن الطقطقا الذي عاص

لعبه ابن العلقمي ويظهر املسؤولية يف النتيجة اليت آلت إليها األمور بقوله:  خمالفة لطبيعة الدور الذي
ب الكرخ وبئس األثر ، واملستعصم هو آخر خلفاء الدولة العباسية ومل جيد يف أيامه شيء يؤثر سوى 

فلم حيرك ، صحبة السلطان هوالكو صول عسكر املغول.. ويف أواخر أيامه قويت األراجيف بو .ذلك
ًا وكان كلما مسع عن السلطان هوالكو من االحتياط واالستعداد ذلك منه عزمًا وال أحدث عنده مهّ 

. وكان وزيره ابن العلقمي يكاتبه بالتحذير والتنبيه ويشري .شيء ظهر من اخلليفة نقيضه التفريط واإلمهال
وكان خواصه يومهونه أنه ليس يف هذا كبري خطر وال ، وهو ال يـزداد إال نفوالً  عليه بالتيقظ واالستعداد

هناك حمذور وأن الـوزير إمنا يعظـم هذا لينفق سوقه ولتربز إليه األموال لينجد العساكر فيقتطع منها لنفسه 
  .)22(.".تتضاعفاآلخر  وما زالت غفلة اخلليفة تنتمي ويقظة اجلانب… 
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وحينها جرى تذكر رواية ابن ، تحالفي على بغداد ثارت عاصفة من الرمالأثناء الزحف اليف 
ة عظيمة شرقي بغداد على درب بعقوبا رب هـ ثارت غ656الطقطقا: "ويف يوم اخلميس رابع حمرم سنة 

ة عن عساكر السلطان وخيوله وقد أحاط رب حبيث عمت البلد فانزعج الناس من ذلك فانكشفت الغ
ا   .)23(ببغداد من مجيع جها

حيال  ذَ ِخت ي السؤال عن مدى شرعية املوقف الذي اُّ ز وإعادة رواية ابن الطقطقا حول املوقف من الغا
هوالكو بغداد سنة ست ومخسني  املقاومة أو عدمها الحتالل بغداد إذ روى ما يلي: "وملا فتح السلطان

السلطان املسلم اجلائر؟ مث مجع  ميا أفضل: السلطان الكافر العادل أمأوستمائة أمر أن ُيستفىت العلماء 
وس ؤ باملستنصرية لذلك فلما وقفوا على الُفتيا أحجموا عن اجلواب وكان رضي الدين علي بن طا العلماء

حجامهم تناول الُفتيا ووضع خطة بتفضيِل العادِل إحاضرًا هذا اجمللس وكان مقدمًا حمرتمًا فلما رأى 
  .)24"(خطوطهم بعدهالكافر على املسلِم اجلائِر فوضع الناس 

  لحظة االنبهار
ًا ملا كان حدث عام 1798هـ/ 1213يف عام  م كان املشهد التارخيي العريب يواجه حدثًا مشا

م. كانت اجليوش قد اندفعت عرب البحر 2003م وما دار بعد ذلك بنحو مرتني عام 1258هـ/ 656
حنو بالد الشام حبجة حتريرها من ودخلت اإلسكندرية مث أقامت حكومة أجنبية يف القاهرة وامتدت 

  استبداد سالطني األتراك وإعادة اهليبة لإلسالم. 
فسنة قدوم نابليون عند املؤرخ املعاصر عبد الرمحن ، يعترب اخلطاب التارخيي عن احلادثة بأكثر من وجه

وقد  .)25"(ائلةواحلوادث اجلسيمة والوقائع النازلة والنوازل اهل، اجلربيت هي "أول سنني املالحم العظيمة
أظهرت أن اخلطاب التارخيي عشية  )26(جرى تدوين أحداثها لدى املؤرخني العرب بصور خمتلفة

  .)27(االنبهار بقدوم نابليون كان ملتبساً يف مدى استيعابه للواقعة ويف تعليلها ووصفها
 موروث الدولة ٍد فاصل بنيلقد وضع قدوم نابليون بونابرت املؤرخ العريب يف العصر احلديث يف حّ 

وإذا كان اجلربيت قد سجل بذاكرته املختزنة الشديدة املالحظة وذات الوعي ، السلطانية والتاريخ العاملي
فإن النص  -السياسي موقف العصبيات احمللية جتاه السياسات احلاكمة والقوى احمللية يف اجملتمع القاهري

مصطلحات ذلك العصر ُيساعد أيضًا يف فهم  املقارن لدى مؤرخي إقليم "عربستان بالد الشام" حسب
أبناء ، طبيعة املنافسات بني القوى احمللية املتحكمة يف إقليم الشام ومنها: (الشهابيون يف جبل لبنان

  .)28(وأمحد باشا اجلزار يف دمشق وعكا)، ظاهر العمر يف فلسطني
تدوين التاريخ العريب على مدار لقد أدى الغزو اخلارجي أو االحتالل فعًال مؤخرًا لسؤال وخز يف ال

همة كان موجاءت أحداث السنوات اليت سبقت منتصف القرن العشرين وما تالها من أحداث ، عصوره
م" لتكون جماًال للفحص والسؤال حول شكل اخلطاب التارخيي 1948على رأسها سنة "النكبة 
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والتارخيي  ةالعريب بعام  اخلطابن سنة النكبة هي السؤال املاثل يفإ :ومضمون األزمنة احلديثة. قيل
  خباصة. ولكن ذلك السؤال مل يواجه بإجابات واضحة. 

، ى إىل اخليانةزَ عْ كانت كل واقعة هزمية صغرت أم كربت تُـ ،  وقبل ذلك بكثري، طوال القرن العشرين
السياسي العريب وظل العقل ، وكان العقل الثقايف والفعل التارخيي مها األكثر تروجيًا هلذه املقولة املرحية
  .)29(واألديب والقومي والتارخيي مطمئناً إىل هذا املخرج خمرج اخليانة لتربير الواقع

اً مل يكن هدفها وذلك مع استثناءات قليلة جدّ ، وظل تفسري نتائج النوازل باخليانة هو التعبري األوحد
  .)30(التحليل والكشف عن أسئلة املسؤولية

وكذا احلال بالنسبة لبغداد يف التاسع ،  املعاصر النكبة وسلب فلسطنييف القريب من التاريخ العريب
كانت السقوط بسهولة ،  آنذاك بني مصدق ومكذب فيما العقل العريب كان، م2003ان من نيس

وكان الثمن البشري الذي دفعه الغزاة وما بذله اجملاهدون ضد ذلك سواء قبل ، وبكلفة ال تستحق الذكر
ني ال يتناسب إطالقاً مع جسامة اللحظة التارخيية أو النازلة الكربى. مل جيِر تعليل نصف قرن أو قبل عام

ا من قبل العقل  ةأو حتليل لنتائج ما جرى ومل تُثر أسئل التارخيي بارزة حول العوامل املؤدية للهزمية وأسبا
هناك محلة على اخليانة اجلري إىل اهلزمية لفيصل حوراين) كانت ، (راجع مثالً  –ورمبا كان األدب أفضل-

  لكن مل يكن هناك أضواء كاشفة. 
  تجربة النكبة

جتلت يف نتاجه الفكري الروح العلمية ، ُعرف قسطنطني زريق باحثًا يف التاريخ العريب ومفكرًا قومياً 
ج، اءنَّ الرصينة واحلرص على حتري جوهر القضايا ال ظواهرها. وهو أحد أبرز رواد التفكري النقدي البَـ  ه و

وقد جعل للماضي ، الزم لإلصالح والتقدم طٌ ر يف النقد يتجه أوًال حنو نقد الذات باعتبار أن ذلك ش
  ه إىل جانب اشتغاله باملستقبل. اهتمامالعريب النصيب األكرب يف 

فحب الرجل ، زريق حالة تستحق التوقف عند تفحص اخلطاب التارخيي العريب املعاصر دُ سَّ جيَُ 
دون دعوته إىل ضرورة  لْ مل حيَُ ، نصوصه ه على دراسته دراسة عميقة وحتقيقكافللماضي العريب واعت
فعاش بني دراسة املاضي وهاجس املستقبل ، دون أن يؤدي هذا التجاوز إىل نسيانه، ختطي ذاك املاضي

  شاهداً وحملًال وناقداً متفاعًال. وبني املاضي واملستقبل عاصر زريق جتربة احلاضر. 
علينا التاريخ من نوافذ  طلّ يراه بقوله: ويف هذا الواقع يُ ، يق هو جمال ضرورة ملحةالتاريخ عند زر 

، وما دمنا نستلهمه ونستوصيه، .. ومادمنا نعود إليه خمتارين أو غري خمتارين واعني أو غري واعني.متعددة
  . )31(فمن اخلري لنا أن تكون عودتنا أصيلة متبصرة

كربى وعهودها يف التاريخ اإلنساين كانت دائماً حافزة إىل التفكر يف يرى زريق أن النكبات والنوازل ال
م اليت مثلت أقسى 1948يف تفسري املاضي وتعليله. ولعل سنة النكبة  هتمامومثرية إىل اال، املاضي
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ا األمة العربية يف تارخيها احلديث همًا لديه لضرورة أن يأيت على التحليل ممثلت سببًا ، هزمية ُمنيت 
  ان األسباب اليت أدت إليها بروح املؤرخ املعلل ال السياسي. وبي

م سببًا ألن جتعل زريق أول املستجيبني لتأرخيها فوضع كتابه الشهري 1948كانت اهلزمية العربية سنة 
وهو موقع املؤرخ املختص يف التاريخ ، الذي انطلق فيه من موقعه الذي اختاره، )32("معىن النكبة"

سع دائرة البحث ويتعمق يف التحليل. فكانت نقطة البداية لديه التمعن يف التاريخ ومن مث يو ، وحسب
واحلصيلة ، عرض التاريخ من أجل إحيائهإىل ويف عملية االستعادة اليت تسعى ، من حيث هو احملتوى

  . )33(النهائية هي الثقافة التارخيية
م 1948األول "معىن النكبة" الصادر عام  يف كتابه، يف جممل كتبه ومقاالته اليت تناوهلا حول النكبة

والذي تطور عقب النكبة  )34(مث يف املقال الذي سبق النكسة بعام والصادر بعنوان "ِعلم النكبة"
فكتب ، عاجل الرجل القضية من خمتلف زواياها، )35(فحمل عنوانا يف "معىن النكبة جمدداً" لكتاب ثانٍ 

  املظلم.  هِ قِ فّ وطرق اخلروج من نَـ ، وسبل احلد من نتائجه ،عن هول املصائب ومعىن الضياع وأسبابه
م حني كان سفريًا لبالده يف 1947كان هاجس زريق الذي عاصر النكبة منذ قرار التقسيم عام 

وعندما أصبح ، )36(وحىت بعد قيام النكبة هو تأكيد أمهية ضرورة منع قيام الدولة اليهودية، واشنطن
َ وبَـ ، حذر من نتائج ذلك للمحتل دولة وأمرًا واقعاً  ما سيرتتب على قيام دولته من أخطار وتوقع  نيَّ

  وحاول أن حيدد اإلجراءات العاجلة ملعاجلة تلك النكبة واحلد منها. ، )37(بعضها
، بضرورة املشاركة الشعبية والتعبئة -أي بعد النكسة- طالب ، عقدين من النكبة األوىل وبعد حنو

  .)38(نضايل نتيجة اهتزاز فكرة الوطن واالرتباط باألرضوحاول معاجلة ضعف احلافز ال
لقد وضعت أفكار قسطنطني زريق ومعاجلاته املؤرخ العريب يف حالة جديدة غري تلك اليت اعتادها 

وهو ما جعله ُميثل حالة جديدة يف اخلطاب التاريخ العريب ، اخلطاب التارخيي إبان النكبات واهلزائم
  املعاصر.

  النموذج القريب
ا2003يف التاسع من نيسان  عاصمة  م دخلت قوات أجنبية مدينة بغداد اليت ظلت توصف أ

ثارًا واضحة على آوقد ترك ذلك احلدث ، الدولة العربية الثالثة يف تاريخ املسلمني بعد وفاة الرسول
  املؤرخني العرب الذين تتباين مواقفهم حول هذا احلدث من حيث التدوين والتعليل. 

وأن املشكلة يف هذه األزمة اليت حدثت ناجتة ، ؤرخ عبد الكرمي غرايبه أن مثة هزمية حلتيعتقد امل
وهو يرى أن هذه مشكلة عامة لدى كل الزعماء ، أوهلا: إقصاء الزعماء العرب لدور املثقف، ألسباب

  .وا املثقفنيادُ الذين قادوا حركة التحرر وعَ 
كن الكارثة األكرب يف رأيه هي وجود أشخاص غري ل، نظر غرايبه كارثة كربىيف واحتالل بغداد 

تتمثل يف دور القوى  تلكأسوياء على رأس السلطة. وهو يرى أن مثة مشكلة أخرى تضاف إىل 
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وهل العمالة هي الوسيلة الوحيدة ملقاومة حكم ، هل املعارضة جيب أن تكون عميلة :ويتساءل، املعارضة
لينني) ولكن غرايبة يدعو إىل متثل اهلزمية ويرى أن ، كالفن  ،(لوثروهو يستشهد بأمثلة على ذلك ؟الفرد

ا ويتخذ من املثال العريب منوذجًا يف  جممن أسباب الفشل العريب عدم قراءتنا حل النوازل الكربى ونسيا
زال الصرب يوال ، م هزم اجليش العثماين القوات الصربية يف معركة "قوصوه"1359ففي سنة ، ذلك

ذه اهل   . )39(ذلك ألن وقع اهلزمية على الذات أكرب من وقع النصر، عام 500زمية بعد حيتفلون 
سقوط بغداد من يف املؤرخ نقوال زيادة فيقول: أنا أتعامل مع حدث التاسع من نيسان املتمثل أما 

متك إياي كمؤرخ ال أستطيع أن أر ، موقع املراقبة املتأمل كعريب مبا آل إليه األمر ى األمر لكنين وأنا أقبل 
  ألنين ال أملك املعطيات الكافية.  .من الناحية التارخيية فقط

ويقول: "كنت أذكر أمام ، للعوامل اخلارجية يف ذلك السقوط املدوي اً أن مثة دور  ةيرى زيادو 
أصدقائي من املعنيني بالقضية العراقية أن إيران تتدخل يف شؤون العراق فال تسمح له أن يتطور وينحو 

مين أحدهم بأن شعوري القومي العريب  نكان كثريون ال يقبلو ،  رة على امتالكهوال هي قاد رأيي وا
نطق بالفارسية. كنت أعرف من الع و الدولة فيه مذهب التشيُّ  عُ بَ تْ تُـ  ارِ حيملين على تصور خطر من جَ 

فدين الفتية تاريخ البلدين منذ أيام آشور وما بعدها أن املنطقة اجلبلية ال ميكنها أن ترتك أرض الرا
ا   . )40(.".وشأ

هو حتليل لواقع العراق ، أما املؤرخ العريب عبد العزيز الدوري فريى احلدث بأسبابه البعيدة عن ذلك
فقبل احلرب العاملية األوىل حسب قول الدوري كانت ، من األحداث الكربى. ودفعه حنو األزمات دوماً 

أطماع القوى  واآلن يعرف اجلميع، تالل األجنيببغداد سببًا يف جلب االح –صفقة خط حديد برلني 
  الشرقية من العراق ومشاريعها االقتصادية عرب حبر قزوين.  الغربية يف املنطقة

فالعراق ظل على طريق اهلند ميثل احملطة األهم بالنسبة للعرب وحىت اليوم. إىل جانب هذه األسباب 
العراق ال ميكن له أن  ةاالجتاه إىل متزيق وحد ري أنت منها األثنية. ويؤكد الدو مثة عوامل داخلية أثري 

  وأنه ما جرى ميكن أن يشكل حافزا للنهوض يف املستقبل. ، ينجح
بأقوى درجاته وما  نظر الدوري فهو حتدٍّ يف احلدث التارخيي الذي مر به العراق ومير اليوم ليس عاديًا 
ب هي داللة على هوية الغازي ثر ذلك على اخلطاب أوفيما خيص ، احملتل رافق االحتالل من تدمري و

التارخيي يرى الدوري أن مثل هذا احلدث وإن مل يكتب بعد إال أنه واضح كل الوضوح يف أسبابه 
  . )41(ومربراته ومستوى النتائج اليت يقود إليها

راق يف أسباب ما حدث للع دورًا كبرياً أن للعامل االقتصادي  فريى، املؤرخ حممد عيسى صاحلية أما
خيرج عن هذا السبب. فالتقارير تشري إىل حاجة  منذ أيام التتار وحىت اليوم وسقوط بغداد برأيه جيب أالًّ 

املنطقة بأبشع الصور وهذا العامل هو من يف الواليات املتحدة خالل العقدين املقبلني جعلتها تتدخل 
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تثار باسم مكافحة اإلرهاب أهم دوافع االحتالل. وأما العوامل األخرى فهي عوامل مساعدة وهي 
  واحلريات. 

ويتوقف عند املوقف اإليراين ، احلدث يف سياقه العاملي ويربطه مبا جرى يف أفغانستان "صاحلية"يقرأ 
  ويستعرض حيطة األدوار اإلقليمية. ، من ذلك

قت يف الو ويفسر مآل الواقع ، يقول صاحلية: املؤرخ اليوم قادر على أن حيلل ويعطي رؤيا لألحداث
  حياول أن يبتعد عن التأويل والزعم.  نفسه

م عندما قدم ريتشارد مريين يف 1990/ 11/7فهو يرى أن هناك مؤشرات على حدث منذ تاريخ 
 وجنح، ثالثة سقطت، جامعة اكسرتا تقريره الذي ضمنه أربعة سيناريوهات للتدخل األمريكي يف املنطقة

د أدى ذلك املخطط نتائجه اليت أوصلت الواقع العريب وق، "أن يقوم العراق باجتياح الكويت"اآلخر 
  . )42(الراهن الصعب
فريى أن احتالل العراق اليوم هو حلقة من سلسلة طويلة حملاوالت الغرب  "علي حمافظة"أما املؤرخ 

اللسيطرة على املنطقة وذلك ألمهيتها اإل وقد بدأ الغرب هذه السلسلة من ، سرتاتيجية والستقالل خريا
اوالت واألحداث منذ مطلع العصور احلديثة فالغزو األسباين والربتغايل للمغرب الغريب مث غزو شواطئ احمل

مث جاء اإلجنليز ، مل يتم إال بضمان اهليمنة على الطريق املؤدية إىل اهلند -اجلزيرة العربية اجلنوبية الشرقية
  ئد األول لتلك املطامع. ومنذ احلرب العاملية الثانية أصبحت أمريكا القا، نيو والفرنس

إال حلقة من حلقات ذلك الصراع. وقد وفرت  الغربوما قيام دولة حمتلة يف فلسطني وبدعم من 
  .تدخل يف املنطقةإىل الأحداث "سبتمرب" ذريعة جيدة 

م كْ وبناء مؤسسات حُ ، داخلية على رأسها فشل قيام الدولة العربية النموذج اً صحيح أن مثة أسباب
إال أن كل هذه عوامل ال تعد مباشرة بقدر ما تعد ، اب املشاركة الشعبية والعجز التضامينوغي، رشيدة

  مساندة إذا ما توفر عامل خارجي كما حدث بالنسبة للحالة العراقية.
يضيف حمافظة: "لقد عملت يف الفرتة األخرية على القضية العربية يف الوثائق الفرنسية من عام و 

، ات وخماطبات مع الرؤساء ووزراء اخلارجيةاجتماعق تتضمن حماضر م وهذه الوثائ1944-1965
ويف رأيه فإن هذا ، )43(كيفية إضعاف العرب واحليلولة دون الوحدة ومحاية إسرائيل"  حول وكلها تدور

  كاٍف الستنتاج ما حيدث اليوم. 
يار احلكم السابق يف العر ، أما املؤرخ السعودي عبد اهللا العثيميني اق وسقوط بغداد الكبري فريى يف ا

ي مَ "لقد عربت عن ألَ  :أنه احتجاج بالتحرير من أجل احتالل أكرب وأفضل الثروات. ويقول العثيميني
، م جنوب العراق حبجة حتريره1890وقد دخل الربيطانيون عام  -السقوط–للحدث الذي عايشناه 

وأن  تْ ...ليس من شك أن كارثة حلّ سهاباحلجة نفوبعد زهاء مثانني عاماً دخلها األمريكان مع اإلجنليز 
  . )44(االحتالل الذي حدث ال يقره أي تشريع أو قانون عادل"
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فهو يرى أن كتابة ما حدث من زاوية ، أما أستاذ التاريخ احلديث يف جامعة القاهرة حممد عفيفي
رسة فعل التدوين اليوم ...وأن ممااً مستمرّ  زاليتارخيية ليس له إال أن يربط األمر مبشروع هيمنة حقيقي ال 

بان محلة إلكن ال ميكن مقارنة احلاضر مبا كان ميارسه اجلربيت ، هلذا احلدث هي نوع من الواجب التارخيي
أما حنن فال يكفينا أن ، نابليون على مصر فالظروف خمتلفة. لقد عاش اجلربيت القصة بأكملها وَسبَـَرَها

بل جيب أن نتحدث عن املسؤوليات اليت أدت إىل منارس الندب والتحسر على ما جرى ألم املدن 
  وأفضت إليه.، ذلك

م ومن هذه 2003وحيدد عفيفي عدة أسس لصياغة خطاب التاريخ جتاَه َحَدِث التاسِع من نيسان 
  األسس:

  ضرورة ربط احلدث باملمهدات واملسوغات اليت قادت إليه -1
  يجتماعدراسة النتائج ببعدها الثقايف واال -2
 خيه جيب أال يكون مبعزل عن النظام الدويل وحركيته.حبث احلدث وتار  -3

 .)45(كتابة وتدوين ما هو ماثل وراء فعل االحتالل أو السقوط -4

دون اإلدانة حلكم ، العظيم رمضان ومل يذهب أستاذ التاريخ العريب احلديث يف جامعة عني مشس عبد
وهو يرى أن اخلطاب التارخيي ، نيبالعراق ونظامه السابق ويرى فيه "َجملبة للضرر أكثر من أي غزو أج
فإن احلاجة يف ، ويف مثل هذا املشهد، العريب مهتز ومملوء بالتناقضات ومعدوم احلرية من الداخل واخلارج

  .)46(رأيه تبدو ماسة للمؤرخ الذي يستطيع أن حيدد ما ينتمي للزيف وما ينتمي للحقيقة"
أن سقوط بغداد ميثل ، نية يف نابلس نظام عباسيويرى أستاذ التاريخ احلديث يف جامعة النجاح الوط

كما أنه يعرب عن سقوط للخط ،  سقوطا للفكر القومي العريب وفكرته بشكل ُمَدوًّ يف تارخينا املعاصر
كما يرى فيه سقوطًا نفسيًا ألحالم األمة اليت كان من املمكن هلا أن ،  القيادي الفردي يف ذلك الفكر

الذي ال ميكن له أن يصمد يف الزمن ، ن ما جرى هو نتيجة للحكم الفرديويعترب أ، تتبلور إىل حقائق
ويعد عباسي ما حدث ، اإلمرباطوري األمريكي الذي ميارس الفردية على طريقته ومن أجل مصاحله

ا واالتعاظ منها بشكل مياثل حجمه املهول، انتكاسًة كربى   .)47(جيب تدوين أسبا
  شكالنية الخطاب، خالصة

وقد جاء اخلطاب التارخيي العريب جتاه ما حدث ابعد ما يكون عن ، از يف الزمان واملكاناخلطاب إجن
لكنه مل حيدد ، واقرتب قليال حنو التعليل والتفسري، واالبتهال أو جمرد الندب، املبالغة يف الوصف
، ع أن ميارس النقدواستطا ، كما أنه اجته حنو العلمية وممارسة النقد وابتعد عن اخلطابية،  املسؤوليات بدقة

كما أنه مدرك ألمهيته كمطلب من أجل أن نَِعَي احلاضر ،  وبدا قريبا من الواقعية أكثر من اخليال
  عرب املاضي وصوره.، واملستقبل

***************  
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  الهوامش:
  ) باحث وأكادميي من األردن.*

ترمجــة حســن ، ر النهــاردا، املقدمــةإلى مــن الكتــاب ، فكــرة التــاريخ عنــد العــرب، . طريــف اخلالــدي1
  .15ص، م1997، بريوت، زينة

  .12ص، بريوت، دار الكتب العلمية، املقدمة، عبد الرمحن بن حممد، . ابن خلدون2
  .232ص، م1985، 6ط، بريوت، دار العلم للماليني، حنن والتاريخ، . قسطنطني زريق3
، م1985، 3ط، فـــــارايبدار ال، دراســـــة ملنهجيـــــة ابـــــن خلـــــدون، . راجـــــع حتليـــــل اخلطـــــاب التـــــارخيي4
  .66ص

، م1971، امــة للكتــابعاهليئــة املصــرية ال، ترمجــة مجــال بــدران، مــن املعرفــة التارخييــة، أ. مــاّرو. ه. 5
  .43ص

  .7ص، . املصدر نفسه6
  .42ص، . املصدر نفسه7
، م1989، 3ط، بــريوت، منشـورات عويـدات، ترمجـة نسـيم نصــري، قيمـة التــاريخ، . جـوزف هـورس8
  .117-116ص

 .39ص، 1ط، دار الفارايب، اإليدلوجيا األملانية، ارل ماركس. ك9

  .60ص، دار التنوير، 3ط، مفهوم اإليدلوجيا، . انظر: عبد اهللا العروي10
-14ص، 306العـــدد ، الريـــاض، جملـــة الفيصـــل، العـــرب وســـؤال التـــاريخ، . انظـــر: حممـــد قـــادري11

18.  
، : حتليــل اخلطــاب العــريب املعاصــرحبــث منشــور يف كتــاب، حتليــل اخلطــاب، راجــع: حســن حنفــي.12

، مراجعــة صــاحل أبــو إصــبع، حتريــر غســان عبــداخلالق، املــؤمتر العلمــي الثالــث، منشــورات جامعــة فيالدلفيــا
  .25ص، م1998، 1ط

رسالة ، انظر على سبيل املثال دراسة مجال جودة املعنونة باملؤرخني العرب وأحداث الفتنة .13
 ...، راف عبدالعزيز الدوريبإش، اجلامعة األردنية، دكتوراه

حتقيق فرانز ، هـ)اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ902مشس الدين بن حممد(ت:، السخاوي .14
 بريوت.، مصورة ةدار الكتب املصرية نسخ، ترمجة صاحل العلي، روزنثال

، ريوتبــ، دار اجليــل، الــرتاجم واألخبــارفي تــاريخ عجائــب األخبــار ، . راجــع عبــد الــرمحن اجلــربين15
  .10-9ص، 1ج

: نظــــــر: نــــــص حــــــوار منشــــــور معــــــه يف موقــــــعا، . ينــــــاقض اجلميــــــل نفســــــه يف هــــــذا الــــــرأي كثــــــرياً 16
www.alitijahalkhar.com  
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، التـــاريخفي الكامـــل ، م) 1232ه /  630بكـــر (ت: أبي بـــن  يأبـــو احلســـن علـــ، . ابــن األثـــري17
  .18ص، 9جملد ، بريوت، دار الكتب العلمية

، دار صـادر، أخبـار البشـرفي هــ) املنـتظم 597الفـرج عبـدالرمحن بـن علـي(ت:أبـو ، . ابن اجلوزي18
  بريوت.
بيت األفكار ، تاريخ ابن خلدون، م)1405هـ/808عبدالرمحن بن حممد(ت:، ابن خلدون 19
  .1241عمان ص، باعتناء أبو صهيب الكرمي، الدولية

، م1977، بــريوت، كتبــة املعــارفم، البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر، . ابــن كثــري20
 .200ص، 3ج

  .201ص، 12ج، املصدر نفسه .21
دار ، الفخـري يف اآلداب السـلطانية والـدول اإلسـالمية، حممـد بـن علـي بـن طباطبـا، ابن الطقطقا 22
  . 334ص، بريوت، صادر

  . 336ص، املصدر نفسه 23
  . 17ص، املصدر نفسه 24
   .179ص، 2ج ،تاريخ، عبد الرمحن بن حسن، اجلربيت 25
  م. 1977، لبنان، معهد اإلمناء العريب، املسألة التارخيية يف الفكر العريب، ةوضاح شرار  26
حــول النصــوص املرتبطــة حبملــة نــابليون علــى مصــر والشــام انظــر: حممــد عــدنان البخيــت ومهنــد  27
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 اإلسالم في الدراسات اليونانية

  *أجنليكى زياكا
ة إىل قــرب املســافة بــني يعــود مــن جهــ اهتمــاموهــو ، خــاص يف العــامل اليونــاين اهتمــامحيظــى اإلســالم ب

ومن جهة أخرى إىل الـروابط التارخييـة األصـيلة الـيت مجعـت بـني العـاملني واحلضـارتني ، بالد املشرقاليونان و 
وعلــى هــذا فــإن دراســة اإلســالم متثــل موضــوعاً مهمــاً  الــزمن وعيشــهما املشــرتك. لضــارب يفعــرب اتصــاهلما ا

ولكنــه لــيس ، الفكــر اليونــانينيال ميثــل أمـراً خمتلفــاً للحضــارة و وحيويـاًّ لليونــان احلديثــة. واإلســالم بطبيعــة احلــ
ينيـة بطـرق متعـددة يلتعايشت معه احلضارة اهل يبالغريب أو البعيد. فاإلسالم هو اجلار املباشر لليونان الذ

  ولعب هذا التعايش دوراً مهماً يف تاريخ وتطور اهليلينية احلديثة. ، على مدى قرون
تبـدأ هـذه املعرفـة منـذ اخلطـوات األوىل الـيت مادته العلميـة أمـر قـدمي. و معرفة اإلسالم يف العامل اليوناين و 

ا العسـكرية والسياسـية حينما كان على الدولة البيزنطية أن تواجه توسعه ، خطاها اإلسالم ليس فقط بقو
ا العديدة املناهضة له واملكتوبة باللغة اليونانية ومتتد للفرتة من القـرن ا لثـامن ولكن كذلك من خالل أدبيا

على الرغم من أن كثرياً من أعمال هذا األدب املكتوب ذات طبيعة حربيـة أو وحىت القرن الثالث عشر. و 
مل تكـــن عدائيــة فقــط. تشــتمل املعاجلــات املناهضــة للمـــؤلفني رتاثيــني الــدينيني ن العالقــة بــني الفــإ، دفاعيــة

ويعربــون عــن معرفــة واســعة ، تطــور ومبــادئ اإلســالمو  البيــزنطيني علــى توصــيفات مــوجزة أو مســهبة لتــاريخ
فعلــى هــامش ، مبحتــواه. ويتكــرر األمــر نفســه علــى الصــعيد السياســي فلــم تكــن املناوشــات دومــاً عســكرية

 -إىل جانــب املبــادئ الروحيــة-بعمــق  ويعســكرية والسياســية تنمــو االتصــاالت احلضــارية الــيت تــر القــوة ال
  احلضارتني. و  تراث العاملني

مـن خـالل ، ويف هذا االجتاه أسهمت عملية نقل العلوم اليونانية إىل الرتاث اإلسـالمي بشـكل أساسـي
والـــيت اختـــذت منـــذ القـــرن ، هللينيســـىتاإلغريـــق وعلمـــاء العلـــم اترمجـــات عديـــدة ألعمـــال قـــدامى الفالســـفة 

إىل جانــب مراكــز أخــرى للعلــوم ، احــىت القــرن الثالــث عشــر مــن دمشــق وبغــداد مراكــز رئيســية هلــاخلــامس و 
(حران يف مشــال غــرب مــا بــني النهــرين وإديســا يف مشــال شــرق ســوريا واآلداب يف الشــرق األدىن واألوســط

  لرتمجات يف نشأة الفلسفة اإلسالمية. ..إخل). أسهمت هذه ا.ونيسابور يف غرب بالد فارس
فيما بعد حينما عاش العامل اليونـاين فـرتة طويلـة حتـت سـيطرة اإلمرباطوريـة العثمانيـة(من أواسـط القـرن و 

سـنحت لـه الفرصـة كـي يعـرف اإلسـالم عـن قـرب. ورغـم ذلـك فـإن ، اخلامس عشر وحىت القرن العشـرين)
ـا قـد تركـت جروحـاً هذه الفرتة مل تشهد دراسات أو حبثا فيما خي ص اإلسالم. على العكـس مـن ذلـك فإ

ا أن تتوطــد املطابقــة بــني اإلســالم والســلطة العثمانيــة يف وعــى الشــعب اليونــاين  والتباســات كــان مــن شــأ
   حىت أواسط القرن العشرين.



106 

ثـامن أما عن اخلطوات الكربى حنو دراسة علمية منظمة لإلسالم فقد مت إجنازها يف العقدين السابع وال
ثيسـالونيكى. فـإىل جانـب منـاهج الالهـوت املسـيحي الالهـوت جبـامعيت أثينـا و  من القـرن املنصـرم يف كليـيت

  من بينها اإلسالم. يتم تدريس تاريخ األديان العام و فيهما 
والــيت متثــل مقدمــة موضــوعية للديانــة اإلســالمية ووجهــات ، ول مــن كتــب دراســة مهمــة عــن اإلســالمأ

كان أناستاسيوس يانوالتوس األسـتاذ بكليـة الالهـوت يف جامعـة  ،  دولةو  اإلسالم ديناً  النظر املختلفة حول
 )1(عملــــه املوســــوم "اإلســــالم: دراســــة يف األديــــان"و  كبــــري أســــاقفة ألبانيــــا احلــــايل.و ، أثينــــا –كابوذيســــرتيا 

ملفهــوم والثــاين ، ينقســم إىل ثالثــة أبــواب. البــاب األول يعــرض ألصــول اإلســالمو  مكتــوب بــروح موضــوعية
ع الـيت ظهـرت يف تـاريخ اإلسـالم. والثالـث للتطـورات والفـرو ، احلياة والعبـادة يف اإلسـالمو  العقيدة والشريعة

وكــذلك احملــاوالت ، ينهــى املؤلــف عملــه بعــرض الســمات املميــزة واالجتاهــات البــارزة يف اإلســالم املعاصــرو 
دم املؤلف ذاته عرضاً عاماً ملبـادئ اإلسـالم املسيحي. ويق –الثالث األوىل زمنها لتفعيل احلوار اإلسالمي 

بينمــا يوضــح اإلطــار الــذي جيــب أن يتحــرك فيــه احلــوار مــع اإلســالم يف ، )2(يف مقــاٍل بعنــوان "اإلســالم"
  .)3(اإلسالمو  وهي اليت تـَُعدُّ مبثابة إسهام يف احلوار بني الكنيسة األرثوذكسية، مقالة حديثة له

ا كانت الدراسات  اإلسالمية تشهد تطورا يف كلية الالهـوت جبامعـة أرسـطو بثيسـالونيكي يف الفرتة ذا
ــا أســتاذ تــاريخ األديــان ، مســتندة إىل مصــادر عربيــة، عــرب جمموعــة مــن األحبــاث عــن اإلســالم والــيت قــام 

احلضارة اإلسالمية. وبينما انشغل األسـتاذ حمـل تغطي تقريباً كل فروع الديانة و  . وهيسغريغوريوس زيا كا
وآخـَر ، )4(سالمي وكتـب حبثـاً مطـوًال عـن الشـاعر الصـويف جـالل الـدين الرومـيبدايًة بالتصوف اإل الذكر

ابــن عــريب وجــالل الــدين  ) طبقــاً لتعــاليم5(عــن معــىن حريــة اإلرادة والشــر يف التصــوف اإلســالمي املتــأخر
ودرس بــتمعن ، ةه إىل الديانــة واحلضــارة اإلســالمياهتمامــفقــد حتــول ، الرومــي ومتصــوفني مســلمني آخــرين

  املوضوعات اآلتية:
اإلميـــان واألمـــل ، )7("تعـــاليم اإلســـالم عـــن اآلخـــرة"، )6(وتـــاريخ اخلـــالص وفقـــاً للقـــرآن يالـــوحو  النبـــوة

للطـــالب  . كمـــا كتـــب عمـــال مطـــوًال آخـــرَ )9(تعـــاليم اإلســـالم عـــن اإلنســـان، )8(واخلـــالص يف اإلســـالم
وأخــرياُ سلســلة ، )11(وجزاً ملبــادئ وقــيم اإلســالموكتــب عرضــاً مــ، )10(باإلســالم بعنــوان: تــاريخ األديــان

. وتكتســــب )12(املقــــاالت عــــن اإلســــالم واحلــــوار بــــني العــــاملني: اإلســــالمي واملســــيحيمــــن الدراســــات و 
اً خاصــاً والــيت تتعــرض لتــاريخ انتقــال الفكــر اهلليــين واهللينيســيت اهتمامــدراســاته بــاللغتني اليونانيــة واالجنليزيــة 

عــامل اإلســالمي مــن يقيــة إىل الــرتاث العــريب اإلســالمي عــرب حركــة الرتمجــة الكــربى يف الالقــدمي واآلداب اإلغر 
ف أعمـق بـني العـاملني: اإلسـالمي والـيت أسـهمت يف إجيـاد تعـار ، حىت الثالث عشر املـيالديالقرن الثامن و 

  . )13(اليوناين ونشأة الفلسفة اإلسالميةو 
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فقــد كتــب دراســة  –ن يف كليــة الالهــوت جبامعــة أثينــاأســتاذ تــاريخ األديــا –أمــا ذمييــرتيس ســتاثوبولوس 
كفاحـه يف و  م)1938-1873لكنها وافية عن شخصية الشاعر الباكسـتاين الكبـري حممـد إقبـال(و  موجزة

  . )14(جمال حتديث اإلسالم
م الـــذين كتبـــوا رســـائل دكتـــوراه أو ، وقـــد ســـار علـــى ُخطَـــا هـــؤالء البـــاحثني الـــرواد جمموعـــٌة مـــن تالمـــذ

مـن أمههـا تلــك األحبـاث الـيت أجريــت يف ختــص اإلسـالم. و  قـاالت أخـرى عــن مواضـيع عديـدةدراسـات وم
األكادمييـــة الرتبويـــة بأليكســـانذروبويل عـــن التطابقـــات فيمـــا خيـــص دراســـة اإلنســـان بـــني الكتـــاب املقـــدس 

شــرية وعــن حماولــة اســتيعاب الشــروط القرآنيــة الب، وعــن مفهــوم ســلطة اخلليفــة طبقــاً آليــات القــرآن، والقــرآن
إجنازاتـه الثقافيـة إىل العـامل العـريب خـالل فـرتة حكـم الدولـة  عن نقـل الفكـر اليونـاين و مث، فيما خيص اجلهاد

  .)15(العباسية
المية أساسـية يف أقسـام كما ترد إشارات حمددة لإلسالم ذات طابع عام دون أن تشكل دراسات إسـ

تاريخ تتعلـق اإلشـارات بشـكل رئـيس بعـرض التـاريخ الفلسفة يف اجلامعات اليونانية. ففي أقسام الالتاريخ و 
  . )16(العامليو  البيزنطي

فإنــه مل يعــط األمهيــة الكافيــة ، وبينمــا يهــتم قســم الفلســفة بالعالقــة بــني الفلســفتني اليونانيــة واإلســالمية
ات اآلداب . ويف كليـــــ)17(هلـــــدا الفـــــرع احليـــــوي املهـــــم للحضـــــارتني اليونانيـــــة واإلســـــالمية إىل وقتنـــــا هـــــذا

  .)18(يانينا مت مؤخراً إدخال قسم خاص عن الدراسات العربيةبثيسالونيكى وأثينا و 
ويف كليـــــات احلقـــــوق يـــــتم اإلشـــــارة مـــــن آن آلخـــــر إىل الشـــــريعة اإلســـــالمية ضـــــمن حماضـــــرات "تـــــاريخ 

ـــدأ اال، القـــانون" ـــانوي وهامشـــي. كمـــا ب ـــواحي اال هتمـــامولكـــن بشـــكل ث ـــة والسياســـية جتماعبدراســـة الن ي
ــــــــــــا يف قســــــــــــم االلإلســــــــــــالم يف ا ــــــــــــديو يف أثين السياســــــــــــي  جتمــــــــــــاعلســــــــــــنوات األخــــــــــــرية يف جامعــــــــــــة بان
ياســـة الطبيعيـــة يف الشـــرق يشـــكل أمهيـــة كبـــرية االجتـــاه مـــؤخراً إىل دراســـة علـــم السو  .)19(واإلنثروبولـــوجي

  . )20(العامل اإلسالمي يف قسم اللغات األجنبية والرتمجة يف جامعة إيونيو بكريكريااألوسط و 
والســــــالفية والشــــــرقية يف جامعــــــة مقــــــدونيا  شــــــري إىل أنــــــه يف قســــــم الدراســــــات البلقانيــــــةويف اخلتــــــام ن

إضـافة إىل دراسـة ، )21(الـيت يـتم تـدريس اللغـة العربيـة فيهـا، بثيسالونيكى توجد شعبة الدراسـات الشـرقية
  . )22(والتاريخ والسياسة جتماعاإلسالم على أساس علوم األنثروبولوجيا واال

أن نشــــري إىل أنــــه يــــتم تــــدريس اإلســــالم يف مــــرحلىت التعلــــيم األساســــي واإلعــــدادي لعلــــه مــــن اجلــــدير و 
حيــث ميــنح التالميــذ معلومــات أساســية وعامــة. ودعمــاً هلــذه املنــاهج ، باليونــان يف منهجــي التــاريخ والــدين

فقد أصدرت كلية الالهـوت بثيسـالونيكي دراسـة مجاعيـة لطـالب وأسـاتذة املـرحلتني األساسـية واإلعداديـة 
  .)23(حيث يتم حبث طريقة التدريس يف املناهج املدرسية واقرتاح سبل حتسينها

وحـرب اخللـيج ، والقضـية الفلسـطينية، م1979كان من شـأن الثـورة الشـيعية اإلسـالمية يف إيـران عـام 
األحـــداث املريـــرة يف البوســـنة واهلرســـك  –واألحـــداث األليمـــة يف يوغوســـالفيا(حل االحتـــاد ، م1990يف 
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واألحـــداث األخـــرية يف أفغانســـتان ، إىل جانـــب املشـــاكل العامـــة ملســـلمي شـــبه جزيـــرة البلقـــان، وكوســـوفو)
ت.  وبدأت ُتْكَتُب مقاالت يوميـة عديـدة يف الصـحف واجملـال، باإلسالم هتمامأن يزيد قضية اال-العراق و 

ر كـم منهـا الـذي سـيقر ، الرتمجات اليت ستكون مفيدة للبحـث املسـتقبليكما راج توزيع عدد من الكتب و 
  كم منها يغطي فقط احتياجات صحفية آنية. و ، احلياديتمتع باملصداقية و 

يـة والسياسـية جتماعأبعـاده اال، و أخرياً فقد قامـت كاتبـة هـذا املقـال بدراسـة بعنـوان "اإلسـالم الشـيعي
والــــيت تتعــــرض لكــــل األحــــداث الســــالف ذكرهــــا مــــع تقــــدمي ، )2005يف الشــــرق األوســــط" (ســــالونيكى 

حــىت و  حتليــل دراســات اإلســالم يف اليونــان منــذ بداياتــهو  لإلســالم الشــيعي. كمــا اشــتغلت بتقــدمي تفصــيلي
  .)24(يومنا هذا

****************  
  الهوامش:

 *) باحثة بأكادميية يونانية يف تاريخ األديان جامعة مقدونبا.

ـــان، أز يـــانوالتوس -1 ـــا ، شـــعوبو  دار نشـــر أمـــم، اإلســـالم: دراســـة ىف األدي  339 -م 1975أثين
  صفحة.

Αν. Γιαννουλάτος, Ισλάμ. Θρησκειολογική Επισκόπησις, εκδ. 
Έθνοι και Λαοί, Αθήναι, 1975, 339 σελίδες. 

أثينا ، ) دار نشر أثينا21العدد  –الديانات (املوسوعة التعليمية اليونانية ، "اإلسالم" -  2
  .221-206ص، م1992

«Το Ισλάμ», Οι Θρησκείες (Εκπαιδευτική Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, τ. 21), Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1992, σ. 206-
221.  

يف  46جهة نظر أرثوذكسية" (حماضرة يف امللتقى العاملي و  "حوار املسيحيني مع اإلسالم من -  3
-213ص 1العدد ، م 1989، أسقفية النمسا املقدسة، جنيف، )1986أكتوبر  16فيينا بتاريخ 

ثيسالونيكى ، دار نشر باراترييتيس، اإلسالمي كواجب عام–نشره يف: احلوار املسيحي . أعيد 232
  .67-52ص، م 1998

«Ο διάλογος των χριστιανών με το Ισλάμ από ορθόδοξη 
άποψη» (εισήγηση στο 46ο Οικουμενικό Συμπόσιο που 
πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 16 Οκτωβρίου του 1986), 
Γενεύη, Ιερά Μητρόπολις Ελβετίας, 1989 τ. 1ος σ. 213-232. 
Αναδημοσιεύεται στο Ο Διάλογος Χριστιανισμού-Ισλάμ ως 
κοινό καθήκον, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1998, σ.52-
67. 



109 

، 1973 –ثيســالونيكي ، رســالة دكتــوراه، تعاليمــهو  الشــاعر الصــويف موالنــا جــالل الــدين الرومــي -4
  صفحة. 329 – 19953ار نشر بورنارا ثيسالونيكي د

Ο Μυστικός ποιητής Maulânâ Jalâladdîn Rûmî και η 
διδασκαλία αυτού, (διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη 1973, 
εκδ. Πουρναρά Θεσσαλονίκη 31995, 329 σελίδες. 

حوليــة كليــة الالهــوت بثيســالونيكي  ،الشــر يف التصــوف االســالمي املتــأخر"و  " معــىن حريــة اإلرادة -5
  .420-319ص، )1976(، 20

 206، 1976ثيســـالونيكي ، دار نشـــر بورنـــاراس، تـــاريخ اخلـــالص وفقـــاً للقـــرآنو  الـــوحيو  النبـــوة -6
   صفحة.

Προφητεία, αποκάλυψις και ιστορία της σωτηρίας κατά το 
Κοράνιον, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 1976, 206 σελίδες.  

 61، )1976(، 20حوليــــــة كليــــــة الالهــــــوت بثيســــــالونيكي ، "تعــــــاليم اإلســــــالم عــــــن اآلخــــــرة" -7
  صفحة.

«Η περί εσχάτων διδασκαλία του Ισλάμ», Επιστημονική 
Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης 20 (1976) σ. 319-

420  
  صفحة. 194، 1978 ثيسالونيكي، اخلالص ىف اإلسالمو  األملو  اإلميان -8

Πίστις, ελπίς και σωτηρία κατά το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1978, 
194 σελίδες.  

  صفحة. 61، 1979ثيسالونيكي  .تعاليم اإلسالم عن اإلنسان -9
Η περί ανθρώπου διδασκαλία κατά το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 

1979, 61 σελίδες. 
  صفحة. 463، 19955، ثيسالونيكي، دار نشر بورناراساإلسالم.  - تاريخ األديان ب - 10

Ιστορία των θρησκευμάτων Β΄ Tο Ισλάμ, εκδ. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 51997, 463 σελίδες. 

حوليـة  ، اإلسالم يف املنـاهج التعليميـة اليونانيـة :قيمه " ىف عملهو  عرض موجز ملبادئه :"اإلسالم -11
ــــــة الالهــــــوت بثيســــــالونيك ــــــدة ، ىكلي ، 1996ثيســــــالونيكي ، )2العــــــدد  مــــــن 2ملحــــــق (سلســــــلة جدي

  . 191-149ص
لالطـــالع علـــى هـــذه األعمـــال انظـــر غ. زياكـــاس " حـــوار قســـم الالهـــوت ىف جامعـــة أرســـطو  -12

، دار نشـــــر بـــــاراترييتيس، حـــــوار املســـــيحية واإلســـــالم بوصـــــفه واجبـــــاً عامـــــاً ، بثيســـــالونيكي مـــــع اإلســـــالم"
  . 22-21ص، 1998، ثيسالونيكى
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Γρ. Ζιάκας,«Ο διάλογος του τμήματος της Θεολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Ισλάμ», Ο 
Διάλογος Χριστιανισμού–Ισλάμ ως κοινό καθήκον, εκδ. 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1998, σ. 21-22.  

The Reality of Education in Greece” Islamochristiana 21 
(PISAI, Roma 1995) 65-74. 

  قارن املقال نفسه يف: 
6th Muslim-Chritstian Consultation on Education for 

Understanding and Co-operation, Αθήνα 8-10 Σεπτεμβρίου 
1994, Jointly organized by the Royal Academy of Islamic 
Civilization Research (al-Albait Foundation, Amman-Jordan) 
and the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate, 
Chambésy-Switzerland, 1994, offset, p. 70-81. “The Philosophy 
of Education in Christianity”, Proceedings of the Muslim-
Christian Consultation, op.cit., Amman-Jordan, 3-5 June, 1996, 
p. 49-58. “Principles and Historical Practice of Co-operation and 
Participation between Muslims and Christians in the Sight of the 
Third Millenium” Perspective of Co-operation and 
Participation between Muslims and Christians on the eve of the 
New Century (8th Muslim-Christian Consultation, 3-5 June 
1997, Istanbul-Turkey), Chambésy-Switzerland, 1997. 
“Possibilities of Cooperation and Participation in the Dialogue 
for Peace and Freedom between Christians and Muslims on the 
Eve of the third millennium”, Mélanges offerts à Asterios 
Αργυρίου (Collection « Etudes grecques », Strasbourg, 2000), p. 
377-397. 

، 1980-ي197مطبعة جامعـة ثيسـالونيكى ، أرسطو ىف الرتاث العريب :نتحدث عن أعماله -13
-΄α، 19964مطبعــة جامعـة ثيســالونيكي ، وأرسـطو يف الــرتاث العـريب صـفحة. اآلداب اليونانيــة 184

λ΄  +184 .صفحة   
“On the Problem of the origin of the pseudo-Aristotelian 

Arabic works”, Graeco-Arabica, 2 (Αθήνα 1983) 39-50.  
“The pseudo-Aristotelian Writings in the Arabic Tradition” 

  )1985( 27حولية كلية الالهوت بثيسالونيكى 147-213
“Greek thought to Christian East and Arabic-Islamic 

Tradition”,  
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  .99-81ص م)1998(ثيسالونيكى  5ية جتماعاالو  قسم الدعوة الرعوية، العمل السابق
"النظـــــرة التجديديـــــة الدينيـــــة الفلســـــفية احلديثـــــة لإلســـــالم عنـــــد حممـــــد إقبـــــال ، ذ. ســـــتاثوبولوس -14

  .354-325ص، 1973أثينا ، ليموناريون، )"1873-1938(
Δ. Σταθόπουλος, «Η υπό του Muhammad Iqbal (1873-1938) 

σύγχρονος θρησκειοφιλοσοφική θεώρησις και ανανέωσις του 
Ισλάμ», Λειμωνάριον, Αθήναι, 1973 σ. 325-354.  

 خمطــــط تطابقــــات علــــم دراســــة اإلنســــان بــــني الكتــــب املقــــدس، انظــــر إيفــــاجنيلوس ذ. زومــــاس -15
م). 1999( 6دوريـــــة ماكيـــــذون ، ىف القـــــرآن" ةيفـــــ"اخلل، املؤلـــــف .بـــــدون تـــــاريخ، ثيســـــالونيكى، القـــــرآنو 

م). "الثقافـــة اليونانيـــة القدميـــة ىف العـــامل 1999( 6احليـــاة و  دوريـــة املدرســـة، اخلليفـــة ىف القـــرآن"و  "اجلهـــاد
  م).1993منشورات التعليم االبتدائي جبامعة ذميوقريطوس بثراكيا (، العريب إبان فرتة الدولة العباسية"

Ευαγγ. Δ. Ζούμας, Σχεδίασμα παράλληλης βιβλικής και 
κορανικής ανθρωπολογίας, Θεσσαλονίκη, α.χ. Του ιδίου, «Ο 
Khalifa του Κορανίου», περιοδικό Μακεδνόν 6 (1999). «Ο 
τζιχάντ και ο κορανικός Khalifa», περιοδικό Σχολείο και Ζωή 6 
(1999). «Η αρχαιοελληνική μορφωτική στον αραβικό κόσμο 
κατά την εποχή της δυναστείας των Αββασιδών», Πρακτικά 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(1993). 

دار نشـر  ، اجلهاد واحلرب املقدسة يف اإلسالم، وعن اجلهاد خصيصاً كتب األستاذ إلياس نيكوالكيس
  م.19942، 1989، ثيسالونيكي، كريومانوس

Ηλίας Νικολακάκης, Τζιχάντ. Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, εκδ. 
Κυρομάνος, θεσσαλονίκη, 1989, 21994.  

بينما ال توجد دراسات أساسية عن تاريخ اإلسالم فعلينا أن نشـري إىل أنـه يف أقسـام التـاريخ يف  -16
بالعالقــات اإلســالمية يانينــا مت إعــداد رســائل دكتــوراه يف موضــوعات تتصــل و  ثيســالونيكىو  جامعــات أثينــا

الـــذين درســـوا التـــاريخ ىف اجلامعـــات اليونانيـــة حمـــل ، اإلســـالمية البيزنطيـــة علـــى يـــد دارســـني عـــربو  اليونانيـــة
، ثيسـالونيكي، البيـزنطيني. مسـألة أسـرى احلـربو  العـرب، الذكر. ىف جامعـة ثيسـالونيكى: رشـاد أ. خـورى

االخــتالف مــع و  مــواطن التشــابه، ح العــريبيف مصــر إبــان الفــت التنظــيم اإلداري، م. حســن بــدوى1983
إســــــهام يف ، هاشــــــم إمساعيــــــل جاســــــم م. ويف جامعــــــة أثينــــــا:1989ثيســــــالونيكي ، النمــــــوذج البيزنطــــــي

م. 1982، أثينــا، 969-950، طبقــاً للمصــادر العربيــة، عواصــمو  استكشــاف موضــوعات كتــاب ثغــور
-693(حكـم الناصـر حممـد بـن قـالوون التـاريخ السياسـي لدولـة املماليـك األوىل حتـت ، جورج أزار جنار

م. 1984، أثينـا، كتب احلـوادث عـن فـرتة املماليـكو  م) طبقاً للمصادر التارخيية741/1293-1341
م. طـه حيـدر 1984، أثينـا، ميالديـة 451حـىت  284عادل م. سليم الوظائف احلكومية ىف مصر مـن 
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، أثينــــا، 969-750ة البيزنطيــــة يف الفــــرتة العالقــــات التجاريــــة بــــني اخلالفــــة العباســــية واإلمرباطوريــــ، أبــــيط
العالقـات البيزنطيـة النوبيـة: إسـهام السـودانيني يف الـدفاع عـن ، يف جامعة يانينا: مجال الطـاهرو  م.1988

  . 1994، يانينا، مصر البيزنطية
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Rasad A. Khouri Al-

Ondetallah, Άραβες και Βυζαντινοί. Το πρόβλημα των 
αιχμαλώτων πολέμου, Θεσσαλονίκη 1983. Hassan Badawi, 
Διοικητική οργάνωση της Αιγύπτου, κατά την αραβική 
κατάκτηση. Ομοιότητες και διαφορές από το βυζαντινό πρότυπο, 
Θεσσαλονίκη, 1989. Πανεπιστήμιο Αθηνών: Hassem Ismail 
Jassem, Συμβολή εις την διερεύνησιν του θεσμού των θεμάτων 
των Θουγούρ και Αουάσιμ επί τη βάσει των αραβικών πηγών, 
950-969, Αθήνα, 1982. Georges Azar Najar, Η πολιτική ιστορία 
του πρώτου Μαμελουκικού Κράτους κάτω από την βασιλεία του 
Αλ-Νάσερ Μουχάμμαντ μπιν Καλαούν (693-741/1293-1341) 
βάσει των ιστορικών και χρονογραφικών πηγών της 
Μαμελουκικής εποχής, Aθήνα, 1984. Adel M. Selim, Οι 
αντικυβερνητικές θέσεις στην Αίγυπτο, από το 284 ως το 451 
μ.Χ., Aθήνα,1984. Taha Hider Ubait, Οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ του Αββασιδικού Χαλιφάτου και της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο 750-969, Aθήνα, 1988. 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Gamal al-Tahir, Βυζαντινο-νουβικά: η 
συμβολή των Σουδανών στην άμυνα της βυζαντινής Αιγύπτου, 
Ιωάννινα,1994. 

املــذكورة أعــاله. يف قســم ، تكمــا ســبق وأشــرنا فقــد عــاجل األســتاذ غ. زياكــاس هــذه املوضــوعا  -17
، الفلسفة جامعة ثيسالونيكى أجريـت دراسـة دكتـوراه واحـدة فقـط للمصـرية فـاتن عبـد العظـيم عبـد البـاري

  م.1979، ثيسالونيكي، األفالطونية اجلديدةو  العناصر األرسطية، "الفلسفة األوىل" للكندي

Γρ. Ζιάκας, ό.π. Faten ‘Abdelazim ‘Abdelbari, «Η πρώτη 
φιλοσοφία» του Al-Kindi, αριστοτελικά και νεοπλατωνικά 
στοιχεία, Θεσσαλονίκη, 1979. 

عــــالوة علــــى  –الــــذي ، يف ثيســــالونيكي يقــــوم بالتــــدريس دارس التــــاريخ املصــــري حســــن بــــدوي -18
 ريبمقدمــة لتــاريخ العــامل العــ :كتــب األعمــال التاليــة: مــذكرات جامعيــة  –رســالته للــدكتوراه املــذكورة آنفــاً 

احلضـارة العربيـة اإلسـالمية و ، أوفسـت، صفحة 153، 2000ثيسالونيكي ، نظامه احلكوميو  اإلسالمي
أوفســت. هــذه املــذكرات نشــرت منقحــة مــن ، صــفحة 128، 2001ثيســالونيكى ، )13 – 6(القــرون 

  اجلزء األول.، بعنوان مقدمة لتاريخ العامل االسالمي 2003دار نشر فانياس عام 



113 

Εισαγωγή στην ιστορία και την κρατική οργάνωση του 
αραβοϊσλαμικού κόσμου, Θεσσαλονίκη 2000, 153 σελίδες, 
offset, και Αραβοϊσλαμικός πολιτισμός (6ος-13ος αι.) 
Θεσσαλονίκη 2001, 128 σελίδες, offset. Εισαγωγή στην Ιστορία 
του Ισλαμικού Κόσμου, τόμος πρώτος, εκδ. Βάνιας, 2003. 

دمنة و  كلية اآلداب جامعة أثينا تقوم بالتدريس األستاذة إليين كونذيلي. من أهم أعماهلا كليلة  ويف
وعملها احلديث مقدمة يف األدب ، م يف جامعة لوفان اجلديدة1989الذي أجيز كرسالة دكتوراه عام 

  صفحة.  516، 2001أثينا ، دار نشر إلينيكا غراماتا، العريب
Εισαγωγή στην λογοτεχνία των Αράβων, εκδ., Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα, 2001, 516 σελίδες.  
ترمجة و  مت إصدار جمموعة شعرية للشاعر اللبناين أدونيس من دار النشر نفسها 2003ويف ديسمرب 

ا. ويف كلية اآلداب بيانينا يشتغل األستاذ إلياس ياناكيس باألدب العريب   :بيةاحلضارة العر و  األستاذة ذا
Philoponus in the Arabic tradition of Aristotle’s Physics. 

Thesis Submitted to the University of Oxford for the degree of 
the Doctor of Philosophy, Oxford, 1992.  

  م.2001، جامعة يانينا .ميالدية 10-8انتقال احلضارة اليونانية إىل العرب بني القرنني 
Η μετάδοση της ελληνικής φιλοσοφίας στους Άραβες 8ος-10ος 

αι. μ.Χ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2001. “The Concept of 
Umma”, Graeco-Arabica, vol. II (1983) 99-111. 

، 30حوليــــة كليــــة اآلداب جامعــــة يانينــــا "ذوذوين" ، "الرياضــــيات اليونانيــــة القدميــــة يف الــــرتاث العــــريب"
  م. 2002يانينا ، جامعة يانينا، الفكر اليوناين يف بالط اخللفاء، 295-318، )2001(

 «Οι αρχαίες ελληνικές μαθηματικές επιστήμες στην αραβική 
παράδοση», Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων «Δωδώνη» 30 (2001) 295-318, Η 
ελληνική σκέψη στην αυλή των χαλίφιδων, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2002.  

«The structure of Abû l-Husayn al-Basrî’s Copy of Aristotle’s 
Physics», Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenshaften (Wolfgang Goethe-Univerität) Band 8 (1993) 
251-258. «Fragments from Alexanders Lost Commentary on 
Aristotles Physics», op.cit., 10 (1995-96) 157-187. «Yahyâ ibn 
‘Adî against John Philoponus on Place and Void», op.cit., 12 
(1998) 245-302. 
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 اإلسالم: قناعات وتطبيقات :عن هذه املوضوعات كتب األستاذ غرياسيموس ماكريس -19
 م.2004، أثينا، الينيكا غراماتا، اهاتاجتو 

Ισλάμ: Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα, 2004. 

  وللمؤلف نفسه:
Social Change, Religion and Spirit Possession: the tumbura 

Cult of the Sudan, PHD London School of Economics and 
Political Science, London, 1991. Changing masters: Spirirt 
Possession and Identity Construction among Slave Descendants 
and Other Subordinates in the Sudan, Northwestern University 
Press, Evaston, 2000. G. Makris and Ahmad al-Safi, “The 
tumbura Spirit Possession Cult of the Sudan”, Women’s 
Medicine: the Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. International 
Seminars, ed. Lewis, I. M., Ahmad al-Safi and Sayyid Hurreiz, 
Edinburgh, 1991. 

أرشـــيف التـــاريخ ، اإلســـالمى" البنكـــياحلداثـــة: مســـألة النظـــام و  "اإلســـالم، انظـــر: ي. مـــازيس -20
جامعـة إيونيـو ، ). "دراسة يف السياسة الطبيعيـة لإلسـالم"1991ديسمرب -يونيو، (كريكريا 1اإلقتصادي 

  ، ). جغرافيا التيار اإلسالمي يف الشرق األوسط1992-1991(كريكريا 
م. 1996، أثينــــا، دار نشــــر تروخاليــــا، الطبيعيــــة للميــــاه يف الشــــرق األوســــط . السياســــة1992أثينــــا 

أثينـــا ، دار نشـــر بروســـنينيو، اإلســـالم السياســـي اإلقتصـــادي يف تركيـــا املعاصـــرةو  الطـــرق اإلســـالمية الصـــوفية
   م.2001

Ι. Μάζης, «Ισλάμ και εκσυγχρονισμός: η περίπτωση του 
ισλαμικού τραπεζικού συστήματος», Αρχείον Οικονομικής 
Ιστορίας Ι (Κέρκυρα, Ιούνιος Δεκέμβριος 1991). «Συμβολή στη 
γεωπολιτική του Ισλάμ», Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα, 1991-
92). Γεωγραφία του ισλαμικού κινήματος στη Μέση Ανατολή, 
Αθήνα 1992. Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, εκδ. 
Τροχαλία, Αθήνα, 1996. Μυστικά ισλαμικά τάγματα και 
πολιτικο-οικονομικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία, εκδ. 
Προσκήνιο, Αθήνα 2001. 

الدولـة يف هـذا و  اجملتمـعو  درس عـن اإلسـالم: اللغـةو ، األدب العريبو ، يقوم بتدريس اللغة العربية -21
املنشـــغل بتوســـع بدراســـة و  املتخصـــص يف اآلداب اليونانيـــة، ىعلـــي الليثـــ إبـــراهيمالقســـم املصـــري ياســـر ع. 

 العربية اإلسالمية.و  العالقات بني احلضارتني اليونانية
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م نظم هذا القسم مؤمتراً من يوم واحـد بعنـوان: عالقـة اإلسـالم بـالغرب 12/4/2005يف يوم  -22
، عالقــات اإلسـالم بــالغرب"و  ية"الدراســات الشـرق، يف الدراسـات الشـرقية. شــارك فيه:عبـد الــرمحن السـاملي

"أوجــه اإلســالم ، األســتاذ حســن بــدوي، "صــراع احلضــارات بوصــفه مســألة تعريفــات"، د. ســتيفان فــايتنر
 "الشـــيعة والشـــرق، أجنليكـــى زياكـــاس، "اللغـــة العربيـــة والدراســـات الشـــرقية"، علـــي إبـــراهيمياســـر ، العـــريب"

 مســــؤولة املــــؤمترو ، ســــالم يف الدراســــات الرتكيــــة""إعــــادة صــــياغة اإل، احملاضــــر ذ.ســــتاماتوبولوس، الغــــرب"و 
  "الدراسات الشرقية ىف جامعة مقدونيا". ، فوتيين تسيبرييذو شعبة الدراسات الشرقية األستاذةو 

Οι σχέσεις Ισλάμ και Δύσης στις Ανατολικές Σπουδές. Dr. 
Abdulrahman Al Salimi, «Οι Ανατολικές Σπουδές και οι 
σχέσεις Ισλάμ και Δύσης», Dr. Stephen Weidner, «Η 
σύγκρουση των πολιτισμών ως πρόβλημα ορισμών», καθ. 
Χάσαν Μπαντάουι, «Πρόσωπα αραβικού Ισλάμ», Δρ. Γιάσερ 
Ιμπραήμ Άλη, «Αραβική γλώσσα και Ανατολικές Σπουδές», Δρ. 
Αγγελική Ζιάκα, «Οι σιίτες, η Ανατολή και η Δύση. Μια 
διαχρονική θεώρηση», Δ. Σταματόπουλος, «Η 
επαναδιαπραγμάτευση του Ισλάμ στις τουρκικές σπουδές» καθ. 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου, «Οι Ανατολικές Σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας». ة ســوف يــتم نشــر أعمــال املــؤمتر يف عــدد خــاص جبامعــ

عنوان:مقدونيا ب  
Ανατολικές Σπουδές, Κριτικός Απολογισμός και 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις.  
 مفــاهيم حضــاريةو  توصــيفات، نســاء الشــرق املســلمات، كمــا خيضــع للنشــر كتــاب فــوتيىن تســيبرييذو

 .2006، أثينا، كريتيكي،  سياساتو 

Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Μουσουλμάνες γυναίκες της Ανατολής. 
Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και πολιτικές, Κριτική, 
Αθήνα, 2006. 

اإلسـالم. إعـداد ن. و  اإلسالم يف مناهج املدارس اليونانية. مدخل حلوار الصـداقة بـني املسـيحية -23
قســـــم ، سلســـــلة جديـــــدة، حوليـــــة كليـــــة الالهـــــوت جامعـــــة ثيســـــالونيكى، غ. زياكـــــاس –زاخـــــاروبولوس 

 صفحة. 191، م1996ثيسالونيكي ، 2من اجلزء  2رقم  مطبوع، الالهوت

Το Ισλάμ στα σχολικά εγχειρίδια της Ελλάδος. Μια προσέγγιση 
στο διάλογο φιλίας Χριστιανισμού και Ισλάμ. Επιμέλεια Ν. 
Ζαχαρόπουλος, Γρ. Ζιάκας, Επιστημονική Επετηρίδα 
Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νέα Σειρά, 
Τμήμα Θεολογίας, ανάτυπο αρ. 2 του 2ου τόμου, 
Θεσσαλονίκη1996, 191 σελίδες. 
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24 -Angeliki Ziaka, La recherché grecque contemporaine et 

l’Islam, thèse de doctorat, Faculté de Théologie Catholique 
(domain: Ηistoire des Religions), Strasbourg, 2002, diffusion 
ARNT, Lille, p. 414. L’art et l’architecture à Byzance et en 

l’Islam. Une approche comparative, Strasbourg 1994.   
، 802عـــدد ، غريغوريـــوس باالمـــاس، اإلســـالم فـــرتة احلكـــم العثمـــاين"و  "إهلـــة الشـــعر اليونانيـــة الشـــعبية

  . 288-235ص، م2004ثيسالونيكي 
«Η ελληνική λαϊκή μούσα και το Ισλάμ κατά την εποχή της 

οθωμανικής κυριαρχίας», Γρηγόριος Παλαμάς, τεύχος 802, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 253-288.  

«Le regard que porte la recherche grecque contemporaine sur 
la découverte de l’islam par le monde byzantin (VIIIe - 
XIVes.)», « Le Courrier du GERI », Recherches d’islamologie 
et de théologie musulmane, éd. Université Marc Bloch de 
Strasbourg, 5-6 vols./Numéros 1-2/2002-2003, p.119-142.  

، 12عـدد ، حولية كلية الالهوت جامعة أرسطو بثيسالونيكى، الرتاث اإلسالمي"و  يف القرآن إبراهيم"
  .119-103ص، م2002يسالونيكى ث

«Ο Αβραάμ στο Κοράνιο και την μουσουλμανική παράδοση», 
Επιστημονική Επετηρίδα θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος 12, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 
103-119. 

، 2000أثينـا ، دار نشـر تريزوبولـوس، الـدينو  جملة الرب، الدولة"و  وحدة الدين، دولةو  "اإلسالم دين
  .67-62ص

«Al-Isâm, dîn wa dawla. Η ενότητα θρησκείας και κράτους», 
περιοδικό Θεός και Θρησκεία, εκδ. Τερζόπουλος, Αθήνα 2000, 
σ. 62-67. 
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  الوثائق الوقفية ودورها 
  في إثراء تاريخ الحضارة اإلسالمية

  *حممد مرسي حممد
فاستشعار ، يستند بقوة إىل اخللفية الدينية واإلسالمي العريباضح أن مفهوم الوقف يف العامل من الو 

املسلم لدوره يف احلياة انطالقًا من العقيدة اإلسالمية أدى إىل تلك الفعالية اهلائلة لنظام الوقف يف 
ة يف توجيه القضايا وضعف العقيدة اإلسالمي اإلسالميالتجربة التارخيية كما نلحظ أن تراجع الفكر 

منها ما رافق تلك ، كان هلما مظاهر عديدة،  الكربى يف القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين
ٍ الفرتة من تراجع بَـ  للنظام الوقفي وتطبيقاته. كما أن ما حيدث يف عاملنا املعاصر من عودة فاعلة للفكر  نيِّ

رافقه  –على رغم تباين املواقف جتاهه– إسالمي ريحضاوالرغبة العارمة يف تقدمي مشروع  اإلسالمي
واالقتصادية ومها الوقف  يةجتماعكبري مبسألتني تنطلقان من اخللفية الدينية وهلما آثارمها اال  اهتمامأيضًا 
  . والزكاة

ا األمة على امتداد قرون ، وإذا كانت صناعة احلضارة اإلسالمية قد مثلت ملحمة عظمى ضت 
ا وشريعتها.. ومؤلف القرآن الكرمي: صانع ع دفيتن خرجت هذه األمة من بني عديدة.. منذ أ قيد

ا.. وموضوع علوم شريعتها ا.. ومصوحد عرضت  اليتاملعايري  ج.. وناسدر الصبغة اإلهلية لعلوم حضار
ا اليتعليها مواريث األمم    . سبقتها وعاصر

 اليتفإن(الوقف) قد كان املؤسسة األم - صناعة هذه احلضارة يفإذا كان هذا هو شأن "األمة" 
صنعت أو مولت  اليت هيومل تكن "الدولة" وال "اخلزائن"  –صناعة أمتنا هلذه احلضارة اإلسالمية تْ لَ وَّ مَ 

  هذه امللحمة احلضارية العظمى!
حوافز اليت تطلق  -اجلازية–. ولإلنسان فيها ملكية املنفعة .لألموال والثروات هو اهللا احلقيقيفاملالك 

  وفق عهد االستخالف. ، إبداعه يف التنمية واالستثمار
فقد اقتضى متويل هذه الصناعة ، .. أما وقد جاءت صناعة احلضارة اإلسالمية بواسطة "األمة"لكن

وترده خالصاً ، -فضًال عن الدولة- حترر املال من استبداد الفرد  اليت يجتماعاالقيام مؤسسة التمويل 
  .العام احلضاريوقفاً على العمل ليكون ، مللكية اهللا

ذا الدور.. دور إعادة "امللكية اجملازية" يف األموال والثروات  ض الوقف يف احلضارة اإلسالمية  لقد 
خيرج األموال من  -احلُبس–إىل "امللكية احلقيقية" فيها.. وهنا يرد "ابن حزم" على القائلني بأن الوقف 

 لِّ جَ بل إخراج إىل أَ ، "إن احلُبس ليس إخراجًا إىل غري مالك يقول: -ملك الواقف إىل غري مالك 
  .)1("-سبحانه وتعاىل-وهو اهللا ، املالكني

(احلجة)  وللوثيقة أو، وإلمكانية "إنشاء" وقف فالبد أن يكون ذلك من خالل "وثيقة" أو "حجة"
  عالقة اجملتمع بالدولة.يف جمال  - األوقاف أي-أمهية يف حتليل العالقة بني األوقاف والدولة ودورها 
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سواء أكان ، والوثيقة اإلسالمية: صك كتب ليكون حجة يف املستقبل إلثبات حق أو التقيد بالتزام
  .)2(كالوصية والوقف،  بإرادة منفردة واحدة مذلك بني طرفني أ

ونصها الكامل هو: "هذا ما  وثيقة عمر بن اخلطاب  هيوالواقع أن أول وثيقة وقفية يف اإلسالم 
واملائة ، فيه الذيورقيقة ، خبيرب الذيواملائة سهم ، فيه الذيوالعبد ، أوصى به عبد اهللا: عمر األكوع

، وال يباع وال يشرتى، من أهلها يالرأ ُوومث ذَ ، تليه حفصة ما عاشت، يبالواد أطعمه رسول  يالذ
أو ، لَ كَّ أو أَ ، لَ كَ ن أَ وال حرج على من وليه إ، من السائل واحملروم. وذوى القرىب، ينفقه حيث رأى
  .)3(اشرتى رقيقاً منه"

كما أن وثائق الوقف عبارة عن صكوك شرعية تسجل يف احملاكم ويشهد عليها الشهود وتتضمن أن 
وحتمل جمموعة من ، فالنًا قد وقف جمموعة الكتب يف دار مستقلة أو مدرسة أو مسجد أو رباط

بني قائم وقفه يف سبيل استمرار االستفادة منه على املدى وت، الشروط اليت جيب أن تتبع يف إدارة الوقف
وأقدم مناذج هذا النمط كانت ترد ضمن وثائق تشري إىل ما مت وقفه من أوقاف متنوعة على ، الطويل

 ومن أمثلة ذلك وثيقة وقف عمر بن اخلطاب ، جمموعة متباينة منها املسجد والرباط واملدرسة واملكتبة
هـ واليت تضمنت ما وقفه على اجلامع األزهر 400املدونة يف عام  الفاطمي ووقف احلاكم بأمر اهللا

تضمنت  اململوكيوهناك جمموعة من وثائق الوقف من العصر ، )4(براشدة واجلامع باملقس ودار احلكمة
ووثيقة وقف السلطان فرج ، مثل وثيقة وقف السلطان الغورى، قضايا تنظيمية تتعلق مبكتبات املدارس

  .)5(ووثيقة وقف األمري صرغتمش، ووثيقة وقف مجال االستاداربرقوق 
ويف هذه احلالة ، وقد تضم وثيقة الوقف عند اإلشارة إىل ما خيص املكتبة: عناوين الكتب الوقفية

كما هو احلال بالنسبة لوثيقة وقف مسجد حممد بك أىب الذهب يف ،  تأتى الوثيقة يف شكل كتاب جملد
اعتىن بإخراجه عناية كبرية من حيث التجليد ، صفحة116كتاب صفحاتهة واليت جاءت يف  القاهر 

من الصفحة الثالثة  ئُ والنص املتعلق بوقف املكتبة يبتد، )6(والورق وجعلت الصفحات يف أطر مذهبه
والسبعني وبدايته ".. وأن موالنا األمري حممد بيك الواقف املشار إليه أعاله وقف أيضًا وحبس وسبل 

جبميع الكتب الشريفة اجلليلة املقيدة اليت حوت القرآن وأنواع الفنون من  -بحانه وتعاىلس-وتصدق هللا 
املكتتب يف شأن  بيانه فيه املشتملة بداللة الدفرت تفسري وحديث وفقه وشروح ومتون وغري ذلك مما يأيت

قاط املتعلقة تذكر الوثيقة بعض الن، وبعد تعداد وذكر العناوين اليت وقفت، )7(.."ذلك على مصحفني
ا عند ، بتنظيم االستخدام واالستفادة منها وما يتطلبه احلفاظ عليها من عقوبات تنزل على خاز

  .)8(التفريط..
ية واقتصادية أدت إىل اجتماعمميز يف تقدمي معطيات فنية هلا دالالت تارخيية و  لقد كان للوقف دورٌ 

  ا مت إبراز العديد من املعامل: فمن خالل الوقفيات ووثائقه، اإلسالميإثراء التاريخ 
الزراعية وأصحاب املناصب  واألراضيمت التعرف من خالل الوثائق الوقفية على املعامل العمرانية  -أ
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ن من الوقف كذلك يوأماكن األوقاف والعمالت واملرتبات للموظفني وتقدميات األوقاف واملستفيد
اء عدد من األعالم ومن أماكن ومواقع عمرانية كثرية التعرف إىل أمساء عدد من أمراء املناطق وكذلك أمس

وأصبحت الوثائق الوقفية تشكل مصدرًا مهمًا للمعطيات الطبوغرافية اليت تتعلق ، والعائالت، واألسواق
واملزارع التابعة  األراضيفالوقفيات حتفل بوصف وحتديد ، )…بقرية أو مدينة أو حىت منطقة بكاملها(

تساعدنا كثريًا على إعادة تصور الوضع الطبوغرايف للقرى كما كانت عليه قبل حبيث ، لقرية من القرى
  .)9(وخاصة بالنسبة لتلك القرى اليت اندثرت وتالشت معاملها مع توسع املدن واندماجها فيها، قرون
تعترب الوثائق والسجالت الوقفية مستندات ال ميكن الطعن يف صحتها ومصدرًا إلعادة إحياء  -ب

نا بأعداد دُّ فالوثائق الوقفية متَُ ، وإعادة كتابة التاريخ وقلب املفاهيم التارخيية التقليدية، إلسالمياالرتاث 
وكذلك بأمساء الشوارع ، وأوقاف السالطني واألمراء، الوقفيات اإلسالمية وأماكنها املشرذمة واملتعددة

  .)11(ثكنات العسكريةاليت اندثرت وأمساء املفتني والبطاركة وال )10(واألحياء واخلانات
فبدون ، ومصدر ال غىن عنه، ال يقدر بثمن وطينتعترب مبثابة تراث  فهيأمهية الوثائق الوقفية:  -ج

الرجوع إىل وثائق الوقف ال تستطيع املصادر التقليدية جتديد نظرتنا لألحداث وإعادة حكمنا على 
ا تكمن يف فتح أفق  من مث، تقارير دقيقة عما تصفه من قرى ومن منشآت يالوقائع اليت تعط فإن فائد
. هذا فضًال عن التحف الغنية )12(الكثري الشيءإىل عصور ال نعرف عنها  االقتصاديجديدة للتاريخ 

فمن معروضات متحف الفن ، واليت يعود أكثرها يف ملكيته إىل األوقاف، اليت تؤرخ لفرتة زمنية معينة
عبارة عن حتف منقولة  كلها،  دار الكتب املصرية بالقاهرةومعظم معروضات متحف ، بالقاهرة اإلسالمي

  .)13(وكذلك التحف املوقوفة على العتبات املقدسة، إىل ذلكموقوفة على املساجد واملدارس وما 
وخاصة لدى ، وتتضح أمهية األوقاف من خالل الوثائق املنقوشة على اجلدران أو احملفوظة يف احملاكم

وما فيها من معطيات خمتلفة ، ملا هلا من عناصر فنية مجالية، مالباحثني على اختالف ختصصا
تصلح مادة فنية لدى املهندسني واخلطاطني واملعماريني جلهة خطوط الكتابة وأنواعها  فهي، ومضامني

 يًّاومصدر معلومات غن، ينيجتماعكما تصلح مادة مهمة لدى الباحثني اال،  وأشكاهلا وتناسقها وأبعادها
عها و والدارسني يف اجملاالت االقتصادية وفر ، العمراينلباحثني يف ختطيط املدن والتطور اللمؤرخني و 

وللماليني الذين يرصدون تطور ، واملهتمني باحلركة الثقافية واحلياة الدينية، التجارية والصناعية والزراعية
م ، و العسكريةوللباحثني يف أنواع الوظائف الدينية أو الطبية أ، القيمة النقدية والعمالت وخمصصا

بل سجلت لنا الوقفيات كل ما يتعلق باألمالك وكيفية ، )14(الشهرية أو السنوية يف عصر من العصور"
ا ووصفت املنشآت املعمارية وصفًا دقيقًا يتخللها مصطلحات فقهية يستطيع من يدرسها ، التصرف 

ذه املصطلحات أحيانًا عن الوظيفة الدقيقة بل تعرب ه، بعمق أن يربط بني الفقه والعمارة ربطًا دقيقاً 
  .)15(للمكان
او مصدر متنوع: فحرص الواقف على تدوين الوقفية بشكل مفصل  -د ، عن موقع كل منشأة ونفقا
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والثقايف  والديين والسياسي يجتماعواال االقتصاديهمًا لدراسة التاريخ مهذه الوثائق تعترب مصدرًا و 
 الريد "كمية كبرية من املعطيات اليت تتعلق باجلوامع واحلمامات وأقنية فمن هذه الوثائق جن، واحلضاري

وبذلك تظهر مدى األمهية اليت يشكلها ، حات واملدارس واملستشفيات"اسرت واجلسور واخلانات واال
هل الوثائق الوقفية يف دراسة التاريخ ابل ال ميكن "جت، الوقف يف دراسة التاريخ من خمتلف جوانبه

  .)16("احلضاري
وهناك الكثري من الفجوات والفراغات اليت ال ميكن جتاوزها إال بتوفر "مادة تارخيية جديدة غري قابلة 

وقد يكون اجلزء ، ومن املذكور أن هذه املادة ال جتدها خارج وثائق األرشيف، للتحريف أو التزوير
واملادة اخلام  األساسياملصدر  تـَُعدُّ  وهذا ما جعل سجالت الوقف، مبسائل الوقف امنها خاصًّ  األساسي

فاجلوانب الغامضة أو غري املوجودة ، إسالميجمتمع  ألي الداخليقضايا التاريخ يف لكل مؤرخ أو باحث 
والثقايف ال ميكن إيضاحها والتعرف على وقائعها وتلمس خصائصها  واالقتصادي يجتماعاالمن التاريخ 

وأن إعادة إحياء هذه ، كن الطعن يف صحتها مطلقاً وهى مستندات ال مي، خارج معطيات وثائق الوقف"
  .)17(الوثائق والسجالت سيؤدى إىل إعادة كتابة التاريخ وقلب املفاهيم التارخيية التقليدية

وال ميكن جتاهل ما ميكن أن تؤدى إليه دراسة الوقفيات من خدمة لتاريخ الكتاب من جانبني: 
. فاعتمادًا على املخطوطات احلاملة لوثائق الوقف فإنه ياخلطواجلانب الباليوغرايف أو ، اجلانب التاريخ

ومما يساعد املهتمني بعلم املخطوطات يف ، ريخ نسبة كبرية من هذه املخطوطات وتعريفهاأْ ميكن تَ 
، دراستهم املخطوطية هذه هو وجود هذه الوثائق الوقفية على ظهر األوراق األوىل من املخطوطات

أما اجلانب ، توجد هذه الوقفيات يف بعض أجزاء املخطوط أو يف مجيع أجزائهكما ،  وأحيانًا يف وسطها
، طاملا ظل صاحبها جمهوالً  هفيمكن للباحث يف املخطوطات أن حيل رموز كتاب، يالبالوغرايف أو اخلط

ف يكتشف من خالل مقابلة خط وقفية له عليها امسه بكتابة هذا ف خمطوط جمهول املؤلِّ مبعىن أن مؤلَّ 
  .)18(طوطاملخ

فوجود الوقف شجع ، العالقات بني الشعوب والتمازج بني احلضارات متتني لقد شجع الوقف على
وهو ما ، ملن يقوم بذلك بأنه لن يضيع أو جيوع، السياحة والتنقل بني املناطق وأعطى الشعور باألمان
مية يف بناء الكثري من "فقد متثلت األخوة اإلسال، مسح البن بطوطة(الرحالة الشهري) أن يقوم برحلته

فعلى امتداد الرحلة يذكر ابن ، الزوايا واملدارس والربط إذ مسح هذا النظام البن بطوطة بالقيام بأسفاره
وصحبه  هو وحىت عندما أصبح موسرًا من جراء العطايا كان ينزل، بطوطة نزوله يف هذه الزاوية أو تلك

وال ، وبعض التقدميات املالية عند السفر أحياناً ، شرب واملنامهلم املأكل وامل نُ مِّ ؤَ يف هذه الزوايا اليت تُـ 
يف مكة". وهو شك يف أنه قد استفاد من التسهيالت اليت تقدمها األخوة اإلسالمية عندما جاور عامني 

(رحالة أيضاً) حيث مل يتمالك نفسه من اإلعجاب مبدى ما ملسه من مدن ما حصل مع ابن جبري
ا، ية بالغرباءمن عنا ياملشرق اإلسالم ، وال سيما إذا كانوا من رجال الدين وطالب العلم واملشتغلني 
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ا خالصًا من األخطار اليت تعرضت وإمّ ، ا للحجمن املغاربة نزحوا إىل املشرق إمّ  فقد كانت هناك أعدادٌ 
الزوايا ة من خالل العديد من بالغوقد وجدوا رعاية ، هلا بالد املغرب واألندلس أواخر العصور الوسطى

  .)19(واملنشآت املخصصة للزهاد واملسافرين والفقراء اليت كانت ترعاها وتصرف عليها األوقاف
مل -وما قدموه من تعريف باملناطق والعادات والتقاليد ، إن ما قام به ابن بطوطة وابن جبري وغريمها

وما متده ، وقافكن لنطلع على هذا اإلرث العظيم من التعريف لوال وجود األنتكن لتحصل ومل 
م ورَ  وما ، بل كان جناح هذه الرحالت "أكرب دليل على عظمة األخوة اإلسالمية، مْ هُ تْـ عَ لألماكن اليت آو

  .)20(ى"لَّ تقدم للمسلمني من خدمات جُ 
كانت له دالالت   اإلسالميإن انتشار األوقاف من خالل وثائقها يف أماكن خمتلفة من العامل 

  حضارية خاصة: 
وهو أمر له داللة على ما تتمتع به ، أوقفوا يف مناطقهم ويف خارجها قد ثري من املسلمنين الكإ -أ

"فاالزدهار ، مسة من مسات احلضارة اإلسالمية املبنية على عدم التمركز يوه، األمة اإلسالمية من تسامح
كان ذلك ،  رة غرباً وطشقند ومسرقند وصوًال إىل مراكز الفقه والثقافة واحلضا ىخبار عرفته  الذي احلضاري

  .)21(يف حالة موازاة إن مل يتفوق على ما كان يف املركز يف بغداد"
مبا يف ذلك ، "فشرط وجودها املركز واألطراف التابعة، ولكن ذلك خيتلف متامًا عن احلضارة الغربية

يار  بني املركز واألطراف فيعىن انفجار التساويأما االندماج أو ، حضاريا وأيديولوجيا وثقافيا الوحدة وا
ألن إعطاء الشعوب حقاً وحقيقة وضعاً  ؛كما يعىن انفجار احلداثة الغربية العاملية،  العاملي الرأمسايلالنظام 

بل إن سياسة اجملتمعات الغربية ، انتهاء احلضارة الغربية" يعين - لقرينه يف املركز حضاريا وثقافيا مساوياً 
ب العقول القادرة على حتق وإغراءات ، والبوليسي واألمين الرتبوييق الذات بوسائل التهجري تقوم على "

  .)22(مواطن العامل الثالث"، إشباع احلاجات اليت حيرم أصحاب العقول الذكية منها يف مواطنهم
وهو ما يربز خاصة يف ، عدم التعصب يف نطاق احلضارة اإلسالمية لطائفة أو لطبقة أو ملنطقة -ب

يف اإلسالم مفتوحاً  يجتماعاالفقد جعل ذلك من االرتقاء ، يةجتماعنشآت االاملدارس واملكتبات وامل
وبني طبقة وأخرى..  ىخر أإذ مل تفرق أموال الوقف بني جنسية و ، لكل الناس مبا أتاحته أساليب الوقف

على وهذا التصرف ، ية والسياسيةجتماعبل سهلت للجميع الوصول إىل أقصى املراتب العلمية واال
م اخلريية اال، عمل به يف الغربعكس ما ي ا ،  يةجتماع"فالغربيون يف مؤسسا كثرياً ما حيصرون االنتفاع 

  .)23(أو ديانتهم"، أو أبناء مدينتهم، يف مواطنهم من أبناء دولتهم
وإمنا يصنعها ، فال حتتكر قيامها فئة أو طبقة من اجملتمع، أثبت الوقف أن احلضارة تصنعها األمة -ج

ا هى اليت أبدعت حضارة اإلسالم، هاجملتمع كل "والوقف كان املؤسسة ، فاألمة مبختلف عناصرها وتيارا
  األم اليت مولت صناعة أمتنا هلذه احلضارة".

  : يفيما يل -من خالل الوثائق الوقفية-وميكن توضيح عالقة الوقف باألمة واحلضارة 
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ية وتربوية اجتماععديدة من رعاية احلضارة اإلسالمية مبا أنفقه الوقف على عناصر  تارتبط -
فلم تكن ، يف ضوء الوثيقة الوقفية فضًال عن املشاركة األهلية يف صنع احلضارة، وصحية وعسكرية ودينية

ومن هنا فإن ، وكانت األمة حاضرة، بكافة جوانبه املدينبل شاركها اجملتمع ، الفاعل الوحيد يهالدولة 
حدث يف العالقة  الذيتصحيح اخللل  سالمية البد أن يعينمشروع لبعث احلضارة اإل أياحلديث عن 

ويف مقدمتها األوقاف يف ، ولتعود للمؤسسات األهلية والطوعية واخلريية دورها الفاعل، بني الدولة واألمة
  .)24(جديد حضاريومتكن األمة من إجناز حتول ، تصحيح هذا اخللل

وذلك ، اإلسالمية حية فرتة طويلة من الزمن احلضارة تصنعها املؤسسات: وهو ما أبقى احلضارة -
فقد استطاعت املؤسسات ، اإلسالميظاهرة واضحة يف التاريخ  يوه، من خالل طبيعة الوقف املتجددة

يف ، دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وفاة مؤسسيها، اليت أقامها الوقف االستمرار والبقاء طويالً 
ري من حلقات التاريخ وعديد من بالد العامل "توقفت املؤسسات ضوء الوثيقة الوقفية ذلك أنه يف كث

وعدم توفر ، ب مواردهاو ضُ ونُ ، اخلريية عن أداء رسالتها بعد فرتة من الزمن بسبب وفاة مؤسسيها
مما يضطرها إىل طلب املساعدة اخلريية بني ، اإلمكانات املادية اليت متكنها من االستمرار يف أداء الرسالة

أن تصادفنا هذه  فإنه قلَّ ، أما يف ظل احلضارة العربية اإلسالمية، ىت تتوقف متاما عن العلمح، حني وآخر
  الظاهرة".

حيث كان له ، (إنسان وتراب ووقت) ينتج: حضارةلوقف يف تفعيل املعادلة الشهرية:لقد أسهم ا
، املختلفة الدور الفعال يف االستفادة من طاقات اإلنسان والزمن بشكل خاص من خالل املؤسسات

حىت ، وبني كل أفراد اجملتمع، نتشر التعليم يف املؤسسات الوقفية بناًء على ما جاء يف الوثيقة الوقفيةافقد 
ونبغ من الطبقات املتواضعة عدد كبري من ، انتشرت الثقافة بني اخلدم والفراشني والبوابني وغريهم
وحصلت النقلة ، حيمل قيمًا وآدابًا رفيعة إنساينالعلماء. إن كل ذلك أسهم يف اإلعداد لقيام جمتمع 

م يف إطار اجلامعة اإلسالمية إىل منو  البدائيالعجيبة من الطور  للعرب والشعوب واألمم املمتزجة 
، والفكرية، والريادة العلمية، واالستقامة السلوكية، شامل أكسب هذه األمة املتانة العقدية حضاري

  .والرفاه والقوة واملنعة، ية واالقتصاديةجتماعوالنهضة اال
وأن ، ميكن التأكيد على أن النظام الوقفي يف اجملتمعات اإلسالمية قد تبدل متاماً أنه : خالصة القول

، عليه من خالل الوثائق الوقفية اإلطالعمت  الذياحلال القائم هو غري احلال املنتظر من نظام الوقف 
   حد كبري عن واقع الوقف يف مجيع البالد العربية اإلسالمية.ونستطيع إبداء املالحظات التالية املعربة إىل

 وأإن احملاوالت التارخيية القدمية من قبل عدد من احملاكم للسيطرة على ممتلكات وقفية من هنا  - 1
هناك بعيداً عما جاء يف الوثائق الوقفية ال تعدو أن تكون رغبة يف تسلط ما أو يف مصادرة ألرض معينة 

ورغم مجيع احملاوالت اليت جرت قدميًا من هذا القبيل فإنه مل خيل زمن من حاكم إال ، هلدف معني
حبيث يشكل الوقف للدولة عضدًا يف ، سهم يف تعزيز مفهوم الوقف وتوسيع نطاقه وتنويع خدماتهأو 
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ح كما بقى لدى األفراد قدميا تلك الرو ،  تأمني خدمات اجملتمع وحاجاته املستجدة واملتغرية باستمرار
وخصوصا الستناده إىل دافع مهم هو الرغبة يف احلصول ، املبادرة إىل خدمة اجملتمع من خالل الوقف

  على الثواب الدائم من خالل مفهوم الصدقة اجلارية.
إن إساءات املتولني يف إدارات الوقف قدميا واليت ال تلتزم مبا جاء يف الوثيقة الوقفية جندها قد  - 2

نراها ظاهرة ، قف ووضعت ضمن الدوافع اليت أدت إىل عمليات وضع اليد عليهومست كظاهرة إدانة للو 
ا بشيءبشرية طبيعية كان ميكن معاجلتها  وكان ميكن تصحيح مسرية ، من الضوابط اليت حتد من إساءا

فيتحول الوقف إىل مؤسسة واقعية ال ، بدال من الفردية اجلماعيإدارة الوقف يف حال اعتمد نظام التولية 
بل استعمل سببًا إلجراءات ، إذا مل حتدث معاجلة حقيقة فاعلة هلذا املوضوع، ضع ألمزجة شخصيةخت

  أدت إىل مزيد من البلبلة.
بذلك مبا جاء يف  ةً أحكمت الدولة احلديثة وضع يدها على النظام الوقفي حبجة إصالحه خمالف - 3

ا أساءت إىل ا، الوثائق الوقفية لوقف بشكل ظاهر ال خيفي على أحد وكان من إال أن النتيجة العملية أ
  مسات هذا اإلصالح:

أصبح السمة العامة واملشهورة هلذه املؤسسة يف  الذييف إدارات األوقاف  اإلداريسوء اجلهاز  -أ
بعيداً عما جاء يف  ذهبت يف التخلف ألن اإلدارة به املثلُ  بُ رَ ضْ وبات يُ ، مجيع البلدان العربية واإلسالمية

  .وقفوثيقة ال
فقد جرى ضم املمتلكات إىل ، عدم احلفاظ على شروط الواقفني اليت جاءت يف وثائقهم -ب

بعضها ووضع للواردات الوقفية ميزانيات عامة تقررها سياسات احلكومات بصرف النظر عن اشرتاط 
  الواقفني.
ا على حفظ استقاللية األوقاف  -ج واستمرارها إن األسس اليت جرى الكالم عنها كثريًا يف قدر

 والتصديأو أثر عندما قامت الدولة احلديثة بوضع يدها على األوقاف  يقدميا مل يكن هلا دور فعل
ا مباشرة خمالف ا  أيإذ مل تلتفت إىل ، يف الوثيقة ما جاء ذلكب ةإلدار اعتبارات ميكن أن حتد من قدر

  تلك.
للوقف حسب الوثيقة الوقفية  يعد ملحيث ، ية للوقفجتماعاندثار اخلدمات االقتصادية واال -د

 اخلريي يجتماعاالوحتول العمل ، دور ملحوظ يف تنمية اجملتمع ورفده بالطاقات املالية واخلدماتية املتنوعة
م النقدية وهذا ، إىل مفهوم اجلمعيات املؤسسة بقرار من احلكومات واعتمادها على تربعات األفراد وهبا

ورهينة ، حلظة أيرهينة إرادة احلكومات ميكن منعه أو مصادرته يف  يجتماعاال اخلرييما جعل العمل 
م املؤقتة اليت ليس هلا صفة الدميومة كما الواردات الوقفية. االقتصاديالوضع    ألفراد اجملتمع لتعلقة بتربعا
فلم يعد يعرف من خدمات الوقف إال ، حصر مفهوم الوقف باملسألة الدينية التعبدية احملضة -هـ
ا، ل على بناء املساجدالعم ، وأن الصدقة اجلارية مرتبطة باملساجد وما يتبعها من مؤسسات خاصة 
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املرتبطة مبا يسمى  العريبوهذا ما ضيع مشولية نظام الوقف. وهذا ما نلحظه يف إدارات الوقف يف العامل 
  رغم أنه يوجد بالوثائق الوقفية جماالت عديدة غري ذلك.، ون اإلسالميةؤ بالش
هذه الصورة من الواقع الوقفي أدت إىل تقاعس األفراد وإحجامهم عن املبادرة إىل الوقف لغياب  -و
، إضافة إىل عدم القناعة مبا جاء يف شروط الواقفني املسجلة يف الوثائق الوقفية، عن األذهان همفهوم

ية واإلسالمية منذ وهذا ما ميكن مالحظته يف التناقص الشديد يف عدد الوقفيات يف سائر البالد العرب
  بدايات القرن العشرين.
قد تلقى يف العصر احلديث ضربة قاسية  اإلسالمي العريبإن نظام الوقف يف العامل  :لذلك كله نقول

كت بنيانه وحولته ، مناذجه الراقية وألغت، أهدافه تْ بَ وغيَّ ، وضيعت مفاهيمه، وقضت على أسسه، أ
حبيث ، استثمر فبأساليب غري جمدية وإن، أغلبها معطل ال يستثمر، رقةإىل جمرد ثروة يف املمتلكات املتف

ا تفي حىت للمجال  كل ذلك كان بسبب عدم ،  ه الوقففياحنصر  الذيالضيق  الديينمل تعد إيرادا
  خل.إااللتزام مبا جاء يف الوثائق الوقفية اليت حتدد جماالت الوقف وأهدافه وشروط إدارته.. 

يف الربع األخري من القرن ، واإلسالمي العريبت الفكرية اليت جرت يف العامل إن من نتائج التبدال - 4
إدراك أمهية مؤسسة الوقف وبداية حترك إلحياء مفاهيمه من خالل ظهور مشاريع أنظمة ، العشرين
بل إنشاء مؤسسات بدأت بطرح صور جديدة إلدارات تعمل على التنمية الالزمة للمال الوقفي ، وقوانني

  .يجتماعواال يهله الستعادة دوره يف التكوين االقتصادمبا يؤ 
ياة اإلسالمية املعاصرة واحنسر يف أكثر اجملتمعات احلديثة مع العلم احلدور األوقاف يف  احنصرلقد 

ا  أيأشد حاجة من  هيبأن األمة اإلسالمية يف هذه املرحلة  وقت مضى لعوائد األوقاف ملقابلة حاجا
  امللحة واملتزايدة.

***********************  
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  نحو ثقافة مراجعة تسهم في وقف التراجع زيمة:مساءلة اله
  *تركي علي الربيعو

يبدو للمتتبع حلركية اخلطاب العريب املعاصر يف النصف الثاين من القرن العشرين وحىت بداية األلفية 
واليت ما تزال ، يف التحدي واالستجابةتأثره الواضح بأطروحة املؤرخ الربيطاين أرنولد توينيب  -اجلديدة 

كن بصورة أكثر مأساوية ول، ل فعلها يف خطاب عريب ميزج بني امليثولوجيا الدينية والسياسةتفع
 إىلاليت انتهت باحتالل فلسطني  م1948فعلى طول املسافة التارخيية املمتدة ما بني نكبة ، وتراجيدية

واخلطاب ، احتالل بغدادلعراق واليت انتهت بعلى اُشنَّْت احلرب العدوانية اليت يف  الكارثة ممثلةً النكبة/
ما و ، اليت تنشد النكبة والكارثة، ه النكبوية إىل الواجهة باستمرارمن دفع مرافعات لَّ العريب املعاصر مل ميََ 

من هول  بنا مزيدًا من النكبات والكوارث والصدمات علَّنا نستفيق لَ زِ نْ يزال يدعو القدر التارخيي ألن يُـ 
وعينا القومي بعد أن لتحدي اخلارجي هو املهماز الذي أيقظ أليس ا، الكارثة ونرد على التحدي

الزم خطابنا املعاصر ؟ ويتساءل املتتبع ملسرية هذا اخلطاب عن سر هذه االنفعالية اليت تتكلست بيضته
؟ عن السر الذي تكاد تكون عالمته الفارقة) واليت ومي والدميقراطي والنهضوي عموماً القبكافة صنوفه(
ذا اخلط اب إىل مزيد من اهلروب إىل األمام كما يرى حممد عابد اجلابري يف تشخيصه لنقاط قوة يدفع 

وضعف هذا اخلطاب؟ إىل ختوم االنفعال السياسي يف الوقت الذي يزعم فيه أنه يؤسس خلطاب عقالين 
املرور  لبعث إال عربيف النهضة والسياسة؟ وإىل ختوم الفكر امليثولوجي الذي ال يرى إمكانًا للقيامة وا

  .؟)1(؟ وأخرياً عن البؤس النظري املالزم هلذا اخلطاب والذي مل يفارقه أبدابدرب اآلالم
تفرض نفسها يف سياق البؤس النظري والسياسي هلذا اخلطاب وهو ينشد ، وما أكثرها، أسئلة عديدة
بة هي شرط ن النكالعتقاده أ ؛بل هو يتمىن املزيد من الكوارث، يس هذا فحسبول، النكبة الكارثة
ضة بدون نكبة، للنهضة املرتقبة وال بعث بدون درب اآلالم والذي يستعري معظم بواعث التعبري ، فال 

، لت حمايثة للخطاب القوموي العريبمن ميثولوجيا العهد اجلديد اليت ظ –كما أسلفت–عن نفسه 
 ظناًّ ، نيف الذات العربية وجلدهامن تع دافعة إياه إىل الظالل الوقائية لنزعة مازوخية بقيت متارس مزيداً 

بعض املثقفني العرب ويف سياق احلرب اإلمربيالية على  نَّ إِ بل ، . ال)2(منها أن ذلك طريق اخلالص
  راح يتمىن اهلزمية فمن شأن اهلزمية/الصدمة أن توقظ العرب.، العراق

 ـممثًال ب وعن الزخم اإليديولوجي الذي رافقه، كان من املمكن أن نسهو عن هذا اخلطاب
إال أن عودته بصورة ال لبس فيها وهو يرتدي معطف احلداثة حميطاً نفسه بكل ، "االنقالبية"اإليديولوجيا 

عدة هو الذي دفعنا إىل قراءة هذا اخلطاب االنفعايل الذي تنفع معه كل ، تقنيات األسئلة احلداثوية
دف فضح عيوبه وإظهار تناقضاته ، التحليل النفسي حبق املستمر وذلك على الرغم من حتفظنا وذلك 

  .على هواة التحليل النفسي؟
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ميكن تلمس اجتاهني ، اخلطاب االنفعايل الذي يقع يف املنت من مشروع مساءلة اهلزمية هذايف سياق 
  بصورة إجرائية داخل اخلطاب العريب املعاصر.

  ينشد الكارثة ليحصد النهضة والرد على اهلزمية. األول
   جتاوز اخلطاب االنفعايل يف مساءلته للهزمية ويف حبثه عن ثقافة مراجعة.يسعى إىل الثاني

في حبثه عن "الفعالية الثورية ف، واحتالل فلسطنيم 1948 ةاخلطاب األول يعود يف جذوره إىل هزمي
ا  م1948نكبة ، به الرتحال مؤخراً يف كندا فكر القومي ندمي البيطار الذي حطَّ يف النكبة" وصف امل بأ

يعلن موت ألنه  ؛ألن نزول النكبة بنا يفتح يف الواقع كما يرى البيطار دورة تارخيية جديدة أمامنا ؛عمةن
  .ربىلذلك كانت النكبة من وجهة نظره ذات طبيعة انقالبية ك، الوجود العريب التقليدي

 صبحأذي هو مأساة الوجود العريب التقليدي ال، إن املوضوع األساسي الذي يدور من حوله البيطار
 إن مل نقل صخرة كبرية كما حاول أن يقنعنا البيطار وعبد اهللا العروي، مبثابة حجر عثرة يف طريق النهضة

وإحسان  )م1978، (اهلزمية واأليديولوجيا املهزومة وياسني احلافظ )م1973، (العرب والفكر التارخيي
فالتقليد هو داء األمة اجلامث على ، ونوكثري  )م1975، (مدخل إىل تطبيق املاركسية يف الواقع العريبمراش

كما   ثوريٌّ  من هنا كان للنكبة طابعٌ ، بكلكله عليها وال مزحزح له إال الكارثة/النكبة يخُ نِ صدرها والذي يُ 
ومن هنا فإن على اخلطاب الثوروي أن يشغل ذاته بأربعة أشياء يستخلصها من معىن ، يرى البيطار

  النكبة:
ا ، بيعة الثورية اليت تنطوي عليها النكبةأن يكشف عن الط – أوالً  فثورية ، االنقاليبوعن مضمو

ا يف موقف يفرض شكًال ج االنكبة تعرب عن ذا  شكًال كان يستحيل، ديداً على اجملتمع الذي يصاب 
  .حول الثوري الذي حتدثه يف األنفسلوال الت حصوله
فالنكبة القومية الكربى ذات ، لتقليديبالنسبة للوجود العريب ا أن يكشف عن معناها – ثانياً 

ا ختضع، مضمون ثوري فعال فالنكبة ، لقانون عام جيعلها ذات آثار وحتوالت ثورية، من ناحية عامة، وأ
ستكون ردة ثورية  -على حد تعبري البيطار- أن ردة فعل العرب عليها تْ نَ يـَّ اليت أصابتنا يف فلسطني بَـ 

  .!؟فعالة متكاملة
كي تفرض ،  لقوانني الثورية اليت تتفرع عنهاالنكبة على االجتاهات أو اتدل من الكارثة/أن يس – ثالثاً 

ا على احلركة القومية  وعلينا "أن نركع شاكرين القدر التارخيي الذي أتاح لنا أن ، ككل  االنقالبيةذا
ا العريبنعيش يف يف التاريخ  بيةاالنقالوأن نشارك يف عمل من أكرب األعمال ،  أدق وأهم مرحلة مير 

")3(.  
من فعل ومن طبيعة ومن ، إىل العمل بوحي تلك احلقائق –االنقاليبأي الفكر –أن يدعو  –رابعًا 
ة .قوانني   وتصبح مبثابة قوانني. فاآلثار اليت حتدثها النكبات يف مجيع األمم متشا
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ومل يتم اكتشاف ، البيطار مل تكن ردة الفعل العريب على النكبة ردة ثورية فعالة ومتكاملة كما يشتهي
، م الثورية واالنقالبية أية نتيجةكذلك مل ينتج عن سحر اخلطاب احملكوم مبفاهي،  القوانني الثورية للنكبة
ا فاقت مجيع النعم اليت إبل ، ال، ومل تكن نعمة م1967/يونيو حزيران نكبة، وجاءت النكبة اجلديدة

افت  املغريب ميكن استخالصها منها على حد تعبري املفكر عبد اهللا العروي الذي راح يسخر من 
ا زاد الطني بلة أن الكارثة مل تدفع إىل اكتشاف . ومم)4(الذي ينشد الكارثة العروبوي الثورياخلطاب 
ات وبقي جرحنا النرجسي فاغر وتوالت الكوارث والنكب، ورية وال إىل سحر الثورة املنشودالقوانني الث

حول اهلزمية إىل انسحاب والنكبة إىل درس ميكن  الثوري الذيطاب اإلنشائي وازدادت حرية اخل، الفم
ل حوّ  والذي، اخلطاب الالحق الذي استعان على عجل بالتحليل النفسي كذلك،  استخالص نتائجه

وال تدفع إىل  كما يقول هذا اخلطاب  والرضة تقع بني الصدمة والكارثة، هزمية حزيران/يونيو إىل رضة
، ه لعدم استفادتنا من درس النكبةذا أنقذ اخلطاب العريب نفسه من املأزق يف تفسري ، إيقاظ الوعي

وراح يتطلع بدوره إىل كارثة جديدة تفوق حبجمها جمموع ما حصل وتكون مبثابة صدمة تسهم يف إيقاظ 
  .)5(األمة النائمة

ن املثقفني راح لفيف م، إىل قلب بريوت ةقوات اإلسرائيليالودخول  م1982/يونيو بعد هزمية حزيران
الطيب تيزيين وصادق جالل العظم على سبيل املثال) يتحدثون عن مرحلة ما بعد العرب الراديكاليني(

قد آن اآلوان وطفح الكيل مبا ف، بني النكبة والنهضة، صل بني الثورة واخليانةفا كحدٍّ ،  م1982بريوت 
، يف حتليالته األرثوذكسية للرتاث –أي الطيب التيزيين–فقد تاه األول ، شيئاً من هذا مل حيدث نَّ كِ لَ ، فيه

") واليت م1969، أسري انطباعاته الدينية(انظر كتابه يف "نقد الفكر الديين –أي العظم–وبقي الثاين 
) وأسري حالة احلصار اليت اهللا العروي وحممد جابر األنصاريعبد قت إعجابًا عند املفكرين العرب(ال

 م1991وجاءت حرب اخلليج الثانية  .)6(؟سقفًا للتاريخ وصفهااع عن املاركسية باجتاه الدفيف دفعته 
  .ويدعو هلا اخلطاب العريب املعاصرمل تكن مبستوى الكارثة اليت يتمناها  –وياللمفارقة–ولكنها 

 ونشرته " كتبه هاشم صاحلة من عقاهلايف حبث مطول وحتت عنوان "حنو حترير الروح العريب اإلسالمي
عن  فيها عّرب ، هجرية 1417مجادى األول – م1996" يف عددها الثامن أكتوبر لة العمانية "نزوىاجمل

يار ا أن تدفع إىل ا ينبغي " :وهو يشدد على ذلك بقوله، أمنيته يف حدوث كارثة ولكن كارثة من شأ
يار يار وكما اعتقد الب )7(وأن يتفجر يف وجهنا الزلزال"، أن حيصل ا يطار أن يولد مزيداً فمن شأن اال

. املكبوتة يف تالفيفه إىل الواجهةبصورة أدق أن يدفع باألسئلة احملجوبة يف أعماق الواقع و ، من األسئلة
ية حبيث ميكن عإن هاشم صاحل يدفع إىل الواجهة بنظرية التحدي واالستجابة ولكن بصورة أكثر فجائ

باط اليت تستبطن مسرية اخلطاب العريب املعاصر واليت يديولوجيا اإلحأا التعبري األكثر حدة عن بأالقول 
بإحراق  تدفعه إىل القيام، بصورة أدق، وربتدفعه إىل النكوص على عقبيه والدعاء على جمتمعه بالويل والث

كما دعانا بعض ،  ديد على غرار الغرب(اجملتمع العريب التقليدي) وإعادة بنائه من جرةضَ البجعة احملتَ 
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ثة أن تكون على يتمىن للكار  يف أواسط عقد السبعينات من القرن املنصرم. فهو الاملفكرين العرب 
وهو هنا يقيس على التاريخ ، واملثقفني العرب بل يدعو هلا أن تطال املفكرين، مستوى األمة فحسب

األوريب وعلى تاريخ املفكرين األوربيني الذي أصبح مبدأ للقياس وليس لالستئناس كما يرى حممد عابد 
اجلابري. فلو مل يكن نيتشه مصابًا بعاهة العمى واملرض ملا فجَّر املكبوت من األسئلة(مساكني هم 

وكأن املثقفني العرب مل يدخلوا  !؟هاشم صاحل بالعمى والعاهات) عليهم املثقفون العرب الذين يدعو
ت اليت مل تلحقها وينقصهم املزيد من العاها، حبسب تعبري عبد الرمحن منيفسجون دولة شرق املتوسط 
  م األنظمة السلطوية بعد.

ويف رأيي أن هذه االنفعالية اليت تطغى على اخلطاب العريب املعاصر وتدفعه إىل متين الكارثة/النكبة 
وتظل ، عند املثقف العريبتعرب حبق عن سوداوية وصلت إىل أقصى درجات التطرف  -جملتمعه وأهله 
  .لدى املثقف النخبوي أو الذي ظن حاله كذلك، فة والسياسة معاً ي عن بؤس الثقامبثابة التعبري احل

ني عاماً " كتب برهان غليون يف شهادته على مرور مخسم1999، يف كتابه "العرب ومعركة السالم
ألنين وأنا أتأمل  ؛شعور بالغم .يف الوقت نفسه : انتابين شعور بالغم والثورةعلى اغتصاب فلسطني يقول

أننا حنن العرب مل نستفد ولو ذرة واحدة من الدرس الذي كان علينا أن نأخذه من الوضع الراهن أجد 
اليت ذابت  م1948. فنحن يف الوقت الذي نبكي فيه فلسطني ما قبل م1948نكبتنا يف فلسطني عام 

نعيش من دون أن يغري هذا يف منط حياتنا وال يف سلوكنا زمن اغتصاب  -يف أيدينا كما يذوب الرمل 
أعين أراضي الضفة الغربية اليت قررت ، مام أعيننا وتصادر من بني أيديناونشاهدها تضيع أ، ثانية فلسطني

حتويلها إىل أرٍض مفتوحة ، ت مظلة التسوية ومفاوضات السالمحت، سلطات االحتالل اإلسرائيلي
  .)8(وتكريسها لالستيطان اليهودي"

اخلطاب العريب املعاصر على نفسه  يلتفّ و ، هبقي احلال على نفس، احملَتلّ  من فلسطني إىل العراق
اليت تعشش يف أروقته كفطر ذري ، من أيديولوجيا اهلزمية واإلحباط همستعرياً معظم دوافع التعبري عن حال

راح املفكر السعودي تركي احلمد يدعو ، الربيطاين على العراق –األمريكي ففي سياق العدوان ، سام
علَّها أن تدفع ، فما حنتاجه هو صدمات وصدمات، األمة مزيداً من الصدماتب لَ زِ نْ القدر التارخيي أن يُـ 

  .اجلثة اهلامدة إىل شيء من احلراك
ملقارنة بني األمس يندفع احلمد وهو ينظر إىل العدوان الثالثي اجلديد على العراق إىل شيء من ا

 احلداثةلوعي عند العرب بضرورة بني احلملة الفرنسية على مصر اليت أيقظت ا، رة أدقبصو ، البعيد واليوم
كتاب خري أقوم املسالك إىل معرفة أحوال املمالك" كما يشهد على ذلك  دفعتهم إىل البحث عن "و 

ية "احلرية وبني احلملة األمريكية احلالية على العراق اليت يدرجها احللفاء حتت را، الدين باشا التونسي
ا أن جترب العرب على االللعراق يكتب مهما كانت السلبيات اليت ترافقها " خنراط يف العوملة" اليت من شأ
ن شعارات احلملة بأميكن القول  –ويقصد منطق محلة نابليون على مصر- باملنطق نفسه: احلمد
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ا ختدم مصلحة معينة ، وقد تكون من ضمن األهداف فعالً ، األمريكية يف واشنطن وليس ولكن أل
لضروري أن يستمر وليس من ا، النهاية ستبقى املبادئ ومضامينهايف  . ولكنللقيمة الذاتية للمبدأ نفسه

يف هذا اجملتمع أو ذاك من ، يكون الوضع يف هذا البلد أو ذاك، الوجود األمريكي. ففي أحيان كثرية
حبيث البد من صدمة كهربائية قوية من ، السكون واجلمود وثبات احلال إىل درجة فقدان احليوية واحلياة

كي تعيد له احلياة والفاعلية الذاتية. هذا ما حدث يف بروسيا بعد ،  خارج اجملتمع العريب أي، خارجه
وتوحدت ، فازدهر الفكر واألدب والفن، احلملة النابليونية حني أدت إىل بعث الروح يف احلياة األملانية

مكاناً حتت الشمس و ، أن جتد هلا موطئاً بني األممالواليات األملانية بعد ذلك يف دولة واحدة استطاعت 
يف كل اجملاالت. وهذا ما حدث يف اليابان بعد أن كادت احلداثة اليابانية أن تضيع يف مغامرات العسكر 
وحبثهم عن اجملد يف مغامرات عسكرية غري جمدية. وهذا ما حدث للصني حني أعاد االستعمار الربيطاين 

وكان يهوي كما يتهاوى ، فيه الفساد رَ جمتمع خنََ الروح إىل  -احلال بطبيعةيريد  من حيث ال يشعر وال-
فأعاد العرب ، ملشرق العريب حني غزامها نابليونضرس خنره السوس حىت اجلذور. وهذا ما حدث ملصر وا

م بعد ذلك، إىل الوعي بالعصر الذي يعيشون فيه فكان البد من صدمات ، ولكنهم نكصوا على أعقا
: احلملة وينهي احلمد حديثه بالقول )9("خ ال يعرف االستسالمفمكر التاري، إذ لعل وعسى، وصدمات

قد ، بيات قريبة أو بعيدة على املنطقةبكل ما ميكن أن يكون هلا من سل، األمريكية احلالية على العراق
من مث املشاركة يف و ، بكل أبعادها، وبالتايل احلداثة، من مث العصرو ، جترب العرب على االخنراط يف العوملة

م ال ينتمون إليه وال ينتمي إليهم بناء هنا تكمن املعضلة احلضارية و ، عامل كانوا يشعرون أ
  .)10(العربية"

  ؟لماذا لم نستفد من دروس النكبة
ل حىت كوأ، يف وقت الحق أدرك جورج طرابيشي أن شجرة التحليل النفسي اليت تفيأ طويًال بظالهلا

ال "ل بقوله: ءويف هذا السياق راح طرابيشي يتسا، ءقد صارت هي نفسها عجفا -التخمة من مثارها 
تتوقف عن العطاء عندما هي نفسها  اأم أ ؟.. أهو مغااليت يف األكل من مثارها؟أدري السبب يف ذلك

ولكنه قبل ذلك حاول التصدي ملا مسَّاها ، )11(أو تقطف مثارها بكميات أكرب مما ينبغي"، يؤخذ منها
راح طرابيشي يعقد مقارنة بني احلملة ، " ويف هذا السياقللمثقفني العربة العصاب اجلماعي حال" ـب

والصدمة على صعيد التحليل النفسي تؤدي إىل ، كانت مبثابة الصدمة للعرب  اليت، الفرنسية على مصر
ا وهذا ما حصل يف حبثهم كما أسلفت  من مثاليقظة وتستدعي الشعور و   –إىل األخذ باحلداثة وأسبا

فلم تكن مبستوى  م1967أما نكسة وهزمية حزيران/يونيو ، ملسالك ملعرفة أحوال املمالكوم اعن أق
ليقظة والرضة كما يقول ال تؤدي إىل ا، على مستوى الرضة -كما يرى طرابيشي- بل كانت، الصدمة

ا تستدعي الالشعور وقد يفسر هذا ، لغة الالشعور هي الشتيمة واالنفعال والنكوص إىل اخللفو ، أل
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الة العصاب اجلماعي لدى املثقفني العرب الذين ينشدون القدر التارخيي أن ينزل بنا مزيدًا من ح
  .)12("أهل الكهف" إىل اخلروج من ليلهم الطويل ـالنكبات والصدمات عّلها تدفع ب

 يف التفكري عاملدقاملشروع النهضوي العريب" راح حممد عابد اجلابري يتساءل عن سر "الفقر يف كتابه "
اليت تلف اخلطاب العريب  وعن تلك الكومة الكثيفة من الضباب، السياسي" عند املثقفني العرب

اجلابري و  اليت تدفعه كما بينا إىل الركوع إىل القدر التارخيي الذي أنزل بنا كل هذه املصائب.و ، املعاصر
لكومة وخاطر شيطاين..حر" كيف كان أسري تلك ا…نفسه يروي لنا حتت عنوان "شك منهجي 

زمية يف حديثها عن يديولوجيا اهلأالكثيفة من الضباب اليت تستقي كل وسائل التعبري عن نفسها من 
وهو – ذهين يقول اجلابري: "قفزت إىل واليت تدفع إىل تنحية اإلرادة واستقالة العقل.، مستقبل العرب

ا من نواميس ا فر حقيقة تفرض نفسه، إليها الشك قحقيقة ال يتطر  –يبحث يف أحوال العرب ضًا لكو
قد جتد أمور أو حيدث تغيري يف أنظمة احلكم سنة القادمة  العشرين. هذه احلقيقة هي أنه خالل احلياة

الصعداء عند هذا "تنفست  :ويضيف اجلابري بقوله يعقبه جتديد من غري شك على خمتلف الصعد.
" العامل الطبيعي: إن جلوءك إىل " قائالً ال أن هاتفاً هتف يف أذينوكدت أبتسم فرحاً لو ، اخلاطر الشيطاين

والنتيجة اليت  .)13("إرادة التغيري، إلرادة اإلنسانيةيف االستشراف يعين "انتهاء السياسة" يعين إقصاء ا
" اليت سادت بعد ومن أدبيات "السقوط، علينا أن نتخلص من اإلحباطيقودنا إليها اجلابري هو أن 

نتخلص من فيض  األبعد من ذلك هو أنو ، غطَّت على ما عداها يتوال م1967هزمية حزيران/يونيو 
  ما أكثرها يف جمال نقد الذهنيات كما كان يقول عبد اهللا العروي.األسئلة الزائفة و 

اليت تكتنف مساءلتنا  يديولوجيا اإلحباطأيعزي فقرنا النظري املدقع إىل ، وإذا كان اجلابري
ففي جوابه على التساؤل: ملاذا مل نستفد من ، اجتاه آخر فإن برهان غليون يذهب يف، )14(للهزمية

شغولة باالستفادة من دروس رأى غليون أنه على مدى مخسني عامًا مل تكن النخبة م، دروس النكبة
ا السل، النكبة لوك العرب يف وهو ما يفسر س، طويةبل كان مهها وكل مهها هو احلفاظ على امتيازا

خنب التسعينات اليت ل الذي يوجد بني خنب اخلمسينات و ور الرتهما يفسر طو ، خطب ود إسرائيل
ما يفسر أيضًا ذلك اخلوف الذي يوحد بني خنب األمس وبني و ، جيعلها كاخلرق البالية على حد تعبريه

يف بلدان  اخلوف من كل تغيري حىت لو كان على صعيد احللم أو اهلمس بالتغيري وخباصة، خنب اليوم
الذي يفسر عادة على أنه مؤامرة صهيونية خارجية لإلطاحة بالنظام. والنتيجة اليت ل و املواجهة مع إسرائي
يراه كامنًا يف ، : ملاذا مل نستفد من دروس النكبةن أن اجلواب على التساؤل اجلوهريخيلص إليها غليو 
، عاماً سلوك العرب على مدى مخسني  هذا ما يفسرو ، اخلية على املواجهة اخلارجيةأسبقية احلرب الد

ومزيدًا من اخلنوع واالنصياع يف ، االستقرارالذين يظهرون مزيدًا من البأس يف الداخل حلماية النظام و 
  .)15(املأساة؟ و هنا تكمن، الدول األجنبيةو  اخلارج لشراء سكوت اسرائيل

  هل من سبيل إلى ثقافة مراجعة تضع حدا للتراجع؟ مساءلة الهزيمة:
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قد حكم ، يف وقت يعود إىل مطلع عقد الثمانينات من القرن املنصرمو ، كان حممد عابد اجلابري
والفشل من وجهة نظره ال يعين فساد املضمون ، على اخلطاب القومي العريب املعاصر بأنه خطاب فاشل

ا ذلك اخلطابأو األهداف أو التطلعات ال بل يعين عدم قدرة العقل املنتج لذلك اخلطاب ، يت يبشر 
. مل املطابقة لتغيريه -يقدم اإلمكانات النظرية متماسكًا يفسر الواقع و  ه بناًء نظرياًّ على أن جيعل من

 راح يعلن فوات اخلطاب القومي، عقد التسعينات من القرن املنصرم يكتف اجلابري بذلك فمع بداية
بقادرة  ،يبأي املشرق العر ، مل تعد حاضنته القوميةفقد تكلست بيضة الفكر القومي العريب و ، وتكلسه

  .على التفريخ من جديد
وأهم من ذلك ، إىل فكر قومي جديدو ، ذا كان اجلابري يعلن عن احلاجة إىل خطاب قومي جديد

ا أن تضع حداًّ ، كله يار الكبري الذي آل إليه الواقع  إىل ثقافة مراجعة جديدة من شأ للرتاجع واال
فية واحتالل بغداد مع مطلع األل، حتالل فلسطنيبني ا، حتاللنيإبني  وسُ نُ العريب املعاصر والذي يَـ 

ا اليت تهواهلزائم كانت احلاجة تتنامى إىل مساءلة اهلزمية وفضح أيديولوجياجلديدة. ومع توايل النكبات 
  . ثقافتنا املعاصرة كفطر ذري سامتتغلغل يف

يين حممد مفكر البحر األول لل، يأتينا كتابان، يبين آماًال على ثقافة املراجعة يف هذا السياق الذي
عنوان  " والثاين للمفكر املغريب عبد اإلله بلقزيز حتتم2001، جابر األنصاري بعنوان "مساءلة اهلزمية

 " الكتاب األول صادر مع بداية األلفية اجلديدة وحيمل عنوانًا فرعياًّ م2003، "من العروبة إىل العروبة
تاب الثاين فقد صدر يف سياق اهلزمية اجلديدة اليت انتهت أما الك، "ثقافة املراجعة بوجه الرتاجع" داالًّ 

هو  -كما أسلفت- . ما جيمع االثنني""أفكار يف املراجعةاآلخر  هو وحيمل عنواناً داالًّ ، باحتالل بغداد
اية  ـهذا امليل إىل إذكاء ثقافة مراجعة يف وجه أيديولوجيا اهلزمية واإلحباط اليت قادت إىل القول ب "

وداع العروبة" كما يشهد على ذلك كتاب حازم " ـبو ، " كما صرح فؤاد عجمي يف وقت مبكرالعروبة
اية األلفية املنصرمة التمهيد إىل اخلروج من حالة احلصار اليت يعيشها من مث . و )16(صاغية الصادر مع 

ليه حالة من واليت تفرض ع .فكر حتت احلصار" كما يرى األنصاريكر العريب الذي ميكن ومسه بأنه "الف
  .)17(االنكفاء والرتاجع يف الوقت الذي يتغري فيه العامل حنو األفضل

التاريخ  ذا وها هو، "ما أشبه الليلة بالبارحة": نفسنا مدفوعني إىل القول املأثورجند أ، مع األنصاري
يطبق حصار  ،ففي األمس كما اليوم، فاملشهد احلايل لألمة احملاصرة ليس باجلديد كما يقول، يعيد نفسه

املغولية و  الغربيةفقبل قرون تقابلت وتكاملت فوق صدر األمة القوى ، اخلارج وحصار الداخل على األمة
حيث ، التاريخ يعيد نفسه ذا هو . وهاواإلبداع واحلرية من ناحية أخرى من ناحية والقوى املعادية للعقل

، كتاتورية واالستشراء األصويليستبداد والدومن جهة ثانية جيثم اال، تتقابل القوى اإلمربيالية من جهة
. ومن وجهة نظر يها تاركًا هلا القليل من اهلواءبل ليطبق عل، حاصر األمة ويضعها بني فكي كماشةلي

/ يقصد بذلك نكسة حزيرانتوايل اهلزائم بدءًا من أم اهلزائم و و  األنصاري أن حصار الداخل واخلارج
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كان الكتاب قد صدر قبل لية واليت انتهت باحتالل بغداد(ملتواوصوًال إىل هزائمنا ا م1967يونيو 
احتالل بغداد) أدخل األمة إىل مصح عقلي نتيجة حالة اهلذيان اليت أصابتها واليت دفعتها إىل الركض 
بني خيارين أحالمها مر. اهلروب من استبداد اخلارج واالحتماء باالستبداد الداخلي متناسية أن االستبداد 

مستشهدًا هنا برواية "العصفورية" ـ. ويف هذا السياق يشبه األنصاري حالة األمة ب)18(تني كفريف احلال
 م1967ثقافة املراجعة العربية بني صدمة هزمية  "منفيستو" اليت يعتربها، "العصفورية" للقصييب

اية القرن " الفكري " ورغبة يف "التعريوتعمًق و"جنون، بكل ما اعرتاها من نقد ذايت، ومستجدات 
  .)19(والسياسي والسيكولوجي إىل أبعد األعماق

، نعم :وجييب األنصاري ؟أال ميكن لألمة أن خترج من حالة احلصار :قد يتساءل املتابع لألنصاريو 
 .فذاك حبل املشنقة يعلقه لنفسه، إال حصار العقل لذاته، إن مجيع أنواع احلصار قابلة للكسر واالخرتاق

  .)20(وحيكم على نفسه بالنهاية، يقطع احلبل فإنه ينتحرما مل حيطم القفص و و 
من هنا دعوته إىل حترير ، ار العربية اليت قيل فيها الكثريال يكتفي األنصاري بتوصيف حالة احلص
فهذا شرط الشروط الذي من شأنه أن يبشر بوالدة ثقافة ، العقل العريب من كل األوثان اليت متنع حركته

ا ومن هنا أمهية ثقافة ، أن تتجاوز حالة احلصار وتبشر مبستقبل جديد للعرب عربية جديدة من شأ
ا ية جتماعواال أن حتد من الرتاجع الذي يسم احلياة الثقافية والسياسية كذلك  املراجعة اليت من شأ

  .العربية
زيادة فيما خيص اخلطاب القومي العريب هو و ، املغريب بلقزيز أن املطلوب اآلن من وجهة نظر الباحث

دف إعطاء ثقافة املراجعة ها أكثر القوميني العرب انفتاحاً جرعة النقد إىل حدود قد ال يقبل . وذلك 
املطلوبة مكانتها املستحقة للرد على اهلزمية اليت دفعت بالكثري من املثقفني العرب إىل اهلجرة من العروبة 

ا والقول بنهايتها، إىل نقيضها دف  مع أن املطلوب، بالتشكيك  هو تثوير ثقافة املراجعة وذلك 
يف سياق اهلجرة من العروبة إىل العروبة يتساءل و  .ن الكتاباهلجرة من العروبة إىل العروبة كما يقول عنوا

الذي دفع و ، ية واالستبداد الذي رافقها كظلهابلقزيز عن سر ذلك التالزم بني العروبة كحركة سياس
روع السياسي العريب أقل الواقع التارخيي العريب ألن يكون املشة و مرار كما تثبت التجربة القوميباست

رقية اليت حيكمها . فمن الناصرية كظاهرة إىل معظم البلدان العربية املشثري من املشروع القوميبكطموحاً و 
، تالزمت الشمولية واالستبداد مع املشروع القومي وكاد أن يكون عالمته الفارقة، املشروع القومي

تابعًا لنظام احلكم و  حالة من االستتباع السياسي اليت جعلت من املشروع القومي العريب مسخاً  وسادت
د من حىت احتالل بغدا، بالضبطو ، ان وعلى مدى عقود عدةالشمويل واالستبدادي السائد يف تلك البلد

مير عرب  جتديد الذاتو ، اجهة التحديات تتطلب جتديد الذات. إن مو قبل قوى التحالف اإلمربيايل
بفشل وإخفاق املشروع السياسي القومي و  االعرتاف بتكلس الفكر القومي العريب كما كان يرى اجلابري

 (هو ال يستخدم كلمة فشل اليت يستعملها اجلابري)والذي يعزي هذا اإلخفاق، حصراً كما يقول بلقزيز
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) عجز املشروع القومي اخلارجيالعامل الداخلي أكثر من  (هو يركز علىإىل عوامل ثالثة: أوهلا داخلية
وثانيها عجزه عن جتديد أدواته ومفاهيمه مبا يتناسب ، العريب عن استيعاب احتياجات الواقع العريب

بناء تصوراته على قاعدة نقد النماذج  دْ عِ والتغيري الذي طرأ على صورة الواقع الفوضوي. وثالثها أنه مل يُ 
طية واملرجعية العقلية. وهو يعزي ذلك إىل حالة االستتباع السياسي القومية املبدئية اليت جتاهلت الدميقرا

  .مل ينصرم ليلها الطويل بعداليت سادت يف العقود املنصرمة و 
لن نستطيع التأسيس لثقافة مراجعة حتد ، إىل ختوم مل يصلها النقد السابق بدون نقد الذات والوصول

: أي ولن يكون للتساؤل األساسي، دفنهااملطالبة بمن الرتاجع القومي الذي انتهى بإنكار العروبة و 
؟ أي معىن. ولن تكون اهلجرة من العاملي الراهنمستقبل للحركة القومية العربية يف إطار حتوالت النظام 
بقيت عاجزة عن التحول إىل أيديولوجيا علمية و ، العروبة إىل العروبة إال تكراراً لشعارات عفا عليها الزمن

  .اقع كما كان يرى اجلابريفسري الو دف ت
سرتاتيجية عمل إو ، جديدةإن ما يطمح إليه بلقزيز من وراء ثقافة املراجعة هو تكوين ثقافة سياسية 

ر الذي ابتذلته جتربة واألهم هو إعادة االعتبار إىل املضمون الثوري للفك )21(بديلة وخنب جديدة
خرية اليت كانت شاهداً على حالة التالزم بني الشمولية احلزبية والسلطوية) يف األربعني عامًا األ( املمارسة

 ـواألنظمة القومية احلاكمة. ويف رأيي أن ثقافة املراجعة جيب أن تطال ما استثناه بلقزيز وما مساه ب
تنقية ، بصورة أدق، والذي يراد له تزكية املثال على حساب التاريخ، " للفكرة القومية"املضمون الثوري
. وهذه من وجهة نظرنا نزعة من عوارض التاريخ اليت حلقتها وأمهها عارض االستبداد ةالعقيدة القومي
ومعظم ثقافة ، (القومي واملاركسي والديين)بكافة صنوفه، ولية تطبع اخلطاب العريب املعاصرسلفية وأص

، اريخاحلكم على النص من خالل الت مع أن املطلوب هو، اليت تزكي النص على حساب التاريخ املراجعة
قبل خطابنا األصويل  ا ما جيري جتاهلها منالتمهيد إلعادة اعتبار تنهض على أسس سليمة كثريً  من مثو 

 طاملا. وخباصة يف هذا الزمن الذي يكثر فيه الرهان على الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت بكافة صنوفه
  ا.داست عليها األنظمة الشمولية اليت ولدت يف حضن الفكرة القومية ذا

وكما مر معنا أنه ويف كل مرة يتساءل  يعرتف حممد عابد اجلابري يف كتابه "املشروع النهضوي العريب"
لنقل معه أمام  - جيد نفسه أمام تلك احلالة النكوصية، فيه عن املستقبل العريب وعن إمكانية النهضة

جه املستقبل باملوت تدفعه إىل النكوص على عقبيه والدعاء على من يقف يف و  -كومة من الضباب
يقوم إال لكنه سرعان ما يستدرك بأن ذلك من شأنه أن ينحي فعل اإلرادة الذي ال ميكن له أن  والزوال.

فمن شأن ، مساءلة تنهض كما يرى األنصاري على قاعدة من ثقافة املراجعة، مبساءلة حقيقية للهزمية
ها خلدون حسن النقيب ثقافة التخلف وثقافة ثقافة املراجعة أن توقف الرتاجع وأن تنحي جانبا ما يسمي

أما ثقافة التخلف اليت تؤبد التخلف ، الذل وذلك متييزا هلا عن ختلف الثقافة الذي ميكن استدراكه
ا ومتجد الطاعة فيجب أن تتوجه إليها األ سئلة وكل احلفريات القدمية منها اليت ال تزال ناجعة يف قراء
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ا أن جتعل من مساءلة اهلزمية رؤية معرفية تنحي جانبا الرؤية لظاهرة التخلف واجلديدة اليت  من شأ
األيديولوجية اليت ما زالت تعشش بني ظهرانينا وتدفع يف إطار مساءلتنا للهزمية إىل مزيد من اهلروب إىل 

 العرب التفكري؟ نُ سِ هل حيُْ  األمام أو إىل طرح أسئلة ذات طابع انفعايل كالذي يطرحه خلدون النقيب:
أمل يقل اجلابري يف تشخيصه لعيوب  ؟)22(مع أن السؤال األهم: ملاذا فقد العرب حيويتهم الثقافية

  ن هذه هي شيمة اخلطاب العريب يف العقود اليت أعقبت النكبات؟.إ، اخلطاب العريب املعاصر
************************ 

  :المراجعو  الهوامش
  *) باحث وأكادميي من سورية.

  .19ص م1985، دار الطليعة، بريوت، اخلطاب العريب املعاصر، د اجلابريحممد عاب - 1
  .101ص، م2000، دار الريس، بريوت، قوميو املشرق العريب، حازم صاغية - 2
  .61ص، م1965، دار االحتاد، بريوت، الفعالية الثورية يف النكبة، ندمي البيطار – 3
، م1980، املركــــز الثقــــايف العــــريب، بــــريوت، لوجــــةاألد، مفهــــوم اإليــــديولوجيا، عبــــد اهللا العــــروي – 4
  .126-115ص

دار ، بــــريوت، التحليــــل النفســــي لعصــــاب مجــــاعي :الــــرتاثو  املثقفــــون العــــرب، جــــورج طرابيشــــي – 5
  .م1991، الريس
قـد و  م1995، دار املنتخـب العـريب، بـريوت، أزمـة اخلطـاب العـريب التقـدمي، تركـي علي الربيــعو – 6

  .ة اخلطاب املاركسي العريبناقشنا بالتفصيل أزم
مجـادى ، العـدد الثـامن، جملـة نـزوى، حنـو حتريـر الـروح العربيـة اإلسـالمية مـن عقاهلـا، هاشم صـاحل – 7

  .م1996أكتوبر، هجرية1417األوىل 
  .250ص م1999، املركز الثقايف العريب، بريوت، العرب ومعركة السالم، برهان غليون – 8
  .م23/3/2003الشرق األوسط ، "هو خري لكمو  رهوا شيئاً عسى أن تك"و، تركـي احلمد – 9

 .يثري االستغراب هذا ماو  .املصدر نفسه، تركـي احلمد – 10

ــــا سوســــن الــــدويك، جــــورج طرابيشــــي – 11 / 14العــــدد /، جملــــة احملــــيط الثقــــايف، مقابلــــة معــــه أجر
 .40-30ص، م2002ديسمرب 

  .9ص، الرتاثو  املثقفون العرب، جورج طرابيشي – 12
، بــريوت، عقليـــة التخــوين يف اخلطــاب العــريب املعاصــر :اإلرهــابو  احملاكمــة، تركـــي علــي الربيـــعو – 13

 .67-51ص م2001، دار الريس

مركز دراسات الوحدة ، بريوت، مراجعة نقدية :املشروع النهضوي العريب، حممد عابد اجلابري - 14
 .163-159ص م1996، العربية
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  .252ص، لسابقاملصدر ا، برهان غليون – 15
 م.1999، دار الساقي، بريوت، وداع العروبة، حازم صاغية – 16

م 2001، املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــريوت، مســاءلة اهلزميــة، حممــد جابراألنصــاري - 17
وميكـــن القـــول بـــأن جهـــودا كبـــرية يبـــذهلا األنصـــاري يف مراجعاتـــه للعقـــل السياســـي العـــريب ومفهـــوم  12ص

  قراطية وذلك يف كل ما يكتب.الدولة والدمي
  .14ص، املصدر نفسه - 18
  .131ص، املصدر نفسه - 19
  .17ص، املصدر نفسه - 20
، العامليـــــة للكتـــــاب، بـــــريوت، مـــــن العروبـــــة إىل العروبـــــة:أفكار يف املراجعـــــة، عبـــــد اإللـــــه بلقزيـــــز - 21
  م.2003
  م2003 ،دار الساقي، آراء يف فقه التخلف , بريوت، خلدون حسن النقيب - 22
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  التجديد الفكري اإلسالمي: مقاربة نقدية
  *معتز اخلطيب

  يثري احلديث عن "التجديد الفكري" عدًدا من اإلشكاالت نوضحها قبل احلديث يف التجديد نفسه. 
وكان قد سبقه حديٌث عن "اإلصالح" ، ابتدأ منذ مخسينات القرن املاضي، فاحلديث عن "التجديد"
وكان حيدو تلك النهضَة سؤاٌل حمري ومؤمل حيرص على املقايسة مع ، عشر والنهضة منذ القرن التاسع

كان ذاك هو سؤال: ملاذا تقدم الغرب؟ وهو السؤال الذي حتول مع شكيب أرسالن ،  الغرب للحاق بركبه
لينقلب مع أيب احلسن الندوي يف ، يف مطلع القرن العشرين إىل: ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم؟

رن نفسه إىل: ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟ وصوًال إىل سؤال مطلع القرن الواحد منتصف الق
 والعشرين: "ملاذا أخفقت النهضة؟".

نشأ لدينا ما مسي باملدرسة ، فمع هذا التاريخ املديد وتزاحم أطروحات اإلصالح والنهضة مث التجديد
بقي مفهوم التجديد مفهوًما إشكاليًّا مع ذلك كله ، مث ما مسي باخلطاب التجديدي، اإلصالحية
، وهذا بالضبط ما دفع إىل رفضه لدى تيار يصعب التهوين من شأنه، يعسر حتديده وضبطه، بطبيعته

وكان التساؤل املركزي لذلك التيار هو: ماذا تريدون أن ، منذ بداية نشأة خطاب التجديد وحىت اآلن
تساءل مستنكرًا: هل تريدون أن تأتوا بقرآن جديد وسنة  جتددوا؟ بل إن أحد العلماء املعاصرين كان قد

  جديدة؟!
مل يكن من بُّد بعدها سوى االعرتاف بأن مفهوم ، أثـَْرْت خطاب التجديد، مشاريُع كثرية قدمت
  يوّلد بذاته خطابات متنوعة. ، التجديد مفهوم إشكايلّ 

دنا إىل مشكلة أخرى مع ذلك فيعي -وهي الكلمة الثانية من العنوان–أما احلديث عن "الفكري" 
فما هو الفكر؟ ومن هو املفكر؟ وقد كتب صاحب السؤال ، والرافض للتجديد، التيار السابق ذكره
كتب يسخر من "املفكر" بوصفه ذلك اإلنساَن الذي ،  عن جتديد القرآن والسنة )1(االستنكاري السابق

مي الذي يعتربه أساس الدين. ومن هنا ومبعرفة سطحية بالفقه اإلسال، يتكلم مبعزل عن علوم الشرع
 ُعنيت بسؤاٍل معريف حول فكرة "اجلمع بني الفقه والفكر" عرب نتاج ال بأس به من خالل دراسات

 .)2((اإلسالم وقضايا العصر) اليت ُأشرف عليها

يًّا وأن مثة مفهوًما إشكال، وإذا كنا أشرنا إىل أن مثة رصيَد جتربٍة تارخيّية كبرية خلطاب التجديد
فمشروع ، فضًال عن شخص مثلي، فإن احلديث عن منهاج وآليات يصعب أن يقدمه فرد -للتجديد

وحىت التآليف ، وال مبعزل عن التاريخ والتجربة، التجديد هو حركة تارخيية مرتاكمة ال تتم يف العقل فقط
وأن ، لرصيد كلهفال بد من أن يقف التجديد على ذلك ا، العلمية إمنا تعكس حركة اجملتمع وواقعه

ذا -أفراًدا وجماالتٍ –يف رؤى مركبة ، يعكس تفاعل الفكر مع العصر ومنجزاته وقضاياه وأسئلته . و
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املعىن فالتجديد يبحث يف مستقبل هذه اجملتمعات وتصحيح حاضرها وائتالف الفكر مع الواقع 
 ث يف جتديد رؤيتنا لذواتنا وللعامل.وبعيًدا عن فكر املقارنات. إنه حب، دون توفيقية وال تلفيقية، واملوروث

  . بوصفه ظاهرة كالمية.التجديد
وقد جاء االلتباس من استعماله من قبل ، مصطلح "التجديد" شهد عرب تارخيه التباًسا واشتباًها أيًضا
ا كما جاء االشتباه من تلك التوظيفات ،  التيارات األيديولوجية املختلفة الباحثة عن مشروعية ألطروحا

  لبية له.الس
  التجديد وابتذال المفهوم - 1

ومع زخم حماوالت توطني مفهوم "التجديد" يف الرتبة اإلسالمية؛ بالرغم من وروده يف حديث نبوي 
إال أنه مل يكد يفعل ذلك حىت عاد االشتباه والرفض بزخم كبري هذه ، كاد أن يهدأ االشتباه به،  شهري
ربيني عن جتديد اخلطاب الديين(اإلسالمي) وهو ما أثاره حديث بعض الساسة الغ، املرة

، م. وبعدها شهدنا سيًال من الكتابات الصحفية والندوات واملؤمترات حول هذا املوضوع2002منتصف
   وكان الفًتا أن كل االجتاهات الفكرية اشرتكت يف احلديث عن "جتديد اخلطاب الديين" (اإلسالمي).

رط يف هذه العملية باعتبار أن التجديد "أمر مطلوب" اخن، بل إن بعض املؤسسات الدينية الرمسية
  حصل هذا االكتشاف فجأة بعد أحداث سبتمرب!، ومن "خصائص اإلسالم"

يصل إىل حتديد حماورها ، غري أن تأمل وعي تلك املؤسسات والفعاليات مبفهوم التجديد وكيفياته
وخماطبة ، وخطبة اجلمعة، ا العصرومواكبة قضاي، وإبراز اجلوانب اإلنسانية ومعاجلة ضعف األسلوب

  وإبراز جوانب التسامح.، اآلخر
أما التحديات اليت تواجه اخلطاب اإلسالمي املعاصر حبسب تلك املؤسسات فهي: عدم إحاطة 

وحتديث املناهج ، الدعاة بالتقنيات احلديثة والتحديات االقتصادية ويكون االرتقاء بإعادة تأهيل الدعاة
  قط) واستمرارية تدريب الدعاة.(املتصلة بالدعوة ف

، إن التجديد يف خطاب تلك املؤسسة الدينية الرمسية ال يعدو أن يكون تغيريًا يف أساليب اخلطبة
  .)3(واخلروج على األصولية لبيان مساحة اإلسالم

-على حد تعبري بعضهم-يف املقابل ذهب اخلطاب العلماين يتحدث عن التجديد ويعين به بوضوح 
  .)4(ابًا دينيًّا يقف دون مواربة يف صف العلمانية": "نطلب خط

هو أن ذيوع صيت املفاهيم والصور إىل حد التحول إىل أفكار إمجالية يؤديان ، ما أود توضيحه هنا
ماكس  جتماعحبسب ما الحظ عامل اال، يف معظم األحيان إىل إفقار مضامني هذه األفكار وداللتها

   .فيرب
  اتلالتجديد والمفهوم المخ - 2
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وتوجه العلمانيني يف واقع ، إن كال التوجهني: توجه تلك املؤسسة الدينية الرمسية وَمْن على شاكلتها
ما-مر األ بدًءا من التجديد مبعىن ، يتقاطع مع املشروع الغريب بوجه من الوجوه -وحبسب حتليل خطا

نية الرمسية أسرية لتلك الرؤية وصوًال إىل وقوع املؤسسة الدي، علمنة اإلسالم حبسب مطالب العلمانيني
فضًال ، ومن مث جيب الرتكيز على التسامح وحتسني صورة اإلسالم، للدين الذي يولد العنف واإلرهاب
ا جيري ذلك يف زمن تواجه فيه األمة حتديات كربى مؤسسات دينية ، عن جتديد أساليب اخلطابة وأدوا

  إسالمية كربى عرب تسييسها واستتباعها!.
(روح) اإلصالحية اإلسالمية يقطعان مع، ان مع الرؤية الغربيةحظة اليت يتقاطع فيها التوجهويف الل

بعضها فلسفي يتصل مبوقع اإلنسان يف الوجود ومدى حريته ليمارس ، اليت كانت تواجه أسئلة كربى
بعاد وغري ذلك من األ، وموقع اإلنسان من التشريعات اإلهلية وتعاطيه مع نظام احلكم، حتقيق ذاته

  ية واالقتصادية واألخالقية.جتماعالسياسية واال
، فاإلشكاليات أخذت أبعاًدا أكرب، بالطبع ال ندعو إىل العودة إىل اإلصالحية اإلسالمية نفسها

والوعي املرتاكم ، والعاملية األمريكية ختتلف عن العاملية األوروبية اليت واجهتها اإلصالحية اإلسالمية
  د كثريًا. بالغرب ومنجزاته ازدا

هو الذي جّر إىل ، فإن ذلك الوعي املبتسر الذي حيصر التجديد بثنائية التسامح واإلرهاب، إىل ذلك
جاء من زاوية ، فخطاب تطوير املناهج هذا، (اإلسالمي)ث عن إصالح مناهج التعليم الدييناحلدي

  تربوية مت اكتشافها حديثًا!.ال ألسباب معرفية وال ملشكالت ، االعتقاد بأن املناهج تفرخ اإلرهاب فقط
  هاجس التقليد

يغدو من املفهوم العودة إىل فكر اهلوية ، ويف ظل هذا االبتذال وتلك املخاتلة وجدل الداخل واخلارج
وهذا ما ، فحني يصبح املرء مهدًدا يف ذاته ووجوده ال ميكن له احلديث عن "التجديد"، والتمركز حوله

على رغم ما يف بعض تلك األطروحات من قدر ، د ومن تغيري املناهجالح فعال يف املواقف من التجدي
  لكنها ليست بعافية أيًضا.، من الصواب؛ فمناهجنا ال تفرخ اإلرهاب

واخلطاب العلماين يف حدود مفهوم التجديد ، شرحنا وعي كلٍّ من املؤسسة الدينية الرمسية، إذن
املشار إليه والذي يقول فيه من ينكر التجديد: (هل  غري أننا بالعودة إىل السؤال االستنكاري، وكيفيته

هو وعي ، بالعودة إىل ذلك سينكشف وعي ثالث بالتجديد، تريدون قرآنًا جديًدا وسنة جديدة)
فالسقف التصوري لديه ال يتيح له معرفة ميكن أن ختالف ذاك الذي درسه ، اخلطاب الفقهي التقليدي

ومن مث ، تأمل القرآن والسنة ال يتيح إال هذا الفهم املوجود أن –كما يتصور–فبحسبه منطقية ، وعرفه
  إىل حبث عن مصادر أخرى غري تلك!! –يف تصوره–ينقلب التجديد 

إىل أن مت ، لسلطة نص الفقيه -يف عصور االحنطاط–وقد سبق يل أن حللت كيف بدأ التأسيس 
ث يشكل نص الفقيه السقف إحالله مكان نص الوحي ُمَقّمًصا شخصيته وُمْعًطى صالحياته؛ حبي
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وأُنفقت اجلهود والتآليف لشرح نصوص الفقهاء وتأويلها وتوثيقها وغري ، املعريف الذي ال ميكن جتاوزه
  . )5(ذلك

ستجد الكثري من الردود؛ يف مواجهة تصدع تلك السلطة ، ويف الواقع أن أي حماولة نقدية صارمة
ا سلطة ا وحيرك فينا ذلك النفور من اجلديد ، لتقليد الذي يسكنناالقائمة واجلامثة عرب تاريخ مديد. إ
ومن هنا يكثر احلديث عن فكرة "الضوابط" و"القيود" ، ومن النقد أيًّا يكن: منهجيًّا كان أم غري ذلك

اليت تسبق مقوالت كل من االجتهاد واملصلحة واحلرية وغريها. وبالتأكيد نؤمن بأن مثة منهجيات 
لكنَّ َوَلَعَنا الدائم بالتقييد والضبط ، ة تفكرينا والنسق الذي نشتغل فيه وعليهوهي تشكل دائر ، نلتزمها

فكثريًا ما ، أو كثريا ما يسبق وجود ذلك الشيء الذي نتحدث عن ضبطه وتقييده، يسبق، وغري ذلك
ها شكلت احلرية مثال هاجًسا خميًفا وغري مألوف ويولع كثري من املسلمني املتدينني باحلديث عن ضوابط

  أكثر مما يتحدثون عن ضرورة حتقيقها أو إجيادها! 
أن نقد التقليد ورد حىت يف نصوص أئمة كبار مثل احلافظ ابن حجر والسيوطي ، ومن اجلدير ذكره

ومل يستطع أن حيقق ، وغريمها. مع أن النسق الذي اشتغل من خالله كالمها نسق مقفل وتقليدي
وهي عمليًّا ، حيانًا ومن داخل املنظومة التقليدية نفسهااجتهاده وخروجه إال بشكل جزئي وصوري أ

  "احلدود" اليت ُيسمح فيها بالنقد والتجاوز يف املنظومة الكالسيكية. 
ا جيعل مثة تالزًما ، ومصدَر تصورنا للعامل وللذات، فالتقليد بوصفه إحدى ركائِز تفكرينا يف العلوم و

ومن هنا حتتضن املؤسسة الدينية الرمسية التقليد الذي ، الديين بل بني الدين والرتاث، بني الذات والرتاث
سواء جلهة تأسيسها أم جلهة أدائها وتلقينها بوصفها جزًءا من ، ينسحب على العلوم الشرعية مجيعها
  الدين بصفته اإلطالقية وغري التارخيية! 

وذلك التصور ، بة معرفية إميانيةوتارخيُه املديد واملرتاكم بوصفه جتر ، واكتماُل منظومته، هذا التقليد
السلفي للعامل الذي يسري فيه التاريخ حنو األسوأ فيبقى مشدوًدا إىل القرون األوىل املباركة واليت َتَشكل 

بل جيعل من تبين املؤسسة ، كل ذلك يلقي بثقله على كل مشاريع التجديد،  فيها معظم ذلك الرتاث
ذا يفتقر مضمون التجديد ويصبح مسًخا.، للتجديد ظاهرة كالمية أو شكلية ليس إال   و

يُعرف من خالل كتب ، وتقعيد فقهي وأصويل، وقد تأسس هذا أيًضا عرب نتاج معريف ضخم
واستحداث قول ، وقرون اخلريية، وكتب األصول يف مسائل عديدة منها: تلقي األمة له بالقبول، املذاهب
  وغريها من مسائل أصول الفقه.، يف املسألة
  يد وضرورة المراجعةالتجد

فمن ، إن احلديث عن زوال سحر الفقهاء أشارت إىل معناه أو قريب منه حماوالت إصالحية عدة
، يقرأ مثال للطاهر ابن عاشور جيد كالًما شديًدا على التقليد يسعى من خالله إىل حترير العقل العلمي

 مقدمته: إنه ال يود اختصار مقاصد وقال يف، ومن هنا كانت حماولته يف صياغة مقاصد الشريعة جمدِّدة
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وال عن ، . إننا ال نتحدث هنا عن حتطيم املؤسسة الدينية)6(بل البناء عليها، الشاطيب وال شرحها
بل نتحدث فيما سبق عن حترير العقلية العلمية من هاجس التقليد وسلطان ، حتطيم العلوم التقليدية

  الفقهاء.
فالنماذج ، العديد من املشاريع منذ السبعينات وحىت اآلن وفيما خيص العالقة مع الرتاث طُرحت

إمعانًا يف ، السلفية عملت على "إحياء" الكثري من كتب الرتاث وحتقيقها ونشرها خالل العقود األخرية
ا التبجيلية واملرجعية للرتاث يف حني كانت املشاريع احلداثية تعمل على قراءة الرتاث "أيديولوجيًّا" ، نظر

يف حماولة إلدارة صراعها ، ل مشاريع "إعادة" قراءة الرتاث من أجل تفكيكه حتت مظلة التجديدمن خال
مبحاولة استلهام املواقف واألفكار والقيم اليت ميكنها دجمها يف ، مع اإلسالميني من خالل ساحة الرتاث

رة الرتاثية اليت تطابق حبيث تستطيع تشكيل الصو ، أحوالنا الراهنة اليت أسهم العامل احلديث يف تشكيلها
فهي ال تعدو إسقاط قيم احلاضر على ، أمنوذجها الغريب يف حماولة للدفع باجتاه مستقبل حداثي مأمول

  الرتاث وحماولة توطينها وشرعنتها. 
يف ، يف املقابل كان مثة حماوالٌت "تأصيلية" تسعى إىل شرعنة فكرٍة ما يف النص أو الرتاث املرجعيني

مبا يف ذلك ، وأن "يف الرتاث غىن"، الصراع مع الغرب واحلداثيني بالظهور مبظهر االستعالءحماولة إدارة 
  من افتعال "املعاصرة" أيًضا.

اليت مارستها  ال تبتعد كثريًا عن احملاوالت التلفيقية )7(أن تلك احملاوالت التأصيلية، ويف تقديري
التونسية اليت كانت صاحبة الفضل األول يف  (مدرسة حممد عبده) وكذلك اإلصالحيةاإلصالحية املصرية

  .)8(إحياء "مقاصد الشريعة" وتنزيل طلب العلوم الدنيوية كلها ضمن املصاحل العامة
لعل من أشدها ابتذاًال عناوين كتٍب مثل: "جناية ، حماوالت تفكيك الرتاث ومنظومته ال تزال مستمرة
"جناية الشافعي" وهي اختيارات دالة ومعربة عن البخاري على السنة" و"جناية سيبويه على النحو" و

ا معربة يف أيديولوجيتها الصارخة!.،  قصد التفكيك   كما أ
وقد طرح الكثري منها عرب ، يعاين من إشكاليات عديدة، إن الرتاث اإلسالمي املتمثل بعلومه املعروفة

الت ثالثة متت مناقشتها وإشكا، ومهُِّش بعضها اآلخر، ُطمس بعضها وضاع، تنوع ذلك الرتاث نفسه
فنشأ ما ميكن أن ُخيصَّص له دراسة مستقلة حتلل تلك ، من قبل التيار الرئيسي والعام يف هذا الرتاث

ويعرتف بذلك بعض ، وبعضها هشّ ، الردود واملعاجلات والتربيرات اليت جتيب على تلك املشكالت
مل جيد ، ألحاديث املنتقدة عند البخاريفاإلمام ابن حجر مثال بعد أن أسهب يف الدفاع عن ا، األئمة

ا من القول: "ومن األحاديث ما اجلواب عنه غري منتهض" شوكاين: "قد مر لنا يف ويقول اإلمام ال، بدًّ
فيها على ما مشى عليه  اً [أي تأويالت هشة] مشري ألوطار] عدة مواطن من هذا القبيل[نيل اهذا الشرح

ا كل عقل مستقيم".، كل طبع سليم  الناس من اجلمع بوجوه ينفر عن قبوهلا   ويأىب الرضا 
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ومعايشتنا لواقعنا املغاير لواقع َتَشكل ذلك الرتاث بظروفه ، وإشكاالت رابعة تفرضها املعرفة املعاصرة
  ية واملعرفية وغريها. جتماعالسياسية واال

ليس على ، سالميةملراجعة تلك العلوم اإل –معرفية وعصرية–هو أن مثة ضرورة ، ما أود قوله حقيقة
وإمنا ، وال على طريقة التأصيل اإلحيائية، وال على طريقة التفكيك احلداثية، طريقة التلفيق اإلصالحية

ويفرضه أيًضا الوعي ، العلوَم نفَسها هذهيفرضه الوعي بتلك اإلشكاليات اليت تتخلل ، على أساس معريف
وعلى أساس ، أساس الرتاكم املعريف لدينا وعلى، شاشة تلك اإلجابات اليت احتملها الرتاث نفسه

  نا السياسي واإلنساين. اجتماعوواقع انتظام ، عصرنا احلايل ومشكالته وأسئلته
ال يفصله عن تاريخ ، بل تتعامل معه بوعي نقدي، وال تغمطه حقه، تلك املراجعة ال تقدس الرتاث

ا تجتماعتشكله وعوامل تشكله السياسية واال وتعيد إنتاج املعرفة ، ستكمل البناء املعريفية واملعرفية. إ
مضموًما إىل احتياجات ، ويستكمل ما فاته أو قّصر فيه، يضيف الالحق فيها إىل السابق، اإلسالمية

  ومستفيًدا من علوم عصره أيًضا مهما كان مصدرها.، عصره
ا تعي تل، إن تلك الرؤية اليت حتكم املراجعة املطلوبة والضرورية ك اإلشكاليات املشاَر فضال عن أ

ا عوامل عدة أثرت يف طبيعة ، تعي كذلك أن املعرفة اإلسالمية منذ تاريخ التدوين، إليها سابًقا حفت 
ا ا ، وبنائها املعريف، تصورا بدًءا من اإلمام ، )9(أنشئت يف سياق سجايل –يف جمملها-ولعل أبرزها أ

مرورًا بنشأة فكر ، أصول الفقه وأصال يف علوم احلديثالشافعي وتدوين "الرسالة" اليت تعترب أصال يف 
ستشراق" والكتب اليت و"اإل، "الرد على الشبهات" وصوًال إىل نشأة فكر "التغريب" و"الغزو الفكري"

والصورة اليت ترمسها عن ، واليت ميكن من خالهلا حتليل الوعي الناشئ بالقضايا، بنيت للرد على ذلك كله
حبيث ال  –باملعىن املعريف-معرفة "نزيهة" سياق السجال ال أعتقد أنه ميكن بناء  والدين. ويف، العامل

  يف إعادة البناء والتعديل والتطوير. -أيًّا كان–وحتتفظ بتماسكها وتفيد من النقد ، يتخللها فجوات
، واليت سبقت اإلشارة إىل أحد وجهيها، تشري إىل مسألة على غاية من األمهية، تلك الرؤية أيًضا

لذلك هو اآلخر  فالوجه، حني قلنا: إن املؤسسة الدينية تعي العلوم اإلسالمية بوصفها ديًنا من الدين
مبا فيها ما يسمونه ، هذا الوعي الذي شكل احلامل واملؤثر يف تشكيل تلك العلوم، غياب الوعي التارخيي

ا بالطبع، بالعلوم "النقلية" تربر احلديث عن "جنايات" على الطريقة فتارخييتها ال ، وهذا ال يهوِّن من شأ
وإمنا تقر بل تعتقد بأن التمكن من معرفة الرتاث بكل تشكيالته وتلويناته معرفًة ، املبتذلة املشار إليها

  وبالتاريخ احمليط بتشكله: شرٌط أساس للبناء عليه واستكماله باملعىن الذي شرحناه سابًقا.، عميقة
سيحيل إىل معرفة دقيقة مبصادر غنية  -ومعرفتنا مبالبسات تشكلها ،إن وعينا بتارخيية تلك العلوم

كما حييل إىل معرفة علمية باإلجنازات ،  وتفيدنا يف معاجلة قضايانا احلديثة والراهنة، تثري حبوثنا املعرفية
فضال عن معرفة املسائل العلمية اليت بُنيت على ظروف ، املعرفية اليت سبق أن حققها أئمتنا الكبار

ومثل هذا مسائل عدة يف ، مالبسات تارخيية ومن مث ميكن تعديلها أو حذفها من بناء العلوم ومنظومتهاو 
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واجلداالت بني أصحاب املذاهب وما جره ، مثل اإلضافات املنطقية والكالمية على مباحثه، أصول الفقه
"اإلمجاع" وما من االستدالل يف األصول على إبطال مذهب أو إثبات مذهب. فضال عن احلديث عن 

، وكذلك تضخم "سد الذرائع" واحلديث عن تكليف الكفار بالفروع، بين عليه من إمجاعات مفتعلة
  .)10(وغري ذلك، واحلديث عن اخلالف يف عّد املباح هل هو حكم تكليفي أم ال

ومن املفيد أن هنالك دراسات قليلة ميكن أن تصب يف هذا االجتاه النقدي التارخيي الذي نتحدث 
ونشري على سبيل ، وإن كان بعضها ال يسلم من بعض القصور، وتتسم باملعرفية واملنهجية العالية، عنه
  (السلطة يف اإلسالم).ل إىل دراسة عبد اجلواد ياسني عناملثا

من شأن الوعي التارخيي أن يسهم فيها إىل ، مثة مسألة على غاية األمهية، إىل مسألة التارخيية تلك
إن إدراك العوامل التارخيية املسهمة يف تشكيل العلوم واالنفتاح النقدي املتجاوز من حيث ، حد جيد

فالعملية املعرفية اليت ، من شأنه أن يعيد تشكيل رؤيتنا لذواتنا وللعامل، على املنجزات املعرفية املعاصرة
ا استكمال بنا، وال عن املعرفة الغربية، ليست "تلقًيا" ال عن الرتاث، نسعى هلا ء معرفتنا؛ بالتفاعل مع إ

فالفهم الديين يتغذى ويتالءم مع املعارف البشرية يف عملية ، ومعايشة عصرنا وأسئلته، املعرفة اإلنسانية
   وليس شيًئا آخر.، أخذ وعطاء

لعل أبرزها ذلك النتاج من الدراسات القرآنية ، ويف الواقع ظهرت نتاجات عديدة يف هذا االجتاه
س كيف أن جتديد بناء رؤيتنا لذواتنا وللعامل كفيل بإحداث تطورات مهمة على وهو ما يعك، احلديثة

تنتشلنا من املقوالت اليت كادت تغرقنا يف أمناط تفكري املقارنات الذي يبدو ناًجتا ، صعيد الفهم الديين
العلمي  ولعل أبرز األمثلة على تلك املقوالت السلبية مقولة اإلعجاز، عن سوء عالقتنا بالعلم والعامل

  ومقولة الطب النبوي.، للقرآن
ما كان متاًحا من قبل يف زمن ، ما نطرحه من التواصل النقدي مع املعرفة الغربية والرتاثية على السواء

وظروف املعرفة واملعايشة ليست كظروف ، ألن الوعي مبفهوم الغرب تطور كثريًا، إصالحية حممد عبده
  يف والنقدي ازداد وتطور مع مروره مبراحل وأطوار متعددة.والرتاكم املعر ، االحتكاك واالنبهار

املنبين على الوعي بعالقة الرتاث باجملتمع وتطوراته السياسية ، كما أن التواصل النقدي مع الرتاث
من شأنه أن ُحيدث مدخًال ضروريًّا إلصالح املؤسسة الدينية اليت دأبت على تدريس ، يةجتماعواال

ح إىل تقليد ياألمر الذي جعلها تسرت ، جزًءا مكمًال للنص الديين أو امتداًدا له العلوم الشرعية بوصفها
  .القدراتواعتقاد أن هذا أقصى ما تأيت به ، السابقني

  اهلوامش:
يف مقدمـة كتابـه عـن "اجلهـاد يف اإلسـالم: كيـف نفهمـه وكيـف ، هو حممـد سـعيد رمضـان البـوطي -1

  منارسه؟".
  انظرها يف: -2
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  رؤى المفكرين العرب حول النهضة الحديثة
  دراسة تحليلية لنموذج محمد علي باشا

  *ناصر حممد عبداللطيف املهدي
االجتاه األول وهو ما ميكن ، املفكرين العرب لنهضة حممد على إىل ثالثة اجتاهات ىميكن تقسيم رؤ 

واالجتاه الثاين هو االجتاه ، من سلبياتواملربر ملا اكتنفها  يأن نطلق عليه االجتاه املؤيد لنهضة حممد عل
 يواالجتاه الثالث هو االجتاه الذ، الرافض ملنهج حممد على وإصالحاته ويغلب سلبياته على إجيابياته

ا يفهو يسجل حملمد عل، يقف موقفًا وسطًا بني االجتاهني السابقني  نفسه الوقت ويف، إجيابياته ويعتد 
   .ية عرض هذه االجتاهاتتالصفحات اآل حناول يف، ىل فشل مشروعهيسجل عليه انتقادات مهمة أدت إ

   االتجاه األول
ضو  ي"حممد عل"أنصار هذا االجتاه أن ى ير  ومنهج فكرى كانت نتيجته  يصاحب مشروع 

ضة علمية واقتصادية و  الدول العربية وكان  يامتدت إىل باق، )1(مصر ية وعسكرية يفاجتماعإحداث 
ا منو احلركات اإلصالحية يفهلا تأثريها على  وميثل هذا االجتاه كل من: مجال ، السلطنة العثمانية ذا

- 1861زيدان ( يوجرج، م)1908-1874(ومصطفي كامل، م)1897-1838غاين(الدين األف
وأمحد فؤاد ، م)1964-1889وعباس العقاد(، م)1946-1871وشكيب أرسالن(، م)1914
  م). 1970- 1908األهواين(

ضته يثين ال الدين األفغاينبداية جند مج بل إنه يصفه أنه نابغة من نوابغ ، على منهج حممد على و
ا من األمم يف ىوير ، الدهر عصور  أن مصر قد دخلت معه عصرًا جديدًا تفوقت فيه على كل جارا

زراعة وتطور احلكومة النظامية والتفوق االقتصادي املتمثل يف ال فرياها يف، املدنية ويعدد مآثر هذا التفوق
وسائلها وانتشار معاهد العلم واملعارف الصحيحة والتقدم يف إنشاء الطرق واملواصالت وما إليها من 

  . )2(مصر ناهيك عن انتشار األفكار الوطنية بني أهايل، دل على التقدم املادي واالقتصاديمظاهر ت
ا دقائقها يف يكامل فإنه يعد من املؤيدين لنهضة حممد عل  ىأما مصطف فلم يسجل عليه ، وتفصيال

واالقتصادي  يجتماعإصالحاته املختلفة على املستوى السياسي واال نوع من االنتقادات يف يأ
إىل إنشاء حكومة  ىأن حممد على قد أحاط مصر بسياج من القوة والرهبة وسع ىفري ، والعسكري

ألمة بعد أن كانت موزعة مشتتة ومجع مشل ا، رها على أصول راسخة وقواعد ثابتةمنتظمة فيها تدير أم
صارت وطنًا واحدًا ألمة واحدة جيمعها لواء ، أرواح املصريني على هواهم على املماليك يتصرفون يف

ا   .)3(واحد وحتت سيادة حاكم واحد اختارته األمة مبحض إراد
ة ال فرياها قائمة على ثالثة مبادئ قومي، حكومته يف يكامل إىل سياسة حممد عل  ىويشري مصطف
: ترقيه اجليش املصري إىل ثانياً ، وسلطته األجنيب: محاية الوطن من اعتداء أوالً  يه، تدوم دولة بغريها

يزاحم أهلها وتدريب  ألجنيبأمسي الوظائف وترسيخه الستالم مقاليد األمور حىت ال حتتاج البالد 
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: االمتناع عن االستدانة للتنمية الثاً ث، البالد يفاملصريني على العمل والصناعة حىت حتفظ الثروة األهلية 
  . )4(االقتصادية

األمة املصرية عن طريق الرتكيز على  أيقظ القوي احليوية يف يكامل أن حممد عل  ىمصطف ىوير 
فقد ألقى ، يوية إلحياء األمم وإعالء قدرهامن املواد احل وصفهضرورة نشر الوعي بأمهية العلوم واملعارف ب

تقدم والرقى وآلة اجملد حتارب به اجلهل والرذيلة ومفتاح ال الذيملصرية السالح إىل األمة ا يحممد عل
جيب أن تسعي إليها األمة  اليت، أحسن استخدامه وتوظيفه فكانت له الغلبة يالعلم الذ أي، واملدنية

  . )5(املصرية وإال قضت على احلاضر واملستقبل
لبسها ثوب العزة واجملد عن طريق التوفيق بني  أحوال مصر وأغريَّ  يكامل أن حممد عل  ىمصطف ىوير 

كافة املواد احليوية ألرقى   على املدنية العصرية ومبادئ الدين اإلسالمي؛ ألنه رأى أن اإلسالم حيتوى
ويري أن ،  أسعد حاالت الدنيا وأمت نعيمهايؤهل أهله وذويه إىل الذيوأنه الدين ، مدنية يطلبها اإلنسان
دت به واعتمدت على اإلسالم وقواعده وأوامره وأخذت من املدنية الغربية فوائدها األمة املصرية إذا اقت

  .)6(اجملد والتقدم مراميوبلغت أقصى ، فتكون قد اعتربت بعرب التاريخ، ومنافعها
ضة حممد عل، زيدان يأما جرج ثره املختلفة عبارة عن مدح وإطراء وتقدير ملآ يفقد جاء حديثه عن 

وخيتم حديثه ، ارية والصناعية والصحية والعلميةاإلدارية والزراعية والعسكرية والتج، تعلى خمتلف اجملاال
ن آثاره العلمية والعملية إن حممد على كان حاكماً يراعي حق الرعية و إجنازات بقوله: املطول عن هذه اإل

  .)7(جنازاتواإلولذلك مل يسجل زيدان أدىن نوع من أنواع االنتقاد لكل هذه املآثر ، واضحة للعيان
ى أساليب العمران مجوده علمن  هو أول من انتقل بالشرق يأن حممد عل ىشكيب أرسالن فري  أما
لة الغرب بسالحه أساليبه اجلديدة حىت يتمكن الشرق من مقات وجعل نصب عينيه الغرب يف، القدمية

حلديثة ليس بوادي قية اأرسالن أن حممد على هو مؤسس النهضة الشر  ىلذلك ير ، ويتفوق عليه فيه
  . )8(البالد اجملاورة أيضاً  بل يف، النيل فقط

 يففلح أفقد ، صناعة احلكم وسياسة الشعوب يفمن العباقرة  يأما عباس العقاد فيعترب حممد عل
على  اً فقد كان منهجه وتفكريه النهضوي قائم، إنشاء دولة جديدة وأخرجها من الفوضى إىل النظام

من ، من جماالت النهضة القومية للصدفةجمال  يفلم يرتك أ، رية النافذة واالستنارةلية والبصالبداهة العق
بالزراعة  هتمامإنشاء القوة العسكرية والبحرية ونشر التعليم وإرسال البعثات العلمية وترمجة الكتب واال

يئة نيابية تناسب ولذلك اختار ملشروعه ه، حىت إدراكه لقيمة العالقة اجليدة بينه وبني الرعية، والصناعة
فكان ممثل ، اهليئة النيابية ومل ينس متثيل الصحافة يف، ون اإلدارة وأحوال األقاليمؤ الوقت من العارفني لش

  .)9(الوقائع املصرية من أعضائها
من أنه مل يكن أمامه إال أن يظل احلكم على حالة ، السياسي يويربر عباس العقاد استبداد حممد عل

تنظيم  على تلك الفوضى وجيتهد يف ييقض ياألمراء أو أن يوجد الرجل الذالفوضى بني عشرات 
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استطاع  يهو احلاكم العبقري الذ يوقد كان حممد عل، األحوال على دعائم االستقرار واإلصالح
ضة سليمة مطردة على سن   .)10(التقدم واحلرية نتأسيس دولة قوية وتقرير النظم وتكوين 

أنه نقل مصر من الفوضى إىل النظام  أن مظاهر عبقرية حممد على يف ىري ف أما أمحد فؤاد األهواين
وذلك مبا لديه من مقدرة على املالءمة بني العقل واإلرادة والدراسة ، وبث فيها معامل احلضارة والعمران

م ، شكالت احلاضر واستشراف املستقبلالدقيقة مل وقد كان ينقل عن األوربيني ويأخذ علومهم وفنو
 يألنه كان يؤمن أن العلم ال وطن له وأنه أساس كل تقدم ورق ؛البعثات العلمية إىل اخلارج ويرسل

  .)11(سر العمران يأن اهلندسة ه ىفقد كان ير ، وخصوصاً العلوم الرياضية
ضة حممد على وتعداد املآثر  أصحاب هذا االجتاه احنصرت يف ىهكذا جند أن رؤ  تأييد وتربير 

مثة تعارضًا بني الدين  يفلم ير حممد عل، التعامل مع احلضارة الغربية يفلى منهجه وتركز ع، واإلجنازات
ضتها علمياًّ  يفلذلك أقبل عليها بكل ما أوتى من قوة ، علوم الغربيةاإلسالمي وال  سبيل حتديث مصر و

والعامل  تفرض على مصر اليتوهذا له ما يربره خاصة مع املتغريات الدولية ، وعسكرياًّ  واقتصادياًّ 
  . لتقدم العسكري واالقتصادي خصوصاً بأكمله أن يسابق ركب ا اإلسالمي

م مل يروا  أسباب عدم  اإلجنازاتتلك  يفولكن ما ميكن أن يؤخذ على أصحاب هذا االجتاه هو أ
نظرنا يف  يفيقع على عاتق املفكر الذي والعبء ، جنتها منها مصر اليتاستمرارها ومل يبصروا الفائدة 

وهذا ما ، أسباب السقوط واالستفادة منها يف بناء احلاضر واملستقبل ال يف تعداد املآثر واإلجنازات حبث
  . يومنهجه التحديث ييف رؤيتهم لنهضة حممد عل خرينميكن أن نقف عليه عند أصحاب االجتاهني اآل

   االتجاه الثاني
ته أكثر من إجيابياته وكل مفكر له وإصالحاته ويركز على سلبيا يهو االجتاه الرافض ملنهج حممد عل

ورشيد ، م)1905- 1849(اإلمام حممد عبدهوميثل هذا االجتاه كل من: ، وجهة ينظر منها إليه
، م)1988-1900(وحسني فوزى، م)1962-1891مظهر( وإمساعيل، م)1935– 1865رضا(

  ونصر عارف.، ةوعبد احملسن محاد، ة: حممد عمار ومن الباحثني املعاصرين
، محلة شعواء فينتقد منهجه وأسلوبه يف خمتلف نواحيه يحممد عل يحيمل اإلمام حممد عبده علبداية 

فكان يستعني ، والفكر الرأييف التعامل مع املخالفني له يف  ياستبداد حممد عل هيأول هذه االنتقادات 
تدير سخر مث يآوكان يستعني مبن يستميله من األحزاب لسحق حزب ، باجليش للتخلص من خصومه
  . ملكة الشجاعة منهم وزالت األهايلوعلى ذلك حىت فسد بأس ، على من كان معه فيتخلص منه

فقد أعلى كعبهم وأغدق ، يف التعامل مع األجانب يذه االنتقادات هو أسلوب حممد عل هوثاين
واطن حبقوق امل األجنيبومتتع  األهايلية حىت ضعفت نفوس جتماععليهم الوظائف ووهب هلم املكانة اال

وهكذا اجتمع على املصري ذل احلكومة االستبدادية املطلقة من ناحية وذل إذالل ، حرم منها اليت
  . ىاألجانب هلم من ناحية أخر 
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كانت يف جمملها موجهة ناحية اجليش   يوثالث هذه االنتقادات هو أن إصالحات حممد عل
اعتىن بالطب واهلندسة ألجل اجليش حىت فقد ،  تكن موجهة ناحية األمة املصريةواألغراض العسكرية ومل

   .البعثات العلمية كانت من أجل خدمة أغراضه وبذلك قتل احلرية الفكرية لدى الشعب
 ممل يفكر مطلقًا يف إصالح اللغة سواء أكانت العربية أ يورابع هذه االنتقادات هو أن حممد عل

م ومل يضع حكو  ومل جيعل لألهايل، الرتكية ا الشرع ويستقر رأيًا يف حكوما مة قانونية منظمة يقام 
 حىت الكتب اليت، ومل يفكر كذلك يف بناء الرتبية على قاعدة من الدين أو األدب، بواسطتها العدل

ا الشعب املصري ألن حممد عل مل  يترمجت يف شىت فروع املعرفة من تاريخ وفلسفة وأدب مل ينتفع 
  . شعب املصري تستفيد من هذه الكتبليعمل على تكوين أرضية عريضة من أبناء ا

بتكوين جيش قوي وأسطول حبري ولكنه أمهل تعليم  يحممد عل اهتمامىل إاالنتقاد اخلامس ينصرف 
بل علمهم اهلروب ، رغبة يف الفتح والغلبة واالفتخارفلم يعلم املصريني حب التجند ، املصريني اجلندية

وقد ظهر ذلك ، ه وأسطوله وأنه يف خدمته وخدمة وطنهلذلك مل يشعر املصري يوماً أن هذا جيش، منها
عكس ما حدث من ، فقد دخل اإلجنليز مصر كأسهل ما يكون، عرايباألثر العظيم يف أثناء إمخاد ثورة 

   مقاومة املصريني للفرنسيني أثناء دخوهلم مصر.
ضته ياالنتقاد السادس هو إمهال حممد عل مل يهتم يوماً  يعلأن حممد  ىفري ، للناحية الدينية يف 

بالدين إال من ناحية استمالة بعض رجاله املنافقني لدعم سلطانه أو للقضاء على الوهابية ذلك العمل 
بغلو الوهابيني يف حني أنه عمل سياسي حمض ال شأن له بالدين أو ، بدأ يف ظاهرة خدمة للدين الذي

م   . يف بعض معتقدا
كان تاجراً وزارعًا وصانعًا وجنديًا باسًال ومستبداً   يمد علحممد عبده أن حم ىفيما ير  خالصة القول

ا احلقيقية معدماً    .)12(ماهراً ولكنه كان ملصر قاهراً وحليا
ضة حممد على فهو مل ير فيها  وبغض النظر عما ، إجيايبجانب  أيهذا هو رأى حممد عبده يف 

زرة اه مع اخلديو عباس وتسلحه مبؤ من أنه كتب بدوافع سياسية نتيجة خلصومت الرأيقيل حول هذا 
يف خطبة ألقاها  يا على تقريظ مصطفي كامل حملمد علفقد جاء نقد حممد عبده ردًّ ، )13(اإلجنليز له

مد عبده قد ومهما يكن من أمر هذه اآلراء فإن الباحث يعتقد أن حم، )14(سبقت اإلشارة إليها
القومي املصري بالنهضة  له تنمية الوعيإمها يفهو يأخذ على حممد عل، أصاب يف أكثر ما قاله

ضة عمرانية ولكنها كانت ألجل خدمة غرض واحد هو الغرض  يفقد أنشأ حممد عل، واإلصالح
االعس ضته  يباإلضافة إىل أنه أمهل اجلانب الديين األخالق، كري ومل يشعر اإلنسان املصري  يف 

ضة منقوصة مل تؤت مثارها املرجو  ا كان وما يزال أمرًا واقعيًا ملموسًا ال حيتاج إىل هذ وكل، ةفكانت 
ر على حساب  تأويالت خمتلفة وخاصة ما أثاره اإلمام حممد عبده من إعالء سلطة األجانب يف مص

 األجنيبكانت بداية االحتالل   اليتحىت وصل األمر إىل إنشاء احملاكم املختلطة ، كرامة املواطن املصري
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، زارت مصر آنذاك لدراسة نظام احملاكم املختلطة اليت، ض البعثة اليابانيةوهذا ما يدلل على رف، ملصر
  . ملقارنة تظهر أيهما كان على صوابوا )15(تطبيق ذلك النظام يف اليابان

فيشري إىل أن حممد ، تفصيالته ستاذه إال يفأ يفإنه مل خيتلف كثريًا عن رأ، رشيد رضا يأما عن رأ
فقد بىن ، احية الدنيوية(املادية والسياسية) دون الناحية الدينية واملعنويةعلى يعد ضمن املصلحني من الن

الثروة والقوة على أساس العلم ولكنه أمهل بناء األخالق واآلداب على أساس الدين وسنن  ركين
أن هذا اإلصالح يعد إصالحاً  ىوير ، األخرىلذلك كان إصالحه منقوصاً عاجل ناحية وأمهل  ؛جتماعاال

هو الطبيب  يفلم يكن حممد عل، ضعاف روح االستقاللإمل يزد األمة إال ضربًا من الفساد و  صورياًّ 
لذلك كان ، املبصر بأمراض األمة الباطنة والظاهرة حىت يتمكن من وصف العالج املالئم هلا يجتماعاال

ا قسرًا كانت أدخلت إليه اليتحىت إن العلوم ، طبيب أن زادت األمة مرضًا وضعفاً من أثر عدم متكن ال
ألن هذه العلوم مل تكن على حسب استعداد األمة  ؛يدخل يف البنية فيفسدها الذيمثل اجلسم الغريب 

ا  اليتأو عارضًا وقتيًا متثل ضررها يف تلك التقاليد والقوانني الغربية  بل كانت تقليدًا صورياًّ ، وحاجا
ا األدبية  حملها من  ية ومل تستبدل ما حيلجتماعواالقطعت كثريًا من روابط األمة امللية ومشخصا

حىت انتهى األمر إىل فقدان ، ونؤ بل صارت عياًال عليهم يف مجيع الش، مقومات األمم األوربية
  .)16(االستقالل باسم النفوذ أو احلماية أو االحتالل

املدنية ولذلك ينتقد رشيد رضا مصطفي كامل يف مبالغته بوصف حممد على بأنه استطاع التوفيق بني 
ال يعرف من  مل يكن عاملًا وال فيلسوفًا وإمنا كان أمياًّ  يأن حممد عل ىوير ، العصرية والدين اإلسالمي
  . )17(علوم الدين أو الدنيا شيئاً 

كان كل منها موضع خالف هل كان نافعًا أم ،  ثالثة أعمال كبرية يويري رشيد رضا أن حملمد عل
   ؟ضاراً باملسلمني يف سياستهم

ورغم االختالف ، كانت مقدمة الحتالل األجانب هلا  هو تأسيس حكومة مدنية مبصر األول: لالعم
الدائر حول قيمة هذا العمل إال أن رشيد رضا مييل إىل ذم هذا النوع من احلكومات الظاملة وكل ما فعلته 

ا نظمت الظلم ووحدته وير  يحكومة حممد عل إن كان مل يكن سليمًا و  يأن مقصد حممد عل ىهو أ
غري امللك وعظمته له ولذريته  يفلم يقصد حممد عل، حيمد يف نظر الدنيا لكنه ال حيمد يف نظر الدين

م عليها باالحتاللنيأما نتيجة عمله فهو دخول األوربي   .)18( مصر ونشر مدنيتهم وسيطر
فإن رشيد ، ملورغم االختالف حول هذا الع، أما العمل الثاين: فهو اخلروج على الدولة العثمانية

، يرجح أن هذا العمل أضر باإلسالم واملسلمني لذيا الرأيرضا مييل إىل نقده كذلك ويقف إىل جوار 
قويت فيه الدول األجنبية فضعف بذلك  دولة إسالمية يف عصرٍ  ىضعاف وقهر ألقو إوكان من نتيجته 

  .)19(اإلسالم ومل تقم ألهله قائمة حىت اآلن
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 يوالذ، وعاربة الوهابية ومييل رشيد رضا إىل رأى اخلواص يف هذا املوضأما العمل الثالث: فهو حم
بل إن مذهبهم هو ، مل تكن مبتدعة خارجة عن السنةو مؤداه أن الوهابية كانت حركة إصالحية أن 

  .)20(مذهب السلف يف العقائد ومذهب اإلمام أمحد يف الفروع وهلم تشديد عظيم على خمالف السنة
وهو ، ييعرب عن وجهة نظر نقدية كذلك إلصالحات حممد عل يضا والذذلك هو رأى رشيد ر 

وجيب التنويه إىل أن ، مع مجال الدين األفغاين بذلك يتفق مع األستاذ اإلمام حممد عبده وخيتلف كالمها
م مجيعًا اتفقوا  ؛هذا اخلالف ال يفسر على أنه خالف حول قيمة العلم وأمهيته وخاصة العلم الغريب أل

مع احلضارة الغربية برمتها  يواإلسالمي ودعوا إىل التعامل االنتقائ رورة العلم لنهضة العامل العريبعلى ض
وبذلك يكون مرد اخلالف حول منهج حممد على وأسلوبه ، مع الرتكيز على جوهر تقدمها دون مظهره

د رضا رأوا أنه مل يوفق فاإلمام حممد عبده ورشي، يف التعامل مع احلضارة الغربية لتحديث اجملتمع املصري
ضته ، يف التعامل معها ومل يتمكن من التوفيق بني املوروث والوافد أو بني األصالة واملعاصرة فكانت 

قحام الوافد رغمًا عن املوروث وقسرًا له لذلك مل جيد األرضية السليمة لإلنبات والنمو يف إِ عبارة عن 
فإن محاسته ورغبته الشديدة يف رؤية مصر متقدمة  فغاينأما مجال الدين األ، والعريباجملتمع املصري 
  . يف التطبيق يجعلته يتغاضى عن أخطاء حممد عل اقتصادياً وعلمياًّ 

، يف هجومه على الدولة العثمانية وبيان ضعفها أمام الدول األوربية يأما انتقاد رشيد رضا حملمد عل
عود إىل إميان رشيد رضا يف تلك الفرتة بفكرة فإن ذلك ي، الطريق لالنقضاض عليها فيما بعد مما مهد

اجلامعة اإلسالمية املتمثلة يف اخلالفة العثمانية يف ذلك الوقت وكان احلفاظ عليها وإصالحها من الداخل 
وهذه الفكرة سوف تتحول عنده إىل القومية العربية ، هو اهلدف وليس اهلدف هو حماربتها وبيان ضعفها

  ما بعد. داخل اإلطار اإلسالمي في
ضة حممد عل، أما إمساعيل مظهر  فريفض اعتبارها نقطة االرتكاز اليت، موقفًا نقدياً  يفإنه يقف من 
أمهل  يوالسبب يف ذلك أن حممد عل، ا السبب يف تغري أساليب الفكر يف مصرإميكن أن يقال عنها 

ا فكان أن سيقت األمة املصرية سوق، مية الوعي القومي املصري بالنهضةتن اً حنو غايات مل تعرف يوماً أ
كانت جتول يف رؤوس   اليتمسوقة يف سبيلها ومل تشعر مبا ينتظرها وراء تلك الغايات من املقاصد 

ا حممد عل اليتويبدو ذلك واضحًا ال من خالل الغزوات احلربية ، زعمائها بل من خالل ، فقط يقام 
أن ذلك العهد على كثرة ما أنتج من نوابغ  ىمظهر ير  حىت إن، ته يف ميدان العلم واملعرفة كذلكإسهاما

با مل خيرج مفكرًا واحدًا استطاع أن جيمع قوة الفكر و املتعلمني الذين أوفدهم املصلح الكبري إىل أور 
  . )21(الكامن يف اجملتمع املصري حول غاية معينة

رة يف ضعف فك ليسهام حممد عإومن اجلدير بالذكر أن اخلالف بني املفكرين يدور حول مدى 
ضة حممد على ، القومية العربية وتأخر ظهورها سهمت يف بناء الوعي القومي أوأكثرهم متفقون على أن 
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ضته حىت هذا  إال أن إمساعيل مظهر )22(العريباملصري على حساب الوعي القومي  ينفي عن 
  . االنتقاد

ضي أما حسني فوز  ة حممد على وأسلوبه وذلك يف إطار النجار فإنه يقف كذلك موقفًا نقديًا من 
ركز على آثار تلك احلضارة املادية بدًال من  الذييف التعامل مع احلضارة الغربية  ينقده ملنهج حممد عل

  . قامت عليها اليتعلى أصوهلا ومبادئها  أي، الرتكيز على فلسفتها يف النهضة
ضة حممد عل ىويفصل ذلك فري  فحدثت ، ة غري الشق املادي منهامل تر يف احلضارة الغربي يأن 

ولكنها كانت إصالحات ، تطورات على خمتلف املستويات السياسية واالقتصادية والعلمية والعسكرية
ظاهرية ركزت على الشق املادي من حضارة الغرب وتقدمه دون فنونه الرفيعة وفكره وفلسفته يف النهضة 

تباعه املقومات احلقيقية أو  يذلك تاهت من حممد علول ؛حىت وصل إىل ما وصل إليه هأتبع يواملنهج الذ
ا مل تؤمن حبضارة الغرب الفكرية والفنية والعلمية ا ككل متكامل، للنهضة أل ومن هنا ، مل تؤمن 

حدثت البلبلة فلم يستطع الشعب املصري أن يسري حنو التطور الطبيعي لالنتفاع الكامل بتلك احلضارة 
بل إن األمر مل يقف عند هذا احلد من التأثر باحلضارة الغربية يف علومها  ،أو االستغناء الكامل عنها

ا املختلفة ا الدنيوية ، وتكنولوجيتها وتطبيقا ال تتالءم  اليتبل تعداه إىل استعادة مظاهرها الرباقة وتطورا
  . )23(مع طبيعة وواقع الشعب دون أن تتطور األمة املصرية روحياً يف مقابل ذلك

بسيطة لبواكري احلضارة الغربية وأسس تقدمها وهو  لى رأيه السابق هذا بعملية استقرائيةويدلل ع
أن ما حدث يف أوربا جاء على أثر  ىفري ، عصر النهضة أو اإلِحياء وما حدث يف مصر من إحياء

ثار بآ هتماماليقظة الفكرية والشعورية والتخلص من سيطرة الغيبيات والتزمت يف العقائد إىل جوار اال
وعندما مل تعثر على بعض اآلثار الفكرية يف ، احلضارة اليونانية والرومانية من أدب وفلسفة وفن وعلم

أصوهلا القدمية جلأت إىل علماء العرب وفالسفتهم الذين استفادوا من احلضارة اليونانية وترمجوها 
م ولكنهم مل يتوقفوا بل حتولوا إىل ، ذلك عند كل ودرسوها واستفادوا من هؤالء مجيعًا يف بناء حضار

ا دون  -مثال -فراحوا يفسرون الظواهر الطبيعية ، وب ومفكرين مستقلني فكرًا وعقيدةشع ويفحصو
بل على أساس من املالحظة والتجربة جبوار الوسائل ، التقيد مبا جاء يف كتبهم املقدسة أو كتب أرسطو

النتائج وبذلك خرج األوربيون من عصورهم  األخرى مثل التدوين واملقابلة والقدرة على استخالص
  . )24(ولنهضتهم أسس فكرية وروحية وفنية جبوار تقدمهم املادي، األوىل

لكن عن ، باو فهو رغبته يف أن تكون مصر جزءاً من أور ، يأما ما حدث يف مصر يف عصر حممد عل
وألتباعه زخرفاً مزيفاً ولباساً ظاهرياً فكانت احلضارة الغربية بالنسبة له ، طريق استعادة املظاهر املادية فقط

 وأكرب مثال على ذلك البعثات العلمية اليت، هلذه احلضارة يوالروح األساس الفكري والفين يدون أن يع
ا مل تتجه ناحية اإلحياء ومل تكن ، با لنقل تلك احلضارة إىل مصرو أوفدها إىل أور  فيالحظ عليها أ

بعثات ختدم يف املقام األول الناحية احلربية والعسكرية ومل يكن أغلب ولكنها كانت ، بعثات فكرية علمية



153 

ولو كانوا كذلك الستطاعوا أن ينقلوا إىل مصر بعض لقاح الثقافة ولكنهم ، أعضاء هذه البعثات مصريني
م االرستقراطية الرتكية وعاشوا مبعزل عن الشعب ولذلك مل تؤت هذه البعثات ، يف أغلبهم عادوا إىل بيئا

حقق غرضًا مل يكن هو مرسًال  يالذ يالطهطاو  ةأن تكون فيما عدا رفاع يمثارها الفكرية كما ينبغ
  . )25(ألجله

ضته مل  يالنجار على حممد عل يكذلك يأخذ حسني فوز  ومل ، تراع طبيعة ونفسية األمة املصريةأن 
رانية املادية لذلك تقدمت مصر يف مقابل تلك التطورات العم حتاول أن تطور تلك األمة عقليًا وفكرياًّ 

  . )26(بالنهضة والتقدم اإلحساسمادياً خبطوات سريعة بقدر ما ختلفت عقلياً وشعورياً عن 
يف إطار التوجه ناحية احلضارة الغربية بروح  النجار هذا يأيت يوالباحث يعتقد أن رأى حسني فوز 

ضتها ال على آثارها املادية ذلك فاخلالف مع حممد على ليس على  وعلى، عقلية تركز على فلسفة 
فالنجار يري ضرورة أن يشعر الشعب ، بل على أسلوب ومنهج التعامل مع الغرب، التوجه ناحية الغرب

ضة متضمنة دراسة نقدية انتقائية للرتاث املصري والعريب، بأمهية النهضة ويتفاعل معها  وجيب أن تكون 
مل  يحممد عل يف حني أن، عليه التقدم املادي نبين يالذوالفكري  يحىت نتمكن من االستقالل العقل

وهذا ما ، الشق املادي من احلضارة الغربية وأقحمه على اجملتمع املصري قسراً  ه حنووتوجَّ ، يراع كل ذلك
يار تلك النهضة سريعاً أ   . دى إىل ا

حىت اآلن الشغل  يخر ظلت منذ عصر حممد علومن اجلدير بالذكر أن مشكلة العالقة بني األنا واآل
م رًا وعمقاً أن هذه املشكلة تزداد جتذبحىت إنه ميكن القول ، الشاغل للمفكرين العرب مبختلف توجها

  . يف اجملتمعات العربية
ضة حممد عل خاصة الصناعية وأسلوبه يف ، يأما لويس عوض فإنه يسجل بعض االنتقادات على 

ا دى إىل تأخر انتشار األفكار الدميقراطية وتبلور مبادئ أ الصناعي يأن أسلوب حممد عل ىفري ، إدار
 يومرد ذلك إىل أن نشأة الصناعة املصرية يف أيام حممد عل، حقوق اإلنسان يف اجملتمع املصري احلديث

ا يف كنف  يف كنف رأمسالية الدولة أو نظام االحتكار ويف كنف العسكرية املصرية بدًال من نشأ
وقد أدى هذا إىل أن ، ىوالشركات املسامهة ثانيًا كما حدث يف البالد األخر االستثمار الفردي أوًال 

ا عن بقية ْ زَ يـَّ مَ  صطبغت بصبغةاتكونت منها الربجوازية املصرية  اليتالطبقات املتوسطة املدنية 
تلف فكان العمود الفقري هلا هم الطبقة الفنية والصناعية والعسكرية والتجارية مبخ، ىاألخر الربجوازيات 

ا باإلضافة إىل الطبقة البريوقراطية اليت لويس عوض أن  ىوير ، تتألف من جيش الكتبة واإلداريني مستويا
هؤالء أقرب إىل املوظفني الذين يفضلون األمان واملعاش املنتظم على احلرية واالستقاللية ويستمدون فكرة 

ولكن من مبدأ اخلدمة ، قتحام واالبتكارالكرامة ال من منو الفردية أو قوة الشخصية أو القدرة على اال
، الدولة وطاعة أوىل األمر طاعة عمياء دون تفكري هالعامة والقيام بالواجب وذوبان الفرد يف اجلماعة وتألي

فقدت مالحمها املميزة هلا كطبقة هلا  اليتعلى طبقة الربوليتاريا املصرية  نفسه وقد انطبق هذا التوصيف
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ا نشأت  وقد جنم عن ذلك أن الظهري احلقيقي ، يف كنف السلطات والقطاع العاماستقالهلا أل
، كما حدث يف بالد العامل املتقدم،  للدميقراطية مل يكن من الطبقات املتوسطة املدنية الربجوازية املصرية

سطة ومل يصبح هلذه الطبقة املتو ، املتوسطة الزراعية وأوساط املالكوإمنا كان ظهريها احلقيقي هم الطبقة 
ية إال بعد أن تبلورت من بني أبناء مصر طبقة من جتماعالزراعية عقل مستنري قادر على القيادة اال

هو تاريخ ، شأنه يف ذلك شأن معظم البالد املتقدمة، وتاريخ الدميقراطية يف مصر، أرباب املهن احلرة
  . )27(اتساع رقعة امللكية الفردية

يف مصر من أدوات الدولة  ياستحدثه حممد عل لويس عوض أن كل ما ىخر ير آوعلى صعيد 
احلديثة سواء يف باب التنظيم واإلدارة أو يف باب العلوم والتكنولوجيا كان جمرد وسائل خلدمة أهدافه 

ارت  يخر ما كان يفكر فيه حممد علآوذلك أن ، العسكرية هو بناء اإلنسان على أرض مصر ولذلك أ
يار دول  يوالسبب أن حممد عل، ته وغاصت مصر مرة أخرى يف اجلهل والتخلفإجنازاته سريعًا مبجرد ا

ا يمل يكن هو ذلك املستبد املستنري الذ  بل كان مستبدًا أكثر منه، حتتاجه األمة للنهوض 
   .)28(اً مستنري 

أمهل تنمية  يالنجار يف أن حممد عل يإمساعيل مظهر وحسني فوز  هيتفق لويس عوض مع سابقي
ضته غلب عليها الطابع الشخص، صري بالنهضةالقومي امل يالوع أكثر من الطابع القومي  يوأن 

ويركز لويس عوض يف ذلك على ضرورة بناء شخصية اإلنسان املصري وتنمية فرديته ، احلقيقي
يار إصالحاته اهتمامأمهلها حممد على يف إطار  واستقالليته اليت ه باستبداد الدولة وهذا هو سبب ا

  ه. سريعاً يف نظر 
لفكر  يحممد عل حيث يركز على تبين، حممد عمارة، يومن الباحثني املعاصرين الذين نقدوا حممد عل

فأحيلت األمة إىل التقاعد وأصيبت ، يجتماعاالالنشاط  نواحيتسيطر على أغلب  اليتالدولة املستبدة 
ا بالسلبية والذبول والالمباالة ا وطاقا ، (الشعب) لى حساب األمةالدولة عوبذلك تعاظم دور ، ملكا

إذ أصبح موقف الدولة ضعيفًا أمام التغريب  يأصابت مشروع حممد عل اليت اإلخفاقاتوهذا يربر 
  . )29(واالستالب احلضاري واالستعمار

ونصر حممد ، )30(محادةوال يذهب بعيدًا عن تلك التوجهات السابقة كل من عبد احملسن 
ضة حممد عل شخصيالحيث يركزان على الطابع ، )31(عارف باإلضافة ، واختفاء الطابع القومي ييف 

ولذلك فإن جتربة ، إىل سعيه لتأسيس دولة قوية على حساب اجملتمع تسلبه معظم صالحياته ودوره وقوته
أما ، مل يتعامل معها إال أفراد النخبة اليتكانت جتربة فوقية ركزت على جمموعة من املؤسسات   يحممد عل

  لم ير فيها إال نوعاً من طغيان الدولة على حساب اجملتمع. اجملتمع ف باقي
ضة حممد عل اليتذلك هو جممل اآلراء  وقفة نقدية يف جمملها وركزت على سلبياته  يوقفت من 

 يركز على إجيابيات حممد عل الذيتقف على النقيض من آراء االجتاه السابق  يأكثر من إجيابياته وه
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ا مجعت بني أنصار االجتاه املعتدل أو وي، وغض الطرف عن سلبياته  لتوفيقياالحظ على هذه اآلراء أ
تسجيل  يمجعتهم على املقدمة وه، أخرى، من ناحية التغرييبأو  العلماينوأنصار االجتاه ، من ناحية

يف النهضة وإن كانوا قد اختلفوا حول صياغة تلك  ياملالحظات واالنتقادات على منهج حممد عل
وأنصار االجتاه ، يف النهضة األخالقي الديينفأنصار االجتاه التوفيقي نقدوه يف إمهاله اجلانب ، االنتقادات
ضتهم املادية الرباقة  العلماين نقدوه يف إمهاله أسس وقواعد النهضة الغربية بدًال من الرتكيز على مظاهر 

، وعيه بالنهضة والتقدملإلنسان املصري وتنمية  يفقط ولكنهم اتفقوا مجيعًا على إمهال حممد عل
ضة حممد عل يفكل رأ، والباحث يتفق مع أصحاب هذه اآلراء ا   يركز على ناحية مهمة افتقد

يار هذه النهضة سريعًا وعدم استمرارها فيما بعد وهذا ما جيب أن ، وكانت من األسباب املرجحة ال
ضة العامل     ة.واإلسالمي احلاضر  العريبنأخذ منه العربة يف بناء 

 ييسجل حملمد عل يفهو ما ميكن أن نطلق عليه االجتاه احليادي وهو االجتاه الذ، أما االجتاه الثالث
ا وهو يف الوقت  من أمهية يسجل عليه أخطاءه وهفواته ويزن لكل جانب ما له نفسه إجنازاته ويعتد 

- 1887( موسىسالمة ، )م1942-1892( لة: جورج أنطونيوسمن أمث، وقيمة وتأثري يف النهضة
عبد العزيز ، اهرضالباحثني املعاصرين: مسعود وعبد املتعال الصعيدي ومن ، سنيأمحد ح، م)1958
  . وغريهم، بلقزيز اإللهوعبد ، وحممد عابد اجلابري، الدوري

ضة حممد عل أنه حاول بعث  يفري ، مذهبًا خمتلفًا عن سابقيه ييذهب جورج أنطونيوس يف حتليل 
مرباطورية إباشا لتكوين  إبراهيموساعد يف ذلك ابنه ، ربية مرة أخرى وبذل جهوداً جبارةفكرة القومية الع

ويثىن انطونيوس على هذه احملاولة ، عربية تنطلق من مصر والسودان وتضم بالد الشام واجلزيرة العربية
ضة  ويعدد أسباب إخفاقه يف حتقيقها فيحصرها يف عدة عوامل داخلية وخارجية أكثرها ال يعود إىل 

  .يحممد عل
وذلك بفعل  القومي يف العامل العريب فتعود من ناحية إىل فقدان التضامن، أما عن العوامل الداخلية

ا خالل القرون الطويلة مما أورث روح اجلماعة  أصاب العرب وسوء اإلدارة اليت ياالحنطاط الذ منوا 
ن هذه النهضة العربية بقيادة بأك ميكن القول وعلى ذل، وأوجد يف انسجامهم القدمي خلالً  عندهم وهناً 

ا فخلقت قبل أن خيلق الوعي القومي عند العرب.  يحممد عل   قد ولدت يف غري أوا
فقد كان لكل ، إبراهيمورغبات ابنه  يأما الناحية األخرى فتكمن يف االختالف بني طموح حممد عل

يف الرغبة الرامية إىل ضرورة تكوين مملكة  حىت وإن اتفقا، تصور خاص عن إمرباطورية املستقبلمنهم 
هو االستيالء اجملرد لذلك عول على نوايا العرب  يفقد كان هدف حممد عل، موحدة تضم املناطق العربية

حكمه إال قائمة  يتصور دعائم ولكنه مل يشعر ناحيتهم باحرتام حقيقي ومل، له ياحلسنة وتأييدهم الفعل
. أما رب بالنسبة له جمرد رعايا طائعنيواأللبانيني وعلى ذلك فقد كان الععلى سواعد أتباعه من األتراك 
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، يكون من دعائم االستقرار فيها هو بعث العرب بعثًا قومياًّ  ةفقد كان هدفه هو إنشاء مملك إبراهيم
  . ر القومية العربية يف نفوس أهلهاكاء ناذ لكنهما فشال يف النهاية يف إ

ضة مصر والعامل العريبف، أما عن العوامل الخارجية فقد ، تعود إىل ختوف الدول األوربية من 
طورية عربية امرب إختوف الدول العظمى لذلك ناهضت منذ البداية تكوين  يأثارت توسعات حممد عل
  . )32(حديثة ووقفت هلا باملرصاد

ويرجح ، لعربيةا والباحث ال يتفق مع انطونيوس يف تركيزه على دور حممد على يف إبراز فكرة القومية
يذهب إىل أن هدف حممد على مل يكن بعث القومية العربية أو توحيد العرب حتت لواء  الذي الرأي

 العثماينمدفوعاً يف ذلك برغبات السلطان  الشخصيطورية واحدة بقدر ما كان هدفه هو بناء جمده امرب إ
   .)33(من ناحية أخرى غري املخلصةوتشجيع الدول الغربية ، من ناحية

فأسس املصانع على النمط ، كان يؤمن باحلضارة الغربية  يأن حممد عل ىأما سالمة موسى فري 
وأوجد يف نفوس األمة املصرية حب العمل بعد أن كانت طبائع االستبداد الشرقية قد طبعت  األوريب

  . )34(فيهم حب اخلمول والدعة
ولذلك كانت ، لكرامتهم حساباً حيسب  يثق باملصريني أو يمل يكن حممد علاآلخر  وعلى اجلانب

ضته ناقص، با مؤلفة من غري املصريني من املماليك واملقدونينيو بعثاته إىل أور  ة مل تستقر فيها فكانت 
  . )35(عوامل النمو

، أنشأ جيشًا وبىن أسطوًال وفتح املدارس وأرسل البعثات العلمية يأن حممد عل ىأما أمحد حسني فري 
وخاض معارك رفعت اسم مصر عالياً يف ذلك ، لفنون وشق الرتع وبىن املصانعوترجم الكتب يف خمتلف ا

واألخذ ، وكان مضرب املثل للشباب املصري حني يبحث عن قدوة يف القدرة على النهوض، الوقت
  . )36(بأسباب احلضارة العلمية والتفوق على كثري من دول آسيا وأوربا يف التقدم

 استبداده املطلق هيذ على حممد على وأمهها من الناحية السياسية تؤخ اليتويبدأ يف حتليل املآخذ 
وأن نظرته إىل شعب مصر كانت نظرة عنصرية  هإيراداتباحلكم وأنه مل يكن خيضع لقانون سوى حمض 

ولكنه يري أن  –الذكر كما سلف–وخاصة اإلمام حممد عبده  الرأيويتفق مع أصحاب هذا ، ضيقة
بل ، من قيام حكم حممد على كانت فرنسافقبل سنوات قليلة ، مل عامةابن عصره يف العا يحممد عل

ذه املقاييس السابقة ومن عليها ملكًا للملك أو وكان نظام اإلقطاع جيعل األرض ، أوربا كلها حتكم 
أنه مل تكن يف مصر دميقراطية قبله  يجيب أن نع يلذلك عندما نتحدث عن عصر حممد عل، األمري

ة ومل تكن األرض الزراعي، إىل فوضى هُ لَ وَّ حَ أو نظام فَ ، ا حماكم وعدالة فحوهلا إىل ظلموألغاها أو كانت 
إىل جيش  يومل يكن ملصر جيش من أبناء البالد فحوله حممد عل، مملوكة للفالحني وانتزعها منهم

ال جري عليها العمل يف مصر خالل أجي اليتصل أسس احلكم أو  يأن حممد علببقى القول ، لألتراك
  . )37(وقرون عديدة
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أما ما يقال حول النزعة الشخصية والرغبة يف تكوين ملك عظيم يتوارث له وألبنائه من بعده فهذا ما 
أن فرتة ببل ميكن القول ، القول أن مصر مل تستفد من ذلك يقره أمحد حسني ولكنه يري أنه من التجين

فرضتها  حيث خرجت مصر من عزلتها اليت، البداية الفعلية لتاريخ مصر احلديث يه يحكم حممد عل
لتتفاعل مع التيارات العاملية حىت تثبت قدرة الشعب املصري على  عليها قرون من احلكم العثماين

  . )38(التقدم والنهضة حنو واالنطالقالتجدد 
ضة حممد عل يار  با بالعامل اإلسالمي كله و فرياها يف تربص دول أور  يويركز أمحد حسني على ا

  .)39(واختصاص مصر بالدرجة األوىل بأطماعه ومناوراته، خاصة يلشرقوا
السياسي جيانب  يالسابق أن تربير أمحد حسني الستبداد حممد عل الرأيوميكن القول تعليقًا على 

إذ ال ميكن املقارنة بني ما كان حيدث يف أوربا يف العصور الوسطي وما حيدث يف مصر ، لصواب يف رأيناا
ا ال تعطينا مربراً الستبداد حممد عل، وحىت لو أجزنا هذه املقارنة، ديثيف العصر احل ميشه لألمة  يفإ و

حىت تستطيع أن ، واملقارنة دائمًا تكون متطلعة حلالة أفضل وتطبق النظرة االستشرافية للمستقبل، املصرية
  . مهمة فالسفة التاريخ -ايف نظرن- هيتلك ، احلاضر تبين

على خمتلف املستويات العلمية والعسكرية  يالصعيدي فإنه يعدد إصالحات حممد علأما عبد املتعال 
ولكنه يأخذ عليه أن إصالحه كان ، يوالزراعية والصناعية وما إليها من جماالت حتسب حملمد عل

أما األول فإن الصعيدي ، اإلصالح السياسي أو الديينمن اإلصالح  يءإصالحاً مدنياً صرفاً ليس فيه ش
، ياين فإن إمهاله يقع على حممد علأما الث، س له العذر فيه نظراً ألميته وإمهال علماء األزهر لدورهميلتم

قلدها يف اإلصالح  اليتبا و فقد كان من الواجب عليه أن جيعل حكمه شوريًا على مثال احلكم يف أور 
مماته وتؤمن بفوائد وحىت يشعر الشعب بقيمة ذلك اإلصالح فيخلص له يف حياة صاحبة وبعد ، املدين

ولكن السبب عند الصعيدي يعود إىل ، ي إليه قبل أن يسوقها إليه سوقاً قام به فتسع الذياإلصالح 
ا كانت ترتك يف نفسه شعوراً بالعجز والنقص اليتأميته كذلك    . )40(أبت أن يشاركه غريه يف احلكم أل

فلم يتمكن ، اختاره حلكمه يلذعجزه عن توحيد الشعب ا يويأخذ الصعيدي كذلك على حممد عل
م دون  اليتمن التغلب على النزعة العنصرية  جعلته يتعاىل على أبناء الشعب املصري وينظر إليهم على أ

وبقى الشعب املصري ، استأثرت بالوظائف القيادية اليتوتبعه يف ذلك بقية الطوائف الغربية ، املستوى
  . )41(يف حكم بالده يأن يكون له رأمن جراء ذلك يزرع ويساق إىل اجلندية دون 

ضة حممد عل اعترب أن من إجيابيات  الذيمسعود ضاهر  يومن الباحثني املعاصرين الذين حللوا 
يدعو إليها الدين  اليتمشروع حممد على نصحه السلطان العثماين توحيد السلطنة على قاعدة اجلهاد 

ة إصالحات جذرية وفورية وشاملة على النمط اإلسالمي وجتاوز مرحلة الضعف واالحنطاط على قاعد
على عكس ما فعل خلفاؤه الذين تركزت سياستهم ، مع رفض سياسة القروض طويلة األمد، األوريب

  .)42(مما أوقع مصر حتت االحتالل فيما بعد، االقتصادية على االستدانة
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 الربيطاين، ع الفرنسيأنه توهم أن الصرا ، ييأخذها مسعود ضاهر على حممد عل اليتومن األخطاء 
يف حني أن ، األخرىصراع اسرتاتيجي ال يوحي بالتفاهم بينهما على اقتسام املغامن على حساب البلدان 

وقد وقع حممد على ، ال ميكن الركون إليه التناقض الظاهري بني الدول االستعمارية كان تناقضًا مصلحياًّ 
وقد تبني له خطأ ذلك التصور بعد ، اإلصالحينيوقع فيه معظم  الذييف سياسة تضخيم ذلك التناقض 

  . )43(م1840الفرنسيني عنه يف مؤمتر لندن عام  يختل
خاصة بعد اكتشاف ، فقد أدركت الدول الغربية منذ البداية خطورة التوحيد بني الواليات العربية

ورغم القضاء على  ،قوى يف هذه املنطقة عريبولذلك حاربت وجود جيش ، الثروات الطبيعية اهلائلة فيها
جتربة حممد على فإن الدول الغربية شديدة احلساسية ضد وجود هذا اجليش وضد كل أشكال التوحيد يف 

يف بالد الشام وما  يولذلك دعمت املشروع الصهيوين يف فلسطني يف أعقاب هزمية حممد عل، املنطقة
  .)44(زالت تدعمه حىت اآلن

فقد ، بيةو ستفادته احملدودة من تنوع مناذج التحديث األور كذلك يؤخذ عليه يف تعامله مع الغرب ا
فأدخل مصر يف دائرة الصراع ، وحيد اجلانب حلركة التحديث يف عهده فرنسياًّ  الشمويلأبقى الطابع 

عرب خرباء ، لذلك بقيت مصر أسرية النموذج الفرنسي، املباشر مع الفرنسيني واإلجنليز والروس الدويل
انة إىل فرنسا فرنسيني وبعثات علمي ، شبه تام بتقلبات السياسة الفرنسية يف شرق البحر املتوسط وار

 بوصفهسعت إجنلرتا لضرب مشروع حممد على  الفرنسي –ومع دخول مصر يف دائرة الصراع اإلجنليزي 
  . )45(الفرنسي للسيطرة على العامل العريب اإلمربيايلركيزة احتياطية للمشروع 

قد طالت خمتلف اجلوانب العسكرية واإلدارية  يإصالحات حممد علويؤكد مسعود ضاهر أن 
وهو اإلصالحات السياسية حتت شعار أن  هماًّ مولكنه أغفل جانبًا ، هلا أمهيتها يوه، واالقتصادية

السلطنة العثمانية تواجه أخطارًا خارجية ال تسمح هلا بإطالق احلريات لرعاياها خشية بروز دعوات 
، يف مصر دون والدة دستور عصري مكتوب يكذلك انتهى عهد حممد عل،  لية عنهانفصالية أو استقالا

الذين يتم اختيارهم بطريقة أشبه ما تكون بالتعيني ال صالحيات ، تضم األعيان ومت إحالل اجملالس اليت
ف كل أشكال الدميقراطية ورفض تثقي  يوقد رفض حممد عل .الس النيابية املنتخبة من الشعبحمل اجمل هلا

  .)46(اجليش مبقوالت الوطنية والسيادة واالستقالل وغريها من املقوالت املهمة للنهضة
ضة حممد عل يسجل مآثر حممد  يالذ، عبد العزيز الدوري، يومن الباحثني املعاصرين الذين حللوا 

ضو  يعل ه وكانت ل، ووضع له قاعدة علمية واقتصادية، أنشأ جيشًا حديثاً  عريب يفريي أنه أول 
كان   يأن مشروع حممد عل ىولكنه ير ، والصحفي أيضاً  يالصناعإسهامات يف اإلصالح الزراعي و 

  .)47(اهلوية الرتاثية للشعب املصري يف التحديث مل يراعِ  مشروعاً خنبوياًّ 
على العوامل اخلارجية فيما أصاب  )49(وعبد العزيز الدوري )48(ويركز كل من حممد عابد اجلابري

ة يف الوطن الالحقأو حىت املشروعات ، يضة حممد عل، يف بواكري هذه النهضةمتمثلة ، يةالنهضة العرب
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يرجع يف ، بوجه عام العريبفريون أن ما أصاب التحديث والتقدم من انتكاسات يف الوطن ، العريب
الذى قام به  ييببل إىل الدور التخر ، العريباألساس ال إىل املقاومة الداخلية من القوي احملافظة يف اجملتمع 

"القوة" أو "املنافسة" وتطبيقه اخلارجي "التوسع  الداخليقوامه  والذي، بيةو للحداثة األور اآلخر  الوجه
  . العريبأجهض املشروع احلضاري  الذي "لغريبااالستعماري" "والتنافس 

ر التاريخ تفسرياً حيث يؤكد أنه ال يتبىن وجهة النظر اليت تفس، عبد اإلله بلقزيز نفسه ويتبىن التوجه
 العريبللمشروع النهضوي  ةبل قاتل، تعمار ساهم يف إحلاق ضربات موجعةلكن الواقع أن االس، تآمرياًّ 

ا الدولة العثمانية إلجهاد مشروع حممد على  الربيطاينويدلل على ذلك بالتحالف  الفرنسي مع عدو
وإن كان هذا ال يعين ، صر والشامبالعنف املسلح سواء لنهضة مصر أو لتحقيق وحدة عربية تضم م

ذكرها سابقوه يف هذا  اليت نفسها األخطاء ويعدد، عنده أن مشروع حممد على كان خاليًا من األخطاء
  .)50(االجتاه

ضة حممد عل    :يتاآلوميكن أن نالحظ عليه ، يذلك هو جممل آراء هذا االجتاه يف حتليل 
السياسي وإمهاله جانب اإلصالح  يبداد حممد علمن أنصار هذا االجتاه من حاول تربير است -

ومنهم من رفض ذلك وركز على إمهال ، ة والواقع السياسي مثل أمحد حسنيالسياسي بالظروف التارخيي
  . عبد املتعال الصعيدي ومسعود ضاهرمثل ، املتعمد جلانب اإلصالح السياسي يحممد عل

القومي املصري  يى إمهال حممد على تنمية الوعمازال الرتكيز عند أنصار هذا االجتاه أيضًا عل -
  . ه هلا وذلك واضح عند سالمة موسىبالنهضة وأمهيت

ويركزون على منطقة ، أخطاء حممد على وفشل مشروعه النهضوي، ال ينكر أنصار هذا االجتاه -
لنوايا  يلأخرى يف تعامله مع الغرب مل يركز عليها أنصار االجتاهني السابقني وهى عدم إدراك حممد ع

، للحداثة األوربيةاآلخر  أو كما يسمونه الوجه، عثمانيةالدولة الغربية االستعمارية جتاه مصر والدولة ال
ولعل هذه كان واضحًا أكثر عند الباحثني املعاصرين أمثال: حممد عابد اجلابري وعبد العزيز الدوري 

قبحًا وبشاعة بعد أن تلون  ازدادبية و اثة األور للحداآلخر  وعبد اآلله بلقزيز وغريهم نظرًا ألن هذا الوجه
فأخرجوا لنا ، مع الوجه األمريكي يبو خاصة عندما تضافر الوجه األور ، تنمية والدميقراطية واحلريةبألوان ال

   .بشعاً كنا نتمىن لو مل يكن كذلك خملوقاً 
 الذيرها اخلاص كل من منظو   ينظرت لنهضة حممد عل اليتتلك كانت أهم اجتاهات فلسفة التاريخ 

  .ةحللت من خالله أبعاد تلك النهض
********************  

  هوامش البحث
  *) كاتب من سورية.

  هناك مصادر عديدة أرخت لنهضة حممد علي خمتلف اجملاالت منها: -1
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اية حكم إمساعيـل جورج يانج: تاريخ مصر يف عهد - ، تعريـب علـي أمحـد شـكري، املماليك إيل 
  .99 – 77ص، 1996، مكتبة مدبويل

سلســـلة تـــاريخ ، شـــرضـــة مصـــر يف القـــرن التاســـع عو  عبـــد احلميـــد البطريـــق: عصـــر حممـــد علـــي -
 .85-38ص، م1996، ة املصرية العامة للكتاباهليئ، املصريني

نـوفمرب ، جملـة الكتـاب، ضمن العدد التذكاري حول حممـد علـيمقال ، عبد الرمحن ذكي: اجليش -
 .45-33ص، م1949

، مطبعــــة دار الكتــــب املصــــرية، د علــــيمــــن تــــاريخ مصــــر يف عهــــد حممــــ عمــــر طوســــون: صــــفحة -
 .البحري حتديداً و  حممد علي الربيالكتاب كله وصف جليش و ، م1940

تقــدمي أمحــد عبــد ، ترمجــة زهــري الشــايب، م)1950 – 1924مارســيل كولومــب: تطــور مصــر( -
 .196ص، م1972، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت، الرحيم مصطفى

، 2ط، بـريوت، دار احلقيقـة، يإعداد حممـد باشـا املخزومـو  مجع، األفغاين: اخلاطراتمجال الدين  -2
  . 263، 262ص، م1980

، م 1902ام خطبـة ألقاهـا عـ، مصطفى كامل: عمل حممد على وواجبات املصـريني حنـو وطـنهم -3
عربيـــة الاملؤسســـة ، والفكـــرة القوميـــة عنـــد مصـــطفى كامـــل : اجلامعـــة اإلســـالميةمنشـــور ضـــمن حممـــد عمـــارة

  . 143، 137 – 136ص، م1976، بريوت، للدراسات والنشر
  . 137ص، املرجع السابق -4
  . 143 :142ص، نفسه -5
  . 148ص، نفسه -6
 .بــريوت د، دار اجليــل، مشــاهري الشــرق، 15م، مؤلفــات جرجــى زيــدان الكاملــة، جرجــى زيــدان -7
  . 469 – 459ص، ت

، تطـفمقـال يف جملـة املق، ى آثارهاهر مظاهرها وأبقأظ، النهضة الشرقية احلديثة، شكيب أرسالن -8
  . 11ص، م1927، عدد يناير

، م1949نـوفمرب ، العـدد التـذكاري، مقـال يف جملـة كتـاب، اكم العبقرياحل، عباس حممود العقاد -9
  . 493، 492ص

  . 496، 495ص، املرجع السابق -10
  العدد التذكاري.  ،مقال يف جملة الكتاب، التبوغ سر، أمحد فؤاد األهواين -11
للدراســات املؤسســة العربيــة ، حتقيــق وتقــدمي حممــد عمــارة، 1جـــ، األعمــال الكاملــة، حممــد عبــده -12
  . 728، 723ص، م1972، والنشر
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حممـد ، 980ص، م1978، القـاهرة، دار الشـعب، 3جــ، موسوعة تـاريخ مصـر، د حسنيأمح -13
  . 15ص، د.ت، دار أحياء الكتب العربية، سالمسلسلة أعالم اإل، شفيق غربال: حممد علي الكبري

  . 1222، 1221ص، موسوعة تاريخ مصر، أمحد حسني -14
سلســــلة عــــامل ، الف النتــــائجتشــــابه املقــــدمات واخــــت، النهضــــة العربيــــة اليابانيــــة، ظــــاهر مســــعود -15
  .338ص، م1999، الكويت، اآلداباجمللس الوطين للثقافة والفنون و ، ديسمرب، 252العدد ، املعرفة

  . 5–3ص، م1914، 1جـ، 17م، افتتاحية جملة املنار، رشيد رضا حممد -16
  . 236ص، 6جـ – 5م، افتتاحية جملة املنار، رشيد رضا حممد -17
  . 158ص، 4جـ، 5م، افتتاحية جملة النار، د رشيد رضاحمم -18
  . 159، 158ص، السابق -19
  .159ص، السابق -20
ـــاريخ الفكـــر العـــ، إمساعيـــل مظهـــر -21 ، القـــاهرة، مطبوعـــات جملـــة العصـــور، أخـــرىومقـــاالت ، ريبت
  . 94ص، م1928
يخ الفكــر السياســي املصــري دراســة يف تــار ، فــؤاد املرســي خــاطر: حــول الفكــرة العربيــة يف مصــر -22
  .29-28ص، اهليئة املصرية العامة للكتاب، املعاصر
ــــاري، ســــندباد مصــــري، حســــني فــــوزي النجــــار -23 ــــة املصــــرية العامــــة اهلي، خجــــوالت يف رحــــاب الت ئ
  . 107، 106ص، م1997، للكتاب
  .108، 107ص، املرجع السابق -24
  . 109، 108ص، نفسه -25
  . 106ص، نفسه -26
، اهليئــــة املصــــرية العامــــة للكتــــاب، اجلــــزء األول، فكــــر املصــــري احلــــديثتــــاريخ ال، لــــويس عــــوض -27
  . 354، 353ص، م1980
  . 242، 241ص، م1994، القاهرة، اهلاللدار ، ي احلديثالفكر املصر ، لويس عوض -28
، حبــث ضــمن مســتقبل األمــة اإلســالمية، ي لألمــة اإلســالميةجتمــاعســتقبل االامل، حممــد عمــارة -29

 -هـــ  1424، القــاهرة، 99العــدد، اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية يصــدرها، سلســة قضــايا إســالمية
  . 238ص، م2003
ضــوي عــر مداخلــة ضــمن نــد، عبــد احملســن محــاده -30 مركــز دراســات ، يبوة حنــو مشــروع حضــاري 

   .154، 153م ص2001، بريوت، 1ط، الوحدة العربية
نـــدوة حنـــو مشــــروع حبـــث مقـــدم ل، التنميـــة املســـتقلة مـــن منظــــور حضـــاري، نصـــر حممـــد عـــارف -31

ضوي عريب    .590ص م2001، بريوت، 1ط، مركز دراسات الوحدة، حضاري 
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مطبعــة ، تقــدمي عبــد الــرمحن عــزام، الركــايب تعريــب علــي حيــدر، يقظــة العــرب، جــورج انطونيــوس -32
  . 24 – 17ص، 1946دمشق ، الرتقي

  . 31ص، سابق، حول الفكرة العربية يف مصر، خاطرفؤاد املرسى  -33
، م1928، القــــاهرة، األوىلطــــ، ســــالمة موســــى للنشــــر والتوزيــــع، لغــــداليــــوم وا، ســــالمة موســــى -34

  . 178ص
ســـالمة ، حريـــة الفكـــر وأبطاهلـــا يف التـــاريخ، ســـالمة موســـى، 178، 177ص، ملرجـــع الســـابقا -35

  . 216ص، م1935، القاهرة، 1ط، والتوزيعموسى للنشر 
  . 982 – 980ص، سابق، موسوعة تاريخ مصر، أمحد حسني -36
  . 981– 980ص، السابق -37
  . 981ص، نفسه -38
  . 982ص، نفسه -39
، م1996، هــ1416، القـاهرة، مكتبـة اآلداب، سـالماجملـددون يف اإل، ال الصـعيديعبد املتعـ -40

  . 361، 360ص
   .362، 361ص، املرجع السابق -41
  . 103، 96ص، سابق، لنهضة العربية والنهضة اليابانيةا، مسعود ضاهر -42
  . 102ص، املرجع السابق -43
  . 342ص، نفسه -44
  . 322ص، نفسه -45
   .327، 325ص، نفسه -46
ضــمن حنــو مشــروع حضــاري ، تعريــف املشــروع احلضــاري وجتاربــه وتطــوره، يعبــد العزيــز الــدور  -47

 - 70ص، م2001، 1بــريوت: ط، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، حبــوث ومناقشــات، ضــوي عــريب
71 .  

ضـمن مشـروع حضـاري ، حلضـاري مـن منظـور املشـروع احلضـاريالتجـدد ا، حممد عابد اجلابرى -48
   .826ص، م2001، 1ط، بريوت، العربيةدة مركز دراسات الوح، ضوي عريب

  . 164، 85ص، املرجع السابق، بد العزيز الدوريع -49
حنـــو مشـــروع حضـــاري ، حـــدةمقدمـــة النـــدوة الـــيت نظمهـــا مركـــز دراســـات الو ، عبـــد اإللـــه بلقزيـــز -50

  .24، 23، 21، 12ص، م2001، 1ط، بريوت، كز دراسات الوحدة العربيةمر ، ضوي عريب
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  األهليوالعمل  األوقافالتحول في مسيرة : رؤية عن لمعاصرةا األوقافقضايا 
  *عبد الغين ىمصطف

1  
هو"حبس العني  بعضهمن الوقف عند إف، يوالفقهأ يفوق تعريفات كثرية للوقف يف معناه اللغو  عبوراً 

هو "قطـع التصـرف اآلخر  بعضهموعند " و ماالً أ والتصدق باملنفعة حاالً ، -تعاىل–على حكم ملك اهللا 
  ."وصرف املنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداء وانتهاء، ا  رقبة العني اليت يدوم االنتفاعيف

 أنيؤكد على  ي"الذ مجايلإلا أوختتلف يف معناها العام  ولكنها ال، وتتعدد لدينا تعريفات الوقف*
قفها وجعلها على بعد و  -فال جيوز ، ا  رقبة العني اليت يدوم االنتفاعقوام الوقف هو منع التصرف يف

 أكثر أومنفعتها فتصرف على وجه  أما، تورث أوتوهب  أو، ترهن أو، تباع أن -تعاىل-حكم ملك اهللا 
  .من وجوه اخلريات واملنافع العامة طبقا للشروط اليت حيددها الواقف نفسه

 مقبول ال نوع هنا هو يهمنا وهو ما جيايبإلا أما، سلىب واآلخر جيايبإ أحدهاويتحدد للوقف شرطان 
 أو، كاشرتاط ختصيص مذهب،  والعمل به وهذا جيب اتباعه، مقتضى العقد ينايف ال"و  خيالف الشرع

يف مرتبات  النقصان أوالوقف الزيادة  ملتويليكون  أناشرتاط  أو، اشرتاط حباالت جلهة معينة أوناظر 
  .)1"(و ينايف مقتضى العقدأشرع ا مل خيالف المم، لزمهم الديونأ إذن ورثته يْ اشرتاط دَ  أو، املستحقني

وتبلور عديد من الكتب واملراجع حول ، نه مع تعدد اصطالحات الوقفأيالحظ هنا  كثر ماأو 
 األولالقرن  بداياتخمتلف حوله منذ  ظل ثابتا وغري يالفقه التأصيلالعام يف  فان املعىن، صيلهأت

) ي(وقف خري سيمات عديدة له منقتظهرت  نهأفرغم ، العصر احلديث بدايات إىلوصوال  اهلجري
كل املفاهيم والتعريفات اليت ظلت متداولة   أنما يلفت النظر  أنغري ، ) و(وقف مشرتك)يهلأوقف (و

يف  املد أوحماولة اجلزر  األوقافدخول الدولة احلديثة جمال  لتغري الصيغ مع وقائمة لقرون عديدة تعرضت
  .مويةدواره التنأو  األوقافعالقة الدولة مبؤسسات 

واحلياة  يجتماعاالالعمل  ارتبطت رسالتها من اإلسالميف  األوقاف أنبالتذكري هنا  اإلسراعوجيب 
اليت  األهليةنشاط املنظمات  إىليلفت النظر منذ بداية التسعينات  ؛ وهو مااالقتصادية والتقافية

 نشاطات تنموية  يف األهليالعمل  جتسدت وتكاثرت وارتبطت لدى منظريها يف املسمى اجلديد لدى
" األهليةأو املنظمات  األعلى"القطاع  أو Social Economyي كثرية من بينها االقتصاد السياس

(اجملتمع  مصطلح إىل األعمالبويشري بعضهم  األهليالعمل  أعمال مَّ هَ أَ حد أوهوى تسمية توفرت على 
  ).املدين

من  األخريةصور هذا العمل يف الفرتة  إىل املنتمني نزيد هذا التعريف لدى أنوقد يكون من املهم هنا 
وبشكل متزايد يف اجملتمع ، واسع لنشاط املنظمات غري احلكومية يف فرنسا، جمال إىلساسا" أانه يشري 
  **. "و.. األورويب
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 أصحاب" والوظائف اليت يدعيها اإلسالمياملقارنة العامة هنا بني وظائف الوقف على"النظام  أنبيد 
 الذي اإلحلاح إىللفت النظر  مينحنا قناعة يف ضرورة، قبلها بقليل أويف التسعينات  األهليالعمل 

وقبل هذا وذاك الدور البديل ، والتنظري له األهليوجدناه بشكل صارم على ضرورة التكريس للعمل 
من بينها ورمبا يف مقدمتها  أخرىمجاعات تنموية  أوتنظيمات  أيةيزعم انه يقوم به عوضا عن  الذي
  .اإلسالميةيف العصور  اإلسالمية األوقافكانت تقوم به   الذي الدور
 أنميكن ، ومن هنا، زاءهإوتغريت صور الصمت ، لقد تغريت صور التعامل مع الوقف، اختصاربو 

حيث جند ، هذا الطريق إىليف السري قدما  وإمنا، فقط األوقافليس يف مسرية  نعيد النظر يف التحول
يقل عن مخس  من وزارة رمسية مبا ال أحصيت من هذه اجلمعيات اليت اً عديد ،يف التسعينات، هناك
  األهلي.منظمة كلها حترتف العمل  ةعشر 

ا  إىلجيعلنا خنرج من تعدد املفاهيم  وهو ما، لقد تغريت صيغ التعامل مع الوقف وتعددت حماوال
  يف ضوء عصر جديد.. إليهاالنظر  إعادة

2  
اختذ التغيري  ومن مث، ية حني حاولت السيطرة على بالدنابالقوى الغربلقد ارتبط تعدد هذه الصيغ 

 منط إىلجمتمعية ثابتة  أسسارتبطت بتحول البنية العربية من النظام القائم على ، كثرية من الصيغ  شكاالً أ
 قصاه منذ بداية التسعيناتأ إىلالوقت حىت وصل  يكثر مع مضأوزاد هذا التحول ، "الدولة احلديثة"
  .يالعشرين امليالد/يالقرن الرابع عشر اهلجر  من

وبني  لإلسالم األولمنذ الصدر  كما عرفناه  -باملعىن الثابت  األوقافالربط بني رسالة  أنورغم 
لدينا ظل  اإلسالمي يفان مقاومة الوع، للنظرجاء خميبا  اإلسالمية األقطارة الدولة احلديثة يف بعض أنش

وظلت التطورات اليت حلقت ، اإلسالمية األنظمةتعمل ضد  أخرى أدوات إىل األوقافحتول  حائال بني
مع متتعه بدرجة كبرية من االستقاللية ، من عامة الناس وخاصتهم للموسسةاحلرة  باإلرادةمرا متعلقا أبه "

اد واطر ، هية(التنظيمية) من ناحية ثانيةحكامه الفقأو  صوهلا الشرعية من ناحيةأوالفاعلية اليت كفلتها له 
 مثفرتات تارخيه.  وذلك يف معظم، ية متنوعة من ناحية ثالثةاجتماعممارسته يف الواقع من جانب فئات 

وذلك ، اوتنحسر فاعلياته منذ نصف قرن تقريب وتضمر مؤسساته ويفقد وظائفه، عفبدأ هذا النظام يض
 أخرىحظنا حدوث صيغة تغري منط العالقة بني اجملتمع والدولة" وهنا ال أمههاكان من ،  كثرية  ألسباب

  .)يسالمإلتغيري شكل الوقف(كنظام 
لعمل  السياسيامليدان  وهذا-ية جتماعخمتلف جنبات احلياة اال إىللقد امتد سلطان هذه الدولة 

عادة صياغته عرب سلسلة من القوانني إللوقف و ي فضال عن تدخلها بتغيري النظام الفقه -نظام الوقف
اوالتشريعات اليت  ذا يف عشرينات القرن العشرين وما أوىلا كانت تركيا (رمبأصدر  الدول اليت قامت 

ا عديد من الدول العربية) ( أنلبثت    .)2حلقت 
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ا الدولة عدداً  أنغامن  إبراهيمويالحظ  قد مع التشريع  أوضد التشريع  من التشريعات اليت اختذ
اية املطاف- أفضى  إدماجه إىل وأدتلتجديد نظام الوقف  يةجتماعجتفيف املنابع اال" إىل -يف 

  .)3( "ياحلكوم يالبريوقراطبالكامل يف اجلهاز 
اية  إىليف بدايات القرن التاسع عشر  عصر حممد على شكاال شىت منذأوقد اختذت هذه العملية 

  .القرن العشرين
  السليبوبعضها الشكل  جيايباإلبعضها اختذ الشكل  

ا  كان من  حركة االستعمار أنغري  يف وقت شهدت البالد ، اإلسالمية األوقافتضعف  أنشا
  الذمة.. أهل أوقافدرجة بعيدة مع  إىلالكثري من التسامح  اإلسالمية

داللة هذا  إىلنصل  أنالعالقة بني اجملتمع والدولة قبل  وما يهمنا هنا هو رصد هذه احملاوالت يف
ظهور نوع آخر ، ومن مث، لألوقافالتابع  األهليمل متمثال يف تدهور يف الع -الزمينيف السياق -املسار 

 يف ادعاء لعب دور كبري خاصة يف يسالمإل(النظام) ايتماهى مع أنحاول  األهليالعمل أنواع من 
ولنتمهل ، األهليللعمل  أخرىيف تبلور صورة  أكثرسهم أالتنمية ويبتعد عنه يف تلمس وسائل مغايرة مما 

  .أقصاها إىلنصل  أنكثر عند مرحلة اجلزر قبل أ
3  

حيث فرضت ، ظلت مرحلة املد قائمة بني السلطة املركزية واجملتمع منذ منتصف القرن التاسع عشر
دعم حركة الوقف و  لألرضحقوق امللكية  إقرار) مرحلة من م1863- 1854ة اخلديوى سعيد(حالئ

للوقف يتصاعد ممثال يف  االجيايبحيث ظل املد  منتصف القرن العشرين إىلبعدها فرتات طويلة  ومرت
   ."لكية اخلاصة دون تدخل من الدولةمهها استقرار "حقوق املأالعالقة بني الدولة واجملتمع كان من 

يف مصر شهدت  م1952ثورة  فبمجيء، حىت منتصف القرن العشرين االجيايبواستمرت حركة املد 
حتوالت جذرية يف  ت اليت شهدتالتحوال سيما يف مرحلة استقرار هذه امللكية املنطقة حالة من عدم

حمل كثري من اجلهود اليت اتسمت  حلت الدولةحيث وضاع امللكية اخلاصة وظهور القطاع اخلاص أ
موقوفة على اجلهات اخلريية  أعيانتبقى من  "تسليم ما الوقف وكان من نتائج ذلك إزاء الديينباحلس 

يتعلق  وللمجالس احمللية وجمالس املدن(فيما )الزراعية باألطيانيتعلق  (فيمايالزراع اإلصالحئة يهل
اجلديدة حيث مل  األوقافخرى تضاءل معني أومن ناحية  بالعقارات املوقوفة الواقعة داخل كردون املدن)

  .)4(جديدة " إسهاماتتعد هناك 
يف مرحلة  -بعض الناسيتصور  على غري ما-مرحلة اجلزر تراجعت  أننشدد هنا على  أنونريد 
سياسية ومعاهدات اقتصادية كانت  اتفاقات إىلمصر  حيدث يفكان   الذيالواقع  أنغري ، تالسبعينا

  ..مرحلة اجلزر إىلاكثر حدة يف دفع البالد اكثر 
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العمل بنظام الوقف يف بعض اجملاالت اليت تنسحب منها  إحياء إلعادة أهليةجهودا  أنلقد بدا  
- فضال عما بدا من جهود الدولة الرمسية ، واإلسكانوبوجه خاص يف جماالت التعليم والصحة ، الدولة
، للضياع يف اخلمسينيات والستينات اليت تعرضت األوقافيف اسرتداد ممتلكات  -األوقافلة عن ؤو املس
– أسهمتذلك الوقت  مراجعة هذه الظواهر يف ضوء االتفاقات اليت فرضت على مصر يف أنغري 
اجلديد عقب حرب اخلليج  العامليعصر النظام  إىلاملنطقة ب يدؤ يف عملية اجلزر اليت كانت ت -أكثر
  مشهد مؤس. أمامبنا  فإذا، الثانية
ينخر واستمر  م1974صدر يف عام  الذيكان نتيجة من نتائج قانون االستثمار ،  هذا املشهد إن

يات ومجع تشكال كثرية من هيئاأعديدة من مؤسسات ومجعيات و  ألوانبه  يف البنية املصرية حىت حلقت
ابدت  ا) األهلي(العمل إىل يتنتم أ   .بشكل قاطع حتل حمله وأ، االجيايب) األوقاف(تقرتب من دور وإ

اية  ىخر أ للصعود مرة -وتدرجيية- بدايات بطيئة هناك أنيعتقد  بعض هؤالء أنورغم  منذ 
 اطراد منذ كانت يف  -بعدها وما-االحنسار الشديد يف هذا العقد  أوفان موجة اجلزر  السبعينات

نرصد معه  أنميكن  وهو ما، اية القرن العشرين إىلمنتصف اخلمسينات وظلت يف حالة اطراد وتستمر 
  .يف مصر األهلييف مسار العمل  حتوال خطريا

 األكيدنرصد هلذا التشابه  أنالبد من  األخريعند حدود هذا التحول  أكثرنتمهل  أنقبل  أننابيد 
 األوقافوبني مسات هذا العمل يف نظام ، األهلييت تعمل حتت عنوان العمل احلديثة ال األسشكال بني

  :عرب عدد كبري من املالحظات، ساتهومؤس
، اخلاص ساس مبادرات غري حكومية واالعتماد على التمويلأعلى  مهها القيامأرمبا يظل من  -

وهى موافقة  -ية جتماعون االؤ فعدا موافقة وزارة الش، دارىإلاالستقالل اب -اىل حد كبري- والتمتع
  حد بعيد. إىلاجلديد قائما على حرية كبرية  األهلييظل العمل  -يف القانون القدمي-صورية 

اهليئات اجلديدة  أو األوقافيف  - األهلية األعمالاليت تقوم عليها  األنشطةهناك تعدد يف  يضاً أ  -
تبدو يف  وأهداف، يةاجتماعو خريية  فأهدا -كما يردد كثريا،  اليت تتولد عنها لتحقيق غهذه الصي أو-

ايف حني ، والسياسي يجتماعااليف تيار التنمية  يظاهرها ترم متارسها ، جديدة أهداف إىلجتاوز هذا  أ
  .يف التسعينات األهليةاجلمعيات 

من حيث تنوعه يف  –املعاصرة  أمناطهيف  التطوعيالعمل  أنشطةكثر من باحث "تنوع أويالحظ  
اتؤكد  هذا املوضوعيف  جند ان الدراسات اليت متت –حمور العالقة بني اجملتمع والدولة مجلتها على  -  أ

الربح"  إىل"غري اهلادف أو"املستقل"  أو" القطاع الثالث" بـيسمى  تدخل ضمن ما -األنشطةتلك  أي
 لف منهاأتاليت ي -بكل مكوناته ووحداته- توسط هذا القطاع  إىلتشري  وغري ذلك من التعبريات اليت

له من  القطاع اخلاص مباو ، بني "قطاع الدولة" مبا يتضمنه من مؤسسات ومشروعات حكومية من ناحية
  .)7الربح من ناحية ثانية "( أساسعلى  ةاقتصادية قائممشروعات 
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4  
لنرى داللة هذه املقارنة حيث  أكثرومنضى ، املعاصر األهليالتحول يف العمل  ةكثر من دائر أونقرتب 

ا اإلقالليف  ختوض نسمع  أنوهنا نستطيع ، تقوم به الذيوبني العمل  من دور الدولة وحتول بني سطو
التحدث عن (حقوق  أو) املدينالكثري من املسميات املعاصرة من ضرورة فرض عناصر(اجملتمع 

اية كثرية تبدو  اجتماعقضايا  أو) وقضية احلرية والدميوقراطية األقليات التقدمية يف  تدافع عن القيم كأ
  ذلك  إىل. وما .العامل كختان النساء وقضية حترر املرأة

تقرتب من عديد من القيم  -كما تتبلور يف التسعينات- األهليمنظمات العمل  أفكار أن يهيوبد
مث الرتفاع  -والأ-  يسالمإلا األوقافبدور  للوعي االجيايبنتيجة النسكار املد  إليناالغربية اليت جاءت 

  .د عقب حرب اخلليج الثانية مباشرةجدي عامليسدنته عن قيام نظام  وإعالن اإلمربيايلغرب موجة ال
عقد مؤمتر تشارك فيه  إىلاجلديد  يف شكله األهليحد املصادر الشاهدة على طبيعة العمل أ تصف

ااخلري يف حني  أعمال إىليف الظاهر  يمجعيات تنتم املسار  ميثله منحىن ما إىل -يف الباطن- تنتمي أ
املتحدة ومنظمات  األممحسب برنامج احلكومة املصرية ومنظمات  حيث كان يشارك فيه األهلي

  .)8اجلمعيات غري احلكومية( يممثل إىل باإلضافةالتمويل الدولية 
يت تقاطع املؤمترات على هذا املؤمتر وجود اجلمعيات االهلية االسالمية ال يوتالحظ سناء املصر 

  :االخرى ومنها
 –طالب  أىبابن ي عل اإلماممجعية ، السعودية - اإلسالمية اإلغاثةهيئة ، مصر –معية الشرعية اجل
 -  الزكاة والتمويل تبي، الكويت – لألوقافالعامة  األمانة، اإلمارات -اخلريية  األعمال ةهيئ لبنان

  الكويت
خوة يف مصر عات اإلثل اجلمعية الشرعية من مصادر دخلهم من الزكاة ومن ترب متيف هذا املؤمتر 

 إىلرمبا تصل أنه - الزكاة أموالي تفيد فيه ذخصوصا يف شهر رمضان الو العامل  أحناءوالبالد العربية وكافة 
وتقوم اجلمعية مبعرفتها. وهنا تتفجر  -عدل مخسة عشر مليونا خالل الشهرنصف مليون جنيه يوميا مب

عالقة اجلمعية  تصب يف ظل وأين.؟ .موالاألتلك  إنفاقعالمات استفهام كثرية حول من يراقب 
عرفنا  إذامثل تلك اجلامعات خصوصا  ةنشظأوما حقيقة دورها يف متويل  ؟اإلسالميةالشرعية باجلامعات 

ابل ، م1990م اجلمعيات عا مجايلإمن  % 34يف مصر تشكل نسبة  اإلسالمية" اجلمعيات  أن  أ
ان حصيلة الزكاة املوجهة من خالل ثالثة آالف مسجد. " و  %51 ةتبلغ يف بعض اجملتمعات احمللية نسب

  .)9ماليني دوالر( 5 يلحوا م1989قد بلغت عام 
ا: األهلياملؤمترات واملؤسسسات اليت تتنازع العمل باسم العمل  أنومع   إسالمية تتباين يف انتماءا

ا، إسالميةوغري  تضطلع به هذه  أنجيب  الذيعالقة بالدور  أيةمجعيات عاملية ليست هلا  إىل تنتمي فإ
جهات كثرية  أمام أنفسنالعمل اخلري جند  أصوهلا(الصدقة اجلارية) يف أومن(الزكاة)  فبدالً ، اجلمعيات
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وعلى ، هذه اجلمعيات يف وطننا أصحابللتمويل نتعرف على بعضها من الكتيبات اليت تصدر من 
اية   أن م1987عنها بالفعل عام  أعلنرابطة) (تصدر عن هذه الكتب اليت أحدسبيل املثال نقرأ يف 

  جهات منها: إىل تنتمياجلمعية  أوهذه الرابطة 
، اليونيقيم، فورد فونديشن، نوفيب، األمريكيةاملعونة ، سيدا، املتحدة األمم، Whoاليونيسيف -

UNFPA ،ية والثقافة والتعليمجتماعون االؤ وزارة الش، املركز الربيطاىن.  
يف  أجنبية جهات إىل وتنتمي، ول مثل هذه اجلمعيات بشكل يفوق اخلاطروتتعدد اجلهات اليت مت

على سبيل - فهناك مؤسسات للتمويل، التمويل خاصة يف منابع، العريب اإلنسانالغالب بشكل يذهل 
باسم(سرييا) ومرة ثالثة  أخرىومرة  UNIمرة باسم  األمريكيةونة عامل أموالمن  ةمباشر  تأيت -املثال
اسم املعونة  تندرج حتت ال أخرىسسات ؤ وهناك م، مباشرة األمريكيةع احلكومة تتب AID باسم

منتهاه من احلقائق اليت  إىلويصل العجب ، أيضا األمريكيةولكنها تتبع احلكومة  األخرية األمريكية
م م اليت، نتعرف عليها من كتيبات مثل هذه اجلمعيات واحتفاال تشري بشكل  بل وتصرحيا

ذه اجلهات ، بصلة العريبلنظام إىل ا تنتمي جهات ال إىللشفافية) مباشر(حبجة ا ولكنها مجيعا ترتبط 
للكوجنرس ، على سبيل املثال -بني ظهرانينا فتقدم  ستفيد من وجود مثل هذه اجلمعياتتأن اليت يهمها 
ا و  معلومات عناألمريكي    .)10( األهليغريبة عن العمل  ىخر أ أشياءاملناطق اليت يهتم 

  غياب العالم/ المثقف
يف  كان العامل  أنفبعد ، املثقف املعاصر إفساديف مساره اجلدي  األهلييظهر يف العمل  ما وأكثر
كان يقوم بدوره   وحيث لعلم ومدارسها اليت يوفرها الوقفعاهد امب يستفاد كثرياالزاهرة  اإلسالميةالعصور 

 الديينها يالتنمية يف جانب تأكيد إىلعى ويس، يكمل تعليمه أنوالثقافة بعد  يف جمال التعليم
 أوهو اآلن يلعب دوره ولكن يف اجتاه آخر عرب هذه اجلمعيات اليت يعلن عنها  فإذا، )11(يجتماعواال
اوتدعى ، يعلن عنها ال -حىت-   .ياجتماع أوقيفي ثتقوم بدور ت أ

علمني واملثقفني اآلن حيث املت إفسادجنحت يف  أنبعد  دور القوى اخلارجية ميسورا اآلن أصبحلقد 
يف  ةيزيد خطور  الذيوهو الدور  عديد من املثقفني حيدث بسهوله عرب اخلارجيصبح االخرتاق أ

ا إىلينتمون  ممنمثقفوها (العوملة) يث اصبح هلذهح عصر(العوملة) تيار املعرفة  وميضون يف، فلسفتها وآليا
  .هليمنة الغرب على مقدراتنا

ودوره امللحوظ يف املؤسسات  اإلسالمي) ملثقف(خلف العاملاتنا يف جانب امقدر  أهموبذلك فقدنا 
   .به ميانهإو  األهليكان يقوم جبهد العمل   الذي األهليوالعمل 

يف التسعينات بوجه خاص عرب  األهليميكن جتاهلها حني نرصد دور العمل  ال أخرىمثة مفارقة و 
ا كبريا بالتعليم اهتمام هتمامجلمع كانت تقوم على االسياسة ا أنكنا نالحظ   الذيففي الوقت ، املثقفني
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فان اجلمعيات اجلديدة تلتزم ، اإلصالححداث عمليات أو  بني املوروث واحلديث حماولة اجلمع فيهو 
  .حال بأيةية جتماعاال أوليس من بينها التنمية العلمية  أخرى بأهداف
  زدواجية اللغة أ

اجلمعيات  ودور اإلسالميةمها املعروف يهتم كثريا باملدارس بنظا األوقافكانت فيه   الذيويف الوقت 
ة تضعف من ذاتنا يجنليز إلمزيج من العامية وا هيلغة  أوحتفاء بالعامية اإل نإف، اخلريية والتوسع فيها

  .األخريةيف احلقبة  األهليالعمل  أصحابا كبريا لدى اهتمامنالت  وألسنتنا
تعرض لنص  أنبعد ، تقول شاهدة على هذا، الصدد هذا يروج هلا يف كثر ماأالعامية كان  إن
هناك ثنائية  أن األهليمؤسسات العمل  إحدىالفرق املسرحية اليت تقدمها  إحدىتقدمت به  يمسرح

 هينفسه غري انه يقابلها ثنائية من اجلنس ، األضعف على األقوى إرادة إىلوضعية يف النص تشري 
  :ياء املصر تقول سن، "ثنائية اللغة املستخدمة"

ا اصطناعا يف تلك  ما أمام -" جندهم ، األحيانيتصورون انه لغة الطبقات الشعبية اليت يصطنعو
م، متاما فيما بينهم خرىأيتحدثون لغة  الفنادق ويف اجللسات  يف ندوات ومؤمترات، وداخل مقرا

مصطلحات اجلمعيات  همأل ييف استعراض لغو  واإلجنليزية.. يستخدمون لغة متزج بني العربية ةاخلاص
  .)12غري احلكومية"(

ويصرون على اللغة  اإلسالميةاللغة العربية؛ لغة اهلوية  إلضعافم يصرون على هذه اللغة املهجنة إ
استخدام الفلكلور املوغل  أنحوهلم وهم حيسبون  يسالمإلمن العزلة عن احمليط ا اً الغريبة اليت متثل نوع

العريب يف هذه احلقبة املضطربة من تارخينا  اإلنسانن فيها يف عقل يف احمللية هو خري لغة يغوصو 
  .اإلسالمي

جانب هذا يسعون بشكل  إىلفهم ، بشكل حاد األهليم ميضون يف مسرية تناقض مسرية العمل إ
الزمن فشلها كسياسة(التطبيع)  أكدويقرتبون من سياسات ، لصاحل الغرباخرتاق اجملتمع  إىلمتواصل 

 اإلسالمي الوعي إفساد إىلكما يسعون ،  االجتاه دوارا ملحوظة يف هذاأوقد لعبوا ، كوبنهاجن  أنصارعند 
م يعمقون معىن(اجملتمع املد إىل ..يةجتماعبطبيعة التنمية اال ) بشكل ينغري ذلك مما يشريون به ا

  .خميف
كما ،  يف الوقف اإلسالميصف(النظام)  إىلهلذا الشكل مل يهتموا باالنتماء  السيءالعمل  وأصحاب

ا الرمسية الدولة االيت تعرتف  من اجلمعياتيكونوا  أن -يف كثري من احلاالت-مل يهتموا  ، عرب مؤسسا
 إىلهربا من االنتماء لوزارة رمسية اهتدوا ، لتسعينات الكثري من هذه اجلمعياتومن مث فقد الحظنا يف ا

اشركتهم على  أومجعيتهم  بإعالن قانوينخمرج  هذه  أصحاب ادفقد زاد،  قابلة للربح) ومن مث(غريأ
  .األهليالسري يف مسرية العمل  يعاجلماعات اليت تدّ 



170 

فبدأت يف تنظيم قانون ، مجعية ةمخس عشر  إىلوقد سعت احلكومة املصرية لرصدهم فوصل عددهم 
لدى  كما هو الشأن  األهليبشروط العمل  -من مث-وااللتزام  الرمسيجديد لوضعهم فيه لالنتماء 

م اليت   أن) غري 99لسنة  153(وهو القانون – اإلسالمية األوقافمجاعات  كانت تستمد زمخها ثور
مخاصة ، هلذا القانون البالد عدة مسوداتشهدت  ومن مث، من اخلارج رفضت مل يكونوا يكتفون  أ

يف هذا  ر عليهمومن مث حظ، أيضااحلياة السياسية  بإفساد وإمنا، ية وحسبجتماعالتنمية اال بإفساد
  .اخلارجيوالتمويل  يالسياسالقانون العمل 

االصطالحية املتعددة اليت عرفها  املعاينضمن  األهليفهل هذا هو الدور البديل لدور العمل ، وبعد
  .؟.انه خروج على الوجهة الشرعية يف هذه القضية أم، اإلسالمي(نظام الوقف) 

 إىلج بنا من فضاء الرتاث الصاحل حلياتنا املعاصرة واخلرو ، يستدعى التغريب األهليوهل العمل 
  خر؟آ غريبيرتبط مبجتمع  الذي) املدينيستدعى ترديد مقوالت(اجملتمع  الذيالتخريب 
قيم  وتأصيلبشروطه  الوعيمن  األوقافهذا التحول يف مسرية  أنهي اآلن  ةاملؤسسيالعالقة  إن

كما -) يطالبمدين(كان نتحدث عن جمتمع  أخرىق أفا إىلاخلروج  إىلديننا احلنيف  رمن جوهجاءت 
اعلى اعتبار  األهليبتكوين مجعيات غري حكومية للعمل  -طيلة التسعينات-يرددون   املدينوالعمل  أ

   شيء واحد.
 اإلسالميبوعينا  طال يرتب - الغربية األدبياتسلمنا برتديد املصطلح يف  حىت لو- املديناجملتمع  إن

حنذر  فإنناهلذا ولغريه ، حال بأية، والثقايف حولنا يجتماعاالالوقف وتنمية الواقع  (نظام)يف احلرص على
يف  ) كما خربناهاألهلي(العمل إىل) إسالمي(كنظام األوقاف) كما نعرفه يف األهلي(العمل من احنراف

  ..)املديناجملتمع (تسميات كثرية منها
   .وأخطرها املعاصرة األوقافا قضاي أهماملسرية الدينية تظل  حنراف يف فهموهذا اإل

******************  
  :الهوامش

  *) باحث من مصر.
ففـــي املعـــىن ، املعـــاينختـــرج عـــن هـــذه  لكنهـــا ال، الفقهـــي أوحـــول املعـــىن اللغـــوى  تتعـــدد التعريفـــات (*)
، حمتـــار الصـــحاح :يوالـــراز ، بـــدون، القـــاهرة، ســـان العـــربلانظـــر علـــى ســـبيل املثـــال ابـــن منظور: :اللغـــوي
ضــا شــرف الــدين املقــرى: طتــاب التمشــية أيانظــر علــى ســبيل املثــال  الفقهــيويف املعــىن ، م1990هرةالقــا

فضال  بدون، القاهرة، قدامة احلنبلى: املغين وابن، بدون، القاهرة، احلاوييف مسالك  الغاوي إرشادبشرح 
تــب الرتاثيــة مــن مهــات الكأميكــن ان جنــده يف عديــد مــن  -الفقهــى-عناصــر الوقــف مبعنــاه االخــري  أنعــن 
  غريهمو وابن قدامة وابن حجر واملاوردى وابن هشام.. العيد وابن دقيق  هوابن ماج البخاري: أمثال

  :املعاصرة عن الوقف انظر بشكل خاصومن الدراسات 
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، األوقـــافوتثمـــري ممتلكـــات  إدارة، للبحـــوث والتـــدريس اإلســـالمياملعهـــد ، للتنميـــة اإلســـالميالبنـــك 
وقــائع نــدوة قــام بتحريرهــا حســـن  األصــل(كانــت يف 1994 -1451يــة الســعودية العرب اململكــة، جــدة

  .)األمنيعبد اهللا 
، 1960، لنـدن، األردين امللكـينـدوة اجملمـع ، اإلسـالميودورها الثقايف يف التـاريخ  األوقاف أمهية - 
  .غ م
   .46 – 45ص، 1القاهرة ط، دار الشروق، البيومى غامن إبراهيم، السياسية يف مصر األوقاف" - 
، دار النهضـــة العربيـــة، 1571-1250/ 932 – 648يـــة يف مصـــر جتماعواحليـــاة اال األوقـــاف -

  .15ص من، م1980القاهرة 
  م.1983ندوة يف بغداد ، اإلسالمي العريبيف العامل  األوقافمؤسسة  -
لوقــف) ا كأحكـامنشــرات نـدوة فضـال عـن تعريفـات كثرية(، لألوقـافاالمانـة العامـة ، دولـة الكويـت -

  .1995نوفمرب  –هـ1416اآلخر  غري ذلك وقد نشرت مجيعها يف مجادى إىل ةالتنظيمي اهلياكل(و
  .121ص السابق، للتنمية اإلسالميوقائع ندوة البنك  )1(
العربية على  األهليةكتاب شهيدة الباز: املنظمات   -على سبيل املثال ال احلصر-(**) انظر  

انظر  م1997القاهرة ، العربية األهليةاملتابعة ملؤمتر التنظيمات  جلنة، والعشرين احلاديمشارف القرن 
  .41ص وبوجه خاص 74ص اىل 39ص الصفحات من

سالمية قد اإل. يالحظ انه منذ منتصف القرن العشرين كانت معظم حكومات البلدان العربية و .)2(
 - من بلد آلخر- اوته بدرجات متف املركزي إشرافهاووضعه حتت ، قوانني خاصة بتنظيم الوقف أصدرت

اليت كانت  األهلية واألنشطة األعمالاليت قوضت شبكة  اإلجراءاتفضال عن قيامها بالعديد من 
  معتمدة عليه كمصدر للتمويل.

اوملعرفة ما تضمنته قوانني الوقف اليت    الذيبعض الدول العربية انظر وقارن: قانون الوقف  أصدر
ويف لبنان بتاريخ ، أيضا م1946لسنة  25برقم  األردنيف و ، م1946لسنة  48صدر يف مصر برقم 

 18و، م1956مايو  31 ويف تونس بتاريخ، م1951نةلس 88ويف سوريا برقم ، م1947مارس 
موسوعات  :انظر(. م1966لسنة  64و م1959لسنة  85ويف العراق برقم ، م1957 ويولي

  .)السابق، انظر البيومى غامن(و للمزيد . حممد بن يونس ونبيل سعد)، التشريعات العربية
  .65ص، السابق، ) غامن3(
  .504ص، ) السابق4(
  .106 – 105ص، ) السابق5(
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 األهلـيبصـورته اجلديـدة والعمـل  األهلـي) ليس من الصعوبة مبكان رصـد هـذا التنـاقض بـني العمـل 6(
الـيت عقـدت  نـدواتانظـر يف هـذا عديـدا مـن ال، لألوقـافكانت تقوم به اجلمعيات واهليئـات التابعـة   الذي

  يف كثري من الدول العربية األخريةيف السنوات 
  .70/71ص، السابق، ) غامن7(
، 1القــــاهرة ط، ســــيناء للنشــــر، معيــــات غــــري احلكوميــــةقصــــة اجل، متويــــل وتطبيــــع، املصــــري) ســــناء 8(

  14ص، م1998
هـذه اهليئـات  -امسـهوهذا هـو - العربية األهليةللمنظمات  الثاينوقد كانت املؤسسات املاحنة للمؤمتر  

/ مؤسســــة مــــوت األورويباليونيســــيف/ االحتــــاد  UNDP اإلمنــــائياملتحــــدة  األمــــمواملؤسســــات: (برنــــامج 
  .IDRC / مركز البحوث للتنمية الدولية(كندا)األملانية / وكالة التعاوناألمريكيةالواليات املتحدة 

  .14/15السابق ص، قصة اجلمعيات، )سناء املصرى9(
 29ص، العربيـــة األهليـــة/ دراســـة اجلمعيــات العــريبيف العـــامل  املـــدينقنـــديل/ اجملتمــع  اينأمــ(نقــال عـــن  

CIVICUS  م1994 ملشاركة املواطن العامليمنظمة التحالف(.  
مــدير الــربامج يف هيئــة املنحــة احملليــة  مــع جــريأ تلخــص حــوار طــويالً  أن املصــري) حاولــت ســناء 10(

تصــــــدره مجاعــــــة تنميــــــة  دوريكتــــــاب غــــــري ،  الــــــدميوقراطيى / املنتــــــداألوســــــطللدميوقراطيــــــة قســــــم الشــــــرق 
ـــه يف متويـــل مثـــل هـــذه  أنارادت  مجلـــة مـــا أن فقالـــت، م1997/يوليـــو 2ع ، الدميوقراطيـــة يف مصـــر تقول

  : كالتايلاجلمعيات  
  األمريكي.فيها الكوجنرس  ويتحكم األمريكيةمتويلهم جزء من ميزانية الواليات املتحدة  أن -1
علـــى سياســـات  ة ضـــغط لـــويبيـــتكـــون مجع أنالـــيت تتلقـــى مـــنهم متـــويال لـــيس مـــن حـــق اجلمعيـــة   -2

  .الكوجنرس
 .تقـدم املعلومـات الـيت يريـدها الكـوجنرس أن الكـوجنرساملطلوب مـن اجلمعيـة املتلقيـة لتمويـل  إن  -3

  )25/26(انظر للمزيد ص
ئقـــة لكثـــري مـــن ر التعلـــيم واحلريـــة واحليـــاة الالونظامه) وفَّـــ(اإلســـالميالوقـــف  أن) املعـــروف تارخييـــا 11(

 تبه اليت ملككان يتعلم يف مدارس الوقف بل ينشر بعض    -على سبيل املثال- يالعالء املعر  وبأف، العلماء
 بـأخر أويقـال بشـكل  أنميكـن  وهـو مـا، السـائد ومـع هـذا مل حيـرم ومل حيجـر عليـه الديينتتفق مع العرف 

كـانوا ،  ومن مث، .. وغريهموالبريوين يسهروردوال يحيان التوحيد يبأوعمر اخليام و  اخلوارزمي :مع كل من
   ة.الواعي اإلسالميةيف احلياة  يبدورهم اخلالق والثور  يقومون

  : إىل ة(للمزيد ميكن العود 
 Hadig son Marshall – the Ven ture of Islam – University of 

Chicago press 1974 , Vol 2 
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  .248 - 247ص جبدة(السابق)، للتنمية اإلسالميالبنك :ندوة إىل ةميكن العود أيضا
  .135ص، بقالسا، املصري) سناء 12(
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  االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي
  *عباس عبداحلليم عباس

محد أكتاب من الكتب املهمة اليت تكلمت عن االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي  
ما حيث فسما  سعيد وحممد العمري  تناول الفصل األول مهاداً نظريًا مفصال عن ، أربعة فصول إىلكتا

ًة واصطالحًا كما ورد يف املذاهب األربعة. أما غ(الوقف يف الفقه اإلسالمي) من حيث تعريفه ل
لن ﴿ :-تعاىل–قوله  فقد كشف الباحثان أصلها يف القرآن الكرمي يف عدد من اآليات مثل، مشروعيته

. وفيما خيص ﴾وما يفعلوا من خري فلن يكفروه﴿ :-تعاىل-وقوله  ﴾ا حتبونتنالوا الّرب حىت تنفقوا مم
فأول وقف ديين يف اإلسالم هو مسجد قباء   هيف السنة العملية من وقف فمما جاء، أصلها يف السنة

املدينة املنورة فبىن مسجد قباء فور وصوله  إىلاملكرمة  مكةحيث قدم مهاجرًا من  الذي أسسه النيب 
  يف السنة األوىل من اهلجرة عند مربك ناقته وقت اهلجرة أيضاً. مث املسجد النبوي الذي بناه  ،إليها

كانت ،  باملدينة –بساتني –حوائط  ةلسبع وأول وقف خريي عرف يف اإلسالم هو وقف النيب 
مني يف وقعة مع املسل تل يف الشهر الثامن من السنة الثانية للهجرة وهو يقاتللرجل يهودي امسه خمرييق قُ 

وهو –فقتل يوم أحد ، فأموايل حملمد يضعها حيث أراه اهللا تعاىل –أي قتلت–: إن أصبت وأوصى، أحد
ا وقبض النيب ، "خمرييق خري يهود": يبفقال الن –على يهوديته أي  -تلك احلوائط السبعة فتصدق 

  وقفها.
على  –رضي اهللا عنهم–ابة لقد اشتهر اتفاق الصحفما مشروعية الوقف يف اإلمجاع العملي أ

من  بلغين أن مثانني صحابياًّ الشافعي: "اإلمام ومما يدل على ذلك ما قاله ، مشروعية الوقف قوال وفعالً 
  والشافعي يسمي األوقاف الصدقات احملرمات.، األنصار تصدقوا بصدقات حمرمات"

  إال وقف وقفاً. :"ما بقي أحد من أصحاب رسول اهللا وقال جابر
ا تنبثق من األمور التالية:وفيما    يتعلق حبكمة مشروعية الوقف فريى الباحثان أ

  فهي جلب للمصاحل ودرء للمفاسد. .مقاصد الشريعة اإلسالمية -أ
أناطتها الشريعة حبق  اليتفاملالك الواقف حيقق الوظائف ، وظيفة امللكية يف الشريعة اإلسالمية -ب
  .امللكية
، ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقات حيث إنه يستنبط، اإلسالميةطبيعة الوقف يف الشريعة  -ج 

  ية امللحة.جتماعوحيقق عدداً من األهداف االقتصادية واال
، والصيغة، واملوقوف عليه، واملوقوف، فأركانه هي الواقف، (أركانه وشروطه)وينعقد الوقف إذا توفرت

مث ، : ملكية العني املوقوفةوقف أمران مهاعلى انعقاد عقد ال ويرتتب، لكل منها شروط وضوابط معينة
  لزوم الوقف.
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الصيغ التقليدية الستثمار الوقف وتقيمها شرعيًا واقتصادياً) اظهر البحث ان ( لثاينويف الفصل ا
  طريقتني معروفتني يف استثمار الوقف وتنميته ومها: إىلالرتاث الوققي يشري 

  استبدال الوقف. -  1
  إجارة الوقف. -  2

غة من مها الصورتان الوحيدتان اللتان كانتا مطبقتني يف التاريخ اإلسالمي. فاالستبدال يف اللوهاتان 
مث شراء عني أخرى تكون وقفًا بدهلا). وبعد ، (إخراج العني املوقوفة ببيعها البدل ويف االصطالح الفقهي

االستبدال مع لزوم توفر  إجازةمناقشة مستفيضة آلراء الفقهاء يف االستبدال تبني أن الرأي األرجح هو 
  :وأمههاقيود وشروط تقّيد ذلك 

  أال يكون البيع بغنب فاحش. .1
  عدم البيع ملن ال تقبل شهادته. .2
  تكون العني األخرى أكثر خرياً. أن .3
  . على اجلهات املنتفعة بالوقف السابق.همت شراؤ  امال بد من وقف  .4

  :الستبدال هيثة طرق لتطبيق صيغة اوتكمله لذلك كله أوجز الباحثان ثال
  بيع جزء من الوقف لتعمري جزء آخر. -  1
  جل تعمري وقف آخر.أبيع وقف من  -  2
رحبه على جهات األوقاف  رفبيع عدة أمالك وقفية وشراء عقار جديد ذي غلة عالية لص - 3
  عة.ياملب

دة على ومثة مجلة من األمور أوردها الفقهاء زيا، العادية باإلجارة(إجارة الوقف) فهي شبيهة أما
  :وهذه األمور هي، انطالقاً من زيادة احلرص واالحتياط يف جانب الوقف، ارة العاديةجأحكام اإل

  من ميلك إجارة الوقف. :والَ أ
  من يؤجر له الوقف. :ثانياً 
  مقدار أجرة الوقف. :ثالثاً 
  مدة إجارة الوقف.  :رابعا

  فيما تنتهي به اإلجارة. :خامساً 
الستفادة من جواز إجارة الوقف يف إطار تعمريه واستغالل ممتلكاته بصورة واجلدير بالذكر أنه ميكن ا

  من صور التمويل عن طريق اإلجارة العادية ميكن تسميتها البيع التأجريي أو اإلجارة املتناقصة.
واز إجارة الوقف طريقة ميكن اللجوء إليها يف حال جوالواقع أن الفقه اإلسالمي قد استفاد أيضاً من 

أو باإلجارة ، أو األمالك املوقوفة غري مرغوب فيها باالستبدال، وذلك عندما تكون العقارات، ةالضرور 
وإمنا حتتاج إىل مزيد من  –على وضعها الذي تكون فيه مؤهلة لإلنتاج –أو املزارعة ، العادية
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صلح االستثمارات حىت تصبح صاحلة لتوليد الدخل. مثال ذلك أن يكون لدى مؤسسة وقفية أرض ال ت
أو أن يكون هناك عقار ، إال للبناء وليس لدى هذه املؤسسة أموال كافية إلقامة بناء على هذه األرض

ففي هذه ، وال يوجد لدى هذه املؤسسة أموال تكفي إلصالح هذا البناء، وقفي قد حل به اخلراب
هو ما يسمى حبقوق و ، احلالة ميكن اللجوء إىل ما يعرف بطريقة حتكري األراضي أو العقارات املوقوفة

وإما لدفع الضرر عن  –كما أشرنا–لوقف إليها اإما حلاجة ، القرار على األوقاف بطرق معينة خمصوصة
  بعض مستأجري عقارات األوقاف لو مل مينحوا حق القرار عليها.

ا(عقد إجارة يقصد به استبقاء  ويدخل حتت اإلجارة صيغة أخرى هي احلكر عّرفها الفقهاء بأ
واحلقوق املرتتبة ، ألحدمها). وبالطبع ساق املؤلفان فيما بعد شروط صحته أوقررة للبناء والغرس األرض م

شاملة وحتليلية(ألسباب مجود الصيغ  ةمناقشة معاصر  إىلمث أنواعه ليخلصا ، وعلى انتهاء عقده، عليه
يدية الستثمار الوقف توصل الباحثان إىل اخلصائص السابقة للصيغ التقل إذالتقليدية الستثمار الوقف) 

وال ينبغي اللجوء إليها إال ، وعدم الكفاءة االقتصادية، يؤكد أن هذه الصيغ تتصف باجلمود مما ميتهنوت
ومنها ما يعود إىل طبيعة اإلدارة ، ولعل ذلك يعود إىل طبيعة الوقف يف الفقه اإلسالمي، للضرورة

ية السائدة وقت تطبيق هذه جتماعقتصادية واالومنها ما يعود إىل الظروف اال، واإلشراف هلذه األمالك
  الصيغ.

كفاءة وفاعلية يف احلياة   أكثرالبحث اجلاد عن صيغ أخرى  إىل –بطبيعة احلال–وكل ذلك يدفع 
الصيغ املستحدثة الستثمار الوقف (هوعنوانب وهذا هو موضوع الفصل الثالث من الكتا، املعاصرة

  .(املضاربة والشركة)األول يف ذلك هو صادياً) واملبحثها شرعياً واقتميو وتق
ا واستثمارها ، والواقع أن األوقاف ميكنها االستفادة من هذا األسلوب يف إطار تعمري ممتلكا

  :قتنييبطر 
واستغالهلا يف إقامة مشاريع اقتصادية كربى عن ، : جذب رؤوس األموال من اجلمهورالطريقة األولى

  رضة".طريق إصدارها ملا يعرف "سندات املقا
وذلك بتقدميها لألعيان املوقوفة جلهة متويليه تقوم ، : أن تقوم األوقاف بدور الشريكالثانية ةالطريق
  ويقسم الربح بينهما حبصة شائعة.، باستغالهلا

) فهو ثاين مباحث الصيغ املستحدثة وقد اختلف فقهاء املذهب احلنفي يف تعريفهم أما(االستصناع
  لالستصناع على اجتاهني:

  (بيع عني موصوفة يف الذمة ال بيع عمل). : يرى أن االستصناع هو:تجاه األولاال
  (عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل). يرى أن االستصناع هو: :االتجاه الثاني

والناظر يف هذين االجتاهني يالحظ أن اخلالف بينهما يدور حول اشرتاط العمل من الصانع أو 
وذلك ألن الصانع لو قدم ، ه. والذي أراه أن االجتاه األول هو الراجح بينهماعدمه يف الشيء املراد صنع
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س اليت طلبها يوكان وفق املواصفات واملقاي، ما صنعه غريه وأ، لطالب الصنعة ما صنعه قبل إبرام العقد
ألن الشرط يقع على العمل يف  ؛ولو كان شرط العمل من نفس العقد ملا جاز، املستصنع جلاز ذلك

  وعلى عمل الصانع ال على عمل غريه.، ستقبل ال يف املاضيامل
  (عقد على مبيع يف الذمة على وجه خمصوص).نه ميكننا تعريف االستصناع بأنه:ومن هنا يتضح أ

املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك) ميكننا تعريف هذه مبحث ثالث يف هذا اإلطار يسمى( ومثة
ا نوع من املشارك ، وجبه املمول للشريك احلق يف احللول حمله يف ملكية املشروعمبة يعطي الصيغة على أ

على أساس إجراء ترتيب ، الشروط املتفق عليها هحسبما تقتضي، اتـعلى دفعوإما إما دفعة واحدة 
  منظم لتجنيب جزء معني من الدخل املتحصل يدفع أقساطاً لسداد قيمة احلصة املتنازل عنها.

وهيئات ، ه الصيغة قد أقرها عديد من املؤمترات والندوات العلمية املتخصصةواجلدير بالذكر أن هذ
  الفتوى التابعة للبنوك اإلسالمية من حيث موافقتها لألحكام الفقهية املقررة حول هذا املوضوع.

أمالكها مبوجب هذه  لالتأجريي) ويف هذا املبحث ميكن لألوقاف استغال (البيع واملبحث الرابع
األرض  –األوقاف–ك بأن تتفق مع جهة متويلية كاملصارف اإلسالمية مثًال على أن تؤجرها وذل، الصيغة

بشرط أن يتضمن عقد ، على أن تقوم األخرى بالبناء على هذه األرض، الوقفية بأجرة سنوية معينة
ن وأ، األوقاف إىلببيع البناء الذي على األرض  –املمول–وعدًا ملزما من جانب املستأجر  اإلجيار

  يتقاضى مثنه على شكل أقساط سنوية يتم دفعها إليه من األجرة اليت تأخذها األوقاف.
رعة بأن تقدم اجلهة ويتمثل أسلوب املزا .(املزارعة واملساقاه واملغارسة) فهي املبحث اخلامس أما

متحملة ، اغري املزروعة أرضها جلهة أخرى لتقوم باستثمارها عن طريق زراعته –املالكة لألرض الزراعية 
  على أن يتم اقتسام الناتج بينهما بنسبة يتفقان عليها.، ما يلزم من النفقات

أرضها جلهة أخرى ، املشجرة –أما أسلوب املساقاة فيتمثل بأن تقدم اجلهة املالكة لألرض الزراعية 
ا بنسبة على أن يقتسما الناتج بينهم، واإلشراف عليه، تثمارها عن طريق اعتنائها بالشجرسلتقوم با

  معينة يتفقان عليها.
غري املشجرة أرضها جلهة  –أما أسلوب املغارسة فيتمثل بأن تقدم اجلهة املالكة لألرض الزراعية 
على أن ، واإلشراف عليه، أخرى تقوم باستثمارها عن طريق زراعتها بنوع من الشجر واعتنائها به

  يقتسما الناتج بينهما بنسبة معينة يتفقان عليها.
(املبادئ االقتصادية هلذه الصيغ املستحدثة) من خالل  ًا هلذه املباحث حّدد املؤلفانوختام

، ببيان ماهية كل منها –االستعراض السابق للصيغ املستحدثة الستثمار وتنمية أموال األوقاف 
االقتصادية وبيان اجلدوى ، وكيفية تطبيقها واإلفادة منها، قد ترد عليها اإلشكاليات الفقهية والفنية اليتو 

لة من اخلصائص والسمات مجميكننا الوقوف على ، وما يعود على األطراف املشاركة فيها من فوائد، منها
ولعل دراسة هذه اخلصائص املشرتكة جتعلنا نستخلص مجلة ، تكاد تكون متقاربة بني مجيع هذه الصيغ
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على أسس علمية تتفق ، األوقافيف تنمية واستثمار أموال من األمور حتدد لنا مالمح الطريق الصحيح 
  النظام االقتصادي اإلسالمي.  وأهداف

،  إن هناك عديداً من املخاطر االعتيادية اليت تكتنف تنفيذ أي مشروع من خالل أي من هذه الصيغ
ال إ، وغريها …أو اليت تعود إىل كفاءة ومالءة املمول ، ود إىل التغري احلاصل يف األسعاركتلك اليت تع

املناسبة لألوقاف فضًال عن تلك الصيغ  -اإلشارة إىل أن صيغ التمويل اإلسالمية عموماً  من نه ال بدأ
ن حقها من آلامل تعط إىل ، بسات كل صيغة ومزاياها وحماذيرهامع دراسة مال –على وجه اخلصوص

  .التمحيصو  الدراسة
، املستوى األول من الدراسة وجيدة اقتصاديًا عند، نه قد توجد صيغة مقبولة شرعاً أوجيدر التنبيه إىل 

ن تطوير إوعليه ف، نه بعد التطبيق العلمي قد تطرأ بعض املشكالت التطبيقية اليت مل تكن متوقعةأأال 
بل ال بد أن ، هذه الصيغ والتعامل معها ال يتطلب جمرد الدراسة النظرية الشرعية واالقتصادية فحسب

  يرتبط بالتطبيق العملي ومالبساته.
(لنماذج عملية معاصرة الستثمار األمالك الوقفية) وقد جاءت هذه ع حبثًا ختطيطياً ل الرابويأيت الفص

واملراحبة ، وسندات املقارضة، واالستبدال، ومشلت مناذج اإلجارة، )لنماذج منطبقًة على(حالة األردنا
ة ميكن مطالعتها يف صفح وقد جاءت يف حنو مثانني، واملغارسة، واملزارعة واملساقاة، واملشاركة املتناقصة

  موضعها من الكتاب.
****************  

  باحث وأكادميي من األردن.*) 
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  مصارف الوقف واألقليات المسلمة بالغرب
  *قطب الريسوين

وبديل مادي ، صيغة تنمية شاملة -يةجتماعيف منظومة اإلسالم اإلقتصادية واال-ال شك أن الوقف 
دة الدين وآصرة يلحم بني فئات متفاوتة من الناس يف إطار وحونظام تكافلي ، ألوضاع احلاجة والعوز

ا املتعّددة-. واملتتبع لألوقاف اإلسالمية األخوة اإلميانية يدرك أن هذه  -يف تارخيها احلافل وعطاءا
إذ اضطلعت املؤسسة الوقفية ، (حبس األصل وتسبيل الثمرة)املقاصد كانت نصب عني الواقف عند

، ية وعلميةاجتماع: اقتصادية و الركب(التنموي) يف واجهات شىتودفع ، مة واخلاصةبرعاية املصاحل العا
  وقد حازت حظا غري ضئيل مما تطّلعت إليه يف كنف سياسة حمكمة ثالثية األبعاد:

مري األرض وبناء الكيان اإلستثمار األمثل للموارد املالية اليت استخلف فيها اإلنسان لتع - أ
  .اإلسالمي
، احلاجيات، الضرورياتي وفق موازين املفاضلة الشرعية(اجملتمع اإلسالم سد حاجيات - ب

  ). التحسينيات
وأداة لتطبيق ، وسيلة لطاعة اهللا - بشىت أعماله اخلريية وصيغه اإلستثمارية- تسخري الوقف -ج

  . ية يف أجّل معانيها وأرقى صورهاجتماعمبادىء العدالة اال
إىل جتديد يف وعائه القانوين وصياغته التنظريية على حنو يتيح ضرباً ، اليوم، إذا كان فقه الوقف يفتقرو 

نظرة اجملدِّدة مبحث أغراض فإن أوىل مباحثه بال، من املرونة يسع التطورات احلضارية يف خماضها املطّرد
ألن أكثر الواقفني جيمدون على أغراض تقليدية ، أي الوجوه اليت تسّبل فيها الثمرات والعوائد، الوقف

فليست ترقى إىل  -إن كان هلا حظ كبري من املشروعية وحظ أكرب من العائد اخلريي- وهي ، مستهلكة
  تطلعات املرحلة احلضارية الراهنة.

فنحن ال نعدم يف كتابات املعاصرين من أهل الفقه واإلقتصاد إشارات مفيدة إىل ضرورة جتديد 
لكن مبحث ، واسرتاتيجيتها اإلستثمارية، اإلداريوهيكلها ، لوقفية من حيث صياغتها القانونيةاملؤسسة ا

ولسنا منلك من األسباب والدواعي ، مل ينل حظه من الرتشيد والتقعيد مصارف الوقف وأغراض الواقف
ا الفراغ التشريعي يف هذا الباب إال خلّو مصادرنا الفقهية من تفصيالت حول األغراض  اليت نعّلل 

مع التمثيل هلا بنماذج ونظائر ميكن أن يقاس ، الثمراتسّبل فيها املنافع و الوقفية والوجوه اليت ميكن أن ت
ة، عليها ا يف أوضاع مشا  باألولويات مما يستلزم تنظيم محالت توعية تبّصر الواقفني، ويستهدى 

وائدها على فرد أو وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة مرتاحبة للعمل اخلريي ال تقتصر ع، اإلسالمية يف الوقف
  وإمنا تعود على األمة اإلسالمية برمتها خبري كثري.، جمتمع أو دولة

وال حنّب أن يفهم من كالمنا هذا أن ندعو إىل جتميد األغراض الوقفية الشائعة كأوقاف املساجد 
ا تغين غناءها يف النهضة الدينية والعلمية واال، قاف العلم وأوقاف الرعاية الصحيةوأو  وليس ، يةجتماعفإ
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وال أن يقّيد أعمال ، ع املعروف شيئًا وإن صُغر أو قلّ فقه واألدب معًا أن حيقر املسلم من صنائمن ال
أن أُفق الواقف ينبغي أن يتسع ألغراض أرحب وأمشل توّيف باملصاحل  بيد، بقيود حتّجر عليها واسعاً  اخلري

لوقوف خبّط الدفاع واخلوف من بدل ااآلخر  وتقّوي فيها نوازع الصمود واملواجهة واخرتاق، العامة لألمة
  ! !احتواءات حضارية مرتقبة

أو تتضاءل حبسب مقاصدها ألن األمور تعظم ، وحّق لبعض العلماء بأن يفتوا بإبطال وقف تافه
فإن وفرة العائد فيه مادياً  ، والوقف ال يشذ عن هذه القاعدة، وعلى قدر الغرض يأيت العائد، وأغراضها

  . لغرض وأمهية املصرف املوقوف عليهيمة اكان أو معنوياً رهينة بق
، وجيدر اإلمياء هنا إىل أن ُتكأة الداعني إىل النظر يف بعض أصول الوقف وشروط الواقف، هذا

للرأي ، قياسية، فقه هي مجيعًا اجتهادية(تفاصيل أحكام الوقف املقررة يف الهي أن، وأوعية اإلستثمار
(قربة إىل  :إال على اشرتاط كون غرضه يء من هذه األحكاموأن األمة مل جتمع على ش، )1(فيها جمال
باعتبارها وعاء شرعيا يتميز يف ، رعي الضوابط اإلسالمية يف الوقف . ومع هذا ينبغي)2()اهللا تعاىل

  .اقف واملوقوف عليه ومدير األوقافضوئه الصحيح والسقيم من تصرفات الو 
  ؟باألقليات المسلمة هتمامـ لماذا اال 1

لتأصيل ليات املسلمة بالغرب فئة حقيقة بالرعاية والعناية على مستويني اثنني: مستوى اإن األق
لشىت عناصر هذه الفئة  يةجتماعومستوى املساعدات املادية واال، الفقهي للمستجدات الطارئة

ا   . ومكونا
يت قّيضت هلا والذي يهمنا يف هذا املقام هو لفت نظر الواقفني إىل هذه الفئة املسلمة املغرتبة ال

قوانينه وتتأقلم مع وضع استثنائي له ، األقدار أن تعيش يف كنف سلطان ال ميت إىل اإلسالم بصلة
وإال ، ومطالب جيب أن ُتوىفّ ، ذلك أن هلذه الفئة حاجات ينبغي أن تُراعى، اخلاصة وعاداته املستقرة

  .الوظيفي على أمثل صورة وأمت وجه ينهض بدوره، استأصلنا من جسم اجملتمع اإلسالمي جزءاً محيماً منه
ا الظروف العجاف خارج ، ن األوان أن تُرّشد أغراض الواقفلقد آ وتلتفت إىل أقليات طّوحت 

يف إىل محاية شاملة تليب أشواقها املادية والروحية معًا  وأحوجها نسق استثنائي من احلياة، ديار اإلسالم
   .أتون احلضارة الغربية العاتية

مقاصده اخلريية أن نعّلل حرصنا على مراعاة هذه األولوية اإلسالمية يف اختيارات الوقف و وميكننا 
  :نعّد منها وال أعّددها، جبملة من الدواعي

ر ال يقتصر على امتثال األوام، ي فاعل يف نسيج اجملتمع اإلسالميإن األقليات مكون بشر  - أ
ورسالة تبشري بقيم اإلسالم اهلادية ، ة إىل الغربوإمنا هو مشعل دعو ، الدينية ورعي األصول اإلسالمية

ونعّد ذلك ، أن ندين إقامة املسلمني بديار الكفر، اليوم، لك مل يعد من السائغ وال املشروعلذ، البانية
اهلجرة معّللة  ألن، ن دار يغلب عليها الشرك واخلسرانتفّصيًا من واجب اخلوف على الدين والفرار به م
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رس ما دام املسلم يف ديار الغرب يأمن على عقيدته وميا، علة منتفية يف عصرناوهذه  ،باألمن على الدين
ذه الديار قد تكون حفظًا لضر ، شعائره حبرية تكاد تكون مطلقة أو ، ورة معاشفضال عن أن اإلقامة 

حلرب إن  (وهذا املقيم ببالد امام املازري حني قال يف فتوى له:وهذا ما رّجحه اإل، جلبًا ملصلحة دعوة
أهل احلرب  وكذا إن كان تأويله صحيحاً مثل إقامته ببلد، كان اضطراراً فال شك أنه ال يقدح يف عدالته

  .)3(وأشار إليه الباقالين)، أو نقلهم عن ضاللة ما، رجاء هداية أهل احلرب
بليغ أن تعان األقليات املسلمة بوسائل مادية ومرجعيات فكرية تسعفها على ت، إذن، فمن الضروري

، ورة اليت تقّرها الثوابت النقليةوبّث رسالة اإلسالم على الص، الدعوة بالقلم واللسان والسلوك املثايل
   وترضى عنها أفهام أهل العلم والتحقيق.

ومناقضة ملرجعيتها ، إن األقليات املسلمة تعيش يف كنف قوانني علمانية غريبة عن حّسها الديين - ب
ري وسائل مساعدة فذلك ال مينع من توف، على دينها من التمّيع واإلنفراطمن إن كانت تأ، وهي، ةالشرعي

  .خرتاق الغريب يف كل مضمار مضماروصّد حماوالت اإل، وحتصني اهلوية، على تثبيت الدين
من وضع اإلسالم  -بفعل انتفاش الغلو بشقيه الديين والعلماين-إىل ما اقتضته ظروف العصر ، هذا

ام مما يستلزم ، زو كل تصرف مستهحن وممارسة شائهة إىل موارده نقلية وغري نقليةوع، يف قفص اإل
ا، احلقيقةوجتلية ، اً موازياً يسعف يف تصحيح الصورةأيضاً دعم   . ووضع األمور يف نصا

كافل املنشود بني أفراد ية متماسكة يتاح يف ظلها التاجتماعج ـ افتقار األقليات املسلمة إىل بنية 
إذ ال بد أن ، بني األقلية ونسيج اجملتمع اإلسالمي الكبري، يف الوقت ذاته، وتلتحم العالقة ،اإلقليات

والطائفة املغرتبة أمّس ، قوي بيد الضعيف حىت يتماسك ويقوىويأخذ ال، يعىن املسلمون بشؤون بعضهم
حىت ، يةجتماعرعاية االوأوالها مبّد يد املعونة والعطاء والبذل يف جماالت التعليم وال، الطوائف احتياجاً 

يف بوتقة التعاليم اإلسالمية الداعية إىل قيم اخلري والعدل ، إميانًا واقتناعاً ، وتنصهر، تذوق حالوة الدين
  .واحلق
  ـ مصارف الوقف في خدمة األقليات المسلمة  2

بات من اجللي والواضح أن ترشيد أغراض الوقف ضرورة شرعية وحضارية متليها أوضاع العصر 
وأن األقليات املسلمة أحق فئة بالرعاية الوقفية باعتبار ظروفها اإلستثنائية ، اجيات املسلم املعاصروح

وأيها أوىل بالتقدمي يف ضوء مراعاة منطق ، فما هي الوجوه اخلريية اليت تسّبل فيها مثرات الوقف، املعّقدة
  األولويات؟

 مقومات البناء السهولة واليسر افتقارها إىل إن املتتبع ألوضاع األقليات املسلمة يدرك على حنو من
ولذلك نرى ضرورة توجيه املصارف ، دوات املواجهة والتحاور مع الغربوجتّردها من أ، الروحي واحلضاري

  :حاجات األقليات يف ثالثة جماالت الوقفية إىل سدّ 
  أ ـ التعليم الوقفي
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أو تشتّط ، أو ُيضّيع واجب، يف كنفها حقّ رمية اليت ال يُهضم إن التعليم مفتاح احلياة الفضلى الك
واعيًا بقدره ، راعيًا لواجباته، بصريًا حبقوقهواملتعّلم الذي يصيب حظًا من املعرفة يصري ، معايري وقيم
  مشاركاً يف عملية البناء واإلثراء.، وأقدار الناس

، لعمال والصناع واحلرفينياوالسيما طبقة ، وملا كان التعليم حقاً غري مكفول لكثري من أفراد األقليات
  فإن من أوكد الواجبات أن يعىن الواقفون بإنشاء مؤسسات تعليمية متّعددة املستويات:

وفئة النساء الالوايت مل يصنب حظًا من ، تدمج فيه طبقة العمال واحلرفيني :ـ مستوى محو األمية
بسبب -لطبقة العاملة اليت مل يتح هلا ولعل أكثر املقيمني بالديار الغربية معدوٌد من ا، التعليم األويل

كما مل يتيّسر هلا ،  وتعّلم أجبديات القراءة والكتابة، ولوج املدارس -مي يف بلدها األمختلف الركب العل
  يف البلد املضيف ـ حبكم تراكم األعباء والكدح يف سبيل

  .بغذاء العقل وزاد الروح هتماماالتصّفح وجه الرزق ـ 
ة املتفشية يف األقليات املسلمة بالغرب ينبغي أن ينطلق من برنامج تعليمي وال شك أن حمو األمي

ا اللغة األم، بادىء القراءة والكتابة يف اللغة العربية أوالحمكم يُعىن بتلقني م وطريق ، ولسان الشرع، أل
اللغة . وال بأس أن تنصرف العناية بعد استيفاء هذه األولوية إىل تلقني مبادىء العبادة الصحيحة

  األجنبية الرمسية للبلد املضيف.
ي إسالمي يراعي : تفتح أبوابه للبنني والبنات على أساس برنامج تعليمبتدائيب ـ المستوى اال

  :األولويات اآلتية
  ـ تدريس اللغة العربية.
  ـ تدريس علوم الدين.

  ..احلاسوبـ تدريس العلوم املعاصرة كعلم الرياضيات وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم 
  يس اللغات األجنبية.ـ تدر 

يف ضوئه املقررات وتصاغ  واملطلوب يف اسرتاتيجية هذا التعليم أن يصطبغ بسمت إسالمي بائن توّجه
بل نتجاوز ذلك ، املواد العربية واإلسالمية فحسب وليس يعين هذا أن نقتصر على تقوية عامل، الربامج

، ذحىت ترتسخ لدى التلمي،  خدمة الدين واحلياة واإلنسانيف إىل تسخري اللغات واإلمكانيات احلديثة
والنهوض بأعباء ، ّلم وسيلة إىل معرفة اهللا عزو جلقناعة بأن التع، وهو يف طور التفّتح والتحّسس

  اإلستخالف يف األرض.
وصفه أساس : من األولويات اليت حنّب أن تُراعى يف هذا املستوى التعليمي بج ـ المستوى الثانوي

وطرائق التدريس األصيل اليت ، وصُل التلميذ مبنظومة الثقافة اإلسالمية البانية، تكوين وعماد التحصيلال
أشرفت على اإلندثار والزوال بسبب طغيان منزع تعليمي عصري يفّخم من شأن املناهج والبهارج على 

  حساب احملتوى املعريف والتحصيل الذايت. 
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يلجها طالب العلم سيس جامعات إسالمية بالديار الغربية ونقصد به تأ: د ـ المستوى الجامعي
إذ أسهمت املؤسسة ، وأشباه يف سجل تارخينا اإلسالمي وهلذا اإلجناز العلمي نظائر، وراغيب املعرفة

، الوقفية على تراخي العصور يف اإلنفاق على املعاهد العلمية وحلقات الدرس باملساجد واملكتبات العامة
حتظى بدعم مايل  . وكانت هذه املؤسسةلرتبوية على أمثل وجه وأكمل صورةثقافية وامؤدية رسالتها ال
، )4((طبقات خمتلفة يف اجملتمع من العلماء واألمراء واحلكام وعامة الناس وخاصتهم)وإداري مباشر من

رس ال جتارى فأنشأوا معاهد ومدا، بل إن وجهاء األمة وأثرياء املسلمني تنافسوا يف هذا اخلري وتعانوا عليه
  .ومواردها املالية املستقلة، يزةيف تقاليدها العلمية املتم

ومن اإلنصاف أن نقّر هنا مبا كان للفقهاء من يد صاحلة يف تشجيع األوقاف العلمية بشىت صيغها 
م استحسنوا الوقف على طلبة العلم ومعاهده ومكتباته، وأشكاهلا وعلى رأسهم اإلمام حممد ، ذلك أ

املساجد عمًال مبا  الشيباين الذي ذهب إىل جواز وقف املنقول كاملصاحف والكتب وأثاثبن احلسن 
  .)5(واقتضته مصلحة الناس، جرى به العرف

  : يف إطار مجلة من األسس والثوابت وميكننا أن نصوغ مالمح أولية ملشروع اجلامعة اإلسالمية الوقفية
 تسعفه ظروفه املادية على سداد الرسوم الدراسية ـ أن يكون التعليم اجلامعي جمانيا لكل طالب ال 1

  يف اجلامعات الغربية.
على حنو يعني على ، العلمية: اإلنسانية والتطبيقية تأسيس شعب دراسية شاملة للتخصصاتـ  2
  .ب معطيات العصر ومواكبة مستجداتهاستيعا
  . احلضارة ومفتاح التطوربوصفه عصب صياغة مقررات دراسية ختدم اجلانب التقين والتكنولوجي  ـ 3
اية شاملة تساعد على وإحاطتهم برع، د هلم بالتمّكن والكفاية العلميةـ استقطاب الطالب املشهو  4

  وتيسري أدوات اإلبداع والعطاء.، وإثراء القدرات، صقل املواهب
  .)6(ـ تأسيس أقسام للدراسات العليا(املاجستري والدكتوراة) تشمل مجيع التخصصات العلمية 5
  .طالب فرص البحث والتزود املعريفـ تأسيس مكتبات جامعية حافلة تتيح لل 6
  .واإلمكانية التكنولوجية املتاحة تزويد اجلامعة بالوسائل اإلتصالية احلديثة ـ 7
وعالقة اإلسالم ، وحوار احلضارات، تعىن بقضايا العصر كفقه األقلياتـ تنظيم ندوات جامعية  8
  .. بالغرب
ا العلمية.اهتمامالت دورية حمكمة تعكس رؤى اجلامعة و ـ إصدار جم 9   ا

  وتعىن بقضايا العصر وإشكاالته احلّية.، منشورات حمكمة حتمل اسم اجلامعة ـ إصدار 10
ويذيع يف الناس مناذج ، كي يعّرب عن رأيه يف قضايا عصره  ـ فسح جماالت اإلبداع أمام الطالب 11

  ء يف النهوض بأعباء الرسالة الثقافية والرتبوية. ويديل بدلوه بني الدال، من إبداعه
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ولقاءات  وندوات، وال شك أن الطالب لن جيد متنّفسه ومفيضه إال يف جملة جامعية تنطق بامسه
  .تُنظم برعايته وإشرافه

  إن هذه املؤسسات التعليمية األربع ميكن إنشاؤها وفق اخليارات اآلتية:
  .اريع ورعايتها يف الديار الغربيةا الرمسية بتمويل هذه املشأن تضطلع وزارات األوقاف ومؤسسا - 1
  أن يصرف ريع األوقاف العلمية يف كل بلد إسالمي يف متويل هذه املشاريع. - 2
م على تعليم فئة األقليات املسلمة - 3 فيكون عملهم ، أن يقف أثرياء املسلمني بعض أمواهلم وغال

ا مبوت اإلنسان وفنائههذا من قبيل الصدقة اجلارية اليت ال    .)7(ينقطع ثوا
بل نطمح إىل إسهام الواقف يف ،  هذا املضمار موردًا ماليا فحسبولسنا حنّب أن يكون الوقف يف

، ومقاصد العملية الرتبوية، ومواعيد الدراسة، اوين املساقاتتنظيم شىت اجلوانب العلمية والتعليمية كعن
ني.. ومن مث ميكن أن نعّد احلّجة الوقفية(الئحة أساسية تنظم وشروط قبول الطلبة واملدرسني واملوظف
  .)8(شؤون التعليم وتصنع األسس الرتبوية)

   ب ـ اإلعالم الوقفي
أصبح من الضروري أن يعىن الوجهاء واألثرياء ، ملا كان لإلعالم التأثري البالغ يف توجيه الرأي العام

م على إنشاء قنوات  وتوجيهها بصفة خاصة إىل جمتمع ، اإلعالم اإلسالميبوقف حظ من أمواهلم وغّال
حبكم احتكاكه بتقاليد الغرب وانصهاره يف واقع استثنائي متجّدّ◌د - األقليات املسلمة الذي يفتقر 

وميّده بأسباب ، إىل تأطري علمي وشرعي يزرع يف طريقه ُصوى هادية إىل اخلري -اإلشكاالت والتطورات
  ! !حّصن من كل احتواء حضاري متسلطومقومات الت، التعايش الفكري

وال بأس أن جنّلَي هنا املالمح األولية لصورة املشروع اإلعالمي الوقفي املعّين بقضايا األقليات 
  املسلمة:

  .تخّصصة يف شؤون األقليات املسلمةـ إنشاء قنوات فضائية إسالمية م 1
  ية الدينية.صياغة برامج إعالمية بناءة تعىن بالتثقيف الشعيب والتوع ـ 2
حىت ، رصد مواقفه املستجّدة من اإلسالمـ تأسيس قناة فضائية معنية بتتّبع تطّورات الفكر الغريب و  3

وعرضه يف الصورة اليت ينشدها أهل ، إذا ما ُرّوجت شبهات ومغامز بقصد طمس معامل هذا الدين
 ظومات اإلسالم التعريف مبنيف، يف الوقت ذاته، ولعل من أعباء هذه القناة أن جتتهد، الزيف واملكر

فهوم العلماء  وال تساعد عليه، بعيدًا عن كل تنّطع منّفر ال يقرّه النقل والعقل، شرعية وغري شرعية
وإمنا يتعّدى ، ومن هنا ال يقتصر اإلعالم الوقفي على التوعية املباشرة جملتمع األقليات .احملققني الراسخني

لتفاعل بني مما ييسر سبل التحاور وا، ق اإلسالم ومقاصده العلياذلك إىل توعية حميطها الغريب حبقائ
  .ناتج عن اخلطأ يف الفهم والتقديروجيتّث بذور التوتر ال، الطرفني
  ألن األغراض اإلصالحية.، اإلسالمي شعراً ومسرحاً ومتثيالً ـ تأسيس قنـاة فضائيـة معنيّـة بالفن  4
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فمن املطلوب أن تتعاون ، باهضة ترهق كاهل الواقفني فضائيةوإذا كانت تكاليف إنشاء القنوات ال
وانتهاء ، بدءا من املؤسسات الوقفية الرمسية ومرورًا بأثرياء املسلمني، مجيع طبقات اجملتمع على هذا الرب

وتتنازل عن التعويض املادي ، إىل طبقة العلماء اليت يفرتض فيها أن تتطوّع بالعمل اإلعالمي والدعوي
  .وبثّا للعلم النافع ذي األجر املوفور والثواب املستمر، واللسان جهاداً بالقلم

 وشروط، بط هذا املشروع اإلعالمي ومقاصدهومن املستحسن أن تُبّني يف الوثائق الوقفية ضوا
ا، ومواصفات الربامج املقرتحة، العاملني به ذا ، وحسمًا ملادة القيل والقال، وضعًا لألمور يف نصا و

  إىل وثيقة فكرية حّية تنّظم شؤون اإلعالم وتصوغ قيمه البانية اهلادية. يتحّول الوقف
   ي الوقفيجتماعج ـ الصندوق اال

فمنها ، من املعلوم أن األقليات املسلمة بالغرب تتفاوت يف حظوظها املادية وأوضاعها اإلقتصادية
ن له احلياة الكرمية يد مايل يضمواحملتاج الذي مل تسعفه أيام الكدح والغربة برص، ومتوّسط احلال، الثري

، ينبغي أن حيظى برعاية الواقفني -وأكثره من طبقة العمال واخلدم-وهذا الصنف األخري ، الفضلى
وأرى ، عليها أهل الرب يف كل قطر إسالميفتصان حقوقه املادية واملعنوية من طريق أوقاف خاصة يتعاون 

ويتتّبع ، ي وقفي ينفق يف شىت سبل اخلرياجتماعء صندوق أن جاليتنا اإلسالمية يف حاجة ماّسة إىل إنشا
وعلى رأسهم العجزة واملرضى وذوو الدخل احملدود ممن ، أحوال احملتاجني فيسّد ِخّلتهم على أمت وجه

   .يعجزون عن النهوض بتكاليف العيش وأعباء احلياة
اصده واضحة ومباشرة ختدم ألن مق، ولسنا حباجة هنا إىل صياغة مالمح أولية هلذا املشروع الوقفي

وتروم حتسني الوضع املادي لطبقة كادحة من جمتمع ، ي بشىت صيغه وأمناطهجتماععمل االباألساس ال
  املسلمة. األقليات

وض املشاريع اخلريية املقرتحة يف هذا العرض رهني بوعي الواقفني حب اجة األقليات وال شك أن 
إذ من ، وحسب نوع املال املتوفر لديه، بقدر وسع وطاقتهولكل واقف أن يبذل ، وظرفها اإلستثنائي

  السائغ واملتاح أن توقف على هذه املشاريع ثالثة أصناف من األموال:
ّبل مثرته أو ريعه وهذا الصنف حيبّس أصله وتس، ـ أموال ثابتة كاألراضي والبساتني واملعامل واملصانع

  .يف وجوه اخلري
د وحيتاج هذا الصنف إىل صيانة وترميم واستبدال بقص، اث والكتبكالسيارات واألث  ـ أموال منقولة

  .احملافظة على أصله ومناء عائده
وقد أفىت الفقهاء ، ـ أموال نقدية كفتح وديعة استثمارية يف بنك إسالمي وصرف غلتها يف وجوه اخلري

  .)9(املعاصرون جبواز هذا الضرب من الوقف بناء على رأي املالكية يف املسألة
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ثمار واإلتصال حتتاج إىل استيعاب أحدث أساليب اإلست، اليوم، ما يكن من أمر فإن صيغ الوقفمه
اخلريي  وهو الضمان الوحيد لصريورة العمل، حىت ُحيافظ على مناء الغالت والعوائد، والرتميم والصيانة
  . يجتماعوانتظام العمل اال

  ـ عوائد الوقف على األقليات المسلمة بالغرب  3
دم فوائده وعوائده يف جماالت ف األموال والغّالت على خدمة األقليات املسلمة بالغرب ال يعإن وق

  وميكننا أن جنملها فيما يلي:، يةاجتماع: علمية واقتصادية و شىت
إذ تصبح األخوة اإلميانية آصرة مقّدسة ، تكافل يف طبقات اجملتمع اإلسالميترسيخ فضيلة الأ ـ 

وجيمعهم على كلمة سواء وطريق ، على تباعد ديارهم وتفاوت أحواهلماملسلمني ورباطا متينًا يلحم بني 
  .واحلّب والعطاء الحبة حتّفها رياحني الودّ 

ألن ما يبذله ، التخفيف من غربة األقليات املسلمة بشىت أنواع املواساة والتضامن والتعاون ب ـ
إىل العائد املعنوي املتمّثل يف تأهيل األقليات  الواقف يف هذا املصرف اخلريي يتعّدى النفع املادي املباشر

حضارة حبلى باإلشكاالت ومتكينها من مواكبة معطيات ، يا خلوض غمرات احلياة الغربيةاجتماعنفسيا و 
  .والتحديات
اكتشاف الطاقات الشابة واملواهب اخلالّقة اليت مل تسعفها الظروف بأسباب التفّتح والتربعم  ج ـ

مراقي التّطور واإلبداع  نخبة تُعّلق عليها آمال عراض لقيادة اجملتمع اإلسالمي إىلوهذه ال، واإلخصاب
  .والعطاء
، إمداد جمتمع األقليات مبقومات التنمية الشاملة والفاعلة كالتعليم واإلعالم واإلكتفاء اإلقتصادي د ـ

، ملشاركة يف بناء الذاتبدافع ا، ومتحّمسا خلوضها، يجتماعملية التغيري االمما جيعل الفرد واعيا بع
  .س طريق التفاعل احلضاري مع اآلخروتلمّ 

واجلري يف ركابه مبنطق ، حتصني هوية األقليات املسلمة من عوامل الذوبان يف ذات اآلخر هـ ـ
  .والتوعية اإلعالمية الشاملة، اعد عليه أمران: التعليم الصحيحوهذا التحصني يس، القطيع
سلمة عن طريق الفتاوى الشرعية واإلجتهادات الفقهية اليت تتوىل إذاعتها تأصيل فقه األقليات امل و ـ

  فضال عن مؤسسات التعليم العايل كاجلامعة اإلسالمية املنشودة. ، القنوات اإلعالمية املقرتحة
نشر منظومات اإلسالم وحقائقه يف الديار الغربية بصورة صحيحة. وتفرغ أذهان املتعصبني من ز ـ 

ذا ، ادية لهالنوازع املع ، وحكمة يف التطبيق، العبء حيتاج إىل تبّصر يف الدعوةوال شك أن النهوض 
واستقطاباً ، وتصري رسالتنا جملبة للمهتدين، حىت نبّشر وال ننّفر، ومراعاة لألولويات، اآلت األموروقراءة مل

  .للموحدين يف اطراد وتتابع موصول غري مقطوع
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، طريق تصحيح صورته يف عيون الغرب الرائجة حول اإلسالم عنالتصّدي للشبهات واملطاعن  ح ـ
وهذه رسالة اإلعالم اإلسالمي ، وجتلية فلسفته التشريعية القائمة على التسامح والتعايش واملوعظة احلسنة

  ! !وكشف احلقائق املطموسة واآلراء املغفلة، ومتحيص األفكار، ماليت ينبغي أن تضطلع بتصحيح املفاهي
************************  
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  التواصل الحضاريو  بانتجارة اللُّ 
  *سعيد الساملي

وأحد أشهر الصمغيات ذيوعاً  كان اللبان أحد أهم حماور التجارة يف جنوب اجلزيرة العربية قدمياً 
  .وأكثرها استعماًال وأغالها إقتناًء على مر العصور

سليمان من ملكة سبأ بلقيس مع  واشتهر اللبان بكونه إحدى اهلدايا الثمينة اليت قدمت إىل نيب اهللا
، وأشهر ما تاجر به جتار جنوب اجلزيرة العربية كما أنه أعترب حينها من نفائس السلع،  ر والذهباملُّ 

 .اإلمرباطورية الرومانية وكانت قيمة اللبان موازية للذهب لدى

ا فقد تعددت اللغات اهتماموألمهية هذه السلعة إضافة إىل  ت ومنها لدى واملسميا الشعوب 
ولدى الفرنسيون  Olibanum" وعرفت يف اللغة الالتينية بإسم "اوليبنامن Luban" العرب "لبان

 ومساها اهلنود Libanos" ولدى اليونانيون واإلغريق "لبانوس Encense" واألملان إسم "انسينس

وتعرف  ،Frankincense" وتعرف يف اللغة االجنليزية "فرانك انسيس Condur" والفرس"كندر
 .التليه"و  شجرة اللبان عند أهايل حمافظة ظفار بلسان محري "ميغريوت

وتنتشر أشجار اللبان ، لسلطنة ُعمان وتتواجد أشجار اللبان يف حمافظة ظفار الواقعة يف اجلزء اجلنويب
مشال جبال ظفار) ويف منطقة حاسك (مشال (على مساحات واسعة يف احملافظة تغطي منطقة النجد

 .(مشال غرب)ومنطقة الشزر )(غرب مدينة صاللة منطقة اجلربيبشرق) ويف

  )(الموقع والجغرافياظفار أرض اللبان
وهي املوطن األصلي ، العربية (حمافظة ظفار) يف أقصى اجلنوب الشرقي لشبه اجلزيرةتقع أرض اللبان

 .لشجرة اللبان واألفضل أنواعاً يف العامل

تقسيمها إىل ثالثة أقسام  لطبيعية واجلغرافية حيث ميكنوتتميز حمافظة ظفار بتنوع خصائصها ا
 :رئيسية

ومتتد على شريط ساحلي ملسافة  وتتواجد عليها معظم حواضر احملافظة املنطقة الساحلية - 1
 .كم من والية سدح شرقاً إىل والية ضلكوت غربا560

من والية حاسك شرقًا وحىت  ظفار ومتتد السلسلة اجلبلية املعروفة جببالوهي  املنطقة اجلبلية: – 2
 .احلدود مع اجلمهورية اليمنية

من احملافظة ومتتد مبحاذاة املنخفضات  هذه املنطقة املساحة األكرباملنطقة الصحراوية: وحتتل  – 3
 .اخلايل اجلبلية من الشمال إىل صحراء الربع

ن املناطق اجملاورة يف شبه تفردها ع وقد ساعد تنوع املناخ على منو أشجار اللبان يف احملافظة وعلى
يونيو/سبتمرب) حيث الرذاذ واألمطار املومسية بسبب الرياح املومسية (فاجلزيرة العربية خاصة يف فصل اخلري

  .شبة القارة اهلندية القادمة من
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إضافة إىل ارتفاع درجة احلرارة خاصة  وساعد إرتفاع درجة الرطوبة النسبية وتوفر الرتبة اجلريية الكلسية
وأدى تنوع املناخ وتنوع  .اللبان يف منطقة جند ل الفرتة من ابريل إىل أكتوبر على منو أشجارخال

 :ثالثة أمناط من السكان التضاريس يف حمافظة ظفار إىل وجود

وصيد األمساك والتجارة واخلدمات  قاطنو السواحل الذين اشتغلوا بالزراعةسكان احلضر: وهم  – 1
 .املختلفة

م على تربية املواشي استقرتوهم الذين  :لسكان اجلبا – 2  ).الغنم واألبقار واإلبل(حيا

واملاعز إضافة إىل الرتحال حبثًا عن  النجد امتهنوا تربية قطعان اإلبلوهم من ساكين  :البدو – 3
 .موارد املياه

   شجرة اللبان
  وصف الشجرة وأماكن تواجدها  – 1

األغصان وأوراقها خضراء  وهي كثرية "Burseraceae" تتبع شجرة اللبان فصيلة البخوريات
ا ذ يرتاوح ارتفاعها ما بني ثالثة إىل مخسة أمتار، داكنة ات جذع واحد تبعا للبيئة املتواجدة فيها كما أ

 .على غدد لبنيه حتوي مادة الراتنج الصمغية وحتتوي، أو متفرع عن القاعدة

 إىل البيئة تبعاً املستخرج منها  دة ونوعية اللبانو اجلوختتلف أشجار اللبان من حيث احلجم والشكل و 
 :جغرافية بيئية خمتلفة ألنواع اللبان مناطق وميكن التمييز بني ثالث، املتواجدة فيه

ىل واملغسيل(سهل عدونب) إ هي املنطقة الساحلية بني ريسوت: و والشعابمنطقة السهول  – 1
املنطقة ما يعرف حمليًا باللبان الشعيب أو  ن يفوتنتج أشجار اللبا، ةالشمال الغريب من مدينة صالل

كما تتواجد أيضًا يف أودية ،  تأثره املباشر باألمطار املومسيةجودًة ل السهلي وهو أقل أنواع اللبان الظفاري
 .وأودية غورب والية سدح

، مر)(جبال القبال ظفارالغريب من ج حمليًا للمنطقة الواقعة إىل الشمالمنطقة الشزر: وتعرف  – 2
الشزري وتتأثر هذه املنطقة أيضًا باألمطار املومسية خالل  وتنتج لبانًا متوسط اجلودة ويعرف باسم اللبان

 .وسبتمرب الفرتة ما بني يونيو

ظفار وتتوزع فيه أشجار اللبان من  املنطقة الصحراوية خلف سلسلة جبالمنطقة النجد: وهي  – 3
، شديدة احلرارة وقليلة الرطوبةوتعترب هذه املنطقة ، غرباً قا وحىت جنوب هرويب مشال جبال مسحان شر 

 ونقاء.أكثرها جودة و ، وهي من أكثر املناطق اليت تتواجد فيها أشجار اللبان

املائل للزرقة كزرقة السماء واخلايل من  فاللبان األبيض، لون والنقاء مقياسّي جودة اللبانويعترب ال
  .وتقل جودته كلما تغري لونه إىل األمحر وامتزج بالشوائب مثناً الشوائب أجوده على اإلطالق وأغالها 

والبيئية  مناطقها اجلغرافية واملناخية ًا الختالفتبعويقسم أهايل حمافظة ظفار اللبان إىل أربعة أصناف 
مث اللبان "النجدي" وهو يف املرتبة ، أجودها وأغالها مثناً " فاللبان "احلوجري، ومن حيث اجلودة واللون
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 وأقل أنواع اللبان جودة وأرخصها مثناً اللبان "الشعيب" أو، اللبان "الشزري"ويتبعه  لثانية من حيث اجلودةا

 .السهلي" أو "الرمسي""

  عملية استخراج اللبان – 2
 إجراءعملية إستخراج اللبان يف  وتتمحور، تبدأ عملية استخراج اللبان يف شهر أبريل من كل عام

(آلة ذات يد خشبية ورأس حديدي املنقف"" بان باستخدام أداة صغرية تدعىجرح على جذع شجرة الل
موضعاً تتباين من شجرة ألخرى  30إىل  10ما بني  حاد مستدير الشكل) وذلك يف عدة مواقع ترتاوح

  :مراحل أساسية إلنتاج واستخراج اللبان وتوجد ثالث .وذلك على حسب حجم الشجرة

ألغصان وجذع الشجرة يتلوها نضوج  رة عن كشط القشرة اخلارجيةعباالبدع أو التوضيع: وهو  – 1
 .سائل لزج حلييب اللون

عن جتميع إنتاج املرحلة األوىل  اليوم الثالث أو اخلامس عشر وهي عبارةالسعف: تبدأ يف  – 2
مائل إىل اللون األصفر ما يلبث أن  ح أخرى على جذع الشجرة حبيث خيرج منه سائلو وإحداث جر 
 .كان اإلنتاج غزيراً  لى الشجرة أو يتساقط منه على األرض إذايتجمد ع

املرحلة الثانية وتستمر هذه العملية  السعف الثاين وتتم خالل فرتة أسبوعني مناإلدرار: أو  – 3 
 .لعدة مرات حىت ينتهي موسم احلصاد

  استعماالت اللبان وفوائده

العصور القدمية شجرة  ة اللبان يفتعددت استخدامات اللبان عرب العصور حيث اعتربت شجر 
اد  .امللوك واحلكام ا ىمقدسة وأعترب اللبان من أهم وأغلى اهلدايا اليت 

الدفن كما كانت تبخر به هياكل  وقد استخدم املصريون القدماء اللبان يف عملية التحنيط ومراسم
العصور لألغراض الطبية والدوائية  اللبان على مر كما استخدم،  ينية املختلفةالكنائس يف االحتفاالت الد

كما استخدمه اإلغريق والرومان لعالج بعض ،  والطفح اجللدي وذلك لعالج العديد من األمراض
  .مكونات طبيعية اخرى األمراض وذلك بعد خلطه بعدة

، الشرب اهلوائية ولتزكية مياه وترطيب القصبة، كعالج للسعال املزمن وعسر التنفسكما إنه أستخدم  
مقوية للقلب ومنبهة للذهن ولغازات املعدة وأورام  وكمادة، وحاالت اخلمول، معاجلة اللثة واألسنانو 

دراسة خمتربيه طبية على اللبان كمستحضر من قبل أحد الباحثني  وقد أجريت 0الطحال وآالم املفاصل
دف إىل  يط وقتل البكرتيا وعلىمعرفة تأثري اللبان على رفع وحتفيز جهاز املناعة وعلى تثب العمانيني 

 .صورة الدم وعلى وزن اجلسم وعلى أنزميات الكبد

للعديد من  كما أنه يصدر رائحة زكية عند احرتاقه وهو أيضًا طارد،  وأستخدم أيضا للعناية بالبشرة
وال يزال اللبان حىت اآلن يستخدم يف تركيبات ، Phenol" على مادة "الفينول اآلفات املنزلية الحتوائه
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كما يستخدم يف مناسبات كثرية ،  الدينية مثل طرد األرواح الشريرةبعض املعتقدات  دوية احمللية ويفاأل
 خمتلفة ويف مراسم الزواج واألعياد.

  تجارة اللبان والتواصل الحضاري

يف ذلك من حيث  ظفار الصدارة احتل اللبان أمهية كبرية لدى احلضارات القدمية مما أعطى حمافظة
الرئيسية لتجميع اللبان واالجتار به وقامت صناعة تأمني  فقد أنشئت املوانئ واملراكز، تصديراإلنتاج وال

 .والبحرية القوافل التجارية الربية

والعامل فقط بل بني خمتلف  كما أن جتارة اللبان سامهت يف التواصل احلضاري ليس بني ظفار
بشجرة اللبان وتنميتها  هتمامشرتكة يف اال التجمعات السكانية يف اجلزيرة العربية وذلك بوجود مصاحل

فقامت عالقات جتارية ومصاحل مشرتكة بني أصحاب ومالكي  .حد أهم مصادر الرزق املتوفرأ بوصفها
يستخرجون اللبان ويعملون خالل فرتات احلصاد مقابل نسبة معينة من  أشجار اللبان والعمال الذين

 ذين يقومون بتجميع اللبان يف مراكز معينة قبل تصديره إىلاللبان من أهل احلواضر ال جهة وبني جتار

 .بني الناس اتصالل اللبان حلقة فشكّ ، اخلارج من جهة أخرى

يستأجر عمال مقابل نسبة معينة  فمالك األشجار ال يقوم بإستخراج اللبان بنفسه يف الغالب وإمنا
اللبان وجتميعه  باستخراجرهم العمال بدو  ويقوم، من احملصول تصل يف بعض األحيان إىل النصف

يئته وجتهيزه ليتم نقله وتصديريه إىل اخلارج  وحصده وتنظيفه مث نقله إىل املدينة ليقوم التجار بدورهم يف 
 اً.الربية أو البحرية أو كليهما مع سواء بالقوافل

حيث ، لعمالومالك األشجار أو ا وكانت جتارة اللبان تتم بطريقة املقايضة يف الغالب بني التجار
كما ،  باناملختلفة مقابل ما يستخرجه العمال من لُ  يقوم التجار بتوفري املالبس والطعام وضروريات احلياة

 .أن عملييت البيع والشراء تتم بالنقد املباشر

البارزة يف فرتات خمتلفة وأصبحت االقتصادية جتارة اللبان بني الشرق والغرب باألمهية  ارتبطتوقد 
حيث أنه وبعد جتميع حمصول اللبان يف عدة ، املتوسط مهزة وصل بني احمليط اهلندي والبحرمان بذلك عُ 

مثال أنظور وحنون وشصر يقوم بعدها التجار بتجهيزه للتصدير أ مناطق رئيسية من حمافظة ظفار
 :طريقتني اخلارجي بواسطة

، اليمن أو مشال اجلزيرة العربية حمافظة ظفار إىل يربط بني مناطق جتميع اللبان يف: الطرق البرية – 1
ضي جند ومشال اجلزيرة العربية وحىت بالد الرافدين أو عن ااخلايل مرورا بأر  وكانت قوافل اللبان تعرب الربع

املدينة املنورة  مروراً بأراضي املهرة وحضرموت وممالك وموانئ قنا وقتبان ومحري ومأرب ومنه إىل خرآطريق 
فلسطني فاإلسكندرية وبالد البحر  كما يتفرع طريق آخر إىل غزة يف،  اء ودمشق إىل بالد الشام كالبرت مث

 .األبيض املتوسط
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كانت من   حيثوالبليد وحاسك  يف موانئ خور روري(مسهرم) ومرباطمتثلت  :الطرق البحرية – 2
اللبان بصفة بتجارة  وارتبطتالبحرية بصفة عامة  أهم املوانئ يف جنوب اجلزيرة العربية وازدهرت بالتجارة

ر حبراً إىل ميناء قنا امليناء التجاري نقطة جتميعه يف خور روري مث يصدَّ  يف الغالب من فكان ينقل، خاصة
اهلند  حد أهم نقاط جتميع اللبان قبل أن يعاد تصديره مرة أخرى إىل أفريقيا وسواحلأعترب ا اهلام والذي

 .وبالد الشام ومصر

حضارية بني منتجي اللبان  عصور متأخرة إىل ترابط وثيق وصالتيف وأدى ازدهار جتارة اللبان وحىت 
وأصبحت ، واحلصول على السلعة النفيسةه ومستورديه إضافة إىل الوسطاء بينهما وذلك لتأمني وصول

 .أثرت يف اقتصادها واستقرارهاكما الشعوب   جتارة اللبان تلعب دوراً بارزاً يف حياة

وجد  كما أن أقدم مبخرة حجرية،  استورد إىل بالد ما بني النهرينوأشارت املصادر بأن اللبان قد 
على إن  وتدلق.م)  2100-2200(إىل الفرتة ها بقايا لبانًا حمروقأ عثر عليها يف رأس اجلنز تعودفي

  .يعود إىل فرتة النصف الثاين من األلف الثالث قبل امليالد إنتاج اللبان واملتاجرة به مع بالد السند

العربية أو الدولية كالرومان  ت خمتلف القوى اإلقليمية منها كممالك جنوب اجلزيرةكما جاهد
ا على هذه الطرق وأقامت مواقع إال أن هذه  .حلراسة القوافل وأمنت طرقها وغريهم لبسط سيطر

ارت وتوقفت التجارة املتعلقة بذلك وتراجعت القدرات  منعت روما حرق اللبان بعد أن املمالك ا
ار سدها بعد ذلك صادية يف كل من البرتاء ومأرباالقت   .الذي ا

****************  
  باحث من ُعمان.*) 
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  طنجة جوهرة البوغاز
  *حممد القاضي

  االسم والداللة
واليت تنفرد مبوقع اسرتاتيجي ، طنجة إحدى مدن املغرب التارخيية ذات اجلذور احلضارية العريقة

س بوغاز جبل طارق بني احمليط األطلسي والبحر األبيض املتوسط يف تقع على ربوة عالية يف رأ، متميز
ذا املوقع 15حبيث ال يفصلها عنه سوى مخسة عشر كيلومرتًا (، مقابلة الشاطئ اإلسباين ). ومتثل 

بوابة إفريقيا واملغرب إىل العامل اخلارجي عرب املضيق والبحر األبيض املتوسط وعرب احمليط إىل العامل 
ا متتد مقدمة سلسلة جبال الريفاجلديد.  واليت تبدو للرائي سواء من الشمال ما بني طنجة ، وإىل جنو

  مرتفعة. واحلسيمة أو من اجلنوب على طول ممر تازة ككتلة قوية من أراضٍ 
واسم طنجة أثار اخليال املبدع ونسجت حوهلا الكثري من اخلرافات واألساطري. ويستعرض أبراهام ال 

م حتت عنوان "طنجة من األسطورة إىل التاريخ" 1969الذي صدر يف ذكراه عام  ريدو يف البحث
خمتصر ما ورد عن هذه احلضارة يف آداب اإلغريق والالتينيـني فيذكر أن بعض هذه النصوص ربطت 
تأسيسها بقصة الطوفان وما وقع بعد هذا احلدث مباشرة من صراع بني العمالق أطلس رمز القوة 

بوفينيوس ميال" يف القرن األول "جييـني وبني العمالق "أنطي". وأن طنجة حسب ما ذكره البحرية عند األ
ويقال بانيها تذكارًا ألمه هو "سوفاك" ، للميالد اسم أرملة "أنطي" الذي لقي مصرعه على يد أطلس

  ولدها من العمالق الذي قتل زوجها أنطي.
يام هرقل بشق املضيق بعد أن تشكى وهناك خيط أسطوري آخر يربط تأسيس طنجة وتسميتها بق

م الشماليني.   األفارقة من هجومات جريا
الذين وصلوا إىل طنجة قبل أن  ولعل أهم ما ميكن االهتداء به مها صيغتان وردتا يف نقود الفينيقيني

. فاالسم إذن TITGAتـتكا و  TINGAحيث جند صيغتني مها: تنكا  نيعرفها اإلغريق أو الالتينيو 
فكتبوه كما هو أو كتبوه بشيء قليل من التحريف  ني من لغة أهل البلد وجده الفينيقيو أصلي حمل

  ليتماشى مع التفنيق مث جاء العرب فكتبوه بشيء من التصحيف ليتماشى مع التعريب.
 وهو نفسها الواردة عند الفينيقيني TINGISأما الصيغة الواردة غالبا يف النصوص الالتينية فهي: 

ا يف أواخر أمساء عدد من املدن يف شبه جزيرة إيبيـريا أو يف مشال بزيادة حرف ا لسني اليت تكررت زياد
كما وردت يف أوصاف اجلغرافيني وغريهم من كتاب العهد الروماين. ويوسع بعض املؤرخني من ،  إفريقيا

  شهر. حدود طنجة ليجعلوها تعين يف العصر اإلسالمي الوسيط اإلمارة الفسيحة اليت متتد مسرية
  طنجة قبل الفتح اإلسالمي

يرجع تاريخ طنجة إىل عصور ما قبل التاريخ فهي مدينة أزلية على حد تعبري ابن حوقل؛ تارخيها 
عند ابن اجلزار يف كتابه:  دبل هي حسب ما ور ، عصي على التحديد والضبط. تعترب أقدم مدينة مغربية
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بعد مكة املكرمة. ويقول "ميال": ينبغي أن نعود  "عجائب الدنيا" أقدم مدينة يف البنيان على اإلطالق
  وهذا العهد بعيد جدا يف القدم.، إىل عهد األساطري لكي نعرف أصل تأسيس طنجة

ائية حبيث أصبحت جمهولة وال متيز إال إهذا و  ن املدينة اجلديدة غطت املدينة القدمية وأتلفتها بصفة 
ولكن الثابت أن هؤالء ، ني على شكل جمموعة سكنيةببعض معاملها. فقد كانت موجودة قبل الفينيقي

، كانوا أول من زار هذا اإلقليم حوايل القرن اخلامس قبل امليالد،  القوم يف حبثهم عن أرض الغروب
أهم مراكزهم التجارية. وقد خلفوا وراءهم آثارًا شاهدة للتاريخ كبعض النقوش اليت وجدت  هليؤسسوا ب

  لقدمية املعروفة اليوم "بطنجة البالية".بطنجة ا يف عمودين فينيقيني
ا سفنهم لرتبط حركة التجارة  نوملا حل الفينيقيو  بطنجة جعلوا مرساها من أعظم مراسيهم فرتسوا 

البحرية فيما بني الشرق والغرب وكانت املدينة آنذاك تشكل أكرب مركز من مراكز االتصاالت تربط بني 
بني كثري من احملطات البونية القائمة على طول الساحل األطلسي للبحر املتوسطي و  ةالقواعد الفينيقي

ركيولوجية منها: مقربة بونية برأس هضبة أ آثاراً  امبدينة طنجة وضواحيه ناإلفريقي. وقد خلف الفينيقيو 
مرشان ومقربة منحوتة يف الصخور بناحية اهلضبة املعروفة باحلافة واملطلة على البحر قبالة الشاطئ 

وأسسوا مدينة جبهة مغاور هرقل جنوب رأس اسبارطيل اكتشفها علماء اآلثار منذ عهد  ،اإلسباين
قريب. ويالحظ يف هذه األثرية أطالل ملعصرة الزيت وملركز مهم لصيد األمساك ومتليحها. وباإلضافة إىل 

صيد هذا كله نقب علماء اآلثار يف مغاور أشقار وغريها فأماطوا النقاب عن أوان وصوان وكالليب 
األمساك. ويف مغاور هرقل عثروا على حفر رمسية فوجدوها مليئة خبليط من عظام تنتسب إىل شىت 

  األجناس.
م  وحل باملدينة بعد الفينيقيني م ونشر حضار القرطاجيون يف رحلة استكشافية من أجل توسيع جتار

وله مضيق جبل طارق الذي عرب أسط حانونوقد كان رائد هذه الرحلة الشهرية القائد القرطاجي 
) مركبا شراعيا مشحونا بثالثني ألف مهاجر وذلك 60املعروف آنذاك بأعمدة هرقل واملكون من ستني(

ق.م. والرومان يتسربون إىل إفريقيا الشمالية شيئا  146ق. م. ومنذ سقوط قرطاجة عام  470سنة 
طيلة هذه احلقبة ظلت طنجة ميناًء عام). و  500فشيئا حىت احتلوا القطر املوريطاين زهاء مخسمائة عام(

رئيسيا ملوريطانيا الطنجية بل أكرب مدينة مغربية إال أن اآلثار املتبقاة من هذا العهد قليلة وقد شاهد 
  البكري يف القرن احلادي عشر امليالدي عددا كبريا منها.

ذا النهر وقد عثر على قناة كانت متتد من مصب وادي اليهود إىل املدينة حيث يستغل ماء ه
 ORHEEكما عثر على فسيفساء يف الكنيسة اإلسبانية ومتثل الشاعر أورفـي ،  حلاجيات السكان

م 1909-1908. ومن أهم اآلثار املكتشفة فيما بني توهو يغين بالناي وسط جمموعة من احليوانا
 وحيمل يف يده جمموعة من القبور اليت تعلوها صور نباتية ومناظر خمتلفة بينها منظر جندي بني حصانني

وقد اكتشفت إحدى البعثات العلمية بعض النقوش الرومانية اليت ، اليمىن سوطا ويف ساعده األيسر ترسا
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(عني احلمام) وكهف يدعى كهف األصنام جنوب رأس ىل عهود خمتلفة ومحاما عموميا يفترجع إ
  سبارطيل.أ

وبذلك كانت ، بعد الوندال للبيزنطينيو ، كان على املدينة بعد ذلك أن تصمد للوندانيني بعد الرومان
وتعايشت مع خمتلف الدول اليت تعاقبت ، معرضة ألن تغزوها اجليوش من الشمال يف كل العصور تقريبا

  وقد تركت كل فرتة طابعها على املدينة.، على حكم املغرب بل عرفت انسجاما معها
  طنجة بعد الفتح اإلسالمي

سرح العامري وايل مصر يف الهـ على يد عبد اهللا بن أيب 25سنة بدأ الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا 
وعقبة بن ، هـ45عهد عثمان. واستمر يف عهد معاوية الذي أرسل إىل إفريقيا معاوية بن خديج سنة 

فعقبة مرة أخرى ابتداء من سنة ، هـ55مث تبعه أبو املهاجر دينار ابتداء من سنة ، هـ50نافع سنة 
هـ ومل يستقر الفتح باملغرب إال 69هـ فحسان بن النعمان سنة 64لبلوي سنة فزهري بن قيس ا، هـ61

هـ طارق بن زياد 92هـ. ففتح طنجة ووىل عليها عام 89و 87مع جميء موسى بن نصري بني سنيت 
وأصبحت بذلك مع شقيقتها سبتة مركزا رئيسيا لالتصاالت الربية ، الذي انطلق منها لفتح األندلس

ودرعا لصد اجليوش اليت  ، معربا لنقل ثقافة الشرق إىل الغرب، إن صح التعبري، وشكلت والبحرية باملغرب
  كانت تريد أن تعرب أوربا إىل إفريقيا دون جدوى.

عن اخلالفة  وكان ذلك إيذانا بانفصال املغرب، هـ تأسست الدولة اإلدريسية باملغرب172ويف سنة 
ى من الشعوب اليت تكون الدولة اإلسالمية. وبعد أن وميالد شعب متميز يف اجملموعة الكرب ، العباسية

دريسية واحلمودية ما شاء اهللا اقـتعد عرش املغرب املرابطون الذين استولوا على حكمت املغرب الساللة اإل
ومنها انطلقت فيالق جيوش السلطان ، فأصبحت مركزا حربيا، وازدهرت يف عهدهم، هـ470طنجة عام 

ا بعد انقراض ، لينقذ األندلس من الضياع املرابطي يوسف بن تاشفني فقد كانت االنتكاسة اليت حلت 
ذن باحنسار املد اإلسالمي يف هذه البالد لو مل يتسارع البطل ؤ دولة األمويني وقيام ملوك الطوائف ت

ن أشرفت على الضياع أاملغريب إلنقاذها. وفضله يف اسرتجاع األندلس إىل حظرية العروبة واإلسالم بعد 
  ال يعادله إال فضل فاحتها األول طارق بن زياد كما يقول املرحوم العالمة عبد اهللا كنون.

وبعد زوال ملك املرابطني تعاقب على عرش املغرب املوحدون فأصبحت طنجة يف عهدهم قاعدة 
ية. وورشة للسفن احلربية واألساطيل البحر ، ومركزا جتاريا للتسويق والتصدير، لنشاط اقتصادي بامليناء

والواقع أن املوحدين الذين انطلقوا من األطلس الكبري باملغرب األقصى لتوحيد املغرب العريب هم الذين 
واصلوا محل مشعل اإلسالم يف البحر األبيض املتوسط الذي ظل العرب وحدهم سادته طوال أكثر من 

  قرنني.
يم أن يتمكنوا من تطهري لقد استطاع املوحدون جبيشهم اجملهز الباسل وبأسطوهلم البحري العظ

سواحل تونس من الغزو النورماندي الصلييب واسرتدوا منهم صفاقس وسوسة واملهدية بعد أن أحلقوا 
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وأن يواجهوا األسبان يف معارك متعددة على أرض األندلس ، اهلزمية بعسكرهم الربي وأسطوهلم البحري
  ربتغال.األبيض املتوسط وساحل ال روحماربة األساطيل العدوة بالبح

هـ وبرز خالل هذه الفرتة علماء أجالء أمثال الرحالة العاملي 672وخضعت طنجة للمرينيني سنة 
املعروف ابن بطوطة الذي استغرقت رحلته مخسا وعشرين سنة جاب فيها آسيا وقسما من أوربا. وملا 

فة النظار يف غرائب لى رحلته املشهورة "حتمْ وبطلب من السلطان أيب عنان املريين أَ ، عاد إىل املغرب
  يف هذا امليدان. ةوهو من أهم وأمتع التآليف املعروف .األمصار وعجائب األسفار"

  طنجة واالحتالل األجنبي
م ولكنها عجزت عن ذلك 1415كانت الربتغال أول دولة حاولت االستيالء على طنجة سنة 
وكان احملرض األول والداعي لفكرة  فتحولت إىل مدينيت القصر الكبري والدار البيضاء واستولت عليهما.

التوسع يف املغرب األمري إنريكي املعروف "باملالح" الذي أعد جيشا لفتح طنجة اليت وصلها برا عن 
م وأنزل 1437سبتمرب  13طريق القصر الصغري حيميه األسطول من جهة البحر حىت أشرف عليها يوم 

عرضت املدفعية لكثري من ، كانت مضطربة  إال أن صلة اجليش باألسطول، عساكره بضاحية مرشان
 6500إضافة إىل حصار اجملاهدين القادمني من قبائل جماورة ملدينة طنجة للغزاة وعددهم ، األخطار

رجل. فلم جيد إنريكي مناصا من النزول عند رغبة املغاربة بتسليم مدينة سبتة مقابل تسريح أسرى 
  ولكنه نقض العهد.، اجليش الربتغايل

م متكنت الربتغال من احتالل مدينة طنجة هذه املرة بسبب ضعف السلطة املركزية 1471 معاويف 
يف املغرب. وقد دام هذا االحتالل قرنيني من الزمن عانت فيها املدينة من احلكم الربتغايل واإلسباين 

حيث طمست معامل طنجة اإلسالمية وأقيمت الكنائس بدل املساجد وطورد ، ويالت شديدة جدا
ا املسلمون.سك   ا

م انتقلت طنجة إىل أيدي اإلجنليز بعد زواج تشارلز الثاين من األمرية "كاترين" 1662ويف سنة 
فانسحب منها أفراد اجلالية الربتغالية ونقلوا كل شيء فيها ، من مهرها افقد أضحت املدينة جزءً .الربتغالية

ثلكة وحولوها إىل حصن منيع. ولكنه مل ينعم وقضى اإلجنليز فيها على معامل الك، حىت النوافذ واألبواب
م وذلك نتيجة املقاومة العنيفة اليت أبداها أبناء القبائل احمليطة 1684-1662بالراحة طيلة االحتالل: 

بطنجة. ويصادف هذا االحتالل قيام الدولة العلوية باملغرب. فقام حبصارها السلطان موالي إمساعيل 
وكان ، حبيث كانت جيوش السلطان اجلرارة تزداد قوة وبطشا، راالعلوي ملدة ست سنوات برا وحب

مما اضطر معه اإلجنليز إىل اجلالء عن املدينة ، سبانيون والفرنسيون يؤيدون املغرب لتنافسهم مع إجنلرتااإل
بوها1684سنة:  واستغرقت مهمة التخريب عدة شهور وباشره خرباء يف ، وخربوها، م بعد أن 

وسارعت احلكومة إىل إعادة الطابع اإلسالمي إىل ، دينة إىل حظرية الوطن مرة أخرىالنسف. وعادت امل
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، وعادت معهم احلياة املغربية التقليدية، ووزعت أراضيها على قواد اجليش وعاد إليها املغاربة، املدينة
  وازدهرت فيها التجارة وانتعشت من جديد.

حيث أضحت ، ةي عاصمة املغرب الدبلوماسيوصارت طنجة منذ أواخر القرن الثامن عشر امليالد
ا من أوربا وعلى مضيق متر به سفن معظم  معقل السفراء األجانب ومقر نائب السلطان وذلك نظرا لقر

وخصوصا الفرنسية  ةوهو ما عرضها لغارات حبرية من طرف بعض القوى األوروبي، الدول األوربية
ا فرنسا سنة نتيجة التنافس التجاري بينها. و ، واإلجنليزية كان أعنف هذه الغارات تلك اليت قامت 
ن العلوي الذي كان يساعد األمري عبد القادر اجلزائري إثر يف عهد السلطان موالي عبد الرمح م1844

ا فلم جيد الفرنسيون بدًّ ، م. وقد أظهرت إجنلرتا استياءها من املوقف الفرنسي1830احتالل بالده سنة 
م على املغرب وعقد الصلح بني املغرب وفرنسا مبدينة طنجة.اً هلجمن أن جيعلوا حدّ    وما
ا إمرباطور أملانيا غليوم الثاين سنة  اهتماموكانت حمل  ا خطابا 1905العامل عندما نزل  م وألقى 

وضع فيه ، م عقد مؤمتر دويل يف مدينة اجلزيرة اخلضراء1906ضد سياسة فرنسا يف املغرب. ويف عام 
م وتقسيمه 1912إقامة نظام خاص يف طنجة. وبعد فرض احلماية على املغرب سنة  ميثاق ينص على

  إىل ثالث مناطق. اعتربت مدينة طنجة منطقة دولية.
  طنجة والحماية االستعمارية على المغرب 

إذا كانت االتفاقات السرية والعلنية املتعلقة بالوضع الدويل للمغرب قد تضمنت الرغبة يف إقامة نظام 
فإن الدول الثالث املعنية باملوضوع وهي اجنلرتا ، خاص تتميز به طنجة عن بقية أجزاء املغرب إداري

م. وظلت 1923دجنرب  18مل تصل إىل اتفاق بشأن ذلك النظام اخلاص إال يف ، وإسبانيا وفرنسا
 والدسائس األجنبية ومقصدا هلواة، مسرحا للمضاربات املالية، طنجة يف إطار هذا الوضع الشاذ

ا حبكم اتصاهلا باألجانب واتصال ،  املغامرات كما لعبت دورا من أجمد األدوار يف تارخيها ذلك أ
ا ، كانت أسرع مدن املغرب إىل االستيقاظ واستطاعت أن تلمس ما يـبيت ملستقبل البالد،  األجانب 

ة يف املغرب وكانت أهم مدين، فنهضت لتنوير بقية القطر وعملت على إحباط الدسائس االستعمارية
ونشأت فيها املطابع وصدرت الصحف مبختلف اللغات وكان  تاتسع فيها نطاق الشركات والوكاال

يقصدها الكتاب والصحفيون واملراسلون فساعد ذلك كله على أن تتفتق األذهان وتنشر فيها الوطنية. 
ثائق املغربية احمللية ويرى الدكتور عبد العزيز التمسماين خلوق املتخصص يف تاريخ طنجة أن بعض الو 

وتنطق ، للنفوذ األجنيب وقيمه وتقاليده ةاليت عثر عليها حتمل مهوم األهايل وتعكس مواقفهم الرافض
م ا تعترب صرخة صادرة من أعماق ، مبظاهر الفساد اليت كانت تدمي قلو وجترح كرامتهم ومشاعرهم. إ

رآة صادقة عن جتربتهم املريرة مع اإلرساليات وم، وهو حديث العهد باالحتالل، نفوس غيورة على الوطن
واجلمعيات اليهودية احمللية. فتأسست مجعية التعاون اخلريية اإلسالمية. مث مجعيات  الكاثوليكيةالتبشريية 

  الشبان املتعلمني. واحلرص على االحتفال بعيد املولد النبوي وإشاعة روح الوطنية.
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م واليت نصت 1934ي سنة ـاملغريب فطالب الشعب ودخلت طنجة يف منعطف حاسم بعد تقدمي م
ني مناطق املغرب الثالث ومتكني املغاربة يف السفر للخارج من اجلوازات ب على إسقاط جوازات السفر

وكذلك السماح لألفراد بإنشاء مدارس حرة. يضاف إىل هذا انتشار  .وترك احلرية للذهاب حيث شاؤوا
ين والثقايف اليت استهدفت حترير البالد والعقل معا باستعادة السيادة أفكار احلركة السلفية لإلصالح الدي

هدفها ، للوطن والطهارة للعقيدة اإلسالمية. وهكذا نبعت حركة تعليمية إسالمية من أحضان املدينة
بتنقية فكر الشباب  هتمامواال، التصدي للنفوذ الثقايف الغريب ونشر الثقافة اإلسالمية العربية الصحيحة

وتفجري مشاعرها ، وإذكاء محاسها، وتنوير العقول وحتريك النفوس، العقائد الواغلة واملذاهب الباطلةمن 
  الدينية والوطنية.

صارت ملجأ للوطنيني بوصفها فهكذا أصبحت طنجة تضطلع بدور بارز يف حظرية احلركة الوطنية 
جة القمع ضدهم يف املنطقتني اجلزء الوحيد من البالد حيث ميكنهم استنشاق بعض احلرية يف خضم مو 

م حدثا وطنيا بارزا أثار قلق 1930اإلسبانية والفرنسية.كما كانت زيارة األمري شكيب أرسالن سنة 
الحتكاك به واالستفادة من لفقد كانت فرصة أمام هؤالء الوطنيني واجلمعيات ، السلطات االستعمارية

وكانت هذه ، دن اجملاورةاملواء من أهل طنجة أو آرائه وتوجيهاته. وهكذا فقد توافد عليه عدد كبري س
  االتصاالت تتم يف البيوت وحىت يف بعض الدكاكني اليت كانت مبثابة مراكز النشاط الوطين.

  الحدث والداللة.. زيارة محمد الخامس لطنجة
ب م حدثا تارخييا وسياسيا يف تاريخ املغر 1947أبريل  9شكلت زيارة حممد اخلامس ملدينة طنجة يف 

إذ أكدت هذه الزيارة على إصرار املغرب على احلفاظ على وحدته الرتابية ورفضه للتقطيع الذي ، املعاصر
قام به االستعمار ألجزاء الوطن الواحد بني مناطق يف الشمال ويف اجلنوب حيتلها املستعمر اإلسباين 

كما أكدت هذه ،  ويلومنطقة حيتلها املستعمر الفرنسي ومنطقة طنجة اليت وضعت حتت احلجر الد
ا ضمن  الزيارة على انتماء املغرب اإلسالمي العريب وتضامنه مع الشعوب العربية اليت وضعت لبنة وحد
إطار منظمة اجلامعة العربية ردا على مشروع االحتاد الفرنسي الذي يرفضه املغرب. وإذا كان برنامج 

مت جلاللته بطنجة تؤكد على تشبث املغاربة الرحلة وخط سريها وكذا املراسيم واالستقباالت اليت أقي
م وبرغبتهم يف التحرر أبريل  10فقد كان خطاب طنجة التارخيي الذي ألقاه جاللته يوم ، بسياد

م يف حدائق املندوبية السلطانية حبضور رجال احلكومة املغربية وسفراء الدول األجنبية وسلطات 1947
فضال عن سكان طنجة. هذا ،  القادمني من مجيع أحناء املغرباحلماية واجلماهري الغفرية من املواطنني

ويف يوم ، اخلطاب الذي عرب فيه متسكه حبق بلده يف اسرتجاع حريتها واالنطالق من أسر التبعية األجنبية
يته الكرمية عوقد فاجأ ر ، أبريل توجه امللك للصالة باملسجد األعظم يف موكب رمسي حافل 11اجلمعة 

  الناس بنفسه.  مّ لقى خطبة اجلمعة وأمبنة عظيمة فأ
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اجلملة كما يقول املرحوم عالل الفاسي يف كتابه احلركات االستقاللية يف املغرب العريب وعلى  ىوعل
 اً لسان املسيو جرييف املبعوث اخلاص جلريدة (لومند) الباريسية: إن زيارة السلطان لطنجة تعترب قطع

املغربية وحركتها االستقاللية. فثارت ثائرة األوساط السياسية وبدون أدىن نزاع نصرا مبنيًا للوطنية 
عني خلفه دون أن يوجه يغادر على إثرها املقيم العام املسيو إيريك البون املغرب ل، والعسكرية الفرنسية

م ملقر وظيفتهم.   جلاللة السلطان حىت حتيته التقليدية اليت تعود املقيمون بعثها جلاللته بعد مغادر
م بني 1956يوليو  5رت طنجة حتت النظام الدويل إىل أن متت مرحلة االنتقال باتفاق واستم

وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا  ةاحلكومة املغربية من ناحية وبني جلنة املراقبة املمثلة لكل من الواليات املتحد
ا إىل السيادة املغر  وذلك بعد ثالث ، بيةوإجنلرتا وهولندا والربتغال. وقد اعرتف يف هذا االتفاق بعود

  وثالثني سنة من الوصاية الدولية.
  مآثر ومعالم طنجة

تعترب مدينة طنجة من املدن املغربية الغنية باملآثر اليت حتكي عن تارخيها العريق واحلافل باألجماد. فرغم 
ا تعرضت للتخريب من طرف الربتغال مث اإلجنليز من بعدهم ة وامنحت بذلك آثار طنجة اإلسالمي، أ

ومل يبق من معاملها اإلسالمية ما يدل على انتمائها. وقد أدرك السلطان موالي إمساعيل عقب الفتح 
ا  ما ومها: سور حييط  اإلسالمي الثاين أن طنجة يف حاجة إىل أمرين اثنني لن تقوم هلا قائمة بدو

أو يعيد ، املفقود وحيميها من هجمات األعداء. ومسجد حيصنها من الداخل ويعيد للمدينة تارخيها
فأعاد بناءها وسورها وبىن مساجدها وعقد للقائد أيب احلسن علي بن  ؛املدينة بعد أن فقدت إىل تارخيها

ي يعد معلمة ذوال، وأقام به اخلطبة، فبىن القصبة كما بىن املسجد األعظم باملدينة، عبد اهللا الريفي بذلك
لوك الدولة العلوية فحبسوا عليه واغنوا خزانته كبري من طرف م  اهتماممن معامل طنجة. وقد حظي ب

العلمية. ويتميز هذا املسجد من بني سائر مساجد املدينة مبوقعه من مدخل املدينة من جهة امليناء ومن 
  جهة الشاطئ وبالقرب من وسط املدينة العتيقة.

بُنيت يف ، دات العمرانيةومن أهم الوح، ة املدينةاأما القصبة فهي من املآثر التارخيية اليت ترتبط حبي
 .ومركزا الختاذ القرارات العسكرية، عهد السلطان موالي إمساعيل فكانت مقر احلاكم وبيت املال

وعرفت يف عهد السلطان حممد بن عبد الرمحن بناء دور الوكالء وسفراء الدول األجنبية وذلك سنة 
  م.1849

تتباين مساكنها فيما بينها تباينا كبريا من حيث  من املدينة العتيقة واليت اوتشكل القصبة اليوم جزءً 
والشيء نفسه يالحظ يف بعض أحياء املدينة العتيقة. ، الشكل والطراز املعماري املغريب األصيل التقليدي

إال أن هناك تعايشا وانسجاما يف جهات أخرى من املدينة بني املعمار العريب اإلسالمي والفن املعماري 
  الفرنسي واإلسباين.  يلعماري الكولونيااألندلسي والفن امل



201 

ا. فقصر ، لقد تغريت القصبة اليوم بوظائفها وخصائصها واختفت معاملها العريقة اليت كانت تتميز 
، وبيت املال غدا قاعة عرض للفنون التشكيلية، م1923السلطان أصبح متحفا لآلثار منذ سنة 
واسطبل احلاكم وحدات سكنية. ومل يبق إال املسجد ومئذنته  ،واملشور بازاراً. وثكنة املشاة مفتشية لآلثار

وباب القصبة  ىاملثمنة األضالع وسور القصبة الذي ينفتح على باقي أحياء املدينة بواسطة باب العص
بط وتتداخل األزقة وتنتصب البوابات احلجرية  وعلى البحر من خالل باب البحر. حيث تعلو األرض و

ا األبيض ونوافذها املطلية بالزرقة واخلضرة: لون البحر والطبيعة اليت القدمية والبيوت تتجا ور بلون جدرا
على حبهما اإلنسان الطنجي. ويقبل السواح على زيارة مدينة طنجة ويفضل الزائر للمدينة رؤية  جلب

الت التجارية اليت حيث األزقة الضيقة وامللتوية واليت تنتشر فيها البازارات واحمل، اجلناح القدمي من املدينة
روبية قريبة و تعرض بضاعتها املتنوعة ما بني املنتجة حمليا ووطنيا واملستوردة من جبل طارق وسبتة ودول أ

نيا والربتغال وفرنسا وبلجيكا وهولندا. إضافة إىل وجود املقاهي واملطاعم والفنادق من خمتلف اسبإك
األجانب الذين يفضلون اإلقامة  اهتماماملدينة العتيقة ب املستويات واملرافق السياحية األخرى. كما تستأثر

والسكينة يف بيوتات وقصور ذات الطابع املغريب األصيل. فقد اختارها   ءبطنجة ملدة سنوات حيث اهلدو 
كما كتب ،  لفنانني واألدباء واملفكرين وشركات األفالم لتصوير لقطات من أفالمها أو بكاملهااكثري من 

كما تستقبل طنجة مئات األلوف   ف فضاؤها يف كتابات إبداعية عربية وعاملية متنوعة.عنها الكثري ووظ
ا ذهابا وغيابا من و أمن مغاربة الداخل ي ا وأولئك الذين يعربو حيث يعمل  ةىل الديار األوروبيإتو
  اآلالف من املغاربة.
الشرف املطل على املدينة كذلك هناك رأس املنار املشرف على جممع البحرين وجبل   ومن أهم املآثر

ورأس اسبارطيل املشرف على احمليط ، وعلى البحر وضاحية مرشان املواجهة لبعض مدن األندلس وجباهلا
م ومغارة هرقل 1865طلسي وفيه املنار البحري العظيم الذي بناه امللك حممد بن عبد الرمحن عام األ

وقد لعب دورا ثقافيا مهمًا يف تاريخ  م1913سنوات والذي شيد سنة  ومسرح سرفانطس املغلق منذ
  .!معلمة من معامل املدينة اليت آلت إىل العدم، طنجة احلديث

وهناك كذلك املدافع املنتصبة يف بعض جهات املدينة واليت يعود تارخيها إىل القرن السابع عشر 
دمني اه الذهبية يغري القامليالدي فيها الربتغايل واإلسباين والفرنسي واإلجنليزي. والشاطئ الفسيح برمال

  إليه من كل أحناء املغرب والعامل.
  طنجة اليوم

) اليت عملت اإلدارة الدولية االستعمارية على ختطيطها فتتميز بشبكة ةأما املدينة اجلديدة(األوروبي
ت راتتمركز فيها اإلدا، ومرافق حديثة، بناؤها متميز وشوارعها واسعة، جيدة من الطرق وختطيط جيد

وتصطف املقاهي احلديثة مينة  .اكم والبنوك ومركز الوالية ووكاالت األسفار وشركات اخلطوط اجلويةواحمل
ا جللب زبائنها. ومتتلئ العمارات احلديثة اليت تضاعفت يف  ويسرة على جانبيها وهي تتنافس يف خدما
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ا عرب حي امل،  السنوات األخرية ا وجنو صلى وحي السواين وبين كما امتدت املباين شرق املدينة وغر
مكادة واإلدريسية وساحة الثريان(سابقا) وبن ديبان واجلرياري والشرف والعوامة وبئر الشفا نتيجة اهلجرة 

  املكثفة إىل املدينة واليت ازدهرت منذ السبعينات بصفة خاصة. 
وقد عرف ، مفالصغري املنحدر إىل البحر عند املسجد األعظ، اشتهر بطنجة سوقان: الصغري والكبري

ازدهارا كبريا أيام احلماية الدولية وميثل جزءا من املدينة العتيقة وتوجد به البازارات واملتاجر واملقاهي 
 زانه مرك، باملكانة نفسها اليت اكتسبها مع تغيري يف اخلدمات ىواملطاعم والفنادق الشعبية. وما زال حيظ

  املدينة السحري.
كان فسوق طنجة الرئيسي منذ نشأة املدينة إىل أواخر اخلمسينات أما السوق الكبري فقد ظل ميثل 

يعرض فيه الفالحون الوافدون على املدينة من كل النواحي اجملاورة بضاعتهم املتمثلة يف اخلضر واحلبوب 
ا وغري ذلك مما تنتجه األرض وميثل نقطة ، والفواكه والدجاج والبيض والزهور والرياحني واأللبان ومشتقا

ي تفضي إليه ذ. فضاء فسيح تكثر فيه احلركة واملتنفس القواجملال العتي ق بني جمالني: اجملال األورويبتال
 .نبعض دروب املدينة القدمية عرب أبواب أو ممرات كي يعربوا إىل املدينة اجلديدة اليت شيدها األوروبيو 

قر اهليئة الدبلوماسية األملانية ومسجد حتيط به مباٍن مهمة يف مقدمتها دار املندوبية حبديقتها الواسعة وم
دي بوعبيد املتميز مبئذنته العالية واملزخرفة بالزليج املهيمنة على منظر الساحة العام. وقد بين هذا يس

ا من أحداث وطنية 1916املسجد من طرف أهل سوس سنة  ا ذاكرة تارخيية مهمة ملا ارتبط  م. إ
  ه.وثقافية وسياسية قبل االستقالل وبعد

 رم بقص1958زال أهل طنجة يتذكرون بافتخار واعتزاز املؤمتر الذي انعقد يف مدينتهم سنة  وما
مرشان حتت رئاسة املرحوم عالل الفاسي زعيم حزب االستقالل وزعيم حزب الدستور اجلديد التونسي 

عظيما مل تعرف وكان ذلك حدثا ، وزعيم جبهة التحرير الوطين اجلزائري والساعي لتوحيد املغرب العريب
أ جناح مؤمتر لوحدة نبه قبل استقالل تونس واملغرب. ومن طنجة عرف العامل ـإفريقيا الشمالية سابقا ل

  املغرب العريب.
وعشر دوائر إدارية وسبعًا ومثانني مجاعة قروية. متثل ، طنجة اليوم والية تضم عمالة طنجة أصيلة

ميثل السكان النشيطون ، يف كلم مربع 525,5وكثافة سكانية متثل ، كلم مربع  1195مساحتها 
ومعهد عايل للسياحة ومدرسة  122وعدد الفنادق ، عدد املناطق الصناعية ثالثة .فرداً  194992

م 1961ومنطقة حرة أنشئت سنة ، امللك فهد للرتمجة الذائع الصيت ونواة جامعية حديثة وحي جامعي
ملسافرين ووظائف وأنشطة أساسية مكونة ضمن وا عالذي يعرف حركة نقل البضائ، يف ميناء طنجة

اقتصاديات املدينة. إن الدخول إىل طنجة يتم عن طريق البحر أو اجلو أو الرب أو باستخدام السكك 
  احلديدية. 
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مدينة صنعت من تاريخ موغل يف القدم ومن غموض ماثل على ، مدينة سحر عربية، هذه هي طنجة
ا كما وصفهم تغال واإلالدوام. مدينة أغرت اإلجنليز والرب  سبان والفرنسيني وكل أجناس الدنيا. وسكا

، وهلم مترس باللغات األجنبية العديدة، ومعاشرة حسنة وذكاء وأملعية، خالق عاليةأاملرحوم كنون ذوو 
خمتارة للتعايش السلمي والودي بني خمتلف األجناس لروح التفاهم اليت تسود ومن مث كانت طنجة منطقة 

ا ك   افة.سكا
********************  

  المراجعو الهوامش 
  باحث وأكادميي من املغرب.*) 

 م.1995، حممد بولعيش، طنجة عرب التاريخ - 1

 .م1997، عزيزة حممد علي بدر، طنجة بوابة إفريقيا - 2

 ة.بايمن جملة دار الن ةأعداد خمتلف - 3

 م.3/1974 عدد:، جملة الباحث - 4

  ".الحتاد االشرتاكي"ا وصحيفة "العلم"خمتلفة من صحيفة  ادعدأ - 5
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  مسجد دير سانت كاترين
  *فياحلميد صبحي ناص عبد

املسجد موجود وحىت اآلن بداخل دير طور سيناء أو سانت كاترين يف ، مسجد داخل دير! نعم
شبه جزيرة سيناء املصرية. كيف ذلك؟ وملاذا؟ ومىت؟ وغريه من االستفسارات. سنحاول اإلجابة عليها 

ا الديرمن خالل تلك الورقة ا وأيضا املصادر واملراجع  ملعتمدة على أسانيد ومستندات تارخيية حيتفظ 
  (النادرة) اليت حتدثت عن هذا األثر اإلسالمي اخلالد. القليلة

يقع جبوار الكاتدرائية بالقرب من برج كنيستها من اجلهة الغربية البحرية على مسافة  )1(املسجد
ومع ذلك ، )3(و أرضه عن أرض الكنيسة بنحو مخسة عشر مرتاً كما تعل،  )2(تقرب من ثالثة األمتار

 1101أن املسجد قد بين فيما بني عامي( فمنارته أقل ارتفاعا من برج الكنيسة. ومن املتواتر
وزير اخلليفة ، م)1131-1101هـ/ 524-495بأمر من أيب علي املنصور انوشتكني(، م)1106و

وكانت  ، دو املسلمني الذين كانوا يسكنون شبة اجلزيرة السينانيةالذي رمبا عّز عليه أن يرى الب )4(اآلمر
م تدين بالطاعة للدير من دون حمل الئق للعبادة فشِّيد هذا املسجد. باإلضافة ملسجدين آخرين يف  كثر

  .)5(وعند حصن الساحل جبوار "أيلة"، "وادي فريان" وثالثة فوق جبل موسى
تلك البقعة من سيناء كان من أجل احلجاج املسلمني  وهناك من يرى أن بناء هذا املسجد يف

  . )6(املتجهني يف طريقهم للحجاز عرب الوادي املقدس
واألمر الذي جتدر اإلشارة إليه أن اجلامع قد شيد خالل القرن احلادي عشر يف وقت كان فيه الرهبان 

دم املؤسسات املس، يتعرضون خلطر كبري وهو تاريخ ، م1090يحية سنة إذ كان اخلليفة احلاكـم قد أمر 
  اغتيال البطريرك يوحنا األثيين على يد املسلمني. 

فعندما أمر ببناء هذا املسجد مل يتعرض ، وأيا ما كان األمر فقد أحسن اخلليفة اآلمر إىل الرهبان
بل بناه جبوار كنيسة التجلي ويسمى هذا املسجد عند بعضهم باملسجد الفاطمي ، ملباين الدير األخرى

ويعرف أيضًا يف أوراق الدير باملسجد الَعْمريِّ العتقادهم إنه ُبَين على عهد الوايل َعْمرو بن العاص 
ومن َمثَّ ُحرِّف إىل "الَعْمرِي" كما أنه من تقاليد الرهبان التصريح باخلطأ: أنه ، والصحيح أنه نسبة لآلمر

م قد خلطوا بني م) وإن ك1021-966هـ/ 411-336بين على عهد احلاكم بأمر اهللا( نا نعتقد أ
  .)7(اآلمر واحلاكم بأمر اهللا

وقد شيد املسجد زمن "األنبا زخاريا" الذي عينه اآلمر أسقفًا للدير مبوجب املنشور الصادر سنة 
  .)8(م)1103(

م والغريب 15.43م والضلع البحري 7.17ويبلغ املسطح الداخلي للمسجد: طول الضلع الشرقي 
وعرضها حنو املرت وهي ، طول كل منها مرت ونصف املرت، م ولـه ثالث نوافذ10.12م والقبلي 7.40

  مفتوحة يف مواجهة الباب. 
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مرتاً  11درجة ويبلغ طوهلا حنو  36وحتتوي على ، واملسجد له منارة منفصلة عنه تبعد مسافة مرتين
كما أنه على ،  ءواملسجد مبين من احلجر اجلرانيت والطوب الينََّّ ، إىل الدرج الذي يقف عليه املؤذن

وحيمل سقفه عمودين. وعموماً فاملسجد من ، أمتار 7X 10شكل حجرة واحدة ال يزيد اتساعها عن 
وكرسي ، . أما أهم ما حيتويه من آثار تارخيية فهو املنرب)9(الناحية العمرانية واجلمالية بناء بسيط للغاية

م). ويبلغ طول املنرب مرتين وسبعة 1106وكرسي املصحف اللذان ُصِنَعا يف مصر سنة(، الشمعدان
ومدخلة على شكٍل نصِف دائريٍّ ، وارتفاع بابه حنو مرتين واثنني وستني سنتيمرتاً ، وأربعني سنتيمرتاً 

  . )10(مدبب الرأس وتوجد لوحة خشبية تتضمن كتابة يف ستة أسطر باخلط الكويف
، َسْطٌر من أعلى، باخلط الكويف أيضاأما الكرسي فعلى شكل هرم مقطوع نُِقَش على جوانبه سطران 

كما يوجد يف حمراب ،  )11(وسطر من أسفل وفيهما اسم باين املسجد وما له يف سيناء من مآثر
والكتابات املسجلة ، )12(املسجد حجر من املرمر الصَّقلِّّي مدون عليه بعض أمساء الزوار املسلمني

  . )13(ثلثباحلرب األمحر على حمراب املسجد مكتوبة باخلط ال
اليت هي ، ويقوم على خدمة املسجد مجاعة يقال هلم "اخلوجات" وهم من قبيلة صغرية تدعى "الرزنة"

بدنه الرزنة هذه تتناوب خدمة املسجد من عهد ، إحدى بدنات قبيلة "أوالد سعيد" من قبائل الطور
  طويل وعربان الرزنة ليسوا أصًال من العرب".

وإن ذهب بعض املؤرخني إىل إرجاع أصلهم إىل ، جلأوا إليهم باألخوةأوالد سعيد هم أغراب ولكنهم 
وأن أجدادهم كانوا قد أرسلوا خصيصًا خلدمة املسجد مث تناسلوا بني البدو احمليطني والتجأوا إىل ، مصر

وحيتمل أن يكون اسم "الرزنة" حتريفًا لالسم القدمي "راتانو" أو ، قبيلة كبرية شأن القبائل املستضعفة
ازانوا" وهؤالء اخلوجات يتناوبون خدمة املسجد أسبوعيًا وللخوجة مرتب شهري يضاعف يف رمضان "ر 

  وله أيضاً حمل للنوم بالدير. 
"اخلدام" الذين كانوا يلقون من رعاية الدولة مثلما يلقى و وتشري بعض الوثائق إىل هؤالء "السدنة"

م تعرضوا لبعض املضايقا، "الرهبان" فلما علم ، ت ممن ال ينتمون للدير بصلةوحتكي إحداها أ
بالعمل بكل الشدة  -قائد احلماية العسكرية-املسؤولون باألمر أصدروا أمرهم "ألغات قلعة الطور" 

  واحلزم على وضع حد لتلك املضايقات وإرجاع األمر إىل ما كانت عليه من هدوء وسالم. 
برتميم املسجد وإصالحه أكثر من مرة تربعاً منهم  وكثرياً ما جند يف وثائق الدير إشارات لقيام الرهبان

ذا م) أن الرهبان 1465 -1453(وكذلك مرسوم السلطان إينال، )14(وذلك بعد صدور اإلذن هلم 
م م) 1496-1468ويف مرسوم "السلطان قايتباي" (، )15(يقيمون مؤذناً للمسجد على جاري عاد

ومؤنة ، تاجه من زيت الوقود وإنارة وتنظيف املسجدأوجب على الرهبان أن يقيموا للمسجد كل ما حي
  . )16(ويقوم املؤذن بدوره حبماية الرهبان، هذا باإلضافة إىل إقامة مؤذن جديد كلما مات املؤذن، املؤذن
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، وبالرغم من ذلك تشري بعض الوثائق على الوشاية والتعريض بالرهبان عند احلاكم بسبب املسجد
م حيتسون اخلمر بد موا بسد باب املسجد إىل خارج الدير حىت حيجبوا املسلمني بزعم أ اخله كما ا

  عن الصالة بداخله. 
. وتشري إحدى )17(ويف املقابل وجدت وثائق تؤكد نصرة الرهبان للمسجد ورعايته خلدامه وزواره

مستحفظان ، إىل حدوث خالف بني رهبان الدير وسيدي "حممد بن الشيخ عمر الذكور" )18(الوثائق
حول وجود بعض النخيل املوقوف على املسجد داخل ، والناظر على املسجد الكائن بالقلعة، قلعة الطور

وأراد املدعي أن يلزم الرهبان بتعهد مثار تلك النخل بالنظافة واحلراسة فأنكر رهبان الدير ، بساتني الدير
يف صاحل الرهبان مبوجب فلم يستطع ومن مث صدر احلكم ، وطالبوا املدعي بإثبات ذلك، هذا األمر

ويدل هذا احلكم على العدالة والبعد عن التعصب. كما أصدر السلطان سليمان األول ، حجة شرعية
أوامره إىل نائب الشرع بالطور والدزدار مبنع النواب من االعتداء على الدير وحمتوياته وخاصة "املسجد 

فهناك ، لطانية للمحافظة على مسجد الدير. وتتواىل الفرمانات(األوامر) الس)19(الداخل من الدير"
فرمان صادر يف عهد السلطان مراد الثالث وموجَّه إىل ذوات اجلهات السابقة ملنع أحد مشايخ العربان 

من هدم املسجد وبناء مسجد آخر مكانه هذا باإلضافة إىل اعتدائه على الرهبان  -ويدعى أبو بكر–
، . ومبرور الزمن خال املسجد من املصلني والزوار)20(ريهوأمر السلطان باإلبقاء على املسجد وتعم

وأصابه اإلمهال. ويقول األب "مستريمان": إن العرب هجروا املسجد منذ سنني طويلة وإن احتفظ 
، املسجد بكرسيه ومنربه إال أنه ال حيتفظ بالغرض الذي شيِّد من أجله بل صار خمزنًا للحبوب والفواكه

باملسجد مرة أخرى مع بداية القرن العشرين  هتمام. ولكن مت اال)21(ة يرثى هلاأما املئذنة فهي يف حال
ويف فرتة الحقة وضع املسجد ، وتعيني مرتبات للخدم وسدنته، حينما أمر امللك "فؤاد" بفرش املسجد

  . )22(من آثار مصر التارخيية، وأصبح مثل الدير، والدير يف أولويات هيئة اآلثار املصرية ورعايتها
*****************  

  باحث من مصـر.*) 
أول إشــارة وصــلتنا عــن املســجد كانــت عــن طريــق الراهــب "جــاك الفــريوين" الــذي زار الــدير عــام  - 1

وهناك ميارس رجال الدين املسـلمون شـعائرهم دون  -مئذنته -م) وقال: (إن املسجد قائم بربجه1335(
ــاج اإليطــاليون الــذين ســافروا مــن  كمــا،  اعــرتاض مــن الرهبــان اخلاضــعني للســلطان املســلم) أشــار إليــه اُحلجَّ

ويالحظ أن اإلشارات للمسجد كانـت ممزوجـة بـروح التعصـب الغـريب ، م)1384القاهرة إىل الطور عام (
 م). 1895وقد نشرت رحلة "الفريوين" يف دورية الشرق الالتيين عام (، اليت كانت مسة لذلك العصر

2  يناءوطــواف بالســـيارات مـــن صـــحراء ســـ إىل ديـــر طـــور ســـيناءمـــذكرات عـــن زيــارة ، أمحــد شـــفيق - 
، 15ص م)1927(القــاهرة: م األمرييــة  - Bassili; Sinai and St. Catherine 

Monsastry, Cairo, 1957, p.109. 
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- Atiya; the Arabic Treusutres of the convent of Mount Sinai 
in Proceedigs, vol. 11, 1957…,p.13; 

ويرجعهــا مــرقص مسيكــة وســامل إىل ، مــن أمحــد رمضــان وشــقري إىل حنــو مخســة عشــر مــرتاً ويرجعهــا كــل 
وبالنسبة للسيد رابينو فقد حددها على مبعدة سبعة أمتـار ، عشرة أمتار عند األول وستة أمتار عند الثاين

، م1936ســـنة  89م، "جـــامع ديـــر القديســـة كـــاترين بطـــور ســـيناء" يف املقطـــف، بالتقريـــب انظـــر: رابينـــو
  . 401ص

أمحــــد ، 214ص، م)1991تــــاريخ ســــيناء القدميــــة واحلديثــــة وجغرافيتهــــا (بــــريوت ، نعــــوم شــــقري - 3
 . 100ص، شبه جزيرة سيناء يف العصور الوسطى، رمضان

اخلليفــــة "األمــــر بأحكــــام اهللا أبــــو علــــي املنصــــور" ســــابع اخللفــــاء الفــــاطميني وقــــد خلــــف عهــــده  - 4
واملخطوط السابع موضوعه أخبـار األيـام (أول وثـاٍن) ، 726ي خمطوطني حمفوظني مبكتبة الدير حتت رقم

  ورقة من القرن العاشر امليالدي. 75يف 
، 5د.ت) جـــ، النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مصــر والقــاهرة (القــاهرة: دار الكتــب، انظــر: ابــن تغــري بــردي

 -103ص، 1م 2ج م)1969، دائـــــرة املعـــــارف اإلســـــالمية (القـــــاهرة: دار الشـــــعب، 236-170ص
501 .  

اتعــاظ احلنفــا بأخبــار ، أمــا املقريــزي فيقــول: إن اآلمــر هــو اخلليفــة الفــاطمي العاشــر. انظــر: املقريــزي -
، (القــــاهرة: اجمللــــس األعلــــى للشــــؤون اإلســــالمية 3جـــــ، حممــــد حلمــــي أمحــــد، األئمــــة الفــــاطميني اخللفــــاء

 . 133-31م) ص1973

ثار اإلسالمية يف دير سانت كـاترين بطـور عبدالعزيز سامل "اآل، 402ص، املرجع السابق، رابينو - 5
"تـاريخ شـبه جزيـرة سـيناء منـذ ، أمحـد فخـري، 3-2ص، م1965بـريوت ، 10، 1ع، سيناء" يف العلـوم

، 102ص، م)1982، أقــدم العصــور حــىت ظهــور اإلســالم" يف موســوعة ســيناء (القــاهرة: هيئــة الكتــاب
 .912ص، دة أديرة"تاريخ وآثار مصر اإلسالمية" ما 2حـ، املوسوعة املصرية

ال توجـد وثـائق ســينائية تتحـدث مـن قريــب أو مـن بعيـد عــن مـرور احلجـاج املســلمني علـى الــدير  - 6
خاصة وحنن نعلم أن درب احلجيج املصري مل يكن مير بالدير. للمزيـد مـن ، يف الطريق لألراضي احلجازية

مسـرية ، 28-27ص هـ)1329، د.تالرحلة احلجازية (القاهرة ، التفصيالت أنظر: حممد لبيب البتانوين
، جامعــة اإلســكندرية)، كليــة اآلداب،  إمــارة احلــج يف مصــر العثمانيــة (رســالة ماجســتري، فهمــي علــي عمــر

، جامعــة اإلســكندرية، كليــة اآلداب،  دور عربــات الوجــه البحــري يف تــاريخ مصــر العثمانيــة (رســالة دكتــوراه
والشــام وانتشــار اإلســالم إىل منتصــف القــرن ســليمان عبــدالعزيز مــالكي (طريــق حجــاج مصــر ، م)1989

أمحــــد ، 59-39، م1984، 31-30م، اجمللـــة املصـــرية للدراســــات التارخييـــة، الســـابع عشـــر املــــيالدي)
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، عبــاس عمــار، 98-82م) ص1968، وثــائق ديــر صــهيون بالقــدس الشــريف (القــاهرة: األجنلــو، دراج
  . 20م) ص1946، ر الشرقيةاملدخل الشرقي إىل مصر (القاهرة: املعهد الفرنسي لآلثا

توجـــد بعـــض الوثـــائق تـُْرِجـــُع بنـــاًء املســـجد إىل عهـــد اخلليفـــة عمـــر بـــن اخلطـــاب. انظـــر: بيوبلـــدي  - 7
صادر من ديوان مصر احملروسة إىل قـدوة احملـافظني وأغـات قلعـة الطـور وكتخدايـة وسـائر أعيانـه وأنفـاره يف 

"دير سانت كـاترين يف تارخيـه ، لسروجيم) يف حممد حممود ا1708أكتوبر  15هـ/ 1120رجب  20(
. وعلــى الــرغم مــن أننــا مل نعثــر 122ص، 196جامعــة االســكندرية ع ، احلــديث". يف جملــة كليــة اآلداب

علــى نــص مرســوم اخلليفــة اآلمــر إال أنــه توجــد إشــارة صــرحية إليــه يف مرســوم اخلليفــة العاضــد لــدين اهللا بــن 
وبعضـهم يقـول: إنـه وجـده ونشـره. ، م)1169ي صـدر عـام (الذ، آخر اخللفاء الفاطميني، حممد عبداهللا

، 2م، "خمطوطــات ووثــائق ديــر ســانت كــاترين" يف اجمللــة املصــرية للدراســات التارخييــة، راجــع: أمحــد عيســى
  .121-119ص، م1956

  ، 520ص، املرجع السابق، املعلومات املتوفرة عن زخاريا قليلة جداً. انظر: شقري - 8
Robino; Le Monastere de Saint- Catherine du Mont Sinai, le 

caire, 1938, p.83. 
املرجـــع ، . ســـامل55ص، املرجـــع الســـابق، أمحـــد رمضـــان 15ص، املرجـــع الســـابق، أمحـــد شـــفيق - 9
ـــة والزخـــارف مبنـــرب 4-3ص، الســـابق . ويقـــارن علمـــاء اآلثـــار اإلســـالمية مســـجد الـــدير مـــن حيـــث األمهي

 مسجد قوص يف قنا. 

لــرمحن الــرحيم ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه. لــه امللــك ولــه احلمــد حيــي ومييــت (بســم اهللا ا - 10
بيــده اخلــري وهــو علــى كــل شــيٍء قــدير. نصــر مــن اهللا وفــتح قريــب. لعبــد اهللا ووليــه أيب علــي املنصــور اإلمــام 

أمـر بإنشـاء هـذا  اآلمر بأحكام اهللا أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وعلـى آبائـه الطـاهرين وأبنائـه املنتصـرين.
املنرب السيد األجل األفضل أمري احلرمني سيف اإلسالم ناصر اإلمام كافل املسلمني وهادي دعاة املـؤمنني 

وذلـك ، أبو القاسم شاهنشاه َعصََّد اهللاُ به الدين أمتع بطول بقائه أمـري املـؤمنني وأدام قدرتـه وأعلـى كلمتـه
  ). أثق باهللا -يف شهر ربيع األول سنة مخسني مية

(بســم اهللا الــرمحن الرحيـــم ممــا أمــر بعمـــل هــذا الشــمع والكراســي املباركــة واجلــامع املبــارك الــذي  - 11
بالــدير األعلــى والــثالث مســاجد الــذي فــوق مناجــاة موســى عليــه الســـالم واجلــامع الــذي فــوق جبــل ديــر 

ملوفــق املنتخــب منــري الدولــة فــاران واملســجد الــذي حتــت فــاران اجلديــدة واملنــارة الــيت حبضــر الســاحل األمــري ا
هذا وقـد أخـذ شـقري رسـم الكتابـة أعـاله علـى ورق نشـاف عنـد ، وفارسها أيب املنصور أنوشتكني اآلمري)

م) وطبــع الكتابــة 1955وكــان أمحــد زكــي باشــا قــد زار بــدوره الــدير ســنة (، م)1905زيارتــة للــدير ســنة (
قبـــاين الدمشـــقي" املتخصـــص يف اخلـــط علـــى قوالـــب مـــن اجلـــبس وقرأهـــا لـــه ولشـــقري "الشـــيخ مصـــطفى ال
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أما السيد "رابينو" فإن السيد حسن رشيد أمني متحف الفـن اإلسـالمي هـو الـذي شـرح لـه تلـك ، الكويف
  والكرسي واملنرب حمفوظان يف متحف الفن اإلسالمي. ، اخلطوط
ســليم بــن حممــد ، م)1519ســبتمرب  25هـــ/ 925رمضــان  28ومــنهم "مفتــاح عبــداهللا" يف ( - 12

 م). 1612سبتمرب  14هـ/ 1021رجب  18طيب وبصحبته مجاعة من العساكر الباشبوزق يف (اخل

مــن بــني تلــك النصــوص (هــو حــيب ومعيــين ومغيثــي يف مفتــين ومشــهدي حضــر يف هــذا اجلــامع  - 13
حممـد بـن مصـطفى بـن حممـد ، الراجـي ربنـا القـدير، املقدس املبارك العبد الفقري املعرتف بالذنوب والتقصري

  . إخل). .احلقري غفر اهللا تعاىل له ولوالديه وجلميع املؤمنيني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات، عبداهللابن 
يقول: (بسم اهللا الرمحن الرحيم يا فتاح يا علـيم أودعـت يف املكـان املبـارك شـهادة أن ال اآلخر  والنص

كـان ،  رضوان اهلواري بـن علـي الرافعـيكتبه ،  إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
  .5-4ص، املرجع السابق، وأين ما وىل بوجهه وغفر له ولوالديه..). انظر: سامل، اهللا له أين ما كان

 من وثائق دير سانت كاترين.  225انظر: الوثيقة رقم  - 14

  من وثائق دير سانت كاترين. 51انظر: الوثيقة رقم  - 15
  من وثائق دير سانت كاترين.  60انظر الوثيقة رقم  - 16
م (أنه قد مت االتفاق ببندر 744ففي كتاب (األم) نص ملطران الدير "نكيوفورس الكرييت" يف  - 17

الطــور حبضــور اإلمــام بــني نكيتــورس أقلــوم الــدير وكاتبــه اخلــوري جــرجس تلحمــه مــن جهــة وبــني مجــاع أبــو 
اجلــــامع وتنظيفــــه) وخبصــــوص املطــــران  هــــديب وموســــى ولــــد علــــي وغريمهــــا مــــن جهــــة أخــــرى بشــــأن إنــــارة

 523ص عنــد شــقري 45) فهــو املطــران رقــم Nikephoros Marthalls(نيكوفــورس مارثالســي 
م حيــث أقــام مطرانــا علــى الــدير 1729-1749وهــو مــن كريــت  90ص واخلــامس والســتون عنــد رابينــو

  مدة عشرين عاما مث استعفى ومات يف بلدة كريت. 
، املرجــع الســابق، نقــال عــن الســروجي 26ص، يونــاين –ســينا  2253انظــر: املخطــوط رقــم  - 18

 . 115ص

م مـن وثـائق ديـر سـانت 1534إبريـل  5940/15رجـب  30يف  129انظـر: املرسـوم رقـم  - 19
 كاترين. 

م مــــن وثــــائق ديــــر 1582/ يوليــــو 5950مجــــادى الثــــاين  15يف  156انظــــر: الفرمــــان رقــــم  - 20
 سانت كاترين. 

  .408ر القديسة كاترين بطور سيناء...) صرابينو (جامع دي - 21
م) كتابــا عــن املســجد مســاه (مطلــع النــور 1535/ 5942ألــف "مشــس الــدين الشــامي" (ت  - 22

كمـا أن مجعيـة حمـيب اآلثـار  ،  صـفحه بـدار الكتـب املصـرية 22يف فضل الطور) وتوجد منـه نسـخة تقـع يف 
ــا لــدير ســانت كــاترين مســج دا أثريــا داخــل الــدير قبلتــه جتــاه املســجد كانــت قــد اكتشــفت يف أثنــاء زيار
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ســــبتمرب  71ســــنة ، 3563ع ، انظــــر: روز اليوســــف، األقصــــى ومل يـُْعــــَرْف بـَْعــــُد مــــن الــــذي قــــام ببنائــــه
  . 18ص، م1996

بالقيـــام بـــبعض  -بعـــد عـــودة ســـيناء إىل مصـــر–وقـــد قـــدمت الســـلطات املصـــرية ممثلـــة يف هيئـــة اآلثـــار 
اجلـامع ، عة,, آثار معمارية ليشـملها الرتمـيم وهـي (الكنيسـة الرئيسـيةالرتميمات داخل الدير حىت انتقى أرب

ومبـــىن االســـرتاحة خـــارج الـــدير) هـــذا وكانـــت منظمـــة ، ومبـــىن املعصـــرة أســـفل اجلـــامع، الفـــاطمي ومئذنتـــه
اليونيسكو قد شيدت يف حدائق الدير بيوتا صغريه الستقبال الزوار وتسـتوعب مـا بـني أربعـني إىل مخسـني 

  م).1986آثار سيناء. دير القديسة كاترين (القاهرة اآلثار ، . انظر: آمال صفوت األلفيزائرا يوميا
- Kammerer, op.cit. p. 143; Dobson, op.cit, p53. 
G.m. Sotiriou, les icons du mont sinat, Athens 1958, 

vol.2,p.228. 
  وهي أول دراسة علمية على نطاق شامل للدير وكنوزه.

- Weitzman, the jephthah panel in the be muof the church of 
st, catherin’s (in Dumbaerton), oaks papers, USA, 1964, p.341-
352-, (introduction to the Mosaics and Monumental paintings 
(in the church and fortress of Justinian, USA, 1965, p.11-18; 
Ihor, savcanko; inscriptions p.19-20; G,H, forsyth, introduction 
to the Architecture, p. 5-10. 
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  هل صارت حامالت الطائرات "روح العالم"؟
  التغيرات في العالم العربي ودور الغرب

  *ألكسندر فلورس
م يُطلُّ من نافذة منزله رأى نابليون بونا برت املنتصر 1806عندما كان هيغل بعد موقعة بيّنا عام 

يوَمها عىن هيغل أن اجلنرال نابليون يدفُعُه  –"روح العامل على جواد"  :فتمتم قائالً ، املعركة املذكورة يف
استطاع أن ينجز أمراً كبرياً فعًال يؤّدي إىل تقدٍم تارخيي؛ وبدون أن يقصد هو نفسه ، حلمه بصنع التاريخ

(مع عالمة ت الطائرات يف سياٍق واحدوحامال، شيئًا من ذلك. وعندما أضع هنا "روح العامل" اهليغلية
الذي ما َحتّدث أحٌد مثُلُه من قبل عن ، فإمنا أقصد إىل سؤال الرئيس األمريكي جورج بوش، تعجُّب!)

هل يصّدق أنه حقق أو حيقق ، ورمبا تصرف أيضاً حبسب هذا االعتقاد، دعم الدميقراطية يف العامل العريب
ا صورة الرئيس بوش ، سياق نفسه؟! أما حاملة الطائراتإجنازاٍت رمبا مل يكن يقصدها يف ال فاملقصود 

عندما كان يعلن أّن احلرب انتهت وأنَّ ، على حاملة الطائرات أبراهام لنكولن وبلباس البحرية األمريكية
  العراق سقط!

وهو ، قوالواقع أّن حرب العراق ُشّنت حتت شعاراٍت متعددٍة من بينها بناُء نظاٍم دميقراطٍي بالعرا
ا صدام حسني ونظامه مثل الِصلة مع ، شعاٌر جرى رفْـُعُه بعد تراُجع الشعارات األخرى اليت ُرمي 

وامتالك أسلحة الدمار الشامل. وال أريد هنا أن أنفي إمكان أن يكوَن بعُض ُدعاة ، اإلرهابيني
  .املعقَّد بشيٍء من التأين فدعونا نقارْب هذا امللفّ  –الدميقراطية بالعراق من أصحاب النوايا احلسنة 

يبدو أّن األمائر األوىل جاءت مع امليول القوية التباع سياسٍة جديدٍة يف منطقة الشرق األوسط.  
االحتفاظ بعالقاٍت جيدٍة مع كل دول املنطقة بدون ، كانت السياسة التقليدية للواليات املتحدة

والقدرة عند الضرورة على ، قويًا جداً استثناء؛ مع مالحظة عدم السماح بأن يصبح أحد األطراف 
استخدام هذا الطرف ضّد ذاك. وكان اهلدف احلاضر لتلك السياسة حفظ اهليمنة العاملية للدولة 

وتأمني احلصول على النفط وتصديره دون عوائق. وما كانت للفضائل الدميقراطية أو املراعاة ، األعظم
ظم. بل إّن العالقة الوثيقة بإسرائيل ما أثَّرت على اخلطوط حلقوق اإلنسان أية إيثار من جانب القوة األع

وقد أتاح ذلك ، العامة لتلك السياسة. وما كانت الواليات املتحدة مهتمًة بالتدخل املباشر باملنطقة
إلسرائيل الفرصة لبناء قوة عسكرية تشكِّل عنصر ردٍع معتٍرب يف منطقة الشرق األوسط. وقد جعلت 

بإسرائيل أوضاع الواليات املتحدة معقَّدًة بعض الشيء مع العرب املعادين إلسرائيل العالقات الوثيقة 
لكّن األمريكيني استطاعوا بشيء من احلذق والرباغماتية أن َحيفظوا توازناً من نوٍع ما. وعندما كانت دولٌة 

املتحدة؛ فإّن  بأن تضّر بدولٍة جماورة أو حىت مبصاحل الواليات، ما أن خترج من حدود ذاك التوازن
كانت مستعدًة للتدخل ولو عسكرياً؛ لكن بطريقٍة دفاعيٍة إذ ظلَّ املقصود إعادة ،  الواليات املتحدة

جلهيت التوازن واالستقرار. واملثُل األبرز على ذلك عراق صدام حسني ، الوضع إىل ما كان عليه قبل النزاع
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ت بالقوة العسكرية؛ لكن مل حيدث شيٌء م. فقد ُأخرج صدام من الكوي1990الذي غزا الكويت عام 
أكثر من ذلك. فقد ُأضعف العراق إىل احلّد الذي ميكن معه إعادتُُه إىل املعسكر األمريكي يف املستقبل. 
م  وكذلك األمر مع اآلخرين السيئني باملنطقة مثل إيران وسوريا وليبيا. فقد حاول األمريكيون االحتفاظ 

م الداخلية.يف "دار الوقاية" لكّن أحد   اً مل يتدخل يف شؤو
وتغري األمر متامًا مع "خطة" استحداث سياسة أمريكيٍة جديدٍة يف الشرق األوسط. وأنا أذكر هنا 

ما سيطرت متاماً. ترى اخلطة ، "اخلطة" ألّن السياسة اخلارجية األمريكية اليت أرادت تطبيق هذه اخلطة
، يف املنطقة. ذلك أنَّ الظروف السائرة ينبغي أن تتغريَّ  ضرورة تدخل الواليات املتحدة بشكٍل مباشرٍ 

واحلكومات السيئة ال ينبغي جماملتها أو حىت حصارها بل ينبغي إسقاطها وبالتدخل العسكري الفعلي 
أو بالتهديد به لكي تعود إىل الصواب وما كان هؤالء غري احملبوبني قليلني؛ إذ منهم صدام حسني 

وحىت مصر يف بعض ، والسلطة الفلسطينية، والنظام السعودي، والنظام السوري، اينوالنظام اإلير ، بالعراق
وحتدث ، األحيان. وقد تصَّور خمّططو السياسة األمريكية اجلديدة هذا األمر باعتباره كفاحاً ضد اإلرهاب

ليس  بعضهم عن احلرب العاملية الرابعة. وقد رأى أولئك املتحمسون أّن اهلدف من وراء ذلك الصراع
وإحالل أنظمة دميقراطية يف تلك البلدان. ولكي يكون ، مكافحة اإلرهاب فقط؛ بل واقتالعه من جذوره

: "إّن األنصار محاسًا للسياسات اجلديدةدقيقًا ما ُأحاوُل إيضاحه هنا أُورُد اقتباسًا قصريًا من أحد أشّد 
ته. وقد جنح هذان النظامان بصرف انتباه ومحايالغرب لوقٍت طويٍل بدعم  تقد متتع ةالديكتاتوري مةنظألا

عادين للغرب مبا يف ذلك طالبان
ُ
م؛ من خالل دعم الراديكاليني امل   .مجهورهم عن تصرفا

أحناء ُأخرى ما طلبته يف ، لقد كان على الواليات املتحدة منذ زمٍن طويٍل أن تطلب يف العامل العريب 
: العاصفة املتجمعة؛ يف: لروبرت كيغان ووليام كريس تو : "التحول الدميقراطي!"(من العامل وجنحت فيه

م). وما لقي هذا الربنامج دعمًا واضحًا إّال من فئٍة حمدودٍة هم 2001، أكتوبر 29، ويكلي ستاندارد
سبتمرب  11املعروفون باسم "احملافظني اجلدد". بيد أّن هذه اخلطة أو هذا الربنامج صار بعد أحداث 

  .؛ وخباصٍة يف التوجهات ضد العراقهمة جزءاً من سياسة اإلدارةم يف عدة نقاٍط م2001
ل أشقر أن وصفه هذا االجتاه اجلديد يف السياسة اخلارجية األمريكية سبق للباحث السياسي اللبناين بو 

ية تعين : إنه اإلنتقال من حيِّز "السياسة الواقعية" إىل حيِّز السياسة املقالية. والِقْدُر الواقععلى النحو التايل
لكْن تصاحبها لغٌة مجيلٌة تربِّر وُتُسوِّغ. أما الِقْدُر املثالية ففيها حتلُّ ، انتهازيًة تقوم على املصاحل املباشرة

ُثل الدميقراطية باعتبارها األهداف وليس املصاحل املباشرة. أو بعبارٍة أخرى فإّن األمريكيَّ 
ُ
األيديولوجيا وامل

نار من حول الِقْدر؛ فإنه يرمي نفسه يف النار رجاَء إطفائها أو زيادة وبدًال من أن حياول إطفاء ال
ا  ، إشعاهلا! وأيًا تكن األوصاف املمكنة اليت تُعطى للسياسات األمريكية يف املنطقة العربية فال شكَّ أ

ا دعم الدميقراطية. والشكَّ أّن التغيري يف العامل العريب ضروريٌّ  ومطلوب؛  كانت سياساٍت تغيريية عنوا
  !؟لكْن ما هي الظروف والسياقات اليت جتعُل من هذا األمر ممكناً أو غري ممكن
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: تدخل للتغيري وجناح السياسات اجلديدة كان العراق هو البلد الذي اختري ليكون منوذجاً   :العراق
. والتدخل بل للغيري الفّعال أو الراديكايل، وليس إلعادة الوضع إىل ما كان عليه، عسكري قوي بالعراق

  :ولذلك فَسُأوجُز خطوطَُه الكربى، األمريكي بالعراق ليس ملفاً مثرياً للفرح؛ لكّن دالالتِه كبريةٌ 
ال يستطيع أحٌد أن ينكر ُحْسَن النوايا األمريكية فيما يتعلق بنِشر الدميقراطية. لكّن األمريكيني  -1

  .بعضِها ببعٍض بسهولةربطوا هذا اهلدف بأهداٍف ُأخرى مناقضة أو ال ميكن تعلُُّق 
عدَّلت من األولويات األمريكية. فبالنسبة للعامل ، إّن التطورات الطارئة بعد احتالل العراق -2

األول بعد سقوط صدام حسني, والبدء بدقرطة البالد بطرائق؟ غريبة بعض الشيء؛ صار واضحًا أّن 
ت البالد وعلى رأسها النفط وقعت يف أيدي وأّن ثروا، اجلنود األمريكيني باقون وبأعداٍد كبرية ملدٍة طويلة

 وكذلك طبعًا احلكومات العراقية املتعاقبة حتت مسمياٍت خمتلفة. وكل ذلك يناقض مبدأ، األمريكيني
م نشر الدميقراطية؛ لكْن وسط ظروف االضطراب  السيادة الوطنية. يصرُّ األمريكيون على إراد

وبالتأكيد فإّن األمزجة ، العراقيون األمريكيني بالرتحابواالحتالل كيف ميكن بلوُغ ذلك؟ ما استقبل 
ثري هناك اجملتمع العراقي الشديد التنوع والك، ضدهم أكثر من ذي قبل. وإىل جانب السياسة األمريكية

يريد اإلداريون األيديولوجيون ، والغزو األمريكي، يجتماع: التفاُرق االالصراعات. ووسط هذين الظرفني
  ىل منوذٍج للحكم الصاحل والدميقراطية يف الشرق كلَّه!حتويل العراق إ

ولنعد إىل تطورات النقطة الثانية. فقد ُوْوِجَه األمريكيون مبقاومٍة شرسة. وما اقتصر األمر على املقاومة 
املسلَّحة من جانب املتشردين وبقايا نظام صدام؛ بل مشل فئاٍت واسعًة من الشعب العراقي. مث إنّه حىت 

األحزاب اليت جاءت مع االحتالل أو تعاونت معه ما اتفقت دومًا مع سياسات إداريي القوى و 
االحتالل. لقد أطلق االحتالل األمريكي عدة قوى تنافرية أو تالؤمية من عقاهلا. وال شكَّ أّن احلراك 

النتائج املهمة أّما املؤديات و ، السياسيَّ أيام االحتالل أكرب منه أيام صدام حسني. والتغري عميٌق وواسع
  .فتحتاج إىل مقاربٍة أوضح
إّن تأثريات السياسات األمريكية على بلدان املنطقة كبريٌة ومستمرة. وقد كان النزاعات األخرى: 

، النظام العراقي السابق غري دميقراطي ويعتدي على جريانه. لكّن تغيريه لن يبقى بدون أثٍر على املنطقة
. وكان احملافظون اجلدد قد رأوا التغيري آتيًا يف عدة دوٍل باملنطقة. بيد فاالستقرار يتعرض لتحدياٍت أكرب

ٍة بسيطٍة أّن ذاك التغيري ما عاد واحدًا وال مبّشرًا بعد ما تشهده أفغانستان ويشهده العراق. وقبل فرت 
رت لستني : إّن الواليات املتحدة ختّلت متامًا عن السياسة التقليدية اليت استمقالت كنوندوليزا رايس
، على حساب الدميقراطية: ليصبح كل شيٍء رهنًا بتحقُّيقها(فايننشال تاميز، عاماً؛ أي االستقرار

م). لكْن رغم هذه التصرحيات واالستنتاجات العنيفة؛ فإّن املواجهة مع مصر ما كانت 17/4/2006
من أهداف سياسات احملافظني  وبذلك بقي هدفٌ ، ناجحًة وال مفيدة. مث إّن العالقة بالسعودية مل تـَْنهزَّ 

اجلدد هو الوضع يف السعودية. واملعتقُد اليوم أّن احملافظني ما أمكن هلم الدخول إىل املُّحرمات 



214 

واملسلَّمات! ومع ذلك فقد رّكزوا على سورية وإيران واحلكومة الفلسطينية. فسقوط نظام صدام ما عاد 
حالة حرٍب مع إسرائيل, وحتاُلٍف مع إيران. وبدًال من باملنطقة غري سورية وإيران. أما سورية فهي يف 

اهلجوم على سورية؛ فقد جرت مهامجة النظام اخلارج من لبنان؛ أو أنه جرت مهامجة سورية بالواسطة من 
/ إلخراجها من لبنان. فلّما قُتل احلريري ما عاد ممكناً للسوريني البقاء فخرجوا يف مايو 559طريق القرار 

  .م2005
ًا خاصًا ملا تشّكُلُه من اهتمامقع أّن التطورات اليت أدت إىل اخلروج السوري من لبنان تستحق والوا

بلورٍة لعدة تطوراٍت باملنطقة وباختصار ميكن القول إّن السيطرة السورية كانت شديدة الوطأة وال ميكن 
وخرج السوريون ، لكما سبق القو ،  قبوُهلا. ولذلك فقد تسارعت األحداث بعد مقتل الرئيس احلريري

م. وما كانت اجلرأة 2005وظهر متظاهرون مبئات األلوف يف الشوارع يف فرباير/مارس ، عسكرياً 
ديدات ، قليالً وما كانت القوى املضاّدة لتهدأ أو ترتاجع ، السياسية لدى اللبنانيني لتبلغ مداها لوال 

صوًال لالنتخابات احلرة واليت غريَّت املوازين واليت دعمت هذا التغيري و ، (والفرنسيني) الواضحةاألمريكيني
، كالمها،  ومقتل احلريري، اليت كانت سائدة حلوايل العقدين من الزمان. بيد أّن الفساد السورّي يف لبنان

ما أْنسيا قوًى كثريًة الوقائع اجلديدة واليت عنت زيادَة النفود األمريكي والغريب. وباستيقاظ هذه املخاوف 
عاد كثٌري من اللبنانيني يرون أّن ، الواليات املتحدة ووقوفها إىل جانب إسرائيل وضد العربالقدمية من 

. واإلسالمي. وقد كانت لكال .النفوذ السوريَّ ضروريٌّ إلجياد تواُزن يتجنب اخللل الوطينَّ والقوميَّ 
وبسبب تصاُعد -ني وما بعد. بل إّن االجتاه 2005االجتاهني مجاهريه اليت نزلت للشارع خالل العام 

وقد اشتبكا يف صدٍر واحٍد أحياناً ، تقاطعا وتبادال املصاحل أحياناً  –التوتر الداخلي مع النظام السوري
: ظلَّ وليد جنبالط طوال أكثر من عقدين عدواً الدرزية يف لبنانمثل وضع وليد جنبالط زعيم الطائفة 

وجد ، ية وضغوط حزب اهللا بعد مقتل احلريريمصمِّمًا للواليات املتحدة. لكنه وسط الضغوط السور 
، ومتفقاً مع الرئيس جورج بوش يف بعض حتليالته. وما شاهدناه يف لبنان، نفَسُه منحازاً للواليات املتحدة

مثل حركة "كفاية" اليت أرادت تغيري الرئيس يف مصر بطريقٍة ، موجوٌد يف بعض البلدان العربية األخرى
ت الطيبة بني مصر والواليات املتحدة؛ فإّن حترك كفاية ما كان ممكناً لوال النافذُة دميقراطية. ورغم العالقا

  .اليت فتحها األمريكيون على التغيري
توافُق ، الشكَّ أّن املطالب الغربية بالتغيري الدميقراطي يف العامل العريب :العامل العريب وضرورة التغيري

وهذا االندفاع العريب تبلوره التقارير الثالثة اليت أصدرها مثقفون حاجًة عربيًة ملحًة للدميقراطية بالفعل. 
عرب خالل السنوات األربع املاضية عن التنمية البشرية واإلنسانية. ويف هذا التقرير جيري تقييم األوضاع 

قد حبسب املقاييس املعتمدة للتنمية البشرية يف العامل املعاصر. و ، يف البلدان العربية من شىت النواحي
أظهرت تلك التقارير العلمية إىل حٍد ما أّن العاملَ العريب ليس متخلفاً مبقاييس األمم املتقدمة يف احلروب 

بل هو متخلٌف حبسب املقاييس والدرجات السائدة للتطور والتطوير يف أكثر بقاع ما ، وأمريكا وحسب
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 :وعات احلّساسة بالنسبة للنمو والتطوريُعرُف بالعامل الثالث. ويبدو النقص والرتاُجُع فظيعًا يف املوض
وانقباض معريف عن العلوم املتقدمة يف بقاٍع كثريٍة من ، الدميقراطية وحقوق اإلنسان, وهضم حقوق املرأة

العاَمل. ومع ذلك فليس ضروريًا إنكار اجلهود املبذولة يف التعليم ومساعي حمو األمية. ويبقى يف امليزان 
طية ما اسُتخدمت للتحديث كما جيب, وأّن املعدَّل الوسط للبطالة يف سائر ديار السليب أّن الثروات النف

  مليون شاب وشابة سنوياً! 6يف منطقٍة يدخل إىل سوق العمل فيها ، %15العرب هو 
أّن الرئيس بوش يف كلمٍة له أمام مؤسسة الدميقراطية يف ، ومما يدل على تناُقضات املوقف وتعقيداته

 أثىن على "التقدير األخري الذي صاغه مثقفون عرب". لكّن اإلدارة األمريكيةم 2003نوفمرب  6
(الثالث) وأرغمت على إصداره مشوَّهًا وإن أكّد املدير اجلديد للتقرير أّن ناقشت كثريًا يف التقرير األخري

، م2004م النصَّ ما دخلته أكثر من تغرياٍت طفيفة! لقد كان املقرر يف أن يصدر التقرير يف صيف العا
م. وهكذا فال شكَّ يف وقائع الضعف النازل بالعرب 2005لكنه بعد اليت واللتيا صدر يف أبريل عام 

وكيف خنرج منه وعليه؟ ، وجوداً وسياسيات. لكْن كيف ميكن إدراك أسباب هذا الضعف أو اإلحاطة به
، مل يف النهوض العريب الكبريوطرائق اخلروج منها. األوىل ترى أنه ال أ، هناك مدرستان يف رؤية األزمة

وسيستمرُّ اجلمود والضعف. والذنب ذنبهم وليس ذنب أحٍد ِسواُهم. واملدرسُة اُألخرى ترى أّن الضعَف 
  .ذو مصادر خارجية وليس للعرب ذنٌب فيه

ي يف العامل العريب. والقوُة جتماعهناك حاجٌة ملحٌة للتغيري السياسي واالقتصادي واال العلمانية:
ا تريد التغيري وحتبِّذه وتدفُع إليه. وصحيٌح أّن هناك عربًا يرفضون مبدئيًا التدخل األعظَ  ُم تزُعُم أ

وإن ، األمريكي؛ لكّن األكثرية بني املثقفني والسياسيني ال ترى مانعًا يف الدعم األمريكي للدميقراطية
اليت ستحمل أعباء النهوض : من هي القوى الدميقراطية بعض التفاصيل والوقائع. ومع ذلك استغربت

وسوف تستفيد من اإلقبال الغريب على الدميقراطية؟ اإلسالميون على اختالف ، والتغيري الداخلي
م م وحتركا عارُض الرئيسيُّ يف أكثر البلدان العربية. بيد أّن عوائق هؤالء بالغربني ، حركا

ُ
هم الطرف امل

م بالفئات االاألورويب واألمريكي ختالطها املشاكل, وكذلك ع ية احلديثة أو الليربالية يف العامل جتماعالقا
امات مع الغرب منذ عقود والتغريب أحد األمراض الرئيسية من وجهة نظرهم ، العريب. هم يتبادلون اال

ويكرُه ، واليت نزلت بالعرب واملسلمني منذ أكثر من قرن. والغرُب نفُسُه ال يثق مبعتديل اإلسالميني
م. ومعروٌف أّن احلرب اجلارية منذ مخس سنواٍت على اإلرهاب إمنا بدأت ضد فصيٍل إسالمٍي راديكالييه

فهل الصحبُة ممكنٌة بني األمريكني والتغيري بني اإلسالميني يف  :هو فصيل القاعدة بزعامة أسامة بن الدن
  العامل العريب رغم االختالف يف األفكار واملصاحل واملمارسات؟!

فأنا أُريُد اإلشارة إىل فريٍق آخر منهم هو فريق ، حلديث عن التغيري يف العامل العريبوما دمنا بصدد ا
ويدعون إليها وال يرون مكانًا ومكانًة ألنفسهم إّال يف دولٍة ، العلمانيني الليرباليني الذين يتقبلون احلداثة

وباالنتخابات احلرة. وهؤالء  وباملؤسسات العقالنية، دميقراطيٍة قويٍة ومستقرة بالدستور وبفصل السلطات
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م سيئٌة تقليدياً بالواليات املتحدة وأحياناً بالرأمسالية: إذ إّن بينهم يساريني وقوميني كثريين. ، أيضاً عالقا
م.، والبد هنا أن ُأشري إىل أّن ُكّتاب تقارير التنمية العربية   منهم أو من تالمذ

م بشأن الدولة واحلداثة والدميقراطية؛ وال أستطيُع هنا طبعًا أن أتعرض آلراء اللي رباليني العرب ودراسا
إذ هي حبوٌث جاّدٌة ومركبٌَّة وال توفّيها هذه العجالة حقَّها. لكنين أودُّ اإلشارة إىل أحد أبعاد التفكري 

رب رغم  الليربايل يف العامل العريب وأعين به حديثه عن "الظالمية اإلسالمية". والوقُع أّن الليرباليني الع
م الكثرية ما شكلوا يوماً قوًة سياسيًة أو  يًة بارزة. مث إَين لسُت من رأيهم يف رجعية اإلسالم اجتماعكتابا

ومجاهريه أو أنه ديٌن ٌمعاٍد لسالم العامل وأمنه وتقدمه. بل إنه ال ميكن احلديث عن رؤيٍة إسالميٍة شاملٍة 
ا الرئيسية تقول بالدميقراطية اليوم يف كل األمور. فاألحزاب اإلسالمية ذا ُ ا, وتيارا ُ ا تعدد رؤاها وممارسا

والتعددية حمدودًة أو واسعة وإن أعطْتها عنوان الشورى أو املساواة أو العدالة. بيد أّن اإلسالميني 
هم متشددون جتاه اآلخرين ممن خيتلفون عنهم يف الدين أو األفكار أو ، املتطرفني الذين يقولون باجلهاد

ٍ لنصوٍص ا ملصاحل أو املمارسات. وهم يستندون يف تشددهم حىت ُجتاه املسلمني اآلخرين إىل فهٍم معنيَّ
: ه ُجتاه املسلمني. ومرًَّة ُأخرىأو إىل عداء الغرب وُكْفره وسوء تصرف، من القرآن أو من السنة النبوية

لكّن َمْن ال يأخذ باالعتبار يف  مشكلًة للعامل.، لسُت ممن يعترب اإلسالم/الدين أو اإلسالم/اجملتمع
يكوُن وامهاً ، موقف املسلمني املتشددين وتأثريهم على اخلارج وعلى اجلمهور، دراسته ألوضاع املسلمني

  .ومستخفاً باملشاكل الفاصلة، بعض الشيء
إّن هناك عددًا من املفكرين العرب واملسلمني الذي يدعون منذ عقوٍد لرؤيٍة أخرى لعالقة الدين 

ويريدون إصالحاً دينياً يقوم ، لدنيا والدين بالدولة. وهم يريدون حداثًة قويًة يف العاَمل العريب واإلسالميبا
على فصل الدين عن السياسة. وهذا التوجه العلماين موجوٌد لدى العرب واملسلمني منذ أكثر من مائة 

حوا ويصّرحون بذلك املفكر التونسي عام. لكْن قليًال ما جرى التعبُري عنه بصراحة. من بني الذين صرَّ 
وصار راديكاليًا ليربالياً. فهو يدعو إىل تغيري املناهج ، الذي كان راديكاليًا يسارياً ، العفيف األخضر

، وإىل اإلصالح الديين يف السعودية ويف األزهر مبصر. ويصُل به األمر لتبّين اإلسالم املّكي، التعليمية
ملدينة اجلهادي واملقاتل. وال شكَّ أّن العفيف األخضر يذهب بعيداً عندما إسالم الدعوة يف وجه إسالم ا

يدعو لتجاُهل نصوٍص قرآنيٍة أو حْذفها. فقد اعتاد املسلمون على أن يقّدسوا النّص القرآين وعلى أالَّ 
يتعرضوا له بالتعطيل أو اإلنكار؛ وإن توقفوا عن تطبيق بعض النصوص ألسباٍب خمتلفة مثل النصوص 
ا منسوخة. وبسبب غرابة آراء األخضر التونسي  دنية لليهود أو نصوص الرّق أو األحكام اليت قيل إ

ُ
امل

ديديٌة له وَعَلْت أصواٌت حلمايته أو الدفاع عنه ضّد ، وراديكاليتها فقد ظهرت على اإلنرتنت مقاالٌت 
  ديد األصوليني!

ته التحرر من الراديكالية الدينية. لكّن أحداً كيف حنكم على هذه املسألة؟ أنا مع األخضر يف إراد
كما أنَّ العلمانية احملبوبة هذه ليست شرطًا كافيًا للنهوض ،  لن يوافقه يف التعرض لنصوٍص قرآنية
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كما يُثبُت ذلك النهوض الديين احلايل. ولدى املسلمني ،  وال يف الغرب، ال لدى املسلمني، والتحرير
ى العفيف األخضر. فهو يذكر تلك اآلراء الغريبة يف سياق الدفاع عن سبٌب إضايفٌّ للُسْخط على رؤ 

أو يف سياق ُنصرة احلملة األمريكية من أجل الدميقراطية. وال يستطيع عرّيبٌ أو ، الغزو األمريكي للعراق
  مسلٌم اليوَم التسليم خبريية الواليات املتحدة دومنا سؤال!

ولنُعْد إىل األجواء النقاشية والصراعية السائدة. ، العلمانية معاً  فلندع الراديكالية الدينية والراديكالية
لدينا من جهة الصحيفة األلكرتونية/العربية "إيران" اليت تنُشُر للعفيف األخضر ولليرباليني عرب كثريين. 

ر وهو ينش، املسمَّى "الشرق األوسط الشّفاف" والذي حيّرره بيارعقلاآلخر  ولدينا املدخل األلكرتوين
بدوره ومن باريس تقارير سياسيًة وثقافيًة كثريًة وخاصًة يف جمال إدانة النظام السوري وتصرفاته جتاه لبنان 

بودهورتيز احملافظ اجلديد وقضايا العرب. والطريف أّن موقع بيارعقل الشّفاف هذا نشر مقالة نورمان 
ننتصر فيها". وهو يعين باحلرب الرابعة  وكيف، وماذا تعين، كيف بدأت،  : "احلرب العاملية الرابعةبعنوان

والدراسة ليست سارّة؟ لكنها ذات داللة. مث هناك املوقع الثالث املعروف بـ ، احلرب على اإلرهاب
MEMRI  والذي يصدر عن مركز الشرق األوسط لألحباث. وقد اعتاد على عرض مقاالٍت

حاول أن يكون مشوليًا ونقديًا دون أن ودراساٍت تنصر وجهة نظر أمريكا وإسرائيل. لكنه منذ سنوات 
  .ينجح يف ذلك كثرياً 

إذا تأمْلنا هذه احملاوالت البحثية والنشرية جند أّن تصورًا وفتوياٍت كثريًة حتوطُها وتؤثّر فيها بالسْلب. 
يْؤثر كثٌري من العرب جتاُهل بل وُمعاداة كالم ومساعي ، وبسبب الظروف القاسية احمليطة بكل املوقف

كما يْؤثرون جتاُهَل بل وإدانة مساعي العلمانيني العرب النقدية. ولسُت ،  ريكيني بشأن الدميقراطيةاألم
والبد من التعامل معهم ، أرى يف ذلك صوابًا على أي حال. فاألمريكيون باقون يف املنطقة لزمٍن طويلٍ 

قُع أّن النزعة النقدية املتزايدة لدى بالطرائق اليت ختدُم مصلحًة ومتاُسكًا ونّديًّة حاضرًة ومستقبلية. والوا
، وأن ُمتكَِّن من تكوين رؤيٍة الستيعاب األوضاع، العرب هي اليت ينبغي أن تقود عمليات اإلصالح

والتصدي للجوانب السلبية يف الوجود األمريكي. يقول كّتاب التقرير ، واحلفاظ على التماُسك واالستقرار
تاح للعرب الستيعاب أطماع اآلخرين  الثالث للتنمية اإلنسانية العربية:

ُ
"إّن السبيل الوحيد امل

م واكتساب أسباب القوة باملعرفة ، هو يف التعرف على وجوه الضعف وحماولة جتاُوزها، ومشروعا
واألمانة ألو كانتا ومصاحلنا حبيث ال ُخنرتُق وال خنضع. اإلصالح الذايت هو احللُّ ، العصرية والعمل اجلادّ 

  .)1ص، 2005، وصول إىل عروبٍة عصريٍة قويٍة ومتقدمٍة ومستقلة". (التقرير الثالثاحلقيقي لل
*****************  

ألكســندر فلــورس، أســتاذ الدراســات الشــرق أوســطية جبامعــة بــرمين. واملنشــور حماضــرة ألقيــت مبعهــد ) *
  .م11/6/2006الدراسات العربية, جامعة غوتنغن يف 
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  *تحدياً للحياة الدينية باعتبارها -الهجرة السياسية 
  **فليشيانو كارينو
Feliciano V.carino, the Dyuames of political migrations as achallenge to religious 

life, in: religious today, pp.72-8 
وقبـل مأسـاة نيويـورك ، م2001خـالل أسـابيع شـهر أغسـطس عـام دراما سياسية في أعـالي البحـار:

حــدثت واقعــٌة سياســـيٌة ، وعلــى مشــارف االنتخابـــات الربملانيــة األســرتالية، مرب بقليــلســبت11ووشــنطن يف 
وزادت مـن النقاشـات يف ، هدَّدت بالتحول إىل أزمٍة سياسيٍة ودبلوماسية عاّمة، وإنسانيٌة يف احمليط اهلادي

ني وطـاليب اللجـوء. يف سائر أحناء العاَمل بشأن مسائل تتعلَُّق بالسياسات واملمارسات جتـاه املنفـني السياسـي
لنــداءات اســتغاثة  MV Tampaأمــام شــواطئ أســرتاليا اســتجابت ســفينٌة نوروجييــة امسهــا ، احملــيط اهلــادي

مســافراً كــانوا علــى ظهــر الســفينة  430فأنقــذت ، صــادرة عــن ســفينة نقــٍل إندونيســية شــارفت علــى الغــرق
أوصـــلتهم الســـفينة النوروجييـــة إىل جزيـــرة ، ءاإلندونيســـية. وكـــان هـــؤالء يف احلقيقـــة أفغانـــاً مـــن طـــاليب اللجـــو 

ـــالنزول مـــن تامبـــا، املـــيالد األســـرتالية م ، لكـــّن الســـلطات األســـرتالية أبـــت أن تســـمح للمســـافرين ب واعتـــرب
،  مهاجرين غري شرعيني مث صعدت شرطة احلـدود األسـرتالية إىل السـفينة النوروجييـة وأرغمتهـا علـى الوقـوف

ـا . وقـد أّدى ذلـك إىل حصـول أزمـة دبلوماسـية وسياسـية يف أعـايل البحـار كما منعت األفغان مـن مغادر
وإىل جانب  -أطرافها املباشرون هم النوروجييون واإلندونيسيون واألسرتاليون ووكالة األمم املتحدة لالجئني

 هــؤالء نالــت تلــك احلادثــة مــن أطــراٍف غــري مباشــرة ضــمن جــزر احملــيط اهلــادي مثــل بــابوا ونيوزيلنــدة وغينيــا
اجلديدة وناورو. وقد حركت النقاشـات والتجاذبـات اخلصـومات القدميـة بـني تلـك األطـراف؛ لكنهـا أيضـاً 
ــا أرادت مــن وراء تصــرفها غــري  أْفضــت إىل ظهــور مشــكالٍت جديــدة وقــد أنكــرت احلكومــة األســرتالية أ

الـيت كانـت وقتهـا  وأن تستفيد مـن ذلـك يف االنتخابـات، االعتيادي أن كثري اخلوف من األجانب والغرباء
ــا شــاركت يف إقصــاء الالجئــني األفغــان حــني وجهــْتهم  ــام إندونيســيا أيضــاً بأ علــى األبــواب. وقــد جــرى ا
ـا بسـبب اخلصـومة حـول تيمـور الشـرقية. وقـد نـال الـبعض أيضـاً  ـا جيـدًة  إىل أسرتاليا اليت مل تكن عالقا

ا بدت مشاركًة يف دفع األفغـان باجتـاه ـام احلكومـة  من النرويج أل أسـرتاليا أيضـاً. وقـد رّدت إندونيسـيا با
األوســرتالية بتجاهــل القــانون الــدويل اإلنســاين واألعــراف املتصــلة باســتقبال طــاليب اللجــوء حبجــٍج تقنيــٍة غــري 

وأدانت تصرف ، وقالت النرويج إّن السفينة النوروجيية إمنا قامت بواجبها يف إنقاذ الناس من الغرق، مقنعة
ـــا. وظلـــت املفوضـــية العليـــا لالجئـــني تـــذّكر ســـائر األطـــراف  البـــوليس األوســـرتايل ُجتـــاه تلـــك الســـفينة وركا

م ُجتاه الوضع اإلنساين لطاليب اللجوء؛ وخباصٍة تلك املوقعة على االتفاقية الدوليـة اخلاصـة بـذلك.  بواجبا
جئــني األفغــان بالــدخول إىل وعنــدما اجنلــت غيــوم التجاُذبــات بعــد أســابيع ُمضــنية مــا مســح األســرتاليون لال
  أراضيهم؛ بل أخذوهم من تامبا على منت سفينٍة حربيٍة إىل بابوا ونيوزيالنده. 
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والغــرب حتلــّف يف طلــب ، حتــدت كثــريون طــوال شــهور عمــاّ ُمسّــي باحلــّل الباســيفيكي ملشــكلة الالجئــني
يتقدم هؤالء بطلبات اللجـوء وخالل ذلك ، احلكومة األوسرتالية من عدة أطراف أن تأخذ الالجئني مؤقتاً 

إىل أســرتاليا وينظــر األســرتاليون فيهــا. وقــد عرضــت أســرتاليا أن تتحمــل نفقــات املراكــز املؤقتــة حلــني جــالء 
ـــُه أطـــراٌف أخـــرى، الوضـــع القـــانوين ألولئـــك. وقـــد رفضـــت بعـــض اجلـــزر العـــرض األوســـرتايل ، يف حـــني قبلْت

عب اجلميــع. وقــد كّلفــت تلــك املراكــز حــوايل لكنهــا مل تســتو ، وتأسســت مراكــز جتميــع يف ثــالث جهــات
املائة مليون دوالر بدت أسرتاليا موافقًة على إنفاقها مقابل جتنيب أرضها مغبة استقبال تلـك املئـات. وقـد 
ــا بــذلك حتــتفظ  ــا تُقــيُم متييــزاً بــني طــاليب اللجــوء واملهــاجرين. وأ بــدا مــن رفــض أســرتاليا اســتقبال أولئــك أ

محبقهــا يف محايــة ســيا ا وســالمة مواطنيهــا ووحــد ي والسياســي. وقــد قــال وزيــر جتمــاعواســتقرارها اال، د
ـــم إمنـــا قـــدموا إىل  اهلجـــرة األســـرتايل وقتهـــا فيليـــب رادوك إّن الالجئـــني األفغـــان كـــانوا آمنـــني بإندونيســـيا وأ

ــم كــانوا مضــطهدين أو ُمالحقــني. واســتنتج ، يــةجتماعأســرتاليا لتحســني أوضــاعهم اال رادوك أّن ولــيس أل
هنـــاك حاجـــًة لقـــوانني جديـــدة يف الـــبالد حـــىت ال تبقـــى حـــدوُدها مشـــروعًة للـــذين يريـــدون حتســـني مســـتوى 

ســبتمرب ســارع وزيــر الــدفاع  11معيشــتهم مســتفيدين مــن تســاُهل القــوانني واملمارســات األســرتالية. وبعــد 
م يف البالد. ينشرون االض، األسرتايل للقول إّن الالجئني قد يتسلَُّل معهم إرهابيون   طراب بعمليا

 11ابتعدت األضواء عن ظروف حـادث تامبـا بعـد حـدوث مأسـاة  صارت الالجئين ونُُذُر الحرب:
واملضـــي إىل احلـــرب علـــى اإلرهـــاب. لكنـــين أعـــرُض املســـألة هنـــا مـــن ، والبـــدء بضـــرب أفغانســـتان، ســـبتمرب

ا مـــن بـــالٍد تســـود فيهـــا حكومـــٌة جديـــد لســـبٍب مـــا عاجلـــه أحـــٌد بوضـــوح وصـــراحة. فـــالالجئون األفغـــان أتـــو 
ا أحـد. وقـد بلـغ مـن شراسـتها أّن الواليـات املتحـدة  ا طغيانيـة وإرهابيـة وال يـأمُن حتـت سـيطر ُوصفت بأ

فمـن هـم الالجئـون ومـنهم هـم املهـاجرون يف مثـل هـذه الظـروف؟ ، شنت عليها حربـاً إلزالتهـا مـن الوجـود
م من االضط ـم إمنـا أتـوا ، هاد السياسي أو من اجملاعـةإّن الناس الذين خيافون على حيا ال ميكـن القـول إ

إىل أسرتاليا لتحسني ظروف معيشتهم. وقد كان ينبغي دراسة األوضاع والسـياقات السياسـية واالقتصـادية 
ــٍة ألوضــاع هــؤالء وأمثــاهلمجتماعواال ــٍل مســتمٍر يف هــذا ، يــة للوصــول إىل معاجلــٍة حقيقي الــذين هــم يف ترحُّ

صــار بــدون حــدود؛ ويف الوقــت نفســه بقــي حــافًال بــالظلم والفقــر. بيــد أّن شــيئاً مــن ذلــك مل  العــامل الــذي
ـا بـاحلرب علـى 11ألّن النقاش اجته للحرب على اإلرهاب بعد ، حيُدثْ  سبتمرب الذي بلغـت أحداثُـُه ذرو

و احلــّل حكومــة أفغانســتان. وعلــى أي حــال: أيــن هــم الالجئــون األفغــان اآلن؟ وهــل احلــّل الباســيفيكي هــ
ة؟  شا

ُ
  املثايل؟ وكيف يتعامل العامل واملؤسسات الدولية مع احلوادث امل

ومــا ، بعــد عــاٍم علــى حادثــة تامبــا مــا يــزال األلــوف مــن الالجئــني واملرتحلــني يتــدفقون علــى الباســيفيكي
ـــم؟ أّمـــا الالجئـــون أنفســـهم فيعـــانون مـــن ظـــروٍف نفســـيٍة ومع يشـــيٍة تـــزال تلـــك البلـــدان حـــائرًة مـــاذا تفعـــُل 

حبيث تؤدي ببعضهم إىل االنتحار. ومـن جهـٍة ثانيـة هنـاك بلـداٌن مـا وقعـت علـى االتفاقيـة الدوليـة ، صعبة
وقـد قـام بعـض تلـك البلـدان باسـتخدام الالجئـني باعتبـارهم ، م1951بشأن الالجئني والعائدة إىل العـام 
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مـن حـول الجـيء تامبـا. فقـد م حـدثت أزمـٌة أخـرى 2002عمالًة رخيصًة عدمية احلقوق. ويف يونيو عـام 
صرَّح هاريس رئيس مجهورية ناورد إحدى البلدان اليت استقبلت الالجئني أّن أسرتاليا ما دفعت إالّ نصـف 

ـــــا مــــا اســـــتقبلت أي الجـــــئ بعــــد مضـــــّي وقـــــٍت علــــى دراســـــتها للطلبـــــات. فالعـــــل ، املتوجــــب عليهـــــا مث إ
اريس: إذا كانت أسرتاليا قد فعلت ذلك بدوافع الباسيفيكي صار بالنسبة لتامبا جالًّ كابوسياً. وأضاف ه

ــــة ــــة! وبعــــد ذلــــك بقليــــل أعلــــن ، فأنــــا عنــــدي انتخابــــاٌت أيضــــاً ، انتخابي وال أعــــرف كيــــف ســــتكوُن العاقب
م توصلوا إىل أّن أفغان ثامبا ليسوا الجئني، األسرتاليون عن انتهاء فرتة دراسة الطلبات ولذلك ال بُـدَّ ، وأ

م إىل وطــنهم! و  وزيــر اهلجــرة األوســرتايل إىل إيضــاح حلّــه ملشــكلة األفغــان. فقــد ، قــد عــاد رادوكمــن إعــاد
وعلــى العائلــة عشــرة آالف دوالر. وقــال الرجــل: إذا علمنــا أّن ، عــرض علــى كــل الجــئ مبلــغ ألفــي دوالر

  دوالر؛ فلكم أن تتصوروا كم كان العرُض كرمياً.  200دخل الفرد األفغاين ال يزيد يف العام على الـ
على الرغم من مأساوية حادث ثامبا؛ فإنـه ال يُظهـر غـري جـزٍء صـغٍري  ر الحدود وما وراء الحدود:عب

من املشكلة الكربى املتمثلة يف ترحُّـل وحركـة ماليـني البؤسـاء مـن مكـاٍن يف احملـيط اهلـادي وخارجـه. وهـذه 
مل املعاصـر. والواقـع أّن التـاريخ مأساٌة إنسانيٌة كـربى يصـُعُب تصـوُُّرها أو حتملُّهـا. يف ظـروف وسـياقات العـا

والـيت ، اإلنساينَّ حافٌل بأحداث ومآسـي املوجـات البشـرية املندفعـة داخـل حـدود البلـدان وعربهـا وخارجهـا
ـــرين. وقـــد كانـــت احلربـــان العامليتـــان يف القـــرن  حتتمـــل أوصـــافاً متعـــددًة مـــن الالجئـــني وإىل املنفيـــني أو املهجَّ

، ان يف ســـياق التحركـــات القشـــرية هلـــؤالء البشـــر الـــذين يهربـــون مـــن املـــوتالعشـــرين مهـــا العالمتـــان الفارقتـــ
. وقـد دفعـت تلـك املوجـات البشـرية اجملتمـع الـدويل إىل أّن يف ومسـتقبًال أو حـىت جنـاًة مؤقتـةً  ويرجون حيـاةً 

وتــذكر الظــاهرة املأســاوية هــذه أبعــاداً مســتجدًة تتصــل مبــا صــار يُعــرُف بالعوملــة أو النظــام العــاملي اجلديــد. 
م أثنـــاء املذحبـــة 1915الســـيدة أليزابيـــث فـــريي منوذجـــاً لإلغاثـــة واإلنقـــاذ يف مـــا فعلـــه أُنـــاٌس منظَّمـــون عـــام 

وأن ترعـــى ، مليـــون دوالر 20األرمنيـــة علـــى يـــد األتـــراك فقـــد اســـتطاعت جلنـــة اإلنقـــاذ األرمنيـــة أن جتمـــع 
ـــ  ــر يف األصــقاع األرمنيــة و  300بالطعــام والــدواء حــوايل ال ألــف يتــيم.  75مــن بيــنهم حــوايل الـــألــف مهجَّ

حبيــث يبــدو النمــوذج األرمــين ، تعاظمــت األحجــام واألهــوال، ولكــْن بعــد قــرٍن تقريبــاً علــى املذحبــة األرمنيــة
 17متواضــعاً إىل حــٍد كبــري. فاألرقــام األحــدث تشــري إىل وجــود أعــداٍد مــن الالجئــني وطــاليب اللجــوء تبلُــُغ 

ــــــرون بــــــدا، مليونــــــاً  مث هنــــــاك ، مليونــــــاً  20خل بالدهــــــم يصــــــل عــــــددهم ألكثــــــر مــــــن وال جئــــــون أو مهجَّ
مليوناً وهم يقيمـون بشـكٍل غـري قـانوين يف بلـداٍن غـري مـواطنهم  30مهاجرون(عاديون) يصل عددهم إىل 

مليـــون إنســـان. وهـــذا العـــدد يتجـــاوز يف  100األصـــلية. وهـــذا جيعـــل مـــن احلـــاالت مجيعهـــا يف حـــدود الــــ 
كمــا أّن هــذا العــدد يتجــاوز إىل حــٍد بعيــٍد أعــداد ســكان أســرتاليا   حجمــه عــدد كــّل ســكان وســط أوروبــا.

ونيوزيلنده. وقد ازدادت تلك األعداد إىل حدوٍد غري معقولة بعد احلرب األخـرية يف الشـرق األوسـط وبـني 
ُر عـدُد النـاس الـذين كـانوا يسـتكعون علـى احلـدود  11اهلند وباكسـتان ويف أفغانسـتان بعـد  سـبتمرب. ويقـدَّ

ــٌة مــا عرفتهــا البشــريُة مــن 2001/2002نيــة/ الباكســتانية أثنــاء احلــرب عــام األفغا م مبليــونني. وهــذه كارث
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قبــل. وإذا أضــفنا إىل ذلــك التحركــات الطوعيــة والقانونيــة لطــاليب املتعــة أو العمــل بــداخل حــدود الــدول أو 
  العصر.فيمكن القول إّن هذه الظاهرة صارت مسًة رئيسيًة من ِمسات ، إىل الدول الغنية

ــرون: جيــري حتديــد أو وصــف هــذه األصــناف املتنوعــة مــن املوجــات  المهــاجرون والالجئــون والمهجَّ
وإىل السمات الـيت تعطيهـا القـوانني واملواثيـق الدوليـة هلـؤالء املائـة مليـون ، البشرية استناداً إىل أسباب احلركة

م إىل بلــداٍن  أخــرى ألســباٍب اقتصــاديٍة أو مــن أجــل إنســان. فاملهــاجرون هــم أولئــك الــذين يغــادرون بلــدا
وميلكون أكثـر مـن خيـاٍر يف هـذا الشـأن. والالجئـون هـم الـذين يرتكـون بالدهـم للشـعور باملالحقـة ، العمل

م أو الســـلطات علـــى األرض؛ يف  أو بـــاخلطر. والالجئـــون هـــم الـــذين مل يعـــودوا يتمتعـــون حبمايـــة حكومـــا
لكــنهم مــا يزالــون متمتعــني باحلمايــة مــن جانــب ، تصــاديةٍ حــني أّن املهــاجرين قــد يعــانون مــن صــعوباٍت اق
م إىل أّن الالجئــني 1967والــيت تعــدلت عــام ، م1951الســلطات. وحتــّدد معاهــدة األمــم املتحــدة للعــام 

هم أولئك الـذين عنـدهم أسـباٌب للخـوف علـى احليـاة أو اخلـوف مـن املالحقـة بسـبب جنسـهم أو ديـنهم 
أو حـــزب حبيـــث يضـــطرون للمغـــادرة. أو يكونـــون خـــارج بالدهـــم وال  أو قـــوميتهم أو عضـــويتهم يف مجاعـــةٍ 

يســتطيعون العــودة لألســباب الســالفة الــذكر. والواقــع أّن اتفاقيــة الالجئــني الــيت وقعــت عليهــا حــوايل املائــة 
لكنهـا مـا تـزال قاصـرًة عـن الوفـاء ، م تُعطـي الالجـئ حقوقـاً بـارزة1967واليت صدر بروتكوهلـا عـام ، دولة

أو اإلعـراض عـن التوقيـع عليهـا. وقـد ، فضًال عن إعراض كثٍري من الـدول عـن مراعـاة أحكامهـا ،باملطلوب
أْفضـت مســتجدات الظــروف إىل اخــتالف املفــاهيم والســياقات يف مسـألة "املالحقــة" ومــاذا تعــين ومــا هــي 

ذين يفـُرن مـن احلقوق املرتتبة عليها. ولذلك يثور دائماً نقاٌش كبري بشأن َمـْن هـو الالجـئ. فاألشـخاص الـ
ال يُعتـربون مـن الالجئـني يف نظـر  ، دون أن يكونوا مقصـودين علـى اخلصـوص، العنف أو األحداث احلربية

م بســبٍب أو آلخــر لكــنهم ال  كثــٍري مــن اخلــرباء. وكــذلك األمــر مــع ماليــني النــاس الــذين يعــانون يف بلــدا
ا. واحلقُّ أّن الرتكيز على األفراد وعلى امل يعطـي الـدول ، الحقـة لألسـباب السـالفة الـذكريستطيعون مغادر

ــم اختــاروا يف  فرصــة رفــض طلبــات طــاليب اللجــوء. فقــد قــال األســرتاليون َمــَثًال عــن رّكــاب الســفينة ثامبــا إ
م". وهنــاك أمـٌر آخــر يتعلـق بالتفرقــة بــني السياسـة واالقتصــاد. فــاملالحقون  م "حتســني مسـتوى حيــا هجـر

يعـانون مـن اضـطهاٍد اقتصـادي أو مـايل فليسـو كـذلك. فعنـدما تغـادر مدّرسـة أّمـا الـذين ، سياسياً الجئون
ا، فيليبينية بالَدها لتصبح خادمًة يف هونغ كونغ رب مـن ، هل تكون بذلك ختتار حتسني شروط حيا أم 

 اجلوع؟! وهل اخلروج من الوطن قراٌر اختياريٌّ أو هو ضرورة وبالتايل إجبـار؟ وعنـدما يغـادر بعـض األفغـان
ــم خيــافون املــوت؟ ومــا هــو الفــرُق ، بالدهــم حتــت اخلطــر م أم أل هــل يفعلــون ذلــك لتحســني ظــروف حيــا

وتركــه بســبب الظــروف االقتصــادية والسياســية ، بــني تــرك الــوطن خوفــاً مــن املالحقــة واالضــطهاد السياســي
العوملـة علـى حريـة حركـة الصعبة؟ إّن التدقيق يف هـذه التفاصـيل يتنـاىف وظـروَف العوملـة وشـروطها. إذ ُتصـرُّ 

لكنهــا تعــوُد لظــروف وشــروط الدولــة القوميــة عنــدما يتعلــق األمــر حبركــة األشــخاص. فقــد ، األمــوال والِســَلع
  وحق محاية األرض واملواطن!، حتدثت أسرتاليا يف حالة الالجئني األفغان عن السيادة الوطنية
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األديـان لفهـم الشـروط والظـروف السياسـية  ال حنتاج إىل التأكيد على أمهيـة الدين والعولمة والهجرة:
واالقتصادية اليت يتحرك على أساٍس منها عدٌد كبٌري لربج التجارة العاملي وعلى وزارة احلرب األمريكية ومن 

وال أحتـاُج هنـا أيضـاً للتسـاؤل عـن أمهيـة العالقـة اجليـدة بـني ، جانب ثواٍر مسلمني شاهٌد كبريٌة على ذلـك
ة واإلســـالم يف جتنـــب تكـــرار مثـــل هــذه األحـــداث الرهيبـــة. مث إنـــين ال أجـــُد أنـــه مـــن األديــان وبـــني املســـيحي

املفهوم أو من املالئـم والصـحيح تفسـري تلـك األحـداث بالصـراع بـني الثقافـات أو احلضـارات. ويف الوقـت 
وب نفســـه فـــإّن العـــيَش اإلنســـاينَّ يصـــبُح صـــعباً وصـــعباً جـــداً إذا كـــان االخـــتالف حـــول اهللا ســـبباً يف احلـــر 

وكيـف تكـوُن ، والنزاعات اليت ال جتـُد هلـا تعلـيًال آَخـر. البـد مـن التفكـري جمـدداً يف أدوار األديـان ووظائفهـا
(السياســـيَّ علـــى الواقـــع أّن اللجوءَ  عوامـــل إجيابيـــًة يف التعـــايش اإلنســـاين يف ســـياٍق سياســـي واســـرتاتيجي إن

إننـا نعـيش يف عـاملٍَ ازدادت حركـة النـاس فيـه  الـديين. هتمـاماخلصوص) صارت له عوائـق مهمـٌة بالبـُْعـد واال
عــــرب احلــــدود الصــــعبة أو املمنوعــــة. فــــاألمر حبســــب بــــرت هــــودميكر لــــيس أّن التكنولوجيــــا أوجــــدت عاملــــاً 

أْفضــت إىل تطــوير قُــُدرات تتجــاوز كــلَّ ، والعوامــل التارخييــة األخــرى، جديــداً. بــل إّن التجــدد التكنولــوجي
بـــني البشـــر اليـــوم. ومـــا عـــاد احلـــديث ســـهًال عـــن األقـــاليم الثقافيـــة أو  أكـــرب دود. هنـــاك اقـــرتاٌب وجتـــاورٌ احلـــ

اجملـــاالت احلضـــارية أو العـــوامل. وهكـــذا فـــإّن حركـــة املوجـــات البشـــرية عـــرب احلـــدود وإىل مـــا وراءهـــا تتعـــاظُم 
قبل عـدة  باإلجياب وبالسْلب وصوًال إىل اجملتمع العاملي. وال شكَّ أّن هذه التطورات اليت تتجاوُز املعروف

حتتــاج إىل ُخمــيِّالٍت خالّقــٍة مــن أجــل عالقــاٍت دوليــٍة جديــدة. واألمــر نفســه مطــروٌح باعتبــاره حتــدياً ، عقــود
ــــا العمــــل مــــن أجــــل االســــتيعاب والتواُصــــل ، علــــى الــــديانات الكــــربى املوجــــودة والــــيت يكــــوُن علــــى رجاال

  والعالقات اخلالّقة واإلنسانية على ساحة االختالف البشري. 
رك البشــر ألســباٍب كثــريٍة اقتصــاديٍة وسياســيٍة وطبيعيــٍة وطموحــاٍت وآمــال. لكــنهم يتحركــون أيضــاً يتحــ

ـــم  ـــم يتحركـــون عنـــدما يفقـــدون األعمـــال أو أل عنـــدما جتـــفُّ حقـــوُهلُم أو تنتشـــر بيـــنهم اجملاعـــات. كمـــا أ
ــم ال يريــدون إرســال أوالدهــم للطبيــب أو للمدرســة. ويتحركــون أيضــاً وأيضــاً ألّن يف بلــدا م حروبــاً أو أل

يشــعرون باألمــان للبقــاء يف منــازهلم. ونعــرُف اليــوم ومنــذ القــدمي أّن البشــر يتحركــون عنــدما ال يســـتطيعون 
ــم مضــطهَدون ألّن ديــن األكثريــة احلاكمــة، ممارســة شــعائرهم الدينيــة حبريــة خمــالٌف لــدينهم.  أو يشــعرون أ

باعتبارهـا مشـيتهم ، ن لالجئـني مـن قبـل ألي سـبٍب كـانوقد كان املفكرون والسياسيون والكهنة ال يهتمو 
م بالغذاء واإليواء ال أكثر من ذلك. أما اليوم فـاألمور خمتلفـٌة  يف احلياة الوطنية واإلنسانية. كانوا يساعدو

يف اجملتمـع العــاملي الــذي نتحــدث ، وقــد صــارت لالجئــني أمهيـتهم السياســية واالقتصــادية واألخالقيــة، متامـاً 
  طلع إىل متغرياته. عنه ونت

  الالجئون السياسيـون واالستقرار السياسي والعالقات الدينية: 
هنـاك أبعـاٌد إنسـانيٌة كـربى للجـوء أولئـك األُنـاس املقتلَعـني. لقـد فقـدوا املـورد  الخدمة والعدالـة: -1

إلنســـانية. واملـــأوى واألمـــن والـــوطن. وهـــم حمرومـــون مـــن أدىن الضـــروريات الـــيت ُمتّكـــُن مـــن البقـــاء والكرامـــة ا
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وكمــــا يف ، وعنــــدما يــــأيت هــــؤالء مبئــــات األلــــوف أو بــــاملاليني يف حــــاالت النــــزاع كمــــا يف احلــــرب األفغانيــــة
النزاعــات يف ليبرييــا وإثيوبيــا والســـودان وســاحل العــاج واجلزائــر وبورونـــدي؛ فــإّن الطاقــات اإلداريــة واملاديـــة 

د أشـار جملـس الكنـائس العـاملي يف بيـاٍن تعجز وتتفجر ولذلك يكثر احلديث حول "التعب اإلنسـاين". وقـ
، وللتفــاين يف العمــل، شــهٍري لــه قبــل فــرتٍة قصــريٍة إىل أّن الظــروف املأســاوية هــذه هــي فرصــٌة لتحقيــق اإلميــان

وللشـــهادة املســـيحية. يف اللجـــوء مبئـــات ، املســـيحي هتمـــامولتحســـني العالقـــات بـــني األديـــان؛ إظهـــاراً لال
إلنساين فقط. بل هو مناسبٌة لتذكُّر الظلـم واخللـل يف الـنظم السياسـية ويف اآلالف ليس مناسبًة للتضاُمن ا

ونشـر الظلـم السياسـي إىل حـدوٍد غـري ، حيث جيري استغالل املوارد الطبيعية لطريقـٍة بشـعة، النظام العاملي
يف الفيلبـني. معقولة. إّن النظام ظاملٌ فعًال حينما يتقاضى اخلادم يف هونغ كونـغ أكثـر ممـا يتقاضـى املـدّرُس 

مث ال يســـتطيع ، وإنـــه لظلـــٌم واضـــطهاٌد فظيـــٌع أن يســـتمتع العـــاَملُ بصـــادرات أفغانســـتان مـــن املـــوارد الطبيعيـــة
وال يسـتطيعون "اللجـوء" إىل أولئـك الـذين يسـتفيدون مـن ثـروات ، األفغان العيش يف بالدهم باحلّد األدىن

ون حلقه يف احلياة والكرامة ، الشعب األفغاين   واحلرية. وال يأ
إّن الواقـع أّن اللجـوء السياسـي والتهجـري مرتبطـان مبسـأليت احلـرب والسـالم.  الحرب واإلسـالم: -2

وال يكفي القول إنه إذا كانـت مثـرات العوملـة متـوافرة؛ فـإّن احلـروب والنزاعـات سـوف تنتهـي. فالعـاَملُ الـذي 
ضـعفاء هـو عـاَملٌ يعـاين وسـوف يعـاين مـن وال يستطيع العـيش فيـه الفقـراء وال، يعيش فيه القادمون واألثرياء

مشــكالٍت هائلــة. لقــد تغــريت طبــائع احلــرب والســالم. فقــد كانــت احلــرب جتــري بــني الــدول. مث ظهــرت 
احلـــروب األيديولوجيـــة الـــيت ال حيتـــاُج شـــنُّها إىل كيـــاٍن سياســـي. وصـــار مـــن املعقـــول احلـــديُث عـــن "تـــواُزن 

". لكــْن مــن اخلطــأ االعتقــاد أّن ظهــور الســالح امليليشــياوي بــل وعــن "التــواُزن يف ســباق التســلُّح، الرعــب"
علــى مســتوى العــامل يُلغــي ســالح الدولــة. فالطرفــان موجــودان وفــاعالن يف ســائر أحنــاء العــامل؛ لكنــين أريــد 
التنبيه هنا إىل أمرين: ازدياد العامل الديين أو اللـون الـديين يف احلـروب. ويسـتند هـذا العامـل إىل تنظيمـاٍت 

صـار مـن املمكـن إنشـاب حـروب وأنـت جـالٌس وراء األبـواب ، عاراٍت وهلـا خطابـاٌت وأيـديولوجيحتمل ش
ـــا حـــرٌب نظيفـــة أو جراحيـــة دقيقـــة! وتلـــك تفـــرتض جتـــاُهًال وتـــأثريات ضـــعيفة يف  املغلقـــة. ويقـــال عنـــدها إ

 اخلصم.  -وأضراراً هائلًة لدى اخلارج، الداخل

ينبّــُه إىل ضــرورة ، للجــوء السياســيَّ يف حــاالت النــزاعإّن ا النظــام السياســي والعالقــات الدينيــة: -3
التفكري اجلديد يف العالئق بني الديانات داخل اجملتمع ويف العاَمل. ولـذلك أدواٌت بـارزٌة أمهُّهـا: السـعي إىل 

لكنــــه يتضــــمن أيضــــاً الســــري يف إصــــالح ، اإلصــــالح: وهــــذا الســــعي يبــــدأ يف املســــتويات احملليــــة واإلقليميــــة
م لالجئــني لكنهــا تشــري 1951وليــة. وتقــرتح أليزابيــت فــريّيس إصــالحات يف اتفاقيــة العــام املؤسســات الد

  والتغيري السياسي. ، أيضاً إىل أمهية التواُصل الديين
واألمر اآلخر: التفكري يف وسائل مـن أجـل التكاُمـل: لقـد ربـط صـمويل هنتنغتـون بـني "إعـادة تشـكيل 

(واحلــرب الثقافيــة أو الدينيــة) هــي الــيت لك فقــد زعــم أّن احلربضــارات". ولــذالنظــام العــاملي" و"صــراع احل
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ستغري العاَمل؛ لكْن لييس إىل األفضل. وهكذا فقد كان حيّرض يف احلقيقة على الديانات األخرى وخباصٍة 
اإلسالم. ولذلك فقد سأل كثريون: ملاذا ال يكون التكاُمُل حملَّ الصراع؛ وخباصٍة أّن "احلرب الثقافية" هي 

ـذا حر  ٌب غري معقولـة. لقـد دعـا يوليـوس لِْبنـر املسـيحيني وأبنـاء الـديانات األخـرى إىل القيـام أو اإلسـهام 
  التالؤم والتكامل. 

واألمـــر الثالـــث: النظـــر يف احلـــدود واآلفـــاق السياســـية: ارتبطـــت احلـــدود السياســـية يف مفهومهـــا القـــاطع 
ـا نتـاج املتصل بالسيادة بظهـور الدولـة القوميـة. لكننـا لـو نظر  نـا للحـدود حـىت يف العـامل الوسـيط لوجـْدنا أ

ـا يف آسـيا وإفريقيـا كانـت فعـًال  القهر والفتح واالستيالء. لكنها صرات ثابتًة وما تغريت يف األكثـر رغـم أ
مـــن نتـــاج االســـتعمار. البـــد مـــن فهـــم جديـــٍد للحـــدود يف ضـــوء النظـــر إىل الدولـــة ووظائفهـــا. إذ لـــيس مـــن 

  كثر بإفريقية حتت خط الفقر باسم احلدود اليت ال ميكن اجتياُزها.   الطبيعي أن يظل أناسٌ 
وصـارت ، واألمر األخري: النظـر يف الرتكيبـة الدينيـة: هنـاك مـا يـدل علـى أّن اللجـوء واهلجـر كانـت هلمـا

لـدين أو بينها وبـني اخلـارج بيـد أّن ا، وبالتوتر الديين بداخلها، عالقاٌت بالرتكيبة الدينية للمجتمعات، هلما
إىل املدينـة والـيت رجـع منهـا  ما كان دائماً سـلبياً يف إجيـاء اجملتمعـات املتضـامنة. لننظـر هجـرة النـيب حممـد 

وســــاد اإلســــالم. ولننظــــر يف "الــــذهاب إىل الربيــــة" يف اإلجنيــــل مــــن أجــــل التواُصــــل والتجــــدد ، ففــــتح مكــــة
؛ ال ينبغـي ختييبهـا بـل البـد مـن تقبُلهـا تقـبًال الروحي. إّن هذه اليقظة الدينية املهتمة باالستقاللية والكرامـة

  وال ينبغي أن يظّل الدين عنصراً يف التوتُّر أياً تكن األسباب. ، نقدياً 
  واجلماعات األخرى. ، ويبقى اجملال مفتوحاً وواسعاً لقراءة تكوينات اجلماعات الدينية

**************  
  *) باحث أنثروبولوجي من أمريكا.
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  ظواهر الثوران ومشكالت التالؤم واالفتراق :األديان اليوم
Julio de Santa Ana: Religions Today. Their Challenge to the Ecumenical 

Mouementwcc Pullications, Genera 2005.  
  (*نشر خوليو دي سانتا أناّ 

وقد ألقيت م بدعوة من جملس الكنائس العاملي. 2003انعقد مؤمتر "األديان اليوم" يف جنيف عام 
ات اللجنة أواخر عام اجتماعفيه حبوٌث وتشكَّلت جلنة للصياغة والنظر. وقد صدرت البحوث ونتائج 

  والذي نعرض هنا ملراجعته.، م يف الكتاب السالف الذكر2005
أشرف على اللجنة وعلى مراجعة نصوص الكتاب الباحث الكاثوليكي املعروف خوليودي سانتا أنّا. 

ونتائج عمل اللجنة. ووجهُة نظره أن ، الكتاب قصة اللقاء واملؤمتر واإلشكالية وقد قصَّ يف مطلع
ات عاصفةجتماعالديانات مثل سائر الظواهر اال ا صارت تؤثِّر يف احليوات ،  ية والسياسية مترُّ بتغريُّ كما أ

الثانية.  عامليةية بأشكال متجددة ما عرفتها اجملتمعاُت حىت احلرب الجتماعالسياسية واالقتصادية واال
القيام ولذلك فقد كان املقصود من املؤمتر وحبوثه والباحثني املدعوين إليه دراسة ثالثة موضوعات: 

العالقات بني  واألمر الثاني:للديانات الكربى وانتشارها ومظاهر تغريها وجتددها.  بمسح شامل
مع مالحظة احلركيات بني ، جياباألديان الكربى والتطورات املستجدة يف العالقات جلهات السلب واإل

التفاعالت بني الدين والدولة أو تأثري الدين  واألمر الثالث:املذاهب والفرق الدينية داخل كل دين. 
على احلياة العامة والعيش يف العامل. وخباصة أن العامل تتقارب أجزاؤه وصارت مبثابة قرية عاملية. وقد رأى 

ما الباحث يف نطاق هذه املوضوعات ال ثالثة التعرض للثوران الديين يف اإلسالم والربوتستانتية وتأثريا
على احلياة السياسية والعامة يف الواليات املتحدة وبلدان العامل اإلسالمي. كما أنه نظر يف قضايا اهلجرة 

مثل الدين ، نواللجوء اليت تغريِّ تدرجييًا من طبائع اجملتمعات والدول مث إنه نظر يف النموِّ اجلديد لألديا
  واإلجنيلية والبوذية.، اإلسالمي

عن األدوات  أولهما، جاء بعد مقدمة األستاذ خوليودي سانتا أنا(وهو أستاذ أديان متقاعد) حبثان
عن  والثانيالنظرية لدراسة مسألة الدين يف اجملتمعات املعاصرة للباحثني غريس ديفي وهاينرش شيفر. 

ييف. يف املبحث األول استعرض الكاتبان املقاربات املختلفة لقراءة الظاهرة احلياة الدينية اليوم لتودور سا
والحظا أن املقاربة العلمانية األوروبية(الفرنسية) هي اليت غلبت ولذلك ما أمكن فهم الظاهرة ، الدينية

إىل أن  الدينية الصاعدة يف العقود األخرية يف سائر أحناء العامل ما عدا أوروبا. وقد انتهى الدارسان
املقاربة الدقيقة تقول إن أوروبا يف األزمنة احلديثة هي استثناء من حيث عدم النمو الديين فيها. ولذلك 

والبد من اإلصغاء للواقع الغين يف ، ال يصحُّ أن تكون مقياسًا لقراءة أصول ومآالت الظاهرة الدينية
ر وظواهر احلياة الدينية يف العوامل اجلديدة منواً العاَمل اليوم. ويف املقالة الثانية تتبع تودور سابيف مظاه

وانتشارًا أو تضاؤًال. وقد الحظ تودور سابيف من خالل اجلداول اإلحصائية أن هناك منوًا دينيًا كبرياً 
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وأن النموَّ ُيسجُل لصاحل اإلسالم واحلركات. ومذاهب الربوتستانتية. بيد أّن النموَّ ينصبُّ ، خارج أوروبا
ات اجلديدة املختلفة عن اإلسالم التقليدي وعن الكنائس الربوتستانتية الكربى. لدى املسلمني على احلرك

  ولدى الربوتستانت هناك اإلجنيليون اُجلُدد.، هناك احلركات اإلحيائية
وحاول خوليو دي سانتا أنّا مرًة ُأخرى أن يدرس األبعاَد املختلفة للحياة الدينية يف سياق العوملة. 

مع حٍب للتظاهرات اجلماعية ذات األبعاد ، وجود نزوٍع تعبدٍي وحفاظ على الطقوس وقد الحظ
واملتصل مبيل املتدينني للتدخل يف احلياة العامة؛ وهذا ليس قاصرًا على اآلخر  الدينية. مث هناك األمر

ناك ظواهُر ُأخرى اإلسالم بل هو موجوٌد يف اإلحيائيات الربوتستانتية والكاثوليكية واليهودية والبوذية. وه
والتواُصل واحلوار بني ، مثل التعددية الدينية يف اجملتمعات، موضوعيٌة ركزت يف احلياة الدينية اجلديدة

واليت تأيت معها مبتغرياٍت يف التواُزن ، واهلجرات من أفريقيا وآسيا إىل أوروبا والواليات املتحدة، األديان
ليشيانو كارينو ببـُْعٍد آَخَر من أبعاد احلياة الدينية اجلديدة هو الديين يف تلك اجملتمعات. وقد اهتمَّ في

وقد ذكر من  –وكيف يؤثِّر ذلك يف التواُصل أو التوتُّر ، ظاهرُة اهلجرة واللجوء السياسي واالقتصادي
َر إندونيسيا مث درس النتائج املرتتبة على ، ضمن ذلك حادثة اللجوء من أفغانستان إىل أوسرتاليا َعبـْ

  (املقال ُمرتَجم يف هذا العدد).ذلك
وقد اهتمَّ هاينرش شيفر بدراسة العوامل الدينية يف احلروب اجلديدة. وطبيعيٌّ أن يتعرَض يف هذا 

ورّد األمريكيني باحلرب على اإلرهاب ومترد أفغانستان ، السياق إلغارة القاعدة على الواليات املتحدة
لة الدين يف عالئقه املعاصرة بالدولة والسياسات. وانطلق يف والعراق. وعاد فيليسيانو كارينو فدرس مسأ

حماولته من إصرار أهل األديان على أّن الدين ليس مسألًة شخصيًة أو فردية. وعاد تودور سابيف فدرس 
ا الفرعية. يف حني اهتمت  ا ووكاال مسألة احلريات الدينية بادئًا مبواثيق وأعراف األمم املتحدة ومنظما

يث بقراءة تطورات عالقة املرأة واحلركة الِنْسوية بالدين. والسيدة سيمث غري راضية عن فهم جني مس
اإلسالميني اجلدد والبابوية لقضايا املرأة؛ لكنها تالحُظ حركياٍت واعدًة لدى املتدينني. وتابعت السيدة 

ن مل يلعب غري دوٍر هامٍش يف مريسي أودو يويي قضايا املرأة اإلفريقية بني الدين والعوملة. بيد أّن الدي
  .مقاهلا الذي انصبَّ على إدانة العوملة

-1962وقدَّم الباحث خوسيه أوسكار بيوزو قراءًة معَربًة ألحداث ومقررات جممع الفاتيكان الثاين (
مث درس تطبيقات أعمال ذاك املؤمتر يف عدة جماالٍت عرب أكثر من ثالثني عاماً. وله على ، م)1965
لكاثوليكية مآخذ كثريٌة؛ لكنه راٍض عن التماُسك الباقي بعكس الديانات اُألخرى. وتقدم املسرية ا

: "اإلصالح واملصاحلة بني الدين والدولة يف الوطن العريب" ذكر فيه أّن رضوان السيد ببحٍث بعنوان
أو ، ينية التقليديةحماولة إلغاء املؤسسة الد :الدولة تعاملت مع الدين يف العامل العريب بأحد ثالثة أشكال

أو اإلبقاء عليها واستتباعها. وانتهى الباحث إىل أّن االستتباع واإلضعاف ، الوقوف على احلياد إزاءها
أفضيا إىل زوال مؤسسة التقليد وكانا من بني أسباب ظهور األصولية وانتصارها شعبياً. واهتمت الباحثة 
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تها جيدة؛ لكْن ليس فيها جديد. وأقبل أندريه ودراس، غريس ديفي بالعلمانية يف السياق األورويب
أو مجاعة مخيس ، دروغرز على الكتابة عن الصحويني أو النشوريني اإلجنيليني املعروفني بالبنتاكوست

العنصرة؛ وهم جمموعاٌت عجائبيٌة تنمو بسرعٍة وقوٍة يف الواليات املتحدة بالذات. يف حني عاد هاينرش 
ودرس التشابه واالختالف بني األصوليات. ولسُت أرى أنه كان ، يةشيفر فتحدث عن مصطلح األصول

موفقًا يف ذلك. لقد كان من املفروض أن يغطِّي كتاُب املؤمتر الساحة الدينية؛ لكنه جتاهل اليهود 
والبوذيني واهلندوس؛ رمبا ألّن البحوث املقدَّمة ما كانت جيدة. بيد أّن الكتاب يبقى رغم ذلك مهماً 

 .ى اجلو الديين يف العاملللتعرف عل

******************  
  19-12-2008تمت مراجعة هذا العدد ليلة السبت 

                                                 
  


