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ﺑﻠﻳﻧﺳﻳﺎ ﻟؤﻟؤة اﻟﺷرق اﻷﻧدﻟﺳﻲ:
ﲣﺘﻠــﻒ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﻋــﻦ ﺑﻘﻴــﺔ اﳌــﺪن اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧــﺮى وذﻟــﻚ ﲝﻜــﻢ ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ اﳌﺘﻤﻴــﺰ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳــﻂ واﻟﻨﻬــﺮ اﻷﺑــﻴﺾ وﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻬﻞ اﻟﺴــﺎﺣﻠﻲ اﻟــﺬي ﺗﻘــﻊ ﻓﻴــﻪ
)ﺣﺪﻳﻘــﺔ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ( .ذﻛــﺮ ﻳــﺎﻗﻮت اﳊﻤــﻮي :أ ــﺎ ﺗﻌــﺮف ﲟﺪﻳﻨــﺔ اﻟ ـﱰاب ،واﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺠﺮﻫﺎ
اﻟﻘﺮاﺳﻴﺎ وﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﺳﻬﻞ وﻻ ﺟﺒﻞ.
أﻧﺸـ ــﺄﻫﺎ اﻟﺮوﻣـ ــﺎن ﻣﺜـ ــﻞ ﻏﲑﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﳌﻌﺎﻗـ ــﻞ واﳌﺮاﻛـ ــﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺄﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ اﺳـ ــﻢ:
 .VALENTIAوﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﺳﻨﺔ 714م اﺳﺘﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺴﻴﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رﻏﻢ ﻛﺜﺮة اﳉﺎﻟﻴﺎت
اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ اﻟﱵ أﻗﺎﻣﺖ ﰲ اﳉﺒﺎل اﺠﻤﻟﺎورة ﳍﺎ .ﻓﺤﻜﻤﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳋﻠﻴﻔـﺔ ﺑﺪﻣﺸـﻖ ،ﰒ ﺑﺎﺳـﻢ
اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ.
ارﺗ ــﺒﻂ ﺗﺎرﳜﻬ ــﺎ ﺑﺸ ــﺮق اﻷﻧ ــﺪﻟﺲ ،ﻓﺄﺻ ــﺒﺤﺖ ﻣ ــﻦ أﻛ ــﱪ اﻟﻌﻮاﺻ ــﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ــﺔ واﻟﺰراﻋﻴ ــﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﺮب وذﻟﻚ ﻻﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻃﺮاﻏﻮﻧﺔ ﴰﺎﻻ وﻣﻮرﺳﻴﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎ.
أﺷ ــﺎرت اﳌﺼ ـ ـﺎدر اﳉﻐﺮاﻓﻴ ــﺔ إﱃ ازدﻫ ــﺎر ﻋﻤﺮا ــﺎ ﰲ اﻟﻌﺼ ــﺮ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ وأﺷ ــﺎد ﺑ ــﺬﻟﻚ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻐﺮاﻓﻴﲔ واﳌﺆرﺧﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺬﻛﺮوا أ ـﺎ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﻋـﺎﻣﺮة ذات ﺧﻄـﺔ ﻓﺴـﻴﺤﺔ وأﺳـﻮاق
وﻓـ ــﲑة وﻋﻤـ ــﺎرات وﺿـ ــﻴﺎع وﺣﺼـ ــﻮن ﻛﺜـ ــﲑة ،وﻣﺴـ ــﺎﺟﺪ وﻣﻌﺎﻫـ ــﺪ وﻓﻨـ ــﺎدق وﲪﺎﻣـ ــﺎت ،وﺣـ ــﺪاﺋﻖ
وﻣﻨﺘﺰﻫــﺎت ﲨﻴﻠــﺔ وﻻﺳــﻴﻤﺎ اﳌﻨﻴــﺔ واﻟﺮﺻــﺎﻓﺔ واﻟــﱵ ﺗﻐــﲎ ــﺎ ﺷــﺎﻋﺮﻫﺎ اﻟﻜﺒــﲑ اﺑــﻦ ﺧﻔﺎﺟــﺔ .أراﺿــﻴﻬﺎ
ُ
ﻛﺎﻧــﺖ وﻣــﺎ ﺗ ـﺰال ﺗﻨــﺘﺞ اﻟﱪﺗﻘــﺎل واﻟﻌﻨــﺐ واﻷرز واﻟﺰﻳﺘــﻮن واﳋﻀــﺮوات .وﺻــﻔﻬﺎ اﺑــﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﻧﻘــﻼ
ﻋﻦ اﳌﺴﻬﺐ ﺑﺄ ﺎ ﻣﻄﻴﺐ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻣﻄﻤﺢ اﻷﻋﲔ واﻷﻧﻔﺲ ،ﻗﺪ ﺧﺼﻬﺎ اﷲ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻜﺎن،
وﺣﻔﻬــﺎ ﺑﺎﻷ ــﺎر واﳉﻨــﺎن ،ﻓــﻼ ﺗــﺮى إﻻ ﻣﻴﺎﻫــﺎ ﺗﺘﻔــﺮع ،وﻻ ﺗﺴــﻤﻊ إﻻ أﻃﻴــﺎراً ﺗﺴــﺠﻊ وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺸــﻖ
إﻻ أزﻫﺎرا ﺗـﻨﻔﺢ ،وﻣـﺎ أﺟﻠـﺖ ﳊﻈـﺎً ـﺎ ﰲ ﺷـﻲء إﻻ ﻗﻠـﺖ ﻫـﺬا أﻣﻠـﺢ ،وﳍـﺎ اﻟﺒﺤـﲑة اﻟـﱵ ﺗﺰﻳـﺪ ﰲ
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ﺻــﻔﺎء ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﺻــﺤﻮ اﻟﺸــﻤﺲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ .وﻳﻘــﺎل إن ﺿــﻮء ﺑﻠﻴﻨﺴ ـﻴﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء ﺳــﺎﺋﺮ ﺑــﻼد
اﻷﻧ ـﺪﻟﺲ ،وﺟﻮﻫــﺎ ﺻــﻘﻴﻞ أﺑــﺪاً ،ﻻ ﺗــﺮى ﻓﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻜــﺪر ﺧــﺎﻃﺮاً وﻻ ﺑﺼ ـﺮاً .وﺣﻴــﺚ ﺧﺮﺟــﺖ ﻣــﻦ
ﺟﻬﺎ ﺎ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ إﻻ ﻣﻨﺎزﻩ وﻣﺴﺎرح.
وﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﱡﺮﺻﺎﰲ:
ﺗﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻟﺆﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮا
ﺑﻠﻴﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎ ﺗﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ اﻟﺰﺑﺮﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱵ
ﻓﺼـ ـ ـ ﱠﲑ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮخ اﻟﺸ ـ ــﺒﺎب ﳍ ـ ــﺎ ﻋﻤ ـ ـ ـﺮا
ﻛـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻋﺮوﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺎً أﺑـ ـ ـ ـ ــﺪع اﷲ ﺣﺴـ ـ ـ ـ ــﻨﻬﺎ
أﺿ ـ ــﺎءت وﻣ ـ ــﻦ ﻟﻠ ـ ــﺪر أن ﻳﺸ ـ ــﺒﻪ اﻟﺒ ـ ــﺪرا
ﻫــﻲ اﻟــﺪرة اﻟﺒﻴﻀــﺎء ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺟﺌﺘﻬــﺎ
ﺑﻠﻳﻧﺳﻳﺎ واﻟﻘدر اﻟﻣﺷؤوم
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺷﺮق اﻷﻧـﺪﻟﺲ ،ﻓﻌﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻮﱃ اﻷﻣﻮﻳـﻮن أﻣـﺮ اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ
اﳉﻬ ــﺔ واﺣ ــﺪة ﻣ ــﻦ ﳑﻠﻜ ــﺘﻬﻢ .وﰲ ﻋﻬ ــﺪ اﳋﻠﻴﻔ ــﺔ ﻫﺸ ــﺎم اﳌﺆﻳ ــﺪ ﻗﺎﻣ ــﺖ اﻟﻔﺘﻨ ــﺔ ،ﻓﺎﺳ ــﺘﻘﻞ ﳎﺎﻫ ــﺪ
اﻟﻌــﺎﻣﺮي ﺑﺒﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ وﻧﻮاﺣﻴﻬــﺎ ،وﻗــﺪ ﺗﺘــﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﻣ ـﻮاﱄ اﻟﻌــﺎﻣﺮﻳﲔ ﻣﺜــﻞ ﻣﺒــﺎرك وﻣﻈﻔــﺮ.
ﻳﻘـﻮل اﳌـﺆرخ "اﺑــﻦ ﺣﻴـﺎن" واﺻــﻔﺎ ﻣـﺎ اﺳــﺘﺤﺪﺛﻪ ﻫـﺆﻻء ﰲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﲝﻴـﺚ "اﲣــﺬوا اﻟﺒﺴـﺎﺗﲔ اﻟﺰاﻫــﺮة
واﻟﺮﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻨﺎﺿــﺮة ،وأﺟــﺮوا ﺧﻼﳍــﺎ اﳌﻴــﺎﻩ اﳌﺘﺪﻓﻘــﺔ ،وﺳــﻠﻜﺎ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﻠــﻮك اﳉﺒــﺎرﻳﻦ ﰲ إﺷــﺎدة
اﻟﺒﻨ ــﺎء واﻟﻘﺼ ــﻮر واﻟﺘﻨ ــﺎﻫﻲ ﰲ ﻋﻠﻴ ــﺎت اﻷﻣ ــﻮر ،إﱃ أﺑﻌ ــﺪ اﻟﻐﺎﻳ ــﺎت وﻣﻨﺘﻬ ــﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳ ـﺎت ،ﲟ ــﺎ أﺑﻘﻴ ــﺎ
ﺷﺄ ﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﳘﺎ ،واﺷـﺘﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟـﺮأي أﻳﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ أﺻـﺤﺎ ﺎ وﻣـﻦ ﺗﻌﻠـﻖ ﻤـﺎ ﻣـﻦ
ور اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﺗـﺰدان ﺑﻌﺠﺎﺋـﺐ
وزراﺋﻬﻤﺎ وﻛﺘﺎ ﻤﺎ ،ﻓﺎﺣﺘﺬوا ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻔﺨﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء .أﻣﺎ ُد ُ
ﻣﻦ ﻏﺎﱄ اﻷﺛﺎث".
ﻟﻘــﺪ رﺣــﻞ إﱃ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ اﻟﻨــﺎس ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻗﻄــﺮ ﺑــﺎﻷﻣﻮال ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻬــﺪ ،واﺳــﺘﻮﻃﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔــﺔ
ﻣـ ــﻦ ﺟﺎﻟﻴـ ــﺔ ﻗﺮﻃﺒـ ــﺔ اﻟﻘﻠﻘـ ــﺔ اﻻﺳـ ــﺘﻘﺮار ﻓﺒﻨ ـ ـﻮا ـ ــﺎ اﳌﻨـ ــﺎزل واﻟﻘﺼـ ــﻮر وﻧﺸـ ــﻄﺖ اﻟﺘﺠـ ــﺎرة واﻟﺰراﻋـ ــﺔ
واﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ،وﲤﺘــﻊ أﻫﻠﻬــﺎ ﺑﺮﻏــﺪ اﻟﻌــﻴﺶ ،ورﺧﺼــﺖ ﻟــﺪﻳﻬﻢ أﺳــﻌﺎر اﳊﺎﺟﻴــﺎت .وﻟﻜــﻦ ﲡــﺮي اﻟﺮﻳــﺎح
ﲟــﺎ ﻻ ﺗﺸــﺘﻬﻲ اﻟﺴــﻔﻦ ،ﻓﺒﻤﺠــﺮد ﻣــﺎ ﺗــﻮﰲ ﻣﺒــﺎرك ﺛــﺎر اﻟﺴــﻜﺎن وأﻗﺼ ـﻮا ﻣﻈﻔــﺮ ،وﺑــﺎﻳﻊ اﻟﻌــﺎﻣﺮﻳﻮن
اﳌﻨﺼــﻮر ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﻓﺠــﺪد ﺣﺼــﻮ ﺎ ،وأﻧﺸــﺄ ــﺎ "اﳌﻨﻴــﺔ" اﻟﺸــﻬﲑة ،اﻟــﱵ اﲣــﺬﻫﺎ
ُ
ﱳ اﻷدﺑ ــﺎء واﻟﺸ ــﻌﺮاء ﰲ وﺻ ــﻔﻬﺎ ،واﻟﺘﻐ ــﲏ ﲟﺤﺎﺳ ــﻨﻬﺎ .وﻇ ــﻞ
ﻣﻨ ــﺰﻻ ﻟﻨﺰﻫﺎﺗ ــﻪ وﺣﻔﻼﺗ ــﻪ ،واﻟ ــﱵ اﻓـ ـ ﱠ
اﳌﻨﺼــﻮر ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺣــﱴ وﻓﺎﺗــﻪ ــﺎ ﺳــﻨﺔ 452ﻫ ــ .وﺧﻠﻔــﻪ ﰲ رﻳﺎﺳــﺘﻬﺎ وﻟــﺪﻩ ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ ﻓﺎ ﻤــﻚ ﰲ
اﻟﻠﻬــﻮ واﺠﻤﻟــﻮن ،ﻓﺨﻠﻌــﻪ ﺻــﻬﺮﻩ اﳌــﺄﻣﻮن ﳛــﲕ ﺑــﻦ ذي اﻟﻨــﻮن ﻣﻠــﻚ ﻃﻠﻴﻠــﺔ ﺳــﻨﺔ 457ﻫــ ،ﻓﺄﺻــﺒﺤﺖ
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ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﻣﺎرﺗﻪ .ﻓﺜﺎر ﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ واﺳـﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬـﺎ إﱃ أن ﺗـﻮﰲ ﺳـﻨﺔ 478ﻫــ،
وﺧﻠﻔــﻪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﺑﻨــﻪ أﺑــﻮ ﻋﻤــﺮو ﻋﺜﻤــﺎن ،ﻓﻠــﻢ ﻳــﺰل ﻣﻠﻜــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﱃ أن ﺳــﻠﻢ اﻟﻘــﺎدر ﺑــﻦ ذي اﻟﻨــﻮن
ﻃﻠﻴﻄﻠ ـﺔ ﻷﻟﻔﻮﻧﺴــﻮ اﻟﺴــﺎدس ،ﻓﺠــﺎء اﻟﻘــﺎدر إﱃ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﻓــﺪﺧﻠﻬﺎ ﻗﺴ ـﺮاً ﲟﺴــﺎﻋﺪة أﻟﻔﻮﻧﺴــﻮ ﺳــﻨﺔ
478ﻫـ وﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻘﺴﺎوة ،ﻓﺜﺎر ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻠﻬﺎ وﺑﺎﻳﻌﻮا اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ ﺟﺤﺎف اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻘـﺎدر
ﺳﻨﺔ 485ﻫـ ،واﺳـﺘﻮﱃ ﻋﻠـﻰ ﻗﺼـﺮﻩ وذﺧـﺎﺋﺮﻩ اﻟﻨﻔﻴﺴـﺔ ،وﱂ ﳝـﺾ وﻗـﺖ ﻃﻮﻳـﻞ ﺣـﱴ ﺣﺎﺻـﺮ اﻟﺴـﻴﺪ
اﻟﻘﻤﺒﻴﻄــﻮر ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴ ـﻴﺎ أﺷــﺪ اﳊﺼــﺎر إﱃ أن دﺧﻠﻬــﺎ ﺳــﻨﺔ 488ﻫ ــ .وﻗــﺎم ﺑﻘﺘــﻞ اﺑــﻦ ﺟﺤــﺎف
وأﺣﺮق ﺟﺜﺘﻪ.
اﻟﺳﻳد اﻟﻘﻣﺑﻳطور ﺣﺎﻛم ﺑﻠﻧﺳﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻳد اﻟﻣراﺑطﻳن:
اﲣﺬ اﻟﺴﻴﺪ رﻳﺪ رﻳﻐﻮدﻳﺎث اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ اﻟﻘﻤﺒﻴﻄـﻮر ﻣﻮﻗﻔـﺎ ﻣﺸـﺎ ﺎ ﲡـﺎﻩ أﻫـﻞ ﺑﻠﻴﻨﺴـﻴﺎ
ﻗﺒﻞ اﺣﺘﻼﻟﻪ ﳍﺎ ﺣﻴﺚ وﻋﺪﻫﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ واﻟﻌـﺪل ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺴـﻼم اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻟـﻪ ،إﻻ
أن ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮﻋ ــﻮد ﺟ ــﺎءت ﰲ ﻇ ــﺮوف ﺻ ــﻌﺒﺔ ﲤ ــﺖ ﰲ إﻃ ــﺎر ﻣﻔﺎوﺿ ــﺎت ﻛ ــﺎن اﳍ ــﺪف ﻣﻨﻬ ــﺎ ﻫ ــﻮ
اﺳﺘﺴ ــﻼم ﺑﻠﻴﻨﺴ ــﻴﺎ ﻟ ــﻪ .وﻳﻌﻜ ــﺲ اﻟ ــﻨﺺ اﻟﺘ ــﺎﱄ ﻇ ــﺮوف ﻫ ــﺬا اﻻﺳﺘﺴ ــﻼم اﻟ ــﺬي أوردﻩ ﺻ ــﺎﺣﺐ
"اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻌﺮب ﰲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﳌﻐﺮب" "ﳌﺎ ﺑﻠﻎ ﺑﺄﻫﻞ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ اﳌﺎء اﻟﺰﰉ ،واﻧﺘﻬﻮا ﻣﻦ اﻟﺼـﱪ
إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ،وﻻ ﻧﺼﺮ وﻻ ﻏـﻮث ،أﳉـﺄ ﻢ اﳊـﺎل إﱃ دﺧـﻮل اﻟﻌـﺪو ﲝﻜـﻢ اﻻﺿـﻄﺮار ،ﻻ
ﲝﻜ ـ ــﻢ اﻻﺧﺘﻴ ـ ــﺎر .ﻓﺘﺠﻤﻌـ ـ ـﻮا إﱃ ﻗﺎﺿ ـ ــﻴﻬﻢ أﰊ اﳌﻄ ـ ــﺮف اﺑ ـ ــﻦ ﺟﺤ ـ ــﺎف ،وﺳ ـ ــﻔﺮوا إﱃ اﻟﻄﺎﻏﻴ ـ ــﺔ
اﻟﻘﻤﺒﻴﻄﻮر – ﻟﻌﻨﻪ اﷲ – ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﳍﻢ ﻣﻌﻪ أﺧﺬ اﻷﻣﺎن .ﻓﺄﺟﺎب ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻋﻘﺪ ﻧﻴﺘـﻪ
ﻋﻠــﻰ اﳋــﱰ ،وﻧﻘــﺾ اﻟﻌﻬــﺪ وأﻋﻄــﺎﻩ أﻣــﺎن ﻣﺜﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻷﺟﻨــﺎس ...وأﻣــﻦ اﻟﻨــﺎس ،وﻫــﻮ ﻣــﻊ ذﻟــﻚ
ﻳﺮاﻋـﻲ أﻣـﺮﻫﻢ ﳝـﻨﻌﻬﻢ ﻣــﻦ اﳋـﺮوج ﻣـﻦ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ،وﺣﺼـﻞ – ﻟﻌﻨـﻪ اﷲ – ﻋﻠــﻰ ﻫـﺬﻩ اﳊﻀـﺮة ،ورﻣــﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﻨﻀﺮة واﳊﺴﻦ واﻟﺒﻬﺠﺔ") .اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  /ص.(34 :
ﻓﻤــﺎ ﻛــﺎن أﻣــﺎم اﻟﺒﻠﻨﺴــﻴﲔ ،واﳊﺎﻟــﺔ ﻫــﺬﻩ ،ﺳــﻮى ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ اﳌﻐــﺎﻣﺮ اﻟــﺬي ﻻ
ﻳﺮﺣﻢ ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﺎﻟﻮﺑﺎء ﻳﻨﺸﺮ اﳋﺮاب واﻟﺪﻣﺎر ﰲ اﳌﺪن اﻟـﱵ ﳛﺘﻠﻬـﺎ ،ﻓـﺰرع اﻟﺮﻋـﺐ واﳌـﻮت ﰲ
ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﺑﻌــﺪ اﺣﺘﻼﳍــﺎ ،وﻧﻜــﺖ اﻟﻌﻬــﻮد واﳌﻮاﺛﻴــﻖ اﻟــﱵ أﺧــﺬﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ،وﻧﻔ ـﺮا ﻣــﻦ
زﻋﻤﺎﺋﻬ ــﺎ ورﺟﺎﻻ ــﺎ ،ﰒ ﺷ ــﺮد ﻗﺴ ــﻤﺎ ﻛﺒـ ـﲑا ﻣ ــﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬ ــﺎ ﳑ ــﻦ ﻳﺸ ــﻚ ﰲ وﻻﺋﻬ ــﻢ ،وﻗ ــﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳ ــﻞ
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اﳌﺴــﺠﺪ اﳉــﺎﻣﻊ إﱃ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴــﺔ أﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﺳــﻢ "ﺳــﺎﻧﺘﺎ ﻣﺎرﻳــﺎ" وﻋﻬــﺪ ﺑــﺈدارة أﺳــﻘﻔﻴﺔ اﳌﺪﻳﻨــﺔ إﱃ
راﻫﺐ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺪﻋﻰ "ﺟﲑوم دي ﺑﲑﳚﻮرد".
ﻟﻘــﺪ ﻧﺴــﺠﺖ اﻷﺳــﺎﻃﲑ اﻟﻜﺜــﲑة ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﳌﻐــﺎﻣﺮ ﻓﻴﻤــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻧﺸــﺎط ﰲ اﺣــﺘﻼل
ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ ﰒ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺎ أﻋﻮاﻣﺎ ووﻗﻮﻓﻪ ﺻﺎﻣﺪا ﰲ وﺟﻪ اﳌـﺮاﺑﻄﲔ ﺣـﱴ ﺗـﻮﰲ ﻣـﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ،وذﻟـﻚ
ﰲ ﺳــﻨﺔ 1099م .وﲤﻜــﻦ ﻫــﺆﻻء ﻣــﻦ اﺳــﱰﺟﺎﻋﻬﺎ إﱃ اﳊﻜــﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟﻘﺎﺋــﺪ أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ
ﻣﺰدﱄ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ واﻟﻴﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﰲ أواﺧﺮ اﳌﺮاﺑﻄﲔ ﻧﺸﺒﺖ ﺛﻮرات ﻋﺪة ﰲ ﻣﺪن اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺛـﻮرة اﻟﻘﺎﺿـﻲ
أﰊ ﻣــﺮوان ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﺳــﻨﺔ 539ﻫ ـ واﻧﺘﻬــﺖ ﺑﺴــﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻄﻘــﺔ
اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ إﱃ ﺷﺎﻃﺒﺔ إﱃ أن ﺛﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺪﻩ ﺳﻨﺔ 540ﻫـ.
واﺗﻔــﻖ أﻣــﺮ أﻫــﻞ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ وﻣﻮرﺳــﻴﺎ وﲨﻴــﻊ ﺷــﺮق اﻷﻧــﺪﻟﺲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ رﺟــﻞ ﻣــﻦ أﻋﻴــﺎن
اﳉﻨﺪ اﲰﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﻛﺎن اﻟﻨﺼﺎرى ﳜﺎﻓﻮن ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑا ﻓﺄﻗﺎم ﺑﺸﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ ﳛﻔﻈﻬﺎ
وﻳــﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬــﺎ إﱃ أن ﻣــﺎت ﺳــﻨﺔ 541ﻫــ .وﻗــﺎم ﺑﻌــﺪﻩ ﺑــﺄﻣﺮ ﺷــﺮق اﻷﻧــﺪﻟﺲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑــﻦ
ﻣﺮدﻧﻴﺶ وﻛﺎن ﺧﺎدﻣﺎً ﻻﺑﻦ ﻋﻴﺎض.
ﺑﻠﻳﻧﺳﻳﺎ واﻟﺣﻛم اﻟﻣوﺣدي
وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻇﻬــﺮت دوﻟــﺔ اﳌﻮﺣــﺪﻳﻦ ﺑــﺎﳌﻐﺮب واﻣﺘــﺪ ﺳــﻠﻄﺎ ﺎ إﱃ اﻷﻧ ــﺪﻟﺲ ،اﺻــﻄﺪم اﺑ ــﻦ
ﻣـﺮدﻧﻴﺶ ﺑﺎﳌﻮﺣــﺪﻳﻦ ﻗـﺮب ﻏﺮﻧﺎﻃــﺔ ﺳـﻨﺔ 560ﻫــ ،ﻓﻮﻗﻌــﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﳍﺰﳝــﺔ وﲢـﺎﻟﻒ ﻣــﻊ اﻟﻨﺼــﺎرى .إﱃ
أن ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 567ﻫـ .ﻓﺪاﻧﺖ ﺑﻼد ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أﰊ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﳌـﻮﻣﻦ
اﳌﻮﺣﺪي ،وﻗﺪ أﻛﺮم اﳌﻮﺣﺪون أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﳌﺨﺰوﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻣﺮدﻧﻴﺶ.
أﻣــﺎ ﺑﻨــﻮ ﻣــﺮدﻧﻴﺶ ﻓﻘــﺪ أﺻــﺒﺤﻮا ﺑﻌــﺪ وﻓــﺎة زﻋــﻴﻤﻬﻢ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ ﻣــﻦ أﻧﺼــﺎر اﳋﻠﻴﻔــﺔ
اﳌﻮﺣــﺪي وأﺻــﻬﺎرﻩ ،وﺗــﺰوج اﳋﻠﻴﻔــﺔ ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﳌــﻮﻣﻦ ﺳــﻨﺔ 569ﻫ ـ ﻣــﻦ ﺻــﻔﻴﺔ ﺑﻨــﺖ ﳏﻤــﺪ
ﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ ﺑــﻦ ﻣــﺮدﻧﻴﺶ وأﻗــﺎم ﳍــﺎ ﺣﻔــﻼ ﻋﻈﻴﻤــﺎ ﻳﻠﻴــﻖ ﲟﻜﺎﻧــﺔ أﺳــﺮ ﺎ .وﺗﺒﻌــﺎ ﻟــﺬﻟﻚ أﺳــﻨﺪ اﳋﻠﻴﻔــﺔ
اﳌﻮﺣﺪي وﻻﻳﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ وﺟﻬﺎ ﺎ إﱃ أﰊ اﳊﺠـﺎج ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ ﺑـﻦ ﻣـﺮدﻧﻴﺶ وﻇـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ إﱃ
أن ﻣ ــﺎت ﺳ ــﻨﺔ 582ﻫـ ــ .وﺧﻠ ــﻒ ﲨﻠ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺑﻨ ــﺎء ﻛ ــﺎﻧﻮا وﻻة ﻟﻠﻤﻮﺣ ــﺪﻳﻦ ﻋﻠ ــﻰ ﻧـ ـﻮاﺣﻲ ﺷ ــﺮق
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﻮﺣﺪي.
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وﲟـ ــﻮت أﰊ ﻳﻮﺳـ ــﻒ ﻳﻌﻘ ـ ــﻮب ﺳـ ــﻨﺔ 595ﻫ ـ ــ ،أﺧـ ــﺬت دوﻟـ ــﺔ اﳌﻮﺣـ ــﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﺿ ـ ــﻤﺤﻼل
واﻷﻓﻮل ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ "اﻟﻌﻘـﺎب" ﺳـﻨﺔ 609ﻫ ـ اﻟـﱵ ﺳـﺠﻠﺖ ﻫﺰﳝـﺔ ﺷـﻨﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴـﻠﻤﲔ ،ﱂ
ﺗﻘـ ــﻢ ﳍـ ــﻢ ﻗﺎﺋﻤـ ــﺔ ﰲ ﺑـ ــﻼد اﻷﻧـ ــﺪﻟﺲ ﺧﺎﺻـ ــﺔ أﻳـ ــﺎم أﻣـ ــﲑ اﳌـ ــﺆﻣﻨﲔ أﰊ ﻋﺒـ ــﺪ اﷲ ﳏﻤـ ــﺪ اﻟﻨﺎﺻـ ــﺮ
)595ﻫـ610/ﻫـ( وﺗﻮﱃ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻠﻮك ﺿﻌﻔﺎء ﻟﻌﺒﺖ ﻢ اﻷﻫﻮاء ،وﲡﺎﺳﺮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮﻋـﺎع
ـﻚ ﺑﻌــﺪ اﻟﻨﺎﺻــﺮ إﱃ ﺳــﻘﻮط إﺷــﺒﻴﻠﻴﺎ 646ﻫـ ـ ﺳــﺒﻌﺔ ﻣﻠــﻮك.
ﻣــﻦ اﻟﺮﻋﻴــﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ َﻣﻠـ َ
وﻋﺎﺷــﺖ اﻟــﺒﻼد ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ رﻋــﺐ وﺗــﻮﺟﺲ واﺿــﻄﺮاب .ﻓﻘﺎﻣــﺖ ﰲ ﺷــﺮق اﻷﻧــﺪﻟﺲ
ﺛــﻮرات ﺟﺪﻳــﺪة ،أﺳــﻔﺮت ﻋــﻦ ﻗﻴــﺎم اﳌﺘﻮﻛــﻞ ﺑــﻦ ﻫــﻮد ﰲ ﻣﻮرﺳــﻴﺎ ،وزﻳــﺎن ﺑــﻦ ﻣــﺮدﻧﻴﺶ ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ
وﻫـﻮ ﻣـﻦ أﺣﻔـﺎد اﺑـﻦ ﻣــﺮدﻧﻴﺶ اﻟﻜﺒـﲑ ،ﻓﺎﺿـﻄﺮ اﻟـﻮاﱄ اﳌﻮﺣـﺪي أﺑــﺎ زﻳـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﻳﻌﻘــﻮب
إﱃ اﻟﻠﺠ ــﻮء إﱃ "أراﺟ ــﻮن" ،وأﺻ ــﺒﺢ زﻳ ــﺎن ﺑ ــﻦ أﰊ اﳊﻤ ــﻼت ﺣﺎﻛﻤ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ودﻋ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺑﺒﻐـﺪاد وذﻟـﻚ ﰲ ﺳـﻨﺔ 626ﻫــ .وﰲ أﺛﻨـﺎء ذﻟـﻚ ﻛـﺎن ﻣﻠـﻚ "أراﺟـﻮن" "ﺧـﺎﳝﻲ
اﻟﻔﺎﺗﺢ" ﻳﺰﺣﻒ ﲜﻴﻮﺷﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﳓﻮ أراﺿﻲ اﻟﺸﺮق ،ﻓﺨﺮج إﻟﻴﻬﻢ زﻳـﺎن وﻣﻌـﻪ ﺟـﻴﺶ ﻛﺒـﲑ ﻓﻜﺎﻧـﺖ
ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺧﺴــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻛﺜـﲑا واﻟــﱵ ﻋﺮﻓــﺖ ﺑﻮﻗﻌــﺔ أﻧﻴﺸــﺔ ﺳــﻨﺔ 634ﻫ ـ
)1237م(.
وأﺧــﺬ ﺧــﺎﳝﻲ ﻳﺰﺣــﻒ ﳓــﻮ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﻓﺎﺳــﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺳــﻨﺔ 636ﻫ ـ ﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﳊﺼــﺎر.
وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺧﺮج زﻳﺎن إﱃ ﺟﺰﻳﺮة ُﺷ ْﻘﺮ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ وأﻗﺎم ﺎ وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻸﻣﲑ أﰊ زﻛﺮﻳﺎ
اﳊﻔﺼــﻲ ﺑﺘــﻮﻧﺲ وﺑﻌــﺚ إﻟﻴــﻪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻜﺒـﲑ اﺑــﻦ اﻷﺑــﺎر اﻟﻘﻀــﺎﻋﻲ اﻟﺒﻠﻨﺴــﻲ اﻟــﺬي وﺻــﻞ ﺗــﻮﻧﺲ
وأﻧﺸﺪ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﳌﺸﻬﻮرة:
إن اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﻨﺠﺎ ـ ـ ـ ــﺎ َد َرﺳ ـ ـ ـ ــﺎ
أدرك ﲞﻴﻠ ـ ــﻚ ﺧﻴ ـ ــﻞ اﷲ أﻧﺪﻟﺴ ـ ــﺎ
إﻻ أن أﺑﺎ زﻛﺮﻳﺎ ﱂ ﻳﻜﺪ ﻳﺮﺳﻞ ﳒﺪاﺗﻪ ﺣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ وﺗﻼﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ
ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ ﻣﺴﻠﻢ.
وﺳﻘطت ﺑﻠﻳﻧﺳﻳﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ
اﺳﺘﺴــﻠﻢ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ إﱃ "ﺧــﺎﳝﻲ اﻟﻔــﺎﺗﺢ" ﺑﻌــﺪ أن ﻋﻘــﺪوا ﻣﻌــﻪ ﻣﻌﺎﻫــﺪة أﻗﺴــﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﻳﺼﻮن ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻣﻮاﳍﻢ ،وأن ﳛﱰم ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ دﻳﻨﻬﻢ وﻋﺎدا ﻢ
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وﻟﻐــﺘﻬﻢ وﻗﻀــﺎﺋﻬﻢ ﲝﺴــﺐ ﺷ ـﺮﻳﻌﺘﻬﻢ ،وأن ﳝــﻨﺢ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ اﳉــﺰء اﳌﺘﺒﻘــﻲ ﺑﻴــﺪﻫﻢ ﻣــﻦ ﳑﻠﻜــﺔ
ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﻫﺪﻧــﺔ ﻣــﺪ ﺎ ﲦــﺎﱐ ﺳــﻨﲔ؛ وﻟﻜﻨــﻪ ﱂ ﳛــﱰم ﻋﻬــﺪﻩ ،وﻗــﺮر ﺑﻌــﺪ أن اﺳــﺘﺜﺒﺖ ﻟــﻪ اﻷﻣــﻮر أن
ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﻣﺎ أراد ،ﰒ ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ،إذ ﺣـﻮل ﺑﻌـﺾ
اﳌﺴــﺎﺟﺪ إﱃ ﻛﻨــﺎﺋﺲ أو إﱃ ﻣﻠﻜﻴــﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﳍــﺎ .واﺳــﺘﺪﻋﻰ أﻋــﺪادا ﻣــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻴﲔ ﻟﻴﺴــﺘﻘﺮوا ﰲ
ﺑﻠﻴﻨﺴ ــﻴﺎ وﻣ ــﺎ ﺣﻮﳍ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﳌ ــﺪن ،ﰲ ﳏﺎوﻟ ــﺔ ﻣﻨ ــﻪ ﻟﱰﺳ ــﻴﺦ أﻗ ــﺪام اﻟﻔ ــﺘﺢ ،ﻓﺒ ــﺪأ اﻟﻨﺼ ــﺎرى ﺑﺈزﻋ ــﺎج
اﳌﺴﻠﻤﲔ وإﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ .ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎم "ﺧـﺎﳝﻲ" ﺑﻌـﺰل اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﻮﺟـﻮدة ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴـﻴﺎ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻋـﻦ
ﺑﻌــﺾ وﻫــﻢ اﳌﺴ ــﻠﻤﻮن واﻟﻨﺼــﺎرى واﻟﻴﻬــﻮد ،ﺑ ــﻞ ﺟﻌــﻞ ﻟﻜ ــﻞ ﻋﻨﺼــﺮ ﺣﻴ ـﺎً ﺧﺎﺻ ــﺎ ﺑ ـﻪ .واﻧﺘﻘﻠ ــﺖ
اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ أﻳـﺪي اﻹﺳـﺒﺎن ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻹﻗﻄـﺎع واﳌﺼـﺎدرة وﲢـﻮل اﻟﻌـﺮب ﻣـﻦ ﻣـﻼك إﱃ
أﺟﺮاء ﻟﺪى اﳌﻼك اﳉﺪد ،وأﺻﺒﺤﻮا أﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸـﻌﺐ .وﻣـﻊ اﻟﻈﻠـﻢ اﻟـﺬي ﺳـﻠﻂ
ُ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳉﺄوا إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻈﻬﺮ أي اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﺎواﻫﻢ ﻓﺄدرﻛﻮا أﻧﻪ ﻻ ﻏﲎ ﳍﻢ ﻋـﻦ اﻻﻋﺘﻤـﺎد
ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻔﺴ ــﻬﻢ واﻟ ــﺪﻓﺎع ﻋ ــﻦ ﺣﻘ ــﻮﻗﻬﻢ ،وﳌ ــﺎ ﺗﺰاﻳ ــﺪ اﻟﻀ ــﻌﻒ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﻣ ــﻦ ﻗﺒ ــﻞ اﳌﻠ ــﻚ واﳊﻜﻮﻣ ــﺔ
واﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ واﻟﺸــﻌﺐ اﻧــﺪﻟﻌﺖ ﻧ ـﲑان ﺛــﻮر ﻢ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﻋــﺎم 1254م ﺑﺰﻋﺎﻣــﺔ أﻣــﲑ إﺣــﺪى
اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺒﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ وﺗﺴــﻤﻴﻪ اﻟﺮواﻳــﺎت اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ اﻷزرق أو )اﻟﻴﺰرﻗــﻲ( ،واﺳــﺘﻮﱃ اﻟﺜ ـﻮار ﻓــﻮرا
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘـﻼع واﳊﺼـﻮن ﺑـﲔ ﺷـﺎﻃﺒﺔ وداﻧﻴـﺔ وأﻟﻴﻜـﺎﻧﻄﻲ ،وﺳـﻴﻄﺮوا ﻋﻠـﻰ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﳉﺒﻠﻴـﺔ
"ﺷـ ْﻘﺮ" ،وﺑﻘﻴــﺖ اﻟﺜــﻮرة ﳏﺼــﻮرة ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ ،وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺳــﺮﻋﺎن ﻣــﺎ
ﺟﻨــﻮﰊ ــﺮ ُ
اﻣﺘــﺪت إﱃ ﲨﻴــﻊ ﻧ ـﻮاﺣﻲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ ،واﺳــﺘﻤﺮت إﱃ ﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم 1257م ،ﻓﻘــﺪ اﺿــﻄﺮ اﻷزرق إﱃ
ﻣﻔﺎوﺿﺔ اﳌﻠﻚ وﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻷزرق وﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺜـﺎﺋﺮﻳﻦ إﱃ ﳑﻠﻜـﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃـﺔ.
ﻟﺒﺚ اﻟﻌﺮب ﻫﺎدﺋﲔ ﰲ ﳑﻠﻜﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ ﲦﺎﱐ ﻋﺸـﺮة ﺳـﻨﺔ ﺑﻌـﺪ ﺛـﻮر ﻢ اﻷوﱃ ﻓﻈـﻦ اﳌﻠـﻚ "ﺧـﺎﳝﻲ"
أن اﻷﻣﻮر اﺳﺘﺜﺒﺖ ﻟﻪ ،وﺑﻌﺪ أن ﻫﺪأت اﻷﻣـﻮر ﺑـﺪأ ﻳﺸـﻌﺮ ﺑﺜﻘـﻞ اﻟﻮﻋـﺪ اﻟـﺬي ﻗﻄﻌـﻪ ﻟﻠﺒﺎﺑـﺎ ﲟﺤـﻮ
اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟﻌــﺮﰊ ﻣــﻦ ﳑﻠﻜﺘــﻪ ،ﻓﺮﻓــﻊ ﻋــﻨﻬﻢ ﲪﺎﻳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ وﺗــﺮﻛﻬﻢ ﲢــﺖ رﲪــﺔ اﻷﺷــﻘﻴﺎء اﻟــﺬﻳﻦ ﺑــﺪأوا
ﳜﺘﻄﻔﻮ ﻢ وﻳﺒﻴﻌـﻮ ﻢ ﻋﺒﻴـﺪاً ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻨﺨﺎﺳـﺔ ﲢـﺖ ﲰـﻊ اﻟﺪوﻟـﺔ وﺑﺼـﺮﻫﺎ ،وﻫـﻲ ﻻ ﺗﻌـﺎرض وﻻ
ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت .وﳌﺎ ﻳﺌﺲ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ إﻧﺼﺎف ﻗﺮروا اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﺟﺪﻳـﺪ وذﻟـﻚ ﰲ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 1276م ،واﺣﺘﻞ اﻟﺜﻮار دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أرﺑﻌﲔ ﺣﺼﻨﺎً وﻣﻌﻘﻼ ،وﻃﻠﺒﻮا اﻟﻨﺠﺪة ﻣﻦ
ﺑــﲏ اﻷﲪــﺮ ﺑﻐﺮﻧﺎﻃــﺔ ،وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﱂ ﺗﺴــﺘﻤﺮ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻓﻘــﺪ اﺿــﻤﺤﻠﺖ وﺗﻼﺷــﺖ ﺳــﻨﺔ
1277م.
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وﰲ ﻋ ـ ــﺎم 1525م أﺛ ـ ــﲑت ﻣﺴ ـ ــﺄﻟﺔ ﺗﻨﺼ ـ ــﲑ ﻣﺴ ـ ــﻠﻤﻲ ﳑﻠﻜ ـ ــﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴ ـ ــﻴﺎ ﺑﻘـ ـ ـﺮار ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺒﺎﺑ ـ ــﺎ
"ﻛﻠﻴﻤﻴﻨﻄﻲ" اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺄن ﻳﻄﺮدوا ﻣﻦ أراﺿـﻴﻬﻢ أو ﻳﻌﺘﻨﻘـﻮا اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ,وﰲ ﻋـﺎم 1534م أﺻـﺪرت
اﻷواﻣــﺮ ﺑــﺄن ﻻ ﳜــﺮج أﺣــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻧــﻪ ،وﻣــﻦ ﺧــﺎف ﻓﻌﻘﻮﺑﺘــﻪ أن ﻳﺒﻘــﻰ ﳑﻠﻮﻛــﺎ ﳌــﻦ ﻳﻠﻘــﻲ اﻟﻘــﺒﺾ
ﻋﻠﻴ ــﻪ ،ﳑ ــﺎ دﻓ ــﻊ ﻣﺴ ــﻠﻤﻲ ﺑﻠﻴﻨﺴ ــﻴﺎ ﻳﻌﻠﻨ ــﻮن اﻟﺜ ــﻮرة ﻣ ــﻦ ﺟﺪﻳ ــﺪ إﱃ ﺟﺎﻧ ــﺐ إﺧـ ـﻮا ﻢ ﰲ أراﺟ ــﻮن،
واﺳﺘﻤﺮوا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ إﱃ أن ﺳﻠﻢ ﻣﻮرﻳﺴـﻜﻮ ﺑﻠﻴﻨﺴـﻴﺎ ﺳـﻼﺣﻬﻢ ﰲ ﺳـﻨﺔ 1568م .وﰲ ﺳـﻨﺔ
1587م ﺗﺄﺳﺴ ــﺖ ﲨﻌﻴ ــﺔ ﻟﻠﻌﻤ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ اﲢ ــﺎد اﻟﺸ ــﻌﺒﲔ وﺗﻌﻠ ــﻴﻢ اﻟﻨﺼ ــﺎرى اﳉ ــﺪد )اﳌﻮرﻳﺴـ ـﻜﻴﻮن
اﳌﺘﻨﺼــﺮون( واﻓﺘﺘﺤــﺖ ﺟﻠﺴــﺎ ﺎ ﻳــﻮم  13أﻛﺘــﻮﺑﺮ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﺴــﻨﺔ .وﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻬﻤــﺔ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﻫــﻲ
اﻟﻌﻤ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ اﲢ ــﺎد اﻟﺸ ــﻌﺒﲔ واﻟﺘﺒﺸ ــﲑ واﻟﺘﻌﻠ ــﻴﻢ ﻟﻠﻨﺼ ــﺎرى اﳉ ــﺪد واﳌﻮرﻳﺴ ــﻜﻴﻮن ﺑﻄ ــﺮق ﻋﺎﻃﻔﻴ ــﺔ
ﺳﻠﻤﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎورات وﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻻت ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫﺐ
ﺳﺪى ﻣﻊ ﻣﻮرﻳﺴﻜﻴﻲ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ ،إﱃ أن ﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﻄﺮد اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳﻨﺔ 1609م.
ً
ذﻫب اﻟﻌرب وﺑﻘﻳت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ
ﺳــﻘﻄﺖ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ،ﺑﺴــﻘﻮﻃﻬﺎ اﻧﺘﻬــﻰ اﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻌــﺮﰊ ﰲ ﺷــﺮق اﻷﻧــﺪﻟﺲ ،وﺑــﺪأت ﻣﻄــﺎردة
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺘﻼ وﺗﺸﺮﻳﺪا وﺗﻨﺼﲑا .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع رﺟﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أن ﻳﺮﻛـﺰوا ﰲ أذﻫـﺎن ﻣـﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ أن
ﻛ ــﻞ ﺷ ــﺮ أﺻ ــﺎب أو ﻗ ــﺪ ﻳﺼ ــﻴﺐ اﻟ ــﺒﻼد ﱂ ﻳﺄ ــﺎ وﻟ ــﻦ ﻳﺄﺗﻴﻬ ــﺎ إﻻ ﻋﻠ ــﻰ ﻳ ــﺪ ﺧﺼ ــﻮم اﳌﺴ ــﻴﺤﻴﲔ
اﻟﻜــﺎﺛﻮﻟﻜﻴﲔ وﳍ ــﺬا وﺟ ــﺐ اﻟﻘﻀ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴــﻠﻤﲔ أﻳﻨﻤ ــﺎ وﺟ ــﺪوا .وﻣ ــﺎذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠ ــﺔ إذن؟
ﺣﻘﻴﻘــﺔ إن إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ﱂ ﲡــﻦ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻻﺿــﻄﻬﺎدات اﳌﺨﺰﻳــﺔ إﻻ اﻟﻀــﺮر واﻟﺘﺨﻠــﻒ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺎﻳﺮة
اﻟﺮﻛ ــﺐ اﳊﻀ ــﺎري واﻟﺜﻘـ ـﺎﰲ واﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻲ اﻟ ــﺬي ﻋﺮﻓﺘ ــﻪ أورﺑ ــﺎ ﻷن اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ﻛ ــﺎﻧﻮا ﺑ ــﺎﻋﱰاف ﲨﻴ ــﻊ
اﳌﺆرﺧﲔ أﺣﺬق اﻟﺼﻨﺎع وأﻣﻬﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﲔ .ﻓﻘﺪ ﺷﻖ اﻟﻌﺮب أ ـﺎر ﺑﻠﻴﻨﺴـﻴﺎ وﺣﻔـﺮوا ﺗﺮﻋﻬـﺎ وأﺟـﺮوا
ﺧﻠﺠﺎ ﺎ وﺳﲑوا إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺎء ﻣﻦ ﺟﺒﺎل ﺳﻴﲑا ﻧﻴﻔﺎدا ﺣﻴﺚ ﲡﺘﻤﻊ اﻟﺜﻠﻮج ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠـﺔ وﺑﻨـﻮا اﻟﻘﻨـﺎﻃﺮ
اﻟﻜﺜﲑة ﳊﺠﺰ اﳌﻴﺎﻩ إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻘﻌﺔ ﺟﻨﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﺎت.
وﺟﻌﻠ ـﻮا ﻟﻠــﺮي ﺗﻨﻈﻴﻤــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ﻣــﺎ ﻳ ـﺰال إﱃ اﻟﻴــﻮم ﻣﻀــﺮب اﻷﻣﺜــﺎل وﻣﺮﺟﻌــﺎ ﻗﻴﻤــﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤــﺎء
واﻟﺒﺤﺎث اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ أﻗﻄـﺎر اﻷرض .إن ﺑﺴـﺎﺗﲔ اﻟﱪﺗﻘـﺎل ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌـﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴـﻴﺎ ﻻ ﺗـﺰال
ﺗﺴﻘﻰ ﺑﺎﻷﻗﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ أﻟـﻒ ﺳـﻨﺔ .ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎم اﻟﻌـﺮب ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺒﻼد ﻫﻴﺌـﺔ
ﻣــﻦ أﻏــﺮب اﳍﻴﺌــﺎت اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ وأﻗــﺪﻣﻬﺎ ،ﺗﻨﺤﺼــﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬــﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﻣﺸــﺎﻛﻞ اﻟــﺮي ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ
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أﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺑﺬا ﺎ ،ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﺪاﺋﻖ واﳊﻘﻮل اﻟﻴﺎﻧﻌﺔ .أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﳏﻜﻤﺔ اﳌﻴـﺎﻩ .وﳑـﺎ
ﻳﺆﻳــﺪ أﺻــﻞ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻌــﺮﰊ ﺑﻌــﺾ أوﺿــﺎﻋﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬــﺎ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ،ﻓﻬــﻲ ﻣــﺜﻼ ﺗﻨﻌﻘــﺪ ﻛــﻞ ﻳــﻮم ﲬــﻴﺲ
ﻋﻨ ــﺪ اﻟﻈﻬ ــﺮ ،وﰲ ــﻮ ﺻ ــﻐﲑ ﻣﺴ ــﺘﺪﻳﺮ ﻳﻘ ــﻊ وراء ﺑ ــﺎب اﻟﺮﺳ ــﻞ ،وﻫ ــﻮ اﻟﺒ ــﺎب اﳋﻠﻔ ــﻲ ﻟﻜﻨﻴﺴ ــﺔ
ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ،وﻫــﺬا ﺷــﺄ ﺎ ﻣﻨــﺬ ﺳــﻘﻮط ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ،وﺗﻔﺴــﲑ ذﻟــﻚ أن ﳏﻜﻤــﺔ اﳌﻴــﺎﻩ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻨﻌﻘــﺪ أﻳــﺎم
اﳊﻜﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻳﻌــﱰف اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻹﺳــﺒﺎﱐ ﺑﻮﺟــﻮد وﺷــﺮﻋﻴﺔ ﳏــﺎﻛﻢ اﳌــﺎء ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﳚﺎﰊ أو اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮف.
وﺗﺘﺄﻟﻒ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻗﻀﺎة ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣـﻦ اﳌﺒﺎﺷـﺮﻳﻦ ﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺰراﻋـﺔ
ﻻ ﻣﻼﻛـﺎً ﻓﻘــﻂ .وﳑــﻦ اﺷــﺘﻬﺮوا ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫــﺔ واﳌــﺮوءة واﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ ﲨﻴﻌــﺎ ،وﻳـﺮأس اﳍﻴﺌــﺔ أﻛــﱪ اﻷﻋﻀــﺎء
ﺳــﻨﺎً .وﳍــﺬﻩ اﶈﻜﻤــﺔ ﺷــﻬﺮة واﺳــﻌﺔ ،ﺣــﱴ إن اﻟﻨــﺎس ﳛﺘﺸــﺪون ﳌﺸــﺎﻫﺪة أﻋﻀــﺎﺋﻬﺎ وﻫــﻢ ﻳﺘﺠﻬــﻮن
ﳓــﻮ ﻣﻘــﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻬﻢ ،وﻗــﺪ ﺳــﺎر أﻣــﺎﻣﻬﻢ رﺟــﻞ ﳛﻤــﻞ ﻋﺎﻟﻴــﺎ ﺷــﻌﺎراً ﺑﺮاﻗــﺎ ﻳﺸــﺒﻪ ﰲ ﺷــﻜﻠﻪ ﻣﻨﺠــﻞ
ﺣﺼــﺎد – رﻣــﺰ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟــﺬي ﻳﻮﺿــﻊ إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ اﻷﻋﻀــﺎء ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻌﻘــﺪون ﺟﻠﺴــﺎ ﻢ وﻳﻨﻈــﺮون
ﰲ اﳋﻼﻓﺎت.
ﻫﻜــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ اﳉﻤﻴﻠــﺔ اﻟﻴﺎﻧﻌــﺔ ﰲ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟــﱵ ﲢﻮﻟــﺖ ﺑﻌــﺪ ﺧــﺮوج اﻟﻌــﺮب إﱃ
أرض ﺟــﺮداء ﻳﺎﺑﺴــﺔ وﻣﻈﻠﻤــﺔ ،ﻓﺨــﻴﻢ اﻟﺒــﺆس واﻟﺸــﻘﺎء واﻟﻮﺣﺸــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺧﻠــﻮ اﻷراﺿــﻲ واﻟﻘــﺮى
اﺠﻤﻟــﺎورة ﳍــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻜﺎن .وﻗــﺪ وﺻــﻔﻬﺎ أﺣــﺪ اﳌــﺆرﺧﲔ اﻹﺳــﺒﺎن ﺑﺄ ــﺎ أﺻــﺒﺤﺖ ﻛﺌﻴﺒــﺔ وأرﺿــﻬﺎ
ﻳﺎﺑﺴﺔ وزراﻋﺘﻬﺎ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺳﺮ اﳌﻮرﻳﺴﻜﻴﲔ.
ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﲨﺎﻋﺔ واﻓﺮة ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻓﻦ ،وأﺷﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﺮاء ﺑﻘﺼـﻮرﻫﺎ
وﺣﻘﻮﳍﺎ وﺣﺪاﺋﻘﻬﺎ اﻟﻨﻀﺮة وﲝﲑ ﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﳉﻤﺎل.
ﻗﺎل أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﻖ اﳌﺮﺳﻲ:
ﺑﻠﻴﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﺎﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺣﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ
ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﱠﺢ ﰲ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮق وﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب
ﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺚ َ
ِ
ﻓ ـ ـ ـ ــﺈن ﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻮا :ﳏ ـ ـ ـ ـ ﱡـﻞ ﻏ ـ ـ ـ ــﻼء ﺳ ـ ـ ـ ــﻌﺮ
ـﱵ ﻃﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍﻦ وﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب
وﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﻂ دﻣﻨَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َﱠ
ﲟﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوﻫﲔ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮع وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮب
ﻓﻘ ـ ـ ــﻞ :ﻫ ـ ـ ــﻲ ﺟﻨ ـ ـ ــﺔ ﺣ ّﻔ ـ ـ ـ ـﺖ ُرﺑﺎﻫ ـ ـ ــﺎ
وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟ ﱡﺴ َﻤْﻴ ِﺴﺮ:
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وﻓﻴﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮب ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﱴ ُﲣﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﱪ

ﺑﻠﻴﻨﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﺑﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﺟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

وﻳﻀــﻴﻖ ﺑﻨــﺎ اﳌﻘــﺎم إن ﳓــﻦ أﺳــﻬﺒﻨﺎ ﰲ رواﻳــﺔ اﻷوﺻــﺎف اﻟــﱵ أﻏــﺪﻗﻬﺎ اﻷدﺑــﺎء ﺷــﻌﺮاً وﻧﺜ ـﺮاً
ﻋﻠــﻰ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ،إذ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻨــﺪﻫﻢ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺰﻫــﺮ اﻟﻌﻄــﺮ واﳋﻀــﺮة اﻟﻴﺎﻧﻌــﺔ واﻟﻔﻮاﻛــﻪ اﻟﻠﺬﻳــﺬة.
وﻛﺘــﺐ ﻋﻨﻬــﺎ اﳌﺴﺘﺸــﺮق اﻹﺳــﺒﺎﱐ اﻟﺸــﻬﲑ "ﻫﻮﻳﺴــﻲ ﻣﲑاﻧــﺪا" ﻛﺘﺎﺑــﺎ ﺿــﺨﻤﺎ ﰲ ﺛــﻼث ﳎﻠــﺪات
ﻛﺒــﲑة ﺗﺸ ـﻐﻞ ﳓــﻮ أﻟــﻒ ﺻــﻔﺤﺔ ﲰــﺎﻩ "اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﺒﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ وأﺣﻮازﻫــﺎ" وﻗــﺪ ﺻــﺪر ﺳــﻨﺔ
1970م.
ﺑﻠﻳﻧﺳﻳﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﱃ إﺣــﺪى اﳌﻘﺎﻃﻌــﺎت اﻟــﺜﻼث اﻟــﱵ ﺗﺄﻟﻔــﺖ ﻣﻨﻬــﺎ اﳌﻤﻠﻜــﺔ
اﻟﻘﺪﳝﺔ ،وﲢﺪ ﲟﻘﺎﻃﻌﺎت :ﻛﺎﻃﻠﻮﻧﻴﺎ وﺗـُ ْﺮوﻳﻞ وْﻛ ِﻮﻳﻨﻜﺔ واﻟﺒَﺴﻴﻄﻲ وأﻟﻴﻜـﺎﻧﻄﻲ ،ﺗﺒﻌـﺪ ﻋـﻦ ﻣﺪرﻳـﺪ ﺑ ـ
 347ﻛﻠ ــﻢ وﺗﺒﻠ ــﻎ ﻣﺴ ــﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣـ ـﻮاﱄ ﻋﺸ ــﺮة آﻻف وﺳ ــﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻜﻴﻠ ــﻮﻣﱰ اﳌﺮﺑﻌ ــﺔ ،وﻳﻘ ــﺎرب
ﺳ ــﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ اﳌﻠﻴ ــﻮن ﻧﺴ ــﻤﺔ ،وﺗﻌﺘ ــﱪ ﺛﺎﻟ ــﺚ اﳌ ــﺪن اﻹﺳ ــﺒﺎﻧﻴﺔ اﳌﺰدﲪ ــﺔ ﺑﺎﻟﺴ ــﻜﺎن ﺑﻌ ــﺪ ﻣﺪرﻳ ــﺪ
وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ.
ﻣﺪﻳﻨــﺔ ذات ﺷ ـﻮارع واﺳــﻌﺔ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌــﺔ ﰲ ﻛــﻞ اﲡــﺎﻩ ،ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺟﻮاﻧﺒﻬــﺎ ﻋﻤــﺎرات ﻋﺎﻟﻴــﺔ
وﺣﺪاﺋﻖ ﻏﻨﺎء وﻣﻘﺎﻫﻲ وﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺸﺂت ﲡﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وإدارﻳﺔ.
ﺗﺸــﻌﺮ وأﻧــﺖ ﺗﺘﺠــﻮل ﰲ ﺷ ـﻮارﻋﻬﺎ أو ﰲ ﻣﺴــﺎﺣﺎ ﺎ اﻟﻜﺒــﲑة ﺑﻌﺒــﻖ ذﻟــﻚ اﳌﺎﺿــﻲ اﻟﻌﺮﻳــﻖ
اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺌﺎت اﻟﺴـﻨﲔ واﻟـﺬي ﺟﺴـﺪﺗﻪ ﺗﻠـﻚ اﻷﻣـﻢ واﻷﺟﻨـﺎس اﻟـﱵ ﺗﻌﺎﻗﺒـﺖ ﻋﻠـﻰ اﳌﺪﻳﻨـﺔ
ﰲ ﺗﺎرﳜﻬ ــﺎ ﻓﻄﺒﻌﻮﻫ ــﺎ ﺑﻄ ــﺎﺑﻌﻬﻢ ﺳ ـ ـﻮاء ﰲ ﳎ ــﺎل اﻟﻌﻤ ـ ـﺮان واﳌ ــﺂﺛﺮ اﻟ ــﱵ ﺷ ــﻴﺪوﻫﺎ أو ﰲ اﻟﻌ ــﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋﻴﺎد واﳊﻔﻼت اﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ راﺳﺨﺔ ﰲ أذﻫـﺎن اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﺒﻠﻨﺴـﻲ إﱃ اﻟﻴـﻮم ﻓﻤﻴﺰﺗـﻪ
ﻋــﻦ ﺑــﺎﻗﻲ ﺳــﻜﺎن إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ .وﻣــﺎ اﳊﻔــﻼت واﻷﻋﻴــﺎد اﻟــﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺔ إﻻ دﻟــﻴﻼ ﻋﻠــﻰ
اﻋﺘ ـﺰازﻩ ﲟﺎﺿــﻴﻪ وأﺻــﺎﻟﺘﻪ وﺧﻮﺻــﺎ) "FALLAS DE VALENCIA" :ﺣﻔﻠــﺔ ﻳﺼــﻨﻊ ﻓﻴﻬــﺎ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻴ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟﻜﺮﻃ ــﻮن وﲢ ــﺮق ﰲ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ﲟﻨﺎﺳ ــﺒﺔ ﻋﻴ ــﺪ اﻟﻘ ــﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳ ــﻒ( وﺗﻨﻄﻠ ــﻖ ﻣ ــﻦ أﺑـ ـﺮاج
"ﺳﲑاﻧﻮس" وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ ،وﳕﻮذج ﻟﻠﻔﻦ اﳌﻌﻤﺎري اﻟﻘﻮﻃﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣـﻦ
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ﻧﻮﻋﻪ ﰲ أورﺑﺎ ،وﻗﺪ ﺷﻴﺪ ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ اﳌـﻴﻼدي .وﻛـﺎن ﻗـﺪ ﲢـﻮل إﱃ ﺳـﺠﻦ ﻣـﻦ
ﺳﻨﺔ 1586م إﱃ 1888م .وﻳﻌﺪ ﻣﻌﻠﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﻠﻴﻨﺴﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
وﻛﻜـﻞ ﻣﺪﻳﻨــﺔ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓـﺈن أﻫــﻢ ﻣــﺎ ﳝﻴﺰﻫــﺎ ﻫـﻮ اﻟﻜﺘﺪراﺋﻴــﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ اﻟـﱵ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﲢــﺘﻔﻆ
ﺑﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎروﻛﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ ﺎ أﻳـﺎم اﳋﻤـﻴﺲ وﻣﻨـﺬ أﻟـﻒ ﺳـﻨﺔ "ﳏﻜﻤـﺔ اﳌﻴـﺎﻩ" اﻟﺸـﻬﲑة .ﰒ
ﻗﺼــﺮ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻟــﺬي ﺑــﲏ ﰲ ﻋﻬــﺪ اﳌﻠــﻚ اﻹﺳــﺒﺎﱐ ﻛــﺎرﻟﻮس اﻟﺜﺎﻟــﺚ وﻫــﻮ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﱂ اﳌﻬﻤــﺔ ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺗﺸﻐﻠﻪ اﻟﻴﻮم إدارة اﳉﻤﺎرك وﻣﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﺠﺎﺋﺮ.
إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ وﺟ ــﻮد ﻗﺼ ــﻮر ﻋﺪﻳ ــﺪة ﲢﻮﻟ ــﺖ ﻣــﻊ اﻟﺰﻣ ــﺎن إﱃ ﻣﻨﺸ ــﺂت ﻋﻤﻮﻣﻴ ــﺔ ﳐﺘﻠﻔ ــﺔ .ﰒ
اﻟﺴﻮق اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﺷﻴﺪ ﺳﻨﺔ 1928م ﻓـﻮق ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﺗﻘـﺪر ﺑﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ آﻻف ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ .وﻳﺸـﺘﻤﻞ
ﻋﻠــﻰ أﻟــﻒ دﻛــﺎن وﳏــﻞ ﻟﻌــﺮض وﺑﻴــﻊ اﻟﺴــﻠﻊ واﳌـﻮاد اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻷﺧــﺮى وﻳﻠﻴــﻪ ﺳــﻮق "ﻛﻮﻟــﻮن"
وﻗﺪ ﺷﻴﺪ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  1914و1916م وﻫﻮ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻷول.
أﻣــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻠﻴﻨﺴــﻴﺎ ﻓﻘــﺪ ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ ،وﱂ ﺗﺸــﺮع ﰲ أداء رﺳــﺎﻟﺘﻬﺎ
إﻻ ﰲ ﺳ ــﻨﺔ 1830م وﺗﺘ ــﻮﻓﺮ ﻋﻠ ــﻰ ﺧﺰاﻧ ــﺔ ﻟﻠﻜﺘ ــﺐ واﳌﺨﻄﻮﻃ ــﺎت ﲢﺘ ــﻮي ﻋﻠ ــﻰ آﻻف اﳌﺼ ــﺎدر
واﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺛﻴﻨﻴﺔ .ﰒ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺜـﲑان اﻟـﱵ ﺑﻨﻴـﺖ ﺑـﲔ
 1850و1860م وﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ  384ﻋﻤــﻮد ،وﺗﺘﺴــﻊ ﻟﺴــﺒﻌﺔ ﻋﺸــﺮ أﻟــﻒ ﻣﺘﻔــﺮج .وﻳﻮﺟــﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ
ﻗﺼﺮ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم وآﺧﺮ ﻟﻠﻤـﺆﲤﺮات .وﻣﺘﺤـﻒ ﻟﻠﻔﻨـﻮن اﳉﻤﻴﻠـﺔ اﳌﻌـﺮوف "ﺑﺴـﺎن ﺑﻴـﻮ اﳋـﺎﻣﺲ"
وﻳﺸ ــﺘﻤﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﻟﻮﺣ ــﺎت ﻟﻔﻨ ــﺎﻧﲔ ﻋ ــﺎﳌﻴﲔ أﻣﺜ ــﺎل ﻓ ــﺎن ﻛ ــﻮخ ،وﻓﻼﺳ ــﻜﻴﺖ ،وﻣﻮرﳚ ــﻮ ،وﻏﻮﻳ ــﺎ...
إﺿــﺎﻓﺔ ﻛــﺬﻟﻚ إﱃ اﳌﺘﺤــﻒ اﻟــﻮﻃﲏ واﳌﺘﺤــﻒ اﻟﻌﺴــﻜﺮي وﻣﺘﺤــﻒ ﻟﻸﻟﻌــﺎب ﰒ ﻣﺘﺤــﻒ اﻟﻜﺎﺗــﺐ
اﻟﺒﻠﻴﻨﺴــﻲ "ﺑﻼﺳــﻜﻮ إﻳﺒﺎﻧﻴﻴــﺖ" ذو اﻟﺸــﻬﺮة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ واﻟــﺬي ﺧﻠــﻒ ﻗﺼﺼــﺎ ورواﻳــﺎت ﰲ وﺻــﻒ
اﻹﻗﻠــﻴﻢ وﻋــﺎدات اﻟﺴــﻜﺎن وإﺑـﺮاز ﺗﺎرﳜــﻪ ﻣﻨﻬــﺎ :اﳉﻤــﺎل اﻟﺒﻠﻴﻨﺴــﻲ "اﻟﻜــﻮخ" و"اﻟﻘﺼــﺐ واﻟﻄــﲔ"
و"ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺰﻓﺎف" و"ﺑﲔ أﺷﺠﺎر اﻟﱪﺗﻘﺎل" و"اﻷرز واﻟﻘﺎرب" .ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 1928م.
وﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺟﺴــﻮر ﻗﺪﳝــﺔ ﲢﺘﻬــﺎ ﺣــﺪاﺋﻖ ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻧﺴــﻘﺖ ﰲ أﲨــﻞ ﺻــﻮرﻫﺎ .وﻗــﺪ ﺷــﻴﺪت
أﻏﻠــﺐ ﻫــﺬﻩ اﳉﺴــﻮر ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ واﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ اﳌــﻴﻼدي ،وﺗﻀــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣﻜﻨــﺔ
اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ روﻋﺔ وﲨﺎﻻ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﺴﺮ "ﺳﺎن ﺧﻮﺳـﻲ" ﺟﻬـﺔ اﻟﺸـﺮق ،وﺟﺴـﺮ "ﺳـﻴﱰاﻧﻮس"
وﺟﺴﺮ "ﺗﺮﻳﻨﺪاد" وﺟﺴﺮ "اﻟﺒﺤﺮ" اﻟﺒﺎرز ﺑﺄﻗﻮاﺳﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ وﺳﻠﻤﻪ اﳋﺎرﺟﻲ اﳉﻤﻴﻞ.
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أﻣﺎ اﳌﻴﻨﺎء ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺐ – وﻣﺎ ﻳﺰال – دوراً ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑـﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳـﻂ ﰲ ﺗـﺎرﻳﺦ
اﳌﻼﺣـﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴــﺚ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻷواﺋــﻞ اﻟـﺬﻳﻦ ارﺗﺒﻄــﺖ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﱂ اﳋــﺎرﺟﻲ ،دون
أن ﻧﻨﺴﻰ دورﻩ أﻳﺎم اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ واﻷﺗﺮاك.
وﻟﺸﺪة اﻫﺘﻤـﺎم اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﺒﻠﻴﻨﺴـﻲ ﺑـﺎﻟﺰﻫﻮر واﻟـﻮرود ﻓﻘـﺪ ﺗﻔـﻨﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻏﺮﺳـﻬﺎ واﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ
ــﺎ ﻓـﺰﻳﻦ ــﺎ اﻟﺸـﻮارع وواﺟﻬــﺎت اﳌﻨــﺎزل وﺧﺼﻮﺻــﺎ اﻟﻘﺪﳝــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻠﻔــﺖ اﻟﺰاﺋــﺮ إﱃ ﻫــﺬﻩ
اﳌﺪﻳﻨــﺔ .ﻛﻤــﺎ ﺗﻔــﻨﻦ ﰲ اﻟﻄﻬــﻲ و ﻴــﺊ اﳌــﺄﻛﻮﻻت ذات اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﶈﻠــﻲ وﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــﻖ ﻣﻨﻬــﺎ
ﺑــﺎﻷرز .وﻛﻴــﻒ ﻧﻨﺴــﻰ اﻷﻛﻠــﺔ اﻟﺸــﻬﲑة اﻟــﱵ ﻣﻴــﺰت ﻫــﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﰲ إﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ وأورﺑــﺎ وﻫــﻲ"LA :
") PAELLAﻻَﺑـﺎﻳــِﻴَﺎ( اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ اﻷرز وﲰــﻚ اﻟﻘﻤــﺮون وأﺟ ـﺰاء ﻣــﻦ اﻟﻠﺤــﻢ واﻟﻜﺒــﺪ واﻟﺜــﻮم
واﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺧﻀﺮ ...ﰒ اﻟﱪﺗﻘﺎل اﻟﺒﻠﻴﻨﺴﻲ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ أورﺑﺎ ﲟﺬاﻗﻪ اﻟﻠﺬﻳﺬ وﻗﺸﺮﺗﻪ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ.
وﻓــﻮق ﻫــﺬا وذاك أﺻــﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﺒﻠﻴﻨﺴــﻲ اﻷﻧﻴــﻖ اﳌﻀــﻴﺎف اﳍــﺎدئ ﰲ ﻃﺒﻌــﻪ وﺳــﻠﻮﻛﻪ
ﺣﺒــﺎﻩ اﷲ ﺑــﻨﻌﻢ ﻫــﺬﻩ اﻷرض  /اﻟــﺒﻼد اﳉﺎﻣﻌــﺔ ﳋ ـﲑات اﻟــﱪ واﻟﺒﺤــﺮ ﻓﺠﻌﻠــﺖ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﺮﻛ ـﺰاً ﲡﺎرﻳ ـﺎً
وﺻﻨﺎﻋﻴﺎً وزراﻋﻴﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
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الحركات األصولية المعاصرة في األديان


محمد امين فر شوخ

ي وم ﷲ La Revanche de Dieu ,لجي ل كيب ل  ,أراده مؤلف ه بحث ا تاريخي ا علمي ا للحرك ات
األص ولية  :اإلس المية والمس يحية واليھودي ة  ,ب ين  1975و 1990م  ,أي للفت رة الت ي ش ھدت اع ادة
تأكيد الھوية الدينية في الشرق والمغرب العربيين  ,وفي أوروب ا وامريك ا وأس رائيل  .والمؤل ف يش ير
في مقدمته إلى أنه قد يصل إلى تفسيرات وتأويالت ال يوافقه عليھا كثيرون  ,اال أن أمله ھو أن يقدم-
بنزاھة  -مادة صالحة للمناظرة.
أن الحركات اإلسالمية والمسيحية واليھودية  ,في ھذه الفترة  ,جاھدت لتأكيد تشوش الع الم وفوض اه ,
باعثة مصطلحات فكر ديني لتطبيقھا على العالم المعاصر  ,ثم راحت تضع مشروعات لتغيي ر النظ ام
األجتماعي  ,ولجعله متفقا مع قيم القرآن والتوراة واألنجيل  ,بصفتھا الضمان الوحيد  ,ف ي تفس يرھا ,
لمجيء عالم من العدالة والحق  .أذا  ,ھي تشترك جميعھا بخصائص تتع دى مج رد ت زامن ظھورھ ا ,
فھ ي ت رى أن مش روعية «المدني ة» الدنيوي ة ص ارت أنقاض ا  ,والتحوي ل الج وھري ھ و ف ي ع ودة
النصوص الدينية لتكون األلھام األول «للمدني ة» المقبل ة  ,وھن ا تفت رق ال ديانات ال ثالث ف ي المحت وى
الذي ينبغي ايالؤه لھذه األخيرة.
في سنوات الستين  ,تراخت الصلة بين الدين ونظام المدينة  ,ما أدى إلى قطيعة من ذ ع ام  1975ح ين
انقلب األمر كله  ,اذ راح يتكون خطاب ديني جديد ال يھدف إلى التكيف مع القيم الدنيوي ة  ,وانم ا إل ى
اعطاء تنظيم المجتمع أساسا قدسيا  ,داعيا إلى تجاوز حداثة يعود فشلھا إل ى ابتعادھ ا ع ن ﷲ .وھ ذه
الحداثة  ,عمليا  ,لم تستطع في النھاية أن تولد قيما  .ومن جھة أخرى  ,فأن الحركات الدينية المعنية
وھي تريد تجاوز الحداثة  ,ال تھدف كلھا وعلى المدى القريب  ,إلى األستيالء على السلطة والتحويل
الثوري للمجتمع.
وھن ا راح المؤل ف يرص د نق اط اس تدالل م ن ب ين أح داث تل ك الحقب ة  ,فأش ار إل ى س نوات  1977و
 1978و 1979م  ,التي حصل في كل سنة منھا  ,انقالب في اليھودية والمسيحية واألسالم :
 -1سنة 1977م لم تسمح األنتخابات التشريعية في دول ة اس رائيل للعم ال بتش كيل الحكوم ة  ,فحقق ت
الحركات الصھيونية اختراقا بتسلم بيغن رئاسة الوزارة  ,وراحت تكثر من أنشاء المس توطنات «بن اء
لعھد ن وعي ج رى ب ين ﷲ وب ين الش عب المخت ار» و ك ان التس اؤل بع د خس ارة ح رب 1973م ق د
ازداد ح ول ال ّس نة العلماني ة للص ھيونية  ,مم ا أفس ح المج ال لألح زاب الديني ة أن تغ الي ف ي س لفيتھا ,
وھ ي عل ى اختالفھ ا تش ترك ف ي اط راح تعري ف اليھودي ة باألنتم اء فق ط  ,فالمعي ار عن دھا ھوس يادة
الطقوس و التقيد الصارم بالعبادات وأحكام الدين في الحياة.
 -2سنة 1978م اعتلى البولوني ف ويتيال س دة البابوي ة ف ي الكنيس ة الكاثوليكي ة  ,فوض ع ح دا لمماش اة
العصر  ,أو مزامنة الطقوس والعقيدة  ,وبدأت تتنامى المجموع ات اللدني ة )الت ي تق ول بالھب ة اللدني ة(
في أوروبا كما تنامت في أميركا  ,فجن دت المتعلم ين الش باب  ,اال أن ترجمتھ ا السياس ية تفاوت ت م ن
بلد إلى آخر  ,فھي راسخة في ايطاليا وبولونيا ضعيفة في فرنسا  ,لكنھ ا جميع ا تعل ن بط الن المجتم ع
الخاضع لربقة العقل فقط  ,وتقدم شھادات على ضرورة العودة إلى ﷲ ألنقاذ البشر.

 قراءة في كتاب جيل كيبيل  :ثأر ﷲ  :الحركات األصولية المعاصرة في الديانات الثالث .ترجمة نصير مروة ،ط1992 ،1م.
 باحث وجامعي من لبنان .
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 -3سنة 1979م  ,الذي تصادف انه بداية الق رن الخ امس عش ر الھج ري ,ب دأ م ع ع ودة الخمين ي إل ى
طھران  ,ثم الھجموم على المسجد الحرام في مكة  ,مما أظھر القوة الكامنة في الدين أمام العالم  .لق د
اعتاد الغربيون على اعتبار ديانات العالم الثالث بقايا فولكلورية  ,ل ذا فوجئ وا بانبع اث اإلس الم  ,ال ذي
ل م يك ن س وى الج زء المرئ ي م ن حركل ت عميق ة ألس لمة الحي اة اليومي ة والع ادات  ,انطالق ا م ن
النصوص المقدسة.
 -4س نة 1979م انتخب ت اميرك ا رئيس ا ً معم دانيا ً ش دي َد اإليم ان  ,ج اء ليغس ل اإلدارة ويطھرھ ا م ن
خطيئ ة ووترغي ت  ,كم ا أن انتخ اب منافس ه س نة 1980م يع زى إل ى أص وات اإلنجيلي ين الج دد .لق د
اشتدت الحركات الدينية األميركية فاخترقت الشرائح كلھا مطورة شبكة وعظ وتبشير بتمويل ھائل ,
لتعميم مفھومھا عن المجتمع المؤسس على «القيم المسيحية» فقط.
ھذه الحركات الدينية في األديان الثالثة  ,التي برزت في السنوات المشار اليھ ا  ,كان ت والدتھ ا قب ل
ذلك  ,وم ع أن حميتھ ا متفاوت ة  ,لكنھ ا وج دت ص دى واس عا ف ي عوالمھ ا  ,وكائن ا م ا ك ان ض الل أو
تعصب أو غرابة ھ ذه الحرك ات  ,اال أن رص دھا يعن ي أن نحم ل محم ل الج د خطابھ ا وممارس اتھا ,
وھنا ب دأ «جي ل كيب ل» باس تعراض أربع ة س ياقات ف ي رص د انتش ار الحرك ات الديني ة  :ف ي اإلس الم
المتوسطي  ,والكاثوليكية األوروبي ة  ,والبروتس تانتية األميركي ة الش مالية  ,ث م ف ي اس رائيل والش تات
اليھودي.
أوال  :السيف والقرآن
في سنوات السبعين  ,دارت نزاعات عنيفة بين المجموعات الماركسية وحركات العودة إلى اإلسالم ,
ف ي بل دان ح وض البح ر األب يض المتوس ط  ,للس يطرة عل ى فض اءات بنيوي ة  ,تمثل ت بالجامع ات
وب أطراف الم دن  ,وق ي بداي ة الثمانين ات لحق ت الھزيم ة بالماركس يين  ,لتش ھد عش رية ھ ذا العق د
اضطرابات متقطعة  ,لم تحقق األستيالء على السلطة ألي من الحركات  ,سوى ما حصل في اي ران ,
ف رغم الح رب الللبناني ة والعراقي ة ومظ اھر األرھ اب  ,ل م تتزع زع بني ة أي نظ ام أجتم اعي بص ورة
أساسية  .لقد كانت عودة اإلسالم «من تحت» واضحة لتطال العادات وأنم اط المعيش ة  ,ف ي انش اء
ش بكات واس عة ذات ھيكلي ات م ن الس لطة المض ادة  ,عمل ت ب دأب عل ى تق ويض ال ديكتاتوريات
القديمة.
والمتابع لواقع ھذه البلدان  ,في حقبة الستينات  ,يالحظ م ا عان ت حكوماتھ ا ف ي أدارة اقتص اد الع وز
في سياق األنفج ار الس كاني  ,ف ال ال نمط الس وفياتي نج ح ف ي تكييف ه للمجتم ع  ,وال األقط اع ولّ د نم وا
قض ى عل ى الفس اد  .وازاء اس تياء ع ام  ,أدمج ت ال دول المنتس بة إل ى األش تراكية بع ض الش يوعيين
بتحالفات مؤيدة للسلطة  ,لكن سرعان ما سجنتھم أو ھ ّجرتھم حين تجاوزت انتق اداتھم م ا يحتمل ه ق ادة
البعث أو عبد الناصر أو جبھة التحرير الجزائرية.
أما في الدول المحافظة  ,أو البورجوازية  ,فالمجموعات الشيوعية عملت في السر  ,أو بصورة غي ر
شرعية  ,دون أن تملك وسائل لألطاحة بالسلطة  .وقد غلبت على حرم الجامعات فيھا اتح ادات س رية
لعب فيھا الماركسيون أدوارا ايديولوجية ھامة  ,كما في المغرب وت ونس ولبن ان  .وف ي الجزائ ر الت ي
تخلص ت ح ديثا م ن األستعمارالفرنس ي  ,م ع احتفاظھ ا بقرب ى ثقافي ة مع ه  ,ظھ رت تي ارات يس ارية
طالبية  ,قادھ ا فيم ا بع د  ,ح زب الطليع ة األش تراكية  ,لك ن ش باب الطليع ة ك انوا يفك رون ويعبّ رون
بالفرنس ية  ,وح ين أقلق وا الس لطة عارض تھم «بالمس تعربين» ال ذين ع ادوا م ن الش رق حي ث اتص لوا
ب األخوان المس لمين  ,ھ ذا الموق ف أض عف المجموع ات األحتجاجي ة الماركس ية وأنھ ض الحرك ات
اإلسالمية.
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وف ي الش رق األوس ط  ,ب ين حرب ي  1967و 1973م  ,ووض ع النخ ب الحاكم ة ھ ش بع د انھي ار
الجي وش العربي ة  ,أص بحت فلس طين رم ز المقاوم ة ض د اس رائيل واألمبريالي ة الغربي ة  ,فل م يع د
الح اكمون ھ م المرج ع  ,ب ل حرك ات التح رر ال وطني  .وس ارع الماركس يون لجع ل أنفس ھم دع اة
المقاومة والمدافعين عنھا في وجه «الخيانات» القيادية العربية  .لكن الجميع فوجئوا بثورة عظمى في
ايران ال تنتسب إلى ماركس أو لينين  :انھا مراوغة التاريخ  ,فالغرب الذي كان ينتظ ر يس اريا يل بس
كوفي ة رأى ش يخا يحم ل بندقي ة  .واذ بالحرك ات اإلس المية تط رد الماركس يين ف ي تطلعھ ا إل ى ع الم
أفضل  ,مرجعيته في الدين.
وفي الواقع  ,أن الحركات الوطنية والقومية ما خلت يوما ً من جناح ديني  ,فجمعية العلماء الجزائريين
والتي تستلھم فكر عبد الحميد بن باديس  ,أسھمت في األبقاء على مرجعي ة اإلس الم ف ي خط اب جبھ ة
التحرير  ,كما أن االخوان المسلمين ف ي مص ر س اندوا نظ ام عب د الناص ر ورفاق ه الض باط األح رار ,
وعبد الناصر والسادات كالھما متحدر من أوساط متواض عة أش بعت برؤي ة للع الم تعب ر ع ن الرغب ة
ف ي التغيي ر بمق والت قرآني ة  .اال أن عب د الناص ر  ,بع د أن اطم أن إل ى س لطانه س نة 1954م  ,راح
يصفي شريكه  ,ومنافسه السياسي الوحيد.
وفد القت طروحات سيد قطب شھرة واسعة في العالم اإلسالمي  ,وھ ي ت ر ّد إل ى كتابي ه  :ف ي ظ الل
القرآن  ,ومعالم في الطريق  .وقوام فرادة سيد قطب أن ه فص ل فص ال ك امال ب ين اإلس الم ومجتمع ات
عصره  ,بما في ذلك تلك الت ي ت دعي األنتم اء إل ى ال دين  .فأوج ب القطيع ة م ع «الجاھلي ة» المتمثل ة
بالع الم المعاص ر  ,ألقام ة الدول ة اإلس المية عل ى أنقاض ھا  .وق ال أن البربري ة الناص رية بلغ ت نقط ة
الالرج وع  ,وعل ى النخ ب المؤمن ة أن تس تولي عل ى المجتم ع بع د أن «تفاص له وتعتزل ه»  .وحرك ة
القطيعة بتأويالتھا  ,كان ت ھ ي ف ي أص ل حرك ات الع ودة إل ى اإلس الم  ,وق د امت د خ ط القطيع ة ف ي
مختلف المجتمعات المعنية  ,ليفجر اإلجماع السياسي  ,الذي لم يھتز بمثل ھ ذا الق در م ن اإلتس اع من ذ
االستقالالت.
ھذه الحركات  ,في تأكيدھا على الھوية اإلسالمية الت ي أرس ى اسس ھا س يد قط ب  ,ب دأت تحت ل حق ول
التمرد تدريجيا عل ى حس اب اليس ار الماركس ي  ,وك ان لح رب 1973م انعك اس غي ر مباش ر عل ى
تناميھا  ,وألن البترو  -اسالم ھو الذي كان المنتصر الحقيقي في ھذه الحرب  -وھو ال يؤيد اية أعادة
نظر بالنظام األجتماعي  ,ولو جاءت المراجعة باس م مب ادىء الق رآن  -فق د راح ت المملك ة العربي ة
السعودية تلعب دور زعيم نشر اإلسالم  ,بصيغته الس عودية  ,جاعل ة ھ ذا ال دور م ن األھ داف األولي ة
عندھا  .نعم  ,لكن النفط  ,مع انقالب األمر ھنا  ,لم يكن سوى مولّد ھذا اإلسالم المنبعث.
ومع ارتفاع أسعار النفط  ,تفككت مجتمعات  ,وتعززت الفوارق بين العالم الريف ي والمراك ز المديني ة
حيث تتركز الثروات  ,ففاضت مدن الشرق األوسط بالفالحين الذين استقروا في أحزمتھا  ,ف ي أحي اء
صفيحية وسواھا من ضروب السكن الھشة  ,وفيھا  ,راحت ترتفع م آذن المس اجد  ,ص غيرةً وكبي رةً ,
تشفعھا جمعيات خيرية وتعليمية  ,في ظل غياب للدولة  :في جنوب طھران  ,واسطمبول  ,إلى مق ابر
القاھرة وأحياء الجزائر الصفيحية ...
أما أھم االختراقات األجتماعية للحركات اإلسالمية فكان ت ف ي الجامع ات  ,وذل ك بتنظ يم «مراجع ات
ومحاضرات» مجانية للطالب ف ي المس اجد  ,وتك اثرت ھن اك «الخ دمات» حت ى طلي ت ص ور لين ين
نھائيا  ,في الجامعات  ,بشعار  :ﷲ أكبر.
ووقعت أول مواجھة مع «المؤمنين الحقيقيين» في مصر سنة 1974م ,فتص دى لھ ا الس ادات وفككھ ا
وأعدم قادتھا  ,وكان ھ ذا أول فش ل لألس تراتيجية اإلس المية ف ي األس تيالء عل ى الس لطة  .لك ن و بع د
1979م سيجسد طرف ھذه اآلمال  ,ولن يكون م ن «ذري ة» س يد قط ب  ,ب ل ھ و اي ران الش يعية الت ي
انتصرت فيھا الثورة الخمينية.
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ھذه الثورة كانت «فريدة» ذلك أنه في اإلسالم الشيعي شبه كھنوت ھرمي متراتب  ,والمذھب الشيعي
يعتبر  ,من الناحية األيديولوجية  ,أن حائز السلطة ال يملك الشرعية قبل ظھور األم ام الغائ ب  .كم ا
أن ص اعق تفجي ر الث ورة ك ان ف ي التح الف ال ذي ت م ب ين رج ال ال دين وب ين النخ ب الطالبي ة  ,وق د
عرف ھذا التحالف كيف يقف عل ى رأس حرك ة ق دم لھ ا «المستض عفون» المكدس ون ف ي الض واحي
جنودھ ا  .وب رغم ت يقن األي رانيين ب أن ث ورتھم س تمتد وتش مل الع الم اإلس المي  ,اال انھ م ل م يج دوا
مؤيدين بأعداد كبيرة اال في جنوب لبنان ,حيث جرى تأطير مناضلي حزب ﷲ الخمينيين بمتط وعين
جاءوا من طھران.
وفي عودة إلى الحركات اإلسالمية السنية ,فانھا جميعا خرجت مھزومة  :في السعودية )الھجوم عل ى
مكة( و في مصر وافغانستان  ,وحيثما حصل تمرد لالستيالء على السلطة  .ولعل ھذا الفشل المت واتر
يعود إلى ھيكلية الحقل الديني في العالم السني  ,فالعلماء السنة  -خالف ا ل زمالئھم الش يعة  -ل م ينجح وا
في األحتفاظ باستقالل حقيقي ازاء السلطات القائم ة  ,ون ادرا م ا انبع ث المناض لون األس الميون م ن
صفوف العلماء السنة  ,بل على العكس  ,فالمناضل النموذجي ھو طالب كلية حديثة دنيوي ة  ,م ع مي ل
إلى الفروع التطبيقية أكثر األحيان.
ان فشل الحركات اإلسالمية في حوض البحر األبيض المتوسط  ,جعل من اي ران الغارق ة ف ي ح رب
مكلفة مع العراق  ,النجاح الوحيد للعودة إلى اإلسالم من فوق  ,لكن ھذه العملية اضطرمت في أواسط
الثمانين ات لتفض ي إل ى األرھ اب ال دولي  ,ال ذي ك ان ح زب ﷲ محطت ه الرئيس ية و واي ران الم وحي
األكبر له  ,ھذا األرھ اب ال ذي ش غل الجمي ع ل م يس تطع أن يعب ىء س وى بض ع عص ابات ف ي بي روت
متخصصة قي النھب والخطف «األسالميين».
وكانت قضية سلمان رشدي آخر محاولة قام بھا الخمين ي )ت وفي س نة 1989م( ليع اود ت رويج الجھ اد
على الصعيد الدولي  ,وكان األمام قد دعا إلى قتل الكات ب بع د اتھام ه ب الردة  ,ألن ه ن ال م ن النب ي –
صلى ﷲ علي ه وس لم -واحترام ه  ,ف ي روايت ه «اآلي ات الش يطانية» .ھ ذه القض ية ل م تع د تنتم ي إل ى
منطق العودة إلى اإلسالم «م ن ف وق» ألن م ا فعلت ه اي ران ھ و تض خيم حرك ة ول دت خ ارج من اطق
نفوذھا  ,وسط مسلمين ھندوباكستانيين مھاجرين  ,ولكي نفھم ھ ذا األنتق ال م ن «ف وق» إل ى «تح ت»
ينبغي أن نعود إلى داللة «العزلة» أو «المفاصلة» اإلسالمية.
في الھند  ,جماعة «التبليغ» ض بطوا س لوكھم انطالق ا م ن تع اليم «ري اض الص الحين» فالي ه يع ودون
ليعرفوا شؤون حي اتھم اليومي ة  ,مقل دين النب ي –ص لى ﷲ علي ه وس لم -ف ي ك ل م ا ك ان يفع ل  ,وفيم ا
وراء البع د الم ذھبي  ,ف انھم ك انوا يس تجيبون لطل ب ذي ط ابع اجتم اعي  ,م ن ھن ا ك ان «اعت زال»
المؤمنين للمجتمع الكافر  ,وتقديم محميات لھم.
الحيزات المؤسلمة في أوروبا
يتح در أكث ر المس لمين ف ي بريطاني ا م ن ش به الق ارة الھندي ة  ,و ق د نظم وا مرجعي ة لھ م ف ي المرك ز
األوروبي للتبليغ في «دوزبري» قرب برادفورد  ,وما يسر لھ م ھ ذه الھيكل ة المتحدي ة لألس الم  ,ھ و
السياسة البريطانية التي تفضل األنخ راط الجم اعي للمھ اجرين )خالف ا لفرنس ا الت ي تفض ل األنخ راط
الفردي(  ,ولما خفضت السيدة تاتشر الموازنات األجتماعي ة الت ي طال ت الفق راء  ,نش بت اض طرابات
بركستون العنصرية  ,فشعر المسلمون أيضا بض رورة التجم ع ف ي ش بكات تع اون أدارتھ ا المس اجد ,
مما ولد أرضية مؤاتية للعودة إلى اإلسالم من تحت  ,فتم اعتزال «الجاھلية البريطانية» في «غيت و»
حول المساجد  ,وفي انتخابات 1987م اعطى المسلمون أصواتھم لمن تعھ د بقب ول «ش رعة المطال ب
اإلسالمية»  .لذلك عندما اطلق ت قض ية س لمان رش دي ك ان الج و اإلس المي ج اھزا  ,فأحرق ت آي ات
سلمان رشدي الشيطانية  .لكن األمام الخميني ف ي أم ره بأع دام الكات ب  -اس تجابة للسياس ة األيراني ة ,
ومحاولة ألسترداد الزعامة األيديولوجية للعالم اإلسالمي  -رفع الرھان عالي ا ,مبش را بمرحل ة جدي دة
للعودة إلى اإلسالم من فوق.
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ك ذلك قض ية الحج اب اإلس المي ف ي فرنس ا الت ي انفج رت ف ي خري ف 1989م  ,فق د ص درت ع ن
المنطق ذاته  ,وھ ي تت رجم م ا حققت ه ف ي فرنس ا ش بكات الع ودة إل ى اإلس الم م ن تح ت  ,وتطبيقھ ا
«المفاصلة» عن «الجاھلية الفرنسية»  ,وقد استفاد المناضلون المسلمون ف ي مع ركتھم م ن تض امن
بعض الكاثوليك من أجل «علمانية جديدة» يعود فيھا الديني إلى الحيز العمومي.
االنتفاضة وجبھة اإلنقاذ
تنامت ظاھرة العودة إلى اإلسالم من تحت  ,أيضا  ,في الع الم اإلس المي ,واألنتفاض ة الفلس طينية ھ ي
عنصر مكون لھا  ,كما كانت جبھة األنقاظ في الجزائر  ,فالقض ية الفلس طينية ,الت ي كان ت آخ ر تعبي ر
عن القومية العربية  ,لم تكن مصطلحات التعبئة اإلسالمية تلعب فيھا سوى دور متواضع.
ففي حرم الجامعات الفلسطينية ولدت مجموعات اسالمية حققت نجاحا في األنتخابات الطالبي ة  ,وم ع
ان دالع األنتفاض ة نش أت لج ان ش عبية أط رت التعبئ ة المعادي ة ألس رائيل  ,وش جعت قي ام ش بكات م ن
التعاون واألحس ان ك ان للمس اجد فيھ ا دور رائ د  ,فاش تھرت  ,حينھ ا  ,المقاوم ة اإلس المية تح ت اس م
«حماس».
وفي الجزائر  ,حققت استراتيجية «العودة إلى اإلسالم» من تحت  ,نجاح ا م ع ف وز جبھ ة األنق اظ ف ي
انتخاب ات 1990م البلدي ة  ,وس بب ذل ك أن نظ ام بوم دين ح ين ش عر ب القلق م ن نش اط الماركس يين
والفرنكوفونيين  -الذين سبق وشجعھم – عارضھم بالطالب «المس تعربين» ال ذين درس وا ف ي الش رق
األوس ط وتعرف وا ھن اك إل ى األخ وان المس لمين  ,وف ي النزاع ات الجامعي ة انتص روا  .ث م تعاظم ت
الحرك ة اإلس المية وص ارت مس لحة س نة 1982م  ,كم ا ب دأت ش بكات جامعي ة اس المية تتھيك ل ف ي
األحياء وحول المساجد «البرية» خارج المدن ,وداخلھا  .والمساجد استطاعت األلتفاف عل ى الرقاب ة
والقم ع  ,وھن ا نج د «المفاص لة» واقعي ة  .لك ن  ,وم ع انفت اح النظ ام السياس ي  ,س مح بتك وين جبھ ة
األنقاظ اإلسالمي ,التي أثبتت قدرتھا على توحيد القوى المنبثقة من شبكات معاودة التحنيف من تحت.
أوروبا أرض رسالة وأرسالية
ف ي الرب ع األخي ر م ن الق رن العش رين  ,كان ت أوروب ا عل ى ق در كثي ف م ن الدنيوي ة والالمس يحية ,
فتكاثرت حركات معاودة التنصير في كل مكان  .وجاءت بابوية يوحنا الثاني لتعيد التأكي د عل ى الق يم
والھوية الكاثوليكية  , .في وقت اتسم بنمو العصر الصناعي الذي راح يھدد بأفراط التس لح والتل وث ,
بل وساھمت الثورة األلكترونية في انقالب ال سابق له في القواعد الخلقية  ,وبلغ ذلك أنماط ا فظ ة م ن
نقل القيم في تلقيھا وتبليغھا  .أما في الشرق األوروبي فسقط حيز اي ديولوجي شاس ع كان ت الماركس ية
تمارس عليه رقاب ة ش ديدة  ,وت م تعي ين رئ يس وزراء ك اثوليكي ف ي بولوني ا  ,ك ل ذل ك أش ار إل ى أن
«عودة الديني» إلى المسرح السياسي صار محتوما كنتيجة لخروج الشيوعية  ,وق د رأت الكنيس ة ف ي
ذلك نھاية دورة الحداثة التاريخية التي بدأھا عصر التنوير.
وف ي تحلي ل عملي ة «مع اودة التنص ير» نفھ م م ا تع رض ل ه مجم ع «الفاتيك ان الث اني» لمناھض ة
التأويالت التقدمية «لكاثوليك اليسار» أو الھ وت التحري ر»  ,حت ى ظھ رت حرك ات كاثوليكي ة تطم ح
إلى الضغط على السلطة أو إل ى الوص ول اليھ ا  , .وعل ى عك س «مع اودة اإلس الم » ف أن «حرك ات
معاودة التنصير» ولدت حيث عاشت علمنة دنيوية عميقة  ,لذلك كان ينبغي على ھذه الحركات أع ادة
تعليم مفاھيم أنجيلية لشبان فقدوا مسيحيتھم  ,وھذا أحد أسباب تدني الت أثير الع ام للحرك ات الديني ة ف ي
أوروبا الكاثوليكية بالقياس مع العالم اإلسالمي.
لك ن ھ ذا ل م يمن ع نش وء نزاع ات ب ين طوباوي ات دنيوي ة وب ين عقائ د ديني ة مترس خة «قاطع ت» و
«فاصلت» نفسھا عن «نجس» العالم  ,فتھيكلت حركات تطمح إلى أعادة التنصير من فوق ومن تحت
 ,لتعيد العصر المسيحي  ,كما حاولت الحركات اإلسالمية استعادة جيل قرآني يستلھم رس الة محم د –
صلى ﷲ عليه وسلم.-
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قام المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1962م بمراجعة تھ دف إل ى مماش اة الكنيس ة م ع العص ر  ,فأص در
ست عشرة وثيقة  ,كانت ثمرة تسويات بين القوى الحاضرة  ,والكنيسة لقلقھا من «خطر امتصاص ھا
في الروحية الحديثة»  ,عملت للمحافظة على المؤسسة مع التخلى عن الحد األدنى من الطقوس  ,كم ا
حاولت أدراج مثل العصر الكبرى  ,كالتنمية والعدالة األجتماعية ضمن منظار ذي اسس مسيحية ,في
وقت بدأ احتياط الكنيسة الديموغرافي ينتقل إلى جماھير اميركا الالتينية الفقي رة  .أم ا ف ي أوروب ا ف أن
الطبق ة العامل ة ب دت المبالي ة ازاء مس يحية اجتماعي ة ين دد بھ ا الماركس يون  ,بص فتھا س الحا بي د
البورجوازية  ,وانتھ ى المجم ع ب أعالن :أن األنس ان خليق ة ﷲ ال يمك ن تقليص ه وتحجيم ه إل ى مج رد
عامل أنتاج يمكن استغالله إلى ما شاء ﷲ.
لكن أحد الھوتيي التحرير قال في المجمع  :أنه لم يتجرأ على أعادة النظر في النظام الظ الم ال ذي ھ و
ف ي أس اس الحي اة األجتماعي ة  ,فل م يتع رض للوج وه النزاعي ة ف ي الحي اة السياس ية  .و «الھ وت
التحرير»  ,الذي المس كثيرا من فكر المؤمنين  ,مـّثل في نظر المراتب الدينية «الخط ر الماركس ي»
الذي يوشك أم يستخدم الكتيسةلينحرف بھا عن رسالتھا.
وما وراء لغة النص  ,صرنا ازاء موضوعتين  :األستالب الديني ال ذي تع ززه المرات ب الديني ة مقفل ة
عل ى التأوي ل داخ ل نظ ام م ن الش روح غايتھ ا أض فاء المش روعية عل ى النظ ام الق ائم  ,واأللت زام
األشتراكي الذي يمثله الھوتيو التحرير  ,المنطلقون بدون توس ط النص وص المقدس ة لتبري ر الت زامھم
ھذا.
اذا  ,نك ون أم ام ايديولوجي ة قطيع ة م ع النظ ام الق ائم  ,مم ا يعن ي إمكاني ة ش ق الكنيس ة  ,فأقام ة
األش تراكية مق ام مج يء المس يح خطي ر  ,رغ م ذل ك راع ت الكنيس ة ھ ذا الالھ وت بحكم ة  ,فح ين
اكتس بت ھ ذه الظ اھرة الط ابع الجم اھيري خاص ة ف ي اميرك ا الالتيني ة  ,أمس كت ب المؤتمر األس قفي
الالتيني  ,فعين ت أس اقفة مع ادين لھ ذا الالھ وت  ,لتوق ف نف وذه ب أوثق وآم ن الوس ائل  ,وھك ذا ع انى
االھوتيو التحرير خيبات كثيرة.
أما حركات أعادة التنصير فقد تعززت منذ أواسط السبعينات  ,والمسؤول عن ذلك ھو ھيمنة العق ل
عل ى األيم ان ,ويجس د الكاردين ال لوس تيجيه والكاردين ال راتزنج ر  ,ك ل عل ى طريقت ه  ,انخ راط
الكنيس ة ف ي م ا بع د الحداث ة  .األول يھ ودي بول وني  ,اعتن ق المس يحية اب ان الح رب الثاني ة  ,خ ريج
مدارس دنيوية  ,عاش في البورجوازية الباريسية  ,والثاني ريفي أظھر نفسه في كتابه «اختي ار ﷲ»
مثقفا ي تحكم بمع ارف الق رن  ,فيح دد م ا قدمت ه العل وم األجتماعي ة ويع ين مآزقھ ا  ,واج دا ف ي األيم ان
الكاثوليكي وس ائل لتج اوز ھ ذه الم آزق  .يق ول لوس تيجيه  :ان اكتف اء العق ل بنفس ه يجعل ه يجھ ل ﷲ ,
بحيث ال يعود عليه تقديم حساب اال إلى نفسه  ,وھو ما أفض ى إل ى التوتاليتاري ة النازي ة أو الس تالينية
وتجسيدھا األعلى الشيوعية  .فالعقل المكتف ي يولّ د الوثني ة  ,مم ا يق ود إل ى األرتي اب باأليم ان  ,فيح ل
العقل ,وھميا  ,مكان المثل األعلى  .والحال أن الع ائق أم ام أع ادة التنص ير ف ي المجتمع ات العلماني ة
الدنيوية األوروبية ھو استبعاد الديني  ,وال بد اذا من استحداث «علمانية جديدة».
وقد ظھرت اعمال راتزنجر  ,الذي عينه البابا رئيسا للمجمع الكنسي لشؤون العقيدة العقيدة األيمانية ,
بمواقف عادت التيارات التقدمية  ,فرأته حافر قبور آمالھا  ,في وقت كثرت في ه اإلنش قاقات الكنس ية ,
فقام ليؤكد على أولوية البابا  ,المتأسسة على الھوت األستشھاد  ,وان الكنيسة ھ ي الم الذ الوحي د ض د
توتاليتارية الدول التي تريد تسخير األنسان  ,ولكي يستطيع الصليب الدفاع عن األنسان  ,فأن ه اليع ود
مقبوال أن يزاح إلى حيز الحياة الخاصة  .أن اس ترداد وض عية «الق انون العم ومي» ھ و أح د رھان ات
أعادة التنصير المعاصرة  ,فتبعي ة الدول ة لحق ائق األنجي ل تحف ظ لھ ا حي زا مس تقال ذاتي ا  ,ألن التنظ يم
األجتم اعي المس يحي ھ و إثنَين ي  ,والكنيس ةُ ف ي ال ُرب ع األخي ر م ن الق رن العش رين ليس ت دول ةً ول ن
تصير كذلك.
أعادة التنصير في اوروبا الغربية
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ف ي أوروب ا مجتمع ان ش ھدا تن امي حرك ات تس عى إل ى التحري ر م ن ف وق  ,بممارس ة الض غوط عل ى
الدول ة كم ا ف ي بولوني ا  ,حي ث لعب ت الكنيس ة دورا ب ارزا ف ي ذل ك ,وف ي ايطالي ا م ع حرك ة «تن اول
وتحرير»  ,مثل ھ ذه الحرك ات فض ل ازدھ ار «الھب ة اللدني ة» الت ي تنش ىء حي زات متحدي ة جماعي ة
لمريديھا  ,على انشاء مدارس تقف بين الخاص والعمومي.
حركة «تناول وتحرير» في ايطاليا  ,والتي تعود بدايتھا إلى الخمسينات  ,سجلت نجاحھا ف ي النص ف
الث اني م ن الس بعينات ح ين اش تد نض الھا م ن أج ل حض ور الكنيس ة ف ي ع الم ابتع د ع ن ﷲ  ,فع اش
مري دوھا مش كالتھم وآم الھم مع ا  ,يص لون ويق دمون الق رابين وي داومون عل ى الق داس الي ومي  ,وق د
أكثروا من المعسكرات واألجتماعات المختلطة  ,فاثاروا فضائح شجبتھا الكنيسة.
وبعد المجمع الفاتيكاني الثاني  ,وجد ت الحركة نفسھا في ارتباك  ,فھي ال تريد تحديث المسيحية  ,بل
تمس يح الحداث ة  ,لتأكي د ھوي ة الكاثولي ك «ب اعتزال» منط ق العلماني ة الغالب ة  .وس نة 1970م ,ح ين
اعلنت الحركة رسميا  ,اجتمع المريدون وأكدوا وفاءھم للعيش في «حالة وحدة» مثل تلك الت ي حققھ ا
المسيح بنفسه بتوسط المعمودية.
في فرنسا
تجلت حركة اعادة التنصير حصريا بمجموعات «تجددي ة الھب ة اللدني ة» العامل ة عل ى ذل ك م ن تح ت
في مشروعات اجتماعية متنوعة  ,وأصول ھ ذه الحرك ة أميركي ة كاثوليكي ة  ,مت أثرة بالبروتس تانتية ,
وھي رغبة عامة بالتجديد بعالقة شخصبة مع ﷲ يعبر عنھا بتوس ط ال روح الق دس عل ى ش كل ص دمة
انفعالية ال يستطيع العقل البشري فھمھا  ,ف الروح الق دس يتن زل عل ى الم ؤمنين ھ ؤالء ويج ود عل يھم
بنفحات روحية  ,أكثرھا أبھارا «تكلم اللغات  ,والق درة عل ى الش فاء العج ائبي» .وق د ع اش المؤمن ون
)ع ددھم ح والي  (200000ف ي تجمع ات اس تقبلت كثي را م ن الش باب المتعلم ين  ,وعاش وا ض ابطين
حياتھم عل ى األنجي ل  ,ش أن المس يحيين األوائ ل «ف ي ممارس ة أق وال المس يح بحرفيتھ ا» وف ي فرنس ا
استمر التفاوض والنضال من أجل أع ادة الوض ع الق انوني العم ومي إل ى المس يحية  ,وتجل ى ذل ك ف ي
تحالف مجموعات أعادة التنصير ومعاودة اإلسالم ومع اودة التھوي د مع ا  ,خاص ة بع د أزم ة الحج اب
اإلسالمي ,ألحتالل الحقل العمومي  ,ولو «في المدارس» في مرحلة اولى.
ومع اودة التنص ير طال ت أوروب ا الغربي ة والش رقية ايض ا  ,فبع د ارتق اء بول وني س دة البابوي ة س نة
1978م اعتبر ذلك «انقالبا على كنيس ة الص مت» حق ق آمال ه ف ي انھي ار النظ ام الش يوعي ف ي بولن دة
وت دمير الس تار الحدي دي أللح اق أوروب ا األخ رى «بالجوق ة األوروبي ة» فف ي تشيكوس لوفاكيا حي ث
تعرض ت الكنيس ة ألض طھاد حقيق ي م ن الس لطة ,زارھ ا الباب ا س نة 1990م وأس مع فيھ ا تراتيل ه
ومواعظه أبرشيات كانت محرومة حتى ذلك التاريخ من أساقفتھا.
انتشرت معاودة التنصير في أوروبا كجواب على األزمة األجتماعية في السبعينات  ,في رغب ة لتطل ع
ديم وقراطي ب األعراب ع ن كث رة م ن اآلراء الفردي ة  ,بع د س نوات م ن اعتن اق «حق ائق» ال تقب ل
المناقشة  ,مع التساؤل  :ھل التوتر الروحي الفذ في البالد سيستمر بعد استرداد حرية الحي اة السياس ية
 ,وھ ل ك ان فق ط رد فع ل عل ى تح دي التوتاليتاري ة  ,أي ان ه س يموت ف ي الي وم ال ذي ي زول في ه ھ ذا
التحرير ؟ ولك ي نفھ م رھان ات مع اودة التنص ير ف ي عملي ة الخ روج م ن الش يوعية  ,ال ب د م ن ق راءة
«النمط البولندي».
في بولنده
االنتماء إلى الكاثوليكية ھو من أھم السمات المكون ة لھوي ة بولن دة ب ين بروس يا البروتس تانتية وروس يا
األرثوذكسية  ,ومع النازية التي قامت بمحو منظم للنخ ب الثقافي ة وتش جيعھا وص ول رح ال ج دد إل ى
السلطة  ,لم يكن في مقابلھا اال األكليروس  ,فص فته س خنت وتفكيك ا س نة 1956م  ,ث م اض طر النظ ام
إلى التعايش معه للحصول على حالة اجتماعية مستقرة.
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كانت بولندة مختبرا لمعاودة التنصير  ,فح ين ش يد العم ال كنيس ة ف ي مدين ة نوفاھوت ا ب القوة  ,افتتحھ ا
كارول فويتيال )البابا فيما بعد( شاھدا لكفاح عنيد ف ي تأكي د الھوي ة الكاثوليكي ة ف ي دول ة ملح دة وب دء
عملية التنصير من تحت.
ثم تأسس ت «حرك ة الواح ة» فعق دت مخيم ات مبعث رة لتق يم م ع روادھ ا حي اة جماعي ة قوامھ ا التفكي ر
والص الة والمقاس مة  ,واكتم ل الم د الك اثوليكي م ع «ث ورة ال راكعين» ف ي نھاي ة الس بعينات  ,ليص بح
المحادث السياسي للسلطة  ,محاولة التنصير ھذه أتت من فوق ,وبين  1981و 1989م كانت الكنيس ة
الن اطق المتمي ز باس م المجتم ع الم دني  ,م ع محاول ة ق ادة النقاب ات تحجيمھ ا  ,وتقليص ھا إل ى «ق وة
روحية» وبقي النزاع حتى زوال السلطة الشيوعية.
المثال التشيكي المناقض
في البالد التشيكية كان الوضع مناقضا لوض ع بولن دة  ,ففيھ ا ل م يحص ل الح زب الش يوعي عل ى أكث ر
من ثلث األصوات ف ي أي انتخاب ات  ,م ن ھن ا أع الن الح زب ص راعه السياس ي واألداري ض د ق وى
الرجعية وعلى رأسھا الكنيسة الكاثوليكية  .غيران الكنيسة لم تك ن تمث ل الھوي ة القومي ة  ,كم ا ل م تك ن
تمل ك الوس ائل لتك ون الن اطق الرس مي باس م المجتم ع الم دني  ,فل دى اع الن قي ام جمھوري ة
تشيكوس لوفاكيا غ داة الح رب األول ى  ’,ك ان ش عور الع داء للكاثوليكي ة واس عا ف ي بوھيمي ا  ,وس نة
1948م شھد تأميم أرزاق الكنيسة  ,وألغاء ا لتعليم الطائفي.
ھذا التدمير للھيكلية الخارجية للكنيس ة ك ان ذا نت ائج أنس انية مأس اوية آلالف الكھن ة والرھب ان  ,ال ذين
عرفوا السجن والنفي ومعسكرات العمل  ,حتى الذين حصلوا على ت راخيص ممارس ة القسوس ة ك انوا
خاضعين لرقابة بوليسية.
يدأت حركات التنصير من تح ت م ع الع ائالت الكثي رة األوالد  ,المتقي دة بالعقي دة المس يحية ف ي ذل ك ,
فعاش ت ھويتھ ا «المفاص لة» أو المنقطع ة ع ن المجتمعي ة الش يوعية  ,ف ي «ن ادي األس ر المعيل ة» ث م
ج رت اتص االت دولي ة لتنمي ة وتط وير «ص ورة مس يحية للع الم» ف تم التواص ل م ع جماع ة الص الة
المسكونية في فرنسا.
ولما ع اد «ھ روزا» )الرع ب( س نة 1968م إل ى س كريتارية الش ؤون الديني ة  ,بع د أن أقص اه «ربي ع
براغ» تجدد العداء السافر للكنيسة وأفرادھا باألبتزاز والتھديد والتخويف  .واعتب ارا م ن الس بعينات ,
برز موقفان بين الكاثوليك  :فھناك تعزي ز لش بكات مع اودة التنص ير م ن تح ت  ,وف ي الجھ ة األخ رى
التزام قلة من الكاثوليك باألنشقاق والخروج  ,ھما متك امالن ولكنھم ا مبني ان عل ى تص ورين مختلف ين
لمكانة الكاثوليك في المجتمع.
وبع د قي ام الديموقراطي ة ف ي ال بالد ظھ رت انقس امات أكث ر ب ين الكاثولي ك  ,بس بب األلت زام السياس ي
لفريق منھم  ,لكن رجاالت الكنيسة سارعوا إلى تأسيس «تحالف مس يحي ديم وقراطي»  ,كم ا راح ت
حركات معاودة التنصيرمن تح ت تعب ىء قواھ ا  ,رافض ة ك ل الت زام م ع النظ ام الش يوعي  ,مقترع ة
للمسيحية الديموقراطية.
ف ي أواس ط الس بعينات ع اودت الكنيس ة تأكي د ھويتھ ا واض عة ح دا لري ب م ا بع د الفاتيك ان الث اني ,
فواجھت خيارا مستحيال  ,لتشجيع التنصير من تحت أو من فوق  .فعدد م ن الم ؤمنين ك انوا يتطلع ون
إلى الديموقراطية ويعتبرون أن التعبير عن الحقيقة األخيرة التي ھي في عھدة الكنيسة  ,تظل تابعة -
في ھذا العالم  -لبحث البشر عن حريتھم  ,وليس ثمة «حزب مسيحي» مكلف برسالة تنظيم اجتم اعي
جرى ضبطه على الح ق أو عل ى الحقيق ة الت ي ال يملكھ ا س واه  ,وھ ذا «أك راه عل ى الديموقراطي ة» ,
ليس حاضرا اليوم في حقل العودة إل ى اإلس الم  ,ولكنن ا ل ن نلب ث ان ن رى مث ل ھ ذا األخت راق ا  ,ف ي
أشكال مختلفة  ,في عالم األنجيليين والسلفيين األميركيين.
أنقاظ أميركـا
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ظھ ر مص طلح األص ولية الس لفية  fundamentalismف ي س نوات العش رين عل ى أث ر ظھ ور اثن ي
عشر مجلدا سنة 1910م تحت عنوان «األصول» تضم مقاالت الالھ وتيين البروتس تانت المعارض ين
لكل تسوية  ,أو حل وسط  ,مع الحداثة المخيمة.
وحين حوكم أستاذ على تدريسه نظرية تطور األنسان  ,منكرا ق وانين الوالي ة الت ي تحظ ر ك ل نظري ة
غيرموافقة على رواية الخلق األلھي لألنسان سنة 1925م  ,برزت األصولية أعالميا  ,مقابل ة الحداث ة
الليبرالية التي تنادي بھا المؤسسة البروتستانتية  ,مؤمنة بعصمة الكتاب المقدس المطلقة  ,وم ا يش تمل
عليه من أوامر سياسية واجتماعية.
وف ي ھ ذ الن زاع اس تفاد الطرف ان م ن األحص اءات  ,الت ي أش ارت م رة إل ى زي ادة ع دد الم ؤمنين
والمعتق دين بالوص ايا العش ر ,أوال ذين يمتلك ون م ثال علي ا  ,فب ادر األنجيلي ون إل ى األھتم ام بفق راء
الجنوب  ,كما عزمت كنائسھم على نشر رسالة المسيح في العالم .
واألنجيليون ينحون نح و الخ الص الشخص ي  ,م ع ممارس ة اجتماعي ة ھام ة عب ر الرعوي ات وتك وين
شبكات قومي ة تس تخدم وس ائل األع الم بق وة وتقني ة عالي ة  .وھ ي تتن اول الش رور واآلالم عب ر تعري ة
الخطيئ ة وف دائھا  .,وتجاھ د للتأكي د ان س بب الش ر ھ و ف ي األبتع اد ع ن ﷲ  ,ھ ذه الحرك ة لمع اودة
التنصير من تحت ظل بعدھا السياسي مغيبا.
جسدھذه الحركة عل ى الص عيد الق ومي بيل ي غراھ ام و أوزال روب رتس  ,ف األول ط ور )إحيائي ات(
متجولة  ,ھي تجمعات حاشدة في مھرجانات كبرى ومع جمھور م تحمس يس تمع إل ى وص ف الع ذاب
األزلي الذي ينتظر الخاطىء  ,وھذا الواعظ استطاع أن يتوسل األذاعة ثم التلفزيون ليصبح أحد أكب ر
المش اھير األمي ركيين والع الميين «وق د ح ول اإلنجيلي ة إل ى ظ اھرة ثقافي ة»  .ك ذلك ال واعظ اآلخ ر
روبرتس صاحب الشھرة الخارقة في حمالته الصليبية من أج ل المس يح  ,ك ان يش في بعجائبي ة وينق ل
احتفالياته ھ ذه عب ر التلفزي ون  ,فيض ع ي ده عل ى الم ريض كأن ه يط رد الش يطان من ه  ,وح ين يص رخ
المريض ليدخل في األغماء ,يشير الواعظ إلى أن صرخة الشيطان المسعور انطلقت ...ولكن أحدا لم
يش ف مباش رة  ,ورغ م ذل ك ك ان التأيي د الجم اھيري ل ه حاش دا  ,والتبرع ات الكثي رة  -ل ه وألمثال ه -
بماليين الدوالرات تتدفق  ,والمتبرعون يعتقدونھا ضرورية لشفائھم ) ,ھناك ظاھرة ج يم ب ايكر ,
الواعظ المحتال الذي جنى ثروة طائلة واقترف اآلثام كلھا ثم حكم بالسجن  45سنة(.
الشفاء العجائبي كم ا «ال تكلم باأللس نة» )أي التح دث بلغ ات ال يفھمھ ا البش ري س وى ﷲ( ان درجا ف ي
ممارسة اجتماعية تسير عكس ممارسة الكنائس الليبرالي ة ,ألن المس ألة ليس ت المس اعدة للتوص ل إل ى
الرفاه والغبطة في ھذا العالم  ,بل لتقويم عالقة الفرد المضطربة م ع الخ الق  ,وأعادتھ ا إل ى م ا كان ت
عليه  ,وذلك بأدخاله في جماعة أو متحد  ,تحركه فيھا «الفضيلة المسيحية بألھام الروح القدس».
ثم تغلغلت ھذه الحركات في األوساط الكاثوليكية  ,وكانت وراء ظھور اللدنيين الذين قطعوا األطلس ي
إلى أوروبا  ,والكاثوليك ھؤالء ك انوا يؤمن ون أن «الكنيس ة أض عفتھا الع دوى الت ي انتقل ت اليھ ا آف ات
المجتمع  ,ولذا فأن ألھاما من الروح القدس ھو وحده الذي يسمح بالعودة إلى الينابيع».
سنة 1980م انتخب رونال د ربغ ان  ,وف ي تحلي ل ألص وات الن اخبين تب ين أن ه حظ ي بتأيي د واس ع م ن
الحركات الديني ة اإلنجيلي ة  ,وأكبرھ ذه الحرك ات كان ت حرك ة جي ري فولوي ل األخالقي ة  ,إل ى جان ب
أخرى ضغطت لمعاودة تنص ير أميرك ا ألنقاذھ ا  ,وق د اجتمع ت ھ ذه الحرك ات عل ى رف ض سياس ات
اجتماعية للدولة  ,منھا السماح باألجھاض الذي اعتبروه «عدم اطاع ة للمس يح  ,وق د وض عت الدول ة
نفسھا خارج الشريعة» ,األمر الذي يجعل العصيان المدني مشروعا.
وقال فولويل« :أن على األميركيين انتخ اب ف ادة يحكم ون أميرك ا بص راط ﷲ ونھج ه»  .وھك ذا ك ان
المرشحون الثالثة سنة 1980م ي ّدعون كلھم األنتماء األنجيلي  ,لكن ريغان ال رابح ك ان يط رح نفس ه
كبطل الوطني ة األميركي ة الت ي تتم اھى م ع رس الة الكت اب المق دس  ,وتجع ل الوالي ات المتح دة «بي ت
المقدس الجديد»  ,فتميز.
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وق د أب دى ريغ ان خ الل حملت ه األنتخابي ة ش كوكه ح ول نظري ة داروي ن  .كم ا ج ّرم النظ ام الترب وي
المحايد العاري من األخالق  ,بعد تف اقم الجريم ة وتع اطي المخ درات  ,وح ين خاط ب األنجيلي ين ن ال
رضاھم  ,ثم ھة الذي جعل 1989م «عام الكتاب المقدس».
وقد أكدت األحصاءات  -بعد السبعينات  -التي يحترمھا األميركيون كثيرا ويوظفونھ ا  ,أن األنجيلي ين
زادوا قوة وعددا  ,ففي المجال الالھ وتي قب ل ذل ك  ,ك ان نص فھم «مھ دويين» أي ف ي تش اؤمية ثقافي ة
وسياسية ,يرون أن األمور ستسوء على األرض  ,وأن ﷲ يصطفي مختاريه ويأخ ذھم م ن ال دنيا وھ م
يائسون من قدرة األنسان على العمل من أجل ﷲ ومن أجل الخير.
لقد عاشت الطائفة اإلنجيلي ة ف ي المنف ى ال داخلي ف ي الري ف الجن وبي ,حت ى الس بعينات  ,ح ين ج اءت
أجيال شابة لعبت دورا في انتقال الطائفة إلى السياسة  ,وھو ما ظھر جليا في الربع األخير م ن الق رن
العشرين  ,حين تركوا الھامشية دون أن يتخلوا عن القيم العائلية الموروثة مس تخدمين أكث ر التقني ات
حداثة للدفاع عن معتقدھم.
وعلى الصعيد الجامعي  ,كانت ھناك في الستينات جامعتان مھمتان أنجيليتان ھما « :بوب ج ونز» و
«أورال روبرتس» و بلغ المشروع األخير ذروت ه ف ي أنش اء كلي ة للط ب لتص ير «مدين ة األيم ان»
س نة 1979م زاعم ة إمكاني ة تعل يم الش فاء م ن األم راض الش يطانية ,فب اءت بالفش ل  .أم ا المؤسس ة
األكث ر تسييس ا فھ ي الت ي أنش أھا جيريرفولوي ل ف ي فرجيني ا تح ت اس م «جامع ة الحري ة» خ ّرج ت
أألل وف م ن المتعلم ين  -الوع اظ  ,ليس ھموا ف ي حم الت التنص ير م ن ف وق  ,أذ ك ّون فولوي ل جماع ة
ض غط )ل وبي( م ن «األغلبي ة األخالقي ة» مس تخدما الحداث ة وتقنياتھ ا األعالمي ة خاص ة  ,م ا جعل ه
مشھورا  ,وثريا جدا من الھبات المالية  ,وفاعال في السياسة والمجتمع.
وح ين اس تثارت ھ ذه الحرك ات أع داء علم انيين  ,اس تبدل فولوي ل ب ـ«األغلبي ة األخالقي ة» «فدرالي ة
الحرية» وھواستبدال ذك ي  ,فمص طلح األخ الق مح دود المع الم  ,بينم ا مص طلح الحري ة يح ول تع دد
دالالت ه دون تبل ور ردود فع ل معادي ة  ,وھك ذا ص ارالتخلي ع ن اس تراتيجية «ك ل ش يء سياس ة»
واألنتق ال إل ى المي دان األجتم اعي دون توظيف ه ف ي اللعب ة السياس ية  .وبينم ا انس حب فولوي ل م ن
السياسي بالمعنى الضيق ف أن روبرتس ون الممث ل النم وذجي للمجتم ع الراق ي األب يض البروتس تانتي ,
والواعظ األنجيلي الشھير  ,خاض األنتخابات  ,وكاد ينجح لو ل م يس تخدم «ب وش» ك ل وس ائله وقوت ه
ضده  .م ا ق ام ب ه فولوي ل ھ و توظي ف بعي د الم دى  ,وم ا ق ام ب ه روبرتس ون ف ي السياس ة ع ابر  ,ألن
السياسة ظاھرة فرعية  ,وليست أثرا وال سببا.
وظھر خصم جديد ھ و «الطبق ة الجدي دة» أي الفري ق النخب وي م ن األف راد ال ذين يص نعون المعرف ة ,
وھي طبقة وريث ة ألميرك ا الثالثين ات ونجاحاتھ ا  ,مثل ت «األنس انوية العلماني ة الدنيوي ة»  ,وق د رآھ ا
األصوليون كابحة للمش اريع الفردي ة بھ دف تعزي ز س لطة الدول ة  ,وعل ى الص عيد األخالق ي وج دوھا
تنصّ ب نفسھا حامية للحري ة الكامل ة  ,أي م ع م ا يمي ل إل ى الفس ق والالأخالقي ة  ,ف ي أباحي ة ت د ّمر
األس رة  .أذا  ,ال ب د م ن معرك ة  ,فالتق ت حرك ة األص وليين م ع المح افظين التقلي ديين  ,وف ي ھ ذه
المواجھ ة ل وحظ توج ه فولوي ل إل ى «الب يض الص غار» ال ذين ي دفعون الض رائب وال يس تفيدون م ن
ش بكات الدول ة السياس ية والثقافي ة واألقتص ادية  ,وم ن ھن ا ك ان تأسيس ه للجامع ة  ,وأنش اؤه «بي ت
النساء» لحضن الحوامل الوحيدات وتأمين من يتبنى أبناءھن.
مش روع الجامع ة مش روع ترب وي ال ي ؤمن «بالقطيع ة» أو «بالمفاص لة»  ,ف الطالب يدرس ون وف ق
أح دث التقني ات  ,ول و قي دوا ف ي عالق اتھم الجنس ية  ,وس لوكھم الي ومي  ,فھ م يخرج ون إل ى الحي اة
لينافسوا اآلخرين في كل مجاالتھم.
واألنجيليون األميركيون لھم فرادتھم :
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أوال :ألس تخدامھم اللغ ة والتقني ات األكث ر حداث ة  ,وھ ذه الس وق األميركي ة مفتوح ة للوع اظ المق اولين
ال ذين يتنافس ون داخ ل منط ق رأس مالي  ,فيك ّون ون الث روات  .ان التج انس ب ين حرك ة ديبني ة وروح
رأسمالية موجود فقط في أميركا.
ثاني ا  :ف ي انتق ال حرك ة مع اودة التنص ير إل ى السياس ة  ,وس لوكھا طريق ة فري دة أيض ا  ,فق د ح اول
األنجيلي ون  ,بع د الح رب  ,العم ل «م ن تح ت» ث م وظف وا أنفس ھم ف ي «الف وق» ف ي مع ارك الح رب
الباردة  .وفي مفارقة أخرى  ,فالرئيس كارتر أعلن أنه منتم إلى اإلنجيلية مع أنه يملك صورة ليبرالي
 ,وھو مصطلح يمقته األنجيليون.
وفي التشابه مع المسلمين  ,نجد أن المناضلين المسلمين كانوا من الفالحين الذين ھاجروا م ن الري ف
إلى أطراف المدن  ,وھكذا بدأ نظراؤھم األنجيليون أيضا  ,وھا ھ م الي وم جميع ا  ,خريج و جامع ات
مع ميل إلى العلوم التطبيقية  ,يك ّون ون «نخب ة مض ادة» للممس كين بالس لطة والمنتج ين للق يم الغالب ة ,
وفي العالم اإلسالمي تسمى ھ ذه الس لطة األخي رة «األنتلجانس يا المغربن ة» وف ي أميرك ا ھ ي «الطبق ة
الجديدة» من المتغذين باألنسانوية العلمانية الدنيوية.
افتداء اسرائيل
س نة 1984م اكتش ف ال رأي الع ام األس رائيلي «التنظ يم الس ري اليھ ودي» بع د أن أوقف ت الش رطة
أعضاء مجموع ة يھودي ة يش تبه بأنھ ا اغتال ت طالب ا م ن جامع ة الخلي ل اإلس المية  ,وحاول ت أغتي ال
رؤساء بلديات فلسطينيين  ,ووضعت خطة لتفجير المسجد األقصى  .والمجموعة تنتمي إلى «غوش
ايمونيم» )كتل ة األيم ان أو كتل ة الم ؤمنين( وھ ي حرك ة سياس ية ديني ة ول دت بع د ح رب تش رين الت ي
انتھت بھزيمة نفسانية للدولة اليھودية.
«غوش ايمونيم» كانت تتابع مسيرة ذات أيديولوجية متش ددة تري د أع ادة تھوي د أس رائيل ف ي مواجھ ة
الدولة التي يس يطر عليھ ا مفھ وم علم اني واش تراكي  ,وھ ذه الحرك ة م ن مجموع ة أع ادة التھوي د ف ي
اسرائيل والشتات تطمح للسيطرة على الدولة  ,وح ين انتقل ت إل ى العم ل العنف ي واألرھ ابي  ,ج ذبت
انتباه وسائل األعالم والدارسين  ,الذين أسموھا «اصولية» بالبعد المبتذل للكلمة  ,وھي تقع في منزل ة
بين المنوعات المسيحية واألسالمية من ھذه الظاھرة.
وھناك أيضا غالة السلفيين الذين يعملون على تجنيد الشباب الجامعي والس يفاراد )الطوائ ف اليھودي ة
الشرقية( من أوساط المھاجرين ,حتى صار لھم في البرلمان وزن األحزاب السياس ية  ,وأطل ق عل يھم
اسم «حريديم» )أي الذين يخشون ﷲ( ولم يعد يستغنى عنھم في أي ائتالف حكومي.
في سنوات الس بعين ش ھد الع الم اليھ ودي حرك ة «تش وفا» )أي ع ودة إل ى اليھودي ة( وحرك ة «توب ة»
)أي عودة إلى التقي د بالش ريعة اليھودي ة(  ,والت ائبون ھ ؤالء  ,المتقي دون ب ـ 1613فريض ة  ,اس تدعوا
«القطيعة» أو «المفاصلة» الصارمة بين اليھود وغير اليھود.
وقد انشرت ھذه الحركات في بلدان كثيرة غي ر اس رائيل  ,وكان ت لھ ا ,محلي ا  ,ظ واھر متنوع ة  ,م ن
ف تح معاھ د تلمودي ة ف ي الق دس  ,أو وص ول تحالفھ ا ال ديني بقي ادة من احيم ب يغن إل ى الس لطة  .وس نة
1978م صدر كتابان القيا شھرة واسعة  ,لمؤلفين تائبين  ,كانا أمثولتين أدبيتين في ھذا الموضوع.
كتاب «الوجود اليھودي» أي  :أن تكون يھوديا  ,لشيمون ھورفيتز  ,يقدم كاتبه نفسه فيه كيھودي كان
يعي مآزق المجتمع الغربي وقيمه  ,وقد اكتشف بعد دراسته في معھد تلم ودي أن ھ ذه الق يم تتع ارض
كليا مع الثقافة اليھودية «فالغرب يسعى ألشباع الفرد في سياق من المادية ال حدود له  ,ولك ن الت وراة
وحدھا ھي التي يمكن أن تعطي الفرد معنى» .والكتاب الثاني «طريق العودة» لمئير شلر  ,الذي أراد
فيه أن ينتقد المجتمع العلماني الدنيوي  ,انطالقا من موقع المعرفة المزدوج ة الديني ة والدنيوي ة  ,وھ و
الذي درس التوراة في نيويورك  ,بعد أن «المسه الوحي األالھي» وقد استخدم علوم العصر  ,واللغ ة
الش ائعة ف ي العل وم األنس انية ليب ين التفك ك )ال ذي يرق ى إل ى كتاب ات دورك ايم( وم ا يحدث ه م ن آف ات
اجتماعية وأعراض عصابية  ,ليصل إلى أن اليھودي مجبر تلقائيا على التقي د ب أوامر ال وحي األالھ ي
11

 ,وھ و ال يس تطيع  -عن د ذل ك  -أن يق يم ف ي «المدين ة الدنيوي ة» ب ل علي ه أن «يقاطعھ ا» ليع يش م ع
طائفته مشاركا في مجھوداتھا.
أما كتاب «عودة» لھرمن برانوفر  ,فقد اغتنت به الحركة  ,ألن المؤلف  ,وھ و ع الم كبي ر ف ي مي دان
مغناطيس الدينامية المائية  ,عالج المسألة اليھودية علميا «فھو لم يجد حججا ضد الدين ف ي النظري ات
العلمية  ,حتى في أكثرھا حداثة  ,بل اتضح له أن العلم ال يع الج س وى التفاع ل ب ين الظ اھرات  ,بينم ا
الدين يكشف جوھر األشياء وموضوعھا».
والكاتب روسي يھ ودي  ,أنھ ى كتاب ه بتأكي د البع د ال ديني للھوي ة اليھودي ة  ,ل ذلك اعتب ر «الص ھيونية
اليھودية» المؤسسة على مفھوم دنيوي علماني انحرافا أثيم ا»  .وق د ناض ل م ن أج ل فك ره ف ي الع الم
كله  ,مساھما في جعل حركة «توبة» ھيئة يھودية عالمية منذ أواسط السبعينات.
وفي أميركا  ,ھناك تجسيدان للھوية اليھودية  :اليھودية األصالحية  ,وھي التي تمارس النقد التوراتي
رافض ة الطق وس  ,إل ى ح د أن قيادتھ ا ق دمت ف ي حف ل توزي ع الج وائز عل ى خريج ي جامع ة األتح اد
العبري ة أطعم ة غيرمحلل ة  .وف ي مقاب ل ھ ذا التي ار تي ار «يھ ودي مح افظ» يجاھ د ألحت رام الطق وس
وأحكام الشريعة  ,موفقا بينھا وبين قواعد الحياة العلمانية  ,مما أتاح له األف الت م ن الخي ار المس تحيل
بين الصراطية األرثوذكسية وبين األنصھار الذي يمح و الھوي ة  ,وھ و ل م يعم ل عل ى «القطيع ة» م ع
المجتمع المحيط.
وفي اسرائيل سكن السفرديم )الوافدون م ن ال بالد العربي ة( ف ي «م دن التنمي ة» ف ي أط راف الدول ة ,
والتف اوت ك ان قوي ا ب ين المقيم ين ف ي ھ ذه الم دن ومجتم ع األش كيناز المس يطر  .لك ن ح رب 1967م
ھ زت الت وازن الثق افي عميق ا  ,ف القوات المس لحة  -ول و كان ت علماني ة دنيوي ة  -حقق ت ظف را س مح
بانبعاث جملة من القيم الدينية  ,ذلك أن دولة اسرائيل بات ت تتط ابق بص ورة تقريبي ة م ع ح دود أرض
الميعاد التوراتية  ,قال دايان )وزير الدفاع يومھا(  :كل من لم يكن متدينا أصبح كذلك اليوم.
ھذا الشعور الصدمة تجلى على يد الحاخام كوك وابنه زافي الذي قال بان دول ة اس رائيل كان ت األداة
الالواعي ة للمش يئة األالھي ة  ,فجيش ھا ك ان المنق ذ لخط ة االھي ة قوامھ ا المطابق ة ب ين ح دود الدول ة
وأرض الميعاد.
لق د كان ت س نوات الس تين ف ي الع الم اليھ ودي  -كم ا ف ي اإلس الم والمس يحية  -ھ ي س نوات التك وين
األي ديولوجي لحرك ات أع ادة تك وين األم ر ال ديني  .وس تلعب الح رب األس رائيلية ف ي 1973م دورا
كبي را ف ي عملي ات انھي ار الطوباوي ات التقدمي ة  ,فاألزم ات األقتص ادية واألجتماعي ة ترجم ت ش عبيا
بانتفاضات مؤلمة  ,أسھمت بتحول في اسرائيل والعالم اإلسالمي كما في العالم المسيحي.
«غ وش ايم ونيم» أظھ رت نفس ھا س نة 1974م  ,فص اغت رؤيتھ ا لمس تقبل اس رائيل بأنھ ا تج اوز
للص ھيونية العلماني ة الدنيوي ة  ,ألعتم اد فك رة «أرض اس رائيل التوراتي ة مح ل أرض اس رائيل»
ورفضت كا مقايضة لألرض أو التن ازل عنھ ا ألنھ ا يھودي ة إل ى األزل  ,وش جعت سياس ة األس تيطان
مكرھةالسلطة السياسية على خوض «معاودة التھويد من ف وق» وق د اس تطاعت ھ ذه الحرك ة اجت ذاب
الكثي ر م ن المؤي دين ونال ت تعاطف ا واض حا ف ي ش رائح الدول ة واألدارة  ,ث م تجل ل نجاحھ ا ف ي
األنتخابات ) ,ألدخال الدين في السياسة بقدر أعظم(.
حين ظھرت ھذه الحركة في الحيز السياسي كثرت المظاھرات وتشجع األستيطان الذي كان خجوال ,
حتى جاء بيغن فأعطاه مشروعيته مصادقا على أھداف غوش أيمونيم بمعاودة التھويد من فوق  ,ومن
الضغوط التي مارستھا الحركة أن صادقت الدولة على استيطان يھودا والسامرة  ,كما كانت الحركة
مستاءة جدا من أعادة سيناء  ,ألنه يخالف مشروع السيطرة اليھودية على كامل أرض اسرائيل.
ويج د المؤل ف جي ل كيب ل وج وه ش به مذھل ة عل ى مس توى األيديولوجي ة ب ين المت آمرين ھ ؤالء وقتل ة
السادات سنة 1980م  ,ف نحن  -يق ول  -أم ام عملي ة تھوي د أو تحني ف م ن ف وق  ,ارتكب ت العن ف ض د
رمز لتسريع تحول الدولة.
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أكتساح العالم
وفي الباب األخير  ,يلخص جيل كيبل كتابه «يوم ﷲ» في استعادة العن اوين الرئيس ية  ,ليش ير إل ى أن
حرك ات مع اودة اإلس الم تنام ت عن دما ظھ رت عالم ات تفك ك ف ي الع الم اإلس المي  ,وك أن نجاح ات
األس الميين كان ت أص رح ج زاء للفش ل السياس ي واألجتم اعي واألقتص ادي للنخ ب الحاكم ة من ذ
األستقالل  .فثمة ربع قرن تفصل في مصر بين ظھور عبد الناصر وانتص ار الجماع ة اإلس المية ف ي
حرم جامعة القاھرة  ,وفي الجزائر  ,لم تحقق جبھ ة األنق اذ أول ى نجاحاتھ ا أال ف ي انتخاب ات 1990م
البلدية  ,وفي فلسطين كان ينبغي انتظار األنتفاضة لتبدأ الحركة اإلسالمية محاربة منظمة التحرير.
وھنا يشير إلى مفھوم الحكم ليقول  :أن علي بلحاج خطي ب الحرك ة اإلس المية الجزائري ة  ,ك ان دائم ا
ضد الديموقراطية  ,فعن ده الس يادة ال يمارس ھا االﷲ عب ر ح اكم واجب ه تطبي ق ش ريعته  ,وكيب ل يج د
العذر لعدم فھم المسلمين للديموقراطية ألنھم يعيشون ديكتاتوري ات ول م يعت ادوا بع د عليھ ا  ,ويض يف
بأن استخدام العنف ضد الدول الكافرة وضد المسلمين المتغربنين أصبح اليوم عنص را ال يمك ن عزل ه
عن الحركيين األسالميين.
وفي مملكة اسرائيل يستعيد ما قاله عن محاولة التھويد من فوق مع «غوش ايمونيم» التي ترى الدولة
أداة الواعية لمشيئة المسيح المخلص  ,فيج ب تس ريع طفرتھ ا ال امتش اق الس الح لت دميرھا كم ا ي دعو
سيد قطب وتالمذته.
أما مواجھة المريدين فھي عند المسلمين ضد األنظمة  ,وبالعنف  ,بينما ھي عند حركات التھوي د ض د
األجنب ي  ,وف ي مق دمتھم الفلس طينيون  .فحرك ات التنص ير م ن ف وق ال تلج أ إل ى العن ف أب دا  ,ال ف ي
 ,جل ما
أوروبا وال في أميركا  ,وھي بذلك ال تطعن بكلم ات المس يح  :م ا لقيص ر لقيص ر وم ا
تريد ھو األصالح دون اطراح مفھوم الديموقراطية  ,ألنھا تتكلم لغ ة الم واطنين  ,وق د يك ون ف ي ھ ذا
«قسر ديموقراطي» ألن المطل وب ھ و تحج يم العلماني ة فق ط  .ومث ل ھ ذه العملي ة اذا نجح ت ال يمك ن
تصورھا اال مع معاودة التنصير من تحت.
وفيما يتعدى أوجه الشبه ھذه  ,فأن بين الحركات تباينات عديدة  ,موجودة في كل م ذھب عل ى ح دة ,
فأقفال النظام السياسي في العالم اإلسالمي وغياب أفق الرفاه  ,يشجع اللجوءالى العنف  ,يغذي ه مفھ وم
توحيدي أوح دي للك ون  ,أم ا ف ي الع الم المس يحي فاكتس بت ھ ذه الحرك ات ثنائي ة تن درج ف ي الم ذھب
الديني نفسه ,وفي اإلسالم كما في اليھودية والمسيحية أفض ت حرك ات «م ن تح ت» إل ى القطيع ة م ع
منطق المجتمع المحيط.
أن نتائج العودة أو التوبة ھي أكثر ما تكون دويا في العالم اليھودي  ,فالحريديم من غالة األرثوذكس ,
أنشأوا شبكة طائفية بالغة اإلتساع مقفلة تس تند إل ى الش ريعة  ,وھ ي تعم ل «بالمفاص لة» م ع ع ادات
منطق المجتمع المحيط )تعليما وزواجا دون تقييد للنسل( وذلك لحفظ أنفسھم ض د أغ راءات اليھودي ة
المعلمن ة  .أم ا ف ي الش تات فل م يلج أ إل ى «الغيت و»  ,ك ذلك حرك ات اإلس الم م ن تح ت ل م تعتم د
«المفاصلة» مع البيئة  ,فالمسألة عندھا ليس ت أنق اذ ش عب م ن مخ اطر الص ھر  ,وانم ا األنخ راط ف ي
مسار متنام لنشر اإلسالم في األنسانية جمعاء.
ھ ذه الحرك ات جميع ا بم وازاة بعض ھا بعض ا  ,وطموحھ ا ألكتس اح الع الم  ,تحم ل معھ ا عل ى الم دى
المتوس ط  ,منط ق ن زاع  ,ھ و الن زاع أو الح رب ب ين «الم ؤمنين» ال ذين يجعل ون م ن أع ادة تأكي د
وترسيخ ھويتھم الدينية «معيارا» لحقائق ھي حقائق خصوصية بمقدار ما ھي حصرية استبعادية.
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الـعرب والــعالم
نحـــو تـواصل متكافئ ومنتج



أ.د .كمال عبد اللطيف

تمھيد
يواجه العالم في مطلع األلفية الثالثة إشكاالت جديدة مرتبطة بالتحوالت الحاصلة في
نھاية القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين .وتتخذ ھذه اإلشكاالت مظاھر عديدة
ومتنوعة ،ففي المجال السياسي نالحظ أن انفراط عقد المعسكر االشتراكي ،أدى إلى إحداث
شرخ كبير في مجال العالقات الدولية ومنظمات العمل الدولي .أما في مجال ثورة االتصال
ٍ
والمعلوميات التي بلغ فيھا إيقاع التغير درجة غير مسبوقة ،فإننا نجد أنفسنا أمام جملة من
المعطيات التي تحتاج إلى كثير من الفحص والفھم ،للوقوف على مختلف تأثيراتھا في
الواقع.
ولعل أخطر مظاھر التغير في النمط الجديد الذي اتخذته العالقات الدولية بعد نھاية
الحرب الباردة ،تتجسد في بؤر التوتر العديدة الكاشفة عن استمرار غلبة مبدأ القوة على
مبدأي الحق والتوازن .فقد تضاعفت أزمات العالم لعدم قدرة المنظمات الدولية على إيجاد
المخارج والحلول المساعدة على محاصرتھا والحد من آثارھا وتداعياتھا ،وذلك بحكم ارتباط
ھذه المنظمات بمصالح الدول واألقطاب السياسية األكثر قوة في المشھد السياسي العالمي.
وقد ارتفعت معدالت العنف في العالم بصورة مخيفة ،واتخذت أشكاالً عاكسة لكثير
من مظاھر الفوضى واالضطراب .ومقابل كل ذلك حصل تراج ٌع في لغة القانون وقيم
التعاون والتآزر ،وأصبح المجال فارغا ً أمام تصاع ِد إراد ٍة في الھيمنة أملتھا مصالح الدول
العظمى ،وذلك على حساب األمم والشعوب األقل قوة ،فسادت لغة التسويغ التي ال تتردد في
توظيف ترسانة القوانين وأسلحة الدمار ،لترھيب العالم ،وفرض اختياراتھا السياسية

 أكاديمي المغرب .
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واالقتصادية عليه ،رغم تنافي ذلك مع مقتضيات التنوع والتعدد في العالقات الدولية
المتكافئة والعادلة.
واجھت البشرية في حقب التاريخ المتالحقة كما ھو معروف مشاكل ال حصر لھا،
وتمكنت انطالقا ً من مبادئ التعاضد والتكافل ،وبناء مشتركات في الفھم والعمل من مواجھة
قضاياھا ،كما عملت على ايجاد الحلول المناسبة إلشكاالتھا .وإذا كانت قد انخرطت في
بعض األحيان في ترتيب عالقاتھا بلغة الحرب والعدوان ،فإنھا استطاعت أيضا ً في بعض
منعطفات التاريخ االنتصار على كثير من األزمات الحادة وتجاوزھا بالحوار والعمل
ً
ً
ومدعمة مبادئ السلم والتوافق.
التواصل والتفاھم،
رسخة بذلك قواعد
الدبلوماسيُ ،م
ِ
صحيح أن مشاكلنا اليوم أكثر تعقيداً ،وأن أسلحتنا أكثر فتكاً ،وأن حروبنا تھدد العالم
أجمع وبدون استثناء ،بحكم األجيال الجديدة من أسلحة الدمار الشامل التي ُيح َتمل أن ُتسْ َت ْخدم
فيھا ،اال أنه ال ينبغي علينا أن ننسى في الوقت نفسه أن تجاربنا في التاريخ اليوم أكثر تنوعا ً
وغنى ،وأنه بإمكاننا أن نبني بقليل من المرونة وحسن التوافق المستندين إلى تجاربنا في
التاريخ ،معطيات ال حصر لھا في المواءم ِة المساعد ِة على ايجاد الحلول المناسبة لقضايانا
في السياسة واالقتصاد والحرب .فال ينبغي إذن إغفال أھمية مبدأي المرونة والتوافق ،بحكم
أنھما يسعفان ببناء قواعد في العمل مبني ٍة على قيم التوازن والسالم واألمن .ال ينبغي إذن أن
ُنقلِّل من دور دروس التاريخ في تركيب المواقف المساعدة على التوافقات التاريخية،
الراعية لرصيدنا اإلنساني في العيش المشترك داخل التاريخ ،بل ينبغي علينا أن نستحضرھا
باستمرار ،ونعتبر أنھا وسيلة من وسائل مواجھة قضايانا الجديدة في السياسة والحرب
ومختلف إشكاالت التاريخ.
نحن نعتقد ان عالمات عديدة حادثة في مطلع األلفية الثالثة ،تشير إلى أن العالم في
تشكل جديد ،وأن بعض الوقائع التي حصلت في العقدين األخيرين من القرن
طور إعاد ِة
ٍ
الماضي تكشف عن جوانب ھامة من المالمح الكبرى والعامة لھذا التحول .ذلك أنه ال ينبغي
أن ننسى أن عملية انھيار اإلتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي لم تكن حدثا ً بسيطاً ،واليمكن
أن تكون حادثا ً عرضيا ً بمعايير التاريخ والسياسة .كما أن عدم قدرة المنتظم الدولي على
ايجاد الحلول السياسية المناسبة لبعض المشاكل التي خلفتھا المرحلة االستعمارية ومرحلة
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الحرب الباردة في مناطق كثيرة من العالم ،ومن بينھا مشكل اإلحتالل اإلسرائيلي لفلسطين،
قد راكم بدوره كثيراً من العداء التاريخي بين العرب وبين القوى الدولية الداعمة لإلحتالل
اإلسرائيلي ،وھو األمر الذي حال دون حصول األمن والسالم في المنطقة العربية..
لم تعد مبادئ القانون الدولي التقليدية تتمتع بالصالبة التي كانت لھا في زمن الحرب
الباردة ،فقد تم اختراق مبدأ السيادة وعدم التدخل ،كما تم تجاوز مبدأ عدم جواز استعمال
القوة بالبحث عن الحلول السلمية للنزاعات بين الدول...
لقد أصبحنا نواجه إذن في واقع عالمنا المعاصر إشكاالت مركبة ،تضعنا في قلب
معركة المساھمة في إعادة ترتيب نظام العالم ،وھو األمر الذي يدفعنا إلى ضرورة االنخراط
االيجابي في مواجھة ھذه القضايا ،بھدف فھمھا ،والمساھمة في عملية ايجاد الحلول المناسبة
لھا ،بجانب كل القوى المؤمنة بحتمية العمل المشترك ،الذي تفرضه في نظرنا قيم التساكن
أكثر وفا ًء لقيم التعدد والتوازن والتعاون والعدل ،وھي القيم
والتعايش ،من أجل إنساني ٍة
َ
التي دافعت عنھا كل العقائد والفلسفات في التاريخ..
صحيح أنه تقع اليوم فوق جغرافيتنا وفي قلب مجتمعنا وثقافتنا كثير من أشكال
االختراق والتمزيق ،وأن أوضاعنا العربية بالذات تتعرض ألصناف من العدوان الھادف إلى
تحقيق غايات العالقة لھا بمشروعنا في النھضة ،وطموحنا في امتالك مقومات الكرامة
والحضور الفاعل في التاريخ ،إال أن ھذا األمر الحاصل اليوم بفعل شروط قائمة ال ينبغي أن
يدفعنا نحو العزلة اإلرادية أو القسرية  ،بل إننا نتصور أن أوضاعنا الفعلية المتردية تشكل
أكبر حافز لنا ،من أجل مزيد من بذل كثير من الجھد المقاوم والمناور ،للتمكن من تھييء
ً
الوسائل والسبل المساعدة على انخراط أقوى وأكثر
فاعلية في معترك العمل الدولي.
نفترض في منطلق ھذا البحث ،أن نقطة االرتكاز المحورية المساعدة على تركيب
تصورات محددة لمقاربتنا الثقافية والتاريخية لھذه القضايا ،تتمثل في تركيزنا على األھمية
القصوى لدور الذات في وعي مصيرھا التاريخي في العالم ،وسعيھا إلعطاء األولوية لمبدأ
االنخراط النقدي في مواجھة القضايا الدولية بالجھد الذي تتطلبه ھذه القضايا ،من أجل
القيم المد ِّمرة لألرصد ِة والسجالَّت المادية والرمزية التي
تعزيز قيم الحوار والتفاھم ،ونب ِذ
ِ
بنتھا اإلنسانية بكثير من الجھد والعناء خالل حقب التاريخ..
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إن القضايا الكبرى التي تشغل بال العالم تعتبر جزءاً ُمؤ ِّسسا ً لنظام وجودنا في
العالم ،ونحن معنيون بھا ألن كثيراً من مظاھرھا وتجلياتھا تنعكس على حاضرنا ومستقبلنا،
وتمارس تأثيرھا القوي على صيرورة حياتنا .لكل ھذه األسباب نحرص أن يكون النخراطنا
في مواجھتھا بتعاون مع اآلخرين بعض النتائج المساعدة في عملية بناء ما يساعد على
التقليص من خطورتھا ،إذا لم نتمكن من تجاوزھا بإيجاد الحلول والمخارج المناسبة لھا..
ال يتعلق األمر ھنا بعملية تقسيم آلي لطبيعة العمل ،تقسيم يميز بصورة فاصل ٍة بيننا
وبين اآلخرين ھنا وھناك ،بين ما نطلق عليه بكثير من التجاوز الداخل والخارج ،العرب
والعالم ،فحرف الواو في العنوان األكبر لبحثنا "العرب والعالم"،ال يشير إلى المحاذاة
ِتعالق ال
مؤسس ل
حرف
والجانبية ،و ال يرسم التباعد المفترض في مسافة محددة ،بل إنه
ٌ
ٌ
ٍ
وجود فيه للفصل إال بمقدار الوصل ،وذلك رغم كل مظاھر التجافي الحاصلة فعالً بيننا وبين
بعض األطراف الفاعلة في العالم اليوم..
إن ما نريد االشارة اليه ،والتدقيق في ضبط وتحديد معالِمِه ،ھو الطابع الدينامي
المعقد لقضايانا في التاريخ .لھذا السبب نحن ملزمون بضرورة المواجھة المركبة لذاتنا
وإلشكاالت حاضرنا في اآلن نفسه ،لعلنا نتمكن بصورة تدريجية من تركيب اإلنجازات التي
تمنحنا القدر َة على تخطي عقباتنا الذاتية ،والتقليص من درجة تأثير إشكاالت العالم في
حاضرنا ومستقبلنا  ..نحن النفصِ ل ُ إذن بين معاركنا في الداخل ومعاركنا المشتركة مع
ٌ
تأجيل لھا
مركبة ،وكل
التحليل واحدةٌ ،إنھا معارك
اآلخرين في الخارج ،فمعاركنا في نھاي ِة
ٍ
ِ
ئر قو ِة اآلخرين وانفرادھم بتدبير شؤون العالم
مھما كانت أسبابه يكرس تخلفنا ،ويعزز دوا َ
دون التفات إلى مصيرنا..

مقدمات
َوجَّ ه عملي َة تفكيرنا في تحليل تصورنا لموضوع العرب والعالم أو العرب ومشاكل
العالم المعاصر جملة من المقدمات ،بعضھا نظري عام وبعضھا ُم َّ
شخص في قضايا نظري ٍة
جزئية ،متعلقة بموضوعات محددة .نعلن عن ھذه المقدمات بكثير من اإلختزال ،لنعرِّ ف
بمواقع أقدامنا في النظر ،ثم نواصل التحليل بعد ذلك ،مستندين إلى خلفياتھا المرجعية الناظمة
ِ
إغفال مقتضيات وشروط الواقع وضغوط
والمؤطرة لنمط التصور وطرق التحليل ،مع عدم
ِ
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الراھن ،والطابع المركب لشكل معالجتنا وأساليب استخالصنا للنتائج التي سيصل إليھا
البحث.
ترتبط المقدمة األولى بالتاريخ والوعي التاريخي ،وترتبط الثانية بالحداثة
والتحديث ،وتستند الثالثة إلى موقفنا من أطروحتي "نھاية التاريخ" و"صدام الحضارات"،
بحكم حضورھما البارز في كثير من تحليالت الصراع الدولي في السجال السياسي الراھن.
أما الرابعة فتتعلق بالمعايير والقيم األخالقية العليا التي نستند إليھا في نمط تحليلنا وتركيبنا
لعناصر البحث الكبرى ،بحكم أننا نرى صعوبة التفكير في أسئلة بحثنا دون االستناد إلى
موق ٍ
ف ق َّيمي محدد.
تحضر ھذه المقدمات بصورة معلنة ،كما تحضر بصورة ُمحايث ٍة لمنطق التحليل
وآليات بنائه ،وھي تحضر لتساعدنا في عملية بناء منظور محدد لتصورنا لموضوع عالقة
العرب بالعالم .لھذا السبب سنعمل في الفقرات الالحقة على تعيين القسمات النظرية العامة
المحددة لھا وألبعادھا ضمن صيرورة عملنا.
نعتمد في تصورنا ألشكال عالقاتنا بالعالم وعالقة العالم بنا إلى التاريخ ومعطياته
ً
ص ً
لمسار تاريخي
موضوعية
لة
الفعلية ،وفي ھذا االطار ،نحن نعتقد أن أحوالنا اليوم تعد ُمح ِّ
ٍ
محدد ،وكل مظاھر ترددنا في مجال بناء عالقا ٍ
ت فاعل ٍة ومتكافئة في المجال الدولي يدل على
افتقارنا إلى المبادرة المسنود ِة بالحس التاريخي والفكر التاريخي ،سواء في لحظات ُمجابھ ِة
أشكال من التواصل مع اآلخرين.
ت بنا ِء
معضالتنا ،أو في لحظا ِ
ٍ
يترتب عن اقتناعنا بلزوم الوعي التاريخي كقاعدة شرطية للتواصل الفاعل،
واستعادة الدور التاريخي المستقل والمبا ِد ِر والمب ِد ِع في العالم أمران إثنان :أولھما اإلقرار
ٌ
متردية ،فنحن لم نستطع التخلص من عِ لل تأخرنا التاريخي
بأن أوضاعنا التاريخية العامة
في مظاھرھا المختلفة ،في الفكر والسياسة واالقتصاد والتربية والتقنية ..وثانيھما أن تجاوز
تأخرنا يتطلب استعمال آليا ِ
ت الفعل التاريخي النسبي ،ابتداء من بناء التصورات إلى بناء
التوافقات ،إلى إنجاز المشاريع وإعادة رسم معالم الحاضر ،ففي التاريخ تشكل اإلرادة
الصانع والفعل المعدِّل والمطور للظواھر والحوادث .وھذا التصور
َ
التاريخية الواعية الفعل َ
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يستند بدوره إلى روح المقدمة الثانية ،المتمثلة في قواعد الرؤية الفلسفية الحداثية للكون
والمجتمع والتاريخ.
إن استيعاب مقدمات الرؤية الفلسفية الحداثية ،وتمثل مبادئ التحديث السياسي
واالجتماعي واالقتصادي ،وھما معا ً يشكالن أفقا ً متكامالً في النظر والعمل ،يعد منطلقا ً
رئيسيا ً في عمليات فھمنا لما جرى ويجري في عالمنا وفي العالم خالل القرنين الماضيين.
صحيح أننا بدأنا نتھجى أبجدية اإلصالح والتحديث في منتصف القرن التاسع عشر فقط،
بفعل اغتصا ٍ
ب استعماري مورس على أرضنا ومجتمعنا في الوقت
وأن ھذه البداية ارتبطت
ِ
نفسه ،إال أننا مطالبون بالرغم من كل ذلك ،بل وبسببه واستجابة أيضا ً لضغط عوامل
بناء ذا ٍ
متعدد ٍة باستيعاب مكاسب التاريخ الحديث والمعاصر ،للتمكن من
ت قادرة على
ِ
المواجھة ،ذا ٍ
ت مستوعب ٍة لقيم العصر وأساليبه في العمل واإلنتاج والتدبير ،وإال فإننا
عالم لم نعد نتواصل معه ،والنشارك في ترتيب عالقاته ،زحف
سنتحصن بالتقليد أمام زحف
ٍ
َ
الندية والتكافؤ ،وھما معا ً يتطلبان بنا ًء على مقتضيات الوعي
عالم تتطلب فيه المواجھة
التاريخي الذي ذكرنا والذي نحن مطالبون به ،استيعاب كل ما ھو متاح اليوم للبشرية
جمعاء ،والعمل بمنطق العصر ،منطق التاريخ الذي تحدده مفاھيم أساسية من قبيل :الصراع،
المصلحة ،القوة ،وصناعة المستقبل ،منطق التدبير العقالني للمجتمع وإلرادة الفاعلين فيه،
وھو المنطق الذي يعزز درجات انتمائنا لزمن نعيش في فضائه وتحكمنا شروطه الناظمة،
دون أن نتمكن من َتعلُّم مقوماته وأصوله.
أما المقدمة الثالثة ،فإنھا ترتبط بموقفنا النقدي من األطروحات التي تم إنتاجھا في
فضاء البحث الذي تشرف عليه المؤسسات البحثية األمريكية ،بھدف تسويغ وتبرير
اختياراتھا السياسية واإلستراتيجية في إعادة ترتيب معالم العالم المعاصر ،بعد الھزة التي
لحقته إثر تفكك القطب االشتراكي.
نحن نشير ھنا إلى أطروحتي "نھاية التاريخ" "وصدام الحضارات" ،فقد حاول
موظف الخارجية األمريكية الباحث فوكوياما بنا َء األطروحة األولى ،وعملت اإلدارة
ً
ً
قيمة تفوق نظامھا في
مانحة محتواھا
االمريكية على تعميم مضمونھا على أوسع نطاق،
المعرفة ونمطھا في النظر ،وذلك بھدف تقرير تفوق اإلختيارات الليبرالية والنظام الرأسمالي
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على االختيارات االشتراكية ونمط اإلنتاج االشتراكي ،كما تم تركيبه في تجارب مُحدد ٍة في
التاريخ األوروبي والعالمي.
التستند ھذه األطروحة في نظرنا إلى الديناميات االقتصادية واالجتماعية العميقة
التي أسست ومازالت تؤسس أنماط حياة اإلنسان في االقتصاد والمجتمع ،وھي أشبه ما تكون
منفعل بحد ٍ
حاصل ،و َتوج ٍه في الفكر يتغنى بالنصر الدائم في زمن مايفتأ
ث
حدس نظري عام
ب
ٍ
ٍ
ٍ
يتغير ،وماتزال وتائر تغيره تبني التناقضات واإلشكاالت التي ال تنفع في التفكير فيھا األحكام
السريعة والقوالب النظرية المغلقة ،من قبيل النسيج النصي الذي بلورته األطروحة
المذكورة.
أما أطروحة ھنتجتون في موضوع "صدام الحضارات"  ،فقد تأكد اليوم أنھا تشكل
ً
ً
لكثير من االختيارات االستراتيجية الحاصلة والمتواصلة الحصول في
ناظمة ومؤطر ًة
خلفية
ٍ
السياسة الخارجية األمريكية.
ونحن نعتقد أن ھذه األطروحة مثغورة نظريا ً ومليئة بالمغالطات إضافة إلى عدم
تماسكھا النظري .بل إننا نستطيع أن نتحدث عن دورھا ليس في تسويغ مواقف سياسية
محددة ،بل في تأسيس ھذه المواقف على أرض الواقع ،حيث تمارس األفكار في بعض
األحيان دور تركيب الحوادث ،مثلما أن الحوادث تصنع بدورھا كثيراً من األفكار  ..فقد
استطاعت ھذه األطروحة في تصورنا رغم نواقصھا المذكورة ،أن تمنح حركات اإلسالم
السياسي المتطرف مالمح محددة في عملية تشبه ماتوحي به عبارة انقالب السحر على
الساحر ،مثلما ساھمت بعض نصوص حركات التطرف اإلسالمي في صناعة أعدا ٍء
بمقاسات خاص ٍة العالقة لھا بمقاسات الواقع في تحوالتھا وتناقضاتھا..
إن اإلسالم الحي في التاريخ كما نتصوره العالقة له بشعارات التطرف التي ترفعھا
بعض التيارات السياسية المخاصم ِة للعالم أجمع .ولعل ھذه التيارات في مواقفھا الحربية
ال ُمعلَنة تشبه مواقف التطرف العقائدي والسياسي التي أعلنتھا إدارة البيت األبيض في
الواليات المتحدة األمريكية عشية حادث  11سبتمبر  ،2001حين شخصت كل تناقضات
العالم في ثنائية الخير والشر ،المجردة والميكانيكية .ودافعت عن شعار "الحرب الوقائية
العادلة" على "االرھاب" .ومن ھنا فإننا ندرج أفكار كل من فوكوياما وھنتنجتون في خانة
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واحدة ،ونعتبر أن ما بشرا به ساھم وما فتئ يساھم في دعم دوائر الخالف بين الواليات
المتحدة األمريكية وبين شعوب عديدة في العالم.
وألننا نعتبر أن التواصل مطلبٌ حيوي في حياة األفراد والدول والمجتمعات في
العالم ،فإننا نرفض مقدمات ونتائج األطروحتين معا ً ،ونفكر بنقائض محموالتھما
االيديولوجية في ھذا العمل ،أي أننا نفكر في كيفية تعزيز مبادئ الحوار والتفاھم والتشارك
والتعايش ،لعلنا نساھم في تقليص الشحنات الداللية لمفاھيم الصدام والصراع والنھاية
والخالص والحرب" ،الحرب الوقائية" ،و"الحرب اإلستباقية" وكذا مـا يســمى " بالحرب
العادلة"
وھناك موجه آخر فاعل في كيفيات تركيبنا لبعض األحكام والمواقف المعلنة أو
المبثوتة في ثنايا فقرات ھذا البحث ،يتعلق األمر بعدم تصورنا إمكانية بناء عالقات دولية
متكافئة ،دون االستناد إلى منظومة قيمية فعالة ،منظومة مست َب َطنة في روح المواثيق
والقوانين المعلنة في دوائر المنتظم الدولي ،منظومة يكون بإمكانھا أن تساھم في محاصرة
مكبوتات العنف والتسلط والشر المرافقة لمسيرة اإلنسان في التاريخ .نحن ننزع في رؤيتنا
إذن منزعا ً أخالقيا ً مفتوحا ً على قيم الحداثة وتجارب التاريخ وأنظمة التعاقد والتوافق
الوضعية والتاريخية.
المفر إذن من مواجھة الوضع الكابوسي السائد في العالم اليوم بالمبضع الوضعي
ً
مكانة عليا في التاريخ .ومن ھنا نفترض
التاريخي ،وبقيم التسامي التي تمنح البشر
ضرورة بناء جمل ٍة من المعايير المساعدة على ضبط آلية التوازن في العالقات الدولية.
صحيح أن تركيب قواعد ناظم ٍة للعالقات البشرية كان دائما ً مطلبا ً يختلط فيه الطوباوي
بالواقعي ،وصحيح أيضا ً أن مظاھر االختالف والتناقض والصراع تشكل السمات األكثر
َغ ً
لبة في مختلف مظاھر حياة البشر في الكون ،إال أنه ال ينبغي أبداً التخلي عن ھذا المطلب،
بل ينبغي أن يتم االتجاه نحو مزيد من االستفادة من كل تجارب العالقات الدولية ،للتمكن
من حماي ِة الرصيد التاريخي الكبير ،الذي أنجزه البشر في تاريخ عالقاتھم ،والعمل على
تطويره في ضوء المتغيرات الجارية في العالم .
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يمكن تلخيص الروح الفكرية العامة لھذه المنظومة األخالقية الكونية المأمولة ،في
الحد األدنى المشترك على صعيد القيم والمعايير والتصرفات اإلنسانية ،ويحصل ھذا األمر
بتحقيق نوع من اإلجماع على سلسلة من القيم والقواعد اإللزامية ،التي ينبغي على الجميع
العمل في ضوء مقتضياتھا ،للمساھمة في وقف مسلسل الكوارث والحروب واألزمات.

قضايا العالم المعاصر
تصور محدد لنمط عالقة العرب بالعالم اليوم ،وذلك
نروم في ھذا البحث بناء
ٍ
انطالقا ً من عيِّن ٍه محددة من المشاكل العالمية الكبرى .ونھدف من وراء ذلك تركيب جمل ٍة من
المعطيات النظرية والتاريخية ،واضعين نصب أعيننا أوالً وقبل كل شيء ،األھمية الكبرى
فعل التواصل االيجابي والنقدي مع العالم ،حيث تسمح اليوم تقنية
التي يتيحھا مشروع ِ
خفض درجات التوتر ،والحد من
المعلوميات بتحقيق كثير من أوجه الترابط المساعد ِة على
ِ
آثارھا السلبية على حاضر ومستقبل البشرية ،وھو األمر الذي يؤدي حين تحققه إلى إضعاف
عوامل العنف والعنف المضاد ،التي ُتط َلق عليھا اليوم تسميات عديدة ،لكنھا تشير في العمق
إلى مسمى واحد ،يعكس درجات الفوضى الضاربة في كل أنحاء العالم.
والبد من التوضيح ھنا بأن حديثنا عن التواصل في ھذا العمل اليشير فقط إلى
أطراف خارجية ،نفترض لُزو َم االنفتاح عليھا ،وبناء عالقات تواصلي ٍة ايجابية ومنتجة معھا،
بل إن فعل التواصل في مقالتنا يتجه أيضا ً إلعادة بناء عالقاتنا مع ذواتنا ،عالقاتنا بتاريخنا
في تحوالته المتواصلة ،ذلك أن كثيراً من المشاكل المتفاقمة في حاضرنا تعود إلى عدم
قدرتنا على التواصل النقدي مع ذاتنا التاريخية المتحولة بفعل مقتضيات الزمان ،حيث
تھيمن على تصوراتنا كثي ٌر من األحكام والمغالطات والمواقف المؤسَّسة على مبادئ
ومعطيات غير تاريخية ،وھو األمر الذي تترتب عنه نتائ ٌج ساھمت وماتزال تساھم في
تعميق درجات تأخرنا التاريخي ،المؤدي بدوره إلى مزي ٍد من تعميق مستويات ھامشيتنا،
خفة وزننا المادي والرمزي في المشھد العالمي في تمظھراته المختلفة..
و ِ
نستعرض في ھذا العمل عينة من القضايا العالمية الكبرى التي نحن مطالبون
ت تطويرھا ،بما يخدم مصالحنا
بالتفكير فيھا ،وتقديم جھد في تحليلھا ،وبناء تصورنا لكيفيا ِ
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ومصالح اإلنسانية ،والحد من تأثيرھا السلبي في الحاالت التي تكون فيھا وباالً على المستقبل
البشري .يتعلق األمر بقضايا التطرف السياسي والعقائدي ،وإشكاالت العولمة ،ثم قضايا
األقليات والتعدد اإلثني ،ما تطرحه من تحديات تمس عمليات ترسيخ قيم المواطنة
والتحديث السياسي في العالم.
والشك في ترابطِ مختلف ھذه القضايا  ،وخاصة عندما يتم التفكير فيھا في إطار
نظام العالقات الدولية ،وتطور االقتصاد العالمي ،وكذا ثورة االتصال ومكاسب الفكر
المعاصر ومستقبل اإلنسانية ،وما يرتبط بكل ذلك من قضايا جزئي ٍة تتفرع إلى شبكة من
الموضوعات المع َت َبرة كعناوين مركزي ٍة في المشھد السياسي والثقافي في العالم المعاصر.
ونحن نختار عينة من القضايا الدولية ونحاول بنا َء جوانب من معطياتھا ال ندعي أن
لموضوعات ھذه العينة مواصفا ٍ
ت خاصة ،تجعلنا نستحضرھا ونتخلى عن غيرھا .فقد
ُ
ثان يرتبط
بمعيار درجة قربنا من موضوعھا ،كما حصلت
عملية اإلختيار
حصلت
بمعيار ٍ
ٍ
ِ
ً
إضافة إلى ايماننا بالترابط الحاصل بين موضوعاتھا،
بدرجات تطور البحث في مجالھا.
والترابط القوي القائم أيضا ً بينھا وبين بعض الموضوعات األخرى التي لم نفكر في تقديمھا
بإعادة بناء موضوعھا ،و َنخصُّ بالذكر ھنا قضايا السلم العالي ومشكلة البيئة والتلوث،وكذا
إشكاالت الفقر والبطالة والصحة وقضايا المرأة والطفل وحقوق اإلنسان وموضوع
أخالقيات العلم ،وحدود التطور التكنولوجي في مجال األحياء ،مجال الھندسة الوراثية
ٌ
موصولة ببعضھا ،وتقدم سجالَّتھا النظرية والواقعية قضايا
والتناسخ ..فھي في مجموعھا
بالغة األھمية.
النھتم في ھذا العمل فقط بالمعطيات التي رتبنا في الموضوعات المبحوثة ،بل إننا
صوب نظرنا نحو محاول ِة بناء المالمح العامة الختيار يدافع عن ضرورة
نتجاوز ذلك ،و ُن ِّ
مواجھة العرب إلشكاالت العالم المعاصر ،في مختلف تجلياتھا وأبعادھا ،بحكم أن المواجھة
تتيح لنا مزيداً من اإلنخراط مع اآلخرين في ايجاد الحلول المناسبة لمآزق اإلنسانية في
العالم.
نعتمد في تركيب عناصر ومعطيات ھذا البحث على روح المقدمات التي استعرضنا
في تمھيدنا ،و َنسْ ِن ُد أحكامنا ومواقفنا بالمرجعية النظرية المؤسسة لھا .وھدفنا من وراء ھذه
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تصور يسمح بوضوح الرؤية ،ويجعل نتائجنا
العملية يتمثل في مسعانا الرامي إلى بناء
ٍ
حوار ُيعدِّل من بعض أحكامنا عن اآلخرين ،أو يغني بعض
قابلة للتطوير ،وقابلة لبلورة
ٍ
آفاقھا ،بما يسعف في النھاية بتطوير منظومة الفكر العربي المعاصر في مجال التواصل مع
العالم.

أوالً :التطرف السياسي والديني
اإلرھاب المتبادل
يتسم الصراع السياسي الدائر اليوم في العالم المعاصر بسمات متعددة ،تكشف عن
آليات جديدة في الحرب والسياسة ،وآليات جديدة في كيفيات تدبير وإدارة الصراع .يتعلق
ً
متخطية
األمر بمظاھر الغلو الديني السائدة في كثير من العقائد ،وھي مظاھر أصبحت
للحدود وعابرة للقارات.
ضمن ھذا اإلطار يستعمل اإلسالم في جبھة العمل السياسي والحربي باعتباره
الوسيلة األمضى لمغالبة "جاھلية األزمنة المعاصرة وجبروتھا" .ومقابل ذلك يعمل منظرو
وساسة القوة في الواليات المتحدة األمريكية على ترسيخ ھذه التصورات ببناء معطيات
ايديولوجية ترى أن الخطر الجديد الذي أصبح يھدد العالم بعد انھيار المعسكر االشتراكي،
يتمثل في التيارات التي ترفع شعار استعادة المشروع اإلسالمي ،ممثالً في دولة الشريعة
اإلسالمية ،المناھضة في تصورھم لقيم السياسة الوضعية والتاريخية.
وإذا كانت تيارات الغلو الديني في تصورنا التعرف ما تقول عندما توظف مفھوم
الجاھلية لوصف حقبة ھامة في تاريخ اإلنسانية ،نقصد بذلك لحظة األزمنة المعاصرة بكل
مكاسبھا الكبرى في المعرفة والعلم والتقنية ،فإن منظري الغرب األوروبي واألمريكي ال
يھتمون بسيرورة تطور اإلسالم في تفاعالته القوية مع روح ورياح األزمنة الحديثة
والمعاصرة ،كما ال يھتمون بتعدد الرؤية اإلسالمية واختالفھا عن تيارات التطرف اإلسالمي
المتحزبة.
تؤطر الصراع السياسي واالقتصادي والثقافي القائم في العالم اليوم ،جملة من
الشروط التاريخة الموضوعية ،أما عملية تحويله في أدبيات التطرف الديني إلى صراع
محكوم بآليات الحروب الصليبية ،المتمثلة في "الجھاد" و"الحرب العادلة" ،فإنه ال يساعد
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في نظرنا على إدراك مختلف أبعاده وتجلياته ،ولعل ھذا من أسباب عودة اإلنسانية
المتصارعة إلى لغة ال عالقة لھا بروح الصراع الدائر اليوم في العالم.
صحيح أن منطق الحرب ال يھتم كما ُتعلِّمنا ذلك دروس التاريخ ،ال باإلتساق
النظري ،وال بالتفكير العميق في أسئلة السياسة والتاريخ ،وأن مغامرة الصراع بالوسائل
الحربية تدفع إلى توظيف كل ما يتيح إمكانية تكسير قوة الخصم ،إال أن المسار الصراعي
الذي اتخذته كثير من بؤر الصراع في العالم في نھاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد
والعشرين ،يتجه لتركيب أنماط من األسلحة والمعارك أقل ما يمكن أن توصف به أنھا
مرعبة ومدمرة .فقد أصبحنا نشاھد اليوم في حروبنا القائمة في أمكنة عديدة من العالم،
عمليات تقويض عنيفة لكثير من القيم التي بنتھا التوافقات والمواثيق الدولية بعد الحرب
العالمية الثانية وطيلة النصف الثاني من القرن العشرين.
نتجه ھنا لتوضيح جوانب من الحرب المعلنة بين بعض تيارات التطرف اإلسالمي،
وسياسات التطرف التي تنھجھا الواليات المتحدة األمريكية .إن مظاھر ھذه الحرب المعلنة
والمشخصة في وقائع وأحداث ،تقدم كثيراً من العناصر المساعدة على إدراك أفضل لبنية
الصراع وآلياته الحربية والسياسية والثقافية .بل إن إرادة الھيمنة األمريكية على العالم ،وقد
ً
جلية بعد نھاية الحرب الباردة ،تقدم سواء بدعمھا الالمشروط للوجود الصھيوني
أصبحت
في المنطقة العربية ،أو باختياراتھا االستراتيجية المعادية لقيم التحرر واالستقالل في
مناطق كثيرة من العالم ،صوراً مساعدة في تشخيص مظاھر عدوانيتھا .كما أن شكل
مواجھتھا لإلرھاب في أفغانستان بعد أحداث  11شتنبر ،واحتاللھا للعراق اليوم ،انطالقا ً من
مبرر امتالكه ألسلحة الدمار الشامل وتھديده لألمن في العالم ،يقدمان الصور األبرز في
مسلسل ما تطلق عليه اإلدارة األمريكية "مواجھة اإلرھاب في كل مكان" ،وذلك بإعالن
حروب "استباقية" قادرة في تصورھا المنفعل على كسر شوكة "اإلرھاب" وتجفيف
منابعه .وقد نتج عن ھذه الممارسات التي تجاوزت الشرعية الدولية ،واستندت إلى منطق
القوة وآلة الحرب ،جملة من المآزق والمآسي التي نجد اليوم صعوبة كبيرة في تصور كيفية
الخروج منھا ،والتقليص من حدة آثارھا المدمرة..
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نكتشف في الحروب التي تقودھا الواليات المتحدة األمريكية في مناطق عديدة من
العالم نمطا ً من المواجھة الشرسة بين لغتين متقاربتين :لغة المحافظين الجدد من ساسة
الواليات المتحدة األمريكية ،وھي لغة مشدودة من جھة إلى منطق المصلحة األمريكية،
والقوة األمريكية ،دون عناية بالمعايير والقوانين التي يأخذ بھا المنتظم الدولي ،وتعمل بھا
مؤسساته ،إضافة إلى استخدامھا لمنطق في الحرب معا ٍد لقيم التاريخ ،قيم التحرر
واإلستقالل والحوار .فقد أصبحت أمريكا تعتبر نفسھا القطب الدولي األوحد القادر على
ترتيب المالمح العامة لنظام العالم ،وتصنف أوروبا في خانة القارة العجوز العاجزة.
وتستند الواليات المتحدة األمريكية في تصوراتھا التي عرضنا إلى جملة من العقائد
القطعية الصارمة ،وجملة من األحكام المؤسسة على ثنائيات متقاطعة العالقة بينھا وبين
ديناميات التاريخ الحية والجدلية .أما اللغة الثانية التي يستعملھا الطرف الثاني المعادي
تصور
لتصور محدد لإلسالم،
للغرب األمريكي ،فإنھا لغة التوظيف السياسي واألسطوري
ٍ
ٍ
تؤسسه تيارات التطرف بطريقة العالقة بينھا وبين مرونة المنظومة اإلسالمية في
قواعدھا النظرية الكبرى والعامة ،وفي الروح التاريخية التي اتخذت عبر مراحل تاريخ
االسالم..
إن العودة إلى استعمال مفھوم "الحرب العادلة" المرادف لحروب "الجھاد" يجعلنا
مفترض ومتخيل  .لقد أصبح العالم
خالص
أمام أشكال من تفجير الذات وتفجير العالم باسم
ٍ
ٍ
ھنا يتكلم لغة تستبعد كل إمكانية للحوار والتواصل ،ومعنى ھذا أننا أصبحنا نواجه أبوابا ً
موصدة ،وأن الحوار لم يعد ممكنا ً  ..ويعود بنا ھذا األمر إلى درجة من الحيوانية أقل ما
شرع للفوضى المطلقة ،فقد تخلينا عن الحق الوضعي ،وأصبحنا
يمكن أن توصف به أنھا ُت ِ
ننطق بلغة "حالة الطبيعة" ،حالة التوحش الجماعي األعمى المولِّد للفتنة واإلقتتال..
ً
ً
ومحكومة في
عالمية،
بناء على ما سبق تصبح ظاھرة التطرف الديني والسياسي
مستوى منطق الخطاب بآليات متقارب ٍة إن لم تكن واحدة ،آليات تعتمد لغة التجييش
ِّ
المعززة والداعمة ألسلحة
األسطورية ،النازع ِة نحو تركيب مفاھيم الحرب وألغامه النظرية
المفجرة لكل مابناه اإلنسان ِبكدِّه وعقالنيته وكفاءاته في العمل واإلبداع .وقد عملت
األلغام
ِّ
طابع خاص على ھذه
المظاھر المتزايدة للعولمة ،كما ساھمت تجلياتھا اإلعالمية في إضفاء
ٍ
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الظاھرة في مختلف األبعاد التي اتخذت في السنوات األخيرة ،بل إن بعض مالمحھا تدفعنا
إلى إعادة النظر في نظام القيم التي َر َّكب اإلنسان طيلة تاريخه ..وفي العمليات االنتحارية
الجديدة التي ُتحوِّ ل األدميين إلى أحزمة من المتفجرات صانع ٍة للمآسي ،ومدعم ٍة لدوائر الحقد
األعمى ،ما يقدم الدليل على أننا أمام صور من الرعب غير معھود ٍة والمسبوق ٍة في تاريخ
ُور تدعو البشرية إلى التفكير في
المجتمعات اإلنسانية ،ص ٍ
والعقالنية..

ُسب ُِل الخالص التاريخية

وفي ھذا السياق ،نحن نتصور أن بعض الخطابات الساعية إلى فھم الظاھرة
المذكورة وتحليلھا ،قد ساھمت بدورھا بأحكامھا القاطعة ومواقفھا اإلنفعالية ،في مزيد من
تأجيج آليات الصراع ومنحھا أبعاداً ال حصر لھا ،وھو األمر الذي يغذي في نھاية المطاف
أنماط المواجھة العنيفة الحاصلة اليوم في مناطق كثيرة من العالم ،حيث ُتز َھ ُق أرواح
األبرياء بكثير من الحقد والھمجية.
وإذا كنا نجد صعوبة في تفسير أسباب انتشار واتساع مظاھر التطرف الديني
السياسي ،والتطرف السياسي الديني في العالم ،فإننا نستطيع مع ذلك بناء على جملة من
المعايير والمؤشرات المساعدة في فھ َم جوانب أساسي ٍة مما جرى ويجري ،سواء داخل بنياته
وعالئقه المحلية واإلقليمية ،أو داخل دائرة الفضاء الدولي المعولم.
صحيح أننا أمام ظواھر تاريخية مركبة ومعقدة ،ظواھر يصعب حصر مختلف
العوامل المساھمة في تشكلھا وإعادة تشكلھا ،إال أننا نفترض بناء على مقدمات الفكر
التاريخي ومنطلقات المعرفة السياسية الحديثة والمعاصرة التي حددنا بعض مالمحھا في
المقدمات النظرية العامة لبحثنا ،أنه بإمكاننا أن نساھم في بناء بعض العناصر النظرية التي
تسمح بمقارب ٍة أكثر تاريخية لمعطياتھا ونتائجھا.
إننا نتصور أن استحضار اللغة الدينية في الخطابات السياسية ،سواء في العالم
اإلسالمي أو في العالمين المسيحي واليھودي ،يدعونا إلى عدم التخلي عن ممارسة النقد
التاريخي والوضعي للخطابات الدينية .كما أن لغة التطرف السياسية العقائدية المتبعة في
بعض السياسات ھنا وھناك ،تعيدنا إلى منطق في النظر والعمل السياسيين حصل تجاوزھما
في أزمنة خلت .ومعنى ھذا أن معاركنا المشتركة في التحديث السياسي ،وفي تعميق
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ً
متواصلة ،بل وما تزال مطلوبة بصيغ
درجات استيعابنا وتطويرنا لقيم التنوير ما تزال
وأساليب جديدة ،لعلنا نتمكن من بناء وإعادة بناء الوسائل التي تتيح لنا تجاوز منطق
العقائد النصية المغلقة في مجال العمل السياسي ،من أجل فتح األبواب أمام لغة سياسية
أكثر وفاء لقيم العقل والعدل والتوازن ،وھي القيم المشتركة التي نفترض أن إنسانية
ٌ
مطالبة بإعادة تركيب قواعدھا العامة ،بروح وضعية ُمسلِّم ٍة بأولوية التعاقد
الحاضر
والتوافق ،وأھمية التآزر والتعاون في مجال العالقات الدولية ،مع لزوم اإلستفادة من
المعطيات الجديد ِة الموصولة بھذا المجال والمتولدة في التاريخ.
وإذا كانت المالحظة السابقة تتصل أساسا ً بسياسات التطرف العقائدي المحافظة،
كما تبلورت في االختيارات السياسية األمريكية بالذات ،فإن مواجھة مظاھر الغلو في التعامل
مع التجربة الروحية في اإلسالم ،تقتضي مواصلَ َة معركة الحداثة والتحديث السياسي في
َ
فتح باب االجتھاد على
الفكر العربي اإلسالمي ،وفي واقع المجتمعات اإلسالمية ،معركة ِ
مصراعيه دون خوف وال تردد ،انطالقا ً من أن مستقبل اإلسالم ال يمكن فصله عن مطلب
االجتھاد ،الذي يعني أوالً وقبل كل شيء االنفتاح على مكاسب المعرفة العصرية
ومنجزاتھا..
نتصور إذن أن بناء عالقة مستوعب ٍة لمتغيرات العالم ،تتطلب منا مزيداً من بناء
وترسيخ قيم الحداثة في الفكر وفي السلوك ،وذلك بمواصلة معاركنا في مجاالت اإلصالح
الديني والثقافي والسياسي ،وفي مجال بناء مشروع في التوحد القومي التاريخي
والديمقراطي ،بھدف تمثل قيم األزمنة الحديثة وتجارب التاريخ المعاصر..
ال يعني ھذا أننا مطالبون بنسخ واستعارة قيم اآلخرين ،كما أنه ال يعني التبعية
والخضوع واإلمتثال إلرادة القوي واألقوى ،وال تقليد الغالب بالعبارة الخلدونية التي تشير
ب بتقليد الغالب ..بل إن ما نحن بصدد التفكير فيه ورسم معالِم ِه ،يعني أوالً
إلى َولَ ِع المغلو ِ
وقبل كل شيء ،استيعاب ما ھو متاح اليوم للبشرية جمعاء ،ونقصد بذلك قيم المعرفة والعلم
ً
لتاريخ مشترك .ذلك أن مكاسب
ُحصلة
والسياسة واالقتصاد ،المنظور إليھا باعتبارھا م
ٍ
الحضارات تعكس كما ُتعلِّمنا ذلك دروس التاريخ أشكاالً من المثاقفة يصعب فيھا نفي الطابع
المتداخل لجھود البشر المشتركة في التاريخ ،حيث تساھم الحضارات المتعاقب ُة في الزمان،
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في َر ْف ِد بعضھا البعض داخل سياق الصيرورة التاريخية ألفعال اإلبداع واإلنجاز المتناسِ لَ ِة
داخل دائرة الزمان.
لكننا نتصور ھنا ،أن روح المبدأ المتعلق بمساعي اإلنفتاح على الفكر المعاصر
ومكاسب الحضارة المعاصرة ،في مختلف تجلياتھا التاريخية والنقدية ،يتضمن في العمق
نوعا ً من اإلرادة الرامية إلى إنجاز نوع من التصالح المطلوب مع ذاتنا التاريخية في
تحولھا وتغيرھا ومعنى ھذا أن انخراط ثقافتنا في زمن الحداثة ومابعدھا ،يعني التفكير
والمساھمة في مواجھة التحديات المشتركة القائمة بيننا وبين اآلخرين في كل مكان ،ليس فقط
مع الغرب بل مع كل الثقافات التي تشبعت بالفكر الحداثي ،وعملت انطالقا ً من تاريخھا
المحلي وأسئلتھا الخاصة على دعم مقدمات الثقافة الحداثية ،بالصورة التي ُت َرسِّخھا و ُت ِّ
عزز
مكانتھا في الواقع وفي األذھان...
فقد شكل انخراطنا القسري في األزمنة الحديثة والمعاصرة عائقا ً من عوائق بلوغ
عملية التصالح الضرورية ،وشكلت عالمات التأخر التاريخي ومعطيات الظاھرة
االستعمارية بمختلف الجروح التي َو َش َم ْ
ت بھا جسدنا التاريخي ،حاجزاً حال بيننا وبين
اإلنطالق في تركيب مالمح ذاتنا الجديدة ،فنتج عن ذلك مزي ٌد من ترسيخ كثي ٍر من مظاھر
وآليات المحافظة واإلرتباك واالنكفاء على الذات وعلى حصونھا العتيقة ،فتأرجحت خطانا،
وراوحنا السير في المكان نفسه دون حسم وال إقدام ،وھو األمر الذي ساھم في تعميق كثير
من مظاھر تأخرنا التاريخي المركب والعام.
في ھذا السياق ،نحن نعتبر أن تواصالً إيجابيا ً مع العالم في موضوع مواجھة
إشكاالت الغلو والتطرف في العقائد والسياسات ،يفترض أوالً وقبل كل شيء ،تحقيق وعي
ذاتي مستوع ٍ
ومؤمن بإمكانية إعادة بناء مقوماتنا التاريخية في ضوء
ب للمآل العربي،
ٍ
مكاسب الحاضر الكوني في أبعاده المختلفة .إن نجاحنا في بلوغ مرامي النھضة والتقدم
واستكمال التحرير ،يعتمد على كفاءتنا في تحقيق مطلب اإلدراك الجيد لذاتنا المتحول ِة في
الزمان .فال وجود في نظرنا لذا ٍ
ت مغلقة ،وال لھوي ٍة مكتملة ،فالھوية في
الزمان بحكم أفعال
ِ
ِ
التاريخ كما نفھمھا صيرورةٌ وفعل ٌ ،إنھا دينامية تاريخية مفتوحة ،وتنميطاتھا التاريخية ال
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ينبغي أن تصبح قيوداً ،إنھا مجرد لحظات في سيرورة ال تكتمل وال تتوقف ،وسِ جالَّت
سسة للھويات في التاريخ.
التاريخ المعروفة تقدم أكبر دليل على رحلة التحول المؤ ِّ
إن بلوغ عتبة التصالح مع الذات استناداً إلى تمثل مكاسب التاريخ المعاصر في
تواصل منتج ،حيث تصبح
الفكر وفي الحياة ،يحدد في نظرنا الخطوة األساس لبناء
ٍ
محتويات لغات التواصل ومؤسساته م ً
ُحملة برموز متكافئةٍ ،فتتقلص درجات التنافي والتنابذ.
ً
خدمة للمصالح
ونصبح أمام مؤشرات ضرورية في باب التواصل مع اآلخرين في العالم،
واألھداف المشتركة التي ُيسطرھا الجميع ،ويتوافق عليھا الجميع ،بنا ًء على ُسلَّم من القيم
والمبادئ المح َّددة في صورة قواسم مشتركة مقبول ٍة من الجميع ..أن تحقق ھذا األمر يبدو
اليوم مطلبا ً بعيد المنال ،لكنه سيظل في نظرنا أفقا ً يتطلع الجميع لبلوغه ،لتخطي أھوال
ً
مآس ال بداية وال نھاية لھا..
الحروب التي تتخذ اليوم
أقنعة ال حصر لھا ،مولد ًة
ٍ

ثانيا ً :األقليات والتعدد اإلثني،
َ
المواطنة
نحو تعزيز قيم
ما تزال قضية التعدد اإلثني تثير داخل المجتمعات البشرية كثيراً من المشاكل
السياسية والثقافية ،بل إنھا تشكل في بعض المناطق في العالم مكبوتات يتم بين الحين واآلخر
بلوغ غايات مرسومة سلفا ً.
َنفضُ الغبار عنھا ،وتوظيفھا في سياقات محددة ،بھدف
ِ
وإذا كنا نسلم تاريخيا ً بتعدد واختالط األجناس واألعراق في التاريخ ،بحكم عوامل
الصھر والدمج ،وبحكم الحروب والكوارث الطبيعية ،واألدوار التي تمارسھا الھجرات
اإلرادية والقسرية في إعادة انتشار البشر في األمكنة ،فإنه ينبغي أن نعترف أيضا ً بأن
الدور الذي تلعبه النعرات القومية وأشجار النسب وأساطيره ،والعصبيات القبلية القائمة أو
صورة في أوضاع اإلنسان الراھنة ،تدل على أھمية ھذا العامل في تجييش الوجدان
المت َّ
البشري ،وتعبئته لخوض معارك محددة .ومعنى ھذا أن قيم المواطنة والعمل واإلنتاج
البشر َب ْع ُد من اآلثار النفسية
وتنظيم المدن وبناء معايير اإلنتاجية والمردودية ،لم تخلص
َ
واالجتماعية ،التي يمنحھا اإلحساس باألواصر المستندة إلى قيم النسب والدم ،وأساطير
األصول الواحدة الموحدة والنقية.
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ويمكننا أن نضيف إلى العناصر التي حددنا أعاله ،عامل التوظيف السياسي
لموضوع اإلثنيات في العالم المعاصر ،فقد يبرز على سطح المجتمع في حقبة تاريخية محددة
شعار إثني ،بھدف تعزيز دوائر حضور فئات اجتماعية في فضاء الصراع السياسي داخل
مجتمع معين ،وھو األمر الذي يكشف أوالً وقبل كل شيء درجة النقص القائم في مجال
التحديث السياسي والممارسة الديمقراطية ،فيشكل المعطى اإلثني عنصراً من عناصر
الدعوة إلى رد اإلعتبار إلى الجماعات والفئات المفترض أنھا تمثل ھذا المعطى .ويتم التلويح
بأشكال الحيف والھوان التي لحقت ھذه المجموعات في التاريخ ،والمطالبة بصيغ من التوافق
التي تمنح الملَوِّ حين بالشعار من المحتجين بلغة العرق فُ َرصا ً من التكافؤ السياسي
واالجتماعي والثقافي ،وذلك بإشراكھم على سبيل المثال في تدبير جوانب من الشأن العام،
وتحقيق بعض مطالبھم في مجال اإلعتراف بلغاتھم وثقافاتھم المحلية ،وطقوسھم الرمزية،
ِ
لترتفع ھذه المطالب بعد نيل المراد ،وقد تتطور لتتخذ مظاھر أخرى ..وھكذا نجد في تجارب
كثيرة من الشعوب في العالم خطوات مماثلة ومُحصال ٍ
ت مُشابھة لما ذكرنا..
يتخذ الصراع ھنا صيغة بناء احتجاج ثقافي ،ثم سياسي أو اجتماعي بلغة االنتماء
أصل محدد .ويكون الھدف مشخصا ً في كسب رھان توسيع دائرة المستفدين من الرأسمال
إلى
ٍ
الرمزي الذي تمثله السلطة ،ويمثله المشروع االقتصادي في جغرافية القبيلة داخل الوطن
الواحد.
وقد اتخذ موضوع األقليات في العقود األخيرة من القرن الماضي صيغا ً جديدة ،ذلك
أنه إضافة إلى طابعه النفسي واألسطوري ،وتوظيفاته السياسية المتعددة ،يطرح أسئلة عديدة
نفترض أن التفكير فيھا يساعد على إمكانية التخلص من النتائج واآلثار السلبية ،التي يمكن
أن تترتب عنه في مجاالت الصراع المجتمعي ،وفي مستوى تطور بنيات أنظم ِة الدولة
والمجتمع.
وعندما نكتفي بأمثلة تنتمي إلى الجغرافية العربية ،نتبين أن المشكل يطرح أوالً
ً
أقلية في األقطار العربية التي تنتمي
إشكالية التسمية ،ذلك أنه ليست كل المجموعات اإلثنية
إليھا ،فبعضھا يشكل مجموعات كبيرة ،وبعضھا ال يتجاوز مجموعات صغيرة جداً ،وبعضھا
الثالث تشكله مجموعات من إثنيات عديدة .إضافة إلى ذلك نالحظ أن منطق المجموعة اإلثنية
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يكون معززاً أحيانا ً بمعطيات ثقافية وتاريخية ،تضيف إلى اإلشكال العرقي جوانب داعم ٍة
وأخرى معززة إلمكانيات اإلندماج ،حيث تعمل العقائد الدينية واألعراف والثقافات في بعض
الحاالت على ترسيخ عمليات الدمج ،متجاوزة ًمقتضيات وشروط العامل العرقي في صوره
ال َق َبلِية المرسوم ِة مال ِمحُھا
بكثير من المعطيات الوھمية...
ٍ
والجدال في الدور الدي لعبته الظاھرة االستعمارية في استخدام ھذه الظاھرة ،بحكم
عوامل متعددة ،من بينھا بعض أنواع الروابط التي أقامتھا الدول االستعمارية مع بعض
رموز ھذه األقليات ،بھدف تسھيل مھمة إمكانية التوظيف والتسخير في ظروف محدد ٍة
محتمل ِة الحصول .نحن نشير ھنا إلى أوضاع األقباط واألمازيغ واألكراد والطوائف اللبنانية
واألتراك وقبائل جنوب السودان ،ويشير كل واحد من األسماء التي عينا على سبيل التمثيل
إلى قضايا ثقافية وسياسية ونفسية وتاريخية ال حصر لھا.
إال أنه ال ينبغي أن نذھب بعيداً في ھذا المجال ،بحكم أن دروس التاريخ فيه تغنينا
عن كثير من أشباه المشاكل أو المشاكل العارضة ،التي يمكن أن تطرح في ظرفيات محددة.
فمن المؤكد تاريخيا ً أن أدوار المجتمعات البشرية والدور الھام الذي لعبته الدولة الوطنية،
الدولة األمة في صھر اإلثنيات واألعراق ،وذلك ببناء وتركيب فضاءات سياسية مشتركة ،قد
أوقف مسلسل العودة إلى التشبت باألصول ،ومبدأ تركيب األصول المفترضة .وقد َع َّوض
التعاقد اإلرادي العقالني والتاريخي بمزاياه ومكاسبه المتمثلة في الحوار والتوافق
المساعدين على إنجاز ما يحقق تبادل المنافع والخيرات ،واإلنخراط في بناء الحاضر
المشترك ،وفق معايير سياسية وبكثير من التراضيَ ،ع َّوض ھذا اإلختيار التعاقدي عملية
اإلستنجاد باألصول العرقية ،فلم تعد آلية اإلنتماء الدموي الوسيل َة الوحيدة لتحقيق األھداف
والمصالح التاريخية واألمنية ،بل أصبح التعاقد اإلرادي التاريخي من أفضل السبل المساعدة
على بناء تاريخ مشترك .وقد كشف ھذا اإلختيار الذي بلغته المجتمعات البشرية بعد تاريخ
كثير
طويل من الصراع القبلي ،كشف عن كثير من الحس النقدي والتاريخي ،وساھم في ح ِّل
ٍ
من إشكاالت المجتمعات في التاريخ.
منحه إجرائيته و َن َجاعته التاريخية ھو الفلسفات السياسية
وما عزز ھذا المنحى َو َ
الحديثة التي ساھمت في تركيب مفاھيم وتيارات فكرية مستوعبة لجوانب عديدة من
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إشكاالته ،وھو األمر الذي حقق طفرة نوعية في تطور المجتمعات البشرية .لقد عملت
َ
امتياز حرية االختيار ،كما
مفاھيم العقل واإلرادة والوعي التاريخي على منح اإلنسان
ساھمت مفاھيم التسامح والتعاقد واألمن في تركيب تصورات فلسفية ساھمت في تخليص
َّ
اإلنسانية من الصور
المشخصة في األصول الدموية ووحدة األعراق وشجرة النسب ،وما
يترتب عن ذلك من عصبيات .وقد ال نجازف عندما نعتبر أنھا كشفت بلغة التاريخ الطابع
األسطوري لنقاء األصول وصفائھا المتوھمين ،حيث يظھر البحث التاريخي والتشخيص
األنتربولوجي في كثير من المجتمعات عد َم وجو ِد
أصول غير مُخ َت َر َق ٍة وال مختلط ٍة،
ٍ
بفعل عوامل الزمن ومقتضيات
فاألصول البشرية النقية وأشجار النسب غير المثغورة
ِ
التاريخ ،عبارةٌ◌ٌ عن صور موضوع ٍة وضعاً ،بھدف ترضيهْ نزوعات نفسية أو مواقف
سياسية .ومن ھنا أھمية اإلستفادة من عِ َب ِر ودروس التاريخ في موضوع النظر إلى بنية
المجتمعات وتطورھا ،وكيفيات
حصول صيروراتھا المعقدة في دوائر األزمنة واألمكنة في
ِ
التاريخ.
ال يعني ھذا أن الصفة األسطورية أو الطابع الوھمي يقلِّالن من أھمية التعدد
سسة لمشاريعه
اإلثني ،بل إنه يشكل بالصفتين المذكورتين نق َط ارتكازه الفاعلة ،بل والمؤ ِّ
في فضاء الصراع السياسي داخل المجتمعات .فقد أصبح معروفا ً اليوم في مجال الدراسات
اإلنسانية الدور الكبير الذي يمارسه الوھم في صناع ِة األحداث في التاريخ ،وكثير من
الظواھر المشھو ِد لھا بالفاعلية والنجاعة
األوھام واألساطير صنعت المالم َح الكبرى لبعض
ِ
في التاريخ والمجتمع.
إن التوظيف السياسي الذي ُيش ِّغل مفاھيم ولغات النسب واألعراق ال ُيعنى بمسائل
االتساق النظري العقالني ،وال بمتطلبات التشبع المعرفي الخالص ،بل إنه يفتح إمكانية
اإلستفادة من كل ما يسمح بتحقيق مآربه وغاياته ،بغض النظر عن أبعادھا ودالالتھا
ً
منسجمة مع تصورات ومواقف منتمية إلى سِ ِّجل معرفي آخر،
األخرى ،والتي قد ال تكون
السجل الذي عدَّدنا آنفا ً جوانب من سماته
يتسم بدوره بمواصفات مناقض ٍة لمواصفات
ِّ
اقتناص
العامة ،ودورھا في عمليات التوظيف السياسي والثقافي والرمزي ،للتمكن من
ِ
أھدا ٍ
ف محددة داخل دائرة الصراع في المجتمع.
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لھذا السبب نحن نعتبر أن المشروع السياسي الحداثي بمختلف القيم النسبية التي
بلور ومافتئ يبلور في ھذا المجال ،يمكن أن يساعدنا في تفكيك كثير من مسلمات العقائد
المشترك اإلنساني داخل المجتمعات ،لھذا نتصور أن اإلصالح
اإلثنية ،وقد يسعفنا ببناء
َ
السياسي يشكل المدخل األكثر إجرائية إلبعاد إمكانية االستنجاد بلغة األصول النقية
واألعراق غير المختلطة..
إن تجدد الحديث عن اإلثنيات واللغات واألقليات وسط التجزئة السياسية الحاصلة
صيغ ال تسمح باستيعابه باألساليب التاريخية
في الخريطة السياسية العربية ،وھو َتج ُّد ٌد ِب ٍ
والسياسية والثقافية المناسبة ،نقصد بذلك أساليب الوعي التاريخي القادر على التصالح
اإليجابي مع مكوناته ،وذلك بمراعاة مبدأ حسابات ممكنات الحاضر والمستقبل .أَ َّما أن تعمل
على تأجيجه وتوظيفه بعضُ مؤسسات البحث الغربية والمؤسسات التابعة لھا في الوطن
العربي ،بتوسط نخ ٍ
ب سياسية محلي ٍة موكو ٌل إليھا أمر تدبير إيقاعه ،بما يخدم مصالحھا
ً
مطابقة
ومصالح من يقف وراءھا ،فإن النتائج التي يمكن أن تترتب عن كل ذلك قد ال تكون
لطموحاتنا التاريخية ..ومعنى ھذا أننا أمام عناصر تؤكد حاجتنا الفعلية إلى الحداثة
السياسية إلى التدبير التعاقدي الديمقراطي للسلطة ،إلى فصل السلط ،واعتبار أن موضوع
السياسي في تجليه األكبر واألھم ،ھو موضوع تدبير المصالح المرسلة للبشر داخل
المجتمعات في التاريخ ،حيث تنشأ اللغة السياسية الوضعية ،وتنشأ القوانين البشرية
الساعية لتأطير الفعل السياسي ،بما يخدم مصالح األفراد والجماعات داخل المجتمع ،وفي
تدبير أفضل
إطار العالقات الدولية التي تنشأ في التاريخ بين األمم والشعوب ،من أجل
ٍ
ً
مطابقة آلمالھا وطموحاتھا في التاربخ.
لعالقاتھا ومستقبلھا ،تدبير أكثر

ثالثا ً :العرب والعولمة،
نحو تكيف يتيح إمكانية التشارك
لن ندخل ھنا في استعراض المعطيات المتداولة في موضوع العولمة ،إن زاوية
النظر التي يتجه تفكيرنا نحوھا تتمثل في البحث في كيفيات مواجھة المجموعة العربية
للتحديات التي تفرزھا ظاھرة العولمة في الواقع االقتصادي العالمي المعاصر ،وأشكال
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الضغط المادي والرمزي التي ُتولِّدھا في الفضاء العربي ،ونحن ندرج ھذه الزاوية ضمن
سؤال تواصلنا مع العالم.
لكن قبل ذلك البد من التوضيح بأننا ننطلق في فھمنا لظاھرة العولمة من مقدمة
ً
كبرى ترى استناداً إلى معطيات عينية م َّ
مكتملة،
ُشخصة من بينھا أننا أمام ظاھرة ليست
وأنھا ليست نظاما مغلقا في العالقات الدولية..
إن العولمة في األوضاع الراھنة عبارة عن سيرورة في طور التشكل ،وھي وان
كانت تعبر عن فعل مجموعة من البنيات االقتصادية واإلعالمية ،بطريقة تبدو في الظاھر
ً
مستقلة وآلية ،إال أنھا في العمق تشكل مظھراً من مظاھر اختيارات إرادية قائمة ،اختيارات
سياسية تستند إلى توسط مؤسسات اقتصادية وثقافية وإعالمية ومؤسسات مالية كبرى،
مؤسسات تتجه لتعويض األدوار التي كانت تمارسھا الدول االستعمارية ،في مرحلة
اإلمبريالية التقليدية في نھاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ،وإلى حدود مرحلة
الصراع الثنائي القطبية كما تبلور في المشھد السياسي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
وإذا كان األمر كذلك ،وإذا كانت األوضاع في العالم العربي ما تزال دون مستوى
بناء الذات بما يؤھلھا لإلنخراط في العصر بالفاعلية المطلوبة ،من أجل حضور عربي منتج
ومبدع في التاريخ ،فإن مصيرنا أمام ما يجري ،لن يتجاوز رد الفعل داخل عتبة الھامش.
فنحن اليوم على ھامش التاريخ نتفرج ،وقد نستھلك على حساب المشاركة بفاعلية في إنتاج
الخيرات ،وفي إلزام اآلخرين بضرورة القيام بتوزيع عادل للثروات ،أما أن يكون لنا موقع
ما على مسرح الفعل التاريخي ،فعل التواصل الفاعل والمتفاعل فإن ذلك وفي ظل أوضاعنا
الراھنة يعتبر من األمور التي تحتاج إلى كثير من الجھد التاريخي اإلستثنائي.
كيف نواجه ظواھر العولمة التي تروم فرض منطق معين على العالم؟ كيف نواجه
على سبيل المثال عملية التنميط القسري الذي تفرضه العولمة اإلعالمية؟.
إن عولمة الصورة وقد أصبحت واقعا ً فعلياًُ ،يساھم في عملية تحويل العالم إلى
سوق في خدمة مؤسسا ٍ
ت مالي ٍة وشركا ٍ
ت ،وذلك لحساب
ت عابر ٍة للقارات ،ومخترق ٍة للمجتمعا ِ
آلية في العمل االقتصادي الھادف إلى تطويق العالم في إطار منظومة سياسية أخالقية محددة،
معادية للتعدد واإلختالف ،ومتاجرة بالقيم ،منظوم ٍة تناھض كل الدول وكل أشكال الحكم في

22

العالم بمنطق المصلحة والمنفعة ،حيث تشھر سالح حقوق اإلنسان أمام أنظمة معينة ،وتشھر
سالح الديمقراطية أمام أنظمة أخرى ،وتبرر الجرائم الكبرى والتدخالت المفضوحة،
مكيال ،بھدف بناء نظام في
وتحاصر من تشاء تحت أغطي ٍة وشعارات معينة .تكيل بأكثر من
ِ
العالقات الدولية اليعطي أي اعتبار ال للمبادئ األخالقية وال لمبدأ التعاقد القانوني الدولي.
مقابل ذلك نالحظ في العالقات الدولية اليوم نوعا ً من التركيز على مبدأ المصالح األنانية
المباشرة ،المصالح التي تجعل أنظمة بعينھا ،وفئات بعينھا ،ومؤسسات بعينھا فوق الجميع.
وھذا المنطق ،وإن كان في الشكل يأخذ بمبدأ المصالح الوضعي الحداثي والتاريخي ،فإنه في
العمق معا ٍد لإلنسان ومعا ٍد لقيم التعدد واالختالف ،وأخالق التآزر ،وفضائل اإلعتدال
والتوازن في التاريخ..
في ھذا اإلطار يمكن أن نفتح على ھامش سيرورة العولمة إطارا للنقاش النقدي
المسؤول ،والمتجه نحو فضح تناقضات الخطابات السياسية واالقتصادية ،التي يعمل الغرب
ً
خدمة الندفاع ِه المتوحش على حساب قاعدة إنسانية
على ترويجھا والدفاع عنھا ،وتمريرھا
أعرض وأوسع في افريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ،بل وحتى في بعض المناطق في أوروبا..
وأحيانا داخل البلدان والمجتمعات التي ينتمي إليھا.
ومن بين أھم الحركات التواصلية النقدية الرامية إلى كشف األبعاد العدوانية
للعولمة ،نذكر جمعية "أتاك" التي احدثت سنة  1997بمبادرة من "صحيفة لوموند
دبلوماتيك" ،وبعض النقابيين واالقتصاديين والسياسيين والقانونيين األوروبيين ،متوخية
تحقيق ما يسميه مؤطروھا" :إعادة عملية امتالك العالم" .وبجانب ھذه الجمعية نشأت
جبھات أخرى للتواصل بالمقاومة ،نذكر من بينھا" ،منتدى الفقراء" سنة " ،1995
وشبكة العالم الثالث ) ،(1996وقد ساھمت ھذه الجمعيات وغيرھا في بلورة نقاش وحركة
جمعوية بھدف زعزعة القناعات والتصورات َ
المغلَق ِة عن العولمة وحتمياتھا .بل إن األمر
وصل اليوم إلى مستوى عقد مؤتمر سنوي للتفكير في تنويع أساليب وصور المقاومة ،بغية
لعالم يتعولم دون إرادة أجزاء كبيرة منه ،وذلك بحكم تناقض المصالح
الحد من اآلثار السلبية
ٍ
بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب ،التي تعاني من ويالت الفقر والجوع وتف ِّشي
األمراض واألوبئة
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إننا نعتقد أن ھامش المناورة مفتو ٌح ،لكنه قد اليكفي للمواجھة .ونحن نتصور أن
طريق المواجھه بالتواصل اإليجابي بالنسبة للمجموعة العربية ،يكون أوالً بالعمل على
إعادة بناء الذات .والخطوة األولى في ھذا البناء ،تتمثل في إنجاز مشروع في التجديد
الثقافي وفي إبداع التحديث السياسي .ثم في بناء الذات في تنوعھا واختالفھا ،من أجل
تأسيس تكتل اقتصادي وسياسي فاعل في محيطه االقليمي والدولي .ودون ذلك ،فإننا قد
نرفض العولمة قوالً وفي مستوى الخطاب ،نرفضھا مع الرافضين بلغة الشعارات التي
بلورتھا المؤسسات الرافضة للعولمة ،دون أن نتمكن من مواجھة مختلف اآلثار والنتائج التي
ما فتئت تترتب عنھا في تالفيف مجتمعنا واقتصادياتنا ،بل وفي عمق تالفيف ِقيَّمنا ،حيث
تعمل الصورة المنقولة في مشھدنا البصري بواسطة القنوات التي التعد والتحصى على بناء
كائنات جديدة ،قد النستطيع تصور مالمحھا بالضبط في آجال قريبة ،نقصد بذلك اإلنسان
الجديد الذي يتربى منذ سنوات في إطار ثورة اإلتصال واإلعالميات ونتائجھما المتمثلة في
فضاءات الصورة الجديدة بكل عنفھا ،وبمختلف اإلغراءات التي تقدم في تعاملھا مع
المعرفة ،وكذا في نظرتھا للقيم وللحياة.
إننا نواجه اليوم في واقعنا التاريخي الثقافي إشكاالت جديدة ،نواجه أسئلة ترتبط
بواقعنا المحلي ،كما نواجه أسئلة ترتبط بطبيعة موقعنا في العالم ،ونحن نواجه قبل ذلك
وبعده إشكاالت العولمة الثقافية بالذات ،حيث تتجه الثقافة في زمن ثورة االتصاالت
والمعلوميات وكشوف الوسائط والوسائل الجديدة ،إلى بناء وضع ثقافي جديد ،وضع يحتاج
إلى البحث في مختلف اإلشكاالت المعرفية واألخالقية التي يطرحھا على األجيال الجديدة من
شباب نھاية القرن العشرين وأطفال القرن الجديد..
صحيح أن عمليات التنميط القسري التي تمارسھا آليات األفعال التاريخية المتعولمة
في زمننا ،تتجه لصوغ حالة من الوعي المسَّطِ ح والمتشابه والمأزوم ،إلى أننا النريد أن
نسبق األحداث في ھذا المجال بالذات ،ونتعامل مع الظواھر الكبرى الناشئة في التاريخ بلغة
التخندق السياسي والثقافي ،وھي اللغة التي تنتشر في المنتديات السياسية والثقافية
المناھضة للعولمة االقتصادية في كثير من مؤسسات مجتمعنا السياسي والمدني ،ففي
المجال الثقافي ينبغي بناء التصورات بكثير من الحذر ،وبكثير من النظر النقدي ،الذي ُيعلق
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األحكام السريعة لمصلحة تعميق النظر ،مع عدم إغفال شروط ومقتضيات التحول الجارية
في العالم...
إننا نتبنى في ھذا السياق مبدأ التكيف اإليجابي ،الذي اليكتفي بالتشھير أو بالرفض
السياسي الجاھز لظاھرة العولمة ومظاھرھا ،التكيف المعتمد على آلية النقد ،والمتجه صوب
ً
بناء الذات ،ففي ھذا االختيار كثير من المعطيات المساعدة على مواجھ ٍة
فاعلية ،حيث
أكثر
َ
ً
نجاعة◌ً .
أكثر
فعل في المقاومة َ
نستطيع توسيع دائر ِة المناور ِة من أجل ٍ
ال نستطيع مواجھ َة مظاھر العولمة بالخطاب الرافض لھا وبصورة مطلقة ،ففي
دون بح ٍ
ث عن
بالرفض
التاريخ ال ُتصنع الوقائع وال تحص ُل المكاسبُ بالمواقف المكتفية
َ
ِ
البدائل والممكنات األخرى .لھذا السبب يبدو لنا أن معركتنا مع ذاتنا في العقود األخيرة قد
تكون مدخالً قويا ً لترتيب دائرة عالقاتنا فيما بيننا ،وھو األمر الذي يمكننا في حال حصوله
على أحسن وجه ،من مغالبة التحديات الخارجية .صحيح أنه ال يمكننا الفصل اليوم بين
معاركنا الداخلية والخارجية ،وأن الداخل في كثير من األحوال أصبح خارجا ،والخارج
أصبح في قلب ديارنا .إال أن التدبير التاريخي العقالني إلشكاالت تأخرنا في الداخل،
وإشكاالت ھامشيتنا في الخارج ،يتطلب قليال أو كثيراً من الحسم واإلختيار ،قليال أو كثيراً
من الترتيب الذي يضع سلما لألولويات وينطلق في تنفيذھا  ،فال وقت اليوم ال لالستھانة
بما يحصل أمامنا وال لإلنتظار  ..لم يعد ھناك مجال ٌ للفرج ِة ،والمشھ ُد يزداد اتساعا ً،
ويدعو الجميع لإلنخراط والتواصل واإلنجاز..

نحو تواصل أكثر إنتاجية
اتجھنا في ھذا العمل لتقديم جمل ٍة من المعطيات في موضوع العرب والعالم اليوم ،
كما حاولنا بناء عناصر منھجية في طريقة المعالجة وفي نوعية الخالصات التي رتبنا سواء
في نھاية الورقة أو في سياقات التحليل والعرض .ومنذ البداية اعتبرنا أن التواصل اإليجابي
عميق مع الذات .فال يمكن أن ننخرط
تواصل
مع العالم يتطلب أوالً وقبل كل شيء مباشر َة
ٍ
ٍ
مع اآلخرين في مغامرة التفكير والعمل والتوافق ،دون أن نكون أوالً وقبل كل شيء ذاتا ً
ً
متصالحة مع ذاتھا.
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يعني التصالح مع الذات في تصورنا االدراك التاريخي للتحول الحاصل في ذواتنا،
ذلك أننا مانزال في كثير من مظاھر وعينا نتحدث عن ذا ٍ
ت لم تعد ذاتا ً لنا .ولعل مالحق ذاتنا
من تحول تاريخي أعظ َم مما نتصور ،وذلك رغم رفضنا الوجداني لكثير من أشكال التحول
الموضوعي ِة الحاصل ِة فينا ..ولھذا السبب فنحن النرى أنفسنا في الحال والمآل ،بل نواص ُل
صور ذھني ٍة متخيلَّة في أغلبھا عن ذات تعتريھا مثل كل ظواھر التاريخ تحوالت
تثبيت
ٍ
وتصدعات تقتضي أن نمتلك القدرة والشجاعة على اإلعتراف بھا ومجابھتھا ،لنتمكن من
مواصل ِة مغامرتنا اإلنسانية في التاريخ.
ال َتواصل َ مع العالم دون قاعد ِة التواصل مع الذات ،التصالح مع مآلھا الراھن،
والوعي بإمكانية تدارك مواطن العطب فيھا ،من أجل استعادة الروح والجسد ومواصلة
بول باألمر الواقع ،فقد
نوع أو َق ٍ
العمل .الينبغي فھم التصالح مع الذات باعتباره مجر َد ُخ ٍ
َ
ُ
الصيغة المواتية
مقاومة مظاھر تأخرنا التاريخي العام بلغة العصر ومبادئة الكبرى،
تشكل ُ
َ
الذات من بناء ذاتھا بصور ٍة أكثر فاعلية.
لتصالح يم ِّكن
ٍ
تسمح الخطوة المذكورة بإمكانية تحقيق مشروع ثقافي عربي في التواصل مع
العالم ،واليتعلق األمر بتوقيف عملية أ ُولَى وبداي ِة ثانية ،فالخطوتان معا ً موصولتان
ومكشوف ،وكثي ٌر منھا ُمضم ٌر وحاصل ٌ بصور
ببعضھما بوشائج من القربي ،بعضعا ظاھ ٌر
ٌ
عديدة يصعب في بعض األحيان التمييز فيھا بين الذات وبين العالم.
لم نتجه في عملنا للتأكيد على الخصوصيات المحلية إاللِ َماماً ،ذلك أننا نقدر أن
مشاكنا في العالم واحدةٌ .ورغم أننا توقفنا في بعض لحظات التمثيل والتحليل في بحثنا أمام
بعض قضايانا المحلية والقومية ،ونحن نفكر في القضايا العالمية المشتركة ،إال أن مظاھر
إشكاالت المحلي ال ُتستوعبُ بصور ٍة جيدة إال في فضاء ارتباطھا بالعام والعالمي ،وھو
َ
األمر الذي يؤكد
مشروعية◌َ دفاعنا عن لزوم التواصل مع اآلخرين ،من أجل بناء عالم
س ُع الجميع ،ويساھم الجميع في ترتيب مالمحه بكثير من التآزر والتعاون..
مشتركٍ َي َ
صحيح أن المنطقة العربية شكلت في العقدين األخيرين فضاء الختبار خيارات
سياسية وعسكرية واستراتيجية محددة ،وھو األمر الذي ضاعف مشاكلھا ،وعمق مآزقھا
التاريخية .وصحيح أيضا ً أن التموقع الصھيوني المدعوم بإرادة القوة األمريكية والغربية ،قد
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ر َّسخ وجو َده االستعماري في فلسطين ،وان العدوان األمريكي المنفعل والمتھور يخاصم
َ
مناطق كثيرة في العالم ،ويحتل اليوم العراق ليضمن لنفسه موقعا ً في قلب جغرافية الموارد
العربية في المشرق العربي والخليج العربي .إال أن كل ھذا ال ينبغي أن يصدنا أبداً عن
مواصلة المقاومة والمجابھة بأساليب التاريخ المساعدة على تعديل الموازين وتغيير
بناء ما يحقق التواصل المنت َج ،الذي يتيح لنا ليس فقط إدراكا ً
المواقع ،من أجل مباشرة ِ
جيداً ألسئلتنا ولما نريد ،بل يساعدنا على إنجاز عمليات مساعدة في إعادة تركيب معادلة
الصراع القائم فوق أرضنا.
إن أول أشكال المقاومة كما نتصور ،تتمثل في تغيير نظرتنا لآلخرين ،بناء على ما
يعتري وجودھم وأحوالھم من تغير في مختلف مستويات الحياة ،تغير تستلزمه في العادة
مقتضيات التاريخ ،وينبغي علينا أن نتسائل دائما ،ھل نعرف األخرين فعال ،أم أننا سجناء
ص َّو ٍر تعلمنا دروسُ
ص َّو ٍر نمطي ٍة جاھزة ال تتغير؟ ُ
التاريخ لزو َم تغييرھا إذا اقتضى األمر
ُ
ِ
ذلك.
وإذا كنا على بين ٍة من أن الحوار لن يصبح ُمن ِتجا ً دون أن يكون متكافئاً ،وأن تكافؤ
أمل يراود النفوس ،أو خاطرة تحضر
العالقة بيننا وبين اآلخرين في العالم ،ليست مجردَ ٍ
بالبال ،فإننا نعتقد في اآلن نفسه أن التكافؤ فعل ٌ تاريخي يحصل بالوسائل التي تسمح
بحصول األحداث والمواقف في التاريخ ،لھذا السبب إنحزنا لمبدأ اإليجابية المشفوع ِة
بالحس النقدي والتاريخي ،وأبرزنا أھمية التواصل في عالم ال عائد اليوم من وراء
اختيارات مواجھته برفضه ،أو مواجھته باإلنكفاء على ذات لم تعد ذاتا ً لنا بحكم تحوالت
وتفاعالت المجموعات البشرية في التاريخ.
إن التواصل أوالً ھو طريق التواصل المتكافئ ،وھذا األخير ھو سبيلنا نحو تركيب
منتج في العالم .فكل القضايا التي اعتنينا بمعطياتھا في ھذه الورقة وبدون استثناء
تواصل
ٍ
ٍ
تخصنا كطر ٍ
ف مشاركٍ في العالم ،من قضايا التطرف إلى إشكاالت األمن والسالم ،إلى أمثلة
اإلثنيات والتلوت البيئي في عالقاتھما المركبة بالصحة والتنمية والتحديث السياسي.
ولھذا السبب بالذات ،استعرضنا في عملنا أمثلة من المعطيات المتنوعة ،وتوقفنا عند
بعضھا بھدف المساھمة في إبراز أھمية فعل التواصل التاريخي في تطوير ذاتنا داخل العالم.
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بل إنه بفضل المقدمات النظرية التي قدمنا بھا لھذا العمل ،سيصبح فع ُل المقاوم ِة المناھض ِة
لإلحتالل ،والمواجه لص َُّور الطغيان والغطرسة كما نفترض فعالً من أفعال التواصل
بامتياز.
إن أفعال المقاومة المستندة إلى قواعد محدد ٍة ُت َع ُّد المكافئ الموضوعي ألفعال
اإلغتصاب واإلختراق واإلحتالل ،التي تقوم بھا أطراف أخرى بھدف إلحاق الضرر بوجودنا
التاريخي.
وضحنا في ھذا العمل أيضا ً ،أھمية األفعال المركبة في بعض معطيات التاريخ .ذلك
ً
ً
أننا نعتقد أن ما يجري اليوم في العالم يتطلب أعماالً
مماثلة لما يقع .إن المقصود
مركبة
بالفعل المركب في ھذا السياق ھو العمل بوتيرتين اثنتين إن لم يكن أكثر ،اإلعتراف بالذات
والتصالح معھا ،وھو عمل ثقافي و نفسي وتاريخي ،واإلنخراط في العالم وفي مؤسساته،
واإلستفادة من طرائقه في الفكر والعمل واإلنتاج ،وھذه العملية األخيرة ،نتوخى من ورائھا
إستئناف السير التاريخي المستند إلى مكاسب الفكر المعاصر ،الفكر القادر في نظرنا على
تدراك المسافات .وتجارب التاريخ العديدة تسعفنا بتحقيق ذلك ،ويبقى أمامنا أن نواصل
عملنا بكثير من التفاؤل واألمل وبكثير من الحزم  ..فھل نوفق في ذلك؟
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺴﻴﺎﺳ ّﻲ
اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢ
ّ
اﻟﻤ ْﺴﺘَـ َﻌ َﺎرة
ُ
آﻓﺎت َ
اﻟﺤ َﺪاﺛﺔ اﻟﻤﺎدﻳﱠﺔ ُ

ﻣﺤﻤﺪ زاﻫﺪ ﻛﺎﻣﻞ

ﺟﻮل

ﻳﺒﺪو أن اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ 1اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻻ ﺗﺰال ﻏﺎﻓﻠﺔً ﰲ ﺧﻄﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱡﺮوﺣﻲ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﱠﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻮ ﱠﺟﻬﺖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ٍ
ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻀﺎرﻳﱠٍﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﻨﱠﻬﻀـﺔ
ّ
واﻟﺘﱠﻘﺪم ،وﲣﺮج اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺪع واﻟﺘﺨﻠﻒ.
وﻟﻌـ ﱠـﻞ اﻟ ﱠﺴـﺒﺐ اﻷَ َﺳـﺎس ﰲ ﺗﻘــﺪﱘ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ ﻣــﻦ اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ ﻋﻠــﻰ اﳉﻮاﻧــﺐ اﻷﺧــﺮى ﻫــﻮ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل ﰲ ﺗــﺪارك
ﺼﺪﻣﺔ اﳊﻀﺎرﻳﱠﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻘـﺐ اﻻﺣﺘﻜـﺎك اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻣـﻊ ِ
اﻟﻘـ َﻮى اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳﱠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ،
اﻟﺘﱠﻘﺪم
اﳊﻀﺎري ،ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﻠ ﱠ
ّ
ٍ
ـﺪاﺛﻲ
اﻟﻮﻗُﻮع ﰲ َﺷَﺮك اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﱠﻘﻠﻴـﺪ ﻟﻠﺤﺪاﺛـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ اﳌﺘﻐﻠﱢﺒـﺔ ،واﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠـﻰ ﳕـﻂ ﺣ ﱟ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ إﱃ ُ
ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺒﺪأ ﻧﺒﺬ اﻷﺧﻼق ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﺎﺋ ًﻘﺎ ﳛﻮل دون اﻟ ﱡﺪﺧﻮل ﰲ أُﻓُﻖ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ.2
ـﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻ ــﺮ ﻏﻔﻠـ ـﻮا ﻋ ــﻦ إدراك اﻟ ﱡﺸـ ـﺮوط اﻟﻌﻤﻠﻴﱠـ ـﺔ ﻵﻟﻴ ــﺎت ﲡﺪﻳ ــﺪ اﳋﻄ ــﺎب
إن دﻋ ــﺎة «اﻟﺘﱠ ــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـ ّـﻲ» اﻹﺳ ـ ّ
اﻟ ـ ﱢﺪﻳﲏ ،3واﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺒــﺪأي اﻟ ﱡﺸ ـﻤﻮل واﻟﺘﱠﻜﺎﻣــﻞ ،اﻟﻠﱠــﺬﻳﻦ ﳛﻜﻤــﺎن اﻟﻈﱠـﺎﻫﺮة اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﱠﺔ ،إذ ﻻ ﺑُـ ﱠﺪ أن

ﺧﺺ أوﺻﺎف اﻹﻧﺴﺎن ،أﻻ وﻫﻲ «اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴّﺔ».
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﱠﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄ ﱢ

ﺎﻟﱰﻓﻊ ﻋـﻦ اﳌﺴـﺘﻮى
ﻴﺎﺳﻲ» إﻻ ﺑـ ﱠ
وﻻ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ آﻓﺎت اﻟﺘﱠﻀﻴﻴﻖ واﻟﺘﱠﺸﻨﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺎت «اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴ ّ
اﳌﻨﻔﻌــﻲ اﻟـ ﱡﺪﻧﻴﻮي واﻟﺘﱠﻐﻠــﺐ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ ،وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺷــﺘﻐﺎل ﲟــﺎ ﻫــﻮ أرﻓــﻊ وأﺷــﺮف ،ﻃﻠﺒًــﺎ ﻟﻠﺘﱠﺠﺪﻳــﺪ ،وإﺣﻴــﺎءً
ـﺎﱐ اﻷﺷــﺮف ،وﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ اﻷﺿــﻴﻖ
ي اﻷدﱏ إﱃ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﱠﺮﺑـ ﱢ
ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﱠـﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟـ ﱡﺪﻧﻴﻮ ﱢ
إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻧﺴﺎﱐﱢ اﻷوﺳﻊ.
ﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱠﻐﻠﺐ واﳌﻐﺎﻟﺒﺔ ،ﺟﻠﺐ اﺳﺘﺒﺪ ًدا ﻃﺎﻏﻴًﺎ ،وﺗﻀـﻴﻴ ًﻘﺎ ﻣﻨﻈﱠ ًﻤـﺎ،
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﱠﺪﻳﻦ اﻟ ﱢﺴ ّ
ـﺐ اﻟﱢﺮﺋﺎﺳـﺔ ،وﻣﻬﻴـﺄة ﻟﻠﺘﱠﻨـﺎزع ﻋﻠـﻰ اﻟ ﱡﺴـﻠﻄﺔ ﺑﻜ ﱢـﻞ
وﺗﺸﻨﻴﻌﺎ ﻣﻜﺜﱠـ ًﻔﺎ داﺧﻠﻴًّﺎ وﺧﺎرﺟﻴًّﺎ ،وذﻟﻚ أن اﻟﻘﻠﻮب ﳎﺒﻮﻟﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺣ ﱢ
ً
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢ ﱢﻘﻖ اﻟﺘﱠﻐﻠﺐ واﻟﺘﱠﺤﻜﻢ.

ﻴﺎﺳﻲ»
ﻣﺎﻫﻴﺔ «اﻟﺘﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢ
ﺴ ّ

ﻴﺎﺳﻲ» إﱃ ﻓﻬـ ٍﻢ ﳐﺼـﻮص ﻟﻺﺳـﻼم ،وﻗـﺮاءة ﻣﻮ ﱠﺟﻬ ٍـﺔ ﻟﻨﺼـﻮص اﻟﻜﺘـﺎب واﻟ ﱡﺴـﻨﺔ واﳌﻤﺎرﺳـﺔ
ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴ ّ
اﻟﺘﱠﺎرﳜﻴﱠـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻤﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺑﻨـ ِ
ـﺎء ﺧﻄـ ٍ
ي ،ﻏﺎﻳﺘُــﻪُ اﻟﻔــﺮز واﻻﺳــﺘﻘﻄﺎب ،ﻳﻄﻤــﺢ إﱃ ﻗﻠــﺐ
ﻟﻮﺟﻲ ﺗﻌﺒــﻮ ﱟ
ـﺎب أﻳــﺪﻳﻮ ﱟ
ّ
ِ ٍ
ﱯ
أﻧﻈﻤــﺔ اﳊﻜــﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﺟﺎﻫﻠﻴﱠـﺔً أو ﻛــﺎﻓﺮةً ،ــﺪف إﻗﺎﻣ ـﺔ دوﻟــﺔ ﺗﺘﻤﺜﱠـﻞ اﻟﺘﱠﺠﺮﺑــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ اﻷوﱃ اﻟــﱵ أﻗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﻨﱠـ ﱡ
ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -واﳋﻠﻔﺎء اﻟﱠﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ.
ﻓ ـ«اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ» ﻫــﻮ ذﻟــﻚ اﻟﺘﱠﻮﺟــﻪ ﻣــﻦ ﻟــﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴــﺎت وﺣﺮﻛــﺎت وﲨﺎﻋــﺎت ﺗﻌﻄــﻲ اﻷوﻟﻮﻳﱠـﺔَ ﰲ اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ ﳌﻔﻬــﻮم
ٍ
ـﺮدا ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘﻴ ــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻹﺻ ـﻼح
ﱠﺴ ـﻴِﻴﺲ ،واﻟ ــﺬي ﻳﺘ ـﻮاﻓﺮ ﻋﻠ ــﻰ اﻋﺘﻘ ــﺎد راﺳ ـ ٍـﺦ ﺑﻘ ــﺪرة اﳉﺎﻧ ــﺐ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـ ّـﻲ ﻣﻨﻔ ـ ً
اﻟﺘ ْ
ﺑﺎﺣﺚ وﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ .

1

واﻟﺘﱠـ ْﻐﻴ ــﲑ ،ﻋﻠ ــﻰ اﻋﺘﺒ ــﺎر أن ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻟﻔ ــﺮد ﺗﻨﺤﺼ ــﺮ ﰲ اﻟﻔﻮاﺋ ــﺪ واﻵﺛ ــﺎر اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ــﻴّﺔ اﻟ ــﱵ ﻳﱰﻛﻬ ــﺎ أو ﻳﺘﻠﻘﺎﻫ ــﺎ ﰲ ﻧﻄ ــﺎق
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻓﻴﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،واﳌﺼﺎﱀ اﻟ ﱡﺴﻠﻄﻮﻳﱠﺔ ،واﻟﺘﱠﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟ ُﻘ ﱠﻮة.
ﱟ
ﱠﺴـﻴِﻴﺲ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻋﻲ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺒﺼــﲑ اﻹﻧﺴــﺎن ﺑﻄﺮاﺋــﻖ ﻣﺴــﺘﻮﻓﻴﺔ ﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت
و ـﺬا؛ ﻓــﺈن اﻟﺘ ْ
ٍ
اﻟﻮ ُﺟـﻮﻩ واﻵﺛـﺎر
اﳌﻨﻬﺞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب واﻟﻜﻴﻔﻴﱠﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺤـ ﱠﺪد ـﺎ وﺿـﻌﻪ ﺿ َ
ـﻤﻦ ﺑـُْﻨﻴـﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﱠـﺔ ﻣﻌﻨﻴﱠـﺔ ،وﺗﻨﺒﻴﻬـﻪ إﱃ ُ
ّ
ﻟﻜﻞ ﺗﺼﱡﺮ ٍ
ﻓﻖ أو ٍ
ف ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻮا ٍ
ﳐﺎﻟﻒ ﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
اﻟ ﱡﺴﻠﻄﻮﻳﱠﺔ ﱢ

ي ﻋﺎﻣ ـ ٍـﻞ ﻏ ــﲑ اﻟﻌﺎﻣ ــﻞ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـ ﱢـﻲ ﰲ ﲢﺪﻳ ــﺪ اﻟﻔ ــﺮد ،وﰲ ﲢﻘﻴ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﻳﻠ ــﺰم اﺠﻤﻟﺘﻤ ــﻊ ﻣ ــﻦ
ﱠﺴ ـﻴِﻴﺲ ﳝﻨ ـ ُـﻊ ﻣ ــﻦ دﺧ ــﻮل أ ﱢ
ﻓﺎﻟﺘ ْ
اﻹﺻﻼح أو اﻟﺘﱠـ ْﻐﻴﲑ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﱠﺮﻋﻴﱠﺔ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ِ
دﺧﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﱠ ٍﺔ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻣـﻊ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ّـﻲ
ّ
ﱠ
ﰲ ﺗﻌﻴﲔ وﺿﻌﻴﱠﺔ اﻟﻔﺮد ،وإﺣﺪاث اﻟﺘﱠﺤﻮﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

ﱠﺴﻴِﻴﺲ آﻓﺔً ﺗﻀﱡﺮ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ،إﺻﻼﺣﻴﱠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺛﻮرﻳﱠﺔ ،وذﻟﻚ أﻧﱠﻪ َﳚُﱡﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻻ ﺗﺸـﻌﺮ إﱃ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘ ْ
أﻟـﻮ ٍان ﻣــﻦ اﻟﺘﱠﺼــﺎرع واﻟﺘﱠﻐﺎﻟــﺐ واﻟﺘﱠﺤﺎﻗــﺪ واﻟﺘﱠﻜﺎﻳــﺪ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻨﺤـﺮف ــﺎ ﻋــﻦ اﺠﻤﻟــﺮى اﻹﻧﺴــﺎﱐّ اﻟــﺬي رﲟــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
ﲣﻄﱢﻂ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠ ﱠﺴﲑ ﻓﻴﻪ.4
ﻣﺮﺟﻌ ــﺎ وﻣﻨﻄﻠ ًﻘ ــﺎ ﻓﻜﺮﻳًّ ـﺎ وإﻳ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴًّﺎ ﻟﻠﻌﻤ ــﻞ
ﻟﻘ ــﺪ ﻋﺮﻓ ــﺖ ﺣﺮﻛ ــﺎت «اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـ ّـﻲ» اﻟ ــﱵ ﺗﺘﺨ ــﺬ ﻣ ــﻦ اﻹﺳ ــﻼم ً
ـﻼﻣﻲ ﺗﺴــﻤﻴﺎت ﻋـ ﱠﺪة ﻣــﻦ ﻟــﺪن اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔ ﱢﻜـﺮﻳﻦ ،ﻓﻘــﺪ أُﻃْﻠـﻖ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺘﱠﻴــﺎر
اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ ﰲ اﻟﻌــﺎﳌﲔ اﻟﻌــﺮﰊ واﻹﺳـ ّ
5
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻮﻳﱠﺔ» 6ﺣﻴﻨً ـ ــﺎ آﺧ ـ ــﺮ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻋﻨ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺒﻌﺾ ﻳﻨ ـ ــﺪرج ﲢ ـ ــﺖ راﻳ ـ ــﺔ «اﻹﺳ ـ ــﻼم
اﺳ ـ ــﻢ «اﻷﺻـ ـ ـﻮﻟﻴﱠﺔ» ﺣﻴﻨً ـ ــﺎ ،و« ْ
ﻴﺎﺳﻲ» ،7أو «اﻹﺳﻼم اﳊﺮﻛﻲ».8
اﻟ ﱢﺴ ّ
وﻳـﺬﻫﺐ آﺧـﺮون إﱃ ﻧﻌﺘـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ ﺣﺮﻛـﺔٌ «ﲤﺎﻣﻴﱠـﺔ» ،9وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﱠﺴـﻤﻴﺎت ﺗﺘﻘــﺎرب ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻓـﻮارق دﻗﻴﻘـ ٍـﺔ
ٍ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﱠـﺔ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـﻴّﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﻼم ﻓﻜ ًـﺮا
ﰲ اﻟ ﱠﺪﻻﻟﺔ ،ﻓﺈ ﱠ ﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻇﺎﻫﺮٍة واﺣﺪة ً
ﺻﺔ إﱃ ﻗﻠﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﳊُ ْﻜﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ.10
وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔً ،وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻮاﻗﻊ وﺧﺎ ﱠ
ﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ( ،ﻋﻠــﻰ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﻷﺧــﺮى ،ﻧﻈـ ًـﺮا ﻟﻺﺷــﻜﺎﻻت اﻟـﻮاردة ﻋﻠــﻰ
ﻟﻘــﺪ آﺛﺮﻧــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺼــﻄﻠﺢ) :اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،وإﳝﺎﻧًﺎ ﻣﻨﱠﺎ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻛﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﱠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻷﺧـﺮى،
ﱟ
ٍ
ٍ
ﱠ
ﱠ
ـﻼﻣﻲ ،ﺗــﺮى ﰲ ﻗــﺪرة
وﺗــﺮى أ ـﺎ أﺣــﺪ أﻫ ـ ﱢﻢ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻈ ـﺎﻫﺮة اﻟﺪﻳﻨﻴﱠ ـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﱠﺔ ،وﻓــﻖ ﻗ ـﺮاءة ﺗﺄوﻳﻠﻴﱠ ـﺔ ﻟﻠ ـ ﱢﺪﻳﻦ اﻹﺳـ ّ
ﻴﺎﺳﻲ وﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻹﺻﻼح واﻟﺘﱠـ ْﻐﻴﲑ واﻟﻨﱠﻬﻀﺔ واﻟﺘﱠﻘﺪم ،وﻋﻮدة اﻹﺳﻼم إﱃ اﳊﻴﺎة.
اﳉﺎﻧﺐ اﻟ ﱢﺴ ّ
ﻣﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﻨﱠﺸﺄة واﻟﺘﱠﺸﻜﻞ

ﺧﺮﺟــﺖ ﺣﺮﻛــﺎت «اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ» ﻣــﻦ رﺣــﻢ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ اﻟــﱵ ﻇﻬــﺮت ﰲ ﺎﻳــﺔ اﻟﻘــﺮن اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸــﺮ،
واﺳــﺘﻤﺮت ﺣــﱴ ﻋﺸـﺮﻳﻨﺎت اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ،11ﺣﻴــﺚ ﺑــﺪأت ﻗﻄﺎﻋــﺎت «اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ» ﺑﺎﻻﻧﺰﻳــﺎح ﺗــﺪرﳚﻴًّﺎ ﻋــﻦ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ.12
وﺻﻮﻻ إﱃ إﺣﺪاث ٍ
ﻓﻜﺮ وﳑﺎرﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﱠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔً ،
ﻓﺎﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﲢﺎﻟﻔــﺖ ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴًّﺎ ﻣــﻊ رﺟــﺎﻻت ﻋﺼــﺮ «اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻤــﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﱠ ـﺔ» ،وذﻟــﻚ ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺑﻨــﺎء
ﻣﻨﻈﻮﻣ ـ ٍـﺔ ﺣﺪﻳﺜ ـ ٍـﺔ ﺗﺴ ــﺘﻮﻋﺐ اﳌﺘﻐ ـ ﱢـﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﱠـ ـﺔ اﻟ ــﱵ أﺣ ــﺪﺛﻬﺎ ﺻ ــﺪﻣﺔ اﻟﻐ ــﺮب ،وﰲ ﻫ ــﺬا اﺠﻤﻟ ــﺎل ﻗ ــﺪﻣﺖ اﻹﺻ ــﻼﺣﻴﱠﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴﱠﺔ أﻃــﺮوﺣﺘﲔ أﺳﺎﺳــﻴﺘﲔ  :أﻃﺮوﺣــﺔ «اﳌﻨــﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ» ﺑﺘﻌﺒــﲑ رﻓﺎﻋــﺔ اﻟﻄﱠﻬﻄــﺎوي ،وأﻃﺮوﺣــﺔ «اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻤــﺎت»
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ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺧﲑ اﻟ ﱢﺪﻳﻦ اﻟﺘﱡﻮﻧﺴﻲ.13

ـﺎﻣﻼ ذا أﺑﻌـ ٍ
ﻟﻘــﺪ ﺣ ﱠﻘﻘــﺖ اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﱠﺔ اﳒــﺎز ٍ
ـﺎد
ات ﻛــﱪى ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ ﳎــﺎﻻت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬــﺎ ،14اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺷـ ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠـ ــﺔ واﻗﺘﺼ ـ ــﺎدﻳﱠﺔ وﺳﻴﺎﺳ ـ ـﻴﱠﺔ وأﺧﻼﻗﻴﱠ ـ ـﺔ ،إﻻ أن ﻋﺸ ـ ـﺮﻳﻨﺎت اﻟﻘ ـ ــﺮن اﳌﻨﺼ ـ ــﺮم ﺷ ـ ــﻬﺪت ﺧﻠ ـ ـ ًـﻼ ﰲ ﳎ ـ ــﺎل ﻋﻼﻗ ـ ــﺔ
اﻹﺻﻼﺣﻴﱠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮب ،وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﱠﺪوﻟﺔ.

ﻓﻔــﻲ اﺠﻤﻟــﺎل اﻷول ،درج اﻻﺻــﻼﺣﻴﱡﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ ﻧﻈﺮﻳًّـﺎ وﻋﻤﻠﻴًّـﺎ ﺑــﲔ اﻟﺜﱠﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ،واﻟﺘﻘﻨﻴﱠــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ،
ـﻼﻣﻲ ،ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ؛ ﻓﺎﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮﻫﻢ ﺣﻀــﺎرةً
واﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ﲡــﺎﻩ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳـ ّ
ﻛﻞ اﺠﻤﻟﺎﻻت.
ﻋﺎﳌﻴﺔً ﳝﻜﻨﻪ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﰲ ﱢ
ﻓـﻼ ﻳﻨﺒﻐــﻲ إﻳﺼــﺎد اﻷﺑـﻮاب ﰲ وﺟــﻪ اﻟﺘﱠﺠﺮﺑـﺔ اﳊﻀــﺎرﻳﱠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪواﻧﻴﱠـ ِﺔ اﻟﻐـﺮب ﲡــﺎﻩ اﻹﺳــﻼم واﳌﺴــﻠﻤﲔ .ﺑــﻞ
إن اﳌﻘﺼــﻮد ﻣــﻦ وراء اﻹﻓـﺎدة ﻣــﻦ اﳌﻨﺠـﺰات اﳊﻀــﺎرﻳﱠﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﱠــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ اﺠﻤﻟــﺎﻻت :اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﻧِ ﱢﺪﻳﱠـﺔ ﳝﻜــﻦ
ﺎ ،وﲟﺎ ﲢﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﻗ ﱠﻮٍة وﺗﻘ ﱡﺪٍم ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﻼم واﳌﺴـﻠﻤﲔ ،ﻟﻜـﻦ اﻟﻌﻘـﺪﻳﻦ اﻷوﻟـﲔ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﲤﺜﱠﻠﺖ ﰲ اﻟ ﱠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﺜـﺮ دﻳـﺎر اﻹﺳـﻼم،
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺪا ﻋﺪواﻧﻴﱠﺔً ﻏﺮﺑﻴّﺔً ﻫﺎﺋﻠﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﱂ
ّ
وﲢﻘ ــﲑ دﻳ ــﻨﻬﻢ وﳎﺘﻤﻌ ــﺎ ﻢ ،وﺑﻠﻐ ــﺖ ذرو ــﺎ ﰲ اﳊ ــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴ ــﺔ اﻷوﱃ ﺑﺴـ ـﺤﻖ دوﻟ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼم اﻟﺒﺎﻗﻴ ــﺔ) ،اﻟ ﱠﺴـ ـﻠﻄﻨﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﱠﺔ( ،واﻗﺘﺴﺎم أﻗﻄﺎرﻫﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﰲ اﳊﺮب.
ﺼ ـﺮاﻋﺎت اﻟﺪﱠاﺧﻠﻴ ــﺔ ﺑ ــﲔ رﺟ ــﺎﻻت اﻟﻐ ــﺮب
ﻟ ــﺬﻟﻚ رأى ﻛﺜ ــﲑون ﻣ ــﻦ ﺗﻴﱠ ـﺎر ﳏﻤ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪﻩ 15أن اﻟﻌﻠّ ـﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼ ــﺮ ﰲ اﻟ ﱢ
ودوﻟ ـﻪ ،أو ﻧــﺰﻋﺘﻬﻢ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎرﻳﱠﺔ ،ﺑــﻞ ﺗﺘﻌــﺪى إﱃ اﻟﻌﻘﻠﻴﱠ ـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ،واﻟﺜﱠﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ،وﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻐــﺮب ﻣــﻊ اﻹﺳــﻼم؛
ـﻮﻳﻼ ﳌﻌــﺎداة اﻹﺳــﻼم واﳌﺴــﻠﻤﲔ ،ﻣــﻦ
ﻓﺎﻟﻌﻘﻠﻴﱠـﺔ واﻟﺜﱠﻘﺎﻓــﺔ ﻣﺎدﻳﺘــﺎن ﻏــﲑ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺘﲔ ،وﳘــﺎ ﺗﺴــﱰﺟﻌﺎن وﺗﺒﻠــﻮران ﺗﺎرﳜًــﺎ ﻃـ ً
أﻣﺮا ﻏﲑ ﻣﺴﻮغ ﺑﻞ وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ.
ﱠﻘﺎﰲ اﳊﻀﺎر ﱢ
ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﱠﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺜ ّ
ﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻐﺮب ً
ي ،واﻵﺧﺮ اﻟ ﱢﺴ ّ
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ـﺎﻫﺮا
وﻋﻠــﻰ أن اﳋﻠــﻞ اﻵﺧــﺮ  -اﳋﻠــﻞ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺸــﺮوع اﻟ ﱠﺪوﻟــﺔ  ،-ﺑــﺪا آﻧــﺬاك أﺷ ـ ﱠﺪ أﳘﻴ ـﺔً ،ﻷﻧﱠـﻪ ﻛــﺎن ﻇـ ً
وﻣﺒﺎﺷ ـ ًـﺮا؛ ﻓﻘ ــﺪ ﻋﻤ ــﺪ ﻣﺼ ــﻄﻔﻰ َﻛﻤ ــﺎل إﱃ اﻟﻔﺼ ــﻞ ﺑ ــﲔ اﻟ ﱠﺴـ ـﻠﻄﻨﺔ واﳋﻼﻓ ـﺔ ﻋ ــﺎم 1922م ،ﰒ أﻟﻐ ــﻰ اﳋﻼﻓ ــﺔ ﻋ ــﺎم
اﻟﱰﻛـﻲ اﳉﺪﻳـﺪ ،ﻣـﻊ ﻋﺪاﺋﻴـﺔ
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴًّﺎ ﻣﺘﺸﺪ ًدا 17ﻓﺼﻞ ﲟﻘﺘﻀـﺎﻩ اﻟـ ﱠﺪﻳﻦ ﻋـﻦ اﻟ ﱠﺪوﻟـﺔ ﰲ اﻟﻨﱢﻈـﺎم ﱡ
1924م ،وأﻗﺎم ً
ﺻﺮﳛﺔ ﺿ ﱠﺪ اﻹﺳﻼم وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ورﺟﺎﻻﺗﻪ.

ﻟﻜــﻦ ﺑــﺪأت ﺗﻈﻬــﺮ ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟﺒﻠــﺪان ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻘــﻮى اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎرﻳﱠﺔ اﳌﺴــﻴﻄﺮة ،أو ﺑــﺪون رﻋﺎﻳﺘﻬــﺎ أﻧﻈﻤ ـﺔٌ ﺳﻴﺎﺳ ـﻴﱠﺔٌ ذات
ي دوٍر ﺣــﱴ ﰲ ﳎــﺎل إﺳــﺒﺎغ
ﻧﺰﻋــﺎت ﻗﻮﻣﻴﱠـﺔ أو ﻗﻄﺮﻳﱠـﺔ ،ﻻ ﺗﻌــﺎﻟﻦ اﻹﺳــﻼم وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ اﻟﻌــﺪاء ،ﻟﻜﻨﱠﻬــﺎ ﻻ ﺗــﱰك ﻟــﻪ أ ﱠ
اﳌﺸﺮوﻋﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﺪات ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﻣﻨﺬ اﻟﺜﱡﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟ ﱠﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﱠﺔ 18ﰲ اﳌﺸﺮق ﺗﺘﻠ ﱠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻟﻈﱡﻬـﻮر واﻻﺳـﺘﺘﺒﺎب ،وﺗﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺼـﺎدر
ﻓﻜﺮا وﻣﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﺰﻳﺢ اﻹﺻﻼﺣﻴﱢﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﲔ ﺟﺎﻧﺒًﺎ.19
اﻟﻘﻮﻣﻴﱠﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﱠﺔ ً

ـﻴﻼ ﻫــﻴﻤﻦ
ﻟﻘــﺪ ﺗﻮﻟﱠـﺪت ﰲ وﻋــﻲ اﻟﻨﱡﺨﺒــﺔ اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ أزﻣـﺔٌ ﳒﻤـﺖ ﻋــﻦ اﳋﻴﺒــﺔ ﺑــﺎﻟﻐﺮب وﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ وﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻪ ،أﻓــﺮزت ﺟـ ً
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮ
ّ

ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ «رﺷﻴﺪ رﺿﺎ» 20أﺣﺪ ﲢ ﱡﻮﻻﺗﻪ ،وﻇﻬﻮر ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻫﺎﺟﺲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ اﳍﻮﻳـﱠﺔ

3

ﺣﺎﺿ ــﺮا ﺑﻘ ـ ٍ
ـﻮة ﰲ اﳌﺸ ــﺮوع اﻹﺻ ـﻼﺣ ّﻲ ،ﳉﻤﺎﻋ ــﺔ اﻹﺧ ـﻮان اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ اﻟ ــﱵ ﻗ ــﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺴ ــﻬﺎ اﻟﺸ ــﻴﺦ ﺣﺴ ــﻦ اﻟﺒﻨ ــﺎ ﻋ ــﺎم
ً
21
1928م ﰲ اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ  ،واﻟﱵ ﺑﺪأت ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ دﻳﻨﻴّﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ ،ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻷﺧﻼق واﻟ ﱠﺸﻌﺎﺋﺮ ،واﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴّﺔ
ٍ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ٍﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻛﺔ إﺣﻴﺎﺋﻴﱠﺔ ،ﻻ ﺗﻌﲎ

وﺿــﻊ ﻧﺸــﻮء ﺣﺮﻛــﺔ اﻹﺧـﻮان اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑــﺬور اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ﺑــﲔ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ،وﻓﻜــﺮ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﺻــﻼﺣﻴﱠﺔ،22
ﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳉﻴﻞ اﻟﺜﱠـﺎﱐ
ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺎت ﺳﺘﻨﻀﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮﻳﲔ ،ﺧﺎ ﱠ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﻮدودي ،وﻣﻔﻜﺮي ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ.23
ﻛﺎﻧــﺖ ﻓﻜــﺮة «اﳊﺎﻛﻤﻴــﺔ» 24ذروة اﻟﺘﱠﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﻄﻴﻌــﺔ ،ﺑﻌــﺪ أن أودت ﺎﺋﻴًّــﺎ ﺑﻔﻜــﺮة اﻟ ﱠﺪوﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ـﺔ .ﻟﻜﻨﻬــﺎ
ﺳﺘﻮﻟﱢﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻮارﺟﻴﱠﺔ ﰲ ﺟﺴﻢ اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،أﳒﺒﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻜﻔـﲑ ﺑـﲎ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓـﺔ
ـﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺘﻨــﺔ واﳊــﺮب اﻷﻫﻠﻴــﺔ )ﺣﺮﻛــﺎت :
أﺳــﺎءت اﺳــﺘﺨﺪام ﻓﻜــﺮة اﳉﻬ ـﺎد ،وﻓﺘﺤــﺖ اﺠﻤﻟــﺎل اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ّـﻲ واﻻﺟﺘﻤـ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ( ،واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻨﱠﻈﲑة.25
اﻟﺘﻜﻔﲑ واﳍﺠﺮة ،واﳉﻬﺎد
ّ
وﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﲡﺮﺑــﺔ اﳌﻘﺎوﻣــﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻼﺣــﺘﻼل اﻟﺴــﻮﻓﻴﱵ ﺗﻌﻄــﻲ زﲬًــﺎ ﳍــﺬﻩ اﳊﺮﻛــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ ﻗــﺪرا ﺎ اﳌﺎدﻳـﱠـﺔ
ﻀﺎرﺑﺔ ،26ﺑﻌﺪ أن ﱠزود ﺎ اﻟﺜﱠﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﱠﺎﻗﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل.27
اﻟ ﱠ

وﻗــﺪ أﻓــﺮزت ﻇــﺎﻫﺮة اﳌﻘﺎوﻣــﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻴــﺎرات ﺟﻬﺎدﻳــﺔ ﻋﺪﻳــﺪة ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘــﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ أدت إﱃ وﻻدة
ﺗﻨﻈــﻴ ٍﻢ ﺟﻬــﺎدي اﻧﺘﻘــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﳉﻬــﺎد اﻟــﻮﻃﲏ إﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﳉﻬــﺎد اﻟﻌــﺎﳌﻲ ،وﻋﻮﳌــﺔ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﲤﺜّــﻞ ﺑﻨﺘﻈــﻴﻢ
«اﻟﻘﺎﻋﺪة» 28اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺼﺒﺢ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻋﻠــﻰ اﻟ ـﱡﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﳉــﺪل اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﺣــﻮل أﺳــﺒﺎب ﺑــﺮوز ﻇــﺎﻫﺮة «اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳــﻲ» ﱠإﻻ أﻧﱠـﻪ ﱂ ﳛﺴــﻢ ﺑﺸـ ٍ
ـﺎﺋﻲ
ـﻜﻞ ـ ﱟ
ّ
ٍ
أﻃﺮوﺣﺎت ر ٍ
ﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﳏﺎو ٍﻟﺔ ﻟﺘﻔ ﱡﻬﻢ اﻟﻈﱠﺎﻫﺮة ،وﻫﻲ:
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﲬﺲ
ﱠأوًﻻ :ﻓﺸ ــﻞ اﻟﻨﱡﺨ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﱠـ ـﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﱠـ ـﺔ :إذ ﻳــﺮى ﻓ ـﺆاد ﻋﺠﻤــﻲ أن ﻫــﺬا اﻟﻔﺸــﻞ ﻳﻌــﻮد ﰲ ﺟــﺰٍء أﺳﺎﺳـ ﱟـﻲ ﻣﻨــﻪ إﱃ
اﻟﻄﺮﻳﻘ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﲢﺎﻟﻔ ــﺖ ــﺎ ﳔ ــﺐ ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ اﻻﺳ ــﺘﻌﻤﺎر ﻣ ــﻊ اﳊﺪاﺛ ــﺔ واﻟﻐ ــﺮب ،ودﻓﻌـ ـﻮا إﱃ اﺣﺘﻘ ــﺎر ﺷ ــﻌﻮ ﻢ ﻟﻜﻮ ــﺎ
ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ.29
اﻹﺳــﻼﻣﻮﻳﱠﺔ رﱡد
وﻳــﺮى ﻓﻴﺸــﺮ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻔﺸــﻞ أﺣــﺪ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ،وراء ﺑــﺮوز اﻹﺳــﻼم اﳌﺴ ـﻠﱠﺢ ،وﻳﻘــﻮل ﻓﻴﺸــﺮ :إن ْ
ﻓﻌـ ٍـﻞ ﻋﻠــﻰ ﻓﺸــﻞ «اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴــﺔ اﻟ ﱠﺴ ـﺎذﺟﺔ» اﻟــﱵ ﺳــﺎدت ﰲ ﺛﻼﺛﻴﻨــﺎت اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ،واﺷ ـﱰاﻛﻴﺔ اﻟﻌــﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟــﺚ اﻟــﱵ
ﺳﺎدت ﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت.30
وﻳﻘ ﱢﺪم ﺑﺮوز اﻹﺳﻼم ﻛﻨﺘﺎج ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﱡﺨﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﱠـﺔ اﻟـﱵ ﺧﻠﻔـﺖ اﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳﱠﺔ اﻷوروﺑﻴﱠـﺔ ،ﻋﻠـﻰ ﻣﻼﻗـﺎة
أﻣﺎل ﺷﻌﻮ ﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎ ﺎ.
ﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ :إذ ﳚﻌﻞ ﺗﻮﺳﻊ اﻟ ﱠﺪوﻟﺔ اﻟﻨﱠﺎﻣﻴﺔ ًّ
ﺼﻌﺐ ﻋﻠـﻰ
ﻛﻼ ﻣﻦ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺒُﻨﻴﺔ اﻟﺘﱠﺤﺘﻴﱠﺔ ﻣﻦ اﻟ ﱠ
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟ ﱢ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟ ﱡﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮار ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛﻼ
وﺣﻴــﺚ ﺗ ـﺮﺑﺢ اﻟﻴــﺪ اﻟﻄُـﻮﱄ ﻟﻠﺒُﻨﻴــﺔ اﻟﺘﱠﺤﺘﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻴــﺪ اﳊﺪﻳﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺘﱠﺴــﻠﻂ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎت اﳌﺴــﻠﻤﺔ ،ﺗﻜــﻮن اﻟﻨﱠﺘﻴﺠــﺔ ﺗ ـﺂ ً
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐّ ،أي أن اﻟﻄﱠﺒﻴﻌــﺔ اﻟ ﱢﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳــﺔ ﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر ﺿـﻴﱠﻘﺖ ﻛـ ﱠـﻞ اﳌﺴــﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﱠﺔ
4

اﳌﺘﻮﻓﱢﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻏﻴﻠﺴﻨﺎن.31
ﺼﻐﲑة.32
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :أزﻣﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﱠﺔ اﻟ ﱠ
اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﱠﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﱪﺟﻮازﻳﱠﺔ اﻟ ﱠ
ﺼﻐﻴﺮة :إذ ﺗﺮى ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻴﺪي أن ْ

ﺼـﻐﲑة ﲝﺴــﺐ
ﺼـﻐﲑة ،وﺗﻨﺸــﺄ أزﻣــﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳــﺔ اﻟ ﱠ
اﻹﺳــﻼﻣﻮﻳﱠﺔ ﰲ أزﻣــﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳــﺔ اﻟ ﱠ
وﻳـﺮى ﻏﻴﻠﺴــﻨﺎن ﻛـﺬﻟﻚ أ ﱠن أﺻــﻮل ْ
ﻏﻴﻠﺴﻨﺎن ﻣﻦ واﻗﻊ أن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﲪـﻞ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻏﺎﻣﻀـﺔ ﻟﻠﱪﺟﻮازﻳـﱠﺔ اﻟﺼـﻐﲑة ،اﻟـﱵ ﲤ ﱠﻜﻨـﺖ ﻣـﻦ اﻟ ﱠﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ دوﻟـﺔ ﻣـﺎ
ِ
ـﻮﻣﻲ واﺳــﻊ اﻻﻧﺘﺸــﺎر وﻗﺴ ـﺮﻳًﺎ ،ﻟﻜﻨﱠﻬــﺎ اﺳــﺘﻤﺮت ﻋــﺎﺟﺰًة ﻋــﻦ
ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر ،ﻋــﱪ ﲡﻨﻴ ـﺪﻫﺎ ﰲ ﺻــﻔﻮف ﺟﻬــﺎ ٍز ﺣﻜـ ﱟ
اﻟﻮﺻ ــﻮل إﱃ اﻟ ﱡﺴ ـﻠﻄﺔ واﻟﺜﱠ ـﺮوة ﺑﺴ ــﺒﺐ اﻟ ﱠﺴــﻴﻄﺮة اﳌﺴ ــﺘﻤﺮة ﻟﻠﻨﱡﺨ ــﺐ اﳊﺎﻛﻤ ــﺔ؛ أي أن اﻟﺘﱠﻌﺒﺌ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬ ــﺎ اﻟﱪﺟﻮازﻳﱠـﺔ
ﺼﻐﲑة ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟ ﱡﺴﻠﻄﻨﺔ.33
اﻟ ﱠ
اﺑﻌــﺎ :اﻟﺒﺘــﺮو دوﻻر واﻟﺘﱠﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳّﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺘﻮازﻧــﺔ :إذ إن ﻫﻨــﺎك ﳎﻤﻮﻋـﺔً ﺷــﺎﺋﻌﺔً ﺟـ ًـﺪا ﻣــﻦ اﻵراء اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم
رً
ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑـ ــﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳّﺔ ودﻻﻻ ـ ــﺎ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ــﻴّﺔ ،ﻳـ ــﺬﻳﺐ اﻟﻨﱡﻤـ ــﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳّﺘﲔ ،اﻟ ـ ـﱠﺮواﺑﻂ
ٍ
ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻳﻮﻟﱢﺪ
وﺗــﱪز اﻹﺳ ـﻼﻣﻮﻳﱠﺔ ﻛــﺮﱠدة ﻓﻌـ ٍـﻞ ﻋﻠــﻰ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﻨﱡﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟ ﱠﺴ ـﺮﻳﻊ؛ ﻓﺘــﺪﻣﲑ اﻷﳕــﺎط اﻟﺘﱠﻘﻠﻴﺪﻳﱠـﺔ ﻟﻠﺤﻴـ ِ
ـﺎة واﻟﻐﻤــﻮض
ْ
ّ
اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ ذﻟﻚ ﺑﻪ ،ﻳﺪﻓﻌﺎن اﻟﻨﱠﺎس إﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺣﻴـﺎ ﻢ اﻟﺘﱠﻘﻠﻴﺪﻳـﱠﺔ أو إﱃ إﻋـﺎدة ﺗﺄﻛﻴـﺪﻫﺎ وﺳـﻴﻠﺔً ﻟﻠﺘﱠـﺄﻗﻠﻢ ﻣـﻊ
اﻟﺘﱠﻐﲑات.
ـﺎﻓﻲ :إذ أ ﱠدى ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌـﺎت اﳌﺴــﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻨﱢﻈـﺎم اﻟﱠﺮأﲰـﺎﱄ اﻟﻌــﺎﳌﻲ اﳋﺎﺿـﻊ ﻟﺴــﻴﻄﺮة
ً
ﺧﺎﻣﺴـﺎ :ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﱠﺂﻛـﻞ اﻟﺜﱠﻘـ ّ
ٍ
ٍ
ـﺎﳌﻲ ﻳﻘــﻮدﻩ
اﻹﺳــﻼﻣﻮﻳﱠﺔ ﺑــﺮزت ﻛﺎﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﻀــﻤﺎم إﱃ ﻧﻈــﺎم ﻋـ ﱟ
اﻟﻐــﺮب إﱃ إﺿــﻌﺎف اﳍﻮﻳــﺎت «اﳌﺴــﻠﻤﺔ» أي؛ أن ْ
اﻟﻐﺮب.34
اﻹﺳـﻼﻣﻮﻳﱠﺔ ،أو «اﻟﺘﱠـﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ّـﻲ»
ﻫﺬﻩ اﻵراء اﳋﻤﺴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ً
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺎت اﻟ ﱠﺴـﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴـﻞ ﺑـﺮوز ْ
ـﻼﻣﻲ ،وﻫـ ــﻲ ﺗﺒـ ــﺪو رﱠدة ﻓﻌـ ـ ٍـﻞ ﻋﻠـ ــﻰ اﳍﻴﻤﻨـ ــﺔ واﻟ ﱠﺴـ ــﻴﻄﺮة وذﻟـ ــﻚ ﺑﺴـ ــﻠﻮك ـ ـ ٍـﺞ ﰲ اﻟﺘﱠﺤـ ــﺮر واﻟﻨﱠﻬﻀـ ــﺔ
ﰲ اﻟﻌـ ــﺎﱂ اﻹﺳـ ـ ّ
واﻹﺻــﻼح ،ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــﺲ اﻵﻟﻴــﺎت اﳌﻨﺘﻤﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺪاﺛــﺔ اﳌﺎدﻳـﱠـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ أﻏﻔﻠــﺖ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺘﱠﺄْﻧِﻴﺴ ـﻲ ﻣــﻦ اﳌﻤﺎرﺳــﺔ
ﻣﻌﺎ.
ﻴﺎﺳﻲ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ إﱃ ﺗﻀﻴﻊ اﻻﺛﻨﲔ ً
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟ ﱢﺴ ّ
ﱠﺴﻴِﻴﺲ واﻟﺘﱠﺄْﻧِﻴﺲ
اﻟﺘ ْ
ﻟﻘﺪ ﺗﺮ ﱠﺳﺦ ﰲ وﻋﻲ أﻧﺼﺎر «اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻲ» ﻣﻨﺬ ٍ
ﻋﻘﻮد؛ ﻣﺴﻠﱠﻤﺔٌ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ :أن ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻹﺻـﻼح واﻟﺘﱠـﻐْﻴﻴـﺮ
ّ
ﺴﻴﺎﺳ ـ ّـﻲ ﺧﻄﺎﺑًــﺎ
اﻟﻤﻨﺸ ــﻮد ،واﻟﺨ ــﺮوج ﻣ ــﻦ ر ﱢق اﻟﺘﱠﺨﻠ ــﻒ واﻟﺘﱠﺒﻌﻴﱠـ ـﺔ واﻟﻔﺴ ــﺎد ﱠإﻻ ﺑﺎﻟـ ـ ﱡﺪ ُﺧﻮل ﻓ ــﻲ أُﻓُــﻖ اﻟﻌﻤ ــﻞ اﻟ ﱢ
وﻣﻤﺎرﺳﺔً.
ـﺎﻟﻮﻟُﻮج إﱃ اﻟﺘﱠﺤــﺮك
وﻟﻌـ ﱠـﻞ اﳊﺪاﺛــﺔ اﳌﺎدﻳﱠــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّــﺔ ﻫــﻲ اﻟــﱵ ﲪﻠــﺖ ﻫــﺬا اﻟﺘﱠﻴــﺎر اﻟــﺬي ﺑــﺪأ إﺣﻴﺎﺋﻴًّ ـﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎرﻋﺔ ﺑـ ُ
اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،وذﻟﻚ ﻷ ﱠن اﻧﺸﻐﺎﻻت ﻫﺬﻩ اﳊﺪاﺛﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﱠـﻖ ﱠإﻻ ﺑ ِ
ـﺎﻟﻘﻴَﻢ اﳌﺎدﻳﱠـﺔ ﻟﻸﺷـﻴﺎء،
ّ
ّ
وﻷن اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ ﻣﺎدﻳـﺔٌ ﻳﺸـﻮ ﺎ ﻣـﻦ اﻷﻫـﻮاء واﻟﺸﱠـﻬﻮات ﻣـﺎ ﻳﺸـﻮب اﳊﻈـﻮظ واﳌﺼـﺎﱀ اﳊﺴـﻴﱠﺔ،
وﻣﱴ دﺧﻞ اﳌﺮء ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺴﺎر ﻻ ﻳـﻌ ِﻘﻞ ﻣـﻦ ِ
اﻟﻘـﻴَﻢ اﻟﱡﺮوﺣﻴـﺔ ﺷـﻴﺌًﺎ ،ﻓـﺈ ﱠن ﺣﻈﱠـﻪ ﻣـﻦ
ٌ َْ
ّ
ّ
اﻟﺘﱠـ ِ
ِ
ﱠ
اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﳋُﻠُﻘﻴﱠـﺔ ﺣــﱴ
ﻮل ،وﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﱠﺠﺪﻳــﺪ واﻟﻨﱡﻬــﻮض إﻻ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﱡﺮﺳــﻮخ ﰲ ﱠ
ﻴﻘﻆ واﻟﺘﱠﺒ ـ ﱡﲔ ﻣ ـﺪﺧ ٌ
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ﻳﺘﺤ ﱠﻘـﻖ اﻟﺘﱠﺠﺪﻳــﺪ اﳌﻄﻠــﻮب؛ ﻓﻴــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎراﺗــﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺧﻄﻄــﻪ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳــﻴّﺔ ﺑﻄــﺮق ﻻ ﺗﻨﻘﻠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻀﺮر ﻟﺘُﺠ ﱢﺪد إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ.35
ﺑﺎﻟ ﱠ
ِ
ﻓﻤ ــﺎ ﻳﻘﺎﺑ ــﻞ اﻟﺘ ِ
ﱡ
ﱠﺴ ـﻴِﻴﺲ ﻣ ــﻦ
ﱠﺴ ـﻴﻴﺲ إﳕ ــﺎ ﻫ ــﻮ اﻟﺘﱠ ـﺄْﻧﻴﺲ ،وﻫ ــﻮ ﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻘﻮﻣ ــﺎت اﻹﻧﺴ ــﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟ ــﱵ ﺗﺴ ــﻘﻄﻬﺎ ﻧﺰﻋ ــﺔ اﻟﺘ ْ
ْ
ﺼـﺮﻳﺢ ﻛﺎﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴــﻤﺎوﻳﺔ؛ ﻓــﺎﻟﺘﱠﻠﺒﺲ اﻟــﺬي ﻃﺒـﻊ
اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ،واﻟــﱵ ﺗﺘﻤﺴــﻚ ــﺎ اﻻﲡﺎﻫــﺎت ذات اﻟﺒُـ ْﻌـﺪ اﻹﻧﺴــﺎﱐ اﻟ ﱠ
ﱠﺴﻴِﻴﺲ ﲪﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺧـﻼل
ﺳﻠﻮك اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر «اﻟﺘﱠﺪﻳﻦ اﻟ ﱢﺴ ﱢ
ﻴﺎﺳﻲ» ﺑﺂﻓﺔ اﻟﺘ ْ
ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﱠﺄْﻧِﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮك اﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﳌﺎدﻳﱠﺔ.
ـﺘﺺ ﺑﻌـﺪ
وﻗﺪ ﺟﺮى اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ «اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﺔ» ﻟﻠ ﱠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪﺑﲑ اﻷﻣـﻮر اﻟ ﱡﺪﻧﻴﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﱠـﺔ أو اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ،ﰒ اﺧ ﱠ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﱠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺗﺪﺑﲑ اﻟ ﱡﺸﺆون اﻟﱢﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
ي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺪﻳﻨـﺔ أو اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ،ﱠإﻻ أ ﱠن ﻫـﺬا
ﺗﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﱡﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أ ﱢ
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﱢﺮﺋﺎﺳﻴﱠﺔ ﱡ
ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ٌ
ﱠ
ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﳏﻴﻂ ﺑﻜﻞ
ﱠﺴﻴِﻴﺲ ً
ﺧﺺ؛ ﻫﻮ ﺗﺪﺑﲑ اﻟ ﱡﺸﺆون اﻟﱢﺮﺋﺎﺳﻴﱠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﱠ
ﻣﺪﻟﻮﻻ أ ّ
اﻟﻠﱠﻔﻆ اﲣﺬ ﻣﻊ اﻟﺘ ْ
ﺷﻲء ،وﻻ ﺷﻲء ﻓﻮﻗﻬﺎ.

وﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟ ﱡﺸ ـﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ واﻟ ﱡﺴــﻠﻄﻮﻳﱠﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻣﺎدﻳﱠـﺔ ﺻــﺮﻓﺔ ،ورﲟــﺎ أﻛﺜــﺮ اﳌﻜﺎﺳــﺐ ﺗﻐﻠﻐـ ًـﻼ ﰲ
اﳌﺎدﻳــﺎت ،أو ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻜﺎﺳــﺐ ﻣــﻦ ﺟﻬـ ٍـﺔ ﺛﺎﻧﻴـ ٍـﺔ ﻣﺒﻠــﻎ ﻋﻠــﻢ اﳌﺘﺴــﻴﻴﺲ وﻣﻨﺘﻬــﻰ ﻣﻄﻤﻌــﻪ ،أدرﻛﻨــﺎ ﳌــﺎذا ﻻ ﻳــﱰك
ي ﻣﻌ ـ ًـﲎ ﳜ ــﺮج ﻋ ــﻦ اﳌ ــﺎدة ،وﻳﺮﻓ ــﻊ ﳘ ــﺔ اﻹﻧﺴ ــﺎن إﱃ ﲡ ــﺎوِز ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻛ ــﺎﳌﻌﲎ اﻟﺮوﺣ ــﻲ ،ﺑ ــﻞ
اﳌﺘﺴ ــﻴﻴﺲ اﻻﻟﺘﺠ ــﺎء إﱃ أ ﱢ
وﻳﺴﺘﻨﻜﻒ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر وﺻﻔﻪ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺘﻌﺎﱄ.36
ﻟﻘﺪ ﻏﻔﻞ أﻧﺼـﺎر «اﻟﺘﱠـﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ّـﻲ» ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﱠـﺄْﻧِﻴﺲ اﻟﻘـﺮآﱐ ،اﻟـﺬي أ ﱠﺳـﺲ ﻟﻨﺰﻋ ٍـﺔ إﻧﺴـﺎﻧﻴﱠﺔ واﺳـﻌﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟ ّـﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮل أ ّن ﻛــﻞ ﺷـ ٍ
ـﻲء ﻳﺮﺟــﻊ ﰲ ﺧﻄﺎﺑــﻪ إﱃ اﷲ ،ﻓــﺈ ﱠن اﻹﻧﺴــﺎن ﳛﺘـ ﱡـﻞ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻟﻘــﺮآﱐ ﻣﻜﺎﻧ ـﺔً ﻣﺮﻛﺰﻳﱠـﺔ ،ﻓﻬــﻮ
اﳌﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﷲ ،وﻫﻮ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﱠأول اﻟﻮﺣﻲ ،وﻏﺎﻳﺔ اﳋﻠﻖ إﱠﳕﺎ ﻫﻲ ﺧﲑ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﻘﻴﻢ ﺻﻠﺔ ﺑـﲔ
ـﺪرا ﻟﻠﻨﱠﻈـﺮ واﻻﻋﺘﺒـﺎر ،ﻓﻤﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن
اﷲ واﻟﻄﱠﺒﻴﻌﺔ واﻹﻧﺴﺎن ،ﲝﻴﺚ ﺗﺒـﺪو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﱠـﺔ وﻛﺄ ـﺎ ﻣﻨﻘـﺎدةٌ ﻟﻺﻧﺴـﺎن ،وﻣﺼ ً
ﰲ اﻟﻘــﺮآن ﳏﺎﻃ ـﺔٌ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻹﳍﻴﱠ ـﺔ ،ﻓﺎﻷﻧﺴــﻨﺔ ﻓﻴــﻪ درﺟ ـﺔٌ رﻓﻴﻌــﺔ ﲢ ـ ﱢﺪد ﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ اﻟﻮﺟــﻮد وﻏﺎﻳﺘــﻪ اﳋﻠــﻖ وﰲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.37
ﻳﻌﺘــﱪ اﻹﻧﺴــﺎن اﶈـﻮر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻟﻘــﺮآﱐ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻳــﺪور اﻟﻘــﻮل ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ اﻷﻏـﺮاض ،وإﻟﻴــﻪ ﺗﻌــﻮد اﳌﻌــﺎﱐ ﰲ
ﺳــﺎﺋﺮ اﳌﻘﺎﻣــﺎت ،وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ ﰲ ﳎــﺎل اﳋﻄــﺎب اﻟﺘﱠﻜﻠﻴﻔــﻲ وﺣﺴــﺐ ﳑــﺎ ﻳﺒــﺪو ﺑــﺪﻳﻬﻴًّﺎ ،إذ اﻟﻘــﺮآن ﺧﻄــﺎب ﻣــﻦ اﷲ
ﺗﻌــﺎﱃ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ،وﻟﻜــﻦ ﰲ ﻛـ ﱢـﻞ ﳎــﺎﻻت اﻟﺒﻴــﺎن ﻟﻠﺨﻠــﻖ اﻹﳍــﻲ ،وﻟﻠﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻜﻮن وﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ،وﰲ ﻛــﻞ ﻣﻘﺎﻣــﺎت اﻟ ﱠﺸـﺮح
ﻣﻘﺎﻣ ــﺎ ﰲ اﻟﻘ ــﺮآن اﻟﻜ ــﺮﱘ ﻳﻐ ــﺎﻳﺮ ﰲ اﻟﻨﱠـ ـﻮع ﻣﻘ ــﺎم
اﻟﻮ ُﺟـ ـﻮدي ﰲ ﳐﺘﻠ ــﻒ اﻷﻏـ ـﺮاض ،وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﺸ ــﻬﺪ ﺑ ــﺄ ﱠن ﻟﻺﻧﺴ ــﺎن ً
ُ
ﲨﻴﻌﺎ.
اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ً
ـﺎﻫﻢ ﱢﻣـ َـﻦ
وﻗــﺪ اﺳــﺘﺠﻤﻊ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﱐ ﻛﻠّﻬــﺎ ،ﻗﻮﻟــﻪ –ﺗﻌــﺎﱃَ } :-وﻟََﻘـ ْﺪ َﻛﱠﺮْﻣﻨَــﺎ ﺑـَ ِـﲏ َ
ـﺎﻫ ْﻢ ِﰲ اﻟْﺒَ ـﱢﺮ َواﻟْﺒَ ْﺤـ ِﺮ َوَرَزﻗْـﻨَـ ُ
آد َم َو َﲪَْﻠﻨَـ ُ
ِ
ﻀ ـ ْﻠﻨَﺎﻫﻢ ﻋﻠَــﻰ َﻛﺜِ ـ ٍﲑ ﱢﳑـﱠـﻦ ﺧﻠَ ْﻘﻨَــﺎ ﺗَـ ْﻔ ِ
ﻀــﻴﻼً{38؛ ﻓــﺎﻟﺘﱠﻜﺮﱘ ﻫــﻮ اﻹﻋــﻼء واﻹﻋ ـﺰاز ،وﻫــﻮ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻺﻧﺴــﺎن
اﻟﻄﱠﻴﱢﺒَــﺎت َوﻓَ ﱠ ُ ْ َ
ْ َ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.39
ﱠ
ﻴﺎﺳﻲ» وﻟﻮ ﻇﻬﺮت ﲟﻈﻬﺮ اﻟﱢﺮﻓﻌﺔ واﻟﺘﱠﺴـﺎﻣﻲ ،إن ﻫـﻲ إﻻ ﺣﺼـﻴﻠﺔُ دوام
إن اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ أﻧﺼﺎر «اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴ ّ
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اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﳌﺎدي ﻟﻸﺷﻴﺎء ،إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻴﻨﻪ ،وﻗﺪ أﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ،وإذا ﻋﻠﻤﻨـﺎ أن
ﱠﺴﻴِﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌ ﱡﺪ اﻟ ﱢﺪﻳﻦ ﻋﺎﺋ ًﻘﺎ ﻣﻦ أﺷ ﱢﺪ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﱠﻌﺠﻴﻞ ﺑﻘﻬﺮﻫﺎ ،ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻬﺪ اﻟ ﱠﺴـﺒﻴﻞ
ﻛﻞ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘ ْ
إﱃ اﻹﺻ ــﻼح واﻟﺘﱠـ ْﻐﻴ ــﲑ ،ﻓﺤﻴﻨﺌ ـ ٍـﺬ ﻻ ﻧﺴ ــﺘﻐﺮب أن ﻳﻀـ ـﻄﺮ ﻛ ــﻞﱞ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎﻗﺘﻪ اﳌﺼ ــﻠﺤﺔ إﱃ اﻟﺘﱠﻌ ــﺎون ﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻘ ــﻮى
ﱠﺴﻴِﻴﺴﻴﺔ إﱃ أن ﻳﺘﺴﱰ أو ﻳﺘﻨ ﱠﻜﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻟ ﱢﺪﻳﲏ ،ﻛﻤﺎ ﺣـﺪث ﻣـﻊ أﻧﺼـﺎر «اﻟﺘﱠـﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ّـﻲ» ﰲ ﺳـﻴﺎق اﻟﺘﱠﺤـﻮل
اﻟﺘ ْ
إﱃ ﺣﺮﻛ ـ ٍ
ـﺎت ﺳﻴﺎﺳـ ـﻴﱠ ٍﺔ ﺗﻨﺸ ــﺪ اﻟـ ـ ﱠﺪﻋﻢ واﳌﺴ ــﺎﻧﺪة واﻟﺘﱠﺄﻳﻴ ــﺪ ،ﻓﻜـ ـﺎن ﻻ ﺑ ــﺪ ﳍ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﱠﻌ ــﺎون ،اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي أﻓﻀ ــﻰ إﱃ
اﻻرﺗﺒــﺎط ﻣــﻊ ﳎﻤــﻞ اﻷﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﱠﺴﻴِﻴﺴــﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨــﺔ ﺑﻌﻼﻗـ ٍ
ـﺎت ــﺪف إﱃ ﻛﺴــﺐ اﻟﺘﱠﻌــﺎﻃﻒ ﻣــﻊ ﻗﻀــﺎﻳﺎﻫﺎ اﻟــﱵ
ْ
ﺗﻨﺎﺿــﻞ ﻣــﻦ أﺟﻠﻬــﺎ ،ﱠإﻻ أن ﲦــﻦ ﻫــﺬا اﻻرﺗﺒــﺎط ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﻤــﻴﺶ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟ ـ ﱢﺪﻳﲏ واﻟﱡﺮوﺣــﻲ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬــﺎ
وﺑﺮاﳎﻬﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﻨﱢﻀﺎﱄ.40
وﻣــﻦ أوﺟــﻪ اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﳉﻮاﻧــﺐ اﻟﺘﱠﺄْﻧِﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴــﻴﻴﺲ ،أ ــﺎ ﺗﺮﻛــﺖ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴّــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌﻤـ ُـﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﻮﱘ
ﺳ ــﻠﻮك اﻹﻧﺴ ــﺎن ﺑﺘﻮﺟﻴﻬ ــﻪ إﱃ ﻓﻌ ــﻞ اﳋ ــﲑ ،وإذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟـ ـ ﱢﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴ ــﻤﺎوﻳﺔ ﺗﻨﺒ ــﲏ ﻋﻠ ــﻰ رﻛـ ـ ٍﻦ ﺛﺎﺑ ـ ٍ
ـﺖ ﻫ ــﻮ اﻟﻌﻤ ــﻞ
ﺑﺎﻷﺧﻼق ،ﻓﺈن اﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﳌﺠﺎﻧِﺒـﺔ ﻟﻠـ ﱢﺪﻳﻦ ﻫـﻲ اﻷﺧـﺮى ﺗـ ﱠﺪﻋﻲ أ ـﺎ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ أﺧ ٍ
ـﻼق ﳏـ ﱠﺪدة ،وﻣﺪروﺳـﺔ ﺗﺘﺤـﺮى
َُ َ
ﰲ وﺿﻌﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔً ﲤﺎم اﻟﻨﱠﻔﻊ ﻟﻠﻔﺮد واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
واﳊــﻖ أن ﻫــﺬﻩ اﻷﺧــﻼق وﻟــﻮ أ ﱠدت إﱃ ﻓﻮاﺋــﺪ ﻇــﺎﻫﺮٍة وﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻣﻐﺮﻳــﺔ ،ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻌﺘــﱪ ــﺎ ،ﻷن اﻷﺧــﻼق اﻟــﱵ ﻻ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ٍ
ﻣﻌﺎن روﺣﻴﱠ ٍﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳُﺆﻣﻦ أن ﺗﻨﻌﻄﻒ إﱃ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻴﺚ ﻳﻈ ﱡﻦ أ ﺎ آﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼم.
ﱠﺴﻴِﻴﺲ ﻫﻮ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﱠﺄْﻧِﻴﺲ ،وﻻ ﺗﺄﻧﻴﺲ ﺑﻐـﲑ أﺧـﻼق ﻣﺴـﺘﻤ ﱠﺪة ﻣـﻦ اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺸﱠـﺮع ،ﻓـﻼ ﻳـُﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
وإذا ﻛﺎن اﻟﺘ ْ
اﻻﳓﺪار إﱃ اﻟ ﱠﺸﺮ.41
ﻣﻦ ْ

42
ﱠﺴﻴِﻴﺴــﻴﺔ
اﺛﻲ اﳌـﺎد ﱢ
ي ﻟﻠ ﱢﺴﻴﺎﺳــﺔ ،وﺗﺴـﺮﺑﺖ إﻟﻴﻬـﺎ اﻟـﱡﺮوح اﻟﺘ ْ
ـﻼﻣﻲ» ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊَـ َـﺪ ّ
ﻟﻘـﺪ أﺧــﺬت ﺣﺮﻛـﺎت «اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻹﺳـ ّ
اﻟﻼأﺧﻼﻗﻴ ــﺔ اﳌﺒﺜﻮﺛ ــﺔ ﻓﻴﻬﻤ ــﺎ ،واﺳ ــﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﳎﻤ ــﻞ ﺗﺼ ــﻮرا ﺎ ﻷﺑﻌ ــﺎد اﻹﺻ ــﻼح واﻟﺘﱠـ ْﻐﻴ ــﲑ ،إﱃ أن ﻃﻐـ ـﺖ ﺗ ــﺪرﳚﻴًّﺎ
اﳌﻘــﻮﻻت اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ـﻴﱠﺔ ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻨﱢﻀــﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻘــﻮﻻت اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻨﺘﻬــﻲ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼــﺎل ﻋﻨﻬﻤــﺎ ،وﺗﺴــﺘﺒﺪ ﺑﻌــﺪ ﺣ ـ ٍ
ﲔ
ﱠﺴﻴِﻴﺴـﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳـﻖ اﻹﻓـﺮاط ،إذ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺗﺼـ ﱡﻮر ﳚـﺰئ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺑﺮﺳﻢ اﻵﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﻠﻴﱠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ ﻓﻘـﺪ أﺧـﺬت اﻟﻨﱠﺰﻋـﺔ اﻟﺘ ْ
اﺣﺪا وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﱠـ ْﻐﻴﲑ ﰲ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى.
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﻳﺴﻘﻂ ﱠ
اﳌﻜﻮﻧﺔ ،إﻻ و ً
ﻛﻞ اﻷﺟﺰاء ّ

وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘــﺪ ﻟﺰﻣﻬــﺎ أن ﺗﺴــﺘﻨﻔﺮ أﻗﺼــﻰ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ ﻓﻴﻬــﺎ وﻏــﲑ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ ،ﺣــﱴ ﺗــﺘﻤ ﱠﻜﻦ ﻣــﻦ دﺣــﺾ اﳌﻨﺎزﻋــﺔ،
وﻳﻘﻊ اﻟﺘﱠﺴﻠﻴﻢ ﳍﺎ ﺑﻈﻬﻮر اﳊ ﱢﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻫﺎ دون اﻟﻐﲑ.
ﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،أو إﳕـﺎ ﺷـﺮﻃﻪ أن ﻳﺘﻘﻴﱠـﺪ ﰲ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟﺘﱠﺄْﻧِﻴﺴ ّـﻲ ،ﻓﺈﻧﱠﻨـﺎ
ً
وﳌﱠﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﱢﺴ ّ
ﻧﺪرك ﻣﺪى اﻟﺘﱠﻌﺒﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍـﺬﻩ اﻟﻨﱠﺰﻋـﺔ أن ﲡـﻲء ـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﻧـُﺪرك َﻣـ َﺪى اﻟﺘﱠﻜﻠـﻒ واﻟﺘﱠﻌﻨـﻒ اﻟﻠﱠـﺬﻳﻦ ﺳـﺘﻨﻄﺒﻊ ﻤـﺎ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﱠﻌﺒﺌﺔ.
إن واﻗﻊ ﺣﺮﻛﺎت «اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻲ» اﻟﻴﻮم وﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻧﺰﻋـﺔٌ ﺗﺴﻴﻴﺴـﻴﺔ دون وﺟ ِ
ـﻮد وﻋـ ٍﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﱟـﻲ ﳛﻜـﻢ
ّ
ﱡ
اﻟﻨﱠﻈــﺮ واﻟ ﱡﺴـﻠﻮك ﻳﺘﺄﺳــﺲ ﻋﻠــﻰ اﳋــﲑ ،وﻳﺒــﺪو أن ﺧﻄﺎ ــﺎ ﻳﻨﺴــﺎق ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﺸــﻌﺮ إﱃ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄـﺮق اﻟﺘﱠﺒﻠﻴﻐﻴﱠـﺔ
ـﺮﰊ اﳌ ــﺎدي ،ﻓ ــﻼ ﻳﺒ ــﺎﱄ ﰲ ﲢﻠﻴﻼﺗ ــﻪ واﺳ ــﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﱠإﻻ ﲟ ــﺎ ﳚﻌ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺘﱠﺤﻠ ــﻴﻼت
اﻟ ــﱵ ﻳﺘﱠﺒﻌﻬ ــﺎ ﺧﻄ ــﺎب اﳊﺪاﺛ ــﺔ اﻟﻐ ـ ّ
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺘﻌﻠﱢﻘﺔً ﺑﺎﻹرادة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﱠﺔ وﺣﺪﻫﺎ.
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ﱠ
ـﺎدرا ﻋ ﱠﻤ ـﻦ ﻻ ﺗﺸــﻐﻠﻪ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻹﳍﻴﱠـﺔ ،وﻛــﺎن اﻷﺣــﺮى
ـﻼﻣﻲ ﻗــﺪ ﳛﺴــﺒﻪ ﺻـ ً
ﺣــﱴ أن اﻟﻮاﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳋﻄــﺎب اﻹﺳـ ّ
ﺑﺄﺗﺒــﺎع «اﻟﺘﱠــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳــﻲ» أن ﳚﺘﻬــﺪوا ﰲ إﻧﺸـﺎء ﺧﻄـ ٍ
ـﺎب ﻣﺄﺻــﻮل ﻳﺼــﻄﺒﻎ ﺑﺄوﺻــﺎف اﳌﻌﻴـﺔ اﻹﳍﻴــﺔ ،وﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﰲ
ّ
ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺮوا ﺬﻩ اﳌﻌﻴـﺔ ،ﺑـﻞ أن ﻳﺘﺤ ﱡﻘﻘـﻮا ـﺎ ﻋﻤﻠﻴًّـﺎ ،ﰒ أن ﻳﺴـﺘﻌﻴﻨﻮا ـﺬا اﻟﺘﱠﺤﻘـﻖ ،ﻛـﻲ ﻳﺴـﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨـﻪ ﻣﻘ ٍ
ـﻮﻻت
ـﺎﻟﺮﻛﻮن إﱃ دﻋــﺎﻣﺘﻴﻦ ﻛﻤــﺎ ﻳــﺮى أﺳــﺘﺎذﻧﺎ
إﺟﺮاﺋﻴﱠـﺔ وأﺣﻜــﺎم ﻣﻨﺘﺠـ ٍـﺔ ﻳﺒﻨــﻮن ــﺎ ﺧﻄﺎﺑـًـﺎ ﻣﺘﻔـﱢﺮًدا ،وﻻ ﺳــﻴﺒﻞ إﱃ ذﻟــﻚ إﻻ ﺑـ ﱡ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ :دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﱠﺠﺮﺑﺔ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﱠﺔ اﻟﺤﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻬﺎ آﻓﺔ اﻟﺘﱠﻨﺎزع ،وﺗﺆﱢﻣﻦ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱠﻜﺎﻣﻞ.
ودﻋﺎﻣ ــﺔ اﻟﻔﻜ ــﺮ اﻟﻤﺤـ ـ ﱠﺮر ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮوط اﻟﻤﻨ ــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻘﻠﻴﱠـ ـﺔ واﻟﻤﻌ ــﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠـ ـﺔ اﻟﻤﺴ ــﺘﺠ ﱠﺪة ،واﻟ ــﺬي ﻳﻘﻴﻬ ــﺎ آﻓ ــﺔ

اﻟﺘﱠﺤﺠﺮ ،وﻳﺆﱢﻣﻦ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪد.43
وﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟــﻚ إﻻ ﺑﺒﻨـ ِ
ي ﻳﻔــﺘﺢ اﻵﻓــﺎق ﻟﻠ ـ ﱡﺪﺧﻮل ﰲ أُﻓُــﻖ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﱠﺔ ،وﳛــﺘﻔﻆ
ﰲ ﻧﻘ ـﺪ ﱟ
ـﺎء ﻣﻨﻄـ ٍـﻖ ﺣ ـﻮار ﱟ
ي اﺧــﺘﻼ ﱟ
ٍ
ﲟﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﱠﺔ.
ﱠﺴﻴِﻴﺲ واﻟﻌُ ْﻨﻒ
اﻟﺘ ْ

ﱠﺴﻴِﻴﺲ ﻟﺪى أﻧﺼـﺎر «اﻟﺘﱠـﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ّـﻲ» ﻫـﻮ اﻧﻌﻄﺎﻓﻬـﺎ إﱃ ﺳـﻠﻮك ﻋﻨﻴـﻒ ﰲ
ﱠ
ﻟﻌﻞ أﺧﻄﺮ اﳌﺰاﻟﻖ اﻟﱵ واﻛﺒﺖ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘ ْ
ـﺎﰊ واﳌﺮﺋ ﱢـﻲ،
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﺪﱠاﺧﻠﻲ و
ﻣﻜﻮﻧًﺎ أﺳﺎﺳﻴًّﺎ ﻣﻦ ﻣﻜ ﱢﻮﻧﺎت ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﳋﻄ ﱢ
ﱢ
اﳋﺎرﺟﻲ ،ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻌُْﻨﻒ ّ
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺷـ ﱠﻮﻩ ﻣﻔﻬــﻮم اﳉﻬــﺎد ﰲ اﻹﺳــﻼم وﻋﱠﺮﺿــﻪ ﻷﺑﺸــﻊ أﻧـﻮاع اﻟﺘﱠﻀــﻴﻴﻖ واﶈﺎﺻــﺮة داﺧﻠﻴًّـﺎ وﺧﺎرﺟﻴًّـﺎ ،ﻓﻘــﺪ وﻗــﻊ

ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ اﺑﺘﺪاءً ﺑﻘﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ :ﻗﺘﺎل اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ واﻟﻜﻔﺎر ،ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻐﻨـﺎﺋﻢ واﻟﺴـﺒﻲ واﻷرض ،ﰒ ﺗﻮ ﱠﺳـﻊ ﻧﻔـﺮ آﺧـﺮ

ﻣﻨﻌـﺎ ﻟﺤﺮﻳـﺔ اﻻﻋﺘﻘـﺎد ،ﰒ ﺗﻄـ ﱠﻮر
ﲝﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ :ﻗﺘﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴـﺪة ،وﻟـﻮ ﻛـﺎﻧﻮا ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻜﺘـﺎبً ،
ﻣﻨﻌـﺎ ﻟﺤﺮﻳـﺔ اﻻﺟﺘﻬـﺎد ،وﻣـﻦ ﰒ ﲪﻠـﻮﻩ
اﻷﻣﺮ ﲝﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ :ﻗﺘﺎل اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ً

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ :ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴّﻴﻦ ﺑﺤ ﱠﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻗﺘﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﱢﻴﻦ ،واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﲝﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ :ﻗﺘـﺎل اﻷﺑﺮﻳـﺎء،

ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﺮادﻓًﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹرﻫﺎب.

ـﺮف ﻣـﻦ أن ﳛﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌـﺎﱐ اﳌﻔﱰﺿـﺔ،
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠـﻰ ﻛ ﱢـﻞ ﻣـﻦ ﻃﻠـﺐ اﳊﻘﻴﻘـﺔ اﻟﺸﱠـﺮﻋﻴﺔ أن ﻣﻌـﲎ اﳉﻬـﺎد أﺷ ُ
أﺻﺢ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮب اﳌﻘ ﱠﺪﺳﺔ؛ ﻓﺎﳉﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌ ﱢﺪدة ،وﻻ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻘﺘـﺎل إﻻ رﺗﺒـﺔً
و ّ
واﺣﺪ ًة وﻟﻴﺲ أﻋﻼﻫﺎ.44
وﻫــﺬا اﻟﻘﺘــﺎل ﻻ ﻳــﺘ ﱡﻢ ﻧﺼــﺮةً ﻟﻠـ ﱠﺬات ،وإﳕــﺎ ﻧﺼــﺮةً ﻟﻺﻧﺴــﺎن ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻗﺎﻣـﺔ اﳊـ ﱢﻖ واﻟﻌــﺪل ﺑــﲔ اﻟﻨﱠـﺎس ﻛﺎﻓــﺔ ،ﻣــﻦ ﻏــﲑ
اﻟﺘﻔﺎت إﱃ ٍ
أﻣﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وإﳕﺎ إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﱠﺔ ﲨﻌﺎء.
ـﺎد ﺳـﻮاﻩ ،وﻣـﱴ ﺻـ ﱠﺢ أن اﳉﻬـﺎد اﻟﻘﺘـﺎﱄ
واﳉﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎﱄ ﻻ ﳚﺐ ّإﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻈﱡﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﰲ إزاﻟﺘـﻪ ﺟﻬ ٌ
إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻈﱡﻠﻢ اﻷﺷﺪ ،ﺻ ﱠﺢ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔٌ ﻹز ِ
وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﻨﻒ ﺿ ّﺪ اﻟﺘﱠﺴﺎﻣﺢ.
اﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺴﻠﱠﻂ،
ً
ٌ
وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن اﳉﻬــﺎد اﻟﻘﺘــﺎﱄ إﱠﳕ ـﺎ ﻫــﻮ ﻣﻘﺎوﻣ ـﺔٌ ﻣــﻦ أﺟـ ﱢـﻞ إﻗﺎﻣ ـﺔ اﻟﺘﱠﺴــﺎﻣﺢ ،وﻻ ﻋــﱪةَ ﲜﻤﻠــﺔ اﻵراء اﻟــﱵ
ﺗﺸـ ﱢﻜﻚ ﰲ ﻣﺸـﺮوﻋﻴﱠﺔ أﺻـﻞ اﳉﻬـﺎد ،ﻛﻤــﺎ ﻟـﻮ أ ﱠن ﻛ ﱠـﻞ ذي ﺣـ ﱟﻖ ﰲ اﻷرض ﻧــﺎل ﺣ ّﻘـﻪ ،واﳌﺘﺄ ﱢﻣـﻞ ﰲ اﺧـﺘﻼف اﻵﻳــﺎت
واﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎس واﻷﻣﻢ ،ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻈﱡﻠﻢ واﻻﻋﺘـﺪاء ﻻ ﺑـُ ﱠﺪ ﻣـﻦ وﻗﻮﻋـﻪ ﲝﺴـﺐ اﺧـﺘﻼف اﻟـﻨﱠﻔﺲ ودواﻓﻌﻬـﺎ ،وﺣﻴﻨﺌ ٍـﺬ
ِ ِ ِ ِ ﱠِ
ﻳﻦ ﻳـُ َﻘـﺎﺗِﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ َوﻻَ
ﻓﺈ ﱠن اﳉﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎﱄ ﻳﺸﺮع ﻟﺪﻓﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔَ } :وﻗَﺎﺗﻠُﻮاْ ﰲ َﺳﺒ ِﻴﻞ اﻟﻠّﻪ اﻟـﺬ َ
8

ِ
ﺐ اﻟْﻤﻌﺘ ِﺪﻳﻦ * واﻗْـﺘـﻠُﻮﻫﻢ ﺣﻴ ِ
َﺷـ ﱡﺪ ِﻣ َـﻦ
َﺧَﺮ ُﺟـﻮُﻛ ْﻢ َواﻟْﻔْﺘـﻨَـﺔُ أ َ
ـﻮﻫﻢ ﱢﻣ ْـﻦ َﺣْﻴ ُ
ﺗَـ ْﻌﺘَ ُﺪواْ إِ ﱠن اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ُِﳛ ﱢ ُ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ـﺚ أ ْ
ـﻮﻫ ْﻢ َوأ ْ
َﺧ ِﺮ ُﺟ ُ
ـﺚ ﺛَﻘ ْﻔﺘُ ُﻤ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ﻳﻦ *
ﻮﻫ ْﻢ ِﻋﻨ ـ َـﺪ اﻟْ َﻤ ْﺴ ـ ِـﺠ ِﺪ ْ
ﻮﻫ ْﻢ َﻛ ـ َﺬﻟ َ
اﳊَـ َـﺮِام َﺣ ـ ﱠـﱴ ﻳـُ َﻘ ــﺎﺗﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓﻴ ــﻪ ﻓَ ـِﺈن ﻗَــﺎﺗَـﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓَــﺎﻗْـﺘُـﻠُ ُ
اﻟْ َﻘْﺘ ـ ِـﻞ َوﻻَ ﺗُـ َﻘ ــﺎﺗﻠُ ُ
ﻚ َﺟ ـ َـﺰاء اﻟْ َﻜ ــﺎﻓ ِﺮ َ
ِِ
وﻗَﺎﺗِﻠُﻮﻫﻢ ﺣ ﱠﱴ ﻻَ ﺗَ ُﻜﻮ َن ﻓِْﺘـﻨَﺔٌ وﻳ ُﻜﻮ َن اﻟـﺪ ِ ِ ِ
ﱠـﻬ ِﺮ
ﱠـﻬُﺮ ْ
ﱢﻳﻦ ﻟﻠّـﻪ ﻓَـِﺈن اﻧﺘَـ َﻬـﻮاْ ﻓَـﻼَ ﻋُـ ْﺪ َوا َن إِﻻﱠ َﻋﻠَـﻰ اﻟﻈﱠـﺎﻟﻤ َ
اﳊَ َـﺮ ُام ﺑِﺎﻟﺸ ْ
ﲔ * اﻟﺸ ْ
َ ُْ َ
ََ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ﺎﻋﺘَ ُﺪواْ َﻋﻠَْﻴﻪ ﲟﺜْ ِﻞ َﻣﺎ ْاﻋﺘَ َﺪى َﻋﻠَ ْـﻴ ُﻜ ْﻢ َواﺗﱠـ ُﻘـﻮاْ اﻟﻠّـﻪَ َو ْاﻋﻠَ ُﻤـﻮاْ أَ ﱠن اﻟﻠّـﻪَ َﻣ َـﻊ
اﳊََﺮِام َو ْ
ْ
ﺎص ﻓَ َﻤ ِﻦ ْاﻋﺘَ َﺪى َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَ ْ
اﳊُُﺮَﻣ ُ
ﺼ ٌ
ﺎت ﻗ َ
ِ
وﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت أن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎد اﻟﻘﺘﺎﱄ إﱠﳕﺎ ﻫﻮ درءُ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،وﻫﻲ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﰲ
ﲔ{ ،45ﱢ
اﻟْ ُﻤﺘﱠﻘ َ
اﻟﺪﻳﻦ ،وﺗﻌﺬﻳﺐ اﳌﺆﻣﻨﲔ.
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺸﱡـﺒﻪ اﻟـﱵ دارت ﺣـﻮل ﻣﻔﻬـﻮم «اﳉﻬـﺎد» ،ﻓـﺈن اﻷﻣـﺮ ﰲ اﻹﺳـﻼم ﻳﺘﱠﺴـﻊ ﻟﻼﺧـﺘﻼف ﲝﺴـﺐ
وﻋﻠﻰ ّ
أﺻﻞ ﻣﻘﱠﺮٌر ﻣﻦ أﺻﻮل ﺣ ﱢﻖ اﻻﺧﺘﻼف داﺧﻞ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻌﻄّﻞ أﺻ ٌـﻞ
ﱡ
ﺗﻐﲑ اﻷزﻣﺎن ،وﻫﻮ ٌ
46
ـﺖ؛ ﻓــﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄوﻟﻮﻳــﺔ «اﳉﻬــﺎد اﳌــﺪﱐّ» ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻨﱠﻈــﺮ ﲝﺴــﺐ ﻓﻘــﻪ اﻷوﻟﻮﻳﱠـﺎت ،وﻟــﻴﺲ ﻣﺒــﺪأ ﺗﻌﻄﻴــﻞ
ﻗﻄﻌـ ﱞـﻲ ﺛﺎﺑـ ٌ
اﻵﻳﺎت.47
ـﺎدي ... ،اﱁ ،وﻟﻌ ـ ﱠـﻞ اﻟﱰﻛﻴ ـﺰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔ ــﺔ
ـﺎﰲ واﳉﻬ ــﺎد اﻷﺧﻼﻗ ـ ّـﻲ ،واﳉﻬ ــﺎد اﻻﻗﺘﺼ ـ ّ
وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻣﻔﻬ ــﻮم اﳉﻬ ــﺎد اﻟﺜﱠﻘ ـ ّ
اﻹﺣﺴــﺎﻧﻴﱠﺔ واﻟﺘﱠﺴــﺎﳏﻴﱠﺔ ﻟﻠﺠﻬــﺎد ﻫــﻮ أﳒـﻊ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻟــﺪرء آﻓـﺔ اﻟﻌﻨــﻒ واﻟﺘﱠﻄــﺮف واﻟﻐﻠـﻮ اﻟــﱵ ﻃﺒﻌــﺖ ﺧﻄــﺎب وﳑﺎرﺳــﺔ
أﻧﺼ ــﺎر «اﻟﺘﱠــﺪﻳﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳ ــﻲ» ،واﻟ ــﱵ أﺻ ــﺒﺤﺖ ﺻ ـ ٍ
ـﻔﺎت ﻻزﻣ ـ ٍـﺔ ﻟﻠﻤﺴ ــﻠﻤﲔ ﻋﻘ ــﺐ اﻷﺣ ــﺪاث اﻟ ﱠﺸ ـﻨﻴﻌﺔ واﻟﺘﱠﻔﺠ ـﲑات
ّ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﱠﺔ ،واﻟﻘﺘﻞ اﺠﻤﻟﺎﱐ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻌﺎﱂ وﻃﻮﻟﻪ.
ﻴﺎﺳﻲ» ﺑﺎﺗﺖ ﻣـﻦ أﺧﻄـﺮ اﻟﺘﱠﺤـ ﱢﺪﻳﺎت اﻟـﱵ
و ﱠ
ﻟﻌﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪ ًة ﻣﻦ أﻫ ﱢﻢ ﻣﻜ ﱢﻮﻧﺎت «اﻟﺘﱠﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴ ّ
ﺗﻮاﺟ ــﻪ اﻷُﱠﻣـ ـﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﱠﺔ اﻟﻴ ــﻮم ،ﲝﻴ ــﺚ ﳚ ــﺐ أن ﺗﺘﻀ ــﺎﻓﺮ ﻛﺎﻓﱠـ ـﺔ ﻗ ــﻮى اﻷ ﱠﻣـ ـﺔ ﻹﻋ ــﺎدة اﻻﻋﺘﺒـ ـﺎر ﳌﻔﻬ ــﻮم «اﳉﻬ ــﺎد ﰲ
ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ آﻓﺎت اﻷَُﻣﻢ اﻟ ﱠﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐُﻠ ﱢﻮ واﻟﺘﱠﻄﺮف ﰲ اﻟـ ﱢﺪﻳﻦ ،ﻛﻤـﺎ
اﻹﺳﻼم» ،وﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻷُﱠﻣﺔ اﻟﻮﺳﻂً ،
ﺟﺎء ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ } :ﻳﺎ أ َْﻫﻞ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
ﺎب ﻻَ ﺗَـ ْﻐﻠُﻮاْ ِﰲ ِدﻳﻨِ ُﻜ ْﻢ{ ،48واﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ } :ﻻَ إِ ْﻛَﺮ َاﻩ ِﰲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ{.49
َ َ
ـﺚ ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــﺎء ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟ ﱠﺴ ـﻼم واﻟﻌــﺪل ،أ ﱠﻣــﺎ اﻟﻘﺘــﺎل ﻓﻬــﻮ ﺑﻘــﺪر اﳊﺎﺟــﺔ دون ﳎــﺎوزة اﳊــﺪود اﳌﻘــﺮرة ،أﻣــﺎ
ـﻼم ﳛـ ﱡ
ﻓﺎﻹﺳـ ُ
ﻀ ـﺮاﺋﺐ ،وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ
اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﲑ ،واﺳــﺘﻬﺪاف اﳌــﺪﻧﻴّﲔ ﲝ ﱠﺠــﺔ أ ــﻢ ﳏــﺎرﺑﻮن ﲟﺠ ـﱠﺮد ﻛــﻮ ﻢ ﻣــﻦ داﻓﻌــﻲ اﻟ ﱠ
ٍ
اﳊﺠﺞ اﻟﻮاﻫﻴﺔ؛ ﻓﺈ ﱠ ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ٍ
اﺳﺘﺪﻻل ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳋﻄﻮرة.
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وﻫﻮ
أدﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﱠ ٍﺔ
ٌ
واﳊ ـ ﱡﻖ أن اﻹرﻫــﺎب واﻟﻌﻨــﻒ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻘــﺎن ﻣــﻊ اﻹﺳــﻼم وروﺣ ـﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴّ ـﺔ اﳌﺘﺴــﺎﳏﺔ ،وﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ اﻟ ـﺘﱠﺨﻠﺺ ﻣــﻦ
آﻓ ــﺎت اﻟﻌﻨ ــﻒ واﻟﺘﱠﻄ ــﺮف واﻟﻐُﻠُـ ـ ّﻮ اﳌﻼزﻣ ـ ِـﺔ ﻟﻈ ــﺎﻫﺮة «اﻟﺘﱠ ــﺪﻳﱡﻦ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳـ ـ ّﻲ» إﻻ ﺑﺘﻀ ــﺎﻓﺮ اﳉُ ُﻬـ ـﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﱠـ ـﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﱠـ ـﺔ،
وﺑﺘﺤ ﱡﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣـﻦ رﺣـﻢ اﻷزﻣـﺔ ،ذﻟـﻚ أن آﻓـﺔ اﻟﻌﻨـﻒ ﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺼـﺮف إﻻ ﺑـﺎﻟﻔﻜﺮ
ـﺮي ﻻ ﻳﺴ ــﻮى ﺑ ــﺎﻟﻌﻨﻒ ،وإﳕ ــﺎ
واﳌﻌﺮﻓ ــﺔ ،وﻟ ــﻴﺲ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﳊﻠ ــﻮل اﻷﻣﻨﻴ ــﺔ واﻟﻌﺴ ــﻜﺮﻳﱠﺔ ّ
اﻟﺼ ـﻠﺒﺔ؛ ﻓ ــﺎﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻜ ـ ّ
ﻘﺎﰲ.
اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﳉﻬﺎد
ﺑﺎﳊﻮار ﱢ
اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺜﱠ ّ
ّ
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ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧــﺮى ﻣﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣــﻦ ﻟــﺪن ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻣﺜــﻞ« :اﻻﻧﺒﻌــﺎث
 - 1آﺛﺮﻧــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻔﻬــﻮم «اﻟﻴﻘﻈــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ» ً
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻧﻈﺮا ﻟﻺﺷﻜﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﱟ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳉﺪﻳﺪ»  ،أو «اﻟﺼﺤﻮة»ً ،
اﻧﻈﺮ« :اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ»  ،ﻧﺪوة ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﺑـﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ1998 ،م ،ص 18وﻣـﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 - 2ﺣﻮل أﳘﻴﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺎدﻳﺔ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ «ﺳﺆال اﻷﺧﻼق :ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻷﺧﻼﻗـﻲ
ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ» ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2000 ،م.
 - 3ﺣــﻮل ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻟــﺪﻳﲏ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،اﻧﻈــﺮ :ﻋﻤــﺮ ﻓــﺮوخ «ﲡﺪﻳــﺪ ﰲ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻻ ﰲ اﻹﺳــﻼم» ،دار اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻌــﺮﰊ،
ﺑﲑوت1981 ،م.
ﲢﺪﻳﺪا ،اﻧﻈﺮ :ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح« ،ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ
وﰲ ﲡﺪﻳﺪ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ً
وﺧﱪة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ» ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1998 ،م ،ص.32-14
 - 4ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ« :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﲏ وﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻞ» ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1997 ،م ،ص .104-103
 - 5ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ :اﻧﻈﺮ :ﻣﻠﻒ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ« ،اﻟﻮﺳﻂ» 29 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ1993 ،م ،ص .13
أﲪ ــﺪ ﻣﻮﺻ ــﻠﻠﻲ« :اﻷﺻـ ـﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ،دراﺳ ــﺔ ﰲ اﳋﻄ ــﺎب اﻷﻳ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻲ ﻋﻨ ــﺪ ﺳ ــﻴﺪ ﻗﻄ ــﺐ» ،اﻟﻨﺎﺷ ــﺮ ﺑ ــﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ اﻷوﱃ،
1993م.
أﲪﺪ ﻣﻮﺻﻠﻠﻲ« :ﻗﺮاءة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺻﻮﱄ :ﻧﻈﺮﻳﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪوﻟﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ» ،اﻟﻨﺎﺷﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1993 ،م.
 - 6ﺣــﻮل ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻹﺳــﻼﻣﻮﻳﺔ :اﻧﻈــﺮ :زﻫــﺮة ﺑــﻦ ﻋــﺮوس ،أﻣﻘ ـﺮان آﻳــﺖ إﻳــﺪﻳﺮ« :اﻹﺳــﻼﻣﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ :اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ» ،دار اﻟﻔــﺎراﰊ،
ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2002 ،م.
 - 7ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :اﻧﻈﺮ :أوﻟﻴﻔﻴﻪ روا« :ﲡﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ» ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1994 ،م.
 - 8ﺣــﻮل ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻹﺳــﻼم اﳊﺮﻛــﻲ :اﻧﻈــﺮ :ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻴﻢ ﺑﻮﻫﺎﻫــﺎ« :اﻹﺳــﻼم اﳊﺮﻛــﻲ» ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌــﺔ  -وراﺑﻄــﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﲔ اﻟﻌــﺮب ،ﺑــﲑوت،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2006 ،م.
 - 9ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﱠﻤﺎﻣﻴﱠﺔ :اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳍﺮﻣﺎﺳﻲ« :اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ» ،ﺑﲑم ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ1985 ،م.
ـﺐ دﻗﻴــﻖ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻨﺎد إﱃ ﻣــﺎ ﻳـﺮاﻩ أﺻــﺤﺎب ﺗﻴــﺎر
واﻟﺘﻤﺎﻣﻴـﺔ ،أو اﻟﺘﻤــﺎﻣﻲ :ﺗﻌﺮﻳـﺐ ﺣــﺮﰲ ﻟﻌﺒـﺎرﰐ  integristeو  integrismeوﻫـﺬا ﺗﻌﺮﻳـ ٌ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ.
اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺘﻤﺎم ّ
 -10ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻮﻫﺎﻫﺎ« :اﻹﺳﻼم اﳊﺮﻛﻲ» ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ  -وراﺑﻄﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﲔ اﻟﻌﺮب ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2006 ،م ،ص .10-9
 -11ﻻ ﻋﱪة ﲟﺎ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻴﻪ أﻧﺼﺎر اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﲢ ﱡﻮﻻت اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳎﱠﺮد ﺗﻠﻮﻳﻨﺎت ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴـﺔ واﺣـﺪة ،وﻻ ﲤﻴﱢـﺰ
أﺻﻮﱄ ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ زﻳﺪ ،ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «ﻧﻘﺪ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﲏ» ،وﻗﺪ ﺗﻨﺒﱠﻪ ﳍـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ وﺗـﻮﱃ
ﺑﲔ ﺧﻄﺎب
إﺻﻼﺣﻲ و ﱟ
ﱟ
اﻟﱠﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ﺑﺎروت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ« :ﻳﺜﺮب اﳉﺪﻳﺪة».
 -12ﻟﻠﻤﺰﻳــﺪ ﳝﻜــﻦ اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ :ﻃــﺎرق اﻟﺒﺸــﺮي« :اﳌﻼﻣــﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻔﻜــﺮ اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﺻــﺮ» ،دار اﻟﺸــﺮوق ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة،
ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ص.40
 -13ﺣــﻮل ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت واﳌﻨــﺎﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ،وأﺛﺮﳘــﺎ ﰲ ﻓﻜــﺮ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﺻــﻼﺣﻴﺔ :اﻧﻈــﺮ :ﻋﻠــﻲ اﶈﺠــﻮﰊ« :اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ :ﳌﺎذا ﻓﺸﻠﺖ ﲟﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ،وﳒﺤﺖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن؟» ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،ﺳﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ1999 ،م.
 -14ﺣﻮل أﻃﺮوﺣﺎت اﳊﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻬﻄﺎوي ،وﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،واﻷﻓﻐﺎﱐ ،وﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﻩ ،واﳊﺠـﻮي ،واﻟﻜـﻮاﻛﱯ ،وﺻ ًـﻮﻻ إﱃ
رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ.
اﻧﻈﺮ :ﻓﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋﺎن« :أﺳﺲ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼم» ،دار اﻟﺸﺮوق.
واﻟﱪت ﺣﻮراﱐ« :اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ» ،دار ﻧﻮﻓﻞ.
ورﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ« :ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت اﻹﺳﻼم اﳌﻌﺎﺻﺮ» ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ.
ﺧﺼﻮﺻــﺎ ،اﻧﻈــﺮ :ﳏﻤــﺪ اﳊــﺪاد« :ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ :ﻗـﺮاءة ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ
 -15ﺣــﻮل اﻻﻧﻘــﻼب واﻟﺘﺤــﻮل ﰲ ﺧﻄــﺎب اﻹﺻــﻼح ﻋﻤﻮﻣــﺎ وﳏﻤـﺪ ﻋﺒــﺪﻩ
ً
ﺧﻄﺎب اﻹﺻﻼح اﻟﺪﻳﲏ» ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2003 ،م.
10

ﳏﻤﺪ اﳊﺪاد« :ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﻌﺮﰊ» ،دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2002 ،م.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،اﻧﻈﺮ:
ﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وأﺗﺒﺎع اﻟﺘﱠﺪﻳﻦ اﻟ ﱢﺴ ﱢ
ً
 -16ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع )اﻟ ﱠﺪوﻟﺔ( ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ً
ﻣﻨــﲑ ﺷــﻔﻴﻖ« :اﻟ ﱠﺪوﻟــﺔ واﻟﺜــﻮرة ،رد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎرﻛﺲ ،أﳒﻠــﺰ ،ﻟﻴﻨــﲔ ،وﻣﻘﺎرﺑــﺎت ﻣــﻊ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ» ،اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﻟﻌــﺮﰊ ،ﺑــﲑوت اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ،
2001م.
ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ﺑﻠﻘﺰﻳﺰ« :اﻟ ﱠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ» ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2004 ،م.
ـﲑا ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت
 -17أﺛﺎرت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ واﳌﺎﺋﻌﺔ ﺟـﺪﻻ واﺳـﻌﺎ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ واﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣﻨـﺬ إﻟﻐـﺎء اﳋﻼﻓـﺔ ،وﻻ ﺗـﺰال ﺗﺸـﻐﻞ ﺣﻴﱢـﺰا ﻛﺒ ً
واﻷﲝﺎث ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻴﺎرات .اﻧﻈﺮ أﻃﺮوﺣﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ:
ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻌﻈﻤﺔ« :اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﳐﺘﻠﻒ» ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1998 ،م.
ﻋﺎدل ﺿﺎﻫﺮ« :اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ» ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1993 ،م.
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳌﺴﲑي« ،اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ» ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2005 ،م.
 -18ﺣﻮل اﻟ ﱠﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﳊﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ :ﻋﻠﻲ أوﻣﻠﻴﻞ« :اﻹﺻـﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻟ ﱠﺪوﻟـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ» ،اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﻌـﺮﰊ،
ﺑﲑوت.
 -19رﺿ ـﻮان اﻟﺴــﻴﺪ« :ﺳﻴﺎﺳ ـﻴﺎت اﻹﺳــﻼم اﳌﻌﺎﺻــﺮ :ﻣﺮاﺟﻌــﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌــﺎت» ،دار اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻌــﺮﰊ ،ﺑــﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻷوﱃ1997 ،م ،ص
.174-171
 -20ﺣﻮل ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ وﺟﻬﻮدﻩ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،اﻧﻈﺮ:
أﲪﺪ ﻓﻬﺪ ﺑﺮﻛﺎت اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ« :ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ :ودورﻩ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ» ،دار ﻋﻤﺎر ،ﻋﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1989 ،م.
ﳕﻮذﺟﺎ» ،دار اﻟﺒﻴﺎرق ،ﻋﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2002 ،م.
ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮ رﻣﺎن« :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ً
 -21ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ،اﻧﻈﺮ :رﻳﺘﺸﺎرد ﻣﻴﺘﺸﻞ «اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن» ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1985 ،م.
وﺣــﻮل ﲢﻮﻻ ــﺎ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﰲ ﻣﺼــﺮ ،اﻧﻈــﺮ :ﺣﺴــﺎم ﲤــﺎم« ،ﲢــﻮﻻت اﻹﺧ ـﻮان اﳌﺴــﻠﻤﻮن :ﺗﻔﻜــﻚ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴــﺔ و ﺎﻳــﺔ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ» ،ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﻣــﺪﺑﻮﱄ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2006 ،م.
 -22ﺣﻮل ﻗﻄﻴﻌﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ ،اﻧﻈﺮ :رﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ« :ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﳌﻌﺎﺻـﺮة :ﺗـﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻴﺌﺎ ـﺎ
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ» ،ﺿﻤﻦ «ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻼم اﳌﻌﺎﺻﺮ» ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1997 ،م ،ص.204-184
 -23ﺣــﻮل ﺗــﺄﺛﱡﺮ ﺳــﻴﺪ ﻗﻄــﺐ ﺑــﺎﳌﻮدودي ،ﺣــﻮل ﻓﻜــﺮة اﳊﺎﻛﻤﻴــﺔ ،ﳝﻜــﻦ اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻘ ـﻴﱢﻢ ،ﳊﺴــﻦ أﺑــﻮ ﻫﻨﻴــﺔ« :دار اﻹﺳــﻼم واﻟﻨﱢﻈــﺎم
اﻟــﺪوﱄ ﰲ ﻓﻜــﺮ اﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ اﳉﻬﺎدﻳــﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة» ﺿــﻤﻦ اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﺸــﻬﺮي ﳌﺮﻛــﺰ ﻣﺴــﺒﺎر ﻟﻠﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤــﻮث ،اﻟﻌــﺪد ،5 :ﻣــﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( 2007م،
ص.48-41
ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ« ،اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ» ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1995 ،م.
 -24ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ اﻧﻈﺮ:ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ« :ﻣﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ» ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ص 24وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ« ،اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ» ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1995 ،م.
ي ﰲ ﻣﺼــﺮ ﻗــﺪ ﻇﻬــﺮ ﺳــﻨﺔ 1958م ،ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟﺸــﺎب ﻧﺒﻴــﻞ ﺑﺮﻋــﻲ ،اﻟــﺬي ﺧــﺮج ﻣــﻦ ﲨﺎﻋــﺔ اﻹﺧ ـﻮان اﳌﺴــﻠﻤﲔ،
 -25ﻛــﺎن أول ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺟﻬــﺎد ﱟ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻜﺒﲑ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ ﻛﻤـﻨﻬﺞ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ ،ﰒ اﻧﺸـﻖ ﻋﻨـﻪ ﻋﻠـﻮي ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﺳـﻨﺔ
وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ،واﻋﺘﻤﺪ ﰲ أﻓﻜﺎرﻩ
ﱟ
ﺗﻨﻈﻴﻤــﺎ ﺟﺪﻳـ ًـﺪا ،ﲰــﻲ ﺑﺘﻨﻈــﻴﻢ «اﳉﻬــﺎد» ،وﻋــﻦ اﻟﻈــﺮوف واﳌﻼﺑﺴــﺎت اﻟــﱵ راﻓﻘــﺖ ﺗﻄــﻮر أﻓﻜــﺎر ﺳــﻴﺪ ﻗﻄــﺐ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻤﻴﺔ إﱃ
1973م ،وأﻗــﺎم ً
رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ :ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ« :اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ» ،ﻧﺪوة.
وﻣﻘﺎﻟﺔ« :اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ» ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1987 ،م ،ص .67-64
رﻓﻌﺖ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ« :ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻐﻀﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت» ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1989 ،م.
 -26ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ:
ﺟﻴﻞ ﻛﻴﺒﻞ« :ﺟﻬﺎد :اﻧﺘﺸﺎر واﳓﺴﺎر اﻹﺳﻼم اﻟ ﱢﺴﻴﺎﺳﻲ» ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻌﺪ ،دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2005 ،م.
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اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ واﻷﺻوﻟﻳﺔ :ﻣﺧﺎوف اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ
وﻫﻣوم اﻟواﺟب
رﺿوان اﻟﺳﻳد
ﺧوف اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ وﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗوﺑﺔ:
أوﻻً:
ُ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟطﺑري ) ،(500/2وأﻧﺳﺎب اﻷﺷراف ﻟﻠﺑﻼ ُذري ) (205-204/5أﻧﻪ ﻓﻲ
ٍ
ﺧﻣﺳﺔ ٍ
ﻧﻔر
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ «ﻓَ ِزﻋوا إﻟﻰ
ﻓﺈن ﺷﻳﻌﺔ ٍ
اﻟﻌﺎم 65ﻫـ ،وﺑﻌد وﻓﺎة ﺑزﻳد ﺑن ﻣﻌﺎوﻳﺔ؛ ّ

اﻟﻣﺳﻳب ﺑن َﻧ َﺟَﺑﺔ ،وﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﻌد ﺑن ُﻧﻔﻳﻝ،
ﺻ َرد ُ
اﻟﺧزاﻋﻲ ،و ّ
ﻣن رؤوﺳﻬم :ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ُ
وﻳِﻘ ﱡ
ﻣﺿﺎﺟﻌﻬم
ض
وﻋﺑد اﷲ ﺑن واﻝ ،ورﻓﺎﻋﺔ ﺑن ّ
ﺷداد »..؛ اﺟﺗﻣﻊ ﻫؤﻻء ﻳﺳﺗﺣﺛﱡﻬم ُ
َ
اﻟﺣﺳﻳن اﻟذي ﺟﺎء ﻋﺎم 61ﻫـ إﻟﻰ اﻟﻛوﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺻ اًر ﺑﻬم
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذﻧب ﻟﺿﻳﺎع اﻹﻣﺎم ُ
ُ
ﻋﻠﻰ اﻷُ◌ﻣوﻳﻳن ،ﻓَ ُﺧِذ َﻝ وﻗُﺗِﻝ .ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫؤﻻء ﻳﺑﺣﺛون ﻋن ٍ
ﺳﺑﻳﻝ ﻟﻠﺗوﺑﺔ ﻣﻣﺎ ارﺗﻛﺑوﻩُ ﺑﺎﻟﺛﺄر
ُ
ِ
ﺻ َرد ﺑﺣﺳب اﻟطﺑري :أﻻ ﻓﺎﻧﻬﺿوا ﻓﻘد ﺳﺧط
ﻟﻠﺣﺳﻳن ﻣن ﻗَﺗَﻠﺗﻪ .ﻗﺎﻝ ﻟﻬم ﺳﻠُﻳﻣﺎن ﺑن ُ
رﱡﺑ ُﻛم وﻻ ﺗرﺟﻌوا إﻟﻰ اﻟﺣﻼﺋﻝ واﻷﻧﺑﺎء ﺣﺗّﻰ ﻳرﺿﻰ اﷲ .و ِ
اﷲ ﻣﺎ أظﱡﻧﻪ راﺿﻳﺎً دون أن
اﻟﺣﺳﻳن أو ﺗَﺑﻳروا ..ﻛوﻧوا ﻛﺎﻷُﻟﻰ ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ إذ ﻗﺎﻝ ﻟﻬم رﱡﺑﻬم }إﻧﻛم
ﺗُﻧﺎﺟزوا َﻣ ْن ﻗﺗﻝ ُ
ظﻠﻣﺗم أﻧﻔُ َﺳﻛم ﻋﻧد ﺑﺎرﺋﻛم{)اﻟﺑﻘرة .(54 :ﻓـ«ﻻ ﺗوﺑﺔَ دون ﻗَ ْﺗﻝ ﻗﺎﺗِﻠﻳﻪ أو ﻗﺗﻠﻬم )ﻗﺗﻝ
ﻓﺈن ﻫؤﻻء إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﻠﺗﻣﺳون أَﻗﺑﻠوا ﻋﻠﻰ
اﺣﻬُ ْم» .وﻫﻛذا ّ
اﻟﺗواﺑﻳن( ﺣﺗّﻰ ﺗَ ْﻔﻧﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك أرو ُ
ّ
ْﻗﺗﻝ أﻧﻔُ ِﺳ ِﻬم ﺗوﺑﺔً ﻣن ﻋﺑﺎدﺗِ ِﻬم ِ
ﺣﺎﺿر ﺑﻘوٍة ﻓﻲ ﻧﻔوس
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذﻧب،
اﻟﻌ ْﺟﻝ .وﻫذا
ُ
ٌ
ْ

ك اﻷ َْﻣ ُر أن
وﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻣن اﻷُﺻوﻟﻳﻳن
ﻳﻛون داﻓﻌﺎً ﻗوﻳﺎً
اﻟﻣﺗﺷددﻳن ،ﺣﺗّﻰ ﻟﻳوﺷ ُ
ّ
َ
ﻟﻛن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟدى ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ ﻛﺎﻧت واﺿﺣﺔً
ﺟداً ﻟﻠﺳﻠوك اﻧطﻼﻗﺎً ﻣﻧﻪ ،أو اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻳﻪّ .
ٍ
ٍ
ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة
ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺎﻋق ﻛﻳف وﻗﻌوا
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻝ؛ ﻓﻘد اﻛﺗﺷﻔوا

ِ
ﺑﻣﺟرد ﻣﻐﺎدرة ﻣوﺳﻰ ﻟﻬم إﻟﻰ «ﻣﻳﻌﺎد رﺑﱢﻪ» .وﻛذﻟك اﻷ َْﻣ ُر ﻣﻊ «اﻟﺗواّﺑﻳن» ﺣﻳث ﻟم
اﻟﻌ ْﺟﻝ
ﱠ
اﻟﺣﺳﻳن .ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻳن أوﻟﺋك اﻟﺧﻣﺳﺔ َﻣ ْن ﺑﺎﻳﻌﻪُ ﻛﺗﺎﺑﺔً أو ِﺳ ًّار ﺑﻌد
ﻳﺧرﺟوا ﺗﻠﺑﻳﺔً ﻟﻧداء ُ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷُﺻوﻟﻳﺎت
وﺻوﻝ رﺳوﻟﻪ ﻣﺳﻠم ﺑن ﻋﻘﻳﻝ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻛوﻓﺔّ .

1

ظم ﻫؤﻻء ﻣن
أن ﻣﻌ َ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﺎﻷﻣر ﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘَ ْدر ﻣن اﻟوﺿوح .ذﻟك ّ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ُ
ﻟﻛن اﻷزﻣﺔَ ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ
اﻟﺷﺑﺎن اﻟذﻳن ﻟم ﻳرﺗﻛﺑوا
ّ
ﻣﻌﺎﺻﻲ أو ﻛﺑﺎﺋر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻏﺎﻟﺑﺎًّ .
َ
ﻟﺗﺻرف ،ﻛﺎﻧت ﻣن ِ
اﻟﺷ ﱠدة ،ﺑﺣﻳث أﻗﺑﻝ ﻛﺛﻳرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋد
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،وﻓﻲ اﻟوﻋﻲ ﻗﺑﻝ ا ﱡ

اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗﺷددة أو اﻷﻣرﻳن ﻣﻌﺎً .ﻓﺎﻟذي ﻳظﻬَ ُر ﻓﻲ ﺗﺻرﻳﺣﺎت وﻛﺗﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺗطرﻓﺔ أو
ﱡ
ﻳدﻓﻌﻬُم ﻻﻋﺗﻧﺎق اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻣﺗطرﻓﺔ أو اﻟﺳﻠوﻛﺎت
أن ﻫؤﻻء ﻛﺎن
ّ
ﻣﺗﺷددي اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎتّ ،
ُ
اﺳﺗوﻟت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟَم اﻹﺳﻼم
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺛم؛ إزاء ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑروﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﻳﺔً َﺟ ْﻬﻼء
اﻟﻣﺗطرﻓﺔ،
ْ
ُ
ﻣن طرﻳق اﻟﺿﻼﻝ اﻟﻣﺳﻳطر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَم اﻟﺣدﻳث ،أو ﻣن طرﻳق اﻷﻋراف اﻟﻣوروﺛﺔ ،واﻟﺗﻲ

اﻟﺣق واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﺻواب .وﻫذا
اﻋﺗﺑروﻫﺎ ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔً أﺧﻼﻗﻳﺎً أو ﻣﻧﺣرﻓﺔً ﻋن ُﺳُﺑﻝ
ّ
ص ﻣﻧﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
اﻹﺣﺳﺎس ﻳرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻣز ،اﻟذي ﻳﺳﺗوﻟﻲ وﻻ
ُ
ﻳﻣﻛن اﻟﺧﻼ ُ

وﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟذي ﻳﺗﻣﻠ ُﻛﻪُ ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس أن ﻳذﻛر أﺳﺑﺎﺑﺎً ﻟﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳراﻩ ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻣن «ﻣﻔﺎﺳد»
ٍ
ﻓﺋﺎت ﺷﺗّﻰ ﻣن
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ .وﻟﻬذا اﻹﺣﺳﺎس ،وﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ،وﺟوﻩٌ ﻣﺗﻌ ﱢددةٌ ،ﻟدى
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛْم،
اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﻳن واﻷُﺻوﻟﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻳﻬودﻳﺔ واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ واﻹﺳﻼم .ﻫﻧﺎك
ُ

ﺑﺎﻟﻌ ْزﻟﺔ اﻟﺷدﻳدة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ،أو
واﻟذي ﻗد ﻳدﻓﻊُ ﺑﺎﺗّﺟﺎﻩ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم اﻵﺛم ُ
ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﻫذﻩ ﺻﻳﻐﺔٌ ﻣن ِ
ﺻَﻳﻎ اﻟﺗَوﺑﺔ .وﺗﺗﻣﺛّﻝ
ﻳﺿ ﱡرُﻛم َﻣ ْن ﺿ ﱠﻝ إذا اﻫﺗدﻳﺗم{)اﻟﻣﺎﺋدة:
ﺣﺎﻟﺔٌ ﻛﻬذﻩ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻋﻠﻳﻛم أﻧﻔُ َﺳ ُﻛم ﻻ ُ

ﺑﻌض ﻣن اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻳﻬم ﻫذا اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب أﻧﻬم ﻟم ﻳﺳﺗطﻳﻌوا ﻣﻧﻪ
 .(120وﻗد ذﻛر
ُ
ﻓﻛﺎﻛﺎً إﻻّ ﺑﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻷﻫﻝ واﻷﺻﺣﺎب ،واﻟﺗﻔرغ ﻟﻌﺑﺎدة اﷲ وأداء ﺷﻌﺎﺋرﻩ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟظﺎﻟم ِ
ﻳﻛون
ي ﻗد
ﻟﻧﻔﺳﻪ ،واﻟذي ﺗﺳﺗﺣﻳ ُﻝ ﻣﻌﻪ وﻓﻳﻪ اﻟﻌﺑﺎدةُ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ .واﻻﻧﻌ از ُﻝ اﻟﻔرد ﱡ
ُ
ٍ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺧرو َج ﻣن اﻟﻣﺣﻳط
ﻟﻛن إذا اﺳﺗوﻟﻰ ﺷﻳﺊٌ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌورﻳﺎً ْ

وﺣﺳب )وﻫذا ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻛﺛﻳرون ﻣن اﻹﻧﺟﻳﻠﻳﻳن اﻟﺟدد ،وﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺟﺳد وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺷﻌور
ْ
أن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛْم ،ﻳﻣﻛن
«اﻟﻣﻧﻌزﻟون ﺷﻌورﻳﺎً» ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت( .ﻋﻠﻰ ّ
ﺑﻣﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺑﺎطﻝ ﺣﺗّﻰ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد،
أن ﻳ ّ
ﺗﺧ َذ ِﺳﻣﺔَ َ
اﻟﻐ َ
ﺿب .واﻟﺗوﺑﺔُ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔّ ،
إﻣﺎ ُ
أو اﻻﻧﺗﻘﺎم واﻟﺛﺄر ﻣن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ واﻟﺟﺎﻫﻠﻳﻳن )أﻧظر ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺗﺎب ﺟﻳﻝ ﻛﻳﺑﻳﻝ  :ﻳوم اﷲ،
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌدد ﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ( .وﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن أو اﻟوﺟﻬﻳن ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺿب،
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ﺗُﺻﺑﺢ ﻣﻣﺎرﺳﺔُ اﻟﻌﻧف ﺗطﻬﻳ اًر ذاﺗﻳﺎً .وﻗد ﻋرف ﻣﺳﻠﻣو اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎت
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻛﺎﻟﻬﻧد واﻟﺟزاﺋر ﻫذﻳن اﻟوﺟﻬﻳن أو اﻟﻣﺗﻧﻔﱠ َﺳﻳن ﻟﻠﺷﻌور
اﻟﺗﻲ ﺑدأ ﻳﺳﻳطر ﻓﻳﻬﺎ
ُ
ﺑﺎﻹﺛم :اﻻﻧﻌزاﻝ ،واﻟﻬﺟرة ﻓﺎﻻﺻطدام .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﻧﻌزاﻝ ذﻫب اﻟﺗﺎﺋﺑون إﻟﻰ اﻷرﻳﺎف

واﺳﺗﻘروا ﻓﻳﻬﺎ ،أو «ﻫﺎﺟروا» ﻣن دار اﻟﻛﻔر إﻟﻰ دار اﻹﺳﻼم .وﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻐﺿب ﻋﻣدوا
ِ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﻳن ﻻﺳﺗﻌﺎدة طُﻬر دار اﻹﺳﻼم ،واﻧﺗﻬوا ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﻬﺎد .وﻗد ﺣدث
ﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ

اح ﺷﺗّﻰ ﻣن اﻟﻬﻧد واﻟﺟزاﺋر )اﻟﻬﺟرة ﺛﻼث ﻣرات ﻣن اﻟﻬﻧد
اﻷ َْﻣران ﻣﻌﺎً أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻧﻣﺎ ﻓﻲ َﻧو ٍ
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -واﺻطدام اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻷﻣﻳر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن اﻟذﻳن
ﻳق ﺛﺎﻟﺛﺔٌ ﻋرﻓﻬﺎ وﺳﻠﻛﻬﺎ ذوو اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛْم
ﻏزوا اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎم  .(1830وﻫﻧﺎك طر ٌ
َ
اﻟﺑر
ﻻﻧﺣﺳﺎر اﻟدﻳن واﻟﺧﻳر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻫﻲ طر ُ
ﻳق اﻟدﻋوة واﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ،ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺧﻳر و ّ

ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب ﺳﻠﻣﻳﺔ وﺟ ّذاﺑﺔ .وﻗد ﺳﻠﻛت ﻫذﻩ اﻟطرﻳق ﻋﺷرات اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﻟدى

اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت ،وﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر .وﻳﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟَ ُم ﻣﻧذ ﻋﻘدﻳن اﻧطﻼﻗﺔً ﻗوﻳﺔً ﻟﻠﺗﺑﺷﻳر
ﺑﺈﺣدى اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد أ ٍ
ُﻧﺎس ﻧذروا أﻧﻔُ َﺳﻬُم ﻟﻬذا اﻟﻐرض ،أﺗَوا ﻟﻠﻣﺷرق ،أو
ذﻫﺑوا إﻟﻰ ﺷرق أوروﺑﺎ ،وأﻣﻳرﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ .واﻟﻣﺛَ ُﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ «ﺟﻣﺎﻋﺔ

اﻟدﻋوة واﻟﺗﺑﻠﻳﻎ» ﺑﺎﻟﻬﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث :اﻻﻧﻌزاﻝ ،واﻟﻐﺿب،

ك ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ ،واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم وﻋﻠﻳﻪ:
ﻳﻛون
واﻟدﻋوة،
ﱢ
اﻟﻣﺣر ُ
ُ
}واﺗّﻘوا ﻓﺗﻧﺔً ﻻ ﺗُ ﱠ
ﺷدﻳد اﻟﻌﻘﺎب{)اﻷﻧﻔﺎﻝ:
أن اﷲ
ﺻﻳﺑن اﻟذي ظﻠﻣوا ﻣﻧﻛم
ُ
ﺧﺎﺻﺔ ،واﻋﻠﻣوا ّ
ّ
ﱠ
وﻳﺗﺟذ ُر ﻟدﻳﻪ اﻹﺣﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﺳؤو ٌﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
 .(25ﻓﺎﻷُﺻوﻟ ﱡﻲ ﻓﻲ ﻛ ّﻝ اﻷﺣواﻝ ﻳﻧﺷﺄ
وﺗﻛون اﻷُﺿﺣوﻳﺔ أو اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ،ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﺗطﻬﻳر .وﻗد
ﻳﺣدث،
ﻋﻣﺎ ُ
ُ
اﻟﺳْﻠﺑﻲ ّ

ﺑﻘﻳت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث ﺣﺎﺿرةً وﻣﺳﻳطرةً ﻓﻲ أوﺳﺎط إﺣﻳﺎﺋﻳﻲ اﻟﻳﻬود واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت.
اﻟﻌﺎم ٕوادارﺗﻪ؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ُﻳﺻﺎرﻋون ﻋﻠﻰ
أن ﻫؤﻻء ﻻ ﻳﻬﺗ ﱡم أﻛﺛرﻫم ﺑﺎﻟﺷﺄن
ﺑﻣﻌﻧﻰ ّ
ّ
ﺧﺎﻟﺟﻬﺎ
اﻟﺳﻠطﺔ؛ ﺑﻝ ﻳﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺧﻼص اﻟﻔردي ،أو َﺧﻼص اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺗﻲ ُﻳ ُ
اﻝ أو اﻟﺗﻔرغ ﻟﻠدﻋوة ،أو اﻻﻧدﻓﺎع اﻟﻌﻧﻳف ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
ﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛم.
اﻹ
وﺗﺟد ﻣن واﺟﺑﻬﺎ اﻻﻧﻌز َ
ُ
ُ

اﻟﺷﻬﺎدة واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد.

اﻹﻟﻣﺎﻋﺎت وﻋواﻣ ُﻝ اﻟﺗﻧﱡﺑﻪ ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻹﺛم؟
إﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ
ُ
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اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻧﺗﻳﺟﺔ ورود َﻏﻠَ ٍ
ﺑﺔ ﺧﺎرﺟﻳﺔ ،أو ظواﻫر ﺷﺎ ّذة
ارد أو
ّ
ﻫﻧﺎك أﻣران :اﻟوﻋﻲ اﻟو ُ
اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺳﻳطرة ظواﻫر وأﻓﻛﺎر وﺳﻠوﻛﺎت ﺑﺎﻟداﺧﻝ وﺗﻔ ّﺷﻲ
اﻵﺧ ُر
اﻟوﻋ ُﻲ َ
ﺑﺎﻟﺟوار ،و ْ
ُ
اﻟﻐﻠَﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ(
ﺑﺎﻟﻌ ْﺟز ﻋن إزاﻟﺔ اﻟﺑﺎطﻝ .وﻻ ﺷ ّ
أن اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻟظواﻫر و َ
ك ّ
اﻹﺣﺳﺎس َ
أن
أﺑﻠَﻎُ و ُ
أﻋﻣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﺎرة واﻻﺳﺗﻧﻔﺎر .ذﻟك ّ
ُﻋ ْذٌر ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﺎﻫ اًر

ﻳﻛون ﻫﻧﺎك
اﻟﻐزو اﻟﺧﺎرﺟ ﱠﻲ ،ﻳﻣﻛن أن
َ
وﻛﺛﻳﻔﺎً ،ﺷﺄن اﻹﻣﺑرﻳﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻧد

ض ﻣواﺟﻬﺔً ﺷﺎﻣﻠﺔً ﺑﺎﻟﺟﻬﺎد ،وﻻ ﻳﺗوﻗّف
واﻟﺟزر اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ّ
ﻳﻔر ُ
أن اﻟﻐزو اﻟﺧﺎرﺟ ﱠﻲ َ
ﻓﺈن ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت ﻓرض اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ أﻧﻪ إذا ﻟم
اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ّ
ﻳواﺟﻪ اﻟﻣﻧﻛر ٌ ِ
ﻧﻌﻠم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣن ﺟﺎﻧب
ُ
أﺣد ،أَﺛ َم اﻟﺟﻣﻳﻊ .وﻧﺣن ُ
ٍ
ٍ
إﺣﻳﺎﺋﻳﺔ أو
ﺣرﻛﺎت
ﺣوﻟت داﺋﻣﺎً إﻟﻰ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺂﺳﻳﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ ّ
أن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻬﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﺗ ّ
أُﺻوﻟﻳﺔ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺎت «اﻟﺗواﺑﻳن» اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻷﻋﺑﺎء اﻹﺛم واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ إذا
ٍ
إﺣﻳﺎء وأﺻوﻟﻳﺔ وﻣظﻠوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﻳﺎن؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻛف ﻋن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﺣرﻛﺎت
ﺟرى
ّ
ان ﻣن أﺟﻠﻪ أو أﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ أﺻﻝ ذﻟك
أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﺣدود َ
اﻟﺣ َدث اﻟذي ﻛﺎن اﻟﺛََور ُ
اﻟوﻋﻲ ﺑﺿرورة اﻻﺳﺗﻧﻔﺎر أﻳﺎً ﺗ ُﻛن اﻟﻣ َﺧ ِ
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺛم إذا ظﻬر
ﻳﻛون
ﺎطر .ﻓﺄﺑﻠﻎُ ﻣﺎ
ُ
ُ
َ

اﻟﺣﺳﺎﺳون ،وذوو اﻟﺗزﱡﻣت واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ
ﻳﺣس
«اﻟﺑﺎط ُﻝ» واﺳﺗﻌﻠﻰ ﺑداﺧﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﺑﺣﻳث ﱡ
ّ
ﱡ
اﻟﺗﺄﺧ ُر ﻋن
ﻳﻛون
ﻋﻣﺎ ﻧزﻝ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .وﺑذﻟك
ُ
اﻟﻣﻔرطﺔ ،أﻧﻬم ﻣﺳؤوﻟون ﺑﺄﺷﺧﺎﺻﻬم ّ
أوﺟ ْﺑﻧﺎً ،ووﻗوﻋﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ.
اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻋﺟ اًز أو اﻧﺣراﻓﺎً ُ

اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﱡﻳز «اﻟﺧطر اﻟداﺧﻠﻲ» ﻋن اﻟﺧطر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﱠ
اﻷوﻝ
أن
و
َ
ُ
أﻋﻣق وأﺑﻘﻰ وأﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ .وﻷﻧﻪ
ﻳﻛون
ث ﻓﻲ «اﻟوﻋﻲ» وﻟﻳس ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ .وﻟذﻟك
ﻳﺣد ُ
َ
ُ
ُ
اﻟﻌﺎم
ﻛذﻟك ،أي ﻳﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻬم واﻹدراك ،اﻟذي
ُ
ﻳﺧﺎﻟف ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺣﻳﺎن اﻹدراك ّ
ِ
اﻟﻣﻌﺗﺑر
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ؛ ﻳﺗﺧ ُذ
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺛم ﺳﻣﺎت اﻻﻧﺷﻘﺎق ،أي اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ُ
ُ
اﻟﻌرف اﻟﺳﺎﺋد ُ
ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﻠك ِ
ﺑدﻋﻳﺎً .وﻫو ﻗد ﻳﻔﺷ ُﻝ ﻓﻲ ﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻪ اﻷُوﻟﻰ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻛﺛرﻳﺔ
اﻟﻘﻠّﺔ ﻓﺎﺳداً أو ْ
ﻟﻪ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﻠّف إﺣﺳﺎﺳﺎً ﻋﻣﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟظﻠم واﻻﻧظﻼم ،وﺿرورة ﺗﻛرار اﻟﺗﻣرد واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد،

ﻟﻌ ْذر اﻟﻧﻔس ،واﻟﻔوز اﻟرﻣزي ﺑﺎﻟﻧﺟﺎة ﻣن أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣن طرﻳق اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ اﻷُﺿﺣوﻳﺔ.
ُ
ﺻ َرد وزﻣﻼؤﻩ ،واﻟذﻳن ﺧرﺟوا إﻟﻰ ﻋﻳن اﻟوردة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺟﻳوش اﻷُﻣوﻳﻳن
ﻓﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ُ
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اﻟﺣﺳﻳن ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫدﻓﻬم اﻻﻧﺗﺻﺎر؛ ٕوان ﻟم ﻳﺄَﺑوا ذﻟك؛ ﺑﻝ
ﺑﻘﻳﺎدة ﻋﺑﻳد اﷲ ﺑن زﻳﺎد ﻗﺎﺗﻝ ُ
اﻟﻣطﻠوب اﻟﺗﻛﻔﻳر واﻟﺗطﻬﻳر ﻣن اﻹﺛم ﺑﺎﻟﻣوت .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ
أن
ﻛﺎن ﻓﻲ وﻋﻳﻬم ّ
َ
أُﺿﺣﻳﺔ إﺑراﻫﻳم -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم ،-ﺑدﻻً ﻣن ﻗﺗﻝ اﺑﻧﻪ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ؛ إذ ﻛﺎن ﺳ ْﻔ َك َدٍم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ

ٍ
ﺗﺿﺣﻳﺎت ﻛﺑﻳرة،
ﻳﺗﺿﻣﻧﺎن داﺋﻣﺎً دﻣﺎً ُﻣﻬراﻗﺎً أو
ﺻون اﻟدم اﻵﺧر .ﻓﺎﻟﺗوﺑﺔُ واﻟﺗﻌوﻳض،
َ
ّ
ﺣدث اﻧﺷﻘﺎﻗﺎً◌ ﻓﻳﻬﺎ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﱢ
ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﺗﺗرك آﺛﺎ اًر ﻋﻣﻳﻘﺔً
ﺗُﺑﻬظُ ﻛﺎﻫﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻗد ﺗُ ُ
َ
ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻘﺿﻲ.
ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟوﻋﻲ ،ﻻ ُ
اﻟﻧﻬوض ﺑﻪٕ :واذا ﻛﺎن اﻟرﻛن اﻟرﻣزي اﻷو ُﻝ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﻣوم اﻟواﺟب و
ﺛﺎﻧﻳﺎً:
ُ
ُ
ﻳﻘﺗرن ﺑﺎﻷوﻝ وﻗد ﻻ
ﻓﺈن اﻟرَﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي
اﻟﻛﺎﺋن ﻫو
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛم وﺧوف اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ؛ ّ
ُ
ُ

ﻣﻌروف
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟواﺟب ،أي اﻟﻧﻬوض ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟدﻋوة وﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬﺎ .وﻫذا
ﻳﻘﺗرن ﻫو
ٌ
ُ
اﻟﻘﻳﺎم ﺑواﺟب اﻷﻣر
ٌ
وﻣﺷﻬود ﻓﻲ ﺳﺎﺋر دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺣﻳد ،وﻫو و ٌ
اﺿﺢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺂﻟُﻪُ
ُ
اﻟرﻛن اﻷو ُﻝ ﻟﻺﺣﻳﺎء ﻳﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ اﻟﺧوف ﻣن
ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛرٕ .واذا ﻛﺎن
ُ

ﻓﺈن
اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ،
ث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
وﻳﺣد ُ
ﻳﺣد ُ
ُ
اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ُ
ث ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ ﻗﺑﻝ اﻟواﻗﻊ؛ ّ
َ
ب ﻟﻠﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر اﻟذي ﺗﻔ ّﺷﻰ أو ﺳﺎد .وﻋﻠﻰ
ب ﻋﻠﻳﻪ اﺗّﺟﺎﻩُ َﻏﻼّ ٌ
ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷُوﻟﻰ ،وﻳﺗرﺗّ ُ
ث ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﻲ
ﺗﺣد ُ
ﻳﺣد ُ
آﺛﺎرﻩُ اﻟﻣﺑﺎﺷرةَ ُ
أن اﻟﻣﻧﻛر ُ
ث ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊّ ،
اﻟرﻏم ﻣن ّ
ﻟﻛن َ
ﺣرﻛﺎت اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر أﻋ ﱠم
ﺗﻛون
اﻟﻣﺑﺎﺷر .وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة
ﱡ
ُ
ُ
اﻟوﻋﻲ ،اﻟذي ﻳدﻓﻊُ
ﻟﻠﺗﺻرف ُ
أي ٍ
ﻓﺈن ُﻣواﺟﻬﺔ
و َ
ﺣﺎﻝ ّ
أﺷﻣﻝ ﻣن ﺣرﻛﺎت اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛم ،وﺧوف اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ .وﻋﻠﻰ ّ
آن
«اﻟﻣﻧﻛر» واﻗﻌﺎً ووﻋﻳﺎً ﻓﻳﻬﺎ ْ
ﻗدٌر ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛم أو ﻣﺧﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ .وﻳذﻛر اﻟﻘر ُ
ﺧﺎﺻﺔ،
ﺻﻳﺑ ﱠن اﻟذﻳن ظﻠﻣوا ﻣﻧﻛم
اﻟﻛرﻳم اﻷﻣرﻳن ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :واﺗﻘوا ﻓﺗﻧﺔً ﻻ ﺗُ َ
ّ

اﻧﻘﺳﺎم
ث
ﻳﺣد َ
أن اﷲ ﺷدﻳد اﻟﻌﻘﺎب{)اﻷﻧﻔﺎﻝ .(25 :ﻓﺎﻟﻣواﺟﻬﺔُ ﻟﻠﻣﻧﻛر ﺿرورﻳﺔٌ أو ُ
واﻋﻠﻣوا ّ
ٌ
وﻓﺗﻧﺔٌ ،ﻻ ﻳﻧﺎﻻن ﻣن «اﻟذﻳن ظﻠﻣوا» وﺣدﻫم ،ﺑﻝ ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ
اﻟﻌﺻﺎة» اﻟذﻳن
ُ
اﻟﻌﻘﺎب أوﻟﺋك « ُ

ﺣﻳز اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ .وﻟدﻳﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺣدﻳث اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ
ﺗﺧﺎذﻟوا أو ﻏﻔﻠوا أو أﺧرﺟوا أ َْﻧﻔُ َﺳﻬم ﻣن ّ
وﻣﺛَ ُﻝ اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ ،ذات اﻟطﺑﻘﺗﻳن ،واﻟﻠﺗﻳن ﺗﺷﻳران إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣواﻗﻊ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠمَ ،-

طر ﺟزًءا ﻣن اﻷﻣﺔ؛ ﱠ
اﻵﺧر ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻘوﻝ
اﻟﺧ َ
ﻓﺈن اﻟﺟزء َ
ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﻳداﻫم َ
واﻷدوارْ .
إن ذﻟك ﻻ ﻳﻌﻧﻳﻪ .ﻓﺈذا أراد اﻟذﻳن ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻷُوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ َﺧ ْرﻗَﻬﺎ ﺑﻐرض اﻻﻏﺗراف
ّ
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أﻫﻝ اﻟطﺑﻘﺔ
ﻓﺈن أﻫﻝ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎﻟُﻬُم ﻣن اﻟﺿرر ﻣﺎ أﺻﺎب َ
ﻣن ﻣﺎء اﻟﺑﺣر؛ ّ
ﻓﺈن واﺟب اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛرُ ،ﻣﺗَ ﱟ
أن اﻟﺿرر
ﺄت ﻣن ّ
اﻷوﻟﻰ ،وﺳﻳﻐرﻗون ﺟﻣﻳﻌﺎً .وﻣن ﻫﻧﺎ ّ
ﻣﺣﺳوس وواﻗﻊ .ﻟﻛﻧﻪ ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻳرﻓﻊُ ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ إﻟﻰ
اﻗﻊ ﻣن اﻟﺳﻛوت ﻋﻧﻪ
ٌ
اﻟو َ
ﻓﺈن
ّ
ﻣﺻﺎف اﻟواﺟب ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺣﺳﺎس ﺑوﺣدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺟوداً وﻣﺻﺎﺋر .وﻟذا ّ
ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ِﺣﻘَب اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ
ع ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ
ٌ
ﻫذا اﻟﻧو َ

ﻓﺎﻷﻣ ُر ﻫﻧﺎ ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ،
ﻳﻣﻛن اﺳﺗطﻼﻋﻪ ﻟدى أﻫﻝ دﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺣﻳد اﻷُﺧرى.
ْ
ﺑﻝ ﻳﺗﻧﺎو ُﻝ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب :اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر )اﻟرﻗﺎﺑﺔ( ،واﺟب :اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف .أي اﻟدﻋوة

اﺟب اﻟﻧﻬﻲ واﻟذي
اﻟﻧﻬﻲ أو اﻟﻘﻣﻊ .وﻟذا ّ
ﻓﺈن و َ
ﻟﺑداﺋﻝ أُﺧرى ،وﻟﻳس ﻗَ ْ
ﺻر اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ْ
آﺧ ُر ﻣﺗﻣﺛﱢ ٌﻝ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ
ﻳﻧطﻠق ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟذات واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛ ﻟﻪ
ُ
ﺟﺎﻧب َ
ٌ
اﻵﻓﺎق ﻋﻠﻰ ﻓُ ٍ
ﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺧﻳر .وﻫﻛذا ﱠ
ﺗﻛون
ﻓﺈن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ
ُ

ﻓﺈن اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺣﻳدﻳﺔ
ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔً ،ﻳﻣﻛن أن
ﺗﻛون أﻳﺿﺎً إﺻﻼﺣﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ؛ ّ
َ
ﺗﺷﻬد اﻷﻣرﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة .وﺗر ﱡﺟ ُﺢ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب
اﻷُﺧرى ،وﺑﻌض اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﻳوﻳﺔ
ُ
ٍ
ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻫﻝ
إﺣﺳﺎس
ي
ﻋﻠﻰ ذاك ،ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔٌ ﺑﺎﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وأ ﱡ
ُ
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺿرورة اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﻐﻳﻳر.
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺧطر ،أم
ﻫو
ُ
ُ
ﺣرﻛﺎت
إن ﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺛم وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻧﻘﺎذ اﻟﻧﻔس ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺻﻳﺔ ،ﻫﻲ
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
ﺣرﻛﺎت
اﺳﺗﺷﻬﺎدﻳﺔٌ أو
ﺣرﻛﺎت
أﻣﺎ
ﺗﺿﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ،وﺗُ َﺧﻠﱢ ُ
ُ
ُ
ف ﻣ اررةً ﻋﻠﻰ َﻣ َدﻳﺎت طوﻳﻠﺔّ .
ك ﻓﻲ
اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ،ﻓﻬﻲ أﻗ ﱡﻝ ﺗوﺗﱡ اًر وﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم؛ ﺑﻝ ﺗﻣﻠ ُ

اﻟﻧص
ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ
إﻧﻛﺎرﻩُ واﻟﺧرو ُج ﻋﻠﻳﻪ.وﻫذا اﻟﻣﻘﻳﺎس
ٌ
ّ
اﻟوﻋﻲ ﻧﻣوذﺟﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ُ
ﺻر ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﺟدﻳد .وﻻ ﺗﻘﺑ ُﻝ اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟذي
أو اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ وﻟذا ﻓﻬﻲ
ﺣرﻛﺎت ﺗﺄﺻﻳﻠﻳﺔٌ ﺗُ ﱡ
ٌ

أن اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺎت واﻷُﺻوﻟﻳﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻳﻛﺎد
ُ
ﺗﻌﺗﻘدﻩُ ﻣﻧﻛ اًر واﺑﺗداﻋﺎً .واﻟواﻗﻊُ ّ
ٍ
ٍ
وﺿﺑط،
وﺗﺄﺻﻳﻝ
ﺗﺻﺣﻳﺢ
وﻋﻲ ﺳﻳطرة اﻟﻣﻧﻛر .ﻓﻬﻲ ﺣرﻛﺎت
وﻋﻲ اﻹﺛم أو
ﻳﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ
ٍ
ُ
ُْ
ُْ
إﺻﻼح وﺗﺟدﻳد .إﻧﻬﺎ
ﺻوﻧﻬﺎ
وﻟﻳﺳت ﺣرﻛﺎت
ٍ
ُ
ﺣرﻛﺎت اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ َ
ﺑﺷﺗَﻰ اﻟطُرق واﻟوﺳﺎﺋﻝ .وﻷﻧﻬﺎ ﻛذﻟك؛ ﻓﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﺗُﺻﺎدم ﱠ
ٍ
ﺗﻐﻳﻳر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄْﺑﺎﻩ.
ﻛﻝ
ُ
َ
وﺑﺳﺑب ﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺄﺻﻳﻝ واﻟﺗطﻬﻳر اﻟﻘوﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ؛ ﺗُﺻﺎرعُ اﻟﺗﻘﻠﻳد أﻳﺿﺎً ﺑﺣﺟﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
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ﻓﺈن اﻟﺣرﻛﺎت
اﻷﺻﻝ ،اﻟذي اﻧﺣرف ﻋﻧﻪ ﺣﺗّﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳد أو اﻟﻌﺎدات واﻷﻋراف .وﻫﻛذا ّ
وﻋﻲ
اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻷدﻳﺎن إﻧﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ اﻷزﻣﺎت ،ﺣﻳث ﻳظﻬر ٌ
ﺣﺎ ﱞد ﺑﺎﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬدد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ دﻳﻧﻬﺎ ووﺟودﻫﺎ .وﻗد أدرك رﺳو ُﻝ اﷲ -ﺻﻠﱠﻰ اﷲ

ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠﱠم -وﺟوﻩَ اﻟوﻋﻲ
اﻟدﻳن واﻷﻣﺔ؛ ﻓﻘﺎﻝَ « :ﻣ ْن

ٍ
أﺧطﺎر ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ
ٌ
ﻓﺈن ﻟم ﻳﺳﺗطﻊ ﻓﺑﻠﺳﺎﻧﻪ ،ﻓﺈن ﻟم
رأى ﻣﻧﻛم ﻣﻧﻛ اًر ﻓﻠ ّ
ﻳﻐﻳرﻩ ﺑﻳدﻩْ ،

ف اﻹﻳﻣﺎن» .وﻫﻛذا أوﺿﺢ رﺳو ُﻝ اﷲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم-
ﻳﺳﺗطﻊ ﻓﺑﻘﻠﺑﻪ؛ وذﻟك
أﺿﻌ ُ
َ
ﺗﺟﺎﻫﻝ اﻟﻣﻔﺎﺳد واﻷﺧطﺎر .ﺑﻳد ﱠ
أن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳت
اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛر أو
ﻳﺟوز
أﻧﻪ ﻻ ُ
ُ
ُ
ﻓردﻳﺔً ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻬدد اﻟذات؛ إذ ﻳﺟﻌ ُﻝ ذﻟك أداء اﻟواﺟب ﻣﺳﺗﺣﻳﻼً .وﻟذا
وﻳﻛون ﺑﺎﻟﻘﻠب ،ﺣﺳب اﻟﻘُدرة ﻣن
ﻳﻛون ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن،
ﻓﺎﻟﺗﻐﻳﻳر ﻛﻣﺎ ﻳﻛون ﺑﺎﻟﻳد ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻣ ﱡﻛن،
ُ
ُ
ﺟﻬﺔ ،واﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.

ﻳﻛون ﻫﻧﺎك
اﺑت اﻷﻣﺔ ﻣﺣﻔوظﺔ .ﺛم
ُ
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود أن ﻳظ ﱠﻝ أﺻ ُﻝ اﻟواﺟب ﻗﺎﺋﻣﺎً ،ﻟﺗظ ﱠﻝ ﺛو ُ
ُ
ﺗدرٌج ﻓﻲ أداﺋﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻘدرة )اﻟﺷﺧص أو اﻟﺟﻬﺔ( ،وﺑﺣﺳب اﻷﻫﻣﻳﺔ؛ ﻓﻼ ﺗﺟوز اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ
ﱡ
ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻓﻲ ّ ٍ
ﻘﺎس ﻋﻧدﻫﺎ ﺑﺿرورة اﻟﻬدف اﻟذي ُﻳر ُاد
أﻣﺎ اﻷﺿرار ﻣﺎدون ذﻟك ﻓﺗُ ُ
أي ﺣﺎﻝّ ،
ﱠ
ﱡ
ب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ»
اﻟوﺻو ُﻝ إﻟﻳﻪ .ﺑﻳد ّ
أﻣﺎ « َﺟْﻠ ُ
أن ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻳظﻝ واﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﺑﺎب «درء اﻟﻣﻔﺎﺳد»ّ .
اﻵﺧ ُر واﻟذي ﻗ ﱠدﻣﻪ اﷲ -ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ -ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ« :ﺗﺄﻣرون
ﻓﻬو
اﻟﺟﺎﻧب َ
ُ

وﺣرﻛﺎت ﻧﺷر اﻟﻣﻌروف ،ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﻳث اﻟوﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻌروف ،وﺗﻧﻬون ﻋن اﻟﻣﻧﻛر».
ُ
ﻟﻛن ذﻟك اﻟوﻋﻲ ﻳﻛون ﻗد وﺻﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ
واﻟدواﻓﻊ ﻋن ﺣرﻛﺎت «اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر»ّ .
ﱡ
ب ﻣﻌﻪ أو ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﻌروف واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻗﺑﻝ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺄزم،
ﻓﻳﺻﻌ ُ
ُ
اﻟﺷر! ﺑﻳد أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﱡ
اﻟﺗﺄزُم ﺧﻔﻳﻔﺎً ،أو ﻏﻠب اﻟوﻋﻲ ﺑﺿرورة اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ طرﻳق اﻟﺗﻐﻳﻳر
ّ
ٍ
ﺻﺑﺢ ﻣﺛﺎﻻً ﻧﻣوذﺟﻳﺎً ﻟﻠﺧﻳر
واﻟﺗطوﻳر -
وﺑﺣﻣﺎس ٍ
دﻳﻧﻲ ﻏﻼّب -؛ ّ
ﻓﺈن دﻋوة اﻟﻣﻌروف ،ﺗُ ُ
اﻟذي ﺗرﻳدﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔُ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﻟﻠﻌﺎﻟم.

ﺣرﻛﺎت
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  :ظﻬرت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺣﻳدﻳﺔ اﻷُﺧرى
ٌ
إﺣﻳﺎﺋﻳﺔٌ وأُﺻوﻟﻳﺔٌ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ٍ
اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﺄﺛﻳر.
ﻵﺧر ﻓﻲ اﻻﺗّﺳﺎع واﻟﻌﻧف واﻟوﻋﻲ و ﱡ
دﻳن َ
ﻳد
ات اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ طﻠﻳﻌﺔ اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺎت ﻫوﻳﺔ ،ﺗُر ُ
وﺗﻘﻊُ اﻟﺗﻳﺎر ُ
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ﺗﻛون ﻗد ﺧﺎﻧت
ﺣﻔظ اﻻﻧﺗﻣﺎء ،وﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺧطر اﻟﺷدﻳد ﻋﻠﻳﻪ ،وﺗﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ إن ﻟم ﺗﻔﻌﻝ
ُ
أﻫﻣﻠت ﺣﻘﱠﻪ ،وأﻫﻣﻠت واﺟﺑﻬﺎ ﺗُﺟﺎﻫﻪ .وﻟﻳﺳت ﻛ ﱡﻝ اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺎت دﻟﻳﻝ ٍ
أزﻣﺔ
دﻳﻧﻬﺎ أو ﺗرﻛﺗْﻪ أو
ْ
َ
اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ
إﺣﻳﺎﺋﻳﺎت ﺿرورﻳﺔٌ ﻟﺑﻘﺎء اﻟدﻳن وﺑﻘﺎء اﻷﻣﺔ وﺑﻘﺎء
وﺗﺷﻘﱡق؛ ﺑﻝ ﻫﻧﺎك
ٌ
ُ
أزﻣﻧﺔ اﻷﺧطﺎر.

ﺑﺄن
أن اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺄزوﻣﺔٌ ﻓﻲ ﺷﺗّﻰ اﻟﻣذاﻫب .ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠ ُ
ك وﻋﻳﺎً ﻗوﻳﺎً ّ
ﺑﻳد ّ
ط ٍر ﺷدﻳد .وﻟذﻟك ﺗﺳﻠك ﻣﺳﺎﻟك ﺷﺗّﻰ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ
اﻹﺳﻼم ﻟﻳس ﺑﺧﻳر ،وﻫو ﺑﺧ َ
اﻹﺳﻼم ،أو ﻓرض ﺳﻳطرة اﻹﺳﻼم )ﻛﻣﺎ ﺗراﻩ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺛم إﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ ﻟﻼﺻطدام

ط اًر ﻛﺑﻳ اًر ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن .وﻫﻛذا ﻓﺈّﻧﻬﺎ ﺑﻬذا اﻹدراك اﻟﻣﺄزوم؛ ﺗﺗﺟﻪ
ﺑﺎﻟﺧﺎرج ،اﻟذي ﺗﻌﺗﺑرﻩ َﺧ َ
ﻟﺗﺿﻳﻳق ﻣﻔﻬوم اﻟدﻳن ﺑﺣﻳث ﺗُﺧرُج ﻣﻧﻪ ﻛﺛرةً ﻛﺎﺛرةً ﺑﺎﺳم اﻻﻧﺣراف ،وﻟﻠﺗﺿﻳﻳق ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ،
وﺗﻧطﻠق ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣن
ﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ وﻟﻳس ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ.
ُ
ﺣﻳث ﺗُ ُ
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذﻧب ،وﺿرورة أداء اﻟواﺟب .وﻗد ﻣرت أﺻوﻟﻳﺎﺗﻧﺎ ﺑﻣراﺣﻝ ﻣﺗﻌددة ،ﻛﺎﻧت

ﻧﺗﺟﺎوز
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺗّﺳﻣت ﺑﺎﻟﺗوﺗر اﻟﺷدﻳد ،وﺑﺎﻻﻧﺗﺣﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج .ﻟﻛﻧﻧﺎ
ُ
وﻟﻳﻌﺎد ﺗرﺗﻳب اﻷوﻟوﻳﺎت ،دون أن ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك
اﻵن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻳﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧف أﻗ ّﻝُ ،

ﺗﺟﺎرب
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ أن ﺗُﻌﻳ َن
ُ
اﻟﺗﺣوﻝ ﻣن اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ واﻟﺗﺄﺻﻳﻝ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح .وﻫﻧﺎك أﻣ ٌﻝ ٌ
ٍ
ﻗﻧﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺗﻐﻳر ﻣن طرﻳق اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ واﻟﺣوار.
وﻣﻌﺎﻧﺎةُ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ
ٍ
أن
أن اﻟدﻳن ﻣﻬ ﱠدد ﺑﻝ ﺗدرك ّ
أن اﻷﻫ ﱠم ﺗﻐﱡﻳ ُر اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ رؤﻳﺔ أُﺧرى ﻟﻠﻌﺎﻟم ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ّ
ﺑﻳد ّ
اﻟﺧطر ٍ
آت ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻧﻳوي ،وطراﺋق إدراﻛﻪ ٕوادارﺗﻪ.

وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ذﻛر ﻣﺎﻳﻛﻝ ﻛوك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺿﺧم« :اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر
ٍ
ﻣﺣطﺔ ﻟﻠﻘطﺎر وأﻧزﻝ ﺑﻬﺎ اﻷذى .وﻗد ﺷﺎﻫدﻩ
أن رﺟﻼً ﺗﻌرض ﻻﻣرٍأة ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ّ
أﺣد ﻣﻧﻬم ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرأة .ﺑﻳد ﱠ
أن واﺣداً ﻣﻧﻬم ﻓﻘط ،ﻧﱠﺑﻪ اﻟﺑوﻟﻳس ﺑﻌد ﻓرار
ﺳﺑﻌﺔٌ ﻣﺎ ﺗدﺧﻝ ٌ

اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻳﻪ .اﻟذﻳن ﻟم ﻳﺗدﺧﻠوا اﺧﺗﻠﻔت ﺗﻌﻠﻳﻼﺗﻬم ﻣن أﻧﻬم ﻟم ﻳدرﻛوا ﻣﺎ
اﻟرﺟﻝ ﻓﺟرى
ُ
ﻣﺗﺄﺧ اًر ﻓﻘﺎﻝ :رﺑﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣرأة
ﻳﺣﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻧﻳﻬم .أﻣﺎ اﻟذي ﺗدﺧﻝ ٕوا ْن
ّ

إن ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﻗﺎﺻرة ﺣﺗّﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
أُﺧﺗﻲ أو ﺻدﻳﻘﺔ أﻣﻲ..اﻟﺦ .وﻳﻌﻠّق ﻛوك ّ
أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﺎ ﻳزاﻟون
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻓﻛﻳف ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟدﻳﻧﻲ .وﻫو ﻳذﻫب إﻟﻰ ّ
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ﻳﻣﻠﻛون ذﻟك اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ .وﻟو ﻛﺎن ﺑﻳن اﻟﻣﺷﺎﻫدﻳن ﻟﻼﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة

ٍ
ﱠ
ﺳﺑب ﻛﺎن؛ ﻓﺈﻧﻪ
أﻣﺎ اﻟذي ﻟم ﻳﺗدﺧﻝ ﻷي
ُﻣﺳﻠﻣﺎن َﻣﺛَﻼً،
ﻟﺗدﺧﻝ ُ
أﺣد ُﻫﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدةّ ،
ﺳﻳﺷﻌر ِ
ﺑﺎﻟﺧ ْزي واﻟﻌﺎر!
ُُ
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الفتنة وسياقاتھا المعرفية لدى الحركات الجھادية
محمد حلمي عبد الوھاب



يمكن القول إن «وثيقة ترشيد العمل الجھادي» والتي أصدرھا الدكتور /سيد إمام المعروف
بال دكتور /فض ل ،أح د أھ م المنظ رين لجماع ات الجھ اد وعل ى رأس ھا تنظ يم القاع دة ،ق د
أعادت فتح مل ف المراجع ات م رة أخ رى .فبع د م رور أكث ر م ن خم س س نوات عل ى نش ر
كت ب مراجع ات الجھ اد األربع ة تح ت عن وان «سلس لة تص حيح المف اھيم» ف ي ين اير س نة
2002م ،فرضت قضية المراجعات نفسھا على الساحة الديني ة والثقافي ة والسياس ية بفض ل
المراجعات الجديدة ،والت ي يض اعف م ن أھميتھ ا أن ص احبھا يحظ ى بتأيي د يتج اوز ح دود
مجموعته الجھادية إلى ما ھو أشمل منھا على المستوى العالمي.
وفي سياق الزخم اإلعالمي الذي رافق اإلعالن ع ن نش ر المراجع ات وص احبھا ،ل م يتس ن
ألغلب الباحثين الوقوف عل ى أبعادھ ا ومس توياتھا وس ياقاتھا المعرفي ة والسياس ية عل ى ح د
سواء .كما لم تطرح أغلب التغطيات تساؤالت «المابعد» فيما يتعلق بمستقبل ومصير وأث ر
ھذه المراجعات بالنسبة للجھاديين وللحياة السياس ية ،وحت ى بالنس بة للش خص الع ادي ال ذي
دفع ف اتورة أخط اء ھ ؤالء .فھ ل نح ن إزاء تأس يس جدي د لمرجعي ة أخ رى داخ ل المرجعي ة
األساس للتيار الجھادي؟ أم أن تلك المراجعات ال تعدو كونھا مجرد مناورة وخطوة تكتيكية
في أفضل األحوال؟
يمك ن الق ول إن اخ تالف الب احثين بش أن المراجع ات وتقييمھ ا ينب ع ف ي األس اس م ن تب اين
المنھج الذي يعتمدونه في قراءتھا ،ففي الوق ت ال ذي يمي ل في ه أغل ب ھ ؤالء لقراءتھ ا وف ق
آليات «تحليل النص» ،يميل البعض اآلخر إلى قراءتھا من خالل «تحليل الخط اب» .وم ن
ثمة يمكننا إبراز أھم الس ياقات المتاخم ة للق راءتين للخ روج بق راءة ثالث ة تحل ل ال نص وفق ا
لس ياقاته األربع ة الت ي س نعرض لھ ا ،كم ا تن تھج تحلي ل الخط اب ف ي بح ث ورؤي ة م دى
التطور الذي حدث بشأن المراجعات.
بداي ة ،تج در اإلش ارة إل ى أن الع الم اإلس المي ،وإن ك ان ق د ش ھد العدي د م ن المراجع ات
الجھادية ،إال أن حالة جماعة الجھاد المصرية بالتأكيد لھا سماتھا الشخصية وخصوص ياتھا
الذاتية .فمن ناحية ،ترتبط ھذه الجماعات بالمناخ المصري العام الذي نشأت فيه ،حت ى وإن
تج اوز تاثيرھ ا ح دود دوائرھ ا األولي ة .وم ن ناحي ة ثاني ة ،ت رتبط ھ ذه الجماع ات بالس ياق
العرب ي واإلس المي كك ل ،فض ال ع ن أنھ ا تتش ابه بالمث ل م ع تراجع ات أغل ب الحرك ات
السياسية األيدولوجية العالمية ،والتي حدثت ضمن سياقات ورھانات تاريخية محددة.
أض ف إل ى ذل ك ،أن ه فض ال ع ن دور ص احب المراجع ات ومكانت ه ف ي العم ل
الجھادي/الحركي ،أثارت أدبياته الجھادية قديما الكثير من الجدل وأثرت بالمث ل ف ي تش كيل
وعي اآلالف من الجھاديين ،وبصفة خاصة كتابيه «العمدة في إعداد العدة» 1المنش ور س نة
1988م ،و «الجامع في طلب العلم الشريف» 2المنشور في 1993م.
وحقيقة القول ،إن المراجعات األولى ق د س بقھا من اخ ثق افي أت اح لھ ا ش يئا م ن القب ول ح ال
ظھورھا ،حيث مھدت الكتابات التي سبقتھا في إعادة النظر لبعض المبادئ الحاكمة للعنف.
وضمن ھذه الكتابات تقع مقالة د.كمال حبيب حول «الحركة اإلسالمية المعاصرة» 3والتي
نشرت بمجلة «المنار الجديد» في عدد يناير 1998م ،وكتابه المھم «الحركة اإلسالمية م ن
المواجھة إلى المراجعة».4
 باحث من مصر .

1

غي ر أن ال ذي يھمن ا ھن ا ،ل يس تقي يم المراجع ات أو الحك م عليھ ا ،وإنم ا بح ث اإلش كالية
الخاصة بحكم الخروج على الحاكم والت ي خصص ت لھ ا الحلق ة الخامس ة م ن وثيق ة ترش يد
العمل الجھادي ف ي مص ر والع الم .5فعل ى ال رغم م ن أن النھ ي ع ن الخ روج عل ى الح اكم،
حت ى ول و ك ان ج ائرا ،ل يس أم را جدي دا ،وإنم ا يت واتر ف ي األدبي ات الفقھي ة واألحك ام
الس لطانية ،إال أن وروده بھ ذه الوثيق ة يكتس ب أھمي ة تاريخي ة لص دوره م ن قب ل أح د أھ م
رموز الجھاد المشتغلين به عمليا المنظرين له فقھيا وفكريا في العالم اإلسالمي.
وعلى ك ل ح ال ،س ننطلق ف ي مقاربتن ا ھ ذه م ن المراجع ات نح و مزي د م ن التجري د لبح ث
إش كالية «الخروج/الفتن ة» وس ياقاتھا المعرفي ة والتاريخي ة ف ي التجرب ة اإلس المية .ويمك ن
القول إن ثمة العديد من التس اؤالت الت ي تث ور ھن ا ح ول م ا يتعل ق بص فة خاص ة باألس باب
التي دفعت الفقھ اء عموم ا لتأكي د النھ ي ع ن الخ روج عل ى الح اكم ،حت ى ول و ك ان ج ائرا،
واعتبار ذلك من قبيل اإلجماع:
فھل يتعلق ص دورھذا الحك م بفداح ة ثم ن الخ روج عل ى الح اكم كم ا ب دا واض حا ف ي س ياق
التجرب ة السياس ية التاريخي ة لألم ة اإلس المية؟ أم يتعل ق بالتعوي ل عل ى جمل ة النص وص
ال واردة بش أن الفتن ة ف ي الق رآن والس نة؟ أم ال يتعل ق الحك م بھ ذا وال ذاك ،وإنم ا بمح ض
الصراع على مشروعية المعارضة بين الفقيه والسياسي وواقع التوظي ف السياس ي ال ُمح رم
لمفھوم الفتنة تاريخيا؟!
أوال :الفتنة وسياقاتھا المعرفية
6
وردت لفظة «الفتنة» في القرآن الك ريم لتفي د أح د معني ين رئيس ين  :أولھم ا ،الفتن ة بمعن ى
االختبار واالمتحان واالبتالء اإللھي ،سواء كان ذلك على مستوى الفرد المسلم أو الجماع ة
المؤمنة برمتھا قوال وسلوكا وعمال .والفتنة بھذا المعنى وردت فيما ال يقل ع ن أربع ين آي ة
قرآنية ،كقوله –تعالى} :-واعلموا أنما أموالكم وأوالدكم فتنة{)األنفال (28 :وقوله –تعالى-
} :إنا مرسلوا الناقة فتنة لھم{)القمر.(27 :
وھي ب ذلك ت رادف لفظ ة «المحن ة» ،والت ي تعن ي عموم ا ك ل ش دة يتع رض لھ ا الم رء م ن
مرض ونحوه ،غير أنھ ا ح ين تطل ق مقترن ة بلفظ ة العلم اء أو أي جماع ة فكري ة أو ديني ة،
يقصد بھا االضطھاد من قبل ذوي النفوذ والسلطان ،بغض النظر عن حجمه :إھان ة ك ان أو
تأنيبا ،قتال أو تعذيبا...إلخ.7
المعنى الثاني :ھو االنقسام ال داخلي ال ذي يم زق جس د الجماع ة أو األم ة ،أو م ا يعب ر عن ه
حاليا بالحرب األھلية .وترد الفتنة في القرآن حسب ھذا المعنى في سبعة أو ثماني ة مواض ع
فق ط 8كقول ه –تع الى} :-وق اتلوھم حت ى ال تك ون فتن ة{)البقرة (93 :وقول ه} :أال ف ي الفتن ة
س قطوا{)التوبة ،(49 :وقول ه} :ول و دخل ت عل يھم م ن أقطارھ ا ث م س ئلوا الفتن ة آلتوھ ا{
)األحزاب.(14 :
وإذا انتقلن ا إل ى األحادي ث واآلث ار ال واردة بھ ذا الش أن ،وخاص ة تل ك الت ي انتش رت إب ان
الق رنين األول والث اني الھج ريين ،لوج دنا أن ه ي تم االقتص ار عل ى اس تخدام الفتن ة بمعناھ ا
الثاني ،فيما فضل الكتاب استخدام لفظة «المحنة» بدال من الفتنة للداللة على المعنى األول.
وفي كل األح وال ،ت رد لفظ ة الفتن ة ف ي األحادي ث واآلث ار والنق ول واألق وال للدالل ة عل ى،
والتحذير من ،االنقسام الداخلي الذي يھدد كيان األم ة كم ا يثي ر الرع ب ألقص ى درج ة م ن
انتشار الفوضى أو «الھرج» حسب التعبير الكالسيكي.
ومن المالحظ في ھذا السياق أن الرعب الناشئ عن الفتنة لم يكن فقط بس بب س فك ال دماء،
وإنما أيض ا بس بب الخ وف م ن الفوض ى ،أي إنع دام الس لطة الض ابطة والحارث ة للمجتم ع،
2

وھو ما ب دا واض حا ف ي الف تن الكب رى ف ي ت اريخ اإلس الم .وھ و أم ر ب ديھي م ا دام الخليف ة
يحتل موقع ا مركزي ا ف ي الس لطة ،األم ر ال ذي أب اح للص حابي الجلي ل حذيف ة ب ن اليم ان أن
يصف مقتل عثمان بن عفان بأنه ك ان بمثاب ة «حب ل ﷲ ال ذي انقط ع» اس تنادا لقول ه تع الى:
}واعتصموا بحبل ﷲ جميعا وال تفرقوا{) آل عمران.(103 :
ثانيا :تطور الفتنة تاريخيا
ش ھد الع الم اإلس المي ثالث ة نزاع ات كب رى ھ زت كي ان األم ة وأث رت ف ي وج دانھا عل ى
مستوى كل من الفكر والممارسة .حيث بدأت الفتنة الكبرى بمقتل عثمان -رضي ﷲ عن ه،-
وبلغت ذروتھا بمقتل خلفه علي -كرم ﷲ وجھه ،-أي أنھا غط ت تقريب ا الفت رة م ن  35إل ى
40ھـ.
اشتملت ھذه الفتنة على العديد من المعارك كان أبرزھا معركة الجمل بين علي والخ ارجين
عليه ،ومعركة صفين بينه وبين جيوش معاوي ة ،وأخي را حرب ه ض د المح ﱢكم ة بس بب قبول ه
التحكيم .وقد راح ضحية ھذه الفتنة أربعة من خيرة الصحابة ھم :عثم ان ،وعل ي ،وطلح ة،
والزبير.
أما الفتنة الثاني ة ،فب دأت بمقت ل الحس ين ف ي ك ربالء س نة 61ھ ـ ،م رورا بمقت ل عب د ﷲ ب ن
الزبي ر وس عيد ب ن جبي ر وغيرھم ا عل ى ي د الحج اج ،ول يس انتھ اء بنزاع ات األم ويين م ع
الزبيريين فضال عن النزاعات التي تمت بين القيسية واليمنية والمختار بن أبي عبي د ط وال
العشر سنوات الالحقة لمقتل الحسين .وفي الفتن ة الثالث ة ،والت ي س ميت بث ورة اب ن األش عث
من  82إلى 84ھـ ،استولى الثوار على سجستان وأجزاء م ن خراس ان كم ا انفص ل الع راق
عن الشام.9
ثالثا :الموقف من الفتنة ،جدلية النص والتاريخ
يعكس الموقف العام من الخروج على الحاكم ،تأييدا أو معارضة ،ض ربا م ن جدلي ة ال نص
والتاريخ .فمن ناحية ،ثمة نوعين من المروي ات الخاص ة بھ ذا الش أن تق ف ك ل واح دة منھ ا
على طرف النقيض من األخرى ،ففيما تؤيد بعض ھا ش رعية الخ روج عل ى الح اكم الج ائر،
تنزع األخرى نحو النھي ع ن الخ روج خوف ا م ن وق وع الفتن ة والمطالب ة بالص بر والطاع ة
ولزوم الجماعة.10
فم ن األحادي ث الناھي ة ع ن الخ روج اآلم رة بالطاع ة ،قول ه -ص لى ﷲ علي ه وس لم :-م ن
أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن أطاع اإلمام فقد أطاعني .وما روي عن حذيفة أنه قال :ليس م ن
الس نة أن تش ھر الس الح عل ى إمام ك ،وأيض ا م ا روي ع ن أن س ب ن مال ك أن ه ق ال :أمرن ا
كبراؤنا من أصحاب النبي -عليه الصالة والسالم -أن ال نسبّ أمراءنا وال نغشھم وأن نتق ي
ﷲ ونصبر ،وكذلك ما روي عن الحسن البصري أن رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -قال:
ال تسبوا الوالة فإنھم إن أحس نوا ك ان لھ م األج ر وعل يكم الش كر وإن أس اءوا فعل يھم ال وزر
وعل يكم الص بر وإنم ا ھ م نعم ة ين تقم ﷲ بھ م مم ن يش اء ف ال تس تقبلوا نقم ة ﷲ بالحمي ة
والغضب استقبلوھا باالستكانة والتضرع.
وعل ى الجان ب اآلخ ر ،نج د أحادي ث مؤي دة للخ روج عل ى الح اكم ،كقول ه -علي ه الص الة
والسالم :-أفضل الجھاد كلمة عدل عند س لطان ج ائر ،وم ن رأى م نكم منك را فليغي ره بي ده
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب ه وذل ك أض عف اإليم ان ،وأفض ل الش ھداء حم زة
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھاه فقتله على ذلك...إلخ.
تعكس أحاديث المجموعتين موقفين مختلفين من السلطة ،وتبع ا ل ذلك ك ان الفقھ اء والعلم اء
ينح ازون إل ى ھ ذا الجان ب أو ذاك ،حي ث ان تظم ف ي خ ط المقاوم ة فص ائل المعارض ة م ن
الشيعة والخوارج وأبو حنيفة والثوري وسعيد بن جبير .فيم ا ك ان أغل ب الفقھ اء ،وبخاص ة
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ما بعد العصر األموي ،يميلون إلى عدم تأييد الخروج على الحاكم .وأوضح مثال على ذل ك
الحسن البصري والذي رغم إدانته المعلنة لممارسات الحجاج ووصفه إياه بأفسق الفاسقين،
إال أنه عن دما س ئل ع ن حك م الخ روج عل ى الح اكم ق ال لس ائليه :اتق وا ﷲ وتوب وا إلي ه يكفك م
جوره ،واعلموا أن عند ﷲ حجاجين كثيرا!!.11
ومع أن األحاديث السابقة ،بجانبيھا ،ال تؤسس حكما فقھيا بالدرجة األول ى بق در م ا توض ح أم را
عاما ،إال أن بعض الفقھاء أحالوا تأويالتھم لھا إلى حكم فقھي قطعي الثبوت والداللة ،فحين س ئل
أحمد ب ن حنب ل ،عل ى س بيل المث ال ،ع ن حك م الخالف ة بالغلب ة أج اب :وم ن غل بھم بالس يف حت ى
صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ال يحل ألحد يؤمن ب ا والي وم اآلخ ر أن يبي ت وال ي راه إمام ا
عليه ،برا كان أو فاجرا!!.12
ويبدو واضحا أن قوله «ال يحل» يحيل إلى حكم شرعي بتحريم وتأثيم ،ل يس فق ط الخ روج عل ى
الح اكم ،وإنم ا أن يبي ت الم رء ليل ه دون أن ي رى ف يمن وص ل إل ى الحك م بغلب ة الس يف «أمي را
للم ؤمنين»!! ،أي حرم ة أن ينف ي الم رء ع ن الحكوم ة المغتصِ بة ص فة الش رعية ناھي ك ع ن أن
يدعوا للخروج عليھا .ھنا يخرج الفقيه ع ن إط ار الت أريخ لحادث ة م ا أو تق ديم فت وى غي ر ملزم ة
لغيره نحو تأطير مبدأ عام وتنظير نظرية وتأصيل حكم شرعي يتسم بالتأبيد والدوام.13
وفي السياق ذاته ،نقرأ في أحد األحاديث ال واردة بالبخ اري أن الرس ول –ص لى ﷲ علي ه وس لم-
قال ألص حابه :إنك م س ترون أث رة وأم ورا تنكرونھ ا ،ق الوا :فم ا تأمرن ا ي ا رس ول ﷲ؟ ق ال :أدوا
إليھم حقھم وسلوا ﷲ حقكم!! .14مما يعني أن حق األمراء معجل وال بد من أداءه في ال دنيا ،فيم ا
حق المحكومين المقھورين مؤجل إلى اآلخرة ،ومما حدا اب ن حج ر العس قالني ألن يفس ر الجمل ة
األخيرة «وسلوا ﷲ حقكم» بقوله :أي سلوا ﷲ أن يلھمھم إنصافكم أو يبدلكم خي را م نھم!! األم ر
ال ذي يمتن ع مع ه المش اركة ف ي التغيي ر وح ق تقري ر المص ير ويبق ى ذل ك معلق ا :إم ا بي د الق درة
اإللھي ة أو ب ورع الخليف ة وحص ول الھداي ة ل ه ،أم ا الرعي ة فتبق ى دائم ا وأب دا خ ارج المعادل ة
السياسية برمتھا!!!.
يعكس المثالين السابقين مأسسة «الفتنة» وتوظيفھا سياسيا والواقع ،أن توظيف «الفتن ة» سياس يا
يتجاوز الفقه إلى األحكام السلطانية ،والتي كانت تنتھج نھجا تبريريا وخطابا مجسدا ف ي واقع ين:
واق ع الت اريخ وواق ع الكلم ات مم ا جع ل مفھ وم الطاع ة يش كل المب دأ السياس ي الم الزم للس لطة.
وعلى جانب الفقه ،يبدو أن كثرة مراعاة الفقيه للظروف المحكم ة وھلع ه م ن الفتن ة أدى ب ه ،ف ي
النھاية ،إلى الخروج عن منطقه األصولي وأفضى إلى جر المقاصد العامة في السياس ة الش رعية
لالنقالب إلى عكس مقصودھا األساسي.

ويمكن القول إن محض النظ رة المنتبھ ة للحج ج الت ي يس وقھا الفقھ اء ف ي س ياق النھ ي ع ن
الخروج على الحاكم ،لتكشف عن مفارقة قارة فيھا لم ينتبه لھا الكثيرون .ذلك أن المحص لة
النھائية لھذه الحجج تؤدي إلى أبدية القناعة التامة بأن الخروج منھ ي عن ه ل يس فق ط بس بب
ما يئول إليه ،أي الفتنة أو الحرب األھلية ،و لكنه منھي عنه ألنه فتنة بح د ذات ه !! .وال أدل
عل ى ذل ك م ن أن ال ُجني د البغ دادي ك ان ي رى أن الخ روج عل ى األئم ة م ن فع ل الجھل ة
الفاسقين.
فلماذا يرتبط الخروج على الحاكم بالحديث عن الفتنة؟ وھل المشكلة تتعل ق بالمي ل إل ى أح د
الجانبين من االستدالالت النقلية وتأويل األخرى ،أم تتعل ق بإص دار الحك م مراع اة للظ رف
التاريخي ال ذي قيل ت في ه؟ ولم اذا ،حت ى عل ى المس توى الت دويني ،ي تم ال ربط ب ين الخ روج
والفتنة كما فعل البخاري في إدراجه األحاديث الواردة بھذا الشأن ضمن كتاب الفتن؟!
وأيضا :ما المقصود بالكفر البواح كما جاء في الوثيقة ،ھل ھو إعالن الكف ر والخ روج ع ن
الش ريعة اإلس المية فق ط؟ وھ ل يع د خ روج الح اكم حالي ا ع ن الش رعية الدس تورية وحك م
القانون كفرا بواحا ھو اآلخر أم ال؟! وما معن ى ق ول اب ن تيمي ة ف ي كتاب ه منھ اج الس نة :إن
الخ روج عل ى أئم ة الج ور ك ان م ذھبا ق ديما ألھ ل الس نة ث م اس تقر اإلجم اع عل ى المن ع
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من ه؟!! 15أل م يك ن الم ذھب الق ديم إجماع ا ف ي المقاب ل ال يج وز الخ روج عن ه؟! وھ ل
المراجعات الحالية ،يمكن توصيفھا بأنھا مراجعات جھاد رغم وصفھا لحوادث العنف الت ي
ارتكبتھا بالجھاد ،مع أنھا كانت محض افتئات على السلطة وعدوانا على المجتمع ومن ث م،
ھل يجب مناقشتھا باعتبارھا «فتنة»؟!
تؤك د وثيق ة ترش يد العم ل الجھ ادي أن ه ال يج وز الخ روج عل ى الح اكم إال ف ي حال ة واح دة
وھي كفر السلطان مدللة على ذلك بالحديث المرفوع إلى النبي عن عبادة بن الصامت وفي ه
)وأن ال نن ازع األم ر أھل ه ...إال أن ت روا كف را بواح ا عن دكم م ن ﷲ في ه برھ ان( .وحقيق ة
األمر ،أن اآلثار الكثيرة الواردة في س ياق اس تفظاع العن ف ال داخلي ومحاول ة وض ع الفتن ة
في مقابل الطاعة ووسم الخروج على الحاكم الجائر بأنه فتنة تعكس في األس اس م دى فع ل
السلطة في التاريخ.
وس واء أخ ذت ھ ذه المراجع ات انتف اء الق درة والكف اءة حالي ا ف ي حس بانھا ،أو ق رأت ال نص
حس ب تركيبتھ ا األول ى ل ّم ا كان ت تتبن ى العن ف عقي دة وش ريعة ومنھاج ا للتغيي ر ،ف إن ك ال
القراءتين منقوصتين وبحاجة إلى مراجعة ثالثة ،أو باألحرى قراءة ثالثة تأخ ذ ف ي حس بانھا
حق األمة في الخروج على الحاكم الجائر وتوسع من األسباب المؤدية لذلك ب دل اقتص ارھا
على العامل الديني فقط ،وفي الوقت ذاته ،تؤطر لثقافة الالعنف في المجتمع دونم ا توظيف ه
سياسيا.
ً
كال القراءتين إذا بحاجة إلى موقف ثالث )وسط( ،ألن إطالق الخروج على الح اكم ب دعوى
أنه جائز أمر نسبي ومن السھل أن يوظف سياسيا مثلما تم توظيف النھ ي ع ن الخ روج ف ي
المقابل .وأيضا التأكيد عل ى النھ ي ع ن الخ روج ،أم ر يح ول دون ح ق الرعي ة ف ي مس اءلة
الحاكم حال مخالفته الشرعية الدستورية .لذا فنحن في الواقع ال نميل ال إلى ھذه القراءة وال
إلى تلك ،وإنما إلى تبني موقف وسط بينھما.
والموقف الوسط ببساطة شديدة يؤكد مبدئيا حق األمة في الخروج ويوسع من دائرته ليض م
إل ى جان ب الخ روج ع ن الش ريعة الخ روج ع ن الش رعية ،ولكن ه ف ي المقاب ل يض ع م ن
اآللي ات والوس ائل م ا يح ول دون الوص ول إل ى «الفتن ة» م ن خ الل التأكي د عل ى ض رورة
احترام الشرعية الدس تورية ف ي إط ار العم ل السياس ي واالجتم اعي الع ام ،وتفعي ل اآللي ات
الدستورية الحاكمة لعالقة الحاكم بالرعية.
ومث ل ھ ذا الموق ف الوس ط م ا ب ين الخن وع والعن ف ،م ن ش أنه أن يعي د مراجع ة إش كالية
«الفتنة» وفق منظور مختلف يض من ح ق الرعي ة ويح ول ،ف ي الوق ت نفس ه ،دون الوق وع
في «الفتنة» .ويبقى القول إن كل نص يرتھن في األساس إلى سياقاته التاريخي ة والمعرفي ة
التي نشأ فيھا وتأثر بھا وھو ما سنناقشه في العنصر القادم.
رابعا :المراجعات وسياقاتھا األربعة

كيف نصف سياق المراجعات إذاً؟ .في الواقع ،ثمة نمطين رئيسين في كل مراجع ة فكري ة،
األول يُوصف بالخطوة والتراجع فيما يُطلق عل ى الث اني المراجع ة .فم ا الف ارق بينھم ا؟ إذا
قارن ا م ثال إع الن الجماع ة اإلس المية بمص ر تراجعھ ا ع ن اس تخدام العن ف ف ي  5يوني و
1978م ،بالمراجع ات الحالي ة الكتش فنا أن تراج ع الجماع ة اإلس المية ك ان بمثاب ة ق رار
وخطوة أكثر من ه مراجع ة ،أم ا وثيق ة ترش يد الجھ اد فعل ى العك س م ن ذل ك ال تع د تراجع ا
وإنما بمثابة نقلة نوعية حددھا صاحبھا ،فيما يؤكد ضياء رشوان ،بعمليات أربعة:16
اثنتان تتعلقان بالماضي وھما ،إجراء نقد عميق لألنساق الفكرية العتيق ة والت ي كان ت تحك م
ھذا الفضاء من قبل ،يتواكب مع ذلك نقد جملة الممارسات العملية التي كانت تتم وفق ا ل ذلك
السياق الفكري/العقائدي.
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واثنتان تتعلقان بالمستقبل :األولى ،بناء نسق فكري طموح يط رح رؤي ة جدي ة ويرس م ف ي
المقابل مشھدا مغايرا لمس تقبل الجماع ة ،ي رتبط ب ذلك ض رب م ن الممارس ة العملي ة والت ي
تتوقف على حدود المسموح والممنوع في الفضاء السياسي العام.
نح ن إذاً إزاء ت زاوج عل ى المس تويين النظ ري والعمل ي م ن جھ ة ،والزمن ي الماض وي
والمستقبلي من جھة ثانية .أما عن محددات النقلة التي حدثت في فكر ص احب المراجع ات،
فأمر يكفله المقارن ة ب ين كتابي ه العم دة والج امع م ن ناحي ة وب ين الوثيق ة الحالي ة م ن ناحي ة
ثانية .ففيما يتبع في مؤلفي ه الس ابقين ذات ال نھج التقلي دي الخ اص بالجماع ات الجھادي ة ،إن
على مستوى الطرح أو الموضوعات ،ينزع في الوثيقة األخي رة نح و قل ب المعادل ة برمتھ ا
سواء على مستوى المنھج أو السياق.
ال يتعلق األمر إذاً بإقرار حالة االستض عاف وم ن ث م تأجي ل العم ل بالجھ اد لح ين الخ الص
منھا ،ألن حال ة االستض عاف ھ ذه ليس ت أم را فري دا ھن ا وغائ ب ع ن أدبيات ه الس ابقة .فف ي
كتابه العمدة في إعداد الع دة ط رح إم ام تس اؤال بالمقدم ة مف اده :م اذا يفع ل المس لمون الي وم
وھم على ما ھم عليه من المھانة واالستض عاف؟ .17مم ا يعن ي أن ه يق ر بحال ة االستض عاف
ھذه في كل من الكتاب والوثيقة معا ،ولكن كيف كانت إجابته ھن اك وكي ف ھ ي ھن ا؟!! ھ ذا
ھو بيت القصيد.
في إجابته عن تساؤله ھذا في العمدة ،يوجب منظ ر الجھ اديين عل ى المس لمين التغل ب عل ى
حالة االستضعاف ھذه واإلعداد للجھاد .أي أنه ال يجعل االستضعاف شرطا أو س ببا إللغ اء
الجھاد ،األمر الذي يبدو واضحا من سياق عنوان الكتاب ذاته «العمدة في إعداد العدة» .أما
في الوثيقة ،فيجعل حالة االستضعاف ھذه سببا وشرطا النتفاء وسقوط الجھاد!! وإن لم يكن
ھذا بحد ذاته نقلة نوعية وثورة في فكر الجھاديين ،وھم أكثر الحركات تشددا وانتفا ًء لقب ول
النقد الذاتي والمراجعة ،فما الذي يمكننا أن نصف به مثل ھذه الخطوة إذن؟!.
أيضا من أھم المؤشرات الھام ة الدال ة عل ى تط ور الوثيق ة وفك ر ص احبھا ،ن ْھلِ ه م ن مع ين
أدبيات أصول الفقه .فمن المعلوم أن الفارق بين أي حركة إس المية وأخ رى إنم ا يتمث ل ف ي
ترتيب كل حركة ألولوياتھا من جھة ،وترتيبھ ا أيض ا لنس ق وھرمي ة العل وم اإلس المية م ن
جھة ثانية .ففيما تنزع الحركات الجھادية إلى االھتمام بعلوم العقيدة أوال ووضعھا على قمة
ھذا الھرم ،تنحو الحركات الالجھادية عادة نحو االھتمام بالشريعة وتطبيقاتھا.
وفيما تتوج ه الحرك ات الجھادي ة دوم ا للتس اؤل ح ول ص حة العقائ د ف ي مجتمعاتھ ا ،بحي ث
يبدو كما لو أنه ليس ثمة تساؤل آخر تطرحه بأدبياتھا ،تكون مسائل الفق ه وتطبي ق الش ريعة
بمثابة الشغل الشاغل والھم األكبر للحركات اإلسالمية األخرى ،وھو ما يبدو واضحا حت ى
من خالل فكرھا السياسي والذي تربط فيه قيام الدولة بتحقيق شرع ﷲ في األرض.
وفي الغالب ،تتل و الحرك ات الجھادي ة تس اؤالتھا العقدي ة بإجاب ات مفادھ ا أن ك ل مجتمع ات
األرض في حال ة م ن الجاھلي ة وأن ك ل حكوم ات األرض مرت دة ،كم ا ق ال س يد قط ب م ن
قب ل ،وال ذي تف رع عن ه تالمذت ه فيم ا بع د م رددين نف س التس اؤالت وذات اإلجاب ات م ا دام
ھدفھم األول ھو تعبيد الن اس ل ربھم اس تنادا لقول ه –تع الى} :-وم ا خلق ت الج ن واإلن س إال
ليعبدون{)الذاريات :آية .(56
وتبع ا لھ ذا الس ياق ،غل ب عل ى ص احب المراجع ات االھتم ام بالعقي دة ف ي كتابي ه العم دة
والجامع سواء على مستوى ترتيب المباحث أو على مستوى اإلنش غال والمعالج ة .أم ا فيم ا
يتعل ق بالوثيق ة فق د غل ب علي ه ،وللم رة األول ى ،االھتم ام بالتأص يل الفقھ ي والتعوي ل عل ى
أدبياته التقليدية.
خامسا :رھانات خاسرة
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تثير المراجعات وفقا للفھم السابق ،العديد من التساؤالت منھا ما يتعلق بسياقاتھا الداخلية أو
الخارجية ،ومنھا ما يتعلق بمدى جديتھا والحكم عليھا وتقييمھ ا .فم ا ھ و الس ياق الع ام ال ذي
تتراج ع ب ه أي حرك ة أيديولوجي ة اس تخدمت العن ف ف ي الماض ي لتحقي ق أھ داف سياس ية
لتتحول بعد ذل ك إل ى حرك ة س لمية وإن ل م تم ارس العم ل الع ام؟ .وم اذا بع د المراجع ات؟.
وم ن المخاط ب بھ ا؟ .وم ا ال دوائر األوس ع ،والت ي م ن المحتم ل أن تت أثر بھ ا؟ .ووف ق أي
معي ار يمك ن الحك م عليھ ا وتقييمھ ا؟ وم ا مجم ل الض مانات المح ددة إزاء الجماع ة لقب ول
أفرادھا وإعادة دمجھا مرة أخرى إن على مستوى الحراك السياسي أو العمل الدعوي؟.
يمكن القول إن طرح التس اؤل المتعل ق بالنواي ا وم ا إذا كان ت المراجع ات مج رد من اورة أو
خطوة تكتيكية ،يمثل خطأ منھجيا بحد ذاته ألنه اختبار للنوايا من جھة ،كم ا أن ه ينطل ق م ن
تصور استاتيكي للجماعة والسياقات العامة المحيطة بھا من جھة ثانية .عل ى ال رغم م ن أن
نظرة أي جماعة دينية تباشر العمل السياسي ،بغض النظر عما إذا كان ذلك بطريقة عنفوية
أو سلمية ،ھي نظرة دينامية باألساس تتحرك وفق بوص لة م ن المؤش رات واألح داث تت أثر
بھا وتؤثر فيھا في آن .ومن ثمة يُخرج التساؤل حول نواي ا المراجع ات ھ ذه الجماع ات م ن
إط ار الس ياقات المص احبة لھ ا ويبحثھ ا بمع زل عنھ ا مم ا يفق دھا أھميتھ ا كم ا يض يع ،ف ي
المقابل ،فرصة اإلفادة منھا.
كي ف يمك ن تفعي ل تس ونامي المراجع ات الجھادي ة إذاً؟ .ت دلنا الخب رة التاريخي ة ،فيم ا يؤك د
عمرو حمزاوي ،18أن ثمة جماعات عنفوية تراجعت في البدء عن استخدام العن ف بص ورة
تكتيكية ثم تحولت بعد ذلك التخاذ ھذا التراجع موقفا مبدئيا أو جوھريا .لذا يتوجب علينا أن
ال نُغلب ھنا دور العامل الشخصي على مجموعة العوامل المحيطة به ودون أن نضعھا في
سياقھا االجتماعي ودون أن ن درك أيض ا جمل ة الض غوط الممارس ة عليھ ا ،س واء م ن قبي ل
الفضاء العام أو من النظام القائم.
أضف إلى ذلك صعوبة ،إن لم يكن استحالة ،وصول الباحث إلى حكم قطع ي بش أن النواي ا،
خاصة مع فقدان أدنى مساحة من المعلوماتية لجماعات باتت ت رتھن من ذ عق ود لالعتق االت
والمط اردات األمني ة ،ويكف ي أن نعل م أن ه ص در بح ق شخوص ھا  109حك م إع دام نُف ذت
بالفعل ،و ُزج بأكثر من  30ألف من أفرادھا في غياھب السجون لفت رات تت راوح م ا ب ين 5
إلى  16عاما دون حكم قضائي بالبراءة أو االتھام!!
ويكفي أن نعلم أيضا أن محاكم القضاء اإلداري المصري قد أكدت ضرورة التع ويض ع ن
فترات االعتقال وأصدرت بش أن ذل ك م ا يزي د ع ن  40أل ف حك م ب راءة بح ق ھ ؤالء عل ى
اعتبار أن القانون ال يُعاقب إال على فعل مادي أو على شروع في فعل م ادي يلح ق ض ررا
باألماكن أو األشخاص.
وف ي إط ار الس ياقات يؤك د ال بعض أن ثم ة عوام ل أربع ة مھم ة ش كلت ودفع ت بس ياق
المراجعات للظھور مرة أخرى :أولھا ،ھو الحساب العقالني للمردود المتوق ع م ن اس تخدام
العنف نھجا سائدا لتحقيق أھداف الجماعة وامتن اع العق ل االس تراتيجي للحرك ة المعني ة ف ي
لحظة محددة عن استخدام العنف وإقراره بأن ه ب ات أم را غي ر ُمج ٍد وي ذھب بالحرك ة بعي دا
ع ن تحقي ق أھ دافھا .يس توي ف ي ذل ك نب ذ العن ف الالنھ ائي /اإلطالق ي Indefinite
 ،violenceوالذي ال يعترف بالحدود األخالقية ،أو العنف ال ُمرشد/المعقلن على حد سواء.
ثاني العوامل الحاكمة لسياق المراجعات يتعلق بحالة رفض العنف ل دى المج ال أو الفض اء
العام في حدود الدولة المعنية .فمن يقارن الفضاء المصري العام إبان التسعينيات من القرن
الماضي وحدوده اآلن ،يالحظ أنه لم يكن ثمة رفض قطعي الداللة آن ذاك الس تخدام العن ف،
أو على األقل لم تكن درجة الرفض ھذه بنفس الوضوح كما ھو ماثل اآلن.
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العامل الثالث لفھم سياق المراجعات وال دافع لھ ا ،يتمث ل ف ي ح دود التغي رات الداخلي ة الت ي
تطرأ على الجماعة من داخل ،فعندما تتعاقب األجيال ويتم تدويل القيادات داخل حرك ة م ا،
عادة ما تراجع الحركة بعض آلياتھا ووسائلھا االستراتيجية.
أما العامل األخير ،فيتمثل في العالقة الحاكمة والمباشرة بين الجماعة والمنظوم ة السياس ية
القائم ة اس تنادا لحس ابات ال ربح والخس ارة .ذل ك أن ه عن دما تتأك د مث ل ھ ذه الحرك ات م ن
استقرار النظام السياسي لدرجة يتعذر معھا تأثره بعملياتھا ،فضال عن عدم إمكاني ة إزاحت ه
كليةً ،تتراجع عن استخدام العنف وتركن للمھادنة.
وفيم ا يتعل ق بتس اؤل المابع د ،فھن اك نمط ين يمك ن استخالص ھما م ن خب رات الحرك ات
المماثلة خالل عقد السبعينيات من القرن الماضي:19
أولھما ،يرتبط بالتجربة األوربية وحركات اليسار بھا ،كاأللوي ة الحم راء بإيطالي ا وألماني ا.
فواق ع األم ر أن ه عن دما تراجع ت ھ ذه الحرك ات ع ن اس تخدام العن ف اختف ت تنظيمي ا ،وإن
بقيت بعض أفكارھا مترسبة في الفكر اليساري وقام على أساسھا أحزاب سياسية فيم ا بع د،
كحزب الخض ر األلم اني ،أح د أھ م األح زاب السياس ية المس تقرة ھن اك .وف ي المقاب ل ،ثم ة
حاالت أخرى اختفت فيھا تلك الحرك ات كلي ة بشخوص ھا وأفكارھ ا ول م تق م لھ ا قائم ة فيم ا
بعد.
النمط الثاني ،وھ و أس بق تاريخي ا ،يتعل ق بحرك ات التح رر ال وطني والت ي تس تخدم العن ف
لتحقيق االستقرار ثم تتراجع عنه ،كالمؤتمر الوطني اإلفريقي والج يش األيرلن دي ومنظم ة
التحربر الفلسطينية وعدد آخر من حرك ات التح رر ال وطني ف ي آس يا وأمريك ا الالتيني ة ،إذ
تتسم ھذه الحركات بدرجة عالية من البراجماتية ومن ثم ،فھي تستغني عن اس تخدام العن ف
كليةً حين يتضح لھا إمكانية تحقيق ھدفھا التحرري بطريقة سلمية.
وبحسب عمرو حمزاوي أيض ا ،ف إن ثم ة عوام ل أربع ة حاكم ة لس ياق م ا بع د المراجع ات
ومستقبل الحركات الجھادية:
أولھا :مساحات الدور المحتمل لھ ذه الجماع ات ف ي الفض اء الع ام وم ا إذا كان ت المنظوم ة
السياسية ستتيح لھا مساحة من حرية الحركة لتعلب دورا في الح راك السياس ي الس لمي ف ي
ض وء الش رعية السياس ية ،أم أنھ ا س ترتد إل ى نقط ة انطالقھ ا األول ى وتع ود إل ى مجالھ ا
األصلي «الدعوي»؟!
العام ل الث اني يتمث ل ف ي التس اؤل ح ول الق درات البش رية للحرك ة وإل ى أي م دى يمك ن
إدماجھ ا ف ي النس يج المجتمع ي ،وإل ى أي ن وع م ن المج ال الع ام ھ ي أمي ل :السياس ي أم
الدعوي؟.
ثالث العوامل ،ھو ذلك الذي يتعلق بأنماط التطور العام في السياق اإلقليمي وما إذا ت م عل ى
المستوى اإلقليمي دمج مثل ھذه الجماعات في الحي اة السياس ية أم عل ى العك س م ن ذل ك ت م
إقصاؤھا واستبعادھا.
أخيرا ،من أھم العوامل الدافعة للمراجعات وإمكانية تفعيلھ ا ،ھ و موق ف الفض اء المص ري
العام منھا ،وما إذا ك ان حاض را بش أنھا بمختل ف ق واه الحي ة وبقناعات ه الذاتي ة ومس تعد ألن
يبحث عن دور لھا في فضاءه أم ال؟
سادسا :التبرئة للظواھري ،دفاعا عن الحصن األخير
يمكن القول إنه ،وبغض النظر عما إذا كانت المراجعات تراجعا أم نقلة نوعي ة ،ف ال ب د م ن
استثمارھا وتفعيلھا وعدم إضاعة الجھد والوقت ف ي التس اؤل ح ول أھ دافھا ونواي ا الق ائمين
بھا .كما ال بد من إعادة طرحھا للنقاش وفقا لثالثية :النص -السياق -الجماعة.
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وفي كل األحوال نحن أمام طابع عملياتي ت دريجي بطبيعت ه ول يس م ن المنتظ ر أو المتوق ع
أن تمنحنا الوثيقة إجابات كاملة .ويكفي أنه ،وإن كان المخاطب األول بھا ھ و قل ب الحرك ة
الجھادية ذاتھ ا ،إال أن ثم ة دوائ ر أخ رى ستش ملھا مس تقبال ،كالس لطة بتفريعاتھ ا ،األجھ زة
األمني ة بص فة خاص ة ،والفض اء المص ري الع ام برمت ه ،والقاع دة بمس توييھا القي ادي
واالتباعي...إلخ ،وھي دوائر تبدو حاضرة بدرجة أو بأخرى في سياق الوثيقة المنشورة.

ففي الوقت الذي ُخيل فيه للبعض أن االھتمام بوثيقة ترشيد العمل الجھادي قد انتھى ودون
رجعة ،كان الرجل الثاني في القاعدة د .أيمن الظواھري يثابر جاھدا من أجل الرد عليھا بكل ما
أوتي من قوة .وعلى الرغم من أننا نعرف مقدما موقفه الواضح والقاطع منھا حتى دون أن يعلن
عن ذلك ،إال أننا لم نكن لنتخيل أن تأتي ردوده في مثل ھذا الحجم والكثافة واالستدالل وكثرة
النقول ،واألھم من ذلك التعويل على مؤلفات صاحب الوثيقة ،وبصفة خاصة كتابه العمدة في
إعداد العدة.
التساؤل الذي يفرض نفسه ھنا ھو :كيف يمكن أن نفھم السياقات العامة التي يدور كتاب التبرئة
 20في إطارھا؟! في الواقع ،ينبغي أن تتجاوز قراءتنا لكتاب التبرئة حدود رد الفعل على الوثيقة
وتقص طبيعة التحوالت التي
نحو إعادة استكشاف منظومة الفكر الجھادي/القاعدي من جديد
ِ
لحقت به في العشرية األخيرة ،وما إذا كانت استراتيجيات الفكر الجھادي قد تأثرت سلبا أو
إيجابا بالمراجعات عامة من جھة ،وبسياق انحسار ھذا التيار على المستوى العالمي من جھة
ثانية.
وفي كل األحوال ،ال يخلو وصف الظواھري األمة اإلسالمية بأنھا أمة القلم والسيف من مغزى
ربما ال يبدو واضحا للعيان .حيث يزاوج ھنا بين سلطة كل من القلم والسيف ،األمر الذي يحيل
ضمنا إلى وقوفه على مدى تأثير الوثيقة وصاحبھا في فكر وسلوك بعض أعضاء التنظيمات
الجھادية على المستوى العالمي .أي أن رسالة الظواھري ھذه وفي صميمھا رد فعل واع
بخطورة التأثير الذي أحدثته الوثيقة في صفوف الجماعات الجھادية.
غير أن خطاب محاكمة النوايا استحوذ أيضا على ذھن الظواھري والذي أعلن ،ومنذ السطور
األولى من مقدمته ،أن الوثيقة التي ظھرت إلى العلن مصحوبة بضجة إعالمية مفتعلة إنما تخدم
باألساس «مصالح التحالف الصليبي اليھودي مع حكامنا الخارجين على الشريعة أيما خدمة،
فھي محاولة لتخدير أعدائھم المجاھدين وتشكيكھم في منھجھم وإخراجھم من ميدان المواجھة
بحجة العجز والضعف وبحجة عدم توفر مقومات الجھاد ،وبحجة اليأس من إمكان الحركات
اإلسالمية أن تحدث أي تغيير في مصر».21
ومن الملفت لالنتباه في ھذا النص الطابع المحلي الذي يدور فيه ،فعلى الرغم من أن الوثيقة
حملت اسم ترشيد العمل الجھادي في مصر والعالم ،إال أن المستھدف ھنا ،وبنص الظواھري،
مصر والتي يأمل في إحداث تغيير جوھري في نظامھا السياسي الخارج عن الشريعة بيد
الحركات اإلسالمية الجھادية.
وفيما يتعلق بالعامل الشخصي في تأليف الكتاب ،يؤك د الظ واھري أن الوثيق ة ق د نال ت من ه عل ى
التعيين وأنه وجد نفسه في موقف ال يحس د علي ه ف إن ھ و الت زم الص مت «زع م المس تفيدون م ن
كتابة الوثيقة أنھم قد نجحوا في تشكيك المجاھدين في منھجھم» ،22وإن ھ و عم د إل ى ال رد ربم ا
يكون رده ھذا ليس إال انتصارا لنفسه ومن ثم «تتح ول الوثيق ة وال رد عليھ ا وم ا ق د يتبعھم ا م ن
ردود أفعال تراميا ً بالنقد واالتھ ام عل ى م رأى ومس مع م ن الع الم م ع إخ وة تش رفت ف ي ي وم م ن
األيام بأن أبادلھم المودة الصادقة واإلخوة الصافية على درب التض حية والجھ اد ف ي س بيل ﷲ»،
على حد قوله.
بل نجده يقر صراحة بأن ھذه الرسالة التي يقدمھا للقارئ اليوم ھي «من أصعب إن لم تكن
أصعب ما كتبت في حياتي .وقد كنت أحسب أن ردي على اإلخوة في حماس ھو أصعب ما
كتبت في حياتي ،حتى جاءت ھذه الرسالة» .وبعد ذلك يطرح الظواھري ثالثة أسئلة فيما يتعلق
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بالسياقات التي صاحبت اإلعالن عن الوثيقة وھي :لماذا خرجت اآلن؟ ،ولصالح من نشرت
ووزعت؟ وكيف كتبت ھذه الوثيقة؟!.
ثم يفصل القول في اإلجابة على ھذه األسئلة تباعا فيؤكد بداية ،وفي معرض جوابه على
التساؤل األول ،أن الوثيقة ليست سوى «محاولة يائسة أو -على أكثر التقديرات تفاؤالً -شبه
يائسة للتصدي للموجة العاتية من الصحوة الجھادية التي تھز كيان العالم اإلسالمي ھزاً بفضل
ﷲ ،وتنذر أعداءه الصليبين واليھود بما يكرھون وما يحذرون» .وأن الھدف منھا إنما يكمن في
« كف جھاد المسلمين ومقاومتھم للصليبيين واليھود وأجھزة الحكم العميلة في بالدنا ،سواء باليد
أو اللسان أو حتى االحتجاج السلمي كالتظاھر واإلضراب واالعتصام والمؤتمرات
واالجتماعات .أي أن الرسالة تحرص -بلغة وزارة الداخلية -على عدم تعكير صفو األمن
)الفتنة(!!.23
وعلى السياق الدولي ،يؤكد الظواھري أن الوثيقة خرجت إلى النور اآلن «في وقت قررت
أمريكا فيه -نظراً للضربات التي تترنح تحت وطأتھا -أن تنصرف عن خطھا السابق بالسماح
الجزئي ببعض من الحرية لتيار المعارضة عبر االنتخابات ،فواجھته بالمنع والتقييد كما حدث
في انتخابات مجلس الشورى في مصر والمغرب واألردن ،وكما حدث مع حكومة حماس من
حصار ،ومن اعتبارھم إياھا حكومة غير شرعية ،وكما حدث في مؤتمر أنابولس ،وما يتوقع
منه من خيانات وعدوان .وفي وقت قررت فيه أمريكا عيانا ً بيانا ً تمويل الخونة في مجالس
الصحوة )اإلسالمية بالعراق( الصريحة في عمالتھا .لتشجع بھا أمريكا تياراً أكثر تماوتا ً
وانھزاما ً من تيار المعارضة عبر االنتخابات».24
وفي جوابه على التساؤل الثاني :لصالح من خرجت ھذه الوثيقة؟ يجيب الظواھري بأن الواليات
المتحدة األمريكية تأتي على رأس قائمة المستفيدين من ھذه التراجعات .وھنا نالحظ أنه أوال ال
يسميھا بالمراجعات وإنما بالتراجعات كما نالحظ ثانيا أنه ينظر إليھا في إطارھا الشامل وعلى
المستوى العالمي وليس في حيزھا الضيق الذي خرجت منه.
وبحسبه ،فإن المجاھدين األشداء ھم الذي أفشلوا المخطط األمريكي في المنطقة العربية وھم
الذي ھزموا أقوى دولة في العالم على أرض الواقع وأن أمريكا تعلم جيدا مدى خطورة
المجاھدين على أمنھا وعلى طبيعة وجودھا ومستقبلھا في ھذا العالم «فالقاعدة ال تطالب فقط
بطرد المحتلين الصليبيين واليھود من بالد المسلمين ،بل تطالب أيضا ً بأن يباع البترول بسعره
الحقيقي ،بكل ما تمثل ھذه الدعوة من آثار مدمرة على السيطرة األمريكية على العالم ،التي
انبنت بدرجة كبيرة على سرقتھا لثروات المسلمين».25
ھنا يؤكد الظواھري وبقوة على العامل األمريكي في التراجعات بل ويدعو القارئ للبحث عنه
ضمن ثناياھا .ذلك أن تراجعات الجماعة اإلسالمية ،والتي بدأت منذ عام 1997م ،سرعان ما
أصيبت بالركود «إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،فبدأت موجة أخرى من
المراجعات ،استنكرھا العديد من أعضاء الجماعة اإلسالمية ،الذين وافقوا على مبادرة وقف
العنف ،ھذه الموجة وصلت بھم العتبار السادات شھيداً ،واألھم أنھا تركزت في معظمھا على
الھجوم على القاعدة ،وبدأت المزايا الحقيقية الدنيوية تتحقق للمتراجعين».26
والمالحظ ھنا أنه يخلط بين التراجعات والمراجعات فتارة يتسخدم اللفظة األولى ،وھو
االستعمال الغالب في ھذا السياق ،وتارة يستخدم لفظة المراجعات .لكن األمر الملفت للنظر ھنا
وبشدة إنما ھو تأكيده أن سيد إمام قد «أعلن عن تراجعه في كتابه )الجامع( منذ عام 1994م،
وانصرف لحياته الخاصة باسمه الحقيقي في اليمن في تعايش غريب مع أجھزة أمنھا ،ثم بعد
الحادي عشر من سبتمبر 2001م اعتقلته السلطات اليمنية بأوامر أمريكية ،ورحل لمصر،
وتصور األمريكان أنه قد يكون مفيداً في حملتھم الصليبية الجديدة .فبعد فترة من التكتم على
اعتقاله بلغت حوالي ثالث سنوات ،ال أشك أنه قد مورس عليه فيھا ألوان من الضغط والتقييد
والقھر مقرونة بأساليب الترغيب والترھيب ،بدأ إبرازه وإحاطته بكل ھذه الھالة اإلعالمية».27
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وبعد ذلك يعيب الظواھري على وسائل اإلعالم احتفائھا بالمؤيدين للوثيقة على حساب
المعارضين لھا .وإن كان حكمه ھذا ليس صحيحا ألن جريدة الحياة بصفة خاصة أتاحت
الفرصة لبعض المعارضين للمراجعات وعلى رأسھم ھاني السباعي ليقولوا كلمتھم في ھذا
السياق.
ويخلص الظواھري إلى القول بأن الوثيقة ال تمت بصلة لمصلحة مصر والعالم اإلسالمي خاصة
في ظل انعدام األمل من حدوث التغيير في نظام الحكم المصري وعدم السماح حتى بالتظاھر
السلمي وھنا يبتعد الظواھري عن لغة الدين والشريعة ليتحدث بلغة السياسة وليتساءل عن موقع
األخالق ،أي منظومة القيم واألعراف والعادات والتقاليد في وسائل اإلعالم العربي بل إنه
يتحدث عن حقوق اإلنسان والتعليم وقضايا الفقر واالقتصاد ليساءل جموع المحتفين بالوثيقة:
إلى أين تسير مصر :إلى قيادة وريادة العالم العربي واإلسالمي؟ أم إلى التبعية والدونية ،وھل
يدافع حاكمھا عن حقوقھا؟ أم أن جل ما يقدمه ھو القيام بدور السمسار ألمريكا ،أو النمام الذي
يرفع لھا التقارير عن غيره من الحكام؟!.
والواقع ،ليس ھذا األمر جديدا على الظواھري والذي وجه حديثه من قبل ،وفي معرض نقده
للوثيقة في تسجيل صوتي ،إلى المتراجعين بقوله« :إلي الذين اعترفوا بحسني مبارك وليا ألمر
المسلمين ،وشھدوا للسادات بالشھادة ،وتعھدوا باإلبالغ عمن يريد شرً ا بولي أمرھم ھل مؤتمر
)أنابوليس( ثمرة من ثمار عبقرية ولي أمركم ونجله الصاعد في سماء االستسالم األمريكي  -في
إشارة إلي جمال مبارك  -أم ھو نجاح آخر علي الطريق الذي بدأه شھيدكم السادات؟».
وفي كل األحوال ،يلتف الظواھري في رسالته ھذه حول الحصن األخير )الجھاد( متذرعا به
وداعيا لاللتفاف من حوله ولم تغب عن ذھنه القضايا السياسية المعاصرة وال األحوال المصرية
المتردية بصفة خاصة فضال عن تناوله القضايا الدينية في إطارھا الفقھي الجھادي.
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اﻟﻧص واﻟوﻋﻲ واﻟﺗﺎرﻳﺦ
أﺧواﺗُﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺗﻧ ُﺔ و َ
ّ
رﺿوان اﻟﺳﻳد
أوﻻً :اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻹﻟﻬﻲ
اﻻﺧﺗﻳﺎر و
ﺗرد " اﻟﻔﺗﻧﺔُ" ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑﻣﻌﻧﻳﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن:
ُ
ُ
ُ
ِ
وﺑﺎﻟﺻَﻳﻎ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ واﻻﺳﻣﻳﺔ
ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗوﻻً وﻋﻣﻼً وﺳﻠوﻛﺎً ،وﻫﻲ ﺗَ ِرُد ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ

ﻓﻲ َﺣواﻟﻲ اﻷرﺑﻌﻳن آﻳﺔ .واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﻔرد اﻟﻔﺗﻧﺔ :اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳﺔ.
وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗُ ْذ َﻛ ُر ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ أو ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣواطن.

ﻓﺈن
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳث واﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻬﺟرﻳﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲّ ،
ّ
اﻷﻋم ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،أي اﻻﻧﻘﺳﺎم
اﻟﻣﺻطﻠﺢ أو ﻣﺎ ﺻﺎر ﻣﺻطﻠﺣﺎً َﻳ ِرُد ﻓﻲ اﻷﻏﻠب
ّ
اﻵﺛﺎر ﻣن اﻟﻘرﻧﻳن ﺗُﻔَ ﱢ
ﺿ ُﻝ ﻋﻠﻳﻪ
ﻓﺈن
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﻝ ﻟﻠﻔﺗﻧﺔ واﻟذي ﻳؤﺛِ ُرﻩُ اﻟﻘرآنّ ،
اﻟداﺧﻠﻲّ ،
َ

أﻛﺛر ﻟﻸﻓراد وﻟﻳس ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت .وﻣﺣﻧﺔُ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن
ﻣﻔرد :اﻟﻣﺣﻧﺔ واﻻﻣﺗﺣﺎن ،وﻫو ُ
ٍ
وﻣﺋﺎت ﻏﻳرﻩ ﻓﻲ
ﺣﻧﺑﻝ ﻣﺷﻬورة،وﻗد ﺑدأت ﻋﺎم 218ﻫـ ﻋﻧدﻣﺎ أراد اﻟﻣﺄﻣون ّ
ﻏﺎﻣﻪُ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ إر َ
ﻳرد
أن َ
اﺳﻣﻬﺎ ُ
اﻟﺟدﻳر ذﻛرﻩ ّ
ﺳﺎﺋر دﻳﺎر اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺧﻠق اﻟﻘرآن .و ُ
ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺣﻧﺔ و َ
ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻣرﺗﻳن وﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﻝ اﻟوارد ﻟﻣﻔرد "اﻟﻔﺗﻧﺔ" ﻓﻲ اﻟﻘرآن أﻳﺿﺎً ،دون
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ .وﻓﻲ ﻛﺗﺎب " ِ
اﻟﻣﺣن" ﻷﺑﻲ اﻟﻌرب اﻟﺗﻣﻳﻣﻲ) ﻣن أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث

ﺗﻌر ِ
ٍ
ض أﻓرٍاد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻻﻣﺗﺣﺎن ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋدﻫم أﻓﺿﻰ أﺣﻳﺎﻧﺎً
ﺻ ٌ
اﻟﻬﺟري( ﻗَ َ
ص ٌ
ﻛﺛﻳر ﻋن ُ
ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣوت ﺑﺳﺑب إﺻرارﻫم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻘﺎدﻫم أو ﻛﻼﻣﻬم) = اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ

ﻋن اﻟﻣﻧﻛر( أو ﺳﻠوﻛﻬم.

ﺗرد ﻓﻲ " اﻟﻔﺗﻧﺔ" ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﻧﻘﺳﺎم
َوْﻟَﻧ ُﻌ ْد إﻟﻰ اﻷﺣﺎدﻳث واﻵﺛﺎر واﻷﻗواﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔُ .
أﻟوف اﻷﺣﺎدﻳث واﻵﺛﺎر واﻷﻗواﻝ،وﻫﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﻏراض واﻟﻣﻘﺎﺻد ،ﻟﻛﻧﻬﺎ
اﻟداﺧﻠﻲ
ُ

ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻟرﻋب اﻟﻬﺎﺋﻝ اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻷوﻝ اﻟذي
أﻓﺿﻰ إﻟﻰ ﻣﻘﺗﻝ أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ،ﺛﺎﻟث اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﻳن ،ﺛم ﻫﻼك أﻟوف
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اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ دارت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ أﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻋﻠﻲ ،راﺑﻊ

اﻟراﺷدﻳن .واﻟﻣرﻋب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك "اﻟﻔﺗﻧﺔ" أﻧﻬﺎ ﺣدﺛت ﺑﻳن أﺻﺣﺎب

ت إﻟﻰ ﺳﻔك دم ﻛﺛﻳر ﺑﻳن ﻣﺳﻠﻣﻳن "دﻋوﺗُﻬم
رﺳوﻝ اﷲ )ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم( ،وأﻧﻬﺎ ّأد ْ
اﻟدﻳن اﻟواﺣد ،وﻳﻌرﻓون ﺣرﻣﺔ اﻟﻘﺗﻝ ،وﺗو ﱡﻋد
ﻳﺟﻣﻌﻬُم
واﺣدة" ،أي أﻧﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻣوﺣدون،
ُ
ُ

ﻣﺗﻌﻣداً ﻓﺟزاؤﻩ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻟﺳﺎﻓك دم اﻟﻣؤﻣن ﻋﻣداً ﺑﺎﻟﺧﻠود ﻓﻲ اﻟﻧﺎر} :وﻣن ﻳﻘﺗﻝ ﻣؤﻣﻧﺎً ّ
وﻏﺿب اﷲُ ﻋﻠﻳﻪ وﻟﻌﻧﻪ وأﻋ ﱠد ﻟﻪ ﺟﻬﻧم وﺳﺎءت ﻣﺻﻳرا{ ) ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء:
ﺟﻬﻧم ﺧﺎﻟداً ﻓﻳﻬﺎ،
َ
.(93

اﻟﻣ ْﺣ َدﺛﻳن إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﻳﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ أﺻﻝ
وﻳذﻫب ٌ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ُ
ﻧﺷﺄة ﻋﻠم اﻟﻛﻼم أو ﻋﻠم أﺻوﻝ اﻟدﻳن ،إذ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻳﻣﺎن وﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺗﻪ أوﻝ ﺑﺣوث
ذﻟك اﻟﻌﻠم ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘدر .ﻓﻔﻲ ﻣﺑﺣث اﻹﻳﻣﺎن ﻳﺟري اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻋﻼﺋق اﻟﻘوﻝ)

اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر
اﻟﺷﻬﺎدﺗﺎن ﻣﺛﻼً( ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ) اﺗّﺑﺎع اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ( ،وﻛﻳف ﻳﻧﺑﻐﻲ
ُ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ " اﻟﻔﺗﻧﺔ" أي ﺧﺎﻟﻔت أﻓﻌﺎﻟُﻬُ ْم ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﺎرﻛوا
ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻝ اﻟﻘﺗﻝ اﻟﻌﻣد ،وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺗﻝ ﻋﺛﻣﺎن وﻋﻠﻲ .وﻗد اﻧﻘﺳﻣت اﻟﻔرق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

ﻓﻳرﺟﺋون اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ،وﻳﻛﻠون أﻣرﻫم
اﻷوﻟﻰ ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .أﻣﺎ اﻟﻣرﺟﺋﺔُ ُ
ﻳﻘدﻣون ُﺣﺳن اﻟظن ﺑﻧﻳﺎت
إﻟﻰ اﷲ ﻋز وﺟﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺳراﺋر ،ﻟﻛﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺄﺧﻳر إﻧﻣﺎ ّ
أﺻﺣﺎب رﺳوﻝ اﷲ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم( ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺗﻬم وﺻﺣﺑﺗﻬم .وأﻣﺎ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ
اﻷواﺋﻝ ) ﻣﻌﺗزﻟﺔ اﻟﺑﺻرة( ﻓﻳﺗﺑرأون ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳذﻫب أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ

ﺗﺿﻠﻳﻝ اﻟذﻳن ﻗﺗﻠوا ﻋﺛﻣﺎن ،وﺗﺧطﺋﺔ اﻟذﻳن ﻗﺎﺗﻠوا ﻋﻠﻳﺎً ً◌ ،وﻳرﺟﺣون ﺗوﺑﺔ اﻟذي ﺑﻘوا ﻋﻠﻰ
ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة ﻣﻧﻬم ،أﻣﺎ اﻟذﻳن ﻟم ﻳﺗوﺑوا ﻓﻳﻌﺗﺑروﻧﻬم ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻛﺑﻳرة ،ﻣوﻛوﻝ أﻣرﻫم إﻟﻰ اﷲ ﻋز

وﺟﻝ إن ﺷﺎء ﻏﻔر ﻟﻬمٕ ،وان ﺷﺎء ﻋ ّذﺑﻬم.
أﺳﺑﺎﺑﻪُ ﻋﻠﻰ
أن اﻟرﻋب اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ"اﻟﻔﺗﻧﺔ" اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ اﻗﺗﺻرت
ﺑﻳد ّ
ُ
ﺧوف
ﻣﺣرم ﺳﻔك اﻟدم ،واﻧﻘﺳﺎم اﻟﺻف ،وﺗﺟرﺋﺔ اﻷﻋداء ،ﺑﻝ ﻛﺎن ﻣن ﺿﻣﻧﻪ
ُ
ارﺗﻛﺎب ّ

ﺧوف ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰ .وﻫم ﻳﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻔوﺿﻰ ،أي اﻧﻌدام
اﻟﻔوﺿﻰ أو اﻟ ُ
ﺗﻌرف اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﻳﺔُ اﻟﻘدﻳﻣﺔ أﺻﻝ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ واﻟﺣﺎﻣﻳﺔ ،ﻣﺻطﻠﺢ" اﻟﻬرج" .وﻻ
ُ
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اﻟﻘوم أو ﺗﻬﺎرﺟوا ،أي اﺧﺗﻠط ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض
ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺑﻝ ﺗذﻛر أن ﻣﻌﻧﻰ َﻫ َرج
ُ
اﻟﻧﺎس و ُ
وﻗﺎﺗﻠوا وﻗَﺗﻝ
أن اﻟﺑﺧﺎر ﱠ
ي ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ،وﺑﻌد أن ﻳروي ﺣدﻳﺛﺎً
ﺑﻌﺿﻬُم ﺑﻌﺿﺎً .واﻟطر ُ
ﻳف ّ
ُ

ﻣرﻓوﻋﺎً إﻟﻰ اﻟرﺳوﻝ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻬوﺳﻠم( ﻣن طرﻳق أﺑﻲ ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري ،ﻋن اﻟﻔﺗﻧﺔ،

أن اﻟﻣﻔرد ﺳﺑﺋﻲ اﻷﺻﻝ،
ﻳﻔﺳر اﻟﻣﻔرد ﺑﻘوﻟﻪ :واﻟﻬرُج
ُ
اﻟﻳوم ّ
ُﻳذ َﻛ ُر ﻓﻳﻪ اﻟﻬرجّ ،
اﻟﻘﺗﻝ.وﻧﻌرف َ
أي ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم ،وﻫو ﻳرد ﻣ ار اًر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻳﻣﻧﻳﺔ اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ
)=ﻣ ْﻬ َرﺟﺔ( اﻟﺗﻲ ﻳﻛﺛُُر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘﺗﻝ .وأﺑو
ﻣﺣﻔورةً ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺧور ،ﻓﻲ وﺻف اﻟﻣﻌﺎرك َ
ﻳﻣﻧﻲ ،ﻛﺎن ﻣن ﺣﻠﻔﺎء ﻗرﻳش ﻗﺑﻝ
ﻣوﺳﻰ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻗﻳس اﻷﺷﻌري ،راوي اﻟﺣدﻳث،
ﱞ
اﻹﺳﻼم ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺗردد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ،وﻫو ﻣن ﻗُداﻣﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وﻗد اﺳﺗﻌﻣﻝ ذﻟك
اﻟﻣﻔرد اﻟﻳﻣﻧﻲ ﻟوﺻف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻋﺷﻳﺔ ﻣﻘﺗﻝ ﻋﺛﻣﺎن ،أي ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ

وﺳﻘوط اﻟﺳﻠطﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي ﻛﺗﺑﻪ ﺳﻳف ﺑن ﻋﻣر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " :اﻟﻔﺗﻧﺔ ووﻗﻌﺔُ اﻟﺟﻣﻝ"

أن " اﻟﻌﺻﺎﺋب" ) أي اﻟﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎت ﺑﻠﻐﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة( ﺳﻳطرت ﻋﻠﻰ
ﻳذﻛر أﺣد ﺷﻬود اﻟﻌﻳﺎن ّ
ﺻَﺑﺔ أﻫﻝ
دار ﻫﺟرة رﺳوﻝ اﷲ) ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم( ﻟﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،وﻛﺎﻧت ُ
أﺑرزﻫﺎ ُﻋ ْ

اج ﺟﺛﻣﺎن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻝ
ﺑن َﺣ ْرب .وﻟذﻟك ﺗﻌ ّذر إﺧر ُ
ﻣﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﺗزﻋﻣﻬﺎ اﻟﻐﺎﻓﻘ ﱡﻲ ُ
ﻟﻳوم ٍ
ﻋﺛﻣﺎن ﻣن دارﻩ ﻟدﻓﻧﻪ ٍ
وﻟﻳﻠﺔ ،إﻟﻰ أن ﺗﺳﻠﻝ ﺑﻪ ﺑﻌض ﺧدﻣﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ ﺗﺣت ﺟﻧﺢ اﻟظﻼم
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " :ﺗﺎرﻳﺦ
إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا أن ﻳﻠﺣدوا ﻟﻪ .وﻳورد اﻟطﺑري
ﱟ

اﻷﻣم واﻟﻣﻠوك" ﻋن ﺳﻳف ﺑن ﻋﻣر ﺑﻳﺗﻳن ﻗﺎﻟﻬﻣﺎ ﺻﺣﺎﺑﻲ اﺳﻣﻪ ﺣﻧظﻠﺔ وُﻳﻠﻘّب ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب،
ﻳﺑدو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣوﺟوداً ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﺻﺎر ﻋﺛﻣﺎن وﻗﺗﻠﻪ ،ﻳﺷﻳﺎن ﺑﻬذا اﻟرﻋب ﻣن ﺳﻘوط
اﻟﺳﻠطﺔ وﺣﻠوﻝ اﻟﻔوﺿﻰ:
اﻟﻧﺎس ﻓﻳﻪ
ﻋﺟﺑت ِﻟﻣﺎ
ُ
ُ
ﻳﺧوض ُ
اﻟﺧﻳر ﻋﻧﻬم
وﻟو زاﻟت ﻟزاﻝ
ُ

ُﻳ َرﱡﺟوﻧﻪَ اﻟﺧﻼﻓﺔ أن ﺗَزوﻻ
وﻻﻗوا ﺑﻌدﻫﺎ ﺷـ ّاًر وﺑﻳـﻼ

ﺳﻣﻲ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ُﺣذﻳﻔﺔ ﺑن اﻟﻳﻣﺎن اﻟﻌﺑﺳﻲ) اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺑﻌد ﻋﺛﻣﺎن ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻋﺎم 35ﻫـ
ُ
وﻳ ّ
أو 36ﻫـ( ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳ ٍ
ق ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﻝ ﻋﺛﻣﺎن ،اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻝ" :ﺣﺑﻝ اﷲ" ،وﻳﻘوﻝ إﻧﻪ اﻧﻘطﻊ

ﻟﻠﻔﺗﻧﺔ.وﻳﻘﺻد ُﺣذﻳﻔﺔ ﺑن اﻟﻳﻣﺎن ﺑذﻟك
اﻟﺣﺎﺟز
ﻓﺎﻧﻛﺳر اﻟﺑﺎب
اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟوارد ﻓﻲ اﻵﻳﺔ
ُ
ُ
َ
ِ
ﺗﻔرﻗوا واذﻛروا ﻧﻌﻣﺔ
اﻟﻘرآﻧﻳﺔ )ﺳورة آﻝ ﻋﻣران } : (103 :واﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺣﺑﻝ اﷲ ﺟﻣﻳﻌﺎً وﻻ ّ
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أﻋداء ﻓﺄﻟﱠف ﺑﻳن ﻗﻠوﺑﻛم ﻓﺄﺻﺑﺣﺗم ﺑﻧﻌﻣﺗﻪ إﺧواﻧﺎ .{...وﻳذﻛر اﻟﻣﻔ ﱢﺳران
اﷲ ﻋﻠﻳﻛم إذ ﻛﻧﺗم
ً
"ﺣﺑﻝ اﷲ"
أن
َ
اﻷوﻻن ﻗﺗﺎدة ﺑن دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺳدوﺳﻲ)117-ﻫـ( وﻣﻘﺎﺗﻝ ﺑن ﺳﻠـﻳﻣﺎن )150-ﻫـ( ّ
ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ :اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻹﻣﺎم .وﺑذﻟك ﻳﺟزم ﻋﺑد اﷲ اﺑن اﻟﻣﺑﺎرك)161-ﻫـ(
ﻣﻌﺎﺻرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ٍ
ِ
ﺑﻳت ﻟﻪ:
ُُ
ِ
ﺑﻪ ﻫو اﻟﻌروةُ اﻟوﺛﻘﻰ ﻟﻣن داﻧﺎ
ﻓﺎﻋﺗﺻﻣوا
إن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﺣﺑﻝ اﷲ
وﻫﻛذا ﻓﺈن ﺗﺳﻣﻳﺔ أﻫﻝ اﻟﺷﺎم ﻟﻠﻌﺎم 40ﻫـ ﻋﺎم اﻟﺑﻳﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑن أﺑﻲ ﺳﻔﻳﺎن :ﻋﺎم

ﺗﻧدﻫﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ) أي اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ إﻣﺎم( ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد دﻋﺎﻳﺔ أﻣوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺑدو ،ﺑﻝ ﻣﺳ ُ
اﻟﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺟددت إﺛر ﻣﻘﺗﻝ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻳد أﺣد اﻟﺑﺎﻗﻳن ﺑﻌد
اﻟﺧوف
ُ
ُ

ﻧﻌرف ﻣوﻗف اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻟﻸﻣرﻳن أو اﻟﻣﺻطﻠﺣﻳن:
وﻗﻌﺔ ﺣروراء .وﻻ
ُ
ﻧﻌرف أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷدﻳد اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳرﻳدون" إﻟﻐﺎء"
ﺣﺑﻝ اﷲ ،واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .ﻟﻛﻧﻧﺎ
ُ

اﻟﺳﻠطﺔ وﻟو ﺑﺎﺳم اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ،وﻫذا ﻫو ﺳﺑب ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻗﺎﺗﻠﻬم ﻓﻲ

ﺣروراء ،ﻓﻘد ﺻرخ ﻫؤﻻء أﺛﻧﺎء ﺧطﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺑر أﻧﻪ ﻻ ُﺣﻛم إﻻّ اﷲ ،وﻛﺎﻧوا ﻳرﻳدون ﻣن
وراء ذﻟك اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻪ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ اﻟﺧﻼف ﻣﻊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ .ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﺟﻳﺑﺎً

وﻟﻛن ﻫؤﻻء
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻫذا اﻟﺷﻌﺎر " :ﻛﻠﻣﺔ ﺣق أُرﻳد ﺑﻬﺎ ﺑﺎطﻝ ،ﻧﻌم ،إﻧﻪ ﻻ ﺣﻛم إﻻ ﷲّ ،
إﻣرة! ٕواﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻟﻠﻧﺎس ﻣن أﻣﻳر ﱟﺑر أو ﻓﺎﺟر ،ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ إﻣرﺗﻪ اﻟﻣؤﻣن،
ﻳﻘوﻟون :ﻻ ْ
وﻳؤ َﺧ ُذ ﻓﻳﻪ
اﻟﻌدو،
وﻳﺟﻣﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻲء ،وﻳﻘﺎﺗَ ُﻝ ﺑﻪ
وﻳﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﻓرُ ...
ُ
اﻟﺳُﺑﻝْ ،
وﺗﺄﻣن ﺑﻪ ُ
ّ
ﻟﻠﺿﻌﻳف ﻣن اﻟﻘوي"...
ﺑن اﻟﻳﻣﺎن اﻟﻌﺑﺳﻲ)35-ﻫـ أو 36ﻫـ( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺋﻝ إن
وﻣﺎ ُد ْﻣﻧﺎ ﻗد ذﻛ ْرﻧﺎ ُﺣذﻳﻔﺔَ َ
ٍ
ﻟﺣدﻳث آﺧر ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋب
ﺣﺑﻝ اﷲ ﻫو اﻹﻣﺎم وﻫو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﻓﻧذﻛر رواﻳﺗﻪ

اﻟذي ﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ " اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻷوﻟﻰ" .ﻳذﻛر ُﺣذﻳﻔﺔ أﻧﻪ ﺳﺄﻝ رﺳوﻝ اﷲ)ﺻﻠﻰ
ﺗﻠزم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم( ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟواﺟب ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪُ " :
اﻟﻔر َ ﱠ
ِ
أن
ﻣﺎﻣﻬُم! ﻓﻘﻠت :ﻓﺈن ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬم ﺟﻣﺎﻋﺔٌ وﻻ إﻣﺎم؟ ﻗﺎﻝ:
ْ
ق ُﻛﻠﻬﺎ وﻟو ْ
ﻓﺎﻋﺗزﻝ ﺗﻠك َ
ٕوا َ
ﺗَ َﻌ ﱠ
اﻟﻣوت وأﻧت ﻋﻠﻰ ذﻟك" ) ﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﻠم( .اﺧﺗﻔﺎء
ض ﺑﺄﺻﻝ ﺷﺟرٍة ﺣﺗﻰ ُﻳ ْد ِرَﻛ َك
ُ
اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺣذﻳﻔﺔ إذن ُﻳﺿﺎﻫﻲ أو ﻳؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻔﺎء اﻷﻣﺔ ،وﻋﻧدﻫﺎ ﻻ ﻣﺧرج
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ﻣن اﻟﻬﻼك إﻻ ﺑﺎﻻﻋﺗزاﻝ اﻟﻣﻣﻳت أﻳﺿﺎً! واﻟذي ﻳﺑدو أن ُﺣذﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟذات ﻛﺎن ﺷدﻳد اﻟرﻋب
ﺗﻌرف
أن ﺣواﻟﻲ ُرﺑﻊ أﺣﺎدﻳث وآﺛﺎر اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣروﻳﺔٌ ﻋﻧﻪ .وﻻ
ُ
ﻣن اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳﺔ ،ﺑدﻟﻳﻝ ّ
ﻛﺗب ﺗراﺟم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻛﺛﻳ اًر ﻋن ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ ،ﻓﻬو ﻣن ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻋﺑس اﻟﻘﻳﺳﻳﺔ ،وﺣﺎﻟف أﺑوﻩ ﻓﻲ

أﺣداث ﺑﺎرزةٌ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷﻛواﻩ إﻟﻰ
اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﺑد اﻷﺷﻬﻝ ﺑﻳﺛرب ،وﻟﻳس ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ
ٌ
اﻟﻐزاة ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﺷﺎم وأذرﺑﻳﺟﺎن ،ﻓﻛﺎن ذﻟك ﺑﻳن أﺳﺑﺎب إﻗﺑﺎﻝ
ﻋﺛﻣﺎن ﻣن اﺧﺗﻼف ُ

ﺳر رﺳوﻝ اﷲ" ،ﻷن
ﻋﺛﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻘرآن .وﻣﻊ ذﻟك ّ
ﺗﺳﻣﻳﻪ " :ﺻﺎﺣب ّ
ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎدر ّ
ﻳﺄﺗﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻣرﻳن :أﺳﻣﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﻳن ،وأﺧﺑﺎر ِ
اﻟﻔﺗَن اﻟﺗﻲ
اﻟﻧﺑﻲ)ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم( ﻛﺎن ُ ُ
اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻧوا ﻳﺳﺄﻟون اﻟﻧﺑﻲ ﻋن اﻟﺧﻳر ﻟﻳﻔﻌﻠوﻩ ،أﻣﺎ ﻫو
ﺗﺣد ُ
ُ
ث ﺑﻌدﻩ! وﻳﻌﻠﻝ ُﺣذﻳﻔﺔ ذﻟك ّ
ﺑﺄن َ
ِ
ٍ
ِ
أوﻟﻲ
ﻗﻣت
ﺣﺎدﻳث اﻟﻔﺗﻧﺔ) ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻷﺳﻣﺎء ُرو ِاة أ
ﺑﺈﺣﺻﺎء ﱟ
ﻓﻛﺎن ﻳﺳﺄﻟُﻪُ ﻋن اﻟﺷر ﻟﻳﺗﻘﻳﻪ! وﻗد ُ
ﻓوﺟدت أﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌد
اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳﺔ( ،وﻟﻳس اﻟﻔﺗن واﻟﻣﻼﺣم )اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﺎرات اﻟﺳﺎﻋﺔ(،
ُ

ُﺣذﻳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﻳر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ،واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻋﺗزاﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺛﻣن :أﺑو ﻣوﺳﻰ
اﻷﺷﻌري ،ﻓﻌﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ،ﻓﻛﻌب اﻷﺣﺑﺎر ،ﻓﻌﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ﻓﺄﺑو
ﻫرﻳرة .وﻓﻲ ﺣﻳن ﻳرﺑط ﱞ
ﻛﻝ ﻣن ﺣذﻳﻔﺔ واﻷﺷﻌري اﻧطﻼق اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﺗﻝ ﻋﻣر ﺗﺎرةً

وﻋﺛﻣﺎن ﺗﺎرةً أﺧرى ،ﻳﻬﺗم اﺑن ﻣﺳﻌود واﺑن اﻟﻌﺎص وأﺑو ﻫرﻳرة ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ
وﻧﻌرف ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ أن ُﺣذﻳﻔﺔ واﺑن ﻣﺳﻌود ﺗوﻓﻳﺎ ﺧﻼﻝ اﻻﺿطراب
ﺳﺗﻛون أﻳﺎم ﺑﻧﻲ أﻣﻳﺔ.
ُ

إن ُﺣذﻳﻔﺔ ﻛﺎن ﺻدﻳﻘﺎً
ﻋﻠﻰ ﻋﺛﻣﺎن أو ﺑﻌدﻩ ﺑﻘﻠﻳﻝ  ،وأﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻠﻲ ،ﺑﻝ ّ
ﻟﻌﻣﺎر ﺑن ﻳﺎﺳر اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌروف واﻟﻣﻘﺗوﻝ ﺑﺻﻔﻳن ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ .وﻳﻘوﻝ اﺑن
ﻟﻛن اﻟراﺟﺢ أﻧﻪ ﺗوﻓﻲ
إن ُﺣذﻳﻔﺔ ﻣﺎ ّ
ﻋﻣﺎرّ .
ﻋﺳﺎﻛر ّ
ﺗﻣﻧﻰ اﻟﻣوت إﻻّ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﻊ ﺑﻣﻘﺗﻝ ّ
ﻗﺑﻝ ﺻﻔﻳن ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ .أﻣﺎ أﺑو ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري ﻓﻣﻌروﻓﺔٌ ﻣﺷﺎرﻛﺗُﻪُ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﻳم،
ﻳﻘﻳﻪُ َﺷ ﱠرﻫﺎ  ،ﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎﻧﻰ وﺗَ َﺷ ﱠرَد
اﻋﺗﺑﺎرﻩُ ﻛ ﱠﻝ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻣﻧذ ﻣﻘﺗﻝ ﻋﺛﻣﺎن ﻓﺗﻧﺔً رﺟﺎ اﷲ أن َ
و ُ
ﻻدﻩُ ﻓﻘد
ﺑﻌد ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﻳم ،وﻣﺎت ﺧﺎﺋﻔﺎً ﻣن ﻣﻌﺎوﻳﺔ،
أﻣﺎ أو ُ
ﺳﻳﺊ اﻟ أرْي ﻓﻳﻪ أﻳﺿﺎًّ .
َ

ﻋﻣﻠوا ﻓﻲ اﻹدارة اﻷﻣوﻳﺔ .وﻗد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺗﻬﺎم ﻛﻌب اﻷﺣﺑﺎر ﺑﺄن ﻣروﻳﺎﺗﻪ ﻣن
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺎت ،وﻫﻲ رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك .ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن أﻛﺛر أﺣﺎدﻳث وآﺛﺎر اﻵﺧرﻳن

اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ،واﻟﻣﺿﻣون ،ﻵﺛﺎر ﻛﻌب اﻷﺣﺑﺎر اﻟﻣوﻗوﻓﺔ .وﻳﺑﻘﻰ ﻣن
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ذﻟك ﻛﻠﻪ ،أﻳﺎً ﻳﻛن رأي ﻋﻠﻣﺎء اﻟرواﻳﺔ واﻟدراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﺟﻳﺔ :اﻟرﻋب اﻟذي أﺻﺎب
اﻟﻌرب )اﻟﺣدﻳﺛﻲ اﻟﻌﻬد ﺑﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ٍ
إﺛر ﻟﻠﺣﺳن اﻟﺑﺻري( ﻣن أن ﻳﻌودوا ﻗﺑﺎﺋﻝ

ﻋب ﻣن زواﻝ اﻟﺳﻠطﺔ وﺣدوث اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣد ﱢﻣرة.
ﻣﺗﻧﺎﺑذة ﻳﻘﺎﺗﻝ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎً ،واﻟر ُ
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺗﺷﺑﻳﻬﺎت اﻟﻔﺗﻧﺔ وﻣﻐرﻳﺎﺗﻬﺎ واﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﻳم ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ
ﱠ
ﻳﺣﻠَب ،وﻻ
ﺿ ْرعٌ ﻓَ ْ
اﺷﺗﻬر ﻋن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻗوﻟﻪْ :
ﻛن ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻛﺎﺑن اﻟﻠﺑون ،ﻻ َ
ي ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود ،وﻫو ﻳﺷرح ذﻟك ﺗﺎرةً ﺑﺎﻟﻘوﻝ :أي اﺳﻠك
ﻧﻔﺳﻪُ ﻣرو ﱞ
ظﻬر ُ
ﻓﻳرَﻛب .واﻷ ُﺛر ُ
ٌ

ﺳﻠوك اﻟطﻔﻝ اﻟﺑريء ،أو ﻻ ﺗﻛن ﻣﻔﻳداً أو أداةً ﺑﻳد أي طرف ﻣن اﻷطراف .ﺑﻳد أن
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﻳن اﻟذﻳن ﻋﺎﻧوا ﻣن اﻟﻔﺗن اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻬﺟري

اﻷوﻝ ،أﻧﻬم وﻗﻌوا ﻛﻝ ﻣ ٍرة ﺿﺣﺎﻳﺎ اﻟﻳﻘﻳن أو اﻟﺗﺄﻛد أﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ،ذﻟك " أن اﻟﻔﺗﻧﺔ إذا
ٍ
ﻳﻛون
اﻟدم
أن
ﻬتٕ ،واذا
اﻟﺑﻳﺎن ﺑﻌد ْ
أﻗﺑﻠت َﺷﱠﺑ ْ
ْ
أدﺑرت ّ
اﻹدﺑﺎر َﻏ ْﻳ ُر ُﻣ ْﺟد ّ ،
ﺗﺑﻳﻧت" ،ﺑﻳد ّ
ُ
َ
ﻷن َ
ِ
ﺑﺑﺎطﻠﻬﺎ ﻓﻘط ،ﺑﻝ ﻫﻲ ﻣﻐرﻳﺔٌ أ َﺷ ﱠد
إن اﻟﻔﺗﻧﺔَ ﻻ ﻳﺷﺗُﺑﻪ ﺣﻘﱡﻬﺎ
ﻗد ُﺳﻔك ،واﻟواﻗﻌﺔ ﻗد وﻗﻌت .ﺛم ّ
ﺗﺳﺗﺷرف
ﻛﺎﺗب ﺑﻧﻲ أﻣﻳﺔ ﻳﺻﻔُﻬﺎ ﻓﻲ إﺣدى رﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ "
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد
ُ
ُ
اﻹﻏراء ،وﻫﺎ ﻫو ُ

ٍ
ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻣﺗﺷوﻓﺔً ﺑﺂﻧ ِ
ٍ
ﺗﺗﺎﺑ َﻊ ﻟذاﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ
ﻣﻠﺑس ،ﺗُ َﺟ ﱢرُر ﻟﻬم أذﻳﺎﻟﻬﺎ،
ﻣﻧظر وأ َْزَﻳ ِن
ق
ُ
وﺗﻌد ُﻫم ُ
ﻣﻧﻳﻬم ِ
ﺗرﻣﻲ ﺑﻬم ﻓﻲ ﺣوﻣﺎت أﻣواﺟﻬﺎ ﻣﺳﻠِﻣﺔً ﻟﻬم ،ﺗَ ِﻌ ُدﻫم ِ
اﻟﺧداع .ﻓﺈذا ﻟزﻣﻬم
اﻟﻛ َذب ،وﺗُ ّ
ُ
َ
ُْ
َ
ِ
ِﻋ
ت ﻋﻧﻬم ﺧﺎذﻟﺔً ،وﺗﺑرأت ﻣﻧﻬم ُﻣ ْﻌ ِرﺿﺔً ﻋﻧﻬم "...إﻧﻬﺎ
ﺗﺧﻠّ ْ
ﻣﺎﺳﻬﺎَ ،
ﺿﺎﺿﻬﺎَ ،
ُ
وﻧﻔَر ﺑﻬم ﺷ ُ
ﻟﻠﺑﺣﺎرة ﻓﻳﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎرﻋﻳن إﻟﻰ أن ﺗﺻطدم
ﻣﺛﻝ ﺣورﻳﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺳطورﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗراءى ّ
ﺳﻔﻳﻧﺗﻬم ﺑﺎﻟﺻﺧور ،ﻓﻳﻬﻠﻛون ،وﻻ ﻳﺟدون اﻟوﻗت ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﻓﻳﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬم .وﻟذﻟك ﻓﻘد رأى

اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ أُﻫﺑﺎن ﺑن ﺻﻳﻔﻲ أن اﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗﺑﻬﺔ واﻷﺧرى اﻟﻣﻐرﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻﻝ

ﺑﺎﻟﺗﻌرب ،أي ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺑﺎدﻳﺔ وﻟو ﻛﺎن ﺛﻣن ذﻟك ﻓﻘدان أﺟر اﻟﻬﺟرة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ
أﺳﺎس اﻹﺳﻼم اﻷوﻝ .ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻌود ﻟﻠﻘوﻝ ﻓﻲ ٍ
رﺳوﻝ اﷲ) ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
أن
َ
آﺧر ّ
أﺛر َ
ِ
اﺑن َﺣ َﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ
أﻣرﻩ أن َﻳﺗّﺧ َذ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺳﻳﻔﺎً ﻣن ﺧﺷب .وﻳﺣﺗﺎر ُ
وﺳﻠّم( ُ
ٍ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﻣﺎذا ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك :ﻫﻝ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ إذا اﺿطُّر
ﻓﺈن
ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔّ ،
اﻟﺳﻳف اﻟﺧﺷﺑﻲ ﻻ ﻳﻘﺗﻝ ،أو ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﺿﻊُ ذاك اﻟﺳﻳف ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﺗوﻫم اﻟﻣﻬﺎﺟﻣون
ﱠ
وﺣذﻳﻔﺔ ﺑن اﻟﻳﻣﺎن
أﻧﻪ ﻣﺳﻠ ٌﺢ ﻓﻼ ﻳﺻﺎوﻟوﻧﻪ؟ ﻓﺑﺣﺳب اﻵﺛﺎر ﻋن أﺑﻲ ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري ُ
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وأﺑﻲ ﻫرﻳرةَ :ﺣ ْﺑ ُس اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺑﻳت ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻷﻣﺛَ ُﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ) ﻛن ِﺣْﻠ َس ﺑﻳﺗك ( أو
ﻋوب اﻟذي ﻳروغ
أن
َ
ّ
ﺧﻳر ﻣن اﻟﺳﺎﻋﻲ ،ﻓﻬو اﻟﻣر ُ
ﺧﻳر ﻣن اﻟﻘﺎﺋم ،واﻟﻘﺎﺋم ٌ
اﻟﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ٌ
ِ
ﻳﻣﻧﻊ ﻋﻧﻪ ﻣ ْﻐر ِ
اﻟﻔﺗﻧﺔ
ﻳﺎت
ﺎن اﻟﺛﻌﻠب،
ُ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن َ
َ
ﺑدﻳﻧﻪ وﻋن دﻳﻧﻪ َرَو َﻏ َ
ُ َ
وﻳﺳﺗﻐﻳث اﷲَ
ﻳﺳﺗﻐﻳث " ِ
أن ﻋﺑد اﷲ ﺑن
اﻟﻐرق" ،أي
وﻧﻳرَاﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ
ُ
ُ
اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻐرق ﻓﻲ اﻟﺑﺣر .ﺑﻳد ّ
ﻫﺑﻳرة ﺗﻠﻣﻳذ ﺣذﻳﻔﺔ ﺑن اﻟﻳﻣﺎن ،واﻟذي ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ)ﺻراع اﻟزﺑﻳرﻳﻳن ﻣﻊ اﻷﻣوﻳﻳن

( ﻣﺎ رأى ﺳﺑﻳﻼً ﻟﻠﺧﻼص إﻻ ﺑﺄن ﻳﻛﺳر ْ
ﻏﻣﻪُ
رﺟﻠَﻪُ ﻓﻼ ﻳﺧﺿﻊُ ﻟﻬوى ﻧﻔﺳﻪ ،وﻻ ُﻳر ُ
ﺳﻠطﺎﻧﻪ!

اﻟﻌ ْﺟز
ﻬﻣ َ
ت ُ
اﻟﻌ ْﺟز؟ ﻳﻘو ُﻝ ُﺣذﻳﻔﺔ :ﻟَُﻳ َﺧﱠﻳ َرﱠن اﻟرﺟ ُﻝ ﻣﻧﻛم ﺑﻳن َ
ﺑﺎﻟﺟ ْﺑن و َ
ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻟو اﺗُ ْ
أﺣد ﻋﻠﻳك
اﻟﻌ ْﺟ َز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟور! وﻣﺎذا ﻟو دﺧﻝ ٌ
واﻟﻔﺟور ،ﻓَ َﻣ ْن أدرك ﻣﻧﻛم ذﻟك ﻓﻠﻳﺧﺗَ ِر َ

ي ﻳﻘوﻝ ﻟﻪ ﺗﻠﻣﻳذﻩ
اﺧﺗرت اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟور؟
ﺑﻳﺗك ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ،وأﻧت اﻟذي
اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻر ﱡ
َ
َ
ُ
أﺣد اﻟﺗوﻗﱡف ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ!
إن ﻣروﻳﺎﺗِ َك ﻫذﻩ ﻧظرﻳﺔ ،إذ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊُ ٌ
ﻛﻼﻣﺎً ﻣﻌﻧﺎﻩُ ّ
ٍ
اﻟﺧ ْدري ﺻﺎﺣب رﺳوﻝ
ﻣﺛﻝ أﺑﻲ
اﻟﺣ َﺳ ُن ﺑﺻﻌوﺑﺔ ذﻟك ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳذ ُﻛ ُر ﻟﺗﻠﻣﻳذﻩ َ
ُ
ﺳﻌﻳد ُ
وﻳﻌﺗرف َ
اﷲ ) ﺻﻠّﻰ اﷲُ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠﱠم( ،واﻟذي
ﻳد ﺑن
ﻳوم وﻗﻌﺔ اﻟ َﺣ ﱠرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻏ از
ﺟﻧود ﻳز َ
ُ
َ
ﻫرب َ
ي ﺷﺎﻣ ﱞﻲ اﻟﻣﻐﺎرةَ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﺧﺗﺑﺊُ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓرﻣﻰ
ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔَ  ،ﻓﻘد دﺧﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻧد ﱞ
ي ﺳﻳﻔﻪ ،ﱠ
ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎ وﻫدةً ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ
اﻟﺧدر ﱡ
ﻟﻛن اﻟﺷﺎﻣ ﱠﻲ َ
اﻗﺗﺎدﻩُ ﻟﻳﺿ ﱠﻣﻪُ إﻟﻰ ﺟﻣوع اﻷﺳرىّ ،
ﻗﺎﺗﻠت اﻟﻣﺷرﻛﻳن ﻣﻊ رﺳوﻝ اﷲ
اﺳﺗﻌﺑر اﻟﺷﻳﺦ) ﻧزﻟت دﻣوﻋﻪ( وﻗﺎﻝ  :ﻟﻘد
إﺣدى اﻟ َﺣ ّرات
ُ
َ
ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﺎوﻟون دﺧوﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ! ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ

ﺻﺎﺣب رﺳوﻝ اﷲ ! ﻓﺧﻠّﻰ
اﻟﺷﺎﻣﻲَ :ﻣ ْن أﻧت أﱡﻳﻬﺎ اﻟﺷﻳﺦ؟ ﻗﺎﻝ :أﻧﺎ أﺑو ﺳﻌﻳد اﻟﺧدري
ُ
وﻳﺧﺗﻠف أﺑو ﺑﻛرة اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻣﻊ
اﻟﺷﺎﻣﻲ ﺳﺑﻳﻠﻪ ﻣﺗرﻓﻘﺎً ﻗﺎﺋﻼً :إدﻫب ﻻ ﻋﻠﻳك ﻳرﺣﻣك اﷲ!
ُ

ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑن اﻷﺳود ﺗﻠﻣﻳذ اﺑن ﻣﺳﻌود .ﻓﻌﻠﻘﻣﺔ ﻳرى أﻧﻪ إذا ظﻬر أﻫﻝ اﻟﺣق ﻋﻠﻰ أﻫﻝ

اﻟﺑﺎطﻝ ،ﻓﻠﻳس ﻓﻲ اﻷﻣر ﻓﺗﻧﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﺳﻘط ﺿﺣﺎﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﻔرﻳﻘﻳن .أﺑو ﺑﻛرة ﻳﺟﻳﺑﻪ ﺑﺎﻷﺛر
اﻟﻣﺷﻬور :إذا اﻟﺗﻘﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺳﻳﻔَﻳﻬﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺗ ُﻝ واﻟﻣﻘﺗوﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر .وﻫو ﻳذ ﱢﻛرﻩ ﺑﺎﻷﺛر

ﻋﻠﻘﻣﺔ
اﻟذي رواﻩ ُ
ﺷﻳﺧﻪُ اﺑن ﻣﺳﻌود :ﻛن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﻘﺗوﻝ ،وﻻ ﺗﻛن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻘﺎﺗﻝ! ّ
ﻟﻛن َ
ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋن اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ :ﻫﻝ ﻧﺗرك اﻟﺑﺎطﻝ ﻳﺳﻳطر؟ وﻫﻝ ﻧدعُ " اﻟﻬرج" )اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﻘﺗﻝ(
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ﻳﻧﺗﺷر؟ ﻋﻧدﻫﺎ ﻳذ ّﻛرﻩ أﺑو ﺑﻛرة ﺑﺎﻷﺛر اﻟﻌﺟﻳب اﻟذي ﺳﻣﻌﻪ أو ﺳﻣﻌﺎﻩ ﻣن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﻣر
اﻟﻘﺎﺗﻝ
اﻟﻧﺎس ﻓَِﻔ ﱡروا ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﺈ ّن
َ
ﺑن اﻟﺧطﺎب:ﻋﻠﻳﻛم ﺑﺎﻷُْﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺧﺗﻠف اﻟﻧﺎس ،ﻓﺈذا اﺧﺗﻠف ُ
اﺑﻧﻲ آدم! وﺑﺎﻷﺛر اﻟذي ﺳﻣﻌﺎﻩُ ﻣن أﺑﻲ ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري :إذا وﻗﻌت
ﻓﻳﻬﺎ و
َ
اﻟﻣﻘﺗوﻝ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ّ
اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻛﺳﱢروا ﺳﻳوﻓَﻛم ،ﱢ
اف اﻟﺑﻳوت ،وﻛوﻧوا ﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﻟﺧﻳر ﻣن
وﻗطﻌوا أوﺗﺎرﻛم ،واﻟزﻣوا أﺟو َ

آدم ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ) ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة:
ا َﺑﻧﻲ آدم! وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن
ُ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﺑَﻧﻲ َ
} :(32-25واﺗ ُﻝ ﻋﻠﻳﻬم ﻧﺑﺄ اﺑﻧﻲ آدم ﺑﺎﻟﺣق إذ ﻗَﱠرﺑﺎ ﻗُرﺑﺎﻧﺎً ﻓَﺗُﻘُّﺑﻝ ﻣن ِ
أﺣد ِﻫﻣﺎ وﻟم ُﻳﺗﻘﱠﺑ ْﻝ ﻣن
ﻳدك ﻟﺗﻘﺗُﻠَﻧﻲ ﻣﺎ
إﻟﻲ َ
َ
اﻵﺧر ،ﻗﺎﻝ ﻷﻗﺗُ ّﻠﻧك  ،ﻗﺎﻝ إﻧﻣﺎ ّ
ﻳﺗﻘﺑﻝ اﷲ ﻣن اﻟﻣﺗﻘﻳن .ﻟﺋن ﺑﺳ ْط َت ّ
ٍ
ﻧﻔﺳﻪُ ﻗَ ْﺗ َﻝ أﺧﻳﻪ
ﻓطوﻋت ﻟﻪ ُ
أﻧﺎ ﺑﺑﺎﺳط َ
ﻳدي إﻟﻳك ﻷﻗﺗﻠك إﻧﻲ أﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳنّ ...
أن ﻗﺎﺑﻳﻼً ﻣﺎ اﻫﺗدى إﻟﻰ
َ
ﻓﻘﺗﻠُﻪ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺧﺎﺳرﻳن{ .وﺗﻣﺿﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻟﺗذﻛر ّ

اب وﻟﺗﺧﺗم ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺗﺎج } :ﻣن أﺟﻝ ذﻟك
ﻛﻳﻔﻳﺔ دﻓن أﺧﻳﻪ اﻟذي ﻗﺗﻠﻪ ﺣﺗﻰ دﻟّﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك ُﻏر ٌ
ﻛﺗﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ أﻧﻪ ﻣن ﻗﺗﻝ ﻧﻔﺳﺎً ﺑﻐﻳر ٍ
ﻧﻔس أو ﻓﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض ،ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ ﻗﺗﻝ
اﻟﻧﺎس ﺟﻣﻳﻌﺎً .{...وﻫﻛذا ﻓﺈ ّن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺗﻝ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺣﺳب أﺑﻲ
ﺳﻌﻳد اﻟﺧدري واﺑن ﻋﻣر وأﺑﻲ ﺑﻛرة وأﺑﻲ ﻣوﺳﻰ ﻻ ﺗﺳوﻳﻎ ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣرء ﻳﻌﺗﻘد

ﻋﺟﺑت ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻷﺳﺗﺎذ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ.وﻛﻧت ﻗد
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣق أو ﻛﺎن ﻳداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ
ُ
ُ
ﺟودت ﺳﻌﻳد ﻣﺛﻝ ا َﺑﻧﻲ آدم ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﻼﻋﻧف ﻓﻲ

ﻳﻔوق ﻣذﻫب ﻏﺎﻧدي .وﻛﺎﻧت ﺣﺟﺗﻲ أن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم ،واﻟذي ﻗﺎﻝ إﻧﻪ
ُ
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ) اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺛﻼً( أو اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻔردي أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أو
أﻳت ﻓﻲ ﻛﺗﺎب " ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹﻣﺎﻣﺔ" ﻟﻠﻧﺎﺷﺊ اﻷﻛﺑر ) ﻣن
اﻟﺳﻠطوي،
ﱞ
إﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣﺷروع .ﺛم ر ُ
ﻧﻔﺳﻬﺎ" ﺻوﻓﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ" ﻓﻲ ﺑﻐداد ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ
ﺳﻣ ْ
اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري(ّ ،
ت َ
أن ﺟﻣﺎﻋﺔً ّ

إن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟم ﻳﺑﻌث
اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺎﻧت ﺗرى ﻣذﻫب َ
اﺑﻧﻲ أو اﺑن آدم ﻫذا ،وﺗﻘوﻝ ّ
اﻟﻣﻠك اﻟﻌظﻳم ،ﺑﻝ ﺑﻌﺛﻪ رﺣﻣﺔً وﺣﻳﺎةً،
وﺗﺳﺗﺷﻬد ﻟﻠﻣﺳﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑﻘﺻﺔ ﻗﺎﺑﻳﻝ
ُ
ﻣﺣﻣداً ﻹﻗﺎﻣﺔ ُ

وﻫﺎﺑﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرآن .وﻣﺎ ُﺳ ﱠر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻟ أرْي أﺳﻼﻓﻪ ﻫؤﻻء ،وﺳﺎرع ﻻﺗﻬﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﺄﺛر
ﺑﺎﻟﻧﺻﺎرى واﻟزﻧﺎدﻗﺔ .وﻫو ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟزﻧﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺎﻧوﻳﺔ اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻳﺣرﻣون ﺳﻔك دم اﻹﻧﺳﺎن
واﻟﺣﻳوان!
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ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﺳﺗﻔظﺎع اﻟﻌﻧف اﻟداﺧﻠﻲ؟ وﻫﻝ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ
ُ
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ؟

أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻻ ﺗﺻﺢ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ)ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم( .ﻟﻛن ﻓﻲ
ُ
أن ﺟﻣﺎﻋﺔً ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻫﺎﻟﻬم ﻣﻘﺗﻝ ﻋﺛﻣﺎن ،وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻓوﺿوﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ ّ
أﻳدي اﻟﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻗد رﻓض ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺑﺎﻳﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻗﺗﻠﺔ

ﻋﺛﻣﺎن ﻛﺎﻧوا ﺑﻳن أﻧﺻﺎرﻩ .وﻗد اﺗﱡﻬﻣوا ﺑﺎ ﱡ
ﻟﺗﺣزب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ،وﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم ﻛذﻟك إذ اﻧﺿ ﱡﻣوا

أي
ﻟﻛن ﻋدداً ﻣﻧﻬم ﻣﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﱟ
إﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ وطﻠﺣﺔ واﻟزﺑﻳر ﻋﻠﻳﻪ ،أو إﻟﻰ ﻣﻌﺎوﻳﺔّ .
ﻣن ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻋﺗ ازﻻً ﻟﻠﻔﺗﻧﺔ وﺳﻔك اﻟدم.وﻓﻲ ﻛﺗﺎب " وﻗﻌﺔ ﺻﻔﻳن" ﻟﻧﺻر ﺑن ُﻣزاﺣم
أن اﻟذﻳن رﻓﻌوا اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺑﻳن اﻟﻔرﻳﻘﻳن ﻓﻲ ِ
داﻋﻳن ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻘﺗﺎﻝ وﺗﺣﻛﻳم ﻛﺗﺎب
ﺻﻔّﻳن
ّ
َ
اﷲ ﻛﺎﻧوا ﺟﻣﺎﻋﺔً أطﻠﻘوا ﻋﻠﻰ أﻧﻔُ ِﺳﻬم اﺳم " اﻟﻘراء" أي اﻟﻣﺗﻌﺑدﻳن أو اﻟزّﻫﺎد ،وﺣﺎوﻟوا

ﻓﺄﺻر
اﻟزﺑﻳري ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد،
ﱠ
اﻟﺗوﺳط ﺑﻳن ﻋﻠﻲ وﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وﻗد اﻧﻘﺳم ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻷﻣوي ُ /
ﺑﻌض
ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗزاﻝ) وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ اﻷواﺋﻝ( ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻧﺿ ﱠم
ٌ
ُ

ﻳوﺳف ﻋﺎم
ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﺑن اﻟزﺑﻳر .واﻧﺟرﻓوا ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ َ
اﻟﺣ ّﺟﺎج ﺑﻳن ُ
اﻟﻧدم
82ﻫـ ،رﺑﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري .ﺑﻳد ّ
أن َﻣ ْن ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة أظﻬر َ

اﻷﻣوﻳﻳن طﻐﺎةً وﺟﺑﺎﺑرة .وﻓﻲ رﺳﺎﺋﻝ ﻋﺑد
ﻳم ﺳﻔك اﻟدمٕ ،وان ظﻝ ﻳﻌﺗﺑر
ُ
واﻟﺗوﺑﺔَ ،وﺗﺣر َ
ﻋﻬدي ﻫﺷﺎم وﻣروان ﺑن ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺎوﻟﺔٌ واﺿﺣﺔٌ
اﻟﺣﻣﻳد اﻟﻛﺎﺗب ،رﺋﻳس اﻟدﻳوان اﻷُﻣوي ﻓﻲ َ

ﻟوﺿﻊ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ ُﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،اﻟطﺎﻋﺔ ﻷﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ،واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻳﻪ.
ْ
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﻧزوع اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻣﺎ ﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ إﻻ ﻟدى" اﻟﻣرﺟﺋﺔ" اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻻ ﻳرون
اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﺑﺎﺳم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻌﺗﺑرون اﻟﺧﻼف ﺑﻳن اﻷﻣوﻳﻳن

اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺧرة اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺎت
وﺧﺻوﻣﻬم ﺧﻼﻓﺎً دﻳﻧﻳﺎً .وﻗد ﺗﺣطﻣت وﺳطﻳﺗﻬم ُ
ﺧﻼﻝ اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻷﻣوﻳﻳن واﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ،وﺑﻳن اﻟﻔرق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ

أن أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ – وﻫم ﻣن ﻧﻘﺎد اﻟﻣرﺟﺋﺔ-أﺧذوا ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﺻﺎر ﺟزًءا
اﻷوﻝ .ﺑﻳد ّ
ﻣن ﻋﻘﻳدﺗﻬم" ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗزاﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ".
ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﺑﻐﺎة واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
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ﺗرﻛت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻷوﻝ اﻟﻬﺟري آﺛﺎ اًر ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻓﻲ

اﻟﻔﻛر واﻟﺳﻠوك واﻟﺗﺻرف .واﻟﻣﻌﻧ ﱡﻲ ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت أو اﻟﻔﺗن اﻟﺛﻼث :اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻛﺑرى واﻟﺗﻲ
ﺗﺑدأ ﺑﻣﻘﺗﻝ ﻋﺛﻣﺎن ،وﺗﺑﻠﻎ ذروﺗﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﻝ ﻋﻠﻲ)40-35ﻫـ( ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣن ﻧزاﻋﺎت

ﻓرﻋﻳﺔ وﻣﻌﺎرك داﻣﻳﺔ :ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺑﺻرة أو اﻟﺟﻣﻝ ﺑﻳن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻳن ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ

ﻋﺎﺋﺷﺔ ّأم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن وطﻠﺣﺔ واﻟزﺑﻳر ،وﺣرب ﺻﻔﻳن ﺑﻳن ﻋﻠﻲ وﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وﺣرب ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣ ﱢﻛﻣﺔ اﻟذﻳن اﻧﻔﺻﻠوا ﻋﻧﻪ ﺑﻌد ﺻﻔﻳن واﻟﺗﺣﻛﻳمٕ ،واﻟﻰ ﻣﻘﺗﻝ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ واﻻﺧﺗﻼف
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ .واﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﻣﻘﺗﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺳﻳن ﻋﺎم 61ﻫـٕ ،واﻟﻰ
اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣوﻳﻳن اﻟزﻣﺎم ﻋﺎم 72ﻫـ ﺑﻌد ﻣﻘﺗﻝ ﻋﺑد اﷲ اﺑن اﻟزﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻳد اﻟﺣﺟﺎج ،ﻣﻊ ﻣﺎ

ﺗﺧﻠﻝ ﻓﺗرة اﻷﻋوام اﻟﻌﺷرة ﻣن ﻧزاﻋﺎت داﻣﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺳﻳﺔ واﻟﻳﻣﻧﻳﺔ ،وﺑﻳن اﻟزﺑﻳرﻳﻳن

واﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑن أﺑﻲ ُﻋﺑﻳد ،ﺛم ﺑﻳن اﻷُﻣوﻳﻳن واﻟزﺑﻳرﻳﻳن ،وﻏزو اﻷﻣوﻳﻳن ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ،ﺛم ﻟﻣ ّﻛﺔ ،
واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ دارت ﺑﻳن ﻗﻳس ورﺑﻳﻌﺔ ،وﺑﻳن ٍ
ﻗﻳس واﻟﻳﻣن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔرات ،وأطراف
اﻟﺻﺣراء .ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻔظﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻳن ﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟرﺳوﻝ)ﺻﻠّﻰ اﷲ

ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم( ،وأﻧﻪ ﻗُﺗﻝ ﻓﻳﻬﺎ أرﺑﻌﺔً ﻣن ﺑﻳن اﻷﻗرب إﻟﻳﻪ )ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم( :ﻋﺛﻣﺎن
وﻋﻠﻲ وطﻠﺣﺔ واﻟزﺑﻳر .وﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻔظﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﻝ اﻟﺣﺳﻳن ﺳﺑط اﻟرﺳوﻝ)
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم( ،وﻓﻲ اﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ،وظﻬور أﻣﻳرﻳن ﻟﻠﻣؤﻣﻧﻳن .أﻣﺎ اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

ﺳﻣﻲ ﺑﺛورة اﺑن اﻷﺷﻌث)84-82ﻫـ( ،وﻗد ﺑدأت ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌراق ،وﺿد اﻟﺣﺟﺎج
ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺎ ّ
ﺑن ﻳوﺳف ﺑﺎﻟذات ،ﺛم ﺗطورت ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺛورةً ﻋﻠﻰ اﻷﻣوﻳﻳن .إذ
اﺳﺗوﻟﻰ اﻟﺛوار ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﻓﺔ واﻟﺑﺻرة وﺳﺟﺳﺗﺎن وأﺟزاء ﻣن ﺧراﺳﺎن .وﻛﺎن اﻷﻓظﻊ ﻓﻲ ﻣﺎ

ﺣدث ﻓﻳﻬﺎ إﻣﻛﺎن اﻧﻔﺻﺎﻝ اﻟﻌراق ﻋن اﻟﺷﺎم ،وأﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ

اﻟﺳﻠطﺔ
ﻛﺛﻳر ﻣن " اﻟﻘراء" أو ﺗﻠك اﻟطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﺣدﻳﺛﺎً
ّ
اﻟﺣﺟﺎﺟﻳﺔ واﻷﻣوﻳﺔ ٌ
ﻣن ﺑﻳن ﺗﻼﻣذة اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎز واﻟﻌراق .وﻟﻬؤﻻء أو َﻣ ْن ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة
َ
دﻳن ﺑﺎﻟﺗﺄ ﱡﻣﻼت واﻟﻣراﺟﻌﺎت ،واﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﺧﻠَﺻﺔ.
َﻧ ُ

ﻳم اﻟﻘﺎطﻊُ ﻟﺳﻔك اﻟدم أو ﺣﻣﻝ اﻟﺳﻳف
وأو ُﻝ ﺗﻠك اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ اﻟﺗﺣر ُ
ﺑﺎﻟداﺧﻝ ،ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻷﺳﺑﺎب .وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ اﻷﺣﺎدﻳث واﻵﺛﺎر اﻟﻛﺛﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ّذر ﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ
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اﻟﻣﺑطﻝ .أﻣﺎ اﻟﺑداﺋﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟظﺎﻟﻣﺔ ﻓﻘد ﺣدث
اﻟﻣ ٌ
ﺣق و ُ
ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻳن ُ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼف طوﻳﻝ وﻣﻌﻘد .ﻓﻘد ﺷﺟﻊ اﻷﻣوﻳون وأﻧﺻﺎرﻫم ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷﺎم اﻟﻣﻳﻝ
اﻟذاﻫب إﻟﻰ اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،ورﺑطوا اﻟطﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وأﺳﻘطوا اﻋﺗﺑﺎرات

اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ)=اﻟﺷورى( ،واﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ)=اﻟﻌدﻝ( .وﻗﺎﻝ ﻣﺗطرﻓو
اﻟﻣﺣ ﱢﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟداﺋﻣﺔ ﻻﺣﺗﻼﻝ أو ﻏﻳﺎب اﻟﺷرﻋﻳﺗﻳن اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ وﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.

واﺗﺟﻬت اﻟﻣرﺟﺋﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎً آﺧر ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻓﺻﻠت اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋن اﻻﺧﺗﻼف اﻟدﻳﻧﻲ.
ﻓﻘﺎﻟوا إن اﻟﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟظﺎﻟم ﻟﻳس أﻣ اًر دﻳﻧﻳﺎً ،ﺑﻝ ﻫو ﺷﺄن ﺳﻳﺎﺳﻲ ،واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ

ﺟﺎﺋزة إﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد رﻓﻊ اﻟﺳﻳف .ورأى اﻟﻘدرﻳﺔ)= ُﻧﻔﺎة اﻟﻘدر( واﻟﺷﻳﻌﺔ
واﻹﺑﺎﺿﻳﺔ واﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ اﻷواﺋﻝ أن اﻻﻧﺣراف اﻷﻣوي ﺳﻳﺎﺳﻲ ودﻳﻧﻲ ،وﻟذﻟك ﻟﻠﺛورة ﻋﻠﻰ
ﻣﺳوغ واﺿﺢ .إﻧﻣﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﻋداد واﻻﺳﺗﻌداد وﺟﻣﻊ أﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣوﻝ
اﻷﻣوﻳﻳن ﱢ

اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﻣؤﻫﻝ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ُﻳﺻﺎب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻛﺎس ،ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟﻛﻝ ﻣن
ﺛﺎروا ﻋﻠﻰ اﻷﻣوﻳﻳن ،ﻗﺑﻝ اﻟدﻋوة اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ .وظﻬر ﺗََو ﱡﺟﻪٌ ﻟدى َﻣ ْن ُﻋرﻓوا ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﺳم
أﺻﺣﺎب اﻟﺣدﻳث وأﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ)وﻫم ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ واﻟﻣدﻳﻧﺔ وﻣﺻر( ﻳﻘوﻝ

ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻸﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﺻﻠّوا وﻣﺎ ﺟﺎﻫدوا،وﻋدم ﺟواز ﺣﻣﻝ اﻟﺳﻳف ﻣطﻠﻘﺎً ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ أﻳﺎً

ﺗﻛن اﻷﺳﺑﺎب} ﻣﺎ ﻟم ﺗروا ﻛﻔ اًر ﺑواﺣﺎً ﻋﻧدﻛم ﻣن اﷲ ﻓﻳﻪ ﺑرﻫﺎن{ إﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ إﻋﺎﻧﺔُ
اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظُْﻠم أو اﻟﺗﺟﱡﻧد ﻣﻌﻬﺎ ﺿد اﻟﻣﺗﻣردﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻫذا ﻫو ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺑدأ "
ُ
اﻻﻋﺗزاﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ" ﻋﻧدﻫم ،أي اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﺣﻳز إﻟﻰ أﺣد

اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن.

واﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣرﺟﺋﺔ وﻓﻘﻬﺎء أﺻﺣﺎب اﻟﺣدﻳث ﻫم اﻟذﻳن ﺣﺎوﻟوا ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬﺟري ﻓَﺗْﺢ ٍ
ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو أدت إﻟﻰ ﻋﻧف
َ
ﺟزﺋﻲ أو ﻋﺎرض .إذ ﺑﻌد زواﻝ اﻷﻣﻝ ﻓﻲ إﻣﻛﺎن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺷورى ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ

واﻟرﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺎد ﻣﺑدأ ﺗﺣرﻳم ﺳﻔك اﻟدم أو ﺳ ّﻝ اﻟﺳﻳف ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﺗوﺗرات .ﻓﻛﺎن
اﻟﻣﺳوﻏﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟظروف ﻟﻛﻲ
ﻻ ﺑد ﻣن أﻣرﻳن إﺿﺎﻓﱠﻳﻳن  :ﺷرﻋﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ
ﱠ
ات ﻣﺳﻠﱠﺣﺔٌ ﻛ ﱠﻝ اﻟوﻗتٕ ،واﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠذﻳن ﻳﺗورطون ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﻋﻧﻳف
ﻻ ﺗَ ْﺣ ُد َ
ث اﻧﻔﺟﺎر ٌ
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ٍ
ﺧوف أو اﺿطﻬﺎد .وﻗد اﺣﺗ ﱡﺟوا ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻵﻳﺔ
ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،دوﻧﻣﺎ
ِ
ﻓﺄﺻﻠﺣوا ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﺈن
اﻟﻘرآﻧﻳﺔ)ﺳورة اﻟﺣﺟراتٕ } :(9 :وان طﺎﺋﻔﺗﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﻳن اﻗﺗﺗﻠوا
ﺑﻐت إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷُﺧرى ﻓﻘﺎﺗِﻠوا اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻐﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﻔﻲء إﻟﻰ أﻣر اﷲ ،ﻓﺈن ﻓﺎءت
ﻳﺣب اﻟﻣ ِ
ِ
ﻘﺳطﻳن{ .اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرع
ﻓﺄﺻﻠﺣوا ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌدﻝ وأﻗﺳطوا إن اﷲ ﱡ ُ
ﻟﻛﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وﻟﻳس ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن ﻓﻘط .ﻓﺎﻟﺧطﺎب

ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ،أي ﻟﻠﻣؤﻣﻧﻳن أو ﺳﺎﺋر اﻟﻣواطﻧﻳن .ﱠ
ﻟﻛن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ -وﻻ ﻧدري

ﻟﻣﺎذا – ﻓﻬﻣوا أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠّﺣﺔ.
ُ
ً
اﻟﻣ ِﺣق وﻋرض اﻟوﺳﺎطﺔ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻘﺗﺎﻝ واﻹﻧﺻﺎف .ﻓﺈن ظﻬر
اﻟﻔﻬم أروا أن اﻟواﺟب ﺗﺑﱡﻳن ُ
إﺻرٌار ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺗﺎﻝ ،ﻓﻠﻠﺳﻠطﺔ أن ﺗُ ْﻘِد َم ﻓﻲ ﻗﺗﺎﻟﻬم ﺣﺗﻰ ُﻳﻠﻘوا
اﻟﺳﻼح .ﱠ
ﻟﻛن اﻷ َْﻣ َر ﺑﻌد ذﻟك ﻻ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻬزﻳﻣﺔ واﻟﻘﺗﻝ واﻟﺳﺟن  ،ﺑﻝ ﺑﺎﻹﺻﻼحٕ ،واﻧﺻﺎف
اﻟذﻳن اﻟﻘَوا اﻟﺳﻼح ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻘﺳط.
وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷُوﻟﻰ ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف أو اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن

اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)اﻟﻣﺷروﻋﺔ( واﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،واﻟﺗﻲ

اء اﻟذﻳن
ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ آﻳﺔُ اﻟﺣراﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم) ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة } : (33 :إﻧﻣﺎ ﺟز ُ
وﻳﺳﻌون ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺳﺎداً أن ُﻳﻘﺗﱠﻠوا أو ُﻳﺻﻠﱠﺑوا أو ﺗُﻘطﱠﻊ أﻳدﻳﻬم
ﻳﺣﺎرﺑون اﷲ ورﺳوﻟﻪ
َ
أرﺟﻠُﻬُم ﻣن ﺧﻼف أو ُﻳﻧﻔَوا ﻣن اﻷرض .{...ﻓﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻷﺧرى
و ُ

ﻳﻛون ﻟﻬم " ﺗﺄوﻳﻝ" أو ﱠ
ظﻠَﻣﺔ .واﻟﺗﺄوﻳ ُﻝ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺗﻣردﻳن دﻋوى أو
أن ﻋﻧدﻫم َﻣ ْ
َ
ﻣﺳﻠك
ي أو ﺳﻳﺎﺳﺎت أو
ي اﻟﺳﻳﺎﺳ ﱡﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي
اﻟﻣﻘﺻود ﻫو ْأ
َ
ُ
ُ
ﻳﺧﺎﻟف ْأر َ
اﻟر ُ
ﻳﺗﻌرض اﻟﺳﻠطﺎن ) ﺑﺣﺳب اﻟﻔﻘﻬﺎء( ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻻ
ُ

ٕوان ﺗﻛﻠﻣوا أو ﺧطﺑوا ،وﻻ ﺣﺗﻰ إن ﺗﺟﻣﻬروا ﻣن دون ﺳﻼحٕ .واﻧﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳرﺳﻝ إﻟﻳﻬم
ﻣن ﻳﻧﺎﻗﺷﻬم وﻳﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬم ،وﻳﺣﺎوﻝ إﻧﺻﺎﻓﻬم إن ﻛﺎﻧت ﻋﻧدﻫم ﻣطﺎﻟب .ﻓﺈن ﺣﻣﻠوا

اﻟﺳﻼح ﺑﻌد اﻷﺧذ واﻟرد،
ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔون :ﻫﻝ ﻳﺑدؤﻫم اﻷﻣﻳر أو اﻹﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘﺗﺎﻝ أم ﻳﻧﺗظر
ُ
أن ﻳﺑدأوﻩ ﻫم؟ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ)204-ﻫـ( اﻟذي وﺻﻠَﻧﺎ ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ" اﻷم" ﻷﺣﻛﺎم اﻟُﺑﻐﺎة )=
أﺻﺣﺎب اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي( ،ﻳرى أﻻ ﻳﺑدأﻫم ﺣﺗﻰ ﻳﺑدأوﻩ،
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ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳرى أﺻﺣﺎب أﺑﻲ ﺣﻧﻳﻔﺔ أﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺎن أن ﻳﺑدأﻫم ﺑﺎﻟﻬﺟوم ﺧﺷﻳﺔ "اﻟﻔﺗﻧﺔ"،

أي أن ﺗزداد اﻟﺛورة واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت .ﺑﻳد أن اﻟﻔﻘﻬﺎء -ﻛﺎﻟﻌﺎدة -ﻳﺑﺣﺛون ﻋن " اﻟﺳواﺑق"

ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻋﻠﻳﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺎ وﺟدوا ﺳﺎﺑﻘﺔً ﻣﺛﺎﻟﻳﺔً إﻻّ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺗُﺟﺎﻩ
ﻣﻌﺎرﺿﻳﻪ اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﻳن واﻟﻣﺳﻠّﺣﻳن ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣد ﺳواء .ﻓﻌﻠ ﱞﻲ ﻛﺎن ﺧﻠﻳﻔﺔً ﺷرﻋﻳﺎً ،وﻛﺎن ﻋﺎدﻻً.
وﻗد أرﺳﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻣردﻳن ﺑﺎﻟﺑﺻرة ﻣن اﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬم ،وﻗد اﻧﺣﺻرت ﻓﻲ اﻟﻘَ َوِد ﻣن
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎص ﻣﻧﻬم ﺑﻌد أن ﺗﻬدأ اﻷوﺿﺎع ،ﻟﻛن اﻟرواﻳﺎت
ﻗَﺗَﻠَ ِﺔ ﻋﺛﻣﺎن ،ووﻋدﻫم ﱞ
ٍ
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻪ ،أو
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗذﻛر أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن أﻧﺷب اﻟﻘﺗﺎﻝ ﻣن داﺧﻝ أﺣد اﻟﺟﻳﺷﻳن
أن اﻟﻣﻧدﺳﱢﻳن ﻣن ﻓرﻗﺔ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﺑﺄ ُﻫ ْم َﻣ ْن ﺑﺎدروا ﻹﻧﺷﺎب اﻟﻘﺗﺎﻝ.
اﻟﺑﻐﺎة)= أﺻﺣﺎب
وﻳﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺋر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺧذ ﻋن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﺳﻠوﻛﻪ ﺗُﺟﺎﻩ ُ
اﻟﻣطﻠب اﻟﻣﺷروع ﻣﺑدﺋﻳﺎً( .ﻓﻘد اﻧﻬزم ﺧﺻوم ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ،وﻫﻧﺎ ﺗﺧﺗﻠف
اﻟرواﻳﺎت ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺻرﻓﻪ .رواﻳﺎت أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻘوﻝ إﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻣن أﻟﻘوا اﻟﺳﻼح وﻻ

ﻟﻠﺟرﺣﻰ وﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧﻬزﻣﺎً ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧﻬزﻣﻳن ﺳﻼﺣﺎً أو ﻣﺎﻻً .وﻫم ﻳﻌﻠﻠون ذﻟك

ﺑﺄﻧﻬم ﻣﺳﻠﻣون،وأﻧﻬم أﺧطﺄوا وﺑ َﻐوا) أي اﻋﺗدوا ﺣﺳب اﻵﻳﺔ( ،وﻗد ﻟﻘوا ﺟزاء ﺑﻐﻳﻬم ﻓﻲ
وﻣن ﺳﻘط ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ،وﻣﺎ داﻣوا ﻗد ﻋﱠﺑروا ﻋن اﻟﺗوﺑﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺳﻼح ،ﻓﻼ
اﻟﻬزﻳﻣﺔ َ

آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ إﻻّ ﺑﺎﻟﺗواﻓُق واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ
ﺷﻳﺊ ﻋﻠﻳﻬم .ﺛم ّ
إن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ُ
َ
ِ
ِ
إن اﷲ ُﻳ ﱡ
ﺣب
وﻟﻳس ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻘﻬرْ } :
ﻓﺈن ﻓﺎءت ،ﻓﺄﺻﻠﺣوا ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌدﻝ وأﻗﺳطوا ّ
اﻟﻣﻘﺳطﻳن{ .واﻟرواﻳﺎت اﻟﺷﻳﻌﻳﺔ ﺗذﻛر أن اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻳﺎً ﻗﺎﻝ ﻟﺟﻧدﻩ ﺑﻌد ﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺑﺻرة " :ﻟﻛم
ُ
اﻟﻌﺳﻛر وﻣﺎ ﺣوى" ،أي ﻣﺎ ﺧﻠﱠﻔﻪ اﻟﺛﺎﺋرون ﻓﻲ أرض اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﺣﺳب ،وﻳﺿﻳﻔون إﻟﻰ ذﻟك
ُ
ﺷدد ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد
ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺑﺻرة ،ﻟﻛﻧﻪ ّ
أﻧﻪ ّ
ﻗﺳم ﺑﻳﻧﻬم ﻣﺎ ّ
اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎﻝ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧوا ﻗد ﻗَﺗَﻠوا أو َﺟرﺣوا ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋن ﻣﺻﺎدرة
أﻣواﻟﻬم أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم.

وﻳﻌود اﻟرواة ﻓﻳذﻛرون ﻣﺳﻠك اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﻣن ُﺳ ﱡﻣوا ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻟﺧوارج ،وﻫم
اﻟﻣﺣ ﱢﻛﻣﺔ ) أي اﻟذﻳن رﻓﻌوا ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﺷﻌﺎر :ﻻ ُﺣﻛم إﻻ ﷲ( ،وﻗد اﻧﻔﺻﻠوا ﻋن ﺟﻳش

ﻋﻠﻲ،وذﻫﺑوا إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻛوﻓﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺣﻛﻳم .وﻗد ذﻫب إﻟﻳﻬم اﻹﻣﺎم ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺟﺎدﻟﻬم
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ﻓرﺟﻊ ﺑﻌﺿﻬم ،وظﻝ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺻ اًر ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗزاﻝ إﻟﻰ أن ﻳرﺟﻊ ﻋﻠﻲ ﻋن

اﻟﺗﺣﻛﻳم .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻠﻳﺎً ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻠﻬم -ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ -إﻻ ﺑﻌد أن ﻗﺗﻠوا ﻋﺑد اﷲ اﺑن َﺧّﺑﺎب

ﺻﺎﺣب
ﺷﻲء
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،ﻻ
اﻟﻧﺑﻲ )ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم(.وﻫﻛذا،
ّ
َ
َ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔردﻳﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ إن ظﻠت ﺳﻳﺎﺳﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﻣﺷﻛﻼت إذا "أﺻﺎب

اﻟﺳُﺑﻝ" ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻳن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻼح .وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺑﻲ
أﻫﻝ اﻟﺗﺎوﻳﻝ دﻣﺎً أو ﻣﺎﻻً أو ﺳ ﱡدوا ُ
ُزرﻋﺔ اﻟدﻣﺷﻘﻲ)281-ﻫـ( أن ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻫﺷﺎم ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺳﺄﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣدﻧﻲ

اﻟﻣﺷﻬور اﻟزﻫري)124-ﻫـ( ﻋن اﻟﺣﻛم ﺑﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﺳﻼح ﻓﻲ "اﻟﻔﺗﻧﺔ " ﻓﻘﺎﻝ اﻟزﻫري:

أﺻﺣﺎب رﺳوﻝ اﷲ)ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم( ﻣﺗواﻓرون ،ﻓ أروا أﻧﻪ
"أدرﻛت اﻟﻔﺗﻧﺔُ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن و
ُ
ﻻ ﺗَﺑِﻌﺔَ ﻋﻠﻰ ٍ
أﺣد ﻓﻲ ٍ
دم أو ﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ".

ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﻛﻠﻪ ،وﻫﻝ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﻣﺟرﻳﺎت اﻷﺣداث ﺧﻼﻝ اﻷزﻣﻧﺔ

اﻟوﺳﻳطﺔ؟

أوﻝ ﻓﺻﻝ وﺻﻝ إﻟﻳﻧﺎ ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻐـﺎة ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛﺗـﺎب "اﻷم" ﻟﻠﺷﺎﻓﻌـﻲ)-
ﺑﻣدة .ﻓﻛﺗُب ِ
)اﻟﺳَﻳر(
204ﻫـ( ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ .ﻟﻛن ﻻ ﺑد أن اﻟﺑﺣث ﺑدأ ﻗﺑﻝ ذﻟك ّ
اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺛﻝ ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻔس اﻟزﻛﻳﺔ)145-ﻫـ(،

واﻷوزاﻋﻲ)157-ﻫـ( واﻟﻔ ازري)186-ﻫـ( ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت :اﻟﺳﻠوك إزاء اﻟﻣﺟﺎﻫدﻳن

ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻐﻧﺎﺋم ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﻣرﺗدﻳن ﻋن
اﻟﻣﺳﺗﺷ ِﻬدﻳنٕ ،وازاء اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻳن اﻟذﻳن ﻳﻧﺑﻐﻲ
ُ
اﻟﺑﻐﺎة اﻟذﻳن ﺧرﺟوا ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم .واﻟذي ﻳظﻬر أن " اﻟﺑﻐﻲ" ﻛﺎن ﻣﻔرداً ُﻣﺣﺎﻳداً،
اﻹﺳﻼم ،و ُ

وﻳﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻧﻳﻪ ﻛﻠﻣﺔ ُﻣﻌﺎرض أو ﺻﺎﺣب ﻣطﻠب ،ﺛم ﺻﺎر ﻳﻌﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗدي أو اﻟﻣﺗﺟﺎوز
ﻟﻠﺣد ،وﻫو ﻣﻌﻧﻰ ﺗؤﻳدﻩ طرﻳﻘﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم.وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﻣﺑﺣث" أﺣﻛﺎم

اﻟﺑﻐﺎة" ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ أو ﻓﻲ ﻛﺗب ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻘط،
ُ
ﺑﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إذا ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر ،وﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻣواﺟﻬﺗﻪ.

اﻟﻣ ْﺣ َدﺛﻳن أي أﻣر اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ،ﻓﺈن اﻟذﻳن درﺳوا اﻷﻣر ﻣن ُ
اﻟزﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷوﻝ ،ﻣﺎ ﻓﻬﻣوا ﻣﻘﺻد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن ﺣﻳﺎةً وﺣرﻳﺔً
وﻛراﻣﺔً ،وﻟذﻟك اﻧﺻرﻓت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻧدﻫم إﻟﻰ اﻟﺧوارج واﻟﺷﻳﻌﺔ وﺣﺳب .وﻻ
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ﺷك ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ ،ﺛم ﺻﺎر اﻟﺟﻣﻳﻊ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﺻور آﺧر

اﻟﺑﻐﺎة ﻓﻬم أُﻧﺎس ﻣﺎ ﻋﺎرﺿوا اﻟﺳﻠطﺔ ﻷﻧﻬم ﻳرﻳدون اﻋﺗﻘﺎداً آﺧر أو
ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد وﻟﻸﻣﺔ .أﻣﺎ ُ
دوﻟﺔً أُﺧرى ،ﺑﻝ ﻷﻧﻬم ﻳرﻳدون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻣﺎع اﻟرأي واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.وﻗد

ﺣدﺛون ﺗﺄﺛروا ﺑﻛﺗﺎب ُﻓﻠﻬﺎوزن اﻟﺻﻐﻳر اﻟذي ﺗرﺟﻣﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑدوي
ﻳﻛون اﻟﻣؤﻟﻔون اﻟﻣ َ
ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌﻧوان " :أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ-اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ
اﻹﺳﻼم :اﻟﺧوارج واﻟﺷﻳﻌﺔ".

وﻣﺎ اﺣﺗرﻣت اﻟﺳﻠطﺎت ﺣﻠوﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺛﻳ اًر ،وﻻ ﻋﻬدت ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن
اﻟﺣﻠﻳم ِﺟ ّداً
ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺗﻝ اﻟﻣﺳﺗﺳﻠﻣﻳن ﺗﺎرةً ،وﺗﻌﻔو ﻋﻧﻬم ﺗﺎرةً أﺧرى .و ُ
ﻣن ُوﻻة اﻷﻣر اﻟﻘداﻣﻰ ،ﻣن ﻛﺎن ﻳﻘﺑﻝ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻣظﺎﻟم اﻷﺳﺑوﻋﻲ أو
اﻟﺷﻬري ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎن أو وزﻳرﻩ أو ﺣﺎﺟﺑﻪ وﺣﺿور اﻟﻘﺿﺎة.

ﺑﻳد أن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻷﺑواب اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﻘودة ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻐﺎة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب

اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ﺷرﻋﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺿﻣن ﺣدود وﺣدة اﻷﻣﺔ

ﻟﻛن ﺣﺗّﻰ
واﻟﺳﻠطﺔ ،وﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطرﻓﻳن أو اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔْ .
اﻟﻣﺻﻳر إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻣن ﺟﺎﻧب أﺣد اﻟطرﻓﻳن ﻻ ُﻳْﻠﻐﻲ اﻟﺣ ﱠ
ق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،وﻣن ﺿﻣن
ذﻟك اﻟﺣق اﻟﺗﻔرﻗﺔُ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔُ ﺑﻳن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓردﻳﺔً ﻛﺎﻧت أو
أن
ﺟﻣﺎﻋﻳﺔً .وﻳذﻫب
أن اﻟﺗﻔرﻗﺔَ ﺑﻳن "اﻟﺟرﻳﻣﺗﻳن" إذا ﺻ ﱠﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر؛ ّ
ﺑﻌض اﻟﻔُﻘﻬﺎء إﻟﻰ ّ
ُ
طﻊ
اﻷُوﻟﻰ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻫﻲ ﻓردﻳﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ) ٕوان ﺻﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﻬﺎ ﻋﺻﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗ ْ
ّ

اﻟطرﻳق :اﻟﻣﺣﺎرﺑﻳن( ،وﻻ دﻋوى ﻓﻳﻬﺎ وﻻ ﺗﺄوﻳﻝ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ أي اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ

ك دﻋوى أو ﺗﺄوﻳﻼً أو ﻣطﻠﺑﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً .وﻟذﻟك ﻳﺷﺗرطون
ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔٌ ﺗﻣﻠ ُ
ﺟﻣﺎﻋﻳﺔً  ،أي ُ
ِ
ﺻر ،ﻛﻣﺎ ُﻳطﺎﻟﺑون اﻟﺳﻠطﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣدﻳدﻫﺎ:
اﻟﺗﺟﻣﻬُر واﻻﻧﺣﻳﺎز ،أي اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣ ْ
ْ
ِ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺳﻠﻣﻲ ،واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓُق واﻟﺗوﻓﻳق؛ ﺑﺎﻹﺻﻐﺎء
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ُ
واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ ،وﺑﻌدم اﻟﻠﺟﺎﺟﺔ واﻟﺗﻌﱡﻧت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرﺿﻳن اﻟﺛﺎﺋرﻳن.

ﺑت
ي ﱠ
اﻷوﻝ ،ﺗرﺗﱠ ْ
ُ
وﺧﻼﺻﺔُ اﻷﻣر ّ
أن ﺗﺟﺎرب اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻬﺟر ّ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋدةُ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗرﻛت ﺗﺄﺛﻳر ٍ
ات ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ وﻣﺟرى اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻣﺳﺎرات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
15

وﺻف اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﺗﺣذﻳر ﻣن
واﻷﻣﺔ .وأُوﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر ظﻬور أدﺑﻳﺎت ﻛﺑرى ﻓﻲ ْ
آﻧﻳﺔ أو ﻣﻧﺳ ٍ
ات ﻗر ٍ
اﻟوﻗوع ﻓﻳﻬﺎ ،واﻻﺣﺗﺟﺎج ﻟذﻟك ﺑﻣﺄﺛور ٍ
ﻟﻠﻧﺑﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠﱠم،
وﺑﺔ
ﱢ
ُ
واﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﻳن اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻷﺣداث ﻋن ﻗُ ٍ
رب أو ُﺑ ْﻌد .وﻗد ارﺗﺑطت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد
ﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺄَﻣﺎر ِ
ﺑﺄدﺑﻳﺎت ﻧﺷور ٍ
ٍ
ات اﻟﺳﺎﻋﺔ وأﻫو ِ
ت اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ
اﻝ اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ؛ ﻓََﺑ َد ْ
ٍ
ﺗﻣﻬﻳدات ﻟﻠﻔﺗن واﻟﻣﻼﺣم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﺳﺎﻋﺔ .واﻟواﻗﻊُ أﻧﻪ ﻻ
ﻣن اﻟﻬَ ْوﻝ ﺑﺣﻳث إﻧﻬﺎ ﻏدت
ﻋﻼﻗﺔَ ﻷدﺑﻳﺎت اﻟﻔﺗﻧﺔ ذات اﻷُﺻوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻷوﻝ،

ﺑﺎﻟﻧﺷورﻳﺎت وﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻣن اﻟﻣﺄﺛورات اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ .وﻋﻠﻰ أي

اﻟﻛﻼم ﻋﻧﻬﺎ،
ﺣﺎﻝ ،ﻓﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻬﺟري ،ﺗﺿﺎءﻝ اﻟﺗﺄﻟﻳف ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ داﺧﻝ اﻷﻣﺔ ،و ُ
ﻔﺎت اﻟﻣﻼﺣم و ِ
اﻟﻔﺗَن وأﻣﺎرات اﻟﺳﺎﻋﺔ .وﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ
اب وﻣؤﻟﱠ ُ
وﺳﺎدت ﻓﺻو ُﻝ وأﺑو ُ
ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم.

اﻷوﻝ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ظﻬور
أﻣﺎ اﻷﺛَُر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﱠ
ّ
ّ
ﻣﺑدأ "اﻻﻋﺗزاﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ" ،اﻟذي ﺗﺑﻧﺗْﻪُ ﻓﺋﺔٌ ﻣن اﻟﻘراء واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن
اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ ﺟزٍء ﻣن ﻋﻘﻳدة أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.

ﺿﻳق اﻷُﻓُق اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو
ودﻓﻊ
اﻧﺳدادﻩُ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرﻧﻳن اﻷوﻟَﻳن ،أﻣﺎم ﻣﺷﺎرﻛﺔ
ُ
ُ
ٍ
ﺟدي ﻓﻲ ﺷرﻋﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳ ْﻠﻣﻳﺔ ،وﻓﻲ
اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،إﻟﻰ
ﺗﻔﻛﻳر ﻓﻘﻬﻲ ّ
ﺗَ َو ٍاز ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗزاﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ .ﻓﺎﻟﺑدﻳ ُﻝ ﻟﻠﺛوران اﻟﻣﺳﻠﱠﺢ ،ﻟﻳس اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ
ُﻳ ْﺷ ِﻌ ُر ﻣﺑدأُ اﻻﻋﺗزاﻝ ،ﺑﻝ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظُ اﻟﺣ ﱠ
ق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ٍ
ﻳﻛون ﻫذا اﻟﻣﺑدأُ
وﺻوﻝ إﻟﻰ ﺳﻔك اﻟدم ،واﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣد ﱢﻣر .وﻗد
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،دوﻧﻣﺎ
ُ
ﻣﺣﺗﺎج ﻟدر ٍ
ﺧﺎﺻﺔ.
اﺳﺔ
اﻟﻣﻬ ﱡم أﺑرز ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﺎرب اﻟﻔﺗﻧﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ،وﻫو
ٌ
ّ
ُ
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الفكر اإلقتصادي العربي
في مواجھة تحديات العولمة
جميل علي حمود



م ّم ا ال ش ك في ه ّ
أن العولم ة تف رض نفس ھا كالتح دي الت اريخي األب رز وربم ا األكث ر تعقي دا «عل ى
اإلنسانيّة جمعاء في مطلع األلفية الثالثة ،فالشعوب والمجتمعات والثقاف ات والحض ارات الت ي إختلف ت
فيما بينھا بھذا الشيء ،أو تميّزت عن بعضھا البعض بذلك ،تجد نفسھا اليوم من حي ث المب دأ ف ي نف س
الموق ع تج اه ت داعيات وت أثيرات ومعطي ات العولم ة .ق د يك ون ھ ذا الش عب أكث ر تھيئ ا» للتفاع ل م ع
التح دي ،وربم ا يك ون ذل ك أس رع ف ي التكيّ ف ،لك ن اإلس تحقاق يبق ى جدي دا «عل ى الجمي ع والجدي د
يتطلب تجديد.
نقول ّ
إن التحدي يبقى جديدا» على الجميع لغاية في نفس يعقوب .فالدارس للعولمة سرعان ما يالحظ
اإلستنتاج الخاطىء ّ
بأن المجتمع األميركي محصن ضد ضرورة التجديد ف ي وج ه الجدي د ألنّ ه ص انع
إن التس ليم بإنطالق ة العولم ة ف ي أميرك ا ومنھ ا ال يعن ي أب داً ّ
العولم ة ومحركھ ا األولّ .
أن ت داعياتھا
أبحرت األطلسي لتشغل بقية العالم فيما تنعم الواليات المتحدة بالسالم واإلستقرار.
الواق ع ّ
أن المجتم ع األميرك ي ع اش مخاض ا «ص عبا» وقاس يا «ف ي العق دين األخي رين م ن الق رن
العشرين فرض ته س يرورة النح ول م ن إقتص اد التص نيع إل ى إقتص اد المعرف ة .ھ ذا المخ اض ط اول
ت دريجيا» ك ل فئ ات المجتم ع وم سّ ك ل مج االت الحي اة م ن سياس ة وإدارة وأعم ال وتعل يم وص حة
وإع الم ونق ل وإتص االت ومواص الت .دعن ا نش ير ھن ا ،عل ى س بيل المث ال ال الحص ر ،إل ى التح ول
المكل ف ماديّ ا ً والقاس ي نفس يا ً وإجتماعي ا ً للبنيّ ة التنظيميّ ة واإلداري ة للش ركة األميركي ة م ن البني ان
التقليدي العامودي الذي يتسم بمركزية القرار وبيروقراطية ننفيذه إل ى أفق ي متش عب يتمي ز بمجموع ة
مراك ز ق رار س ريعة التج اوب م ع معطي ات الس وق .ث م ّ
إن ت داعيات التح ول والتجدي د ف ي الوالي ات
المتحدة ال تزال تتفاعل وتتشكل في الوقت الذي يسلّم فيه الجميع بتحول ھذه األمة إلى أمبراطوري ة ال
تقف سطوتھا عند حدود .فالدارس لتطور أميركا ال بد من أن يالحظ ّ
أن البطء الطبيعي لعملي ة تح ول
وتكييف منظومة القيم والعادات والتقاليد اإلجتماعي ة الس ائدة ف ي مجتمعھ ا المح افظ نس بيا «والمنع زل
جغرافيا» ،مقابل السرعة الغير مسبوقة للتطور اإلقتصادي والتكنولوجي فد أ ّدت وت ؤدي إل ى إنفص ام
شخصية بين ما ھو معتاد عليه وما يجب اإلعتياد عليه.
ّ
إن إنعكاسات ھذه الھوة ،إن أردنا تسميتھا كذلك ،بين ما ھو قيم ي إجتم اعي نفس ي وم ا ھ و إقتص ادي
تكنول وجي ال ت زال تتفاع ل وتتش كل وس تبقى ك ذلك إل ى ح ين .ق د ال ت ؤدي إل ى أزم ات تطف و عل ى

 باحث من لبنان .

1

الس طح .لكنّھ ا تثي ر حي رة وخ وف وإرتب اك ف ي الخلفي ة مم ا ق د ي ؤدي إل ى ردود فع ل غي ر متوقع ة.
وربما ،بل على األرجح ،يندرج في إط ار ردود الفع ل ھ ذه ووص ول مجموع ة دوغماتي ة أيديولوجي ة
إلى السلطة في مجتمع برغماتي عملي ومرن.
دعنا نقف عند ھذا الحد وال نسترسل في توصيف تحول المجنمع األميركي ألنّه ليس موضوعنا .إنّما
رأين ا م ن األھمي ة بمك ان أن نوض ح م ا وض حناه لس ببين .أوالًّ ،
إن اإلعتق اد بحص انة المجتم ع
األميركي ضد تداعيات العولمة يس اعد ب وعي أو بدون ه عل ى تش كيل موق ف س لبي منھ ا عن د الع رب،
ف إذا ك ان ال ب د م ن إتخ اذ موق ف س لبي ،فل يكن ذل ك عل ى أس س منطقيّ ة وموض وعية ول يس عل ى
إستنتاجات خاطئة .ثانيا ،إذا كان جديد العولمة يتطلب تجدي د حت ى ف ي مجتم ع متط ور أكث ر ومتف وق
على غيره ،فما بالنا بالمجتمع العربي الذي تنطبق عليه حكاية أھل الكھ ف ف ي قص ة التط ور والجدي د
والتجدي د؟ ھ ذا التس اؤل يقودن ا إل ى الح ديث ع ن الفك ر العرب ي عموم ا «وع ن الفك ر اإلقتص ادي
تحديدا».
ف ي مقدم ة كتاب ه مب ادئ اإلقتص اد ،1يعط ي الف رد مارش ال ،أح د أعم دة اإلقتص اد الكالس يكي،علم
اإلقتصاد مفھوم ا «عمومي ا» حي ث يق ول بأنّ ه دراس ة للبش رية ف ي ش ؤون حياتھ ا العادي ة .فھ و ب ذلك
ي تفحص ذل ك الش ق م ن النش اط الف ردي والجم اعي ال ذي ي ّك رس لتحقي ق وإس تخدام الش روط المادي ة
للرفاھية .بھذا المفھ وم العم ومي يعط ي مارش ال عل م اإلقتص اد معن ى مب ّس ط وش امل لكنّ ه دقي ق أل ّن
اإلقتصاد بالفعل علم يتعاطى دراسة جزء مھم من شؤون حياة اإلنسان العادي ة واليومي ة .فاإلس تھالك
واإلدخار والعمل واإلنتاج والزراعة وغيرھا من المسائل التي تدخل في صلب عل م اإلقتص اد م ا ھ ي
إالّ شؤون حياتية يأخذ فيھا اإلنسان قرارات ويتعامل معھا بوعي أو بدونه في حياته العادية اليومية.
لماذا نذكر ھذا التعريف ونعلق عليه؟ ألنّه يظھر ويبرز أھمية علم اإلقتصاد لتطور اإلنس ان وبالت الي
إلزدھار وتقدم الشعوب واألمم .فكما يقول محمود عبد الفضيلّ ،
فإن نمو الفكر اإلقتصادي وإزدھ اره
في مجتمع ما له عالقة وثيقة بنھضة الشعوب ورقي األمم .2إذن فحال الشعب العرب ي يعب ر ع ن ح ال
الفكر اإلقتصادي العربي ،فھل من مش ّكك في تردي اإلثنين معا ً؟
الواقع ّ
أن الفكر العربي بمجمله م ن إقتص ادي وغي ره ق د وق ع أس يراً للرك ود وع دم التجدي د من ذ زم ن
ليس بقريب .حال الركود ھذه تسيطر على العقل العربي فيما العقل الالعربي يتطور ويتجدد .وھكذا
يزداد العقل المتخلف تخلفا ً وتتسع الھوة ب ين الع رب وبقي ة الع الم .أ ّم ا فيم ا يتعل ق ب الفكر اإلقتص ادي
العربيّ ،
فإن حال ه كان ت بحاج ة إل ى تط ور وتجدي د قب ل ب روز تح دي العولم ة .اآلن والع الم يتع ولم،
تع ود ض رورة التجدي د ھ ذه لتط رح نفس ھا بق وة وإلح اح أكث ر م ن أي وق ت مض ى عل ى س احة الفك ر
العربي .ال بل إنّنا نذھب أبعد من ذلك لنقول ّ
أن التجديد ال ذي ربم ا ك ان مستحس نا ً ف ي مرحل ة م ا م ن
تاريخنا ،ثم تحول إلى ضرورة في مرحلة الحقة ،قد أصبح اليوم ف ي عص ر العولم ة مس ألة وج ود أو
عدمه .من ھذا المنطلق ،وس عيا ً من ا إل ى مس اھمة وإن تواض عت ف ي إط الق حرك ة تجدي د ف ي الفك ر
العربي ،نتناول في ھذا البحث قضية الفكر اإلقتصادي العربي في مواجھة تحديات العولمة .إلى ھذا،
نقسم بحثنا إلى ثالثة محاور رئيسية .فبينما نتناول حال الفكر اإلقتصادي العربي في تحليل نق دي ف ي
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المحور األول ،نكرس المحور الثاني إلى تق ديم مفھ وم موض وعي للعولم ة،مالھا وم ا عليھ ا .أم ا ف ي
المحور الثالث فنسعى إلى عرض أبعاد التجديد التي تفرضھا العولمة على الفكر اإلقنصادي العربي.
الفكر اإلقتصادي العربي :تحليل نقدي
بأن علم اإلقتصاد الحديث نشأ وتتط ور ف ي الغ رب .ف البعض يق ول ّ
ال بد من التسليم بادئ ذي بدء ّ
أن
وليام بتي أسس قواعد البناء الكالسيكي لعلم اإلقتصاد السياسي في مؤلفين إثنين .3حتى وإن ك ان ھ ذا
الق ول ص حيحا ً ،ف ّ
إن أس س ومب ادئ عل م اإلقتص اد السياس ي لم ا يع رف الي وم باإلقتص اد الكالس يكي
والنيوكالسيكي وم ا يع رف عام ةً باإلقتص اد الرأس مالي ل م تنتش ر وي ذيع س يطھا إالّ م ع ظھ ور كت اب
ثروة األمم للبريطاني آدم سميث .4ھكذا أصبح آدم سميث أبو علم اإلقتصاد الح ديث ال ذي لع ب العدي د
من اإلقتصاديين الغربيين أدواراً مھمة في تطوره .نذكر من ھؤالء على سبيل المثال ال الحصر ديفيد
ريكاردو الذي يرتبط إسمه بإقتصاد التجارة الخارجية ونظرية الميزة المقارنة ،جان مينارد كيز ال ذي
ّ
نظ ر لت دخل الس اطة ف ي إدارة الع رض وجوزي ف س تغليتز ال ذي ق ّدم مس اھمات مھم ة ف ي إقتص اد
المعلومات.
والمثي ر لإلعج اب بح ق ھ و ق درة اإلقتص اد الكالس يكي عل ى التفاع ل م ع األح داث والتط ورات
واألزمات والتأقلم معھا أو أقلمتھا .فھو ب ذلك ح افظ وال ي زال عل ى ش رعيته وق وة حجت ه ب الرغم م ن
إشكاليات نظرية وتطبيقية عدة كانت وال تزال تشوّه جمال بنيان ه المنطق ي .ھ ذه الق درة عل ى التط ور
والتفاعل والتأقلم ال تنطبق على الفكر اإلقتصادي العرب ي ب الرغم م ن ّ
أن ج ذوره تض رب ف ي أعم اق
الت اريخ وبدايات ه تس بق بق رون آدم س ميث وديفي د ريك اردو .ف القرآن الك ريم ال ذي أخ رج الع رب م ن
الظلمات إلى النور إحتوى مبادئ وأسس إقتصادية عامة ومرن ة بم ا يكف ي ألن تتج اوز ح دود الزم ان
والمكان .ھذه األسس كانت وال تزال قابلة للتطور واإلجتھاد مما يجعلھا بالتالي قابلة ألن تتح ول إل ى
علم إقتصاد عربي إسالمي ذو ش رعية علميّ ة وھوي ة ممي زة .ھ ذا بالض بط م ا يجعلن ا نط رح الس ؤال
التالي :ھل يوجد فكر إقتصادي عربي؟
 -1ھل يوجد فكر إقتصادي عربي؟
إنطالقا «من المبادئ اإلقتصادية القرآنية ،ساھم بعض أعالم العرب واإلسالم قديما ً ف ي تط وير الفك ر
اإلقتصادي .وقد سبقت مساھمات إبن خلدون والمقريزي فكر آدم س ميث بأربع ة ق رون .فق د تض من
فكر األول مناقشة مھمة لظاھرة القيمة وتقسيم العمل والنمو اإلقتصادي .نالخظ ھن ا ّ
أن ھ ذه المف اھيم
الثالثة ھي التي بنى عليھا كارل ماركس نظرية اإلقتصاد اإلشتراكي كما بنى عليھا آدم سميث نظرية
اإلقتص اد الكالس يكي .أم ا المقري زي فق د بح ث ف ي موض وع النق د ومس ألة ال دورات واألزم ات
اإلقتصادية .طبعا ً نحن ال نعلم إذا ك ان إقتص اديو الغ رب عل ى عل م بم ا ق ّدم ه المقري زي ،لك ن أبحاث ه
تش ّكل توطئة لما يعرف اليوم باإلقتصاد النقدي وإقتصاد الدورات.
بع د إب ن خل دون والمقري زي ،يالح ظ ال دارس إنقط اع الع رب ع ن التعام ل م ع عل م اإلقتص اد والفك ر
اإلقتصادي وإبتعادھم عنھما .طبعا ً ھذا ال يعني ّ
أن أحداً لم يكتب أو يؤلّف في اإلقتصاد .لك ن نالح ظ
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عدم وجود مساھمات مھمة في تطور عل م اإلقتص اد ب ين الق رن الراب ع عش ر والق رن العش رين .فھ ل
يمكن أن يكون ھناك فكر عند شعب في موضوع إنقطع وابتعد عنه حوالي الخمسة قرون؟ ھل يوج د
فكر إقتصادي عربي؟
حتى يمكننا اإلجابة على ھذا السؤال ،وجب علين ا توض يح أبع اده ومقاص ده .نعتق د ّ
أن للس ؤال بع دين
أساس يين يج ب بحثھم ا .البع د األول يتعل ق ب الفكر اإلقتص ادي المتص ل بتط وير اإلقتص اد كعل م
موضوعي حديث .أما البعد الثاني فيتناول مساھمة العرب بحثا ً وتفكي راً وكتاب ة ف ي الفك ر اإلقتص ادي
السائد.
كن ا ق د س لمنا بنش أة عل م اإلقتص اد الح ديث ف ي الغ رب .لك ن ھ ذه النش أة الغربي ة بح د ذاتھ ا تثي ر
اإلستغراب على ضوء إشارتنا إلى ّ
أن في الق رآن الك ريم والت راث العرب ي اإلس المي مب ادىء وأس س
إقتصادية سبقت الغرب بق رون ع دة .لق د ك ان م ن الممك ن لھ ذه األس س أن تش كل األرض ية المناس بة
إلطالق وتطوير علم إقتصاد حديث .لكن ھذا ل م يح دث .فنش أة عل م اإلقتص اد ھ ذا كش أن عل وم ع دة
عجز الفكر العربي عن اإلستفادة من تراثه الغني فيھا وترك لآلخرين تطويرھا.
الواقع أنّه ليس للعرب إسھامات تذكر في علم اإلقتصاد الحديث .وحتى ال تلتبس األم ور علين ا ،دعن ا
نوض ح م ا نعني ه بعل م اإلقتص اد الح ديث .فھ و يتش ّكل م ن منظوم ة األس س والمب ادىء والق وانين
الموضوعية التي تتحكم بالسلوك اإلنساني في اإلقتصاد .باإلضافة إلى ذلك ،ال بد من اإلشارة إلى ّ
أن
اإلقتصاد الحديث حتى يكون علما ً يجب أن يكون مجرداً من منظومة الق يم األيديولوجي ة الت ي تص بغه
وتكون مرتبطة بزمان ومكان ما .فكما يقول فالسفة العلومّ ،
أن أھم ما يميز وجھ ة النظ ر العلمي ة ھ و
النزعة الموضوعية التي تلتزم الحياد الكامل وتترفع فوق الميول والغايات الذاتية.6
ربم ا ينفعن ا أن نس تخدم مث االً للتعلي ل .عل م اإلقتص اد يق ول ّ
أن الن اتج الق ومي اإلجم الي يتش كل م ن
مجموع اإلستھالك واإلستثمار والمصاريف الحكومية والميزان التجاري الخارجي) تصدير-إستيراد(
والتحويالت النقدية للعمالة الوطنية الموجودة في الخارج .ھذه المكونات ال تتغير من مك ان إل ى آخ ر.
قد تزيد أحجامھا أو تنقص لكنھا ال تزيد مكون ا ً أو آخ ر .إذن فالمعادل ة ھن ا ھ ي معادل ة موض وعية ال
تتأثر بالزمان والمكان ،وبالتالي فھي ال ترتبط بقيم شعب ما أو مجتمع ما .أما إذا قلنا ّ
أن زي ادة الن اتج
القومي اإلجمالي تتطلب زيادة المصاريف الحكومية ما يعني زيادة تدخل السلطة في الدورة اإلنتاجي ة
وف ي إدارة اإلقتص اد ال وطني ،ف ّ
إن قولن ا ھ ذا ال يش كل قانون ا ً علمي ا ً ثابت ا ً بق در م ا يعبّ ر ع ن إتج اه
أيديولوجي .فمن الممكن زي ادة الن اتج الق ومي اإلجم الي ب دون زي ادة المص اريف الحكومي ة .كم ا ّ
أن
إدارة السلطة لإلقتصاد الوطني ترتبط بقيم وإعتقادات بعيدة عن الموضوعية.
لق د أس ھبنا بع ض الش يء ف ي توض يح الف ارق ب ين اإلقتص اد كعل م واإلقتص اد كم ذھب أو أيديولوجي ة
لھدف في نفسناّ .
إن الخلط بين اإلثثن ين الم رتبط بالش ك ف ي والخ وف م ن الغ رب ومذھب ه الرأس مالي
جع ل الع رب يرفض ون عل م اإلقتص اد الح ديث ويبتع دون عن ه مم ا س اھم ويس اھم ف ي رك ود الفك ر
اإلقتصادي العربي .لقد إنصرف العرب إلى البحث في مسائل الم ذاھب واألي ديولوجيات اإلقتص ادية
مما أوقعھم أسرى فخ الصراع الفك ري المري ر ب ين الرأس مالية واإلش تراكية متج اھلين قابلي ة مب ادىء
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اإلقتصاد اإلسالمي للتطور إلى علم إقتصاد حديث .فبالرغم م ن بع ض الجھ ود ف ي ھ ذا المج ال الت ي
نذكر منھا على األخص مؤلف السيد محمد باقر الصدر الرائد إقتصادنا ،7ال يزال اإلقتصاد اإلس المي
في طور إثبات الوجود وإكتساب الش رعية العلمي ة .بن ا ًء عل ى ھ ذا ،ل يس م ن المبالغ ة اإلس تنتاج ب أ ّن
الفكر اإلقتصادي العربي المرتبط بتأسيس وتطوير علم إقتصاد حديث متواضع جداً.
 -2واقع الفكر اإلقتصادي العربي المعاصر
نعود اآلن إلى البعد الثاني لسؤالنا ع ن وج ود الفك ر اإلقتص ادي العرب ي أال وھ و مس اھمة الع رب ف ي
الفكر اإلقتصادي السائد .دعنا نش ير إل ى ّ
أن المقص ود ھن ا ھ و الفك ر ال ذي يبتع د ع ن اإلقتص اد كعل م
موض وعي ويتن اول بش كل أساس ي مس ائل اإلقتص اد السياس ي واإلقتص اد المق ارن م ن م ذاھب
وأي ديولوجيات وم دارس ومف اھيم قيمي ة .يالح ظ ال دارس ف ي ھ ذا المج ال ّ
أن المس ائل الت ي تناولھ ا
اإلقتصاديون والمفكرون العرب تصب في إتجاھين إثثنين.
يأخ ذ اإلتج اه األول الص راع ب ين الرأس مالية واإلش تراكية مح وراً أساس يا ً ل ه .فھ و ب ذلك يمك ن أن
ينضوي تحت لواء اإلقتصاد المقارن .في ھذا المجال ،وجد العرب أنفسھم في حالة عداء م ع الغ رب
ورأس ماليته نتيج ة تبني ه إلس رائيل ف ي قض ية فلس طين وإلرتباط ه باإلس تعمار باإلض افة إل ى أس باب
أخرى ال مج ال ل ذكرھا ھن ا .ھ ذه العدائي ة س اھمت ف ي تحوي ل الع رب إل ى م دافعين ع ن اإلش تراكية
ّ
كأن معاداة المذھب الرأسمالي ال تتم إالّ بتبني مذھب آخر مس تورد .ومم ا س اھم ف ي
ومنظرين لھا.8
إنتش ار الفك ر اإلش تراكي ھ و إرتباط ه ب الفكر الق ومي ف ي مرحل ة م رّة إن ف ي أيديولوجي ة البع ث أو
األيديولوجية الناصرية .وفي محاولتھم إضفاء شرعية عل ى الفك ر اإلش تراكي ح اول ال بعض تعري ب
اإلشتراكية تحت إسم العلمية فيما سعى البعض اآلخر إلى أسلمتھا.
أ ّم ا الوج ه اآلخ ر للص راع اإلش تراكي الرأس مالي فق د ب رز ف ي نق د الرأس مالية والنظ ام اإلقتص ادي
العالمي الذي نتج عنھا .في ھذا اإلطار ب رز بش كل أساس ي تبن ي الع رب لنظري ة المرك ز واألط راف
المستوردة من اإلقتصادي األرجنتيني رؤول بيربيش .خالصة ھذه النظرية ھ ي ّ
أن ال دول الص ناعية
تشكل مركز يسيطر على اإلقتصاد الع المي ويوجھ ه لخدم ة مص الحه فيم ا تش كل بقي ة ال دول أط راف
تابعة .ففي ما ينمو المركز نمو ذاتي ،يبقى نمو األطراف متجه لخدمة المصالح الخارجية.
لقد القت نظرية المركز واألطراف إنتشاراً واسعا ً في ص فوف المفك رين واإلقتص اديين الع رب ال ذين
كانوا مھيئين أساسا ً لتقبل ما ينتقد الغرب ويظھر نواقصه وعيوبه .9وقد برزت في ھذا المجال كتابات
سمير أمين الذي كرّس معظمھا لنقد النظام اإلقتص ادي الع المي ولط رح ب ديل عن ه .لك ن ب الرغم م ن
كثرة المؤلفات عن التبعية وظواھرھ ا ف ي الع الم العرب ي ،فق د بقي ت ھ ذه المؤلف ات ف ي معظمھ ا تتس م
باإلنفعالية وتبعد عن األسلوب المنھجي المنظم الذي إتسم به فكر إقتصاديين أميركا الالتنية.
نع ود اآلن إل ى اإلتج اه الث اني ال ذي إنص ب في ه الفك ر اإلقتص ادي العرب ي وھ و القض ايا الت ي ش ّكلت
جدول أعم ال الش عب العرب ي إث ر تح رره م ن اإلس تعمار .ھ ذه القض ايا ش ملت بش كل أساس ي الوح دة
والتنمية والتحرر .فقد بحث المفك رون واإلقتص اديون الع رب بإس راف ف ي ھ ذه القض ايا ول م يترك وا
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زاوية إالّ وحاولوا إستكشافھا .10لك ن المؤس ف فع الً ف ي ھ ذا المج ال أنّ ه م ع إس تثناء بع ض المؤلف ات
الجادة ،بقيت معظم الكتابات بعيدة عن المنھجية العلمية المنظمة ونادراً ما اتيح لھ ا أن تخ وض غم ار
التجربة التطبيقية .ضف إلى ذلك ّ
أن العديد من ھ ذه الكتاب ات إت ّس م بالش وق الع اطفي للوح دة والتنمي ة
والتحرر مما غيّب عنھا الوعي الكافي لصعوبة وتعقيد ھذه المسائل.
العولمة :مالھا وما عليھا
كنا قد أشرنا في ما سبق إلى ّ
أن الفكر اإلقتصادي العربي كان بحاجة إلى تجديد وتطوير قبل أن تب رز
العولمة وتفرض نفسھا على اإلنسانية جمعاء .أما اآلن والعالم يخوض غمار العولمةّ ،
فإن حدة حاج ة
الع رب إل ى التجدي د والتط وير ق د زادت .مم ا يعن ي ّ
أن الھ وة ب ين الفك ر العرب ي الس ائد والفك ر
الض روري لمواجھ ة تح ديات العولم ة والس ير ف ي مس يرة الحض ارة م ن جدي د ق د إتس عت .ول و ك ان
األمر يقف عند ھذا الحد ،يعني لو ّ
أن الھوة ھذه ستتوقف عن اإلتساع ،لكان األجدى بالمرء أن يتف اءل
خي راً حت ى ول و نس بيا ً .فالتف اؤل ھن ا يك ون مبعث ه األم ل بتقل يص الھ وة إذا م ا ت دارك الع رب األم ر
وعمل وا عل ى إط الق حرك ة تجدي د وتط ور .لك ن م ا نالحظ ه ف ي تفاع ل وتعام ل الفك ر العرب ي م ع
العولمة ال يبعث على التفاؤل.
لقد خلط الفكر العربي عموما ً والفكر اإلقتصادي العربي خصوصا ً بين اإلقتصاد كمذھب وأيديولوجية
وعلم اإلقتصاد الح ديث ف ي الس ابق فانتق دنا األول وتجاھلن ا الث اني بس بب األول إل ى أن أص بح الث اني
حكراً على غيرنا .أما اليوم ونحن نواجه العولمة ،ال يزال يغل ب عل ى فكرن ا وتفكيرن ا أنّھ ا ليس ت إالّ
إمتداداً أليديولوجية غربي ة أمبريالي ة تس عى دائم ا ً للس يطرة علين ا ومرحل ة متط ورة لم ذھب رأس مالي
يھدف إلى سلب مواردنا .وھكذا نتجاھل العولمة كظاھرة موضوعية اليوم كما تجاھلنا عل م اإلقتص اد
الحديث األمسّ .
إن إستمرار الفكر العربي في إعتماد منھجي ة ال تمي ز ب ين الموض وعي وال ذاتي فيم ا
يأتينا من الغرب لن يؤدي إالّ إلى تعميق أزمة تخلفنا عن معطيات العصر وبالتالي إلى إعاق ة نھض تنا
وتك ريس تبعيتن ا .م ن ھ ذا المنطل ق ،دعن ا نح اول إع ادة النظ ر ف ي تحلي ل ظ اھرة العولم ة وتحدي د
مفھومھا لعلنا بذلك نساھم في تطوير فھم موضوعي لھا.
 -1العولمة عند العرب :بين الظاھرة والمفھوم
يرى جورج طرابيش ي ّ
أن العولم ة أت ت إل ى الع الم العرب ي كمفھ وم ول يس كظ اھرة ف ي المق ام األول.
ويت ابع ق ائالً« ،فالعولم ة ل م تتظ اھر ف ي بورص ات الع الم العرب ي،وال ف ي أس واقه المنفتح ة -وك م
باألحرى المغلقة-وال في مصانعه المرحّلة إليه من الخارج  ،بل في أدمغ ة المثقف ين المتخصص ين ف ي
علوم اإلقتصاد والقانون واإلجتماع والتاريخ واإلنتروبولوجيا وحتى اللسانيات أم -المثقفين الش موليين
القيمين -بإرادتھم أو بوھمھم -على الوعي العام .فمفھوم العولمة المتداول في العالم العربي ھو حسب
إنتاج المثقفين في المقام األول وبرسم إستھالكھم .فھو ،بمعنى ما ،مفھوم حبر وورق أكثر منه حقيق ة
واقعة على األرض».11
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قد يكون ھذا التوصيف أدق ما قيل عن تفاعل وتعامل الع رب م ع العولم ة .ف الفكر العرب ي ال يع رف
العولم ة كظ اھرة ب ل يبحثھ ا كمفھ وم نظ ري والف ارق ب ين اإلثن ين كبي ر .الظ اھرة ھ ي الش يئ ال ذي
نستطيع تلمس ومعاينة صفاته وإفرازاته على أرض الواقع .أ ّما المفھوم فھو شيء مجرد عن شيء ال
نلمسه وال نعرفه ولكننا نفكر فيه .دعنا نشير إلى أنّنا ال نقصد إعطاء تعريفات فلسفية دقيقة ھن ا بق در
م ا نقص د إيض اح الف ارق ب ين الظ اھرة والمفھ وم فيم ا يتعل ق بالعولم ةّ .
إن إمكاني ة تلم س ومعاين ة
الظ اھرة تس مح لل دارس والمفك ر بتك وين فھ م واع ي لھ ا وتجب ره عل ى مطابق ة ھ ذا الفھ م م ع الواق ع
والتواص ل مع ه .أ ّم ا المفھ وم فيبق ى تم رين عقل ي إذا ل م ي رتبط بظ اھرة م ا .فھ و قاب ل لألخ ذ وال رد
ولصياغة والصناعة وإعادة الصناعة طالما ّ
أن الواقع ال يسمح بإختباره وإثبات ش رعيته ومص داقيته.
فإذا لم يرتبط المفھوم بظاھرة وبواقع ،يبقى عرضة للصياغة األيديولوجية التي تنب ع م ن فك ر م ذھبي
مح ّدد مسبقا ً.
على ضوء ما تقدم ،يب دو لن ا واض حا ً اآلن م ا نعني ه ب القول ّ
أن الفك ر العرب ي يع رف العولم ة كمفھ وم
غير مرتبط بظاھرة وبواقع .ففي العالم العربي باكمله ،ال يمكن معاينة العولمة كظاھرة إالّ في إم ارة
دبي الصغيرة .أ ّم ا م ا ع دا ذل ك ف ال يع دو أن يك ون أرھاص ات عولم ة .وق د تناقل ت وك االت األنب اء
مؤخراً خبراً مفاده ّ
أن عراق الخمسة وعشرين مليون نسمة لم يكن فيه ما يزيد عن العشرين ألف خ ط
ھاتف محمول قبل الحرب األميركية البريطانية عليه .كيف يمكن لشعب ما أن يعيش ظ اھرة العولم ة
التي ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا في الوقت الذي ال يزال نصفه تقريبا ً غ ارق ف ي بح ر األمي ة!؟
ّ
إن المفكرين العرب ،من إقتصاديين وغيرھم ،يكتبون عن العولمة ويق رأون فيھ ا لك ن أكث رھم يجھلھ ا
كظاھرة وواقع .إذن ال عجب أن يالقي كتاب الصحفيان األلمانيان ھانز بتر م ارتن وھارول د ش ومان
ال ذي ال ي رى ف ي العولم ة إالّ ف خ وع دوان عل ى الديمقراطي ة والرفاھي ة إنتش اراً واس عا ً ف ي الع الم
العربي .12فأغلب ما يقال اليوم عن العولمة في الفكر العربي ليس إالّ إمتداداً وتكراراً لما قيل باألمس
عن اإلمبريالية والتبعية والرأسمالية والمؤامرة العالمية.
 -2العولمة :حلبة صراع األيديولوجيات
يتعام ل الن اس الي وم م ع ش يء إس مه البري د اإلكترون ي .ھ ذا الش يء ھ و رس الة تكت ب عل ى حاس وب
ويمكن أن تتضمن صوت وصورة ووثائق مكتوبة ،وترسل إلى حاسوب آخر في اي مك ان م ن الع الم
حيث تقرأ ويمك ن أن تطب ع .الرس الة ھ ذه تص ل ف ي ث واني ويمك ن ال رد عليھ ا ف ي ث واني أيض ا ًّ .
إن
وسيلة اإلتصال ھذه ليست إمبريالية وال رأسمالية وال ماركسية وال إرھابية .فھي وسيلة إتص ال ل يس
إالّ ،ال ھوي ة لھ ا وبإمك ان أي إنس ان إس تخدامھا وتس خيرھا لخدم ة مص الحه .دعن ا نالح ظ ھن ا ّ
أن
اإلتصال عبر البريد االلكتروني يختزل الوقت ويوسّع الفضاء.
لق د أردن ا م ن خ الل ھ ذا المث ال البس يط الدالل ة ب ّ
ان ف ي العولم ة ظ اھرة موض وعية ال عالق ة لھ ا
باألي ديولوجيات والم ذاھب والم ؤامرات .ھ ذه الظ اھرة تس توجب ال درس والبح ث والفھ م بمنھجي ات
علمية وبعقول منفتحة اذا كان للفكر العربي أن يتجدد وللشعب العربي أن ينھض م ن جدي د .وھ ذا م ا
ال نراه في الفكر العربي المعاصر .دعنا نلقي نظرة على رؤية الفكر العربي للعولمة.
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يرى صادق جالل العظم في العولمة انتقال نمط اإلنتاج الرأسمالي من عالمية دائ رة التب ادل والتوزي ع
والتس ويق ال ى عالمي ة دائ رة االنت اج وإع ادة اإلنت اج .13وق د ك ان المفك رون الماركس يون ق د س بقوا
الكاتب في توصيف علمية االنتقال ھذه لكنھم ل م يس ّموھا عولم ة .الواض ح ھن ا أن التوص يف ي تم م ن
منظار أيديولوجي ماركسي يحكم على العولمة كمفھوم أكثر ما يح اول فھمھ ا كظ اھرة .ك ّ
أن العولم ة
فتحت الباب أمام المفك رين الع رب ال ذين يتبن ون ھ ذا التوص يف إلع ادة إحي اء الفك ر الماركس ي .ف ي
مكان آخر يقول صادق جالل العظم وحسن حنفي أ ّن «العولمة في مظھرھ ا األساس ي تكت ل اقتص ادي
للق وى العظم ى لالس تثمار بث روات الع الم ،م واده األولي ة وأس واقه ،عل ى حس اب الش عوب الفقي رة،
وإحتواء المركز األطراف التي حاولت الفكاك منه في الخمسينات والستينات» .14ربم ا كان ت نظري ة
المركز واألطراف إطار نظري صالح للنظر إلى عالقة دول العالم الثالث بالغرب في وقت ما .ولكن
أميركا الالتينية التي ابتدعت النظرية أقلعت عنھا منذ زمن .فإلى متى يبقى العرب أسرى لھا؟
عبد اإلله بلقزيز ينابع السير في نفس االتجاه لكنه يستخدم لغ ة اعن ف ف ي تعريف ه للعولم ة .فھ و ي رى
أنھا «إغتصاب ثقافي رمزي على سائر الثقافات .إنّھا رديف اإلختراق الذي يجري بالعنف – المسلح
بالثقافة – فيھدد سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغھا العولمة» .15إذن فمضمون المؤامرة ھنا
يتع دى اإلقتص اد وس لب الم وارد إل ى الثقاف ة والحض ارة .فالعولم ة ھ ي ثقاف ة تغتص ب وتعت دي عل ى
16
سائر الثقافات .أليس ھذا ھو لب نظرية صراع الحضارات التي ب ّشر بھا صموئيل ھانتنغتون؟
أما عند مطاع ص فدي ف إ ّن العولم ة ھ ي أمبريالي ة المطل ق« .فھ ي كلم ة ملطّف ة للھج وم الش امل عل ى
تحول من رأسمالي ص ناعي إل ى رأس مالي
جميع دول العالم إلخضاعھا إلرادة الرأسمالي الكبير الذي ّ
م الي مج ّم ع لث روات فلكي ة ھائل ة» .17أخي راً ول يس آخ راً ي رى محم د ع ابر الج ابري ف ي العولم ة
إستھداف للوجود القومي عبر تصفية المقوالت الثالث لھذا الوجود وھم الدولة ،األمة والوطن.
ما تقدمنا به ما ھو إال عيّنة لكيفية تفاعل الفكر العربي مع العولمة .فالذين كتبوا في العولمة وھجوھا
كثر نذكر منھم محمد أم ين الع الم ،حس ين أحم د أم ين ،برھ ان غلي ون ،اعت دال عثم ان ومحم د ع ودة.
بالمقابل يوجد أيض ا ً الفك ر الم تحمس للعولم ة وال ذي ي رى فيھ ا تحقيق ا ً ألحالم ه أو يس عى م ن خاللھ ا
التھليل لمفھوم معين يخدم غاياته ومصالحه .فالفكر الم تحمس للعولم ة يتس اوى م ع الفك ر المعت رض
عليھا من حيث أن اإلثنان معا ً يحكمان عليھا كمفھ وم أو كظ اھرة م ن منظ ار أي ديولوجي وم ن وجھ ة
نظر ذاتية تتجاھل طبيعتھا الموضوعية أو ال تراھا .ففي دراسة منشورة على شبكة اإلنترن ت ،يح دد
ص ندوق النق د ال دولي العولم ة عل ى أنّھ ا س يرورة تاريخي ة ناتج ة ع ن االب داع االنس اني والتط ور
ص ف ازدي اد تكام ل االقتص ادات خاص ة عب ر التج ارة وحرك ة الم الّ .18
التكنولوجي ،تو ّ
إن ص ندوق
النقد بتعريفه ھذا يرى في العولم ة م ا يري د أن ي راه .وم ا يري د أن ي راه ھ و تكام ل اإلقتص ادات عب ر
التج ارة وحرك ة رأس الم ال ال ذي يس عى الي ه الص ندوق من ذ نش أته ويعم ل م ن أجل ه إنطالق ا ً م ن
أيديولوجية إقتصاد السوق وحري ة النش اط االقتص ادي .دعن ا نالح ظ ھن ا أن م ا ي تحمس ل ه ص ندوق
النقد الدولي ھو بالضبط ما يرفضه الفكر العربي .إنّه بلغة الصندوق الرأسمالية وبلغ ة الفك ر العرب ي
اإلمبريالية .فإذا كانت العولمة إنساناًّ ،
فإن صندوق النقد يريد ان يكسبه ثوبا ً يعجبه .لكن الفكر العربي
ال يحب الثوب ھذا فيرفض اإلنسان الذي يلبسه.
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من ناحيته ،ال يبتعد برنامج األمم المتحدة للتنمية عن رؤية صندوق النقد الدولي .ففي دراسة صدرت
م ؤخراً تح ت عن وان «العولم ة :نح و ج دول أعم ال لبن اني» ،ي رى البرن امج أنّھ ا «عملي ة تكام ل
إقتصادي ،تكنولوجي ،ثقافي وسلطوي عبر الحدود القومية تؤدي إلى إختزال الوقت والفضاء» .19ألم
تنشأ منظم ة األم م المتح دة لتك ون مؤسس ة وس لطة عالمي ة ف وق الدول ة واألم ة وال وطن؟ فھ ل ت ؤ ّدي
العولمة فعالً إلى تكامل سلطوي عبر الحدود القومية أم ّ
أن برنامج األمم المتحدة للتنمية يريد ان يراھا
كذلك لخدمة الھدف الذي انشئت منظمة األمم المتحدة من اجله؟
 -3ماھية العولمة
م ن الطبيع ي ان تخض ع أي ظ اھرة جدي دة لت أويالت وتفس يرات وش روحات خاص ة إذا كان ت بحج م
العولمة .ومما يزيد في الغموض واإللتباس ھو معايشة الظاھرة ف ي ط ور تش كلھا .فھ ي تغيّ ر ش يء
تعوّد عليه وإستقر إليه اإلنسان إلى ش يء ال ي زال يجھ ل بعض ه او كل ه .واإلنس ان بطبيعت ه ال يرت اح
كثيراً للتغيير خاصة إذا مس قيمه وأسس بنيانه النفسي.
كما أنّه من الطبيعي أن تسعى الشعوب واألمم وتعمل جاھدة على اإلس تفادة م ن ظ اھرة جدي دة لخدم ة
مص الحھا السياس ية واإلقتص ادية واإلجتماعي ة .ھ ذا بالض بط م ا يفعل ه الغ رب بمؤسس اته وجماعات ه
وأفراده في تفاعله مع العولمة .أ ّما العرب فيرفضون الظاھرة جملة وتفص يالً ألنّھ م أساس ا ً ليس وا ف ي
وضع يسمح لھم بمجاراة الغرب في التفاعل م ع العولم ة أو غيرھ ا .لك ن ھ ذا الوض ع ال ينف ي وج ود
الظاھرة الموضوعي وال يعفي أحداً من مواجھتھا .فأن يغمض المرء عينيه حتى ال ي رى ش يئا ً أمام ه
ال يعجبه ال يؤؤل بالشيء إلى الذھاب م ع ال ريح .والحم ت الرم ال النعام ة م ن ع دوھا عن دما خب أت
رأسھا فيھا آملةً إتقاء الشر.
يغلب على دراسة العولمة التركيز على شقيھا اإلقتصادي والتكنولوجي في ظل تجاھل نسبي لجوانبھا
األخرى من ثقافي وإجتماعي ونفسي وسياسي .ذلك عائد في ظنن ا إل ى أنّھ ا كظ اھرة تتجل ى وتكش ف
عن نفسھا بوضوح في حقلي اإلقتصاد والتكنولوجيا مما يسھل معاينتھا ،تلمس ھا ومالحظتھ ا .كم ا ّ
أن
اإلقتصاد والتكنولوجيا يسھالن عملية القياس الكمي التي ال تزال ص عبة ف ي حق ول الثقاف ة واإلجتم اع
وعلم النفس كونھا مجاالت تعنى أساسا ً بالسلوك اإلنساني الذي يصعب أن يخضع لوح دة قي اس كمي ة.
باإلض افة إل ى ذل ك ،ف إ ّن نت اج وإنعكاس ات العولم ة خ ارج اإلقتص اد والتكنولوجي ا م ا فتئ ت تتس م
بالغموض والضبابية كونھا ال تزال في طور التكوين والتبلور.
وإذا كان ت ھ ذه عوام ل موض وعية ت ؤ ّخر دراس ة وفھ م العولم ة ف ي جوانبھ ا الت ي تتعل ق بالس لوك
اإلنساني ،فال يمكننا إستثناء العوامل الذاتية التي تتحكم بوجھة نظر ھذه الجھة أو تلك .لكن مھما يكن
من امرّ ،
فإن ھن اك ظ اھرة موض وعية ف ي العولم ة ي دلل عليھ ا مثالن ا الس ابق ع ن البري د اإلكترون ي.
وكنا قد الحظنا في معرض حديثنا عن البريد اإلكتروني مسألة إختزال الوقت وإتس اع الفض اء .فھ ذه
المسألة ما ھي إالّ السمة األساسيّة للظاھرة الموض وعيّة للعولم ة .أم ا المتغيّ رات األخ رى الت ي يكث ر
الحديث عنھا كبروز التكتالت اإلقتصادية وإقتصاد الحجم وتغيي ر بني ة الش ركات واإلس تثمار الع المي
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وحرك ة رأس الم ال وتج اوز الح دود القوميّ ة وم ا ذل ك فم ا ھ ي إال نت ائج واف رازات الخت زال الوق ت
وإتساع الفضاء .فما ھي العولمة؟
يق ول ولي ام ش يرمان ف ي موس وعة س تانفورد االلكتروني ة للفلس فة أن معظ م المنظ رين اإلجتم اعيين
المعاصرين يتفقون على أن العولمة توص ف تغي رات أساس يّة ف ي ال دوائر الفض ائيّة والزمنيّ ة للوج ود
االجتماعي تُخضع معنى الفضاء والحدود لتحوالت في وج ه تس ارع درامتيك ي للبني ان الزمن ي العائ د
إلشكال النشاط اإلنس اني .20ق د ال يك ون ص حيحا ً أن معظ م المنظ رين اإلجتم اعيين يتفق ون عل ى ھ ذا
المفھوم .فمنظرين الفكر العربي ال يتعاملوا أساس ا ً م ع وجھ ة النظ ر ھ ذه .لك ن األكي د ھ و أن أس اس
العولمة مبني على التغيرات األساس يّة ف ي دوائ ر الفض ائية والزمني ة للوج ود االجتم اعي .وإذا أردن ا
تجريد ھذا المفھوم م ن ص بغته الفلس فية ،فبإمكانن ا الق ول أن العولم ة ھ ي تح ول مجتمع ي ش امل ن ابع
أساسا ً عن تطور تكنولوجي نوعي وسريع يؤدي إلى إختزال الوقت وإتساع الفضاء.
فإذا عدنا إلى مثال البريد اإللكتروني نجد أن الرسالة التي كانت تستغرق أياما ً لتصل ،أص بحت تص ل
اآلن في بضع ثواني .ھ ذا ھ و م ا يعني ه إخت زال الوق ت .أم ا إتس اع الفض اء فيعن ي إمكاني ة اإلرتب اط
بشبكة عالقات من أي ن وع ف ي دائ رة أوس ع بكثي ر مم ا ك ان ممك ن س ابقا ً .الح ظ ف ي مفھومن ا الق ول
بتحول مجتمعي شامل .فھو شامل ألن كل جوانب الحياة تتأثر بإختزال الوقت وإتساع الفضاء .ولكن
ليس في العولمة ما يصبغ ھذا التحول المجتمعي بھذه الص بغة أو تل ك .وال فيھ ا م ا يح دد إيديولوجي ة
معينة أو يرفع منظومة قيم ف وق غيرھ ا .التح ول المجتمع ي ين تج ع ن عام ل إخت زال الوق ت واتس اع
الفضاء وھو عامل ال سلبي وال إيجابي .لذلك ّ
فإن كيفية تعام ل ش عب م ا م ع العولم ة ھ ي الت ي تح دد
إتج اه التح ول .وإتج اه التح ول ھ ذا مھم ا ك ان فھ و ل يس أص ل ف ي الظ اھرة والطبيع ة الموض وعيّة
للعولمة.
الفكر االقتصادي العربي :تحديات العولمة
أشرنا سابقا ً إلى أن الفكر االقتصادي العربي كان بحاجة إلى تجديد قبل العولم ة .كم ا قلن ا ّ
أن المك ّون
األساسي لظاھرة العولمة الموضوعية ھو إختزال الوق ت وإتس اع الفض اء .ھ ذا المك ون ف رض نفس ه
على الفكر اإلقتصادي بشكل عام مما جعل اإلقتصاديين في الغ رب يعي دون النظ ر ف ي عل م االقتص اد
الحديث على ضوء إفرازات الواقع الجديد وھكذا إنطلقت حركة تجدي د ف ي الفك ر اإلقتص ادي الغرب ي
وھو الفكر الذي طالما دأب على الت أقلم والتفاع ل م ع المتغي رات .فم ا بالن ا بالفكراإلقتص ادي العرب ي
الذي يتسم بالجمود في وجه التغيير .إ ّن العولمة تفرض تحديات عديدة على الفكر العرب ي بش كل ع ام
وعلى الفكر االقتصادي العربي بشكل خاص .بما أن الفكر اإلقتصادي العرب ي ھ و موض وعنا ،دعن ا
ننھي ھذا البحث باستعراض أھم ھذه التحديات.
 -1إقتصاد المعرفة والمعلومات.
قبل الثورة الصناعية ،سيطرت الزراعة على اإلقتصاد الوطني وشكل النشاط الزراعي أساس النشاط
االقتص ادي .فكان ت األرض عام ل اإلنت اج األھ م وس يطرت المنتوج ات الزراعي ة عل ى م وازين
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المبادالت التجارية .لكن الثورة الصناعية قلبت األمور رأس على عقب .فتح ول النش اط اإلقتص ادي
من الزراعة إلى الص ناعة وأص بحت اإلل ه عام ل اإلنت اج األھ م .أم ا الي وم والوق ت يخت زل والفض اء
يتس ع ،ن رى النش اط اإلقتص ادي يتغي ر م رة أخ رى لينتق ل م ن الص ناعة إل ى اقتص اد المعرف ة
والمعلومات .وھكذا تصبح المعرفة بحد ذاتھا عامل االنتاج األھم .لم يعد مھما ً أن نص نع ش يئا ً .األھ م
ھو أن نضع قيمة مضافة .والقيمة المضافة ممكن أن تكون خدمة أو معلومة أو تقني ة أو حت ى طريق ة
تس ويقية .فل يس مس تغربا ً أن نج د ّ
أن القطاع ات االقتص ادية المزدھ رة ف ي إقتص اد متع ولم ھ ي
المعلوماتية واإلتصاالت واإلستشارات وما إلى ذلك من قطاعات تغزيھا المعرفة والتنكنولوجيا.
ّ
إن إقتصاد المعرف ة والمعلوم ات يف تح أبواب ا ً أم ام ش عوب ل م تك ن لتُف تح أمامھ ا ف ي مرحل ة الص ناعة.
فالتصنيع يتطلب أموال مرتفعة جداً .أما المعرفة والمعلومات فيمكن أن نُت ابع بتكلف ه أق ل بكثي ر .م ن
ھن ا نق ول ّ
أن عل ى الفك ر االقتص ادي العرب ي أن يبح ث ويفك ر ويتأم ل ف ي معطي ات إقتص اد المعرف ة
والمعلومات لعلنا نستطيع إستغالل فرص لم نكن لندركھا من قبل.
 -2التحول البنيوي االقتصادي
ّ
إن البنية اإلقتصادية التي كانت تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي والنشاط الزراعي ل م تع د ص الحة
لنشاط إقتصاد المعرفة والمعلومات .والمقصود بالبني ة االقتص ادية ھن ا البني ة التحتي ة م ن مواص الت
وإتصاالت وشبكات إلكترونية وأسواق والبنية الفوقية من وحدات إنتاجية وتسويقية وإدارية وعالق ات
إقتصادية بين القطاعات وما إلى ذلك .لقد أصبح التحول البنيوي اإلقتصادي ضرورة ال مھ رب منھ ا
وال دليل عل ى ذل ك كث رة الح ديث ع ن اإلص الح اإلقتص ادي ف ي الع الم العرب ي .لك ن المس تغرب ھ و
تجاھل الفكر اإلقتصادي العربي لماھية وكيفية التحول البنيوي اإلقتصادي .م ا ھ و التح ول؟ م ا ھ ي
أھدافه؟ كيف يتم؟ بأي سرعة؟ ما ھي النماذج المتاحة؟ ما ھي التجارب المتوفرة؟ كيف تس توعب
االثار الجانبية؟  ...الخ  ...الخ .ھذه أسئلة ملحة ال تزال برسم الفكر اإلقتصادي العربي.
 -3المنافسة والتنافس
ال يزال القطاع العام يسيطر على معظم النشاط اإلقتصادي في مختلف أنحاء العالم العربي .والقط اع
العام ال يتفاعل مع معطيات المنافسة بقدر ما يتعامل م ع إعتب ارات العمال ة وتلبي ة الحاج ات األساس ية
والحفاظ على مصالح طبقات معينة وما إلى ذلك .كما ّ
أن الحماية اإلقتصادية كانت ف ي الس ابق أس ھل
وأكثر فعالية .أما اليوم فلم يعد بإمكان القطاع الع ام متابع ة نش اطه كم ا أن ش يئا ً ل م يتغي ر .وحت ى إذا
ك ان باإلمك ان حماي ة الس وق الوطني ة فكي ف نحم ي المؤسس ة اإلقتص ادية الوطني ة م ن المنافس ة ف ي
األس واق الخارجي ة الت ي تف تح أمامھ ا؟ ل يس المطل وب بالض رورة خصخص ة القط اع الع ام وتحري ر
التج ارة عش وائيا ً كم ا تش ترط المؤسس ات اإلقتص ادية الدولي ة .لك ن المطل وب إع ادة النظ ر ب التوازن
القائم بين القطاع العام والقطاع الخاص .كما ّ
أن المطلوب أن نولي إھتماما ً لدراسة حيثيات ومعطيات
المنافسة حتى نفھم كيف ننافس وبماذا.
 -4اإلقتصاد الكمي
11

فيما ال يزال اإلقتصاد السياسي يسيطر على الحديث اإلقتصادي في الفكر العربي ،قطع علم االقتص اد
شوطا ً طويالً بإتجاه الموضوعية والعلمية .فإذا بالنماذج الكمية المرتكزة عل ى عل م الرياض يات وعل م
اإلحصاء باإلضافة إلى تقنيات الحاسوب تنتشر في كل مجاالت البحث االقتصادي .بالمقاب ل ال ي زال
اإلقتصاد عند العرب ال يرتق ي إل ى مرتب ة العلمي ة ألس باب عدي دة أھمھ ا إنفص ام المفك ر العرب ي ع ن
مجتمعه وإنفص ام اإلثن ين ع ن الس لطة .فالنم اذج الكمي ة ف ي اإلقتص اد تص بح ض رورة عن دما يس عى
المفك ر إل ى اخت زال المس افة ب ين النظري ة والواق ع .ف الواقع ھ و ال ذي يغ ذي المفك ر بإحص اءات
ومعلومات يستخدمھا إلمتحان نظرياته وتطويرھا.
خاتمة
ّ
إن الح ديث ع ن التح ديات الت ي تفرض ھا العولم ة عل ى الفك ر اإلقتص ادي العرب ي ال ينتھ ي ببح ث أو
إثنين .فھذه التحديات عديدة وال يمكن إستھالكھا واإليف اء بحقھ ا جميع ا ً ف ي بح ث م ن ع دة ص فحات.
إنّما أردنا من خالل ذكر التحديات التي تح دثنا عنھ ا إعط اء عن اوين فضفاض ة تس مح للق ارئ بتك وين
فكرة عامة .فھذه العناوين ممكن أن تتف رع وتتش عب .ويمك ن أن يض اف إليھ ا عن اوين أخ رى .دعن ا
نذكر على سبيل المثال ال الحصر قضايا البني ة األحادي ة للمؤسس ة اإلقتص ادية ،العالق ة ب ين المؤسس ة
اإلقتصادية والسلطة والبيروقراطية ومشاكلھا.
مما ال ش ك في ه أن الفك ر العرب ي بمجمل ه بحاج ة ال ى تجدي د .واألكي د أن العولم ة تزي د ف ي ح ده ھ ذه
الحاجة .كما ّ
أن نھض ة الش عب العرب ي ت رتبط إرتباط ا ً وثيق ا ً بإمكاني ة التجدي د أو عدم ه .فبعولم ة أو
بدونھا ال يمكن لشعب ما أن ينھض طالما ّ
أن مفكريه غارقون في جمود مخيف.
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اﻟﻔﻛر اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻧد أﺑﻲ ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي
ﺗﺣﻠﻳﻝ وﻧﻘد

ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺑر



ﻟ ــم ﻳﺣ ــظ اﻟﺗوﺣﻳ ــدي ﺑد ارﺳ ــﺔ أﻛﺎدﻳﻣﻳ ــﺔ ﺗﻌط ــﻲ اﻟﺟﺎﻧ ــب اﻷﺧﻼﻗ ــﻲ ﻋﻣﻘـ ـﺎً ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳ ــﻝ

واﻟرؤﻳﺔ ،ﻣﻊ أن ﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺣﻳدي ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻟـم ﺗﻛـن ﺻـﻠﺔ ﻋﺎرﺿـﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻟـم ﻳﻛـن ﻣﺟـرد
رٍاو أو ﺗﻠﻣﻳ ـ ــذ ،ﺑ ـ ــﻝ اﻣﺗﻠ ـ ــك ﺷﺧﺻ ـ ــﻳﺔ ﻓﻠﺳ ـ ــﻔﻳﺔ ﻣﺳ ـ ــﺗﻘﻠﺔ ﻓ ـ ــﻲ إط ـ ــﺎر اﻟﻔﻛ ـ ــر اﻟﻔﻠﺳ ـ ــﻔﻲ

اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻫذا اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳس اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ ﻟﻸﺧـﻼق .ﻓـﻲ
ﺿوء رؤﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ.

ﺣﻘـﺎً أن اﻷﺧــﻼق ﻛﺎﻧــت ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟــدﻳن ﻓــﻲ ﺣــدود اﻟﻔﻛــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼمٕ ،وان
ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟم ﻳﺣظ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وأﻫﻣﻳﺗﻪ ،ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺎد ﺗﻛـون اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ

اﻷﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﻣـــن أﻗـــﻝ ﻓـــروع اﻟﻔﻠﺳـــﻔﺔ ﺣظـ ـﺎً ﻣـــن ﻋﻧﺎﻳـــﺔ اﻟدارﺳـــﻳن واﻟﻣـــؤرﺧﻳن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻷﻗــدﻣﻳن واﻟﻣﺣــدﺛﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﺳـواء ،ﻓــﺎﺑن ﺧﻠــدون ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺳــﺎدس ﻣــن

ﻣﻘدﻣﺗــﻪ ﺣﻳــث ﺗﻧــﺎوﻝ )اﻟﻌﻠــوم وأﺻــﻧﺎﻓﻬﺎ واﻟﺗﻌﻠــﻳم وطرﻗــﻪ وﺳــﺎﺋر وﺟوﻫــﻪ( ذﻛــر ﻋﻠــوم

اﻟﻌرب ﺟﻣﻳﻌﺎً دون أدﻧﻰ إﺷﺎرة ﻟﻸﺧﻼق ،1ﻛذﻟك ﻻ ﻳذﻛر اﺑن ﺻـﺎﻋد اﻷﻧدﻟﺳـﻲ ﻓﻳﻣـﺎ
ذﻛرﻩ ﻋن ﻋﻠوم اﻟﻌرب ﺷﻳﺋﺎً ﻋﻧﻬﺎ.2

3
وﻗد ﻧﺎﻗش أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺻـﺑﺣﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﺿـﻳﺔ ،وﻋـرض آراء اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن ﺣوﻟﻬـﺎ  ،وﺣﻘـﺎً

ﺗﻛــﺎد ﺗﻛــون اﻟد ارﺳــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧــﺎ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ أﻗــﻝ اﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣظــﻰ

ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺑﺣث ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدﺛﻳن.

ٕواذا ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻛر اﻟﺗوﺣﻳدي ،وﺟدﻧﺎ ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻗد اﻫﺗم ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎً ﺑﺎﻟﻐـﺎً ،وﻟـﻳس

أدﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌظـم ﻛﺗﺑـﻪ ،ﺣﺗـﻰ ﺣظﻳـت ﺑـﺄﺟزاء ﻛﺑﻳـرة

ﻣﻧﻬﺎ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻏﺑﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ «رﺳـﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﻷﺧـﻼق» رﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳرﻳـد أن

ﻳﺑﻠـور آ ارءﻩ اﻟﻣﺗﻔرﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻧﻳــﺔ ﻓﻛرﻳـﺔ واﺣـدة ،اﻟـدﻟﻳﻝ ﻋﻠــﻰ ذﻟـك ﻗوﻟـﻪ« :وﻓـﻲ اﻷﺧــﻼق
ﻛﻼم واﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ﻣﺎ وﺟدت ﻛﺛﻳ اًر ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺎء ﻳطﻳﻠون اﻟﺧوض ﻓﻳﻪ ،وﻳﻌوﺿون


أﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻣن ﺳورﻳﺎ .
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اﻟﻣ ـرام ﻣﻧــﻪ ﺑﺗــﺄﻟﻳف ﻣﺣــرف ﻋــن اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣــﺄﻟوف وﻟــو ﺳــﺎﻋد ﻧﺷــﺎط ،واﻟﺗــﺄم ﻋﺗــﺎد،

وﻗﻳض ﻣﻌﻳن ،وزاﻝ اﻟﻬم ﺑﺗﻌذر اﻟﻘـوت ﻟﻌﻠﻧـﺎ ﻛﻧـﺎ ﻧﺣـرر ﻓـﻲ اﻷﺧـﻼق رﺳـﺎﻟﺔ ،واﺳـطﺔ
ﺑـ ــﻳن اﻟطوﻳﻠـ ــﺔ واﻟﻘﺻـ ــﻳرة ﻳﺳـ ــﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ وﺿـ ــﺢ ﻟﻧـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷـ ــﺎﻫدة واﻟﻌﻳـ ــﺎن وﺑـ ــﺎﻟﻧظر

واﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ،وﻟﻛن دون ذﻟك أرق ﺛﻘﻳﻝ ،وﻋوق طوﻳﻝ ،واﷲ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن».4

وﻛـذﻟك ﻳـدرك اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣوﺿــوع ﻣـن ﻏﻣـوض وﺻــﻌوﺑﺔ« ،ﻓﺄﺳـرار اﻹﻧﺳــﺎن

ﻓﻲ أﺧﻼﻗﻪ ﻛﺛﻳرة وﺧﻔﻳﺔ ،وﻓﻳﻬﺎ ﺑداﺋﻊ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﺗﻬﻲ ،وﻋﺟﺎﺋب ﻻ ﺗﻧﻘﺿﻲ».5

وﻫــو ﻳـرﺑط ﺑــﻳن اﻷﺧــﻼق واﻟــدﻳن واﻟﻌﻣــﻝ ﺗﺄﻛﻳــداً ﻋﻠــﻰ ارﺗﺑــﺎط ﻫــذﻩ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم وارﺗﻛﺎزﻫــﺎ

ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﻳﺔ ،وﻟذﻟك ﻳﻘوﻝ« :وﻟو ﻣﻳزﻧﺎ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟﺷرح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻠزم
أﻳﺿﺎً أن ﻳﺷرح اﻟدﻳن واﻟﻌﻣﻝ وﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ ﺳﻠف اﻟﻠﻔظ ﺑﻪ وأﺗﻰ اﻟذﻛر ﻋﻠﻳﻪ».6

وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛﺗب اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﻓﻬو ﻳﺳـﺗﻔﻳد وﻳﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن اﻟﻧظـر واﻟﺗﺄﻣـﻝ اﻟﻌﻘﻠـﻲ

واﻟﻣﻌرﻓ ــﻲ ،وﺑ ــﻳن اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻣﺗﺻ ــﻠﺔ ﺑ ــﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺣ ــﻲ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﻛﺷ ــﺄﻧﻪ ﻓ ــﻲ ﺗﻧﺎوﻟ ــﻪ ﻟﺷ ــﺗﻰ
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﻬو ﻳﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﺗدﻟﻳﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺔ آ ارﺋـﻪ ﺑﺎﻟﺟـﺎﻧﺑﻳن ﺳـواء ﻋﻠـﻰ

ﻟﺳﺎﻧﻪ أو ﻣﻧﺳوﺑﺎً ﻟﻐﻳرﻩ.

وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟـب اﻟـوزﻳرﻳن ﻳﻌـرض اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻣﻔﺎﻫﻳﻣـﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ ،وﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﻳﺗﻌـرض ﻟـذﻟك

ﻣﺑﺎﺷ ـرة ،ﺑــﻝ ﻫــو ﻳﻌــرض ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘــد ﻟﻠﺻــﺎﺣب ﺑــن
ﻋﺑﺎد ،واﺑن اﻟﻌﻣﻳد )اﻷب أﺑو اﻟﻔﺿﻝ  -واﻻﺑـن أﺑـو اﻟﻔـﺗﺢ( .وﻳؤﻛـد ﻣﻔﻛرﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ
ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:

 -1أن ﻛﻝ إﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻧﻘدﻩ ﻣن زاوﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ.

 -2ﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﺛﻠــب دﻳﻧﻳـﺎً وأﺧﻼﻗﻳـﺎً وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣــق اﻟﺷﺧﺻــﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــﻝ وﺿــرورة

ﻫذا ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻳــداﻓﻊ اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻋــن آ ارﺋــﻪ ﻫــذﻩ ،وﻳؤﻳــدﻫﺎ ﺑــﺎﻟﺣﺟﺞ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ .ﻓﻬــو

ﻳطرح اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق وﻣن زاوﻳﺔ اﻻﺳﺗﻬﺟﺎن ﻳﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﺣﺳﺎن وﻻﺑـد
ﻋﻧــد ﻣﻔﻛرﻧــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﺄﺣواﻝ اﻟــﻧﻔس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻔــرق وﺗ ـوازن ﺑــﻳن ﺧﻠــق

وﺧﻠق ،وﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺛﻣرﺗﻬﺎ )اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ واﻟﻛراﻣﺔ ﻓﻲ اﻵﺧرة(.7
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وﻳﺳــﺗﺧﻠص ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﺑــدوي ﻣــن ﻛــﻼم ﻟ ـ «ﻟوﺳــن» أن )ﻣﺎﻫﻳــﺔ اﻟﺿــﻣﻳر اﻷﺧﻼﻗــﻲ
ﻣزدوﺟـ ـ ـ ــﺔ ،وﻳﻘـ ـ ـ ــوم ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻻﺳﺗﺣﺳـ ـ ـ ــﺎن واﻻﺳـ ـ ـ ــﺗﻬﺟﺎن أو اﻟﻣواﻓﻘـ ـ ـ ــﺔ وﻋـ ـ ـ ــدم اﻟﻣواﻓﻘـ ـ ـ ــﺔ

 Lapprobation et la reprobationوﺗﺑـدأ اﻷﺧـﻼق ﺣـﻳن ﻳﻛـون ﺛﻣـﺔ ﻣواﻓﻘـﺔ أو

ﻋــدم ﻣواﻓﻘــﺔ إﻗ ـ ار اًر واﺳــﺗﻬﺟﺎﻧﺎً( .8ﻓــﺎﻟﻠوم ﻣﻬﻣــﺔ أﺧﻼﻗﻳــﺔ ،وﻟﻳﺳــت ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟــذي

ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺛﺑـت اﻟﺻـواب أو اﻟﺧطـﺄ ﻋـن طرﻳـق اﻟﺑرﻫﻧـﺔ أو اﻟﺗﻔﻧﻳـد ،واﻟﻔﻧـﺎن أﻳﺿـﺎً إﻧﻣـﺎ

ﻫــو ﻣﺳــﺗﻐرق ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ،ﻟﻛﻧ ـﻪ ﻻ ﻳﺑــرئ وﻻ ﻳــدﻳن ،ﻓﻬــذا ﻣﻬﻣــﺔ أﺧﻼﻗﻳــﺔ.9
ودﻋــوى اﻟﺗوﺣﻳــدي اﻟﺗـزام ﺗﻘــدﻳم اﻟﺑرﻫــﺎن واﻟﻌﻳــﺎن ﺗﺻــﻧﻳف ﺗﺄﻛﻳــداً ﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣــﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ،

وﻳﻘــوﻝ )ﻛﻳــف ﻳﺳــﺗﺣﻲ ﻣــن اﻟﺣــقٕ ،وان ﻛــﺎن ﻣـ اًر؟ أم ﻛﻳــف ﻳﻌﺗــذر ﻋــن اﻟﺻــدقٕ ،وان
ﻛﺎن ﻣوﺟﻌﺎً؟ ﻫذا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻠﻔﻪ ﺣﻛﻳم وﻻ ﻳﺄﻣر ﺑﻪ ﻣرﺷد ،وﻻ ﻳﺣث ﻋﻠﻳﻪ ﻧﺎﺻﺢ(.10

وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣوﻗف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻫو اﻟذي ﻳﻣﻠﻲ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻛﺄن اﻟﺿﻣﻳر ﻳدﻓﻌﻪ دﻓﻌـﺎً

ﻹﺑراز ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﻓﻲ ﺗﺟﺳﻳداﺗﻬﺎ اﻟﻌﻳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ أﺷﺧﺎص ﺑﻌﻳﻧﻬم.

وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﻝ ﻋﻧد ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻳﺣظﻰ ﺑﺗﻘدﻳرﻩ وﻳﻌﺗرف ﻟﻪ ﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻪ .ﻓﺎﻟﻌﻘﻝ أﺳﺎس ورﻛـن
ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻳﻪ واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻋﻧدﻩ أن ﻣن ﻓﻘدﻩ ﻳﺳﻘط ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻛﻠﻳف ،ﻓﺎﻟﻌﻘـﻝ أﺳـﺎس

ﻫﺎم ﻓﻲ اﻷﺧﻼق واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﺑﻪ )ﻳﻌرف اﻟـدﻳن وﻳﻘـوم اﻟﺧﻠـق ،وﻳﻘﺗـﺑس اﻟﻌﻠـم،

و ﻳﻠﺗﻣس اﻟﻌﻣﻝ اﻟـذي ﻫـو اﻟزﺑـدة ،وﻗـد ﻳﻌـدم اﻟﻌﻣـﻝ ﻣوﺟـوداً ،وﻗـد ﻳﻔﻘـد اﻟﺧﻠـق واﻟـدﻳن

ﺛﺎﺑﺗﺎً ،ﻓﻠﻳس اﻷﺻﻝ ﻛﺎﻟﻔرع ،وﻻ اﻷوﻝ ﻛﺎﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﻻ اﻟﻌﻠﺔ ﻛﻣﺟﻠـوب اﻟﻌﻠّـﺔ ،وﻻ ﻣـﺎ ﻫـو

ﻗﺎﺋم ﻛﺎﻟﺟوﻫر ﻛﻣﺎ ﻫـو داﺋـر ﻛـﺎﻟﻌرض( 11ﻓﺑﻌـد اﻟﻌﻘـﻝ ﻳـﺄﺗﻲ اﻟـدﻳن و اﻟﺧﻠـق ،واﻟﺛﻼﺛـﺔ
دﻋﺎﺋم اﻟﻌﺎﻟم ،وأرﻛﺎن اﻟﺣﻳﺎة ،وأﻣﻬﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ،وأﺻوﻝ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﻠـق ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎش

واﻟﻣﻌﺎد وذﻟك )ﻷن اﻟدﻳن ﺟﻣﺎع اﻟﻣراﺷد واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،واﻟﺧﻠق ﻧظﺎم اﻟﺧﻳرات و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ

واﻟﻌﻠم رﺑﺎط اﻟﺟﻣﻳﻊ(.12

واﻟﻌﻠم ﻣﻬم ﻟﻠدﻳن ،ﻓﺑـﻪ ﻳﺻـﺢ ،وﻣﻬـم أﻳﺿـﺎً ﻟﻠﺧﻠـق ﻓﺑـﻪ ﻳظﻬـر ،وﻟﻛـن ﻻﺑـد ﻣـن اﻟﻌﻣـﻝ

ﻟﻠﻌﻠم ،ﻷﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻛﻣﻝ 13ﻓﻬﻧﺎ ﺗﺄﻛﻳد آﺧر ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ.

ﻓ ــﺄﺧﻼق اﻟﻣﺳ ــﻠم ﻓ ــﻲ ﺗﺻ ــورﻩ إﻧﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺻ ــدﻳق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ــد أوﻻً ،واﻻﺗﺻ ــﺎف
ﺑﺻ ــﻔﺎت أﺧﻼﻗﻳ ــﺔ ﻣﻌﻳﻧ ــﺔ )أو ﺑﻔﺿ ــﺎﺋﻝ( ،واﻟﺗﻧﺣ ــﻲ ﻋ ــن أﺧ ــرى )رذاﺋ ــﻝ( ﻧ ــص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ

اﻟﻘـ ـرآن واﻟﺳ ــﻧﺔ ،ﻓﻣ ــن اﻟرذاﺋ ــﻝ ﻣ ــﺛﻼً اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺟ ــب اﻟ ــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬ ــﺎ واﻟﺑﻌ ــد ﻋﻧﻬ ــﺎ ،دﻧ ــس
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اﻟﻣــﻼﻝ ،وﻟﺟــﺎج اﻟطﻣــﻊ ،وﻣــن اﻟﻔﺿــﺎﺋﻝ اﻟواﺟــب اﻟﺗﺣﻠــﻲ ﺑﻬــﺎ أن ﻳﻛــون ﻟــﻪ ﻣــن اﻟﺑﺷــر

ﻧﺻــﻳب وﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻣوﺿــﻊ .وأن ﻳﺣظــﻰ ﺑــﺎﻟﻌﻠم ،وﻟﻛــن اﻟﻧــﺎس ﺗﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ ﻫــذﻩ

اﻟﺧﺻﺎﻝ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ،أي ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ ،وﻓﻲ اﻟدﻳن ،وﻓﻲ اﻟﺧﻠق ،وﻓﻲ اﻟﻌﻠـم،

وﻣ ــن ﻫﻧ ــﺎ ﻳ ــﺄﺗﻲ اﻟ ــذم واﻟﻣ ــدح ،أو اﻻﺳ ــﺗﻬﺟﺎن واﻻﺳﺗﺣﺳ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ ﻗـ ـدر ﻧﺻ ــﻳب ﻛ ــﻝ
إﻧﺳﺎن ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧﻼق.

ﻓﺎﻟﺗوﺣﻳـ ــدي ﻳﻬـ ــﺗم ﺑـ ــﺎﻟﻣواﻗف اﻷﺧﻼﻗﻳـ ــﺔ ،ﺑﺟﺎﻧـ ــب اﻟﻣﻔـ ــﺎﻫﻳم أو اﻟﻧظرﻳـ ــﺔ ،ﻓﻬـ ــو ﻳرﺟـ ــﻊ

اﻟﻣوﻗف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻋواﻣﻝ ﻋدﻳدة ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻳرﺻـد ذﻟـك وﻳﺗﺳـﺎءﻝ،
ﻓﻣ ــن ذﻟ ــك اﻟطﺑ ــﻊ واﻟﺧﻠ ــق ،وﻣ ــن ذﻟ ــك أﻳﺿـ ـﺎً اﻟﻌواﻣ ــﻝ أو اﻟظ ــروف اﻟﺧﺎرﺟﻳ ــﺔ ﺳـ ـواء
ﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ ظــروف اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ أو ﻓــﻲ ﺗرﺑﻳــﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻳﻧﺷــﺄ ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﺑطﺑﻌــﻪ أﻣﻳــﻝ

إﻟﻰ اﻟﺷر.

وﻳﻘوﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﺑن اﻟﺳﻣﺎك )ﻟوﻻ ﺛﻼث ﻟم ﻳﻘﻊ ﺣﻳف ،وﻟم ﻳرﺳﻝ ﺳـﻳف،

ﻟﻘﻣﺔ أﺳـوغ ﻣـن ﻟﻘﻣـﺔ ،ووﺟـﻪ أﺻـﺑﺢ ﻣـن وﺟـﻪ ،وﺳـﻠك أﻧﻌـم ﻣـن ﺳـﻠك( .14ﻣﻣـﺎ ﻳظﻬـر
ﺗﺄﻛﻳـد ﻷﺛــر ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣــﻝ ﻓـﻲ دواﻓــﻊ اﻟﺻـراع اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﺣﻳــﺎة اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ

ﻟﻺﻧﺳﺎن ،ﻓﻠوﻻ اﻻﻗﺗﺻﺎد أو اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺟﻧس ،ﻣﺎ وﻗﻊ ظﻠم وﻻ ﺻراﻋﺎت وﺣروب.

وﻟذﻟك ﻓﻔـﻲ ذﻛـرﻩ ﻟﻠﻔﻘـر ﻣـن ﺣﻳـث أﺛـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوﻗـف اﻷﺧﻼﻗـﻲ ﻟﻺﻧﺳـﺎن ﻳﻘـوﻝ )وﻟﺣـﺎ
اﷲ اﻟﻔﻘــر ﻓﺈﻧــﻪ ﺟﺎﻟــب اﻟطﻣــﻊ ،واﻟطﺑــﻊ وﻛﺎﺳــب اﻟﺟﺷــﻊ واﻟﺿــرع ،وﻫــو اﻟﺣﺎﺋــﻝ ﺑــﻳن

اﻟﻣرء ودﻳﻧﻪ وﺳد داوﻧﻪ ﻣروﺗﻪ وأدﺑﻪ وﻋزة ﻧﻔﺳﻪ(.15

ﻓــﺎﻟﻔﻘر ﻻ ﻳــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﻗــف اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻓﻘــط ،ﺑــﻝ وﻋﻠــﻰ دﻳــن اﻟرﺟــﻝ ،وﻳﻔﻘــد ﺻــﺎﺣﺑﻪ
اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ،وﻳﺑﻌدﻩ ﻋـن اﻻﻋﺗـداﻝ ،ﻓﻬـو أﻗـرب إﻟـﻰ اﻟﺗﻔـرﻳط إذا ﻣـدحٕ ،واذا ذم ،وﻫـو
ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻳﺔ اﻹﻧﺳـﺎن وﺳـﻠوﻛﻪ ،وﻳﻌﺑـر اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻋـن ذﻟـك ،ﻓﺻـﺎﺣب اﻟﻔﻘـر )إن

ﻣدح ﻓرطٕ ،وان ذم أﺳﻘطٕ ،وان ﻋﻣﻝ ﺻﺎﻟﺣﺎً أﺣﺑطٕ ،وان رﻛب ﺷﻳﺋﺎً ﺧﻠط وﺧـﺑط ،وﻟـم
أر ﺷﻳﺋﺎً أﻛﺷف ﻟﻐطﺎء اﻷدﻳب ،وﻻ أﻧﺷف ﻟﻣﺎء وﺟﻬـﻪ ،وﻻ أذﻋـر ﻟﺳـرب ﺣﻳﺎﺗـﻪ ﻣﻧـﻪ،

ٕوان اﻟﺣــر اﻷﻧــف ،واﻟﻛ ـرﻳم اﻟﻣﺗﻌﻳــف ،ﻣــن ﻣﻘﺎﺳــﺎﺗﻪ واﻟﺗﺟﻠــد ﻋﻠﻳــﻪ ،ﻟﻔــﻲ ﺷــﻐﻝ ﺷــﺎﻏﻝ
وﻣوت ﻣﺎﺋت(.16
اﻷﺧﻼق وﻗوى اﻟﻧﻔس
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واﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن إﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أن ﻟﻪ ﻗوى ﺛﻼﺛـﺎً ،أو ﻗـوى ﺛﻼﺛـﺎً ﻟﻠـﻧﻔس ،وﻫـﻲ
اﻟـ ـ ــﻧﻔس اﻟﻧﺎطﻘـ ـ ــﺔ ،واﻟـ ـ ــﻧﻔس اﻟﻐﺿـ ـ ــﺑﻳﺔ ،اﻟﺷـ ـ ــﻬواﻧﻳﺔ ،وﻫﻧـ ـ ــﺎ ﻳظﻬـ ـ ــر ﺑوﺿـ ـ ــوح اﻷﺛـ ـ ــر

اﻷﻓﻼطوﻧﻲ ،ﻓﻘد ﺟﻌﻝ أﻓﻼطون ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﺛﻼث ﻗوى ،وﻓـﻲ اﻟﺟﻣﻬورﻳـﺔ ﻳـرد اﻷﻓﻌـﺎﻝ
إﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ  -اﻹدراك ،واﻟﻐﺿــب ،واﻟﺷــﻬوة ،ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن ﻳــدرك وﻳﻐﺿــب وﻳﺣــس ﻟــذات

اﻟﺟﺳم )ﻓﻳﻘرر أن اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋدة ،ﻷن ﺷﻳﺋﺎً ﻣﺎ ﻻ ﻳﺣدث وﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﻓﻌﻠﻳن ﻣﺿـﺎدﻳن ﻓـﻲ

وﻗت واﺣد ﻣن ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻓﻼ ﻳﺿﺎف إﻟﻳﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺗﺿﺎدة ﺑﺗﻣﻳز أﺟزاء ﻓﻳﻪ ،ﻓﻳﺟب
أن ﻧﻣﻳز ﻓـﻲ اﻟـﻧﻔس ﺟـزءاً ﻧﺎطﻘـﺎً وﺟـزءاً ﻏﻳـر ﻧـﺎطق ،ﻟﻣـﺎ ﻧﺣﺳـﻪ ﻓﻳﻧـﺎ ﻣـن ﺻـراع ﺑـﻳن
اﻟﺷــﻬوة ﺗــدﻓﻊ إﻟــﻰ ﻣوﺿــﻌﻬﺎ واﻟﻌﻘــﻝ ﻳﻧﻬــﻰ ﻋﻧــﻪ ،وﻟﻠﺳــﺑب ﻧﻔﺳــﻪ ﻳﺟــب أن ﻧﻣﻳــز ﻓــﻲ

اﻟﺟزء ﻏﻳر اﻟﻧطﻘﻲ؟ ﺑﻳن ﻗوﺗﻳن ﻫﻣﺎ اﻟﻐﺿـب واﻟﺷـﻬوة :اﻟﻐﺿـب ﻣﺗوﺳـط ﺑـﻳن اﻟﺷـﻬوة
واﻟﻌﻘﻝ ﻓﻳﻧﺣﺎز ﺗﺎرة إﻟﻰ ﻫذا ،وطو اًر إﻟـﻰ ﺗﻠـك ،وﻟﻛﻧـﻪ ﻳﺛـور ﺑـﺎﻟطﺑﻊ ﻟﻠﻌداﻟـﺔ ،وﻧﺣـن ﻻ
ﻧﻐﺿب ﻋﻠﻰ رﺟﻝ ﻣﻬﻣﺎ ﻳﺳﺑب ﻟﻧﺎ ﻣن أﻟم إذا اﻋﺗﻘدﻧﺎ أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣـق ،ﻟـذﻟك ﻛﺛﻳـ اًر ﻣـﺎ

ﻳﻧﺎﺻــر اﻟﻐﺿــب اﻟﻌﻘــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻬوة ،وﻳﻌﻳﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻫــو ﺧــﺎو
ﻣــن اﻟﻌﻘــﻝ واﻟﺣﻛﻣــﺔ( .17وﻗــد أﺷــﺎر اﻟﺗﻛرﻳﺗــﻲ إﻟــﻰ اطــﻼع أﺑــﻲ ﺣﻳــﺎن اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻋﻠــﻰ

اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳ ــﺔ واﻷﻓﻼطوﻧﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟﺧﺻ ــوص ،18وﻳﺳ ــﺗدﻝ ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﺑﻣ ــﺎ
ﻳﺻــرح ﺑــﻪ أﺑــو ﺣﻳــﺎن ﻓــﻲ اﻹﻣﺗــﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳــﺔ ﻣــن اﺳﺗﺷــﻬﺎد ﺑﺳــﻘراط ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ )ﻗــﺎﻝ
ﺳﻘراط :ﻳﻧﺑﻐﻲ إذا وﻋظﻣت أﻻ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗﻘم ﻣن ﻳﺳـﻌط أو ﻳﻛـون ﺑﻌﻼﺟـﻪ داء

ﺑﺻ ــدﻳق ﻟ ــﻪ ،إذا وﻋظﻣ ــت أﻳﺿـ ـﺎً ﺑﺷ ــﻲء ﻓﻳ ــﻪ ﺻ ــﻼﺣك ،ﻓﻳﻧﺑﻐ ــﻲ أن ﺗﺗﺷ ــﻛﻝ ﺑﺷ ــﻛﻝ

اﻟﻣرﻳض ﻟﻠطﺑﻳب(.19

وﻛــذﻟك ﻓــﻲ ﻗوﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻟﺳــﺎن أﻓﻼطــون) :ﻣﺛــﻝ اﻟﺣﻛــﻳم ﻛﻣﺛــﻝ اﻟﻧﻣﻠــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﺟﻣــﻊ ﻓــﻲ

اﻟﺻﻳف ﻟﻠﺷﺗﺎء ،وﻫو ﻳﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻶﺧرة(.20
طﺑﻳﻌﺔ اﻷﺧﻼق واﻟﺧﻠق

اﻟﺗوﺣﻳدي ﻳﺿﻊ أﻳﺿﺎً ﻣﻔﻬوﻣـﺎً ﺧﺎﺻـﺎً ﻟﻸﺧـﻼق ﻓﻌﻧـدﻩ أن )اﻟﺧﻠـق اﻟﺣﺳـن ﻣﺷـﺗق ﻣـن

اﻟﺧﻠق ﻓﻛﻣﺎ ﻻ ﺳﺑﻳﻝ إﻟﻰ ﺗﺑدﻳﻝ اﻟﺧﻠق ،ﻛذﻟك ﻻ ﻗدرة ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺧﻠق(.21

وﻟـذﻟك ﻳﺻـف أﺧــﻼق اﻟﻧـﺎس ﻣــن ﺣﻳـث أﻣــزﺟﺗﻬم ،ﻓﺎﻹﻧﺳـﺎن )إذا ﻏﻠﺑــت اﻟﺣـ اررة ﻋﻠﻳــﻪ

ﻓﻲ ﻣزاج اﻟﻘﻠب ﻳﻛون ﺷـﺟﺎﻋﺎً ﺑـذاﻻً ﻣﻠﺗﻬﺑـﺎً ﺳـرﻳﻊ اﻟﺣرﻛـﺔ واﻟﻐﺿـب ﻗﻠﻳـﻝ اﻟﺣﻘـد زﻛـﻰ
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اﻟﺧــﺎطر ﺣﺳــن اﻹدراكٕ ،واذا ﻏﻠﺑــت ﻋﻠﻳــﻪ اﻟرطوﺑــﺔ ﻳﻛــون ﻟــﻳن اﻟﺟﺎﻧــب ،ﺳــﻣﺢ اﻟــﻧﻔس
ﺳــﻬﻝ اﻟﺗﻘﺑــﻝ ﻛﺛﻳــر اﻟﻧﺳــﻳﺎنٕ .واذا ﻏﻠﺑــت ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻳﺑوﺳــﺔ ﻳﻛــون ﺻــﺎﺑ اًر ،ﺛﺎﺑــت اﻟ ـرأي،
ﺻﻌب اﻟﻘوﻝ ،ﻳﺿﺑط وﻳﺣﺗد وﻳﻣﺳك وﻳﺑﺧﻝ(.22

وﻗــد ﻳﺑــدو ﻫــذا اﻟﻘــوﻝ وﻛﺄﻧــﻪ ﻳــذﻫب ﺑﻛــﻝ أﻣــﻝ ﻓــﻲ أي إﺻــﻼح ،وﻳﻠﻐــﻲ اﻟــدﻋوة إﻟــﻰ

اﻟﺧﻠــق اﻟﺣﺳــن ،واﻟﺗﺣﻠــﻲ ﺑﻣﻛــﺎرم اﻷﺧــﻼق ،وﻛﺄﻧــﻪ ﻻ ﺗﺑــدﻳﻝ ﻷﺣـواﻝ اﻟﻌﺑــﺎد ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ

ﻓــﻼ ﻣﺑــرر ﺣﺗــﻰ ﻟﻠﻧﺻــﺢ واﻹرﺷــﺎد أو اﻟﺗــذﻛﻳر ،إﻻ أن أﺑــﺎ ﺣﻳــﺎن ﻳﺗــدارك ذﻟــك ﺑﻌــض
اﻟﺷﻲء ،ﻓﻳﺟﻌﻝ ﻟذﻟك ﺑﻔﺿـﻝ اﻟﻔﺎﺋـدة أو ﻻﺗﻘـﺎء اﻟﺿـرر ،وﻟـذﻟك ﻳﻘـوﻝ) :ﻟﻛـن اﻟﺣﺻـن

ﻋﻠــﻰ إﺻــﻼح اﻟﺧﻠــق وﺗﻬــذﻳب اﻟــﻧﻔس ﻟــم ﻳﻘــﻊ ﻣــن اﻟﺣﻛﻣــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻧــﺎء واﻟﺗﺟرﻳــف ،ﺑــﻝ

ﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻋظﻳﻣــﺔ ﻣوﺟــودة ظــﺎﻫرة ،وﻣﺛﺎﻟــﻪ اﻟﺣﺑﺷــﻲ ﻳﺗــدﻟك ﺑﺎﻟﻣــﺎء ،واﻟﻐﺳــوﻝ ﻻ ﻳﺳــﺗﻔﻳد
ﺑﻳﺎﺿـﺎً ،وﻟﻛــن ﻳﺳــﺗﻔﻳد ﻧﻘــﺎء ﺷــﺑﻳﻬﺎً ﺑﺎﻟﺑﻳــﺎض ،وﻳﻘــﺎﻝ ﻟﻠﻣﻬــذار )أﻛﻔــف( ،ﻻ ﻟﻳﻛــف ﻋــن

اﻟﻧطــق ،وﻟﻛــن ﻟﻳــؤﺛر اﻟﺻــﻣت ،وﻳﻘــﺎﻝ ﻟﻠﻣوﺗــور )ﻻ ﺗﺣﻘــد( ﻻ ﻟﻳــزوﻝ ﻋﻧــﻪ ﻣــﺎ ﺣﻧــق
ﻋﻠﻳﻪ .وﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳﺗﻛﻠف اﻟﺻﺑر ،وﻳﺗﻧﺎﺳﻰ اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻫذا أﺑداً(.23

وأﺣواﻝ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳـدور ﻋﻠﻳـﻪ وﻳﺣـور إﻟﻳـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻝ ﺑﺎﻟﺿـد ،ﻓﺎﻟﺗوﺣﻳـدي
ﻳﺑــدأ ﻓﻳــذﻛر ﻫــذﻩ اﻷﺿــداد ،أﻻ ﻳــدور وﺟــودﻩ ﻛﻠــﻪ ﺑــﻳن اﻟﺣﻳــﺎة واﻟﻣــوت ،ﻓــﺈن ﻟــم ﺗﻛــن

اﻋﺗﻘﺎدات ﺑﻬذا اﻟوﺿوح ،ﻓﺷﺑﻳﻬﺎً ﺑﺎﻟﺿد.

وﻳﺿـﻊ ﻣﻧﻬﺟـﺎً ﻟﻺﻧﺳـﺎن ﻛﻳـف ﻳﺧﺗـﺎر ﺑـﻳن ﻫـذﻩ اﻷﺿـداد أو ﻛﻳـف ﻳﺗﺧـذ ﻣوﻗﻔـﻪ ،ﻓﻳــرى

أن ﻋﻠﻳﻪ إن ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻷﺧـﻼق أن ﻳﺟﺗﻠـب ﻣﺣﻣودﻫـﺎ وﻳﺗﺟﻧـب ﻣـذﻣوﻣﻬﺎٕ .واﻣـﺎ
إذا ﻛـ ــﺎن اﻷﻣـ ــر ﺧﺎﺻ ـ ـﺎً ﺑﺎﻟﺣﻳـ ــﺎة واﻟﻣـ ــوت ،ﻓﻬﻣـ ــﺎ ﻟﻳﺳـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻷﺧـ ــﻼق وﻻ ﻳﻌﺎﻟﺟـ ــﺎن

ﺑﺎﻻﺟﺗﻬــﺎد ،وﻟﻛــن اﻟﻧــوم واﻟﻳﻘظــﺔ ،و إن ﻛــﺎن أﻳﺿـﺎً ﻟﻳﺳــﺎ ﻣــن اﻷﺧــﻼق ،إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن
ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﻳﻘف ﻋﻧد ﺣد اﻟﺿرورة ،ﻓﻳﻛون ﺑذﻟك ﻗد وﻓﱢق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻳﺎر.

وﻫــو ﻳﺿــﻳف ﻫــذﻩ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺎت ﺑردﻫــﺎ إﻟــﻰ طﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ ،واﻟﺗوﺣﻳــدي ﻳــرد اﻷﺧــﻼق إﻟــﻰ

اﻟﻣزاج ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ،24ﻓﻬو ﻳﻘوﻝ ﻓﻲ ذﻟك )اﻷﺧﻼق ﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣـزاج ﻓـﻲ اﻷﺻـﻝ ،وﻟـذﻟك

ﻗﻠﻧﺎ :إن اﻟﺧﻠق ،واﻟوﻟد ﺷﺑﻳﻪ ﺑواﻟدﻩ ،وﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻬـﻲ اﻹﻧﺳـﺎن
)ﻻ ﺗﻔﻌﻝ ﻫذا( ،وأﻗﻝ ﻣن ﻫذا ،وﻛف ﻋﻧﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻷﻓﻌﺎﻝ أﻓﻌـﻝ ،وﻛـﻝ ﻣـن ﻟـم
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ﻳﺟز أن ﻳﻘﺎﻝ ذﻟـك ﻓﻳـﻪ ،ﻓﻬـو ﺑـﺎب اﻷﺧـﻼق أدﺧـﻝ ،ﺛـم ﻟـﺑﻌض ﻫـذا ﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ اﻟﺧﻠـق

أﻣﺎ ظﺎﻫرة ﻏﺎﻟﺑﺔٕ ،واﻣﺎ ﺧﻔﻳف ﺿﻌﻳﻔﺔ.25
وﻫو ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺑدو ﻳﻌوﻝ ﻛﺛﻳ اًر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣزاج واﻟﺧﻠـق ،وﻳـرى اﻟﺑﺎﺣـث أﻧـﻪ ﺑـذﻟك ﻳﻘﻠـﻝ
ﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻠﻘ ــﺎة ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺎﺗق اﻹﻧﺳ ــﺎن أﺧﻼﻗﻳـ ـﺎً ﻣ ــﻊ أﻧ ــﻪ ﻗ ــد أوﺿ ــﺢ أن ﺗﻣﻳ ــز
اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﺎﻻﺧﺗﻳــﺎر وأن ﺳــﻠوﻛﻪ اﺧﺗﻳــﺎر ﻻ إﻟﻬــﺎم ،وﻟﻛﻧــﻪ ﻟــو ﻛــﺎن ﻛــذﻟك ﻓﻛﻳــف ﻳﺣﻳــﻝ

ﻣﻌظم اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﻠق أو اﻟﻣزاج ،ﺛم أﻻ ﻳﻘﻠـﻝ ذﻟـك ﻣـن ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﺗوﺣﻳدي إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك.

وﻋﻧدﻩ أن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺗرد إﻟﻰ اﻟﺧﻠق وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳرد إﻟﻰ اﻻﻛﺗﺳـﺎب وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ
ﻳرد إﻟﻰ اﻻﺛﻧﻳن ﻣﻌﺎً.

وﺗرﺗﺑط اﻟﺣﻳﺎة وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﻔﻛرﻧـﺎ ﻓﺗﻘـدﻳر اﻟﺣﻳـﺎة ﻋﻧـد اﻟﺗوﺣﻳـدي ﻫـو

اﻟذي ﻳﺟﻌﻠـﻪ ﻳﻧظـر إﻟﻳﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ أﻋـز وأﺛﻣـن ﻣـن أن ﺗﺑـذﻝ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗـﻊ اﻟﺣﺳـﻳﺔ دون
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻬوى ﻓﻳﻧﺳب ﻟﻠﺳﺟﺳـﺗﺎﻧﻲ )أن اﻟزﻣـﺎن أﻋـز ﻣـن أن ﻳﺑـذﻝ

ﻓــﻲ اﻷﻛــﻝ واﻟﺷــرب واﻟﺗﻠــذذ واﻟﺗﻣﺗــﻊ ،ﻓــﺈن ﻓــﻲ ﺗﻛﻣﻳــﻝ اﻟــﻧﻔس اﻟﻧﺎطﻘــﺔ ﺑﺎﻛﺗﺳــﺎب اﻟرﺷــد
ﻟﻬــﺎ وأﺑﻌــﺎد اﻟﻐــﻲ ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺳــﺗوﺟب أﺿــﻌﺎف اﻟﻌﻣــر ،ﻓﻛﻳــف إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﻣــر ﻗﺻــﻳ اًر،

وﻛــﺎن ﻣــﺎ ﻳــدﻋو ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻬــوى ﻛﺑﻳ ـ اًر .26وﺑﻬــذا اﻟﺳــﻳﺎق ﻧﺟــد ﻣــﺎ ﻳﻘوﻟــﻪ ﻋــﺎدﻝ اﻟﻌ ـوا ﻓــﻲ

ﻗﺿــﻳﺔ رﺑــط اﻟﺣﻳــﺎة ﺑﺎﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ :ﺑــﺄن اﻷﺧــﻼق ﺗﺑﺣــث ﺑﺎﻹﻧﺳــﺎن اﻟـراﻫن وﺗﻧظــر
إﻟﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء واﻗﻌــﻪ اﻟﺻــﺣﻳﺢ ﻧظرﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻛــﺎﺋن ﻳﺑــذﻝ ﺟﻬــدﻩ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﺗ ـوازن ﺑــﻳن

ﻓﺎﻋﻠﻳﺎت ﻛﺛﻳرة .27وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن إذن أن ﻳﺳـﻌﻰ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﻬـذﻳب ﻧﻔﺳـﻪ واﻛﺗﺳـﺎﺑﻬﺎ
اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠق ﻣن اﻟﺧﻠقٕ ،واذا ﻛﺎن ﻗد ﺑدأ ﻣن ﻛـﻼم ﻣﻔﻛرﻧـﺎ أن اﻟﺻـﻔﺎت
اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ أﻗــرب إﻟــﻰ اﻟطﺑــﻊ إﻻ أﻧــﻪ ﻳؤﻛــد أن ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن أن ﻳﺳــﻌﻰ ﺳــﻌﻳﻪ ،وﻓــﻲ
ﺳﻌﻳﻪ ﻫذا ﻋﻠﻳـﻪ أﻻ )ﻳﻳـﺄس ﻣـن إﺻـﻼح ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺳـﺗطﺎع ،وﻟـﻳس ﻟـﻪ أﻳﺿـﺎً أن ﻳرﺟـو

ﻣﺎ ﻟﻳس ﺑﻣﺳﺗطﺎع ،ﻻﻗﺗدارﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻼح ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗطﺎع(.28

وﻓــﻲ ﻛﻼﻣــﻪ ﻋــن ﺣﻳــﺎة اﻷﺧــﻼق ﻧﻠﻣــﺢ اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﺑﻣﺑﺣــث اﻟﺧــﻼق ،وﻧــرى ﺗﺄﻛﻳــدﻩ ﻋﻠــﻰ

ﻓﻛرة أن اﻟﺧﻠـق ﺗـﺎﺑﻊ اﻟﺧﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺿـﺎرﻋﺔ اﻟﻠﻔظﻳـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻧﺟـد أن ﻛﻼﻣﻧـﺎ ﻧـوﻋﻳن ﻣـن
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اﻟﺧﻠق اﻷوﻝ :ﻳزوﻝ ﺑﺎﻟرﻳﺎﺿﺔ ﻛـﻝ اﻟـزواﻝ أو ﻳﻘـﻝ ﺑﻌـض اﻹﻗـﻼﻝ وﺑﺎﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻳﻣﻛـن أن
ﻳﺗﻐﻳر وﻳﺗﺑدﻝ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺻورة ﻻ ﻳطﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺑراءة ﻣﻧﻪ ،واﻟطﻬﺎرة ﻋﻧﻪ.29

وﻣﻊ ذﻛر ﻓﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻳﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ ﻗوﻟﻪ )ﺗﺣدﻳد اﻷﺧﻼق ﻻ ﻳﺻﺢ إﻻ ﺑﺿـرب

ﻣن اﻟﺗﺟوز واﻟﺗﺳﻣﺢ ،وذﻟك أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻼﺑﺳﺔ ﺗﻼﺑﺳﺎً وﻣﺗداﺧﻠـﺔ ﺗـداﺧﻼً واﻟﺷـﻲء ﻻ ﻳﺗﻣﻳـز

ﻋــن ﻏﻳ ـرﻩ إﻻ ﺑﺑﻳﻧوﻧــﺔ واﻗﻌــﺔ ﺗظﻬــر ﻟﻠﺣــس اﻟﻠطﻳــف ،أو ﺗﺗﺿــﺢ ﻟﻠﻌﻘــﻝ اﻟﺷ ـرﻳف(.30
وﻳذﻛر ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ أﻳﺿﺎً ﻧﻔـس اﻟـرأي اﻟﺳـﺎﺑق اﻟـذي ذﻛـرﻩ ﻣﻧﺳـوﺑﺎً إﻟﻳـﻪ ﻓـﻲ
رﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﻳــﺎة ﻣــن أن اﻟﺧﻠــق ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻠﺧﻠــق ﻣﻣــﺎ ﻳؤﻛــد أن اﻟـرأي ﻟﻠﺗوﺣﻳــدي أو أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ

أﻗﻝ ﺗﻘدﻳر ،أﺧذ ﺑﻪ إذ ﻳذﻛر ﻟﻠﺳﺟﺳﺗﺎﻧﻲ ﻗوﻟﻪ) :واﻷﺧﻼق واﻟﺧﻠق ﻣﺧﺗﻠطﺔ ،ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣـﺎ
اﺧﺗﻼطﻪ ﻗوي ﺷدﻳد ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ اﺧﺗﻼطـﻪ ﺿـﻌﻳف ﻳﺳـﻬﻝ ،وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ اﺧﺗﻼطـﻪ ﻧﺻـف

ﺑﻳن اﻟﻠﻳن واﻟﺷدة ،وﻫذﻩ ﻳﻧﻔﻊ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ،وﻳﻧﺑو اﻟﻌﻼج ﻋن ﺑﻌﺿـﻬﺎ ،واﻟﺣـزم

ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺄﻻ ﻳﺗﻬﺎون ﺑﻣﺎ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻌﻼج ﻷﺟﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﻌﻼج(.31

وﻛــﻝ إﻧﺳــﺎن ﻋﻧــد ﻣﻔﻛرﻧــﺎ ﻻ ﻳﺧﻠــو ﻣــن ﺗﻘﺻــﻳر واﺟﺗﻬــﺎد ،وﺑﻠــوغ اﻟﻐﺎﻳــﺔ وﻗﺻــور ﻋــن
اﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ ،وﺗﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣــد واﻟﻣــذام ،واﻟﻣﺳــﺎوئ واﻟﻣﺣﺎﺳــن ،32ﻓﻛــﻝ ﺷــﺧص ﻓﻳــﻪ

اﻟﺳــﻲء واﻟﺣﺳــن ،وﻓﻳــﻪ ﻣــن اﻟﺻــﻔﺎت ﻣ ـﺎ ﻳﺣﻣــد ،وﻣــﺎ ﻳــذم ،وﻟﻛــن اﻟﻣﻬــم أي اﻟﺻــﻔﺎت
ﺗﻐﻠــب؟ أﻫــﻲ اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﺳــﻧﺔ أو اﻟﻣﺳــﺗﻬﺟﻧﺔ ،وﻟﻳﺳــت اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛــم أو ﻓــﻲ

ﻋدد اﻟﺻﻔﺎت ،وﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺣﺳن اﻟﺻﻔﺎت ﻣﺎ ﻳﻔﺳد ﺻـﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﺳـﻧﺔٕ ،وان

ﻛــﺎن ﻣــﻊ اﻟﺳــﻲء أو اﻟﻼأﺧﻼﻗــﻲ ﻣــﺎ ﻳﻐطــﻲ ﻣﺳــﺎوﺋﻪ أو ﺻــﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳــﺗﻬﺟﻧﺔ ،ﻓــﺈن ذﻟــك

ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﻳــر ﻣــن اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻟﺳــﻠوك اﻟﺷــﺧص )وﻛﻣــﺎ وﺟــدﻧﺎ اﻟﺳــﻳﺋﺎت
ﻳﺣﺑطن اﻟﺣﺳﻧﺎت ،وﻛذﻟك ﻗد وﺟدﻧﺎ اﻟﺣﺳﻧﺎت ﻳذﻫﺑن اﻟﺳﻳﺋﺎت(.33

وﻣــﻊ ذﻟــك ،ﻓﺎﻷﻏﻠــب ﻋﻧــد اﻟﺗوﺣﻳــدي ﻫــو ﻋــدم اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﺳــﺎن ،أو أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺣﺳــن

اﻟظن ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﻧﻘص أﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﺣـﺎﻝ )واﻹﺣﺳـﺎن ﻣـن اﻹﻧﺳـﺎن زﻟـﺔ،
و اﻟﺟﻣﻳﻝ ﻣﻧﻪ ﻓﻠﺗﺔ ،واﻟﻌدﻝ ﻣﻧﻪ ﻏرﻳب ،واﻟﻌﻔﺔ ﻓﻳﻪ ﻋرض ﺿﻌﻳف(.34

ﻫذا ﻫو ﻣﺟﻣﻝ آراء اﻟﺗوﺣﻳدي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺧرج ﻣﻔﻛرﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم

اﻟﻘرآﻧﻳـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ ﺗـ ــﺄﺛرﻩ ﺑـ ــﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫـ ــﺎت اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـ ــﺔ ،وﺧﺎﺻـ ــﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﻳـ ــﺔ ،35ﺷـ ــﺄن

اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﻳن ،وﺷــﺄن ﻣﺳــﻛوﻳﻪ ،اﻟــذي رﺑﻣــﺎ ٕوان ﻛﺎﻧــت ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﺣــﺎوﻝ أن ﻳﻘــدم
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ﻣـذﻫﺑﺎً ،ﻓوﺿـﻊ آراء ﺷـﺗﻰ ﻣــن اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ واﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔٕ ،وان ﻟـم ﻳﻔﻠــﺢ
ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ )ﻗد ﺟﻌﻝ ﻟﻠدﻳن أﺛرﻩ اﻟﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ ﺗﻘـوﻳم

اﻷﺧﻼق واﻟوﺻوﻝ ﻟﻠﺳﻌﺎدة( .36إن اﻟﺗوﺣﻳدي ﻟﻸﺳف ﻟـم ﻳﻣﻬﻠـﻪ اﻟﻘـدر ﻟﻳﻛﺗـب رﺳـﺎﻟﺗﻪ
ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻧﺣﻛم ﻛﻳف ﻛﺎن ﺳﻳﻌرض ﻟﻣذﻫﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﻼق.

1
2
3

 -اﺑن ﺧﻠدون ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﻬﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،د .ت ،ص.301

 -ﺻﺎﻋد اﻷﻧدﻟﺳﻲ ،طﺑﻘﺎت اﻷﻣم ،ﺑﻳروت ،1915 ،ص.52

 أﺣﻣــد ﻣﺣﻣــود ﺻــﺑﺣﻲ ،اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،دار اﻟﻣﻌــﺎرف ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،1985 ،ص 13واﻧظــر ﻛــذﻟك ﺣﺎﻣــدطﺎﻫر :ﻣدﺧﻝ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ص.31-28

4

 -أﺑو ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺻدﻳق ،ﺗﺣﻘﻳق ﻋﻠﻲ ﻣﺗوﻟﻲ ﺻﻼح ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1972 ،ص.73

5

 -أﺑو ﺣﻳﺎن اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻹﻣﺗـﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳـﺔ ،ﺻـﻣﻣﻪ وﺿـﺑطﻪ وﺷـرح ﻏرﻳﺑـﻪ ،ﺛﻼﺛـﺔ أﺟـزاء ،أﺣﻣـد أﻣـﻳن ،وأﺣﻣـد اﻟـزﻳن ،ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﺗـﺄﻟﻳف

6

 -اﻟﺗوﺣﻳدي ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣﻳﺎة ،ﺗﺣﻘﻳق وﻧﺷر إﺑراﻫﻳم اﻟﻛﻳﻼﻧﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،دﻣﺷق ،1951 ،ص.58

واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ﺻﻳدا ،د .ت ،ج 2ص.45

7
8
9

 -اﻟﺗوﺣﻳدي ،ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳر ،ﺗﺣﻘﻳق إﺑراﻫﻳم اﻟﻛﻳﻼﻧﻲ ،دار اﻟﻔﻛر ،دﻣﺷق ،1961 ،ص.2

 ﻧﻘﻼً ﻋن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑدوي :اﻷﺧﻼق اﻟﻧظرﻳﺔ ،وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ،اﻟﻛوﻳت ،ط ،1975 ،1ص.58-57 -اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.58

-10

اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺻدﻳق ،ص.74

-12

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.21

-11

اﻟﺗوﺣﻳدي ،ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن ،ص.22

 -13اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.21
-14

اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻹﻣﺗﺎع اﻟﻣؤاﻧﺳﺔ ،ج ،1ص.14

-16

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.26

-18

ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺗﻛرﻳﺗﻲ ،اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﻔﻛري اﻹﺳﻼم ،دار اﻷﻧدﻟس ،ﺑﻳروت ،ط ،1982 ،2ص.294

-20

اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻹﺷﺎرات اﻹﻟﻬﻳﺔ ،ﺗﺣﻘﻳق وداد اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ج 1دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻳروت ،ط ،1982 ،2ص.383

-22

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.159-158

-15

اﻟﺗوﺣﻳدي ،ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن ،ص.25

-17

ﻳوﺳف ﻛرم ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ،دار اﻟﻘﻠم ،ﺑﻳروت ،ط ،1977 ،1ص.89

-19

اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ ،ج ،2ص.37

-21

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.148

-23

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.149-148

-24

-25
-26
-27

Kopf.1. The zoological chapter of Kitab Al-Imta wal-mu anasa of Abu Hayyan AL-Twhidi, p.
395.
اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ ،ص.32

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.25

ﻋﺎدﻝ اﻟﻌوا ،اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،1960 ،ص.14

 -28اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻟﻣﻘﺎﺳﺎت ،ﺗﺣﻘﻳق وﺗﻘدﻳم ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﻳق ﺣﺳﻳن ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻹرﺷﺎد ،ﺑﻐداد ،1970 ،ص.86
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-29

اﻟﺗوﺣﻳدي ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣﻳﺎة ،ص.58

-31

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ج ،3ص.129-128

-33

اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،ص.21-20

-30

اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻹﻣﺗﺎع واﻟﻣؤاﻧﺳﺔ ،ج ،3ص.48

-32

اﻟﺗوﺣﻳدي ،ﻣﺛﺎﻟب اﻟوزﻳرﻳن ،ج ،3ص.30

-34

اﻟﺗوﺣﻳدي ،اﻟﻣﻘﺎﺳﺎت ،ص.193

-36

ﻣﺣﻣ ــد ﻳوﺳ ــف ﻣوﺳ ــﻰ ،ﻓﻠﺳ ــﻔﺔ اﻷﺧ ــﻼق ﻓ ــﻲ اﻹﺳ ــﻼم وﺻ ــﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻹﻏرﻳﻘﻳ ــﺔ ،ﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻟﺧ ــﺎﻧﺟﻲ ،ﻣﺻ ــر ،ط،1963 ،3

-35

أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن إﺑراﻫﻳم ،اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،دار اﻟوﻓﺎء ،1988 ،ص.50
ص.106

- 10 -

األصولية في األديان
الدوافع والسمات المشتركة
عامر

الحافي*

ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻛﺷف أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ واﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن
ﻋﻧﺎوﻳﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وأﺳﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌﻳﻧﻪ.

وﺗردﻫﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً إﻟﻰ
وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﺳوف ﻧﺧﺗﺑر ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺣد ﺑﻳن اﻷﺻوﻟﻳﺎت ّ

دواﻓﻊ وﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وﻫذا ﻟن ﻳﻛون دون ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻوﻟﻳﺎت.

وﻻ ﺷك أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳﻔﻬم ﺑﺄن ﻣﺟرد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺷﻌور

ﺑﺎﻧﺗﻘﺎص ﻣﺎ ﻻﺗﺟﺎﻫﻪ أو ﻣﻌﺗﻘدﻩ وﻫذا ﻳؤﻛد ﻣدى ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫﻛذا ﻗﺿﻳﺔ .ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﺗوﺟﻳﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻوﻟﻳﺔ واﺧﺗزاﻟﻪ ﺑﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.
اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺛﻼﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺑﻳن ﺷﺗﻰ
أﺗﺑﺎع اﻷدﻳﺎن واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧﻠﻳﺔ ﻗﺑﻝ أن ﺗﻛون ﺧط اًر ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻘﻝ

ﻋﻘﻝ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺧﺗزﻝ ﻣدرﻛﺎﺗﻪ وﻫﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟﻐﺎﺿب ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار

اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﻳﺎب اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن.

دوافع األصولية وعلم النفس االجتماعي
ﻳرﻛز ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب

اﻟﺷﻌورﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﻳزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻼﺷﻌورﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌواطف واﻟرﻏﺑﺎت ٕواذا

اﺧﺗﺑرﻧﺎ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﺟﺎوز ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﻳﺔ
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎطﻔﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻوﻟﻳﺎت.

ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﻧﻘﺎرب ﺑﻳن دراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﺻﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﻳن
دراﺳﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺟﻣﻝ اﻟدواﻓﻊ واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ« :اﺗﺟﺎﻫﺎت

ﺗﻌﺻﺑﻳﺔ» ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻓـ«اﻹﺳﻘﺎط» ﻣﺛﻼً واﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم دواﻓﻊ

اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻔﺳر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﺻﺑﻳﺔ ﺿد اﻵﺧر

* باحث من األردن .
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)اﻷﻗﻠﻳﺎت ﻣﺛﻼً( واﻟذي ﻳﺑرر اﻟﻛراﻫﻳﺔ واﻟﻌداء ﺑﺳﺑب ﺷﻌور اﻟﻣﺗﻌﺻب أن اﻵﺧرﻳن ﻳﺿﻣرون ﻟﻪ
ﻧﻔس اﻟﻛراﻫﻳﺔ واﻟﻌداء دون أن ﻳدري ﺑﺄن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻗد ﻳﻛون ﻣﺟرد إﺳﻘﺎط ﻟﺷﻌورﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻩ.

ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻔﻬوم «اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﻌرﻗﻲ» أﺣد أﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌﺻب وﻫو ﻳﻌﻧﻲ
اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ واﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳن وﻫﻲ
)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻌرﻗﻳﺔ( ﺗﺗرﻓﻊ وﺗﺗﻣﻳز ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى وﺳوف ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ﺗﺗﺟﻠﻰ
ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟدﻳﻧﻲ.
ﻳﻌرف ﺟﺎرودي اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ« :ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻘد دﻳﻧﻲ أو ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أو
اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟذي ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ارﺗداﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﺻر ﺳﺎﺑق ﻣن ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ ،وﻫﻛذا ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻣطﻠﻘﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﻔرﺿﻬﺎ» .1ﻓﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ اﺳﺗﻌداداً ﻓﻛرﻳﺎً ﻟﻠذﻳن ﻳﻛرﻫون اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ظروف اﻟﺣﻳﺎة

اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺟﻣود وﺗﺻﻠب ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻝ ﻧﻣو أو ﺗطور ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﻧﺎدﻫم إﻟﻰ ﻋﻘﻳدة
ﺗراﺛﻳﺔ ،وﻗد ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟدﻳﻧﻲ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣذﻫب «ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﺻﻠب ﻓﻲ
ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ».2

ﻓﻛﻝ ﺣرﻛﺔ دﻳﻧﻳﺔ أو ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗ ﱠدﻋﻰ اﻣﺗﻼك ﺣﻘﻳﻘﺔ أﺧﻳرة ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣطﻠﻘﺔ ،وﻛﺎن ذﻟك اﺻطﻔﺎء
ﻻغ وﻻ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻪ.3
إﻟﻬﻲ ،وﺗدﻋﻲ أن رأي اﻵﺧرﻳن ٍ

ﺣدد روﺟﻳﻪ ﻏﺎرودي اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻟﻳﺎت ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﻳﺔ:4
 – 1اﻟﺟﻣود ورﻓض اﻟﺗﻛﻳف وﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗطور.

 – 2اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﺗراث.

 – 3ﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻌداء ﻣﻊ اﻵﺧــر.
 – 4اﻻﻧﻐـــﻼق.

ﻓﺄي ﺣرﻛﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻳﺗﺳم ﻓﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺣرﻛﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺻوﻟﻳﺔ
ﺳواء ﻛﺎﻧت دﻳﻧﻳﺔ أم ﻏﻳر دﻳﻧﻳﺔ.
وﺿﻊ إﻳﺎن ﻟوﺳﺗﻳك ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋن اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣددات ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻوﻟﻳﺔ وﻫﻲ:5
1
2
3

 روﺟﻳﻪ ﺟﺎرودي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.13 روﺟﻳﻪ ﺟﺎرودي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.13 -روﺟﻳﻪ ﺟﺎرودي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.37

4

 -روﺟﻳﻪ ﺟﺎرودي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.13

5

 -إﺑﺎن ﻟوﺳﺗﻳك ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﻳﻝ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳﻧﻲ زﻳﻧﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ط1991 ،1م ،ص.11
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 – 1أن ﺗﺑﻧﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﻳﺎت ﻻ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ.
 -2أن ﻳﻛون ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻣوﺟﻪ ﻣن ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ.
 – 3أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺣــداث اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺷﺎﻣــﻝ.
وﻗد أﺧرج ﻟوﺳﺗﻳك ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺣددات اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻋودات ،ﻳﻧطوري
ﻛﺎرﺗﺎ ،اﻟطواﺋف اﻟﺣﺳﻳدﻳﺔ ،وﻛﺄن اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻏوش اﻳﻣوﻧﻳم )ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻﻳﻣﺎن(
وﻻ ﺗﺧرج ﻋﻧﻬﺎ.
أﺿﺎف اﻟﺑﻌد
وﻳﻼﺣظ ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺣددات ﻋﻧد ﻛﻝ ﻣن ﺟﺎرودي وﻟوﺳﺗﻳك ﺑﺄن ﺟﺎرودي
َ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﻳن رﻛز ﻟوﺳﺗﻳك ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت

اﻟﻌﻘدﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ،وأظﻬر اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻳﻬودي.

وﻳؤﻛد ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﻳن ﻣدى اﻹﺷﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن.
ﻟﻳﺳت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺣرﻛﺎت أﺻوﻟﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣرﻳر
اﻟﻌﻘﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﺟﻣود وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺣوار واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﺷﻌوب ﻛﻣﺎ
ﻳﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣﻊ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻣﺣﻣد ﻋﺑـدﻩ وﻣﺣﻣد إﻗﺑﺎﻝ ﻟﻳﺳت ﺣرﻛﺎت أﺻوﻟﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺣرﻛﺎت
إﻹﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻧوﻳرﻳﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘواﻟب اﻟﻧﻣطﻳﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم
واﻟﺗﺻورات اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ اﻣﺗداداً ﻟﻠﻔﻛر اﻟذي ﻳرﻓض ﺗﻌﻠﻳﻝ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﺣﺳﻳن واﻟﺗﻘﺑﻳﺢ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻳﺧﻠط
ﺑﻳن اﻷﺻوﻝ واﻟﻔروع وﻻ ﻳﻌطﻲ ﻟﻠظروف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻵراء
واﻟﻣواﻗف.

اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ودواﻓﻊ اﻟﺗدﻳن
ﺗذﻫب ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻗد ﺑدأت ﻣن اﻟﻧظر واﻟﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺛم راﺣت
ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﺎﺋﻧﺎت روﺣﻳﺔ ﺗﻘف ﺧﻠﻔﻬﺎ وﺗُﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ «اﻟﻐرﻳزة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ» اﻟﺗﻲ
ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﻌﺎﻟم ﺟﺎءت ﺗﺻورات اﻷﻟوﻫﻳﺔ 1ﺑﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
ﻟﻘد ﺻﺎغ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ «ﻟﻠﻣﻘدس» و «ﻏﻳر اﻟﻣﻘدس» ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺑﺣﺛﻪ اﻟدؤوب ﻋن
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟروﺣﻳﺔ واﻟذي ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ إﺣﺳﺎس ﺑﺛﻧﺎﺋﻳﺔ «اﻹﻟﻬﻲ» و «اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ» ،وﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
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ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺎت ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺿور اﻷوﻓﻰ ﻓﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺔ واﻟﺻراﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻛﻝ إﺣدى أﻫم اﻟﺳﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟدﻳﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا.
إذا اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن دواﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺗﺳﻳر ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺣﻳﺎﺗﻪ
اﻟﻣﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈن دواﻓﻊ اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻫﻲ دواﻓﻊ ﻣﺗﺟددة وﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻳط اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻷﺻوﻟﻲ.
ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف داﻓﻌﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف واﻟرﻫﺑﺔ ﻣن

اﻟﻘوى اﻟﻌﻠوﻳﺔ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻔﻛرة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻻ ُﺑد ﻣن ﺷﻌور آﺧر ﻳوازﻳﻪ وﻳﻠطف ﻣن ﺣدﺗﻪ .ذﻟك
أن اﻟﺧوف إذا اﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺳﺣق اﻹرادة ووﻟد اﻟﻳﺄس ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺧﻼص ،وﻟذﻟك ﻻ ُﺑد

ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﻝ واﻟرﺟﺎء ﻟﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗوازن 1وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻬﺎ
ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟدﻳﻧﻲ وآﻟﻳﺎت ﺧطﺎﺑﻪ اﻟذي ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف ﻣن
اﻟﻌﻘﺎب واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذﻧب وﻳوﺟﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺛواب اﻟﻌظﻳم واﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر.
وﻳذﻫب «أوﺟﻳﺳت ﺳﺎﺑﺎﺗﻳﻪ» إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺗﺗوﻟد ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧ ُذ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺛر ﺷﻌورﻩ

ﺑﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﺟوﻫرﻳﺔ ﺑﻳن ﺣﺳﺎﺳﻳﺗﻪ ٕوارادﺗﻪ ،وﻫﻣﺎ اﻟﻘوﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﻳﺎة اﻟﻧﻔس ﻓﻲ أﻳﺳر
ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻓﺎﻟﻧﻔس ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺗﻳن ﻣﻌﺎﻛﺳﺗﻳن :اﺣداﻫﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ ﻣن «اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟداﺧﻝ»،

واﻷﺧرى ﻣن «اﻟداﺧﻝ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج» .ﻓﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺄﺛﻳر اﻷﺷﻳﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑواﺳطﺔ

اﻹﺣﺳﺎس واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺟﺎوﺑﺔ اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻳﺎء ﺑﺗوﺳط اﻹرادة وﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣرﻛﺗﻳن ﻻ
ﺗﻧطﺑﻘﺎن ﺗﻣﺎم ﻻﻧطﺑﺎق ،ذﻟك أن اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺳﺣق اﻹرادة وﺗﻛﺑﺗﻬﺎ ،ﻓﻛﻠﻣﺎ اﻧدﻓﻌت اﻹرادة ﻣن داﺧﻝ
اﻟﻧﻔس ،وارﺗطﻣت ﻋﻠﻰ ﺻﺧرة اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﺎﻧﻛﺳرت ﻋﻠﻳﻬﺎ رﺟﻌت ﻛﺋﻳﺑﺔ ﻣﺑﺗﺋﺳﺔ ،وﻫذﻩ
اﻟﺻدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻳن اﻟﻧﻔس واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻷوﻝ ﻟﻛﻝ أﻧواع اﻵﻻم،
وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻲ ﻣﻧﺑﻊ اﻟﻧور.2
ﻓﺎﻻﺣﺳﺎس واﻹرادة واﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ داﻓﻌﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﻳﻐﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟواﻗﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟرﺿﺎ وﻻ ﺷك أن إﺣﺳﺎس اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﻛراﻣﺔ وﺗﺟﺎوز

اﻟﻘﻬر واﻻﺳﺗﺑداد ﻳﻣﺛﻝ داﻓﻌًﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺻوﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﺧرة اﻟواﻗﻊ
اﻻﺳﺗﺑدادي واﻟطﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻳطﻧﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
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وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺻــﻝ اﻟﻔﻛــر اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ إﻟــﻰ ﻧﻘطــﺔ «اﻟﻣﻧﺎﻗﺿــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ» 1ﺑ ـﻳن إﺣﺳﺎﺳــﻪ ٕوارادﺗــﻪ وﺑــﻳن اﻟﻌﻠــم
واﻟﻌﻣ ــﻝ وﺑ ــﻳن اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر واﻟﺣرﻛ ــﺔ ﺑ ــﻳن ﻗـ ـواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ وﻗـ ـواﻧﻳن اﻷﺧ ــﻼق ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﺟ ـ ــد اﻷﺻوﻟﻳ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ

اﻧﺗظــﺎرﻩ.
ﻻ ُﺑد ﻫﻧﺎ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن دواﻓﻊ اﻟﺗدﻳن ﻋﻣوﻣﺎً واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻻ ﻳﻘﺑﻠون ﺑﻬذا اﻟﺗﻔرﻳق وﻳﻌﺗﺑرون دواﻓﻌﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻫﻲ
دواﻓﻊ أﺧﻼﻗﻳﺔ ودﻳﻧﻳﺔ.
واﻟذي ﻳزﻳد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻔرﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺗدﻳن واﻷﺻوﻟﻲ ﻫو ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻟﻠدﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻳن ﻛظﺎﻫرة ﻓطرﻳﺔ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺎﻟم اﻷﺳﺑﺎب ﻟذﻟك ﻗد
ﻳﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن ﻧﻘد دواﻓﻊ اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ ﻧﻘداً ﻟﻺﻳﻣﺎن وﺗﺟﺎو اًز ﻟﻠﻔطرة.

ﻣن اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر أن ﺑﻌض اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟﻳﻬود ﻳﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧطق
اﻟذي ﻳطرﺣﻪ ﺑﻌض اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠون ﻣن وﺻﻔﻬم ﺑﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ أو اﻹرﻫﺎب ﺳﺑﺑ ًﺎ

ﻟﻠﻔﺧر واﻻﻋﺗزاز دون إدراك اﻟدﻻﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت .ﻓﻬذا ﺟوﻧﺎﺛﺎن
ﺳﺎﻛس رﺋﻳس ﺣﺎﺧﺎﻣﺎت ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻳﻘوﻝ« :إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﺗﺄﻣرﻧﺎ ﺑﺄن ﻧﻛون أﺻوﻟﻳﻳن ،ﻓﻠﻧﻛن

ﻛذﻟك وﺑﻛﻝ اﻓﺗﺧﺎر ودون دﻓــﺎع».2

اﻟﻐرب ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻷﺻوﻟﻳﺎت وﻫو ﺑﺣﺳب ﺗﻌﺑﻳر ﺟﺎرودي «أم اﻷﺻوﻟﻳﺎت»
ﻓﻬو اﻟذي أﻧﺗﺞ اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻷﺻوﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻟﻳﺳت إﻻ «أﺻوﻟﻳﺎت ﻣﻧﻌﻛﺳﺔ» .3ﻓﺑرﻏم ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻌدﻳدة ﻟﻸﺻوﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻻ أن
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺧطﺎﺑﻬﺎ وﺗﺣدﻳد أﻫداﻓﻬﺎ.

ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻛردة ﻓﻌﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻣﻊ واﻻﺿطﻬﺎد واﻻﻧﺣﻼﻝ اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻧﻔﻼت ﻣن
اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ.
وﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻫﻣﺎﻝ واﻻﻏﺗراب أﻣﺎم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ دون اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺣﺿﺎري
ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋد.

وﻗد أدى إﺧﻔﺎق اﻟدوﻝ اﻟﻘطرﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫزﻳﻣﺔ

1967م إﻟﻰ ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻗوﻳﺔ ﻣزدوﺟﺔ أﺛرت ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗُﻌﻳد
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﻳﺳﺎري وﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺻﺎر ﻓﺳﻘوط «اﻟﻘدس» ﻛﺎن
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟزﻟزاﻝ اﻟذي ﻫز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬوﻳﺔ واﻟﻌﻘﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ أﺳﻬم اﺳﺗﻳﻼء اﻟدوﻟﺔ
1

 -دراز ،اﻟــدﻳـن ،ص.144

2

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.92

3

 -ﺟﺎرودي ،اﻷﺻوﻟﻳﺎت ،ص.7

-5-

اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدس إﻟﻰ إﺣداث ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﺟدان اﻟﻳﻬودي اﻟذي رأى ﻓﻳﻪ ﻧوﻋﺎً ﻣن ﺗﺣﻘﻳق

اﻟﻧﺑوءات وﺗﺄﻛﻳداً ﻋﻠﻰ ﻣوﺛوﻗﻳﺔ اﻟﻧص اﻵﺧر اﻟذي ﺳﻳﻌطﻲ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺗﺑﺎع واﻷﻧﺻﺎر.

السمات الفكرية المشتركة لألصوليات الدينية
تضخم النزعة العقدية
ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣﻌطﻳﺎت ﻋﻘدﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺣرك إﻻ ﻓﻲ داﺋرة
اﻟدﻳن واﻟﻌﻘﻳدة ،وﻣن ُﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﺗرﻛﻳز اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ )ﻛﺎخ ،وﻋوش اﻳﻣوﻧﻳم ﻣﺛﻼً( ﻋﻠﻰ ﻛراﻫﻳﺔ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻌرب ﻟﻬم ﺑﺳﺑب ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬم اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻐرب ٕواﺳراﺋﻳﻝ
ﻛدوﻝ دﻳﻧﻳﺔ ﻋﻘدﻳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻧﻳﻝ ﻣن اﻟدﻳن واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻪ .ﻛﻝ ذﻟك ﻳؤﻛد أن اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺗﺳﻌﻰ

إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ واﻟﻌﻘﻳدة ﺑﺎﻟﻌﻘﻳدة ﻓﻣﺎ دام اﻵﺧر «اﻟﻌدو» ﻗد اﻧﺗﺻر ﺑﺎﻟﻌﻘﻳدة
ﻓﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟدﻳن ﻳﺄﺗﻲ ُﻫﻧﺎ «ﻛﻧﻛﺎﻳﺔ» ﺑﺎﻟﻌدو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﺧﻳﺎر إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣـر.
الشعور باالضطھاد
اﺳﺗﻐﻝ اﻟﺧطﺎب اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﻛوارث واﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻻﺗﺑﺎع دﻳﺎﻧﺗﻬم ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻷﻧﺻﺎر
واﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻳﻬم ﻓﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ اﺳﺗﺛﻣرت اﻟﻬوﻟﻳﻛوﺳت )اﻟﻣﺣرﻗﺔ اﻟﻧﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻳﻬود( وﻓﺳرﺗﻬﺎ
ﻛﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻳﻬود وﻛﺣﺎﻓز ﻟﻠﺗوﺑﺔ واﻟﻌودة إﻟﻰ ﻛﻧف اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ.1
وﻗد أﻗ َر «اﻟﻠورد ﺟﺎﻛوﺑﺗس» رﺋﻳس ﺣﺎﺧﺎﻣﺎت اﻧﺟﻠﺗ ار اﻟﺳﺎﺑق ﺑـ أﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﻳرات اﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺣرﻗﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﻔوذ وﺣﻳوﻳﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ.2
اآلخر في الفكر األصولي الديني
 المبالغة والتضخيم في إظھار خطر اآلخر ومؤامراته المستمرة في القضاء علىالذات ،أو ﻓﻲ وﺻف ﻣﺷﻛﻼت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻬوﻳﻠﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗﺳوﻳﻎ اﻟﺧطﺎب
اﻟﺷﻣوﻟﻲ واﻻﻧﻘﺎذي ﻟﻸﺻوﻟﻳﺔ .وﻛﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻬوﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻣﺣرﻗﺔ
اﻟﻳﻬودﻳﺔ وﺗﻠك اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ ﻳذﻛرﻫﺎ اﻟﺣﺎﺧﺎم ﻣﺎﺋﻳر ﻛﺎﻫﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ« :ﺷوﻛﺔ ﻓﻲ
ﻋﻳوﻧﻛم» .3واﻟﺗﻲ ﻳذﻛر ﻓﻳﻬﺎ رواﻳﺎت ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻘﺗﻝ اﻟﻳﻬود ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻋﻠﻰ أﻳدي

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن !.
 النظر إلى اآلخر وقراءة مواقفه من خالل العقل األصولي وآلياته وليس من خاللالفھم الموضوعي لآلخر فالفكر األصولي يلبس منطلقاته لخصومه ،وﻫﻛذا ﻳﺻﺑﺢ
أي ﺻراع ﻳﻣﺛﻝ ﺣرﺑﺎً دﻳﻧﻳﺔ ﻣﻣﺗدة وﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺣرب ﻗدﻳﻣﺔ )اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻐرﺑﻲ ﻛﺎﻣﺗداد

ﻟﻠﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ( و «اﻟﻌرب ﻫم اﻣﺗداد ﻟﻸﻋداء اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ )اﻟﻌﻣﺎﻟﻘﺔ( ﻛﻣﺎ
1

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.214

2

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.215

3

 -اﻟﺣﺎﺧﺎم ﻣﺎﺋﻳر ﻛﺎﻫﺎﻧﺎ ،ﺷوﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻳوﻧﻛم ،دار اﻟﺟﻠﻳﻝ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.
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ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﻏوش اﻳﻣوﻳﻧم واﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ )ﻫرﻣﺟدون( ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻸﻋداء اﻟﻘدﻣﺎء
ﻟﻠﻣﺳﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ.
وﻫذا ﻳؤﻛد ﻣدى اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﺻورات وﺗﻔﺳﻳر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻟدى اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ

اﻟدﻳﻧﻳﺔ.
أن اآلخر ھو النقيض المطلق للذات فال يمكن قبول التسوية معه أو حتى احترامه ألن
ذلك يمثل تھديداً مباشراً لتفرد الذات وقداستھا.
ﻓـ« :اﻟﻐوﻳﻳم» و«اﻟﻛﻔﺎر» و«أﻋداء اﻟﻣﺳﻳﺢ» ﺟﻣﻌﻳﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻬﺎ اﻹﻗﺻﺎﺋﻳﺔ
واﻻﺳﺗﻌداﺋﻳﺔ وﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣﻘوﻟﺔ« :ﻣن ﻟﻳس ﻣﻌﻲ ﻓﻬو ﺿدي» ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻷﺻوﻟﻲ

اﻟﺟدد.
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﻳن ُ

 -النظرة الثنائية للعالم ومجتمعاته البشرية ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم ﻳﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛرﻳن اﻷوﻝ ﻫو ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺧﻳر،

اﻹﻳﻣﺎن ،اﻟﺣق واﻟذي ﻳﺗﻣﺛﻝ «ﺑﺎﻟذات اﻷﺻوﻟﻳﺔ» ،واﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻫو ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷر ،اﻟﻛﻔر ،اﻟﺑﺎطﻝ
واﻟذي ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻵﺧـر.
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘدﻳم واﻟﺟدﻳد واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟدﻳن واﻟﻌﻠم رﻏم ﺗﺄﻛﻳد

اﻟﺧطﺎب اﻷﺻوﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ووﺣدة اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.

اﻷﺳس اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ اﻟدﻳﻧﻲ.

 ترتكز األصولية الدينية على «نص مقدس» سواء األصولية اليھودية أم المسيحيةوخاصة البروتستانتية واإلسالمية وخاصة السلفية ،واﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻧﻣطﺎً
ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص.1

ﻓﺎﻟﻳﻬود اﻷﺻوﻟﻳون ﻳﻧظرون إﻟﻰ اﻟﺗوراة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ «ﻓوق اﻟﺗﺎرﻳﺦ وذات ﺻﻼﺣﻳﺔ
أﺑدﻳﺔ».2
يصدر الفكر األصولي الديني عن موقف ھدمي للعقل الفلسفي والعلمي لذلك ،ﻻ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﻣدى
اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﻳن ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ أو اﻟﻌﻠم.

ﻓﺎﻟﻔﻬم اﻷﺻوﻟﻲ ﻟﻠدﻳن ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟدﻳن ،وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛم
إﻟﻰ إﺷﻛﺎﻻت إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷﺻوﻟﻳﻳن إﻧﻛﺎر ذﻟك
واﻟﻘﻔز ﻓوق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟواﻗﻌﻳﺔ.
واﻟﻌﻘﻝ اﻷﺻوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻼﺗﻪ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻘواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم

ﻳﺳﺗوﻋب آﻟﻳﺎت ﺗﻧزﻳﻝ اﻷﺣﻛﺎم وظرﻓﻳﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻷﺻوﻟﻲ ﻳﻧﺗزع اﻟﻧﺻوص اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ
وﻳﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ٍ
ﻣﻌﺎن ﻣطﻠﻘﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷﺟﻳﺎﻝ.1

1

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.248

2

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.257
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 -الوثوقية المطلقة في اآلراء والمواقف ورفض النقد واالجتھاد ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﻘﻳﺿﺎً

ﻟﻺﻳﻣﺎن وﺗﺷﻛﻳﻛﺎً ﻓﻲ ﻗداﺳﺗﻪ ،وﻟذﻟك ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻸﺻوﻟﻲ أن ﻳﻌﺗرف ﺑﺷرﻋﻳﺔ اﻵﺧر
وﺣﻘﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎد.

-

العجـز عن نقــد الــذات :أﺣد اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻟﻳﺔ ﻫو ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﻧﻘد
ذاﺗﻬﺎ أو ﻣراﺟﻌﺔ أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ وﻫذا ﻳﻌود إﻟﻰ ﻋدم اﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ «ﻧظرﻳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ»

ﻓﺎﻟﻧﻘد ﻳﻌﻧﻲ وﻓق اﻟﻘﺎﻣوس اﻷﺻوﻟﻲ اﻟﺷك وﻧﻘﺻﺎن اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻳدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ.

كما يعود سبب ضعف القدرة على نقد الذات أو مراجعة األفكار للتداخل والتماھي بين ذات
األصولي وعقيدته النظرية ،ﻓﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺗدﻣﺞ ﺑﻳن طرﻳﻘﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻟﻠدﻳن وﺑﻳن ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟدﻳن
وﻫذا ﻳﺟﻌﻝ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻔﻬم أو اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻣ اًر ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﺳوف ﻳﻔﺳر ﻋﻧدﻫم ﺑﺄﻧﻪ

اﻧﺗﻘﺎد ﻟﻠدﻳن ذاﺗﻪ.

 تبني الموقف ونقيضه فالوعد اإللھي لشعب إسرائيل باألرض المقدسة ﻳﺑرر طرد وﺗﺷرﻳداﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳن ﻟﻛن طرد اﻟﺷﻌب اﻟﻳﻬودي أو اﺿطﻬﺎدﻩ ُﻳﻌد ﻛﺎرﺛﺔ أو ﻣﺣرﻗﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت
اﻟدواﻓﻊ واﻟﻣﺑررات ،ودﻋوة اﻷﺻوﻟﻲ إﻟﻰ ﻋﻘﻳدﺗﻪ ُﻳﻌد واﺟﺑﺎً وﺣﻘﺎً ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺟداﻝ وﻟﻛن دﻋوة ﻏﻳرﻩ

إﻟﻰ ﻋﻘﻳدﺗﻪ ُﻳﻌد ﺑﺎطﻼً وﺧطﺄً ﻻ ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻟﻪ واﻟﻐرب ﻛﻣﺎ ﻳوﺻف ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت
اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎدي واﻹﻟﺣﺎدي وﻫو ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻳوﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻠﻳﺑﻲ ﻋﻘﺎﺋدي.
وﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺷﻳﺋﺎً ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﻲ.

اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺧﻼص اﻟﻣﺳﻳﺣﺎﻧﻲ
ﺗﻣﺛﻝ ﻋﻘﻳدة اﻟﻣﺳﻳﺢ اﻟﻣﻧﺗظر وﻣﻌﺗﻘدات ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟزﻣﺎن ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣواﻗف واﻷﻓﻛﺎر

ﺑﻳن إﺗﺑﺎع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻧظر إﻟﻰ دﻋم

إﺳراﺋﻳﻝ ﻛﺧطوة ﻧﺣو اﻟﺧﻼص اﻟﻣﺳﻳﺣﺎﻧﻲ وﻣوﻗف اﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺧﺎم ﻛوك
واﻷﺣزاب اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧطوة ﻟﺗﺳرﻳﻊ ﻣﺟﻲء اﻟﻣﺳﻳﺢ وأﻣﺎ ﻓﻲ
اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﺈن ﻋﻘﻳدة اﻟﻣﺳﻳﺢ اﻟﻣﻧﺗظر وان ﻛﺎﻧت اﻗﻝ ﺣﺿو ار إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﻣرار
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرك اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟزﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻠﺳطﻳن ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
واﻟﻼﻓت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻐﻳﺑﻳﺔ اﻷﺧروﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﻗﺎﻋدة ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺣﻠﻳﻝ
أﺣداﺛﻪ ﺑﻝ وﺻﻧﺎﻋﺗﻪ وﻟﻳس ﻣﺟرد ﻋﻘﻳدة ﻏﻳﺑﻳﺔ ،واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺗﻘدﻩ ﺑﻌض اﻟﻳﻬود

1

 -أﺣﻣد ﻣوﺻﻠﻲ ،اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺻوﻟﻲ ،ص.105
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اﻟﺣﺳﻳدﻳون ﻓﻲ ﻏزو ﻧﺎﺑﻠﻳون ﻟروﺳﻳﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣرب «ﻳﺄﺟوج وﻣﺄﺟوج» 1وﻣوﻗف أﺣد رﻣوز
اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺟﻬﻳﻣﺎن اﻟﻌﺗﻳﺑﻲ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﻳﻳدﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﻬدي !.
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣطﻳم اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﻳرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺧﻼص اﻟﻳﻬودي ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ أدﺑﻳﺎت ﻏوش

اﻳﻣوﻧﻳم واﺗﺑﺎع اﻟﺣﺎﺧﺎم ﻛوك 2وﻫو ﻳﻣﺛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﺿرورﻳﺔ ﻟﻣﺟﻲء اﻟﻣﺳﻳﺢ وﻗد أﺳﻬﻣت ﻋﻘﻳدة
اﻟﺧﻼص اﻟﻣﺳﻳﺣﺎﻧﻲ اﻹﻋﺟﺎزي ﻓﻲ ﺟﻣود اﻟﻔﻛر اﻟﺳﺑﺑﻲ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻳﻪ اﻟرؤﻳﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ.3
االعتقاد باقتراب نھاية العالم وأنه ال بُد أن يحدث النزال األخير والحاسم بين أتباع الحق واتباع
الباطل وأن النظر في ذلك النزال سيكون حليفا ً التباع الحق .وﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻳدة ﻟﻳﺳت ﻣﺟرد ﻋﻘﻳدة
إﻳﻣﺎﻧﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ رؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺻﻳﻎ اﻟﻣواﻗف واﻵراء اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺗﻧﺗﺞ ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎد
ﺑﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ واﻷﻣم اﻷﺧرى وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺗوﻗف ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺣﻘق اﻻﻧﺗﺻﺎر
اﻟﺣﺎﺳم.
االعتقاد بوجود خطة إلھية توجه التاريخ نحو ذات األھداف التي تؤمن بھا تلك الجماعة ،وبذلك
فھم ينظرون إلى أنفسھم على أنھم منفذين إلرادة ﷲ ومشيئته وھذا يقدم تسويغا ً جاھزاً في نظرھم
لكل عمل يمكن أن يقوموا به.
 «البقية» المؤمنة أو الطائفة الثابتة على الحق ھو اعتقاد مشترك بين األصوليات الدينيةﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻣﻣﻳزة ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻫم اﻣﺗداد ﻷﻧﻣوذج
ﻗدﻳم ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﻟﻠﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ وﻫذﻩ «اﻟﺑﻘﻳﺔ» ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌﺎء.

اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻘﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ
-

االنحدار وتراجع القيم  :إﺣدى اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟدى ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺻوﻟﻳﻳن اﻟﺣرﻳدﻳم
اﻟﻳﻬود ﻳﻛﻣن ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن «اﻷﺟﻳﺎﻝ آﺧذة ﻓﻲ اﻻﻧﺣدار» وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣرﻳدﻳم

ﻳﻧظرون إﻟﻰ اﻟوراء ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﻘﻳﺎدة واﻟورع واﻟﻘدوة ،4وﻫذا اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﻧﻣوذج
اﻷﺳﻣﻰ اﻟﻘدﻳم واﻟذي ﻳﻣﺛﻝ «اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟذﻫﺑﻳﺔ» ﻳﻌﺗﺑر اﺣد أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
اﻟدﻳﻧﻲ اﻷﺻوﻟﻲ ﻋﻣوﻣﺎً.

 االزدواجية القيمية :ﻳﻌطﻰ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌطﻳﻪ ﻟﻐﻳرﻩ ،ﻓﻬوﻳﺻدر ﻋن ﻓﻛر ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ازدواﺟﻳﺔ ﻏﻳر واﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن وﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ

أﺣﻳﺎن أﺧرى وﻟذﻟك ﻓﻬم ﻳﺷﻌرون ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼء واﻟﺗﻣﻳز ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻠﻝ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺣزب
1
2

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.30

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.339

3

 -اﻟﻔﺎروﻗﻲ ،اﻟﻣﻠﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ص.100

4

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ ،ص.144
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ﻳرﺗﺑط ﺑرﺑﺎط ﺧﺎص ﻣﻊ اﷲ وﻳﻧطوي ﺗﺣت ﻣﺷروع إﻟﻬﻲ ﻳﻣﺗد ﻣن اﻟﻘدﻳم وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟم.
 -الطاعة الكاملة والوالء المطلق للقيادات الدينية :ﺗﻌﺗﺑر طﺎﻋﺔ اﻟﻘﻳﺎدات اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن

أﻫم ﺳﻣﺎت اﻷﺻوﻟﻳﻳن ﻓﻬذﻩ اﻟطﺎﻋﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺟزءاً ﻣن ﻧﺳﻳﺞ ﻣﺗراﺑط ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻪ،
اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﺳﺔ ،اﻟﺷروﺣﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.1

وأﺧﻳ ار ﻓﺎن اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺻوﻟﻲ ﻳﻣﺛﻝ ردة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﺿﺎري وﻳظﻬر ﺣﺟم اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ
دون اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺗﺣﺿر ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻳﻔﻘد اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
وﺑﺎﻟﻧظم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑﺣث ﻋن ﺻﻳﻐﺔ ﺟﺎﻫزة وﻗدﻳﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣﻝ اﻟﻣﻧﺷود .ﻓﺎﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻣﻬﻣﺎ
ﻛﺎﻧت ﺻﻳﻐﺗﻬﺎ «ﺗﻘﻧوﻗراطﻳﺔ أم ﺳﺗﺎﻟﻳﻧﻳﺔ ،ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻳﻬودﻳﺔ أم إﺳﻼﻣﻳﺔ» ﺗﻣﺛﻝ ﺧط اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ،

وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻘﻝ «اﻟﻣﻘدس» وﻛﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣذاﻫب ﻣﺗﻌﺻﺑﺔ ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺻﺎدﻣﺔ.2

1

 -ﻻﻧداو ،اﻷﺻوﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ،ص). (88،89

2

 -روﺟﻳﻪ ﺟﺎرودي ،اﻷﺻوﻟﻳﺎت ،ص.11
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اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻋﻳن اﻟﺣداﺛﺔ
ﻗراءة ﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﻛﺎر إرﻧﺳت ﻏﻠﻧر
مصطفى الفي الحرازين



طﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻝ ﻣن اﻹﺳـﻼم ﻣـن ﺣﻳـث
رﻏم ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣن طﺎﻗﺔ ﻧﻘدﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌ ّ

ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺷـ ّﻛﻝ 1ﻻ ﻳﻧﺣﺻــر ﻧــص إرﻧﺳــت ﻏﻠﻧــر ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ .إذ اﻟــﻧص ﻫﻧــﺎ ﻳــدور ﻓــﻲ

ﺣﻘــﻝ ﻧﻔﺳــﻪ ،ﺣﻳــث ﻳﺣﺗــدم اﻟﺟ ـدﻝ ﺣــوﻝ اﻹﺳــﻼم ﻟﻳطــﺎﻝ ﺟــوﻫر اﻟــذات ،ﺟــدﻝ ﺗﺗﺷ ـ ّﻛﻝ أط ارﻓــﻪ
اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻣﻣ ــﺎ ﺗﺑﻘ ــﻰ ﻣ ــن ﻓﻛــر اﻟﺗﻧ ــوﻳر أوﻻً .وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﻣ ــن ﺟﺑﻬــﺔ ﻣﺗﻌ ــددة اﻟﻣﺷ ــﺎرب ﺗﺗﻣﻳ ــز

ﺑدﻳﻧﺎﻣﻳــﺔ اﻻﻧﺷــﻘﺎق واﻟﺗﺟــﺎذب ﻳﺣﺗــﻝ ﻧواﺗﻬ ـﺎ ﻓﻛــر ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ وﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻌﻠــم اﻟﻼﺳــﻠطوﻳﺔ

2

وﺗدور ﻓﻲ ﻣﺣورﻫﺎ ﺻﻳﻎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻏﻳر ﻣﺗﺑﻠـورة ﺗﺗﻣﺳـك ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻹﻧﺎﺳـﺔ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ
ﻣن ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘرب ﻣﻣﺎ ﺗﺳﻣﻳﻪ إﺳﻼم اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﻗﻳﺔ.3

واﻟواﻗــﻊ أن ﻏﻠﻧــر ﻟــم ﻳﻘــﻊ ﻓــﻲ ﺷــرك ﻫــذا اﻟﻣﺣــور وﻟــم ﻳﻧﺿــﺑط ﺑﺗﻠــك اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻷن اﻹﺳــﻼم ﻟــم
ﻳﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﺳﻳﺎﻗﺎً ﻳﻘوم ﺑذاﺗﻪ ﺑﻝ ﺣﻘﻼً ﻣن اﻷﻗواﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑـد ﻣـن إﻋـﺎدة ﺟﻣﻌﻬـﺎ وﻓﺻـﻠﻬﺎ
وﺗﺳــوﻳﺔ ﺳــﻳﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻟﻳﺻــﺑﺢ ﻣﻧطﻠﻘ ـﺎً ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻻﻧﺷــﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــس ﺑﻠﺣﻣــﺔ

ﻧظﺎم اﻟﺣداﺛـﺔ ،أي ﺑﺿـرورة اﻟﻘواﻋـد وﺻـﻼﺑﺗﻬﺎ واﺳـﺗﻣ اررﻳﺗﻬﺎ .وﻟﻬـذا ﺑﺎﻟﺿـﺑط ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻗـراءة

ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ إﻻّ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺟزء ﻣن «ﻧظﺎم اﻟﺗراث» 4ﻻ ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻪ أو ﺗوﺣﻳـدﻩ ﺑـﻝ إﻟـﻰ إﺣﻳـﺎء
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ وﻣﺗﺣرﻛﻳﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺷودة.
ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرﻩ أﺻﻝ ّ

واﻧطﻼﻗﺎً ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻟﻧﻧﺗﻘﻝ ﻣن اﻟﻘراءة اﻟﺳردﻳﺔ ﻟﻧص ﻏﻠﻧر إﻟـﻰ ﻗـراءة ﺗﻠـﺗﻘط ﻫـذا اﻟـﻧص

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظـﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ
ﺑﻣﺎ ﻫو ﺣﻘﻝ ﻛﻼﻣﻲ رﺑﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ «اﻟﺗراﺛﻲ» ﻻ ﻳﻧﻔ ّ
ك ﻋن ّ
ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﺳـﻼم واﻟﻐـرب أن ﻧﻌـﻲ ﺑداﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻳـوﻓّرﻩ ﻫـذا اﻟـﻧص ﻣـن طﺎﻗـﺔ
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺣﻳن ﻳﻬﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻣﺿت اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﻗﻳﺔ وﻳﻛﺳر ﻣﺑـدأ اﻟﺗﻧـوع
اﻹﻧﺎﺳــﻲ ﻟ ــﻳﻠﺣظ اﻟﻣﻘﺎﻳﺳــﺔ ﺑ ــﻳن اﻟﺳ ــﻳﺎﻗﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ و ِ
اﻟﺧطﺎط ــﺎت اﻟﻌﻘدﻳ ــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻘﻠ ــﻲ ﺗﺷـ ـ ّﻛﻝ

ك أﺣـدﻫﻣﺎ ﻋـن اﻵﺧـر ،ﺣﻘـﻼن
اﻟﻘواﻋد ﻓﻲ اﻟﻐرب واﻹﺳﻼم ﺑﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﺣﻘﻼن ﻣﺗﺿﺎﻳﻔﺎن ﻻ ﻳﻧﻔ ّ
ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺟﺎوز ﺛﻧﺎﺋﻳﺗﻬﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﺿـرﻫﺎ دوﻣـﺎً اﻟﺟﻣﻠـﺔ اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـﺔ ﻻﻟﺗﻘـﺎط اﻟﻣﺻـﻳر

ﺗﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ أو
اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﻳﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﻣـن ﺣﻳـث اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﻣـﺎ إﻟـﻰ ﺣﻘـﻝ اﻷﻓﻌـﺎﻝ ،وﻫـو ﺣﻘـﻝ ﻻ ّ
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ﺗوﺿــﺢ ﻣﺗﺣرﻛﻳﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺿــﻣرة إﻻّ اﻟﺟﻣﻠــﺔ اﻻﺳــﺗﻔﻬﺎﻣﻳﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻳــب ﻋــن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت
اﻟﻔﻌﻝ واﻟﺗدﺧﻝ وﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ ﻟﻳوﺗﺎر :ﻣﺎذا ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻔﻌﻝ؟

5

اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻐﻠﻧري إﻻّ ﺣﻳن ﻧﻛـف ﻋـن اﻟﺑﺣـث ﻋﻣـﺎ ﻳﺟـدﻩ
ﻟن ﻧﺻﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣر ّ
ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻣ ـن ﻗواﻋــد ﺻــﻠﺑﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺗﺻــدي ﻟﻬﺷﺎﺷــﺔ اﻟﺗﻧــوﻳر اﻟــذي أﺣدﺛــﻪ اﻧﻔﺻــﺎﻟﻪ ﻋ ـن
اﻟﻘواﻋــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﺷــﺗﻐﺎﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ ﻟﻧﻌﺑــر إﻟــﻰ ﻣوﺿــﻊ اﺑﺳــﺗﻳﻣوﻟوﺟﻲ آﺧــر ﻳﻔــﺗﺢ ﻟﺣﺎظ ـﺎً

ﻟﻠﺗﺑﺻـ ــر ﺑﻣـ ــﺎ ﻳﻣﻛـ ــن أن ﻧﺳـ ــﻣﻳﻪ اﻟﺣـ ــد اﻷدﻧـ ــﻰ ﻣـ ــن ﺗﻌطﻳـ ــﻝ دورة اﻹﺳـ ــﻼم اﻟداﺧﻠﻳـ ــﺔ
ﺟدﻳـ ــداً
ّ
اﻟﺿــروري ﻟﻌــدم ﺗﺣـ ّـوﻝ اﻟﺗﻧــﺎزع واﻟﺗﻔــﺎوت ﺑــﻳن ﻣﺗﺣرﻛﻳــﺎت اﻷﻓﻌــﺎﻝ واﻷﻗ ـواﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺂﻟﻳــﺎت
6

ﺗﻐﻳﺑـﻪ ﻣـن ﻛوﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻘـوم
اﻟﺳﻳﺎدة واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻻﻧﻛﺷﺎف اﻟﺳﻠطﺔ وﻟﻣـﺎ ّ
إﻻّ ﻋﻠﻰ ﺿرب ٕواﻟﻐﺎء أﻳﺔ أﺻوﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
وﻳﺑدو ﻟﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻧص ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﺣﻳث ﺑﻧﺎءاﺗﻪ وﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ ﻗـد رﻫـن ﻣﺻـداﻗﻳﺗﻪ

ﺑﻣﺷروطﻳﺔ ﺗﺣﻘق ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗدرﺟﺔ :إن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣداﺛـﺔ ﺗﺗـﺄﺗﻰ ﻣـن اﻟﻣﻔـردات
واﻟﺻﻳﻎ اﻟﻬﺷﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت ﺑرﺧﺎوﺗﻬﺎ ﻣﻔﺎﺻﻝ اﻟﺗﻧوﻳر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وأن ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم إذا ﻣـﺎ ﻗُـرء
اﻟﻣﺻــﺎﻏﺔ اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻔﻳﻠــﺔ ﻟﻌــودة
ﻣــن ﺣﻳــث ﺟــوﻫرﻩ وﻫــو ﺑ أرﻳــﻪ ﺗﺻ ـﻠّب وﺗﻣــﺗّن ﻗواﻋــد اﻟﻔــرض ُ
ـؤﻣن اﻟﻠﺣﻣــﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳــﺔ
اﻟﺣداﺛــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻷﺻــﻳﻝ اﻟﻛــﺎﻣن ﺑﺳــﻳﺎدة اﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﺟــردة اﻟﺗــﻲ ﺗـ ّ

ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ ،وﻫــو اﻟﺗﺟرﻳــد ﻧﻔﺳــﻪ اﻟــذي ﻳرّﻛــز ﻋﻠﻳــﻪ ﻏﻠﻧــر ﺣــﻳن ﻳﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻹﺳــﻼم اﻟﻣﺗﻌــﺎﻟﻲ

واﻹﺳﻼم اﻟطرﻗﻲ.

وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻳﺑــدو اﻹﺳــﻼم واﻟﺣداﺛــﺔ ﺑﻌﻛــس ﻣــﺎ ﺗــوﺣﻲ ﺑــﻪ ﺛﻧﺎﺋﻳﺗﻬﻣــﺎ ﺻــورﺗﻳن ﻟﻣﺿــﻣون واﺣــد:

ﺣداﺛ ــﺔ ﺗﺗﺣ ــرر ﻣ ــن ﻣﻳوﻋ ــﺔ ﺗداوﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗﻧ ــوﻳر ٕواﺳ ــﻼم ﻳﺗرﺳ ــﺦ ﺑ ــﺎﻟﺗطﻬر ﻣ ــن أﺷ ــﻛﺎﻝ اﻟﺗوﺳ ــط
اﻟﺻــوﻓﻳﺔ واﻟطرﻗﻳــﺔ وﻣــﺎ ارﺗــﺑط ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﺷــﻌﺑﻳﺔ .إن ﻫــذا اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﻣﺗﻣﻳــز «ﻟﻠﻌﻘــﻝ

اﻟﻣﻌﺑــر اﻷﺻــﻳﻝ ﻋــن ﻣوﺟودﻳــﺔ اﻹﺳــﻼم
اﻟﻣﺟــرد» 7ﺑﺻــﻳﻐﺗﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟــذي ﺟﻌــﻝ ﻣﻧــﻪ ﻏﻠﻧــر
ّ
ﺳﻳﻔﺳــر ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻌــد ﻣوﻗﻔــﻪ ﻣﻣــﺎ ﺳــﻣﻲ ﺑﺎﻷﺻــوﻟﻳﺔ ﺑﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺗﻔــرع ﻋﻧــﻪ
ﻓــﻲ اﻟ ـراﻫن ﻫــو اﻟــذي
ّ

واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺣدﻳث ﻟﻪ.

ﻏﻳر أن ﻗراءة ﻫذا اﻟﻧص ﺑﺻﻳﻎ ﺗﻘرﻳظﻳﺔ 8إﻧﻣﺎ ﺗﺣﺟب اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻣﺿﻣرة اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎوﻝ إظﻬﺎرﻫﺎ
ﻫﻧﺎ ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﺎﻳﺳﺔ ﺑﻳن ﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﺣداﺛﺔ وﻟﻐﺔ اﻟوﺣﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳـﺔ أﻣـ اًر ﻣﻣﻛﻧـﺎً ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﺣـوﻝ

دون ﻗـ ـراءة اﻟﻣﻔ ــﺎﻫﻳم اﻟﻐﻠﻧرﻳ ــﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺗﺗﺑ ــﻊ ﺧط ــوط ﻧظﺎﻣ ــﻪ اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﺣﻳ ــث ﺗﻠﺑ ــﻲ ﺟﻣﻳ ــﻊ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻔــرض اﻟﻌﺑــﺎري اﻟــذي ﻳوﻟّــد
اﻵﻟﻳــﺎت ﻣﻬﻣــﺔ اﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺳــﺑﻝ واﻷدوات ﻟﺿ ـﺑط اﻟﺗــداوﻝ ّ
ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗداوﻟﻳن ﺗﺑدﻳﻠﻬﺎ أو ﺗﻌطﻳﻠﻬﺎ.
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ﻏﻠﻧر اﻷ ّﻧﺎس :اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎدة ﻟﻠﺗﻘرﻳب
أﻳن ﻳﻘﻊ اﻟﻧص اﻟﻐﻠﻧري اﻟﻧﺎﻗد ﻟﻠﺗﻧوﻳر ﻓﻲ اﻟﺳـﻳﺎﻗﺎت اﻟﻔﻛرﻳـﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻐـرب؟ ﺑﻌﻛـس ﻣـﺎ

ﻳﺛﻳرﻩ ﻣن اﻧﻘطﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻳﺑدو ﻟﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣـن

ُﻣﺳﺗﺟد ﻏﻳر ﻣﺳـﺑوق ﻻ ﻳﺧـرق اﻟﻣﺣـﺎوﻻت اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ﻟﺗﺣﺳـﻳن آﻟﻳـﺎت اﻟﺣداﺛـﺔ وﺗـدﻋﻳم أﺻـوﻟﻬﺎ
ﺑﺎﺳـﺗﻣرار .وﻟــن ﻧـﺗﻣﻛن ﻣــن ﻓـك ﻛﻧــﻪ ﻫـذا اﻟــﻧص إﻻّ إذا اﺳﺗﺣﺿـرﻧﺎ ﻫــم اﻟﺣداﺛـﺔ اﻟﻣرﻛــزي ﺑﻣــﺎ
ﻫ ــﻲ ادﻋ ــﺎء ﻣﺳ ــﺗﻣر ﻟﻼﻧﻔﺻ ــﺎﻝ ﻋ ــن اﻟﺗﻘﻠﻳ ــد 9وﺳ ــﻌﻲ ﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﻟﻠﺑﺣ ــث ﻋـ ـن ﻣﺷ ــروﻋﻳﺔ اﻟﻛ ــﻼم

واﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺗرﻛﻳز ﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻘﻳﺿﺎً ﻟﻣـﺎ ﻳﺳـﺗوﺟﺑﻪ ﻫـذا اﻻﻧﻘطـﺎع وﻟﻣـﺎ
ﻳﺗرﺗب ﻋﻧﻪ .إذ ﻟم ﻳﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟذي ﻣﺛﻠت اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ أﺷد ﺻـﻳﻐﻪ ﺗﺟـوﻫ اًر
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ﺗﻌﺑـر
ﻳﺑرر ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺣﻳث أﻧﻪ ﻓﻌﻝ ﺻﻳﻐﺎً ﻗوﻟﻳـﺔ ّ
أن ﻳﺟد ﺑﻣﺎ ﻫو إظﻬﺎر ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻛﻔﻌﻝ ﺑﺣت ّ
طــﻝ ﻣــن ﻣﻘــوﻻت اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدﻳم
ـؤﻣن ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻣــﺎ ﻳﺟــب أن ﻳﺗﻌ ّ
ﻋﻧــﻪ ﻛﻣﺑــدأ ﻣــﻧظم وﺗـ ّ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳس ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد اﻟﻘوﻝ .11إن ﻫذﻩ اﻻﺳـﺗﺣﺎﻟﺔ ﻫـﻲ ﺟـوﻫر ﻣـﺎ

ُﻳﺷﺎر إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ،ﻫذا اﻹرﻫﺎب ﻫو ﻣﺎ ﺣـﺎوﻝ اﻟﺗﻧـوﻳر أن ﻳﺗﺻـدى ﻟـﻪ ﺑﺈﻳﺟـﺎد ﺻـﻳﻎ رﻣزﻳـﺔ
ﻟﺗﺟﺎوزﻩ.
ﻏﻳ ــر أن ﻫ ــذا اﻟﺗﺟ ــﺎوز ﺳ ــﻳﺣﻣﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧ ــوع ﻣ ــﺎ ﺳ ــﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧ ــﻪ ﻣ ــن ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻧظرﻳ ــﺔ آﺛ ــﺎر ﻫ ــذﻩ
اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،وﺳوف ﻳظﻝ ﻣﺗرﺟﺣﺎً ﺑﻳن اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎدة ،ﻓﻛﺄﻧﻣـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـدﻳم اﻟـذي اﻧـدﺣر ظـﻝ
ﻛﻳـ ــﺔ
ﺿـ ــرورة ﻣرﺟﻌﻳـ ــﺔ ﺗﺣﻛـ ــم ﺣﻘـ ــﻝ اﻟﺗـ ــداوﻝ اﻟﻔﻛـ ــري وﺗدﻓﻌـ ــﻪ دوﻣ ـ ـﺎً إﻟـ ــﻰ اﻟﺗوﻓﻳـ ــق ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﻠَ ّ

واﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ :ﻛﺎﻧط ،12وﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ :دور ﻛﺎﻳم ،13وﻫو ﻣﺎ ﺳﻳﺷ ّﻛﻝ
ﻣﻛﻣن ﻣﻳوﻋﺔ اﻟﺗﻧوﻳر وﻋـدم اﺳـﺗﻘ اررﻩ .وﻫـذا ﺑﺎﻟﺿـﺑط ﻣـﺎ ﻳﺄﺧـذﻩ ﻋﻠﻳـﻪ ﻏﻠﻧـر ﻣﻧـدﻓﻌﺎً ﻣـن ﺧـﻼﻝ

ﻧﻘدﻩ ﻟﻛﺎﻧط ودور ﻛﺎﻳم إﻟﻰ ﺣﺳم اﻟﻧزاع ﻣـﻊ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـدﻳم ﻣﺳـﺗﻌﻳﻧﺎً ﻫـذﻩ اﻟﻣـرة ﺑﺂﻟﻳـﺎت اﻟﺗﻘرﻳـب
ﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.14

ﻛﻣﻠَﻛ ــﺔ
وأﻣ ــﺎم ﻫ ــذﻩ اﻟﻘـ ـراءة ﻷزﻣ ــﺔ اﻟﺗﻧ ــوﻳر ﻧﺷ ــﻌر ﺣ ــﻳن ﻧﺳ ــﺗﻌﻳد ﺣ ــدﻳث ﻏﻠﻧ ــر ﻋ ــن اﻟﻌﻘ ــﻝ « َ

أﺻﻳﻠﺔ» 15أﻧﻧﺎ ﻗد وﺻﻠﻧﺎ ﻓﺟـﺄة إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣـن ﺑﺣﺛﻧـﺎ ﺷـدﻳدة اﻷﻫﻣﻳـﺔ واﻟﺧطـورة ﺣﻳـث ﻳـدﺧﻝ
ﺳـ ـؤاﻟﻧﺎ ﺣ ــوﻝ ﻣﺑ ــدأ اﻟﺳ ــﻳﺎدة ﻋﺑ ــر اﻟﻬﻳﻣﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻔ ــردات اﻟﻘ ــوﻝ ووﺣ ــدات اﻟﻔﻌ ــﻝ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻠب
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻏﻠﻧر اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺑدأ اﻹﺳـﻧﺎد ﺑﻣـﺎ ﻫـو أﺻـﻝ ﻓﻛـرة اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ إﻳﺟـﺎد

اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﻣرﺗﻛز وﺗﻔﺗﺢ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﻘﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟواﻗﻊ.
إﻧﻧﺎ ﺣﻳن ﻧﺗﻌﻣق ﺑﺗﻘﻳﻳم ﻏﻠﻧر ﻟﻣوﻗف ﻛﺎﻧط ﻣـن «ﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌﻘـﻝ» ﻧﺟـد أﻧـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ ُﻳﺧﺿـﻊ ﺑداﻳـﺔ

ﻫــذﻩ اﻟﻣﻠﻛــﺔ ﻟﻣــﺎ ﻳﺷ ـ ّﻛﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣــذﻫب اﻷرﺳــطﻲ 16ﻣرﺟﻌﻳــﺔ ﻟﻬــﺎ :اﻟطﺑﻳﻌــﺔ واﻟواﻗــﻊ ﺗﺧوﻟﻬــﺎ أن
3

ﻳﻘرﺑـﻪ ﻣـن اﻟﺗﺣـرر ﻣـن
ﺗﻛون ﻣﺻد ار ﻟﻠﻣﺑـﺎدئ واﻟﻘواﻋـد ﻳﻌﻳـد ﻗـراءة ﻛـﺎﻧط ﺑﻌـد ﻗـراءة ﻫﻳـوم ﺑﻣـﺎ ّ
اﻟدﻣﺞ ﺑﻳن ﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﻌﻘﻝ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻠﻛﺔ ﻣﻌرﻓﻳﺔ وﺗﺄﺳﻳس ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠـﻰ ﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻣﻠﻛـﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻳـﺔ ﻋﻧـد ﻛـﺎﻧط،
ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﻳﻌطﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ .ﻫﻧﺎ ﻳﺑدو أن ﻏﻠﻧر ﻳـدﻓﻊ ﺑﻣﺑـدأ ّ
ﻫ ــذا اﻟﻣﺑ ــدأ اﻟ ــذي اﻟﺗﻘط ــﻪ ﻫﻳ ــدﻏر وﺟﻌ ــﻝ ﻣﻧ ــﻪ أﺳ ــﺎس اﻟﺣداﺛ ــﺔ وﻋﻼﻣ ــﺔ ﺗﻣﺎﻳزﻫ ــﺎ ﻋ ــن اﻟﻔﻛ ــر
اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ اﻟﻘــدﻳم 17إﻟــﻰ أﻗﺻــﻰ ﺣــدودﻩ ﺟــﺎﻋﻼً ﻣــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻛــﺎﻧطﻲ ﻋﻧﺻـ اًر ﻓــﻲ ﻧظﺎﻣــﻪ اﻟــذي

ﻳؤﺳس ﻟﻔﻛرة ﺳﻠطوﻳﺔ ﺻﺎﻓﻳﺔ ﻣﺟردة ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺗﻘﻌﻳـد ﻧﺷـﺎطﺎً ﻳﻘـوم ﺑذاﺗـﻪ ،أي ﻧﺷـﺎطﺎً ﻳﺣ ّـوﻝ
ّ
اﻟﻣﺑــﺎدئ واﻟﻘواﻋــد إﻟــﻰ ﻧﻘطــﺔ ﺗﺷــﻬد ﺑداﻳــﺔ اﻟﻔــرض واﻷﻣــر ﺑــﺎﻟﻘوة ،ﺑداﻳــﺔ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﻟﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌﻘــﻝ
أن ﺗﺳﺗوﻋب ﺣﻳﺛﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗرﺿﺦ أﻣﺎم ﺿرورﺗﻬﺎ.

وﻫﻛــذا ﻳﺑــدو اﻟــﻧص اﻟﻐﻠﻧــري ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﺗﺣرﻳــر ﻛــﺎﻧط ﻣــن ﻫﻣــوم ﻣﺣــﺎوﻻت اﻟــدﻣﺞ ﺑــﻳن اﻟﺷــرﻋﻳﺔ
وﺗﺣوﻟت إﻟﻰ إرﺑﺎﻛـﺎت وﺛﻐـرات ﻓـﻲ ﺳـﻳﺎﻗﺎت اﻟﺗﻧـوﻳر ٕوان ﻫـذا اﻟﻬـم ﻧﻔﺳـﻪ
واﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت
ّ
ﻫــو اﻟــذي ﻳﺣﻛــم ﻗ ـراءة ﻏﻠﻧــر ﻟــدور ﻛــﺎﻳم .ﻏﻳــر أن ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـراءة ﺳــﺗﻛون أﺷــد ﺗﻌﺳ ـ اًر وﺗﻌﻣ ـﻼً

ٕواﻓﺗﻌــﺎﻻً ﻛوﻧﻬــﺎ ﻟـن ﺗﺣﻘــق ﻣﺑﺗﻐﺎﻫــﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﺑﺗﻧﻘﻳــﺔ ﻣﻘﺎﻟــﺔ دور ﻛــﺎﻳم ﻣــن ﻫﻣــوم اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ

ﻋــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺷــرﻋﻳﺔ إﻻّ ﺑﺗﺄوﻳــﻝ ﻣﺿــﺎﻣﻳﻧﻬﺎ وﺗﺧرﻳــب آﻟﻳﺎﺗﻬــﺎ وﻟﺟــم ﺗوﺗراﺗﻬــﺎ وﻛــﺗم اﻟﺳ ـؤاﻝ
اﻟﻣرﻛــزي اﻟ ـذي ﺗطرﺣــﻪ ﺣــوﻝ ﻗــدرة ﻧظــﺎم اﻟﺳــﻳﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣــرر ﻣــن ﻣرﺟﻌﻳــﺔ ﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﺷــرﻋﻳﺔ

اﻟﻘدﻳﻣــﺔ وﻗــدرة اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺣــدﻳث ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎودة إﻧﺗــﺎج دو ارﺗــﻪ دون ﺗوﺳــط .18وﻟــن ﻳﻛــون ﻫــذا

اﻟﺗﺣرﻳر ﻣﻣﻛﻧﺎً وﻫذا اﻟﺗﺄوﻳﻝ ﺣﺎﺳﻣﺎً إﻻّ ﺑﺎﻟﺧروج ﻋن ﺗﻘﺎﻟﻳـد اﻟﻐـرب واﻟﻬﺟـرة إﻟـﻰ ﺻـﻘﻊ رﻣـزي

ﺟدﻳد :اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻹﺳﻼم.

اﻷﻧﺎس اﻟذي ﻳﺳﺗﺣﺿر اﻹﺳﻼم ﻫﻧﺎ ﻛﻣﺎدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷـ ّﻛﻝ ﻓـﻲ ﻧظﺎﻣـﻪ ﺧـﺎرج أزﻣﺎﻧﻬـﺎ
إﻧﻪ ﻏﻠﻧر ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻧظﺎم ﺗراﺛﻲ اﻧﻘﺿﻰ واﺳﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻠﻐـﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠـﺔ
اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ 19ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ٕوادراﺟﻬــﺎ ﺑﻣــﺎ ﻫــﻲ أﺻ ـﻼً ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻋــن دورﺗﻬــﺎ اﻟذاﺗﻳــﺔ

وﻣﺟﻣدة ﺑﺎﻧﻔﺻﺎﻝ ﻣرﻛب ﺑﻌد اﻧﻬﻳﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
ّ

اﻟﻘﺎﻋــدة دون ﺗﺑرﻳــر ﺳــﺎﺑق ﻋﻘﻠــﻲ أو ﻋﻠﻣــﻲ 20ﻫــو ﻣــدﺧﻝ ﻏﻠﻧــر إﻟــﻰ ﻧﻘــد اﻟﺗﻧــوﻳر وﻣرﺗﻛــز ﻫــذا
اﻟﻧﻘــد .واﻟﺳـؤاﻝ ﻫﻧــﺎ أﻻ ﻳﺳــﺗﻌﻳد ﻏﻠﻧــر ﺣــﻳن ﻳﻧطﻠــق ﻣــن ﺿــرورة اﻟﻘﺎﻋــدة ﻟﻠﻘﺎﻋــدة ﻣﺑــدأ اﻟﺳــﻳﺎدة

اﻟﻣﺄﺻـﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟـم
ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟدﺳـﺗوري ﺑرﺗ ارﻧـد دي ﺟوﻓﻳﻧﻳـﻝ ﺑﻣـﺎ ﻫـو ﻓﻌـﻝ اﻟﺳـﻠطﺔ
ّ
ﻳﻣﻠ ــك أﺣ ــد ﻓ ــﻲ اﻟﻐ ــرب اﻟﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ إﻧﻛﺎرﻫ ــﺎ أو اﻟﺗﺷ ــﻛﻳك ﺑﻬ ــﺎ .21ﻓﻛﻳ ــف ﺗﻛ ــون ﻣﺛ ــﻝ ﻫ ــذﻩ
اﻻﺳــﺗﻌﺎدة ﻣﻣﻛﻧــﺔ إن ﻟــم ﻳﻔــﺗﺢ ﻏﻠﻧــر أﻓﻘ ـﺎً ﺟدﻳــداً وﻣﺧزوﻧ ـﺎً ﻏﻳــر ُﻣﺳــﺗَﻬﻠك ﻳﺳــﺗﻧد إﻟﻳــﻪ ﻟﻳــﻧﻘّﺢ
وﻳﺣررﻫﺎ ﻣن وطﺄة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﻳم؟
اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب ّ
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ﻛﻳــﺔ ﻓ ـﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ
ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﺿــروري ﻟﻠﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ وﺷــرﻋﻳﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﻣﻠَ ّ
اﻟﻛﺎﻧطﻳــﺔ وﻟﺗﺣرﻳــر اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن أﺻــﻧﺎف اﻟﻣﻬــن ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟــﺔ اﻟــدور ﻛﺎﻳﻣﻳــﺔ إﺳــﻘﺎط اﻟﺣرﻛــﺎت
اﻟﻣﻧﺎﻫﺿــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﻼم وﺗﻬﻣــﻳش ﻣﺑــدأ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺗﺻـ ّـوﻓﻳﺔ
اﻟﻣﻣﺎﺳ ــﻛﺔ ﻟﻠﺣﻣ ــﺔ اﻷﺻ ــﻧﺎف 22ﻟﻔﺻ ــﻝ اﻻﻧﻬﻣ ــﺎم اﻟﺗﻧ ــوﻳري ﺑﺎﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ ﻋ ــن ﺗﺎرﻳﺧ ــﻪ وﺗﻌﻣﻳﻣ ــﻪ

ﺑﺈدﺧﺎﻝ اﻹﺳﻼم ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻟﻠﺗدﺧﻝ .ﻓﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻳﻌﻳد اﻟﻧظـر ﺑﺎﻷﺻـﻝ

اﻟﻐرﺑــﻲ وﻳﻌﻳــد اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺳــﻳر واﻟﺗرﻣﻳــز ﺑﻣــﺎ ﻻ ﻳﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺈﻋــﺎدة ﻗ ـراءة اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺑــﻝ ﺑﺗــدﻋﻳم
اﻹﻗﻔﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ ٕواﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧوﻳر ﻣن ﺟدﻳد.23
وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻ ﺑد أوﻻً ﻣن ﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﺻﻳﻎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﻌﻳد ﺑﺎﻹﻛراﻩ ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم
إﻟﻰ ﺣﻘﻝ اﻟﺗـداوﻝ اﻟﻔﻛـري اﻟﻐرﺑـﻲ .وﻫـذا ﻣـﺎ دﻓـﻊ ﻏﻠﻧـر إﻟـﻰ إﻋـﺎدة ﻗـراءة اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻹﺳـﻼﻣﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﺑوﺻــﻔﻪ ِﺧطﺎطــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 24ﻣﺣــﺎوﻻ ﺗﺳــﻔﻳﻪ أو ﺗﺗﻔﻳــﻪ اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ

أﺷﻛﺎﻻً ﺗوﺳطﻳﺔ ﺗﻣس ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗوﺣﻳد ،ﻣﺗﺧﻠﺻﺎً ﻫﻛذا ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن إﺷـﺎرات اﺳﺗﻔﺳـﺎرﻳﺔ ﺣـوﻝ
ﺷــرﻋﻳﺔ اﻟﺳــﻠطﺔ ،وﻛــذﻟك إﻟــﻰ اﻟﺗﻧــﺎزع ﻣــﻊ اﻟوﺟﻬــﺎت اﻹﻧﺎﺳــﻳﺔ واﻻﺳﺗﺷ ـراﻗﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوﻝ ﺑﺗﻌـ ّـدد
ﺻﻳﻎ اﻹﺳﻼم ﻣوﻟﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ.25

إن اﺳــﺗﺧدام ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘﺎﻋــدة واﻟــوﺣﻲ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ ﺛﺑﺎﺗﻬــﺎ ﻛــﺎن ﺿــرورﻳﺎً
ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻐﻠﻧ ــر ﻟ ــدﻓﻊ اﻟﻣﻘﺎﻟ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻐ ــرب ﻧﺣ ــو اﻟﺗﺣ ــرر ﻣ ــن إﻟ ازﻣ ــﺎت

اﻟﺷرﻋﻳﺔ .وﻟم ﻳﻛن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً إﻻّ ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﻗراءة اﻹﺳﻼم ﻣن ﻓرﺿـﻳﺔ ﺗـوﺣﻲ ﺑﺎﻻﻧـدﻣﺎج

وﻳﻌﻣم اﻹﻛراﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣـوﻻً
ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟوﺣﻲ :إن ﻣﺑدأ اﻟطﺎﻋﺔ ّ
ﻳﻠﺧص ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﻌﻳد ّ
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺑــدأ ﻓرﻋــﻲ ﻣﻠﺣــق ﺑﺎﻟطﺎﻋــﺔ .وﺗﺑﻌ ـﺎً ﻟــذﻟك ﻳﻌطّــﻝ ﻧظــﺎم اﻟﺗ ـراث ﻣــﺎ ﺗﺑﻘــﻰ ﻣــن
اﺗﺟﺎﻫــﺎت وﻳﻌطــﻲ ﻏﻠﻧــر ﻟﻧﻔﺳــﻪ ﺣــق ﻗــذف اﻟﺻــﻳﻎ اﻟﻛﻼﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ّـددة اﻟﻣﻧﺎﻫﺿــﺔ ﻟﻬــذا اﻟــدﻣﺞ
ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻋدة إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺣﺎرﻣﺎً إﻳﺎﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﻼم واﻟﺣﺿور ﻣﺳـﺗﻛﻣﻼً
ﻣﺗﺟددة.
ﺑذﻟك ﻧظﺎم اﻟﺗراث ﻣﺣوﻻً إﻳﺎﻩ إﻟﻰ طﺎﻗﺔ ﻟﻐوﻳﺔ
ّ
ﺗرﻣﻳم اﻟﺗﻧوﻳر :إﻧﺟﺎز ﺗدﻣﻳر اﻷﺻﻧﺎف
ﻟم ﻳﺳﺗﻣﻊ ﻏﻠﻧر إﻟﻰ ﺗﻔﺳﻳر دور ﻛﺎﻳم ﻟﻔﺷﻝ اﻟﺗﻧوﻳر وﻟم ﻳﻠـﺗﻘط ﻗﻠـق ﻣﻘﺎﻟﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـوض ﻓﻳﻣـﺎ

ﻳطرﺣ ــﻪ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻘﺎﻋ ــدة ﻣ ــن اﺳﺗﺷ ــﻛﺎﻻت ﺑ ــﻝ اﻛﺗﻔ ــﻲ ﺑ ــﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧﻘﻳ ــﺔ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻘﺎﻋ ــدة
ﺑﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﺳـﺗﺑداﻝ ﺿـرورة اﻟﻠﺣﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﺑﺎﻟراﺑطـﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳـﺔ ﻣـن ﺗﻌﻠﻘﺎﺗـﻪ ﺑﻧظـﺎم اﻟﺷـرﻋﻳﺔ

ﺳﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋﻧد دور ﻛﺎﻳم اﻟﻘﺑوﻝ واﻟرﺿـﺎ وﺗَ َﺣ ُﻛـم
اﻟﻘدﻳم ،ﻷن اﻟﻠﺣﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ
ّ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺗﻘﻌﻳدي .ﻓرﻏم دﻓﺎﻋﻪ ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﺿـرورة اﻹﻛـراﻩ ﻳﺗرﻛـز ﻧظـﺎم دور ﻛـﺎﻳم
5

اﻟﻧظــري ﻋﻠــﻰ إظﻬــﺎر ﻋــدم ﺗﻌــﺎرض اﻷﻓﻌــﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟﺳــﻠطﺔ ﻣــﻊ إرادة اﻟﻔــرد.

وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻬم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺻـﻳﻐﺔ أﺧـرى ﺑﺄﻧـﻪ ﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن اﻟﺣـﻝ اﻟﺗﻧـوﻳري اﻟـذي ﻳﺻـر
ﻋﻠﻳــﻪ دور ﻛــﺎﻳم ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻌــﺎرض ﺑــﻳن اﻟﺷــرﻋﻳﺔ واﻟﺳــﻳﺎدة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ

ﺑﻔك ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ أو اﻟﻠﺣﻣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳـﺔ ﺑـﻝ ﺑﺎﻟﻛﺷـف ﻋـن أن ﻣـﺎ
ُﻳ ِﻘﻔ ــﻝ ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻣﺑ ــدأ اﻟﺳ ــﻳﺎدة أﺻ ــﺑﺢ ﻣطوﻳـ ـﺎً ﻣ ــﻊ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻘ ــدﻳم اﻟﻣﻧ ــدﺣر ،ﻋﻧﻳﻧ ــﺎ ﺑ ــذﻟك اﻟراﺑط ــﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﺎﻷﺻــﻧﺎف اﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﺎﺗـت ﻣﻐﻳﺑــﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘــﻝ اﻟﺳـﻳﺎدة 26ﺣﻳــث
ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ﻳرﺗﺑطون ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.
إن ﻣﺎ ﻳﻘوﻟﻪ دور ﻛـﺎﻳم ﻳﻧﺣـو إﻟـﻰ اﻟﺣﻛـم ﺑﻌـدم ﻛﻔﺎﻳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﺑـﻳن اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻔـرد

وﺑوﺟوب اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻛﻔﻳﻠـﺔ ﺑﺳـرﻳﺎن اﻟﻘواﻋـد وﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ ﺑﺗﺣررﻫـﺎ ﻧﺳـﺑﻳﺎً ﻣـن ﻣﺑـدأ اﻹﻟـزام واﻹﻛـراﻩ

واﻟﻘﻬــر .وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻻ ﻳﺑــدو اﻹﻛ ـراﻩ ﻣﺑــدأ اﻟﻘواﻋــد ﺑﻧظــر دور ﻛــﺎﻳم ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﻫــو ﻧﺗــﺎج اﻧﻬﻳــﺎر
اﻟﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﻳث ﺑﻔﻌﻝ ﻏﻠﺑﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋداﻩ ﻣن ﻣﺑﺎدئ.

وﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك ﻓﺈن دور ﻛﺎﻳم ﻳوﻟﻲ رﻏم رﺑطﻪ ﻟﻠﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ 27ﺑﻣﺎ ﻳـذ ّﻛر ﺑﻣﺑـدأ اﻹﻛـراﻩ ،أﻫﻣﻳـﺔ
ﺣﺎﺳ ــﻣﺔ ﻟﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﻘواﻋ ــد ﻳﻛ ــﺎد ﻻ ﻳﺳ ــﺗدﻋﻲ اﻹﺧ ــﻼﻝ ﺑﻬ ــﺎ أﻳ ــﺔ ﻋﻘوﺑ ــﺔ ﻓﻌﻠﻳ ــﺔ .إﻧﻬـ ـﺎ اﻟﻘواﻋ ــد
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ« :ﻗواﻋد وﺳﻳطﺔ ﺗﻘـﻊ ﺑـﻳن ﺻـﻧﻔﻲ اﻟﻘواﻋـد اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،أي ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ

ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻳﻣﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،أي اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟّـف ﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻰ ﺑـﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔردﻳـﺔ،
وﺑــﻳن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗُﻌﻧــﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻧﻘﻳﻣﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻵﺧ ـرﻳن ،وﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ
اﻟﻣﺧﺻوﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﻌﻘــد ﻓــﻲ ﻣﺗﻧﻬــﺎ .أﻣــﺎ اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻠزﻣﻧــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻫﺎﺗــﺎن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗــﺎن ﻣــن

إن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣـن
اﻟﻘواﻋد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺟري إﻻّ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺻﻔﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔْ ،
ﻧﺗﺧــﺎﻟط ﻣﻌﻬــم ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻵﺧ ـرﻳن .ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻧﺟــد ﺑــﻳن ﻫــﺎﺗﻳن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن واﺟﺑــﺎت ﻣــن

ﺗﺗﺄﺻ ــﻝ ﻣ ــن ﺣﻳ ــث ﺗﻔرﻋﻬ ــﺎ ﻋ ــن طﺑﻳﻌﺗﻧ ــﺎ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،ﺑ ــﻝ
طﺑﻳﻌ ــﺔ أﺧ ــرى ،واﺟﺑ ــﺎت ﻻ
ّ
ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻬــﺎ ﺑﺻــﻔﺎت ﻣﺧﺻوﺻــﺔ ﻻ ﺗﻌــم اﻟﻧــﺎس ﺟﻣﻳﻌ ـﺎً» .28واﻟﺳ ـؤاﻝ ﻫﻧــﺎ ﻫــو :أﻻ ﻳﺣﻣــﻝ ﻫــذا
اﻟﺗﺑدﻝ اﻟذي ﻳﺻﻳب اﻟﻘواﻋد ﻣن ﺟراء اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ إﺷـﺎرة إﻟـﻰ ارﺗﺑﺎطﻬـﺎ ﺑﺣﻘـﻝ اﻟﺗـداوﻝ اﻟﺗـﻲ ﻻ
ّ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ إﻻّ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﻪ؟
ﺗﺄﺧذ ّ
إن ﻣــﺎ ﻳﺷــﻳر إﻟﻳــﻪ دور ﻛــﺎﻳم ﻫــو أﻧــﻪ ﻣــن ﻏﻳــر اﻟﻣﻣﻛــن رؤﻳــﺔ اﻟﻘواﻋــد ﺧــﺎرج ﺣﻘــﻝ ﺗــداوﻟﻬﺎ

وﺗﺧﺻﺻﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻛـن أن ﺗُﺳـﺗرﺟﻊ اﻟﻘواﻋـد ﻟﺗُﻧﻘـﻰ وﺗُـﻧظم ﻣـن ﺟدﻳـد
ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟدوﻟــﺔ .وﻟﻛــن إذا ﻛــﺎن ﻫــذا ﻣطﻠوﺑ ـﺎً وﻣﻣﻛﻧ ـﺎً ،ﻓﺄﻳــﺔ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﻋــﺎﻧﻰ اﻟﺗﻧــوﻳر
ﻣﻧﻬﺎ؟ ﻟﻣﺎذا اﻧﻬﺎرت اﻷﺧﻼق اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ وﻟﻣﺎذا اﺧﺗﻠت اﻟﻣﻔردات اﻟﺗداوﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﻳﺔ؟
6

ﻳﻛﺷــف ﺗﻌﻳــﻳن دور ﻛــﺎﻳم ﻷزﻣــﺔ اﻟﺣداﺛــﺔ أﻧــﻪ ﻣــن اﻟــوﻫم إﺳــﻧﺎد ﻗــوة اﻟﻘواﻋــد وﺛﺑﺎﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ أﻓﻌــﺎﻝ
اﻟدوﻟﺔ واﻧﻬﻳﺎر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،إذ ﻣﺎ ﻳﺑﺣـث ﻋﻧـﻪ دور ﻛـﺎﻳم إﻧﻣـﺎ ﻛﻳﻔﻳـﺔ اﺳـﺗﻌﺎدة
ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋط ﻻﻧﺗظﺎم دورة اﻟﻘواﻋد .ﻏﻳر أن ذﻟك ﻳﻔﺗرض دون أي ﺑرﻫﺎن أو ﺑﻳـﺎن أن اﻧﻬﻳـﺎر

اﻟوﺳﺎﺋط ﻋﺎرض ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ ﺗﺣـت وطـﺄة

ﺳﻳﺎدة اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدوﻳﺔ .29ورﺑﻣﺎ ﻫـذا ﻣـﺎ أﻋطـﻰ ﻣﻧﻔـذاً ﻟﻐﻠﻧـر ﻟﺗﺄوﻳـﻝ اﻟرؤﻳـﺔ اﻟـدور ﻛﺎﻳﻣﻳـﺔ

ودﻓﻌﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺧﻠــط ﺑــﻳن ﺛﺑــﺎت اﻟﻘــﻳم وﺟﻣودﻫــﺎ ،أي ﺗرّﻛزﻫــﺎ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻓــﺎرض ﺗﺻــدر ﻋﻧــﻪ

وﺗﺗﺄﺻﻝ ﺑﻪ.
ّ

وﻟذﻟك ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﺻدي ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد ﻻ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻣـﺎ ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون اﻟـذي

ﻳﺷﺗﻐﻝ ﺑﻪ دور ﻛﺎﻳم ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻧﺻﺎﺋﺣﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺑﻝ ﺑﻣﺎ ﻫـﻲ ﻋﻠﻳـﻪ ﻓﻌـﻼً ﻓـﻲ ﺣﻘـﻝ اﻟﺣداﺛـﺔ وأن

ـس ﺑﻌﻣوﻣﻳ ـﺔ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻘﺎﻋــدة ﻧﻔﺳــﻪ ،ﻻ ﻣــن ﺣﻳــث
ذﻟــك ﻳﻘﺗﺿــﻲ ﻛﻣــﺎ ﺳــوف ﻳﻧﻛﺷــف ﻟﻧــﺎ اﻟﻣـ ﱡ
اﻟﺗﺷــدﻳد ﻋﻠــﻰ أﺻــﻧﺎف اﻟﻘواﻋــد ﺑــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻟﻣﻘﺎﻳﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘواﻋــد ﻓــﻲ

ﻳؤﺻﻝ اﻟﻘواﻋد وﻳﻔرﺿﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﺗﻛﻣﻝ
ﺣﻘﻝ ﻫو ﻛﻧﺎﻳﺔ ﻋن إطﺎر ﻣﻠﺣق ﺑﻣرﻛز ّ
ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم دورة ﺗﺧﺻــﻳص اﻷﺣﻛــﺎم واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺑﺳ ـرﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓــﻲ دورة ﻛﺑــرى ﺗﺳــﺗﻌﻳدﻫﺎ ﻣــن
اﻟﺗداوﻝ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﻋﺟﺎز ،30ﺣﻳث ﺗﻔﻘـد ﺻـﻳﻐﺗﻬﺎ اﻟﻔرﺿـﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘرﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـﺔ ِﻟﺗُﺗﻠـﻰ 31ﺑﻣـﺎ

ﻣﺗﺄﺻــﻝ ﻓــﻲ
ﻫــﻲ ﺟــزء ﻣــن ﻟﻐــﺔ اﻟــوﺣﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺎﺳــك ﺑﻬــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺧــﺎرج أي ﻣرﻛــز ﺳــﻠطوي
ّ
اﻟـزﻣن ﻳطـرح ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﺻـد اًر ﻟﻠﻘواﻋـد ﻣـدﺑ اًر ﻟﻣﺿـﺎﻣﻳﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣـﺎً ﻵﻟﻳﺎﺗﻬـﺎ ﺑﻧﺳـﺦ ﻟﻐﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻟﻐــﺎت
ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺗدﻋﻲ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟدﻳﻣوﻣﺔ واﻟﺛﺑﺎت وﺗﺣوﻳﻝ اﻟوﺣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﻘوﻝ.32

ﻣﺗﺄﺻﻝ ﻓﻲ اﻟزﻣن وﺑﻳن اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﻐـﺔ
ﻫﻛذا ﻳﺳود ﺑﻳن اﻟﻘواﻋد اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز
ّ
اﻟ ــوﺣﻲ وﺿ ــﻊ ﻣ ــن ﻋ ــدم اﻟﻣﻘﺎﻳﺳ ــﺔ ،أي أن ﻧظﺎﻣﻬﻣ ــﺎ ﻳﻌطّ ــﻝ أﺣ ــدﻫﻣﺎ اﻵﺧ ــر وﻻ ﻳ ّﻛﻣﻠ ــﻪ .وﻻ

ﻳظﻬــر ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ إﻻّ إذا أُﺧــذت اﻟﻘواﻋــد ﻣــن ﺣﻳــث ﺳــﻳﺎﻗﺎﺗﻬﺎ واﺳــﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ودورات ﺗــداوﻟﻬﺎ

وﺳﺑﻝ ﺗﻧﻘﻳﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣدﺛﻲ واﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ.33

وﻣﺎ ﻳﻧﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌطﻳـﻝ اﻟﻣﺗﺑـﺎدﻝ ﻫـو أن اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻻ ﺗﻧوﺟـد إﻻّ ﻛﺣﻘـﻝ

ﻟﻔرض اﻹﻛراﻩ ،وأن ﻫذا اﻟﻔرض اﻟذي ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ اﻟﺳـﻳﺎدة ﻫـو اﻟـذي ﻳﺧ ّـرب دورة اﻟﻘواﻋـد وﻳﻔ ّﻛـك
اﻷطر اﻟوﺳﻳطﺔ.

ﻓﻌﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻘواﻋـد ﺑﺗـداوﻟﻬﺎ وﺗﺧﻠﺻـﻬﺎ اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻣـن
ﻏﻳر أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻠﻔت ﻓﻌﻼً أن ﻳـرﻫن دور ﻛـﺎﻳم ّ
ﻳؤوﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻧر أن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ
اﻟوزاﺋﻊ واﻹﻛراﻫﺎت وأن ّ
ﻳﺑﻳن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻟﻣﺎ ّ
ﺗ ــؤدي إﻟ ــﻰ اﻟﻠﺣﻣ ــﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳ ــﺔ وأن ﻗوﺗﻬ ــﺎ ﻻ ﺗﺗﻌ ـ ّـﻳن ﺑﺛﺑﺎﺗﻬ ــﺎ ﺑ ــﻝ ﺑﻘ ــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ إﻳﺟ ــﺎد وﺳ ــﺎﺋﻝ
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ﻳﻌﻳن أزﻣﺔ اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﻔﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑـدأ وﻋـدم
ﻟﻠﺗوﺳط ﺑﻳن اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ .وﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻳــﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــود ﻟﻠﻔــرد واﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺳ ـواء ،ﻟﻛوﻧــﻪ ﻳ ـرﺑط ﻫــذﻩ ّ
ّ
ﺑــدورة اﻟﺗﻘﻌﻳــد اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺑﺑت ﺑﺎﻧﻬﻳــﺎر اﻷﺻــﻧﺎف ،وﻫــو اﻧﻬﻳــﺎر أدى إﻟــﻰ ﺗﻔ ّﻛــك ﻫﻳﻛﻠﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
ـؤﻣن
اﻟﻘــدﻳم دون أن ﻳــؤدي ﺗﺑﻠــور اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ووﺿــوح ﻗواﻋــدﻫﺎ إﻟــﻰ إﻳﺟــﺎد ﺳــﺑﻝ ﺑدﻳﻠــﺔ ﺗـ ّ
اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗﻣﺎﺳك.

ﻟﻘــد اﻟــﺗﻘط دور ﻛــﺎﻳم ﻣﻛﻣــن ﺿــﻌف اﻟﺗﻧــوﻳر وﻫــو ﺑﺎﻟﺿــﺑط ﻓرﺿــﻪ ﻟوﺣــدات اﻟﻘواﻋــد وﻛﺳــرﻫن
ﻟﻣﻌــﺎﺑر اﻟوﺻــﻝ ﺑــﻳن أطــر ﺗــداوﻟﻬﺎ وﻣ ارﻛــز ﻓرﺿــﻬﺎ وﻋــدم ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن طﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ

اﻟﻘﻬرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻛﺎك ﻋن اﻟﻌﻘوﺑـﺔ .إن ﻫـذا اﻻﻧﻔﻛـﺎك اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻫـو ﺑﺎﻟﺿـﺑط

ﺗؤﻣﻧــﻪ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺄﺧــذ ﻫﻧـﺎ ﻓــﻲ اﻷﺻــﻧﺎف اﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﺷــﻛﻝ اﻟﻣـزاج اﻟــدﻣﺟﻲ ﺑــﻳن
ﻣـﺎ ّ
اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺑﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟدﻳﻧﻲ.
وﻟﻛن ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻟﻐﻠﻧر أن ﻳﻣر ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟرؤﻳـﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺗﺷـ ّﻛﻝ اﻟﻘواﻋـد ﻓـﻲ اﻟﻐـرب ،وﻋـن
ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟدور ﻛﺎﻳﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺑدأ اﻟﺗوﺳط اﻟﻘروﺳطﻲ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻌﻼج اﻷوﺣـد

ﻷزﻣﺔ اﻟﺣداﺛﺔ« :إن ﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻩ ﻣن ﻗﻠق ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻧﺎ ﻳﻌود ﻟﻸﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ وراء ﻗﻠﻘﻧـﺎ
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ :ﻏﻳــﺎب اﻷطــر اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗوﺳــط ﺑــﻳن اﻟﻔــرد واﻟدوﻟــﺔ .وﻟﻘــد رأﻳﻧــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻏﻧــﻰ

ﻋن ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺛﺎﻧوﻳـﺔ ﻟﻛـﻲ ﻻ ﺗطﻐـﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد وﺗﻘﻬـرﻩ ،وﺑﺗﻧـﺎ ﻧـرى اﻟﻳـوم أﻧﻬـﺎ

ﺿرورﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣرر اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻔرد ،أي أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻔﻳدة ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن».34

ﻓﻬﻝ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﺣوﻝ دون أن ﻳﺳﺗﻣﻊ ﻏﻠﻧر إﻟﻰ دور ﻛﺎﻳم ﻻﻟﺗﻘﺎط ﻣﺎ ﻳطرﺣﻪ ﻣن ﻧﺻﺎﺋﺢ
ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ؟

ﻛــﺎن ﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﻲ أﻻّ ﻳﺳــﺗﻣﻊ ﻏﻠﻧــر إﻟــﻰ دور ﻛــﺎﻳم وﻻ ﻳﺄﺑــﻪ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﺑﻠﺣﻣــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــدﻳم

اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﺑﺎﻷﺻــﻧﺎف ،إذ أن ﻫــذﻩ اﻟﻠﺣﻣــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﻗــد اﻧﺗﻬــت ﻓﻌﻠﻳـﺎً ،وذﻟــك ﻷن إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﺗﻧﺷــﻳط

اﻷطر اﻟوﺳﻳطﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟﻐرب اﻟﺣدﻳث ﻗد اﺳﺗُﻧﻔدت ﻣﻊ اﺳﺗﺳﻼم ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ
وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﺻـدر ﺗﺑرﻳـري ﻟﻬـﺎ .ﻏﻳـر أن ﻏﻠﻧـر ٕوان ﻟـم ﻳﺳـﺗﻣﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛـﻼم
ﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎدة
ّ
35

اﻟ ــذي ﻳ ــذ ّﻛر ﺑﺎﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ ﻣ ــن داﺧ ــﻝ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻐ ــرب ﻟ ــم ﻳﻐﻔ ــﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﻣ ــﺎ ﻗ ــد ﻳﻧ ــﺗﺞ ﻋﻧ ــﻪ ﻣ ــن

اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻛﺑرى إذا ﻣﺎ اﺳﺗُﻣﻊ إﻟﻳﻪ ﺑرﻣوز ﻧظـﺎم آﺧـر ﻣـﺎ ﻳـزاﻝ ﻳﺧﺗـزن ﻗـدرة ﻛﺑـرى ﻋﻠـﻰ طـرح
إﺷ ـﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳــﻠطﺔ وﻣﻔﻬــوم اﻟﻘواﻋــد ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺑﺈرﺟﺎﻋﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻟﻐــﺔ اﻟــوﺣﻲ ،أي ﺑﺗــرك اﻟﺳ ـؤاﻝ ﺣــوﻝ
اﻟﺷرﻋﻳﺔ راﻫﻧـﺎً وﻣﻔﺗوﺣـﺎً .وﺑﻬـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻳﺻـﺑﺢ ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻣﺎع إﻫﻣـﺎﻻً اﺣﺗ ارزﻳـﺎً ﻟﻣﻧـﻊ اﻟﺗﺳـرب
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ﺣوﻝ ﻣﺧﺎوف دور ﻛـﺎﻳم إﻟـﻰ ﻣﻧﺎﻓـذ ﻟﻠﻐـﺔ أﺧـرى ﺗﺿـﻊ ﻣﺑـدأ اﻟﺳـﻳﺎدة ﻓـﻲ
ﺑﻳن اﻟﻧظﺎﻣﻳن وﻟﻌدم ﺗ ّ
ﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻐﺔ اﻟوﺣﻲ ﻣن ﺟدﻳد.
ﻏﻠﻧر اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ :ﻣن اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﺷرﻳﺢ إﻟﻰ اﻟﺑﺗر
اﻷﻧــﺎس وآﻟﻳﺎﺗــﻪ ﻟﻳﺣﻠّــﻝ اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻣــﺎ ﻫــو ﺗــﺎرﻳﺦ
ﻟــﺋن ﻛــﺎن ﻏﻠﻧــر ﻗــد ﺗــزود ﺑﻌــدة ّ
اﻷﻧـﺎس ﻟﻣﺳـﺎﻋدة
وراﻫن ،ﻓﺈﻧﻪ ظﻝ ﻳﻌﻲ ﺟﻳداً أن ﻣﺎ ﻳﺣﻠّﻠﻪ ﻻ ﻳظﻝ ﻫﺎﻣداً ﻣﺳﺗﻛﻳﻧﺎً إﻻّ ﺑﺗدﺧﻝ ّ
اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ 36ﺑﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻧﺻ ـﺎب اﻟﺳــﻳﺎدة اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻹﺗﻣــﺎم إﻫﻣــﺎدﻩ وﻛﺳ ـرﻩ .وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺑــدو

اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣرﻛﺑﺔ واﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ ﻻ ﻳﻧﺑﺳـطﺎن ﻓـﻲ اﻟﻣـدى ﺑـﻝ ﻫﻣـﺎ ﺑﻌـدان ﻟـزﻣﻧﻳن ﻻ

ﻳﻧﻔﺻﻼن :زﻣن ﻳﻧطﻠق ﻣن ﺗوطﻳد اﻟﺳـﻳﺎدة ﻟﻳﺗﺷـ ّﻛﻝ ﻛﺗـﺎرﻳﺦ ﻟﻠﻐـرب وزﻣـن ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ﻳﻧﺗﻬـﻲ

دوﻣ ـﺎً ﺑﻣــﺎ ﻫــو اﻧﻔﺗــﺎح اﻟﺣــدﺛﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟــوﺣﻲ ﺑﺗﺧطــﻲ إﻟزاﻣﻳــﺔ اﻟﻘواﻋــد ،ﻗﺎذﻓ ـﺎً اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻫــو

ﺗﺷﻛﻳك ﺑﺄﺻﺎﻟﺗﻬﺎ وﺿـرورﺗﻬﺎ إﻟـﻰ دوران ﻫـو أﻗـرب إﻟـﻰ ﻣـﺎ أﺳـﻣﺎﻩ ﻏﻠﻧـر ﺑﻣﻳوﻋـﺔ اﻟﺗﻧـوﻳر ﻣﻧـﻪ
إﻟــﻰ ﺛﺑــﺎت اﻟﻘواﻋــد .ﻫــذا اﻟــزﻣن اﻟﻬــش ،زﻣــن دوران اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺷ ـ ّﻛﻠﻬﺎ

واﺳ ــﺗﻘواﺋﻬﺎ واﻧﻔراطﻬ ــﺎ ﻫ ــو اﻟ ــذي ﻳﺟﻌ ــﻝ ﻣﻧ ــﻪ ﻏﻠﻧ ــر زﻣﻧـ ـﺎً ﻣﻌﻳﺎرﻳ ــﺎ ،ﻣـ ـدﻋﻳﺎً أﻧ ــﻪ ﻳﻣﺛ ــﻝ اﻟﺛﺑ ــﺎت

ﻳؤﻣن ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻻﺳﺗﻧﻬﺎض اﻟﺗﻧوﻳر ﻓﻲ اﻟﻐرب.
واﻻﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻻ ﺑﻝ ّ

ﻟﻘد ﻓﺻﻝ ﻏﻠﻧر ﻫذا اﻟزﻣن اﻟذي ﻗﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻘواﻋد
إﻟﻰ ﺗوﺗر ﻣﺳﺗﻣر ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗﻔ ّﻛﻛﻪ واﻧﻬﻳﺎرﻩ ﻋن اﻵﻟﻳﺎت واﻟﻣﺗﺣرﻛﻳـﺎت اﻟﺗـﻲ أﺿـطﻠﻌت

ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺑــدور اﻟﻣﻠطــف ﻟﻬــذا اﻟﺗــوﺗر ،ﻗﺎذﻓ ـﺎً ﺑﺟﻣﻳــﻊ أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺷــرﻋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺷــطﺔ

ﺗﺟﻣـد اﻟﻘواﻋـد إﻟـﻰ ﻣﻘوﻟـﺔ ﻣﺟﻣﻠـﺔ ﻣﺑﻬﻣـﺔ
ﻟدورة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺣـدث وﻟﻐـﺔ اﻟـوﺣﻲ اﻟﺣﺎﺋﻠـﺔ دون ّ
وﺣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺑﻘﻰ ﺣﻳﺎً ﻓﻲ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﻌطﻰ ﻓﻠﻛﻠوري.37
اﺑﺗدﻋﻬﺎ ّ

ﻏﻳر أن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﻟﻘﺳـرﻳﺔ اﻟﻘواﻋـد ﻣـﺎ ﺗـزاﻝ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ٕواﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻧﺗﻪ ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻬت اﻷﺻـﻧﺎف اﻟﻣﻬﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻐـرب ،ﺑـﻝ إﻧـﻪ ﺗﻧﺑـﻪ
ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﺣوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ
ﻏﻠﻧر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﺎرة ﻣوﺿوع اﻟﺷرﻋﻳﺔ وذﻟك ﻣـن ﺧـﻼﻝ ّ
ـؤﻣن اﻟﻔﻌﺎّﻟﻳــﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳــﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳــق
إﺷــﺎرة داﺋﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺿــرورة ﻣرﺟﻌﻳــﺔ ﻟﻐــﺔ اﻟــوﺣﻲٕ ،وان ﺑﺎﺗ ـت ﻻ ﺗـ ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣـن ﻣﺻـﺎدر أﺧـرى ﺗﺗﻌ ّـﻳن ﻓـﻲ ﺣﻘـﻝ اﻹﺳـﻼم اﻟـراﻫن
ﻫذﻩ اﻟﺿرورة .إذ ﻗد ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻫذﻩ ّ
ﺑﻣــﺎ أﺻــطﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﻣﻳﺗﻪ ﺑ ـ«اﻟــدﻋوة» اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻧﺷــر اﻟﻘـرآن وﺗﻠﺟــﺄ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻧﻘــد

إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺻﻳﺣﺔ.38
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رﺑﻣــﺎ ﻟــم ﻳﻛــن ﻏﻠﻧــر ﻳﺗﺻــور ﻓــﻲ اﻟﺳــﺗﻳﻧﺎت ﻋﻧــدﻣﺎ طــور ﺗﻘﻧﻳﺎﺗــﻪ اﻟوﻗﺎﺋﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﻔﻬوﻣــﻪ
اﻟﻣرﻛ ــزي ﻟﺛﻧﺎﺋﻳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼم ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻐ ــرب أﻧ ــﻪ ﺳﻳﺿ ــطر ﻟﻼﻧﺗﻘ ــﺎﻝ ﻣ ــن اﻟﻔﺻ ــﻝ ﺑ ــﻳن اﻹﻧﺎﺳ ــﺔ

واﻻﺳﺗﺷ ارق إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣﻊ ﻧﻣوذج ﻳﺑدو ﻋﺻـﻳﺎً ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳـﺔ.39
وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﺈن ﻻ ﺷﻲء ﻳﻔﺳر ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻏﻠﻧر ﻣـﻊ ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج اﻟـذي ﺗﻣﺛـﻝ ﺑـﺎﻟﺛورة اﻹﻳراﻧﻳـﺔ

ﺑﺗﻘرﻳﺑﻪ ﻣن «اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ» 40ﺑﺻﻳﻐﺗﻪ اﻟﺳﻧﻳﺔ ﺳوى ﻣـﺎ اﻗﺗﺿـﺎﻩ اﻫﺗـزاز ﻣﺑـدأ اﻟﺳـﻳﺎدة ﻓـﻲ
اﻟﻐ ــرب ﻣ ــن اﻧﺗﻘ ــﺎﻝ ﻣﻧﻬﺟ ــﻲ ﺳـ ـرﻳﻊ ﻣ ــن اﻟﺑﺗ ــر اﻟوﻗ ــﺎﺋﻲ إﻟ ــﻰ اﻟﺿ ــﺑط واﻟﻧﺳ ــﺦ واﻟﻣﺳ ــﺦ وذﻟ ــك

ﺑﺗﺳرﻳب اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻝ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ .وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻻ ﻳﻣﻛـن أن

ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻧر ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺣﻠﻳﻼﺗـﻪ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﺳـﻳﺎﻗﻳﺔ ،إذ اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻫﻧـﺎ ﻻ ﻳﺑﻐـﻲ إﻻّ اﻟﺗطوﻳـق

واﻟﻣﺣﺎﺻرة ٕواﻋﺎدة ﺗرﻣﻳم ﻧظم اﻹﻗﻔﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻻﻟﺗﻣـﺎع اﻟﻣﻔـﺎﺟﺊ واﻟﺧطﻳـر
ﻟﺗﻘﺎﻟﻳـد اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻣﺞ ﺑـﻳن ﺻـﻼﺑﺔ اﻟﻘواﻋـد وﺗﻧﺷـﻳط ﺳـﺑﻝ اﻟوﺳـﺎﺋط ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﺈﻳﺟـﺎد

ﺗوﻟﻳﻔﺔ ﻏﻳر ﻣﻧﺗظرة ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﺳﻠف واﻟﺗﺧﻠق وﺗﺗﺧطﺎﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎً.41

ﻏﻳــر أﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺧطــﺄ ﺗﻣﺎﻣـﺎً اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﺗﻐﻳﻳــب ﻏﻠﻧــر ﻟﻣــﺎ ﻳﺷـ ّﻛﻝ ﻣﺻــدر اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻧﻣوذج اﻹﻳراﻧﻲ ﻛﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﻣر ،وذﻟك ﻷن ﻫذا اﻟﺗﻐﻳﻳب اﻟذي ﻳﺑـدأ

اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺗﻛوﻳن ﻣﻔﻬوم اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻳﺗﺷﺎﺑك ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ اﻟﻔﻛري اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
اﻟﻐرﺑــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﻛﺑــرى ﻟﻠــدﻓﺎع ﻋــن اﻟﺳــﻳﺎدة وﺗطوﻳــق ﻣــﺎ ﺑــدا ﻓﻌﻠﻳـﺎً ﺗﻔﻠﺗـﺎً إرﻫﺎﺑﻳـﺎً ﻋﻠــﻰ

ﻧظﻣﻬﺎ.

ﻛـﺎن ﻻ ﺑـد ﻣــن اﻟﻠﺟـوء إﻟــﻰ ﻫـذا اﻟﺗﺳــرب ﻻﺳـﺗﻣداد طﺎﻗـﺔ إﻋﻼﻣﻳــﺔ وﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻟﺗﻌﻳــﻳن ﻣـﺎ ﻳﺟــب

أن ﺗﻛـ ــون ﻋﻠﻳـ ــﻪ اﻷﺻـ ــوﻟﻳﺔ .ﻓﻬﻧـ ــﺎ اﻟرؤﻳـ ــﺔ ﺗﻣﻬّـ ــد ﻟﻠﻔﻌـ ــﻝ وﺗﺗﺧطـ ــﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ ﻟﻳﻧـ ــدرج اﻟﻔﻛـ ــر
ﻓﻌـﺎﻝ أﺻـﺑﺢ اﻵن ﻣؤﺷـ اًر ﻋﻠـﻰ
ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .وﺑﻬذا ﻓﺈن ﻣﻔﻬـوم اﻷﺻـوﻟﻳﺔ ﺑﻣـﺎ ﻫـو ّ
ﺗﺣﻘــق رؤﻳــﺔ ﻏﻠﻧــر ﻻ ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻷﺻــﻝ ﻣﺗطﺎﺑﻘ ـﺎً ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ ﺑــﻝ ﻷﻧــﻪ اﻧــدرج ﻓــﻲ ﻣﺟﻣــﻝ
اﻟﻣــداﺧﻼت اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻫﻣت ﺑﺗطوﻳــق اﻻﻧدﻓﺎﻋــﺔ اﻟﺧﻣﻳﻧﻳــﺔ وذﻟــك ﺑﺗوﺟﻳــﻪ
ﻣواﻗ ــﻊ اﻟﻧﻔ ــوذ اﻟﻔﻘﻬ ــﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻼﺧﺗ ارﻗ ــﺎت اﻟﺳ ــﻠطوﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﺑﺎﻧﺟ ــذاﺑﻬﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻘ ــوة اﻟﺟﻬﺎزﻳ ــﺔ

ﺑﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺣزﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔــﺔ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﻌطﻳــﻝ ﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﺷــرﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋـﺎدة ﺗﺷـﻛﻳﻝ اﻟﺣﻳـﺎة وﺧﺿـوﻋﻬﺎ ﺗـدرﻳﺟﺎً ﻋﺑـر

إﺣﻳﺎء اﻟﻔواﺻﻝ اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻣدﻣرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺳﻠطوﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

وﻋﻠﻳــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﺿــروري ﻓــﻲ اﻟﺑداﻳــﺔ اﻟﺗﻧــﺎزﻝ ﻋــن اﻟﺗﻧــوﻳر واﻻﻋﺗ ـراف ﺑﻬﺷﺎﺷــﺗﻪ

ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺳـ ــﻳﺎدة اﻟدوﻟـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈن إدراج ﻣﻔﻬـ ــوم اﻷﺻـ ــوﻟﻳﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣﻘـ ــﻝ اﻟرؤﻳـ ــﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳـ ــﺔ
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اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ رﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﺿرورة ﺣﻳن ﺧﺑت ﻗوة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻋﺎدت ﻣن ﺟدﻳـد ﻣﻔـردات

اﻟﻣﺗﻌﻳﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋـد وﻓرﺿـﻬﺎ
اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻣﻠﺗﺑﺳﺔ 42ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﻣﻔﺎﺻـﻝ ﺗﻘـﺎطﻊ ﺑـﻳن اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ
ّ
ﺑﺻ ــﻳﻎ إﺻ ــﻼﺣﻳﺔ أو ﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ وﺑ ــﻳن اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻐ ــرب ،ﺗﻘ ــﺎطﻊ ﻳﻌﻳ ــد اﻷﻣ ــور إﻟ ــﻰ

وﻳﺣﻛ ــم ﻣ ــن ﺟدﻳ ــد اﻹﻗﻔ ــﺎﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺻ ــﺎدر اﻟﺗﺳ ــرب ،وﻳﺗﺣﻘ ــق ﺑ ــذﻟك ﻫ ــدف ﻏﻠﻧ ــر
ﻧﺻ ــﺎﺑﻬﺎ ُ

اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﺈﺣﺑﺎط أﻳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣس ﺑﺳﻳﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب.

وﻟ ــﻳس ﻋرﺿـ ـﺎً أن ﻳﻠﻌ ــب ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻣ ــدﻧﻲ دو اًر ﻣرﻛزﻳـ ـﺎً ﻓ ــﻲ ﺿ ــرب اﻹﺷ ــﺎرات إﻟ ــﻰ
ـؤﻣن
اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ،إذ إﻧــﻪ ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻐــرب وﺳــﻳﻠﺔ وﻋﻧواﻧ ـﺎً ﻟﺗﻔﺗﻳــت اﻟــرواﺑط اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗـ ّ

ﺣﺿــور اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ دورة ﻟﻠﻘواﻋــد ﻻ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻹﻛ ـراﻩ ،ﻓﺈﻧــﻪ ُﻳﺳــﺗﺧدم اﻟﻳــوم ﻟﺗﻌظــﻳم ﻧﺻــﺎب
اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺣﺻــر دورة اﻟﻘواﻋــد ﺑﺛﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻷﻫــداف /اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻷرﺳــطﻳﺔ .43ﻫــذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ
ﺗﻧﻛﺷــف ﻣــﺎ أن ﻳﺣــﺎوﻝ اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﺳــﺗﻌﺎدة دورة اﻟــوﺣﻲ وﻛﺳــر اﻹﻗﻔــﺎﻝ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ
اﻟذي ﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ ﺑﻌد اﻧﻬﻳﺎرﻫﺎ ﻣن ﻟﻐﺎت وﺷﺑﻛﺎت ﺗداوﻟﻳﺔ ﺟﻬﺎزﻳﺔ ﺑﺎﺗت ﻣﺳـﺗﺗﺑﻌﺔ
ﻣن ﺣﻳث أﻓﻘﻬﺎ ﻟﻣﻧطق اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺣدﻳث.
ٕوان ﻫ ــذا ﻻ ﻳﻌﻧ ــﻲ إﻋط ــﺎء اﻟﺧط ــﺎب اﻟﻐﻠﻧ ــري دو اًر إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎً رﺋﻳﺳ ــﻳﺎً ﻓﻳﻣ ــﺎ ﺷ ــﻬدﻩ اﻻﺟﺗﻣ ــﺎع
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن ﺗراﺟﻌﺎت أﻫﻣﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﻧظم اﻟﺳـﻳﺎدة اﻟﻐرﺑﻳـﺔ ﺑﺎﻻﻧﻛﻔـﺎء إﻟـﻰ ﻧظـم

ـؤﻣن اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ ﻣﻘﺎﺻــد اﻟﺷـرﻳﻌﺔ أرﺿــﻳﺔ ﻟــﻪ ،ﺑــﻝ أن ﻫــذا اﻟﺧطــﺎب
اﻟﺗـراث ،ﺗ ارﺟــﻊ واﻧﻛﻔــﺎء ﻳـ ّ
اﻟﺗوﻗﻌﻲ اﻟﺗدﺧﻠﻲ ﻳﻌطﻲ ﺑﺻورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻧظرﻳﺔ وﻳوﻓّر آﻟﻳﺎت ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن
اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻹﺳــﻼم ﺑﻣﻌﻳــﺎر اﻟﺗطــﺎﺑق أو ﻋــدم اﻟﺗطــﺎﺑق ﻣــﻊ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ إﻟــﻰ
اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻷدﺑﻳــﺎت
ّ
ﺗﻌﻳﻳﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ وﻗوﻋﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻘــوﻝ اﻟﻘــوﻝ واﻟﻔﻌــﻝ .ﻫــذﻩ اﻵﻟﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻧﺗزاﻋﻬــﺎ ﻣﻣــﺎ

ﻳﺣﺗوﻳﻪ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ اﻟﻐﻠﻧري ﻣـن اﻓﺗ ارﺿـﺎت ﺗﺑـدو ﺑداﻳـﺔ ﺗﻌﺳـﻔﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎرﺿـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت
اﻟﺳــﻳﺎﻗﻳﺔ ،ﻏﻳــر أﻧﻬــﺎ ﻓﻌﻠﻳـﺎً إﺷــﺎرات إﻟــﻰ اﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ ﻣــن ﺣﻘــﻝ اﻟﻘــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﻔﻌــﻝ ﻻ ﺗﻔﻬــم إﻻّ ﺑﻬــذا

اﻟﻠﺣﺎظ.

ﻓﻠﻘــد ﻛــﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛــﺎن اﻟﺗوﻗــف ﻋﻧــد اﻟﺧطــﺄ اﻟــذي ﻳﻘــﻊ ﻓﻳــﻪ ﻏﻠﻧــر ﺣــﻳن ﻳﺻــﻳﻎ ﻣﻔﻬــوم اﻷﺻــوﻟﻳﺔ

ﺑﺻــورة ﺗﺗﻌــﺎرض ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻣــﻊ وﻗــﺎﺋﻊ اﻟﻠﺣظــﺔ اﻹﻳراﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﻧد إﻟﻳﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم .ﻏﻳــر أﻧﻧــﺎ

ﻣﺗﻧﺑﻬــون إﻟــﻰ ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻓﻳــﻪ أوﻟﺋــك اﻟــذﻳن ﺗﻣﺳــﻛوا ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﺳــﻳﺎﻗﻳﺔ ﻻﻧﺗﻘــﺎد ﻏﻠﻧــر ﺗﺧﻠﻳﻧــﺎ ﻋــن

ﻛﻧـﺎ ﻧﺳـﺗطﻳﻊ ﺗﺣﻘﻳـق ذﻟـك ﻟـو أﻧﻧـﺎ ﻟـم ﻧﻐﻠّـب
ﻣﻧطﻠق اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻐﻠﻧرﻳﺔ ﻟﻧرّﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻬـدف .وﻟَ َﻣـﺎ ّ
اﻟﻬم اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻹﻧﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺧرﻫﺎ ﻷﻫداﻓﻪ.
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اﻟﺗﺑﺻــر أﺣﻳﺎﻧ ـﺎً ﺑوﺳــﺎﺋﻝ
وﻛــذﻟك ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﻳﺎق ﻧﻔﺳــﻪ ﻗﺎدﺗﻧــﺎ ﻫــذﻩ اﻵﻟﻳــﺎت ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ ،إﻟــﻰ
ّ
اﻟﺧطــﺎب وﻣﺿــﺎﻣﻳن اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﺑﻣﻌــزﻝ ﻋــن أﻫــداﻓﻬﺎ .وﻫــذا ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﻠــﺗﻘط اﻹﺷــﺎرة اﻟﻧظرﻳــﺔ
اﻟﻛﺑــرى اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺑﻌــث ﻣــن ﻣﺿــﻣون اﻟﺗواﺻــﻝ اﻟــذي ﻳﻘﻳﻣــﻪ ﻏﻠﻧــر ﺑــﻳن اﻟﺣداﺛــﺔ واﻹﺳــﻼم ،وﻫــﻲ
إﺷــﺎرة ﻣﻛﻧﺗﻧــﺎ ﻣــن اﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ ﻣــن ﻗراءﺗﻬﻣــﺎ ﺑوﺻــﻔﻬﻣﺎ ﻧظــﺎﻣﻳن ﻣﻧﺑﺳــطﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣــدى ﻳﺧﺿــﻌﺎن

ﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺧﺎرج واﻟداﺧﻝ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﻣﺎ أزﻣﺎﻧﺎً ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺗﺗﻘﺎرب وﺗﺗﺑﺎﻋد وﺗﺗﻧﺎﻓر وﺗﺗﻼﻗـﻰ

ﺑﻳن ﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﻳت اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻟﺗﻌطﻳـﻝ اﻟـوﺣﻲ وﺑـﻳن ﻣﺑـدأ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟـذي
ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻻﺳــﺗرﺟﺎع ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﺿــﺑط
ﻟــم ﻳﻌــد ﺑﻌــد اﻧﻬﻳــﺎر اﻟــرواﺑط اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﻳﺟــد ﺻــﻳﻐﺔ ّ
ظم اﻟﺗــداوﻝ وﺗﺣــوﻝ دون ﺗﺷ ـ ّﻛﻝ أي ﺳــﻳﺎدات ﻋﻠﻳــﺎ
اﻟﻘواﻋــد وﺗﻧﺷــﻳط دورﺗﻬــﺎ ﺑﻠﻐــﺔ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳــﺔ ﺗــﻧ ّ
ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن.
ّ

ﻛﻣــﺎ ﻗﺎدﻧــﺎ ﺗﺗﺑــﻊ اﻟــﻧص اﻟﻐﻠﻧــري ﻣــن ﺣﻳــث إﻧــﻪ ﻳﻐﻠّــب ﺑﺻــورة ﺣﺎﺳــﻣﺔ اﻟﻔﻌــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــوﻝ إﻟــﻰ

إدراك ﻣﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻧﺻﺎً ﻓرﻳـداً ﺗﺧطـﻰ ﺻـﻳﻎ اﻟﻧﻘـد اﻟﻘوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑﺎﻟـدﻋوات إﻟـﻰ

اﻟﺣـوار واﻟﺗــداوﻝ واﻟـ أري ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﺣــﻳن ﺗﺧطـﻰ اﻟﻣﻌطــﻰ اﻟﺟــوﻫري ﻟﻠﺗﻧــوﻳر ،ﻣﺳﺗﻌﻳﺿـﺎً ﻋــن
ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻳﻎ ﺑﺎﻵﻟﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ أﻧﺗﺟﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻧﺷــﺎطﻪ اﻟﺗﻘرﻳﺑــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ .وﻗــد

أدى ﻫذا اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻐﻠﻧري إﻟﻰ اﻧﻛﺷﺎف ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ

ﺗﻐﻠّ ــب اﻟﻘ ــوﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔﻌ ــﻝ .44ﻣﺗوﻫﻣ ــﺔ ﺑ ــﺄن اﻟﺳ ــﻠطﺔ ﺗﻧﺷ ــﺄ ﺑﺗوﺣ ــد ﻣﻔ ــردات اﻟﻘ ــوﻝ وأن ﻣﺟ ــرد
ـؤﻣن اﻟﻣﻣﺎﻧﻌـﺔ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ ،ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﺑ ّـﻳن ﻣـن ﺗﺗﺑـﻊ اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻐﻧرﻳـﺔ ﻛﻳـف
اﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘوﻟﻳـﺔ ﻳ ّ
أن اﻟدﻋوات اﻟﺗداوﻟﻳﺔ واﻻﻧﺷﻘﺎﻗﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﻳﺔ واﻟﺗﺄوﻳﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻗد ُﻋطﻠت أو اﺳﺗُﺧدﻣت

وﺣ ّوﻟت إﻟﻰ إﻗﻔﺎﻻت ﺟدﻳدة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣس ﺑﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺣدﻳث.45
ُ

إن ﻫذا ﻣﺎ ﻳﻛﻣن وراء دﻋوة ﻏﻠﻧر اﻟﻣوﻫوﻣـﺔ اﻟﻐﺎﻟـب ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣﻐﻠـوب .وﻫـم ﻣﺿـﺎﻋف

ُﻳظﻬــر ﻛﻳــف أن اﻟﺗﻧــﺎزﻝ ﻓــﻲ ﺣﻘــﻝ اﻟﻘــوﻝ ﻳﺧــدم ﺗــرﻣﻳم اﻟﺳــﻳﺎدة ﻓــﻲ ﺣﻘــﻝ اﻟﻔﻌــﻝ .وﻟﻛــن اﻟﺳـؤاﻝ
اﻟذي ﻓﺗﺢ ﺑﺻﻳرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘد ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ،اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻟم ﻳظﻬـر ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﺻـﻳﻝ ﻫـذا اﻟﻧﻘـد ﻷﻧـﻪ
ظﻝ ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣ ِ
رﻛـ اًز ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎر اﻟﻛـﻼم ﻧﺣـو اﻟﻔﻌـﻝ ﻫـو أﻧـﻪ ﻟـو
ُ
ﻛﺎﻧت اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣـوار واﻻﻟﺗﻘـﺎء ﺷـرط أن ﻳﻧوﺟـد اﻹﺳـﻼم ﺑـدون وﺣـﻲ ﺻـﺣﻳﺣﺔ ﻟﻣـﺎ ﻓﺷـﻠت
اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠـوغ اﻟﺣداﺛـﺔ وﻟﻣـﺎ اﻧﺗﻘـﻝ ﻣﺷـروﻋﻬﺎ ﺑﻧﻳوﻳـﺎً إﻟـﻰ اﻟﻐـرب ﻣﺗﺣﻘﻘـﺎً

ﺑﺎﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ .ﻫــﻝ اﻟﺣداﺛــﺔ إﺳــﻼم ﺑــﻼ وﺣــﻲ :إﺳــﻼم اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﻬرﻳــﺔ؟ إﻧﻬــﺎ ﻛــذﻟك ﺗطــوي

اﻹﺳﻼم طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ُﻳﻣس ﺑﻧظﺎم اﻹﻗﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟـوﺣﻲ وﺑﻣﺑـدأ ﺗﻣﺎﺳـﻛﻪ وﻗوﺗـﻪ :ﻣﺑـدأ اﻟﺳـﻳﺎدة .أﻣـﺎ
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اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛــﻼم اﻹﻧﺎﺳــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﺣــوﻝ اﻹﺳــﻼم ﻓﻠﻳﺳــت ﺳــوى اﻻﻧﺷــﻐﺎﻝ اﻟــدؤوب

ﺑﺗﺣﺳﻳن ﻫذا اﻟﻧظﺎم.46
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 - 6نقصد بدورة اإلسالم الداخلية دورة تداول القواعد التي ال تنف ّ
ك عن أطرھا المنظّمة من دون أن يؤدي ھذا التنظيم إلى تحويل
أحكامھا إلى إجراءات تدخلية توسع اإلجراءات اإلدارية ولغتھا المفروضة باسم القانون .ولقد أبصر جاك بيرك حدود ھذه الدورة حين
أشار بصورة ثاقبة إلى الشح الذي تشھده لغة القرآن في طرق التعبير القانونية في مقابل طرق التعبير األخرى التاريخية والطبيعية
واألخروية ولكن من دون أن يتمكن من استكمالھا أو تفصيلھا .للوقوف على ھذه اإلشارة عند جاك بيرك انظر:
Jacques Berque: Relire Le Coran, Preface de Mohamed Bennouna, Albin Michel, Paris, 1993.
 - 7حول مفھوم العقل المجرد وحدوده وسبل استحضاره في إطار الممارسة اإلسالمية التاريخية راجع طه عبد الرحمن :العمل الديني
وتجديد العقل ،المركز الثقافي العربي ،ط ،3بيروت2000 ،م.
 - 8لإلطالع على ھذه الصيغ أنظر مثالً:
Akbar Ahmed: Gellner Complete Teacher in a Divided World, The Time Higher Education,
Supplement, No.1167, March 17, 1995.
وال يقتصر األمر ھنا على ھذه الصيغ التقريظية بل يطال أيضا ً صيغا ً انتقادية تقود برأينا إلى األمر نفسه .راجع بھذا الخصوص سامي
زبيدة :أنثروبولوجيات اإلسالم ،مناقشة ونقد ألفكار إرنست غلنر ،دار الساقي ،بيروت1997 ،م.
 - 9حول دواعي االنفصال عن التقليد الذي يبدو من وجھة النظر الحديثة شكالً نظاميا ً رمزيا ً مناسبا ً الشتغال آليات النظام القديم أنظر:
Alasdair Macintyre: After Virtue, A Study in Moral Theory, Duckworth, London, 1985.
 - 10نستفيد ھنا من القراءة الھامة التي يقوم بھا ألصول الفكر السياسي الكانطي جان فرانسوا ليوتار وذلك في إطار محاولته إعادة كتابة
الحداثة .للوقوف على ھذه القراءة والتعرف إلى مقدماتھا انظر:
Jean Francois Lyotard: The Postmodern Explained, Translation by Don Barry, Bernadette Maher,
Julian Pefanis, Virginia Spate, and Morgan Thomas, University of Minnesota Press, Minneapolis,
1997.
كما وانظر:
Jan Francois Lyotard: L, Enthousiasme, La Critique Kantiunne de La Histoire, Galilee, 1986.
 - 11ونعني بذلك أن المشروعية في جوھرھا تتمثل بإسناد السلطة وتفسير ضرورتھا ووجوب الطاعة لھا بمبدأ سابق عليھا ،وھو ما ال
يقوم مبدأ السيادة إالّ على تھميشه وإسقاطه.
12
- Jan Francois Lyotard: L, Enthousiasme, La Critique Kantiunne de La Histoire, Galilee, 1986.
 - 13يدخل مفھوم األصناف المھنية  Corporationبما ھو تجمعات الحرف التي تنظم نفسھا بناء لقواعد عرفية تشمل المھنة وأداءاتھا
الداخلية ،ويُنظر إليھا بما ھي تجمعات تتداخل فيھا المراتب واللغات والتوسط االجتماعي في صلب المشروع النظري الدور كايمي ال
بل في أصل التواصل واالنفصال بين األساليب والطرق التفكرية في العلوم االجتماعية .راجع بھذا الخصوص:
Emile Durkheim: The Division of Labor in Society, Translated by George Simpson, The Free Press of
Glencoe, New York, 1960.
 - 14إننا إذ نشير إلى ھذه االستعانة فإننا ال نعني بذلك تناسبا ً في نفس القدرة بين السلطة الفقھية اإلسالمية بصيغتھا التاريخية والسلطة
الغربية الحديثة بل محاولة إلدخال عناصر جديدة في سلطة أقوى.
15
- Ernest Gellner: Plough, Sord and Book, The Structure of human History, Collins Harvil, London,
1988.
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 - 16ما نريد أن نشير إليه ھنا ھو أن غلنر يعود فيستند إلى أرسطو ليظھر أن العقل ال يبدو أساسا ً كأصل في سياسات أرسطو رغم
ارتباط فلسفة ھذا األخير بالعقالنية .فالطبيعة ھي المرجعية التي تبرّر الفصل بين العبد والسيد وتتأسس عليھا السلطة ،ولذلك فال تواطؤ
عقلي إالّ ومحكوما ً سلفا ً بھذه القسمة السلطوية .للتعرف إلى ھذه الوجھة في سياسات أرسطو انظر:
Aristotle: The Politics, Translated With an Introduction Notes and Appendixes, by Ernest Barker,
Oxford University Press, London, 1952, p 3.
 - 17المقصود ھنا مبدأ العلة« :ال يوجد شيء بدون علة تعطى له» ،ھذا المبدأ الذي يأخذه ھيدغر عن ليبنتز ويعرّف به العقالنية الحديثة.
انظر:
Martin Heidegger: The Principle of Reason, Translated by Reginal Lilly, Bloomington: Indiana
University, 1991.
 - 18وھذا ما يفسر لماذا أعطى إرنست غلنر اإلكراه الدور كايمي معنى سلبيا ً يجعل من استبعاد تقنياته ومتحركياته أمراً ممكنا ً بما ھو
استبعاد ال ينف ّ
ك عن نزع المشروعية عنه.
 - 19لنشر ھنا إلى أن ھذه اللغات رغم أنھا تتساوى من حيث مبدئھا الذي يلحم مزاجھا فإنھا تظھر مختلفة من حيث آليات اشتغالھا .غير
أن التعامل مع ھذه الصيغ في لحاظ كونھا فعّالية عبارية حاكمة ،أي «لحمة منطقية» ،ھو الذي وجه إرنست غلنر نحو تيارات الكالم
اإلسالمي التي تستحضر دورة القواعد في مرتبة النظم العقالنية المجردة .للمزيد من االطالع حول قراءة غلنر لھذه التيارات انظر:
Ernest Gellner: Moslem Society, Cambridge University Press, London, 1981.
 - 20غير أن ھذا ال يطال مبدأ اللحمة المنطقية رغم انتماءه لنفس العائلة اللغوية العلمية ،إذ ما يكسب ھذا المبدأ مشروعيته اإلسنادية كما
يُستفاد من غلنر ،إنما ھو بالضبط قدرته على صياغة الفرض األولي ودوره األساسي في تشكيل مفرداته.
 - 21حول ھذا المعنى يشير برتراند دي جوفينيل إلى نشوء مبدأ السيادة مع ھوبس ووقوع الجميع في سحره ،من لوك إلى روسو مروراً
ببوفاندوف منجذبين إلى تلك الفكرة التي لمعت في سماء الغرب مفتتحة الحداثة «فكرة السيادة بذاتھا التي لن يجرؤ أحد فيما بعد على
إنكار وجودھا ،ولن يجري العمل سوى على تقسيمھا أو إناطتھا بالجھة التي تجعل استخدامھا يظل األقل خطورة .غير أن الفكرة ھي في
ذاتھا خطرة» .راجع بھذا الخصوص:
Bertrand De Jouvenel: Sovereignty, an inquiry into Political Good, Translated by J. f Huntington,
Cambridge University Press, London, 1957, p 198.
 - 22حول ھذه المماسكة التي تمت في سياق اندماج الحرفيين بالطرق الصوفية وأيضا ً حول الدور المناھض للدولة الذي لعبته األصناف
في حقل اإلسالم التاريخي انظر:
Bernard Lewis: The Islamic Guilds, The Economic History Review, Volume VIII 1937-1938, p 27, 36.
 - 23وبھذا المعنى تختلف ھذه المحاولة إلعادة صياغة التنوير بما تسعى إليه من أھداف وما تتوسل به من آليات عن تلك التي نشھد
وجودھا في الكتابة الغربية الحديثة .للتعرف إلى صيغة من ھذه الكتابة حيث تكتسب ھذه المحاولة شكالً نموذجيا ً انظر:
Jurgen Habermas: Legitimation Crisis, Translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1975.
24
- Ernest Gellner: Moslem Society, Cambridge University Press, London, 1981.
 - 25كنموذج لھذه الوجھات راجع:
Michael Gilsenan: Recognizing Islam, an Anthropologist's Introduction, Croom Helm, London and
Sydney, 1982.
 - 26منتقداً ھذا التغييب «العنيف» لألصناف المھنية في حقل الحداثة ،يشير دور كايم إلى أن «ما تشعر به المجتمعات المتمدنة من توق
إلى الحياة ھو حجة ناجزة على أن إقصاء األصناف بصورة جذرية لم يكن ليش ّكل حالً ،وأن اإلصالح الذي قاده تورجو إنما يستوجب
إصالحا ً آخر ال يمكن تأجيله أو تأخيره» .انظر:
Emile Durkheim: The Division of Labor in Society, Translated by George Simpson, The Free Press of
Glencoe, New York, 1960, p 10.
 - 27راجع بھذا الخصوص:
Emile Durkheim: Professional Ethics and Civic Morals, Translated by Cornelia Brookfield, With new
preface by Bryan S. Turner, Routledge, London and New York, 1957, p 1.
 - 28المرجع نفسه ،ص.3
 - 29رغم ما يكشفه التحليل الدور كايمي من أن ما ينھار في حقل الحداثة إنما ھو األشكال الوسيطة التي تؤ ّمن انتظام دورة القواعد ،فإن
ھذا االنھيار ليس أمراً طارئا ً كما يوھمنا دور كايم بل ھو مفتاح النسق الحديث الذي يؤصّل جيرمي بنثام  Jeremy Benthamأھم
مفاھيمه :الطاعة .للوقوف على ھذا المفھوم انظر:
Jeremy Bentham: A Fragment on Government, 1776 in Peter Gay: The Enlightenment: An
Interpretation, 2 vols, Wildwood House, London, 1973.
وبالرغم من ذلك فإننا مازلنا نشھد في حقل التداول الجامعي الراھن العودة إلى أصول التحليل الدور كايمي لفھ م المتحركي ة الت ي دفع ت
بـ«دولة الرعاية» نحو االنھيار وذلك بالتعامل مع ھذا االنھيار بوصفه مستجداً وعارضا ً .انظر بھذا المعنى:
Pierre Bourdieu: Acts of Resistance, Against The Tyranny of The Market, Translated From French by
Richard Nice, New York: Verso, 2002.
 - 30من حيث ظاھرة يبدو الكالم حول «لغة اإلعجاز» وكأنه يدفع بحجج عقائدية تزعزع لحمة المفاھيم اإلناسية ،وإذا كنا نعتبر أن
األمر ليس على ھذا النحو إالّ من حيث ظاھره ،فإننا نكتشف وراء ھذا الظاھر ما يدحضه ويثلم حقيقته ،وھو فعالً ما قام به بول فايربند
الذي يؤسّس مقالته على إدراكه لما يبدو حاسما ً لقراءة نظام لغوي معين ،وھو ما يتوفر عليه ھذا النظام من «أفكار مفتاحية» يعرّف بھا
نفسه .والشرط الضروري لكي يكون لھذه األفكار دورھا الحاسم ھو أن ينصاع األنّاس لمضامينھا دون أن يسعى إلى تغييرھا أو تعديلھا.
وھكذا تكتسب لغة اإلعجاز مشروعيتھا ھنا بوصفھا فكرة مفتاحية .راجع بھذا الخصوص:
Paul Feyerabend: Against Method, Verso, London New York, 1993, p 187-189.
 - 31ال تُفھم التالوة في ھذا اللحاظ إذا ما أعيدت قراءتھا في ضوء ما سميناه منوھين بما قاله جاك بيرك دورة اإلسالم الداخلية إالّ بما
ھي سر النموذج اإلسالمي ومفتاحه الذي إذا مس تتعطّل آليته ،وھي بھذا المعنى تنفتح على أفق يحرّرھا من إشكاليتھا التاريخية في حقل
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الكتابة اإلسالمية والتي تقف بھا عند لوازم ممارستھا برد ھذه اللوازم إلى حيثيات نطقية وجسدية .حول ھذه الحيثيات انظر محمد كريم
الكوّاز :كالم ﷲ ،الجانب الشفاھي من الظاھرة القرآنية ،دار الساقي ،ط ،1بيروت2002 ،م.
 - 32انظر محمد السيد الجليند :درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،سلسلة تقريب التراث ،مركز األھرام للترجمة
والنشر ،ط ،1القاھرة1988 ،م.
 - 33تش ّكل الحركات اإلسالمية الحديثة من ھذه الحيثية انقطاعا ً مفاجئا ً حين تنطلق إلعادة بناء الممارسات اإلسالمية التي أصابھا التف ّكك
من الموقع الذي تحتله الدولة الحديثة من دون أن تتمكن من تفكيك ھذا الموقع أو االنفكاك عنه .راجع حول ھذه النقطة نص المقابلة التي
أجرتھا صبا محمود مع طالل أسد تحت عنوان:
Modern Power and The Reconfiguration of Religious Traditions, Sher, Volume 5, Issue 1:Contested
Politics, updated February 27, 1996.
34
- Emile Durkheim: Professional Ethics and Civil Morals, Translated by Cornelia Brookfield, With
new preface by Bryan S. Turner, Routledge, London and New York, 1957, p 96.
35
- Bertrand De Jouvenel: Sovereignty, an inquiry into Political Good, Translated by J. F Huntington,
Cambridge University Press, London, 1957.
 - 36للمزيد حول تكامل األنّاس مع أھداف الدولة الحديثة راجع:
Talal Asad: Anthropology and the Colonial Encounter, ed, Ithaca Press, London, 1973.
37
- Ernest Gellner: Moslem Society, Cambridge University Press, 1981.
 - 38ليست النصيحة إالّ ممارسة نقدية ال يسعنا لتحديد طبيعتھا إالّ أن نميّز بينھا وبين مفھوم النقد العام الذي تش ّكل في سياقات التنوير،
فلئن كان النقد العام في جوھره يتمثل بكونه حقا ً يعطى لفئة المتنورين وحيث يُقيّد ھذا الحق بالطاعة المسبقة للدولة ،فإن النصيحة
تستعمل باألساس ضد الدولة وھي ليست حقا ً يعطى لفئة بل واجبا ً على كل مسلم .للتعرف إلى ھذا المفھوم انظر:
Talal Asad: Genealogies of Religion, Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, The
John Hopkins University Press, Blatimore and London, 1993.
 - 39مفتتحا ً الكالم عن ھذا النموذج يشير غلنر إلى ھذا االستعصاء بقوله« :فلئن كان ما يجعل اإلسالم مقبوالً في العالم الحديث إنما
نزعته إلى التطھر والمساواة والنصية ،فلماذا لم تتحقق والحال ھذه معظم النجاحات السياسية المبھرة إالّ من جانب وجھة إيمانية تفتقد
إلى ھذه الخصائص ال بل إنھا تقع في ما ھو نقيض لھا» .راجع:
Ernest Gellner: Postmodernism, Reason and Religion, Routledge: London and New York, 1992, p 17.
 - 40المرجع نفسه ،ص.17
 - 41التسلف بصيغته العملية ھو االقتداء بالسلف بھدف التنمذج ،أما التخلق فھو تحصيل ھذا التسلف/التنمذج وتوصيله بصيغ إشارية
مفصولة عن أي سماكة عبارية .بخصوص العالقة بين ھذين المفھومين في تش ّكالت اإلسالم الصوفية انظر طه عبد الرحمن :العمل
الديني وتجديد العقل ،المركز الثقافي العربي ،ط ،3بيروت2000 ،م.
 - 42إن ھذه العودة ھي التي تفسّر تب ّدل الحقل السياسي الرمزي للثورة الذي قامت عليه تجربة الخميني وذلك بإحالل لغة المجتمع
المدني التي تستبدل التداول الطبيعي بتداول قولي مسلوب الفعّالية وال تؤدي إالّ إلى تمتين سلطة الفرض المصاغة.
 - 43يعبّر أرسطو عن ھذه الثنائية بحصر التداول في دائرة الوسائل التي تستجيب ألھداف مصاغة سلفا ً تح ّدد بما ھي ثابتة وال تُحمل إالّ
على نفسھا اتجاه ھذه الوسائل .راجع بھذا الخصوص:
Aristotle: The Nicomachean Ethics, Translated by J. A. K. Thomson, Revised With Notes and
Appendices by Hugh Tredennick, Penguin Books, London, 1983, p 119.
 - 44ھذا ما نجده مثالً عند طه عبد الرحمن في كتابه :سؤال األخالق ،مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،المركز الثقافي
العربي ،ط ،1بيروت2000 ،م.
 - 45نشير ھنا إلى أن ھذا المنحي الذي تقوم عليه قراءتنا لھذه الدعوات ھو بالضبط ما نتحصّل عليه مما يوفّره النص الغلنري حولھا في
حقل الحداثة من إرشارات يأتي في طليعتھا التغفيل عن مبدأ السيادة ،أي بمفردات ھذا النص تفريغ السياقات التقعيدية من اإلكراه ودفعھا
بدالً من ذلك نحو لغة العالمات الداللية .للوقوف على مجمل موقف غلنر نم ھذه الدعوات انظر:
Ernest Gellner: Postmodernism, Reason and Religion, Routledge: London and New York, 1992.
 - 46إننا إذ نشير ھنا إلى المقالة الغلنرية وما اقتضته من مفاھيم تحكم بھا حقل اإلسالم الراھن فإننا ال نقصد بذلك أن اإلناسة من حيث
صيغھا وسبلھا علم موحد ال يشوبه التع ّدد أو التنوع بل ما يموّه منھا ھموم ھذه المقالة ويغفل عن أھدافھا .كنموذج لھذا التغفيل راجع:
Lawrence Rosen: Anthropology of Justice, Law as Culture in Islamic Society, Cambridge University
Press, London, 1989.
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اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟ ِ
ِ
اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻤﻔﻬﻮم
اﻷﺻﻮﻟﻴﺔُ ﺑﻴﻦ
ﱢ
ﱢ
ﻣﻨﺬ أن ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،وأﺧﺬت ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌــﻮدة ﺑﺎﻻﺳــﻼم إﻟــﻰ ﻗﻴـ ِ
ـﺎدة
ُ
ِ
ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻟ ِﺮﻳﺒﺔ واﻟﺤﺬ ِر إﻟﻴﻬﺎ  ،وﻟﻢ ﻳﺘــﻮا َن
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،أﺧﺬ
ُ
اﻟﻐﺮب ُﻣﻤﺜﻼً ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ
ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﻳﱠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﻠ َ
ّﺺ ﻣﻨﻬﺎ  ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﺤﺘﻮﻳَﻬﺎ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت ٌ

ـﺎﺑﻲ
ﱠﻬﻢ اﻹﺳـ ُ
ﺗﺘﻬﻢ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،ﻓﺘﺎرًة ﻳُـﺘ ُ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ  ،اﻟﺘﻲ ُ
ـﻼم ﺑﺄﻧــﻪ إرﻫـ ّ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮ ِ
ـﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴـ ِ
ﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛــﺔ اﻷُﺻـ ِ
ٍ
ﺑﻂ اﻟﺤﺮ ِ
ـﻴﺤﻴﺔ
وﻣﺘﻄﺮف  ،وﻣﺘﻌﺼﺐ  ،ﻓﻲ
وأﺻﻮﻟﻲ،
،
ٌ
ﱞ
اﻟﻤﺘﻌﺼـ ِ
ـﺒﺔ  ،اﻟﺘــﻲ ﺧﺎﺿــﺖ ﺻــﺪاﻣﺎً ﻃــﻮﻳﻼ ﻣــﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ  ،اﻧﺘﻬــﻰ ﺑﻐﻠﺒــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ  ،وﺗﺤﺪﻳــﺪ دور
ِ
وﺗﺤﺠﻴﻢ دورﻫﺎ.1
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ،

ـﺎء
واﻷﺻ ــﻮﻟﻴﺔُ اﻟﻤﺴ ــﻴﺤﻴﺔُ رﻓﻀ ــﺖ اﻟﺘﺠﺪﻳـ ـ َﺪ َ
واﻟﻌﺼـ ـﺮﻧﺔ  ،وﺣﺎرﺑ ــﺖ ااﻟﺘﻘ ــﺪم اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ  ،واﺿ ــﻄﻬﺪت اﻟﻌﻠﻤ ـ َ
واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ  ،وﻇﻬﺮت ﻣــﻦ ﺟـ ﱠﺮاء ﻫــﺬﻩ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ :ﺣﺮﻛـﺔُ اﻟﺘﻨــﻮﻳﺮ  ،واﻟﻔﻠﺴــﻔﺎت اﻟﻤﻀــﺎدة ﻷﻓﻜــﺎر اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ

ـﺪم
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﱠ
وﻳﻘﻬﺮ اﻟﻌﻘــﻮل  ،وﻳﻌـ ُ
ـﺎرض اﻟﻌﻠــﻢ  ،وﻳﺤــﺎرب اﻟﺘﻘـ َ
ﺷﻮﻫﺖ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ  ،وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻀﻄﻬ ُﺪ ُ
اﻟﻬــﻮة ﺑــﻴﻦ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠــﻢ  .وﻗﺎﻣــﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔُ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺳــﻴﺦ
واﻟﺘﻄﻮر  ،وأﺳﻬﻤﺖ َردة اﻟﻔﻌﻞ ﻫــﺬﻩ ﻓــﻲ زﻳــﺎدة ُ
ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻋﻲ اﻷوروﺑــﻲ  ،وأرادت ﺗﻌﻤﻴﻤــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ دﻳــﻦ ِ
وﻣﻠّــﺔ  ،ﺑﻬــﺬف ﺗﺸــﻮﻳﻪ اﻟﻨﻈــﺮة إﻟــﻰ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ أﻓﻜﺎرﻫﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
ﱢ
وﻗــﺪ ﺗــﺪاول اﻹﻋﻼﻣﻴــﻮن اﻟﻌــﺮب ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ  -ﺑﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻴــﺎح اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨــﺎن ﻋــﺎم 1982م ، -

وﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻫﻢ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن واﻟﻤﺤﻠﻠــﻮن اﻟﻨــﺎﻃﻘﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﻛﻤــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﻠﺘﻪُ اﻷوﺳــﺎ ُ
ط اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴ ـﺔُ
ِ
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،
اﻹﺳﻼﻣﻲ ..
ّ
ـﻄﻠﺢ ﺑﻤــﺎ ﻳﺤﻤــﻞ ﻣــﻦ ِدﻻﻻت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳــﺔ  ،ﻻ ﻳُﻌﺒــﺮ ﺗﻌﺒﻴــﺮاً دﻗﻴﻘ ـﺎً ﺗــﻮﺣﻲ ﺑــﻪ
واﻟﺤﻘﻴﻘ ـﺔُ أن ﻫــﺬا اﻟﻤﺼـ َ
ﻟﻔﻈﺔُ )اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ( اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً  ،وﺧﺎﺻﺔً ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ ﻣــﻦ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻳــﺔ
ٍ
ﺷﺘﻴﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻌﺖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺪم  ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﱠ ُ

ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :

ﻻ ﻧﺠــﺪ ذﻛ ـﺮا ﻟﻬــﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤــﺔ )اﻷُﺻــﻮﻟﻴﺔ( ﻓــﻲ ﻣﻌــﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐ ـﺔ  ،ﺑــﻞ ﻧﺠــﺪ َﺟــﺬرﻫﺎ اﻟﻠﻐــﻮي وﻫــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ :

)أﺻﻞ(  ،واﻟﻨﺴﺒﺔُ إﻟﻴﻬﺎ ) :أُﺻﻮﻟﻲ(.

1

ـﻞ  :واﺣـ ُﺪ اﻷُﺻــﻮل  .ورﺟــﻞ
ﻗﺎل اﻟﺮازي )ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ أﺑــﻲ ﺑﻜــﺮ( )ﺗ ـ 666ﻫ ـ( ﻓــﻲ ﻣﺨﺘــﺎر اﻟﺼــﺤﺎح ) :اﻷﺻـ ُ

أَﺻﻴﻞ  :أي ُ ،ﻣﺤﻜﻢ

اﻟﺮأي( .2

ـﻞ
ـﻞ  :أﺳــﻔﻞ ﻛــﻞ ﺷــﻲء  ،وﺟﻤﻌــﻪ  :أُﺻــﻮل  ،وأ ُ
َﺻـ َ
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﺗـ711ﻫـ( ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) :اﻷَﺻـ ُ
ﻟﻲ :
اﻟﺸﻲء :ﺻﺎر ذا أَﺻﻞ  .ﻗﺎل أُﻣﻴﺔ ُ
اﻟﻬ َﺬ ّ
ﻳﺄﺻﻞ
ﺘﻬﻴﺐ
ﻟﻌﺮﺿﻚ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻲء ُ
وﻣﺎ اﻟﺸﻐﻞ إﻻ أﻧﻨﻲ ُﻣ ٌ
وأﺻ َﻞ اﻟﺸﻲء  :ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ  ،ﻓﻌﺮف أَﺻﻠﻪ(.3
ّ

ـﻞ اﻟﺸــﻲء  :أﺳــﻔﻠﻪ ،
وﻗﺎل اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ )أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺮي( )ﺗـ 770ﻫـ( ﻓــﻲ اﻟﻤﺼــﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴــﺮ ) :أَﺻـ ُ

ـﻞ ﻛــﻞ ﺷــﻲء  :ﻣــﺎ
وأﺳﺎس اﻟﺤﺎﺋﻂ أﺻﻠﻪ ،
واﺳﺘﺄﺻﻞ اﻟﺸﻲء :ﺛﺒّﺖ أﺻﻠﻪ َو ﱠ
ﻗﻮى  .ﺛﻢ َﻛﺜُﺮ ﺣﺘﻰ ﻗﻴــﻞ :أَﺻـ ُ
َ
أﺻﻞ اﻟﺠﺪول  .واﻟﺠﻤﻊ  :أُﺻﻮل.
ﻳﺴﺘﻨﺪ ُو ُ
ﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء إﻟﻴﻪ  .ﻓﺎﻷب أﺻﻞ اﻟﻮﻟﺪ  .واﻟﻨﻬﺮ ُ

َﺻــﻠﺘُﻪ ﺗﺄﺻـﻴﻼً  :ﺟﻌﻠــﺖ ﻟــﻪ أﺻـﻼً ﺛﺎﺑﺘـﺎً ﻳُﺒﻨــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ.
ـﻞ اﻟﻨﺴــﺐ أﺻــﺎﻟﺔ َ :ﺷـ ُـﺮ َ
ف  ،ﻓﻬــﻮ أﺻــﻴﻞ  .وأ ّ
وأ ُ
َﺻـ َ

ـﻴﻞ  :اﻟﻌﺸــﻲ،
ـﻞ  :اﻟﻌﻘــﻞ  .واﻷﺻـ ُ
ـﻞ ﻟــﻪ وﻻ ﻓَﺼــﻞ  ،أي  :اﻟﺤﺴــﺐ واﻟﻨﺴــﺐ  ،واﻷﺻـ ُ
وﻗــﻮﻟﻬﻢ  :ﻻ أَﺻـ َ

ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـﻠَﺔ  :ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ دواﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺤﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎت  ،ﻗﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺮة ﻋﺮﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
ُﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وآﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎل  .واﻷ ََ◌ َ
واﻟﺠﻤ ـ ـ ـ ـ ــﻊ  :أ ُ

واﺳﺘﺄﺻﻠﺘُﻪ  :ﻗﻠﻌﺘﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ  .وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ  :اﺳﺘﺄﺻﻞ اﷲ اﻟﻜﻔﺎر  :أﻫﻠﻜﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً(.4

ـﻞ اﻟﺸــﻲء :
وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ) :أ ّ
َﺻﻞ اﻟﺸﻲء أﺻﻼ  :اﺳﺘﻘﺼﻰ ﺑﺤﺜــﻪ ﺣﺘــﻰ ﻋــﺮف أَﺻــﻠﻪ ّ .
وأﺻـ َ
ﺟﻌﻞ ﻟﻪ أﺻﻼ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻳُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ  .واﻷَﺻﺎﻟﺔُ ﻓﻲ اﻟﺮأي  :ﺟﻮدﺗــﻪ  .وﻓــﻲ اﻷﺳــﻠﻮب  :اﺑﺘﻜــﺎرﻩ  .وﻓــﻲ اﻟﻨﺴــﺐ

َ :ﻋﺮاﻗَﺘﻪُ.
وﻣﻨﺸ ـ ُـﺆﻩ اﻟ ــﺬي ﻳﻨﺒ ــﺖ ﻣﻨ ــﻪ  .واﻷُﺻ ــﻮل  :أﺻ ــﻮل اﻟﻌﻠ ــﻮم
ـﻞ اﻟﺸ ــﻲء  :أﺳﺎﺳ ــﻪ اﻟ ــﺬي ﻳﻘ ــﻮم ﻋﻠﻴ ــﻪ َ ،
وأَﺻ ـ ُ
وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ أﺻﻮﻟﻲ(.5

ـﻮل :
ـﻞ  :ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳُﺒﺘﻨــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻏﻴــﺮﻩ  .واﻷُﺻـ ُ
وﻗﺎل اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ )ﺗـ 816ﻫـ( ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت ) :اﻷَﺻـ ُ

ﺟﻤﻊ أﺻﻞ  ،وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘــﺮ إﻟﻴــﻪ  ،وﻻ ﻳﻔﺘﻘــﺮ ﻫــﻮ إﻟــﻰ ﻏﻴــﺮﻩ  .وﻓــﻲ اﻟﺸــﺮع  :ﻋﺒــﺎرة ﻋﻤــﺎ

َﺻﻞ  :ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ  ،وﻳُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ( .6
ﻳُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ  ،وﻻ ﻳُﺒﻨﻰ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ  .واﻷ ُ
ﱠﺤﻘﻴﻖ :أَ ﱠن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء  ،ﺳــﻮاء أﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺠﻤــﺎدات ،
واﻟﺘ ُ
أو ﻓﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  ،أو ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻮان  ،أو ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﻻت  ،أو ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم.

ﻳﻘﺎل  :أﺻﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ  ،أﺻﻞ اﻟﺸﺠﺮ  ،أﺻــﻞ اﻹﻧﺴــﺎن  ،أﺻــﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ  ،اﻷﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻷﻟﻔــﺎظ  ،اﻷﺻــﻞ

ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ أﺻﻞ وﻣﺎ اﺷﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ، 7ﻣﻨﻬﺎ :
2

ٍ
ﻛﺸﺠﺮة ﻃﻴ ٍﺒﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ وﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء{)إﺑﺮاﻫﻴﻢ .(24 :
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :
وﻗﻮﻟﻪ } :ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ٍ
ﻟﻴﻨﺔ أو ﺗﺮﻛﺘﻤﻮﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أُﺻﻮﻟﻬﺎ){..اﻟﺤﺸﺮ (5 :وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
واﻟﻔــﺮ ُق ﺑــﻴﻦ اﻷَﺻـ ِـﻞ واﻷَﺳـ ِ
ـﺎس :أن اﻷﺻــﻞ ﻣــﺎ ﻳُﺒﻨــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﻲء ،وﻫــﺬا اﻟﻤﻌﻨــﻰ إﻧﻤــﺎ ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺑﻌــﺪ ﺗﺤﻘــﻖ

اﻟﻔﺮع  ،ﻓﻬﻮ أﻣــﺮ ﻧﺴــﺒﻲ  ،وﻟــﻴﺲ ﺑﻤﻔﻬــﻮم ﻣﺴــﺘﻘﻞ  ..وﻫــﺬا ﺑﺨــﻼف اﻷﺳــﺎس  ،ﻓﻬــﻮ ﻣﻔﻬــﻮم ﻣﺴــﺘﻘﻞ  ،ﻻ
ﺻﻠَﻪ.8
َﺳﺲ أَﺳﺎس اﻟﺒﻴﺖ  ،وﻻ ﻳﻘﺎل  :أ ََ◌ ﱠ
َﺳﺲ أَﺳﺎس اﻟﻈﻠﻢ  ،وأ ّ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﻮد ﻏﻴﺮﻩ  ،ﻓﻴﻘﺎل  :إﻧﻪ أ ّ

ـﺪور ﺣــﻮل ﻣﻌﻨﻴــﻴﻦ  :أﺳﺎﺳــﻪ اﻟــﺬي
وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن
َ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷُﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐــﻮي  ،ﻳـ ُ

وﺟﺬورﻩ وﻣﻨﺸﺆﻩ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺖ ﻣﻨﻪ.
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ُ ،
وأُﺻﻮل اﻟﻌﻠﻮم  ،ﻫﻲ  :ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم.
ﻓﺎﻷُﺻﻮﻟﻲ إذن  :ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ِدراﻳﺔً  ،وﻓﻬﻤﺎً  ،واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎً.9
ّ

ﻣﻔﻬﻮم اﻷُ ِ
ﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ :
ُ

ﺗﻘــﻮل ﻣﻮﺳــﻮﻋﺔ )روﺑﻴــﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ( إن ﻛﻠﻤــﺔ )ِ (fundamentalism
ﺻــﻴﻐﺖ ﻋــﺎم 1920م ﻣــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ
) ، (fundamentalوﺗﻌﻨﻲ ﺗﻴﺎرا ﻻﻫﻮﺗﻴﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ  ،أﺻﻠﻪ ﺑﺮوﺗﺴــﺘﺎﻧﺘﻲ  ،ﻧﺸــﺄ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ  ،وﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻻﻧﺠﻴﻠﻴﺔ..
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ )أﺻﻞ وﻣﺎ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ( ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس  ،ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎ ، 10ﻣﻨﻬﺎ :

ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺳــﻔﺮ ﺣﺰﻗﻴــﺎل) :11ﻓﻨﺒــﺖ وﺻــﺎر ﻛﺮﻣــﺔ ﻣﻨﺘﺸــﺮة ﻗﺼــﻴﺮة اﻟﺴــﺎق  .اﻧﻌﻄﻔــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ زراﺟﻴﻨﻬــﺎ ،
وﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺘﻪ  ،ﻓﺼﺎرت ﻛﺮﻣﺔ  .وأﻧﺒﺘﺖ ﻓﺮوﻋﺎ وأﻓﺮﺧﺖ أﻋﺼﺎﻧﺎ( .12
وﺟﺎء ﻓﻲ إﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ ) 13واﻵن ﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﻔﺄس ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺸﺠﺮ .14(..

وﺟﺎء ﻓﻲ إﻧﺠﻴــﻞ ﻟﻮﻗــﺎ) :15واﻟــﺬﻳﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺨﺮ ﻫــﻢ اﻟــﺬﻳﻦ ﻣﺘــﻰ ﺳــﻤﻌﻮا ﻳﻘﺒﻠــﻮن اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﺑﻔــﺮح  ،وﻫــﺆﻻء
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ أﺻﻞ  ،ﻓﻴﺆﻣﻨﻮن إﻟﻰ ﺣﻴﻦ  ،وﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

ﻳﺮﺗﺪون(.16

أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ )اﻷُﺻﻮﻟﻲ( ) (fundamentalisteﻓﻘﺪ اﺷﺘُﻘﺖ ﻋﺎم 1966م ،ﻟﺘﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ:

أوﻟﻬﻤﺎ  :ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎم  ،ﻫﻮ  :ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺄﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻷُﺻﻮل.
واﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻌﻨﻰ دﻳﻨﻲ  ،ﻫﻮ  :ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ

اﻷُﺻﻮﻟﻴﺔ.17

وأﻏﻠــﺐ اﻟﻈــﻦ أن اﻟــﺬي َﺳـ ﱠ
ـﻚ اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ اﻹﻧﺠﻠﻴــﺰي ) (fundamentalismأي  :اﻷُﺻــﻮﻟﻴﺔ ﻫــﻮ
ف اﻷُﺻــﻮﻟﻴﻴﻦ
رﺋــﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳــﺮ ﻣﺠﻠــﺔ )ﻧﻴﻮﻳــﻮرك وﺗﺸــﻤﺎن( 18ﻓــﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴــﺔ ﻋــﺪد ﻳﻮﻟﻴــﻮ 1920م  ،ﺣﻴــﺚ َﻋـ ﱠﺮ َ
ٍ
ﺑﺈﺧﻼص ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷُﺻﻮل.
ﺑﺄﻧﻬﻢ  :أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺿﻠﻮن
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ِ
ﺴـ ﱢ
ـﻚ ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ  ،ﻫــﻮ  :ﺳﻠﺴــﻠﺔ ُﻛﺘﻴﺒــﺎت ﺻــﺪرت ﺑــﻴﻦ
وأﻏﻠــﺐ اﻟﻈــﻦ ﻛــﺬﻟﻚ  ،أن اﻟــﺬي َﻣ ﱠﻬ ـ َﺪ ﻟ َ
ﻋﺎﻣﻲ 1915-1909م  ،ﺑﻌﻨﻮان اﻷُﺻﻮل (the fundamentalism) ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ اﺛﻨــﻲ ﻋﺸــﺮ

ُﻛﺘﻴﺒﺎً  ،وﺑﻠﻎ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧُﺴــﺨﺔ  ،أُرﺳــﻠﺖ إﻟــﻰ اﻟﻘﺴﺎوﺳــﺔ  ،واﻟﻤﺒﺸـﺮﻳﻦ  ،واﻟﻼﻫــﻮﺗﻴﻴﻦ

 ،وﻣﺪارس اﻷﺣﺪ  ،وﺳﻜﺮﺗﻴﺮي اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،واﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟ ُﻜﺘَﻴﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :

أﺻﻮل اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺜﻞ  :ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﻬﻨﻢ  ،واﻟﻤﺠﻲء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.
ُ

 ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺗﻴﺎر ﻧﻘﺪ اﻹﻧﺠﻴﻞ  ،وﻫﻮ ﺗﻴﺎر ﻳﺪور ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺠﻴﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﻄﻮر دﻳﻨﻲ. ﻧﻘ ــﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ  ،وﺑ ــﺎﻷﺧﺺ اﻟﺪاروﻳﻨﻴّ ــﺔ  ،اﻟﻨﺎﻗ ــﺪة ﻟﻘﺼ ــﺔ اﻟﺨﻠ ــﻖ اﻟ ــﻮاردة ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻔﺮاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.19

وﻗ ــﺪ وردت ﻫ ــﺬﻩ اﻷﻓﻜ ــﺎر ﻛ ــﺮد ﻓﻌ ـ ٍـﻞ ﺿـ ـﺪ ﻋﻠﻤ ــﺎء اﻟﻼّﻫ ــﻮت اﻟﻠﻴﺒـ ـﺮاﻟﻴﻴﻦ  ،اﻟ ــﺬﻳﻦ دارت أﻓﻜ ــﺎرﻫﻢ ﻋﻠ ــﻰ

ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ :

 اﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺔ اﻟﺨﻠــﻖ اﻟــﻮارد ﻓــﻲ ﺳــﻔﺮ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ  ،ﺑﺴــﺒﺐ ﻣــﺎ أﺣﺮزﺗــﻪ ﻋﻠــﻮم اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺎواﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم.

 اﻟﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ ﺧﻄﻴﺌــﺔ اﻹﻧﺴــﺎن ﻛﻤــﺎ وردت ﻓــﻲ ﺳــﻔﺮ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ  ،ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﺠــﺮد ﺗﻔﻜﻴــﺮ ﺑــﺪاﺋﻲوﺻﺒﻴﺎﻧﻲ  ،إذ ﻟﻴﺲ ﺛ ﱠﻤﺔ وﺟﻮد ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ  :آدم  ..وﺣﻮاء ..
ِ
اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺳﻤﺎت
ﺛﻢ ﺗﺒﻠﻮرت
ُ

-1

اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑــﺄن ﺛ ـ ﱠﻢ َ◌ َة َ◌ ﺣﻠــﻮﻻً ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ إﺣ ـﺮاز اﻧﺘﺼــﺎر دوﻟــﻲ  ،وﻋﻠــﻰ ﺣــﻞ اﻟﻤﺸــﻜﻼت
ي ٍ
ﻓﺸﻞ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺄي أُﺻﻮﻟﻲ  ،ﻓﻤﺮدود إﻟﻰ ﻣﺆاﻣﺮات اﻷﺷﺮار.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وأَ ّن أَ ﱠ

-2

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰءٌ ﻣﻦ اﻟﻤﺆاﻣﺮة اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ  ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ

-3

أي ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻖ.

-4

ﻓﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ وﻃﻨﻴﺘﻬﺎ.
رﻓﺾ أي ﺗﺄوﻳﻞ ﻟﻠﻨﺺ

اﻟﺪﻳﻨﻲ.20

وﻓ ــﻲ اﻟﻐ ــﺮب أُﻃﻠ ــﻖ ﺗﻌﺒﻴ ــﺮ ) (fundamentalismﻋﻠ ــﻰ ﻓ ــﺮق إﻧﺠﻴﻠﻴ ــﺔ ﺑ ــﺮزت ﻓ ــﻲ ﻣﻄ ــﺎﻟﻊ اﻟﻘ ــﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﺻﻮل اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،واﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑــﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺮﻓــﻲ ،

ﺗﻘﻮل اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ ) ، (fundamentalismإﻧﻬــﺎ  ) :اﺗﺠــﺎﻩ ﻟــﺒﻌﺾ اﻷوﺳــﺎط
ﻆ ﺑﺼ ـﺮاﻣﺔ وﺗﺸــﺒﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻟﺘﺮاﺛﻴــﺔ ﺿــﺪ ﺗﻴــﺎر
اﻟﺒﺮوﺗﺴــﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة  ،ﺗﺤــﺎﻓ ُ
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اﻟﺤﺪاﺛــﺔ  ،ﺑــﻞ ﺿــﺪ أﻳــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺗﺄﺧــﺬ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺎﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ  ،وﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ

اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم 1918م ،ﺑﺎﺳﻢ ) :اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ(

 ..وﺗﺸـ ـ ـ ــﻴﺮ إﻟـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ــﺬﻫﺐ دﻳﻨـ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـ ــﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴـ ـ ـ ــﺮ ﻋﻨـ ـ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ـ ــﻲ وﺛﻴﻘـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧﻤـ ـ ـ ــﺲ ﻧﻘـ ـ ـ ــﺎط ﻫـ ـ ـ ــﻲ :

اﻋﺘﺒ ــﺎر اﻟﻨﺼ ــﻮص اﻹﻧﺠﻴﻠﻴ ــﺔ ﻧﺼﻮﺻ ــﺎ ﻣﺘﺰﻟ ــﺔ  ،واﻹﻳﻤ ــﺎن ﺑﺄﻟﻮﻫﻴ ــﺔ اﻟﻤﺴ ــﻴﺢ  ،واﻹﻳﻤ ــﺎن ﺑﻤﻮﻟ ــﺪﻩ اﻟﻌ ــﺬري،
واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔــﺪاء ﻓــﻲ وﻓــﺎة ﻳﺴــﻮع  ،واﻟﺜﻘــﺔ ﻳﻘﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﻮدة اﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻗﺮﻳﺒــﺎ ﻟﻴﺤــﺎﻛﻢ اﻟﺒﺸــﺮ .

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ  ،ﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴــﻮﻧﻴﺔ  ،وﻋــﻦ
واﻧﺘﺸﺮﻫﺆﻻء اﻷُﺻﻮﻟﻴﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ُ
ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺴ ـﻴﺤﻴﺔ )واي..إم ..ﺳــﻲ..إﻳﻪ( ) ، (Y. m.c.a.وﻛــﻞ اﻟﺤﺮﻛــﺎت
ِ
اﻹﺣﻴﺎﺋﻴﺔ أُﺻﻮﻟﻴﺔ  ،وﻣﻨﻬﺎ  :ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻴﻠﻰ ﺟﺮاﻫﺎم.. 21

وﻳﻘـ ــﻮل ﻗـ ــﺎﻣﻮس اﻟﻤـ ــﻮرد ﻓـ ــﻲ ﺗﻌﺮﻳـ ــﻒ اﻷُﺻـ ــﻮﻟﻴﺔ ) :اﻷُﺻـ ــﻮﻟﻴﺔ – -(fundamentalismﻣـ ــﺬﻫﺐ

اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ  -ﺣﺮﻛﺔ َﻋ َﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ، 22ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘــﺪس

ـﻮم ﻋــﻦ اﻟﺨﻄــﺄ  ،ﻻ ﻓــﻲ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻴــﺪة ﻓﺤﺴــﺐ  ،ﺑــﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ
)اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﻘــﺪﻳﻢ واﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺠﺪﻳــﺪ( ﻣﻌﺼـ ٌ
ِ
ـﻴﺢ ﻣــﻦ ﻣـﺮﻳﻢ اﻟﻌــﺬراء  ،وﻣﺠﻴﺌــﻪ ﺛﺎﻧﻴـﺔً إﻟــﻰ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘــﺎرﻳﺦ وﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻐﻴــﺐ  ،ﻛﻘﺼـ ِـﺔ اﻟﺨﻠـ ِـﻖ ،
ووﻻدة اﻟﻤﺴـ ِ
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،واﻟﺤﺸ ِﺮ اﻟﺠﺴﺪي(.23

وﻋ ّﺮﻓﺘﻬــﺎ اﻟﻤﻮﺳ ــﻮﻋﺔ اﻟﻤﻴﺴــﺮة ﺑﺄﻧﻬ ــﺎ ) :ﺣﺮﻛـ ـﺔٌ ﺑﺮوﺗﺴــﺘﻨﺘﻴﺔ ﻇﻬ ــﺮت ﻓــﻲ اﻟﻐ ــﺮب ﻓ ــﻲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺘﺎﺳ ــﻊ ﻋﺸ ــﺮ
َ
ـﺎر أﺻـ ِ
ـﺤﺎب ﻋﻘﻴــﺪة اﻟﻤﺠــﻲء اﻟﺜــﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻴﻼدي  ،ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﻴﺎﺟﺮا ﻋﺎم 1895م  ،ﻟﺘﺤﻴﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳــﺪ أﻓﻜـ َ

ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻣﺠﻴﺌﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﺣﺮﻓﻴﺎً  .وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻟﻬﻢ ُﻛﺘﻴﺒﺎت ﺑﻌﻨﻮان )اﻷﺻﻮﻟﻴﺎت( َ ،د َﻋﻮا ﻓﻴﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﺴــﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ  ،واﻟﻘــﻮل ﺑﺄُﻟﻮﻫﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﻴﺢ ِ ،
وﻋﺼـ ِ
ـﻤﺔ اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻤﻘــﺪس ﻋــﻦ اﻟﺨﻄــﺄ َ ،وُوﺟــﻮب
اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎ  ،ووﻻدﺗﻪ  -ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم  -ﻣــﻦ ﻣـﺮﻳﻢ  ،ﻛﻤــﺎ َدﻋــﻮا إﻟــﻰ اﻟﻔﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻤﻨﻜــﺮة ،
ِ
ِ
ﺗﺠﺴﺪﻩ ﺛﺎﻧﻴﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ رﻓـ ِ
ـﺾ ﻛــﻞ
وإﻟﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻮات ﺑﺠﺴﻤﻪ  ،وﻋﻮدة ّ

اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻠــﻢ اﻟﻼﻫــﻮت  ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻘــﺪﻩ أو ﺗُﻨــﺎﻗﺾ ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ -،

وﻟﺬﻟﻚ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﻤﺬﻫﺐ اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ –  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻔﺼــﻞ ﺑــﻴﻦ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟــﺔ  ،ﻣﻤــﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ
واﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ،
واﻟﺴــﻌﻲ إﻟــﻰ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ُ ،
زﻳﺎدة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ّ ،

ﺑُﻐﻴﺔ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺸـﺮاﺋﻊ اﻟﻤﺆﻳــﺪة ﻟﻤــﺬﻫﺒﻬﻢ  ،وﻳﻤﻜــﻦ أﻳﻀــﺎ إﺿــﺎﻓﺔُ اﻋﺘﻘــﺎدﻫﻢ ﺑــﺎﻟﻨﺒﻮءات اﻻﻧﺠﻴﻠﻴــﺔ ،

ﺗﻘﻮد  -ﺣﺴــﺐ اﻋﺘﻘــﺎدﻫﻢ  -إﻟــﻰ اﺳــﺘﻴﻼء اﻟﻴﻬــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ  ،واﻟﻘــﺪس  ،ﺷــﺮﻃﺎ ﻟﻠﻌــﻮدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
اﻟﺘﻲ ُ

ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ(.24
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وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 1895م إﻟﻰ ﻋﺎم 1910م َﺧﺒَﺖ ﺣﺮﻛﺔُ اﻷُﺻﻮﻟﻴﻴﻦ  ،وإن ﻇﻠــﺖ ﺣﻴﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻌﺜــﺎت

اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﻟﻼزدﻫﺎر ﺛﺎﻧﻴﺔً ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷوﻟــﻰ  ،وﺧﺎﺻــﺔ

ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 1920م إﻟﻰ ﻋﺎم 1930م  ،ﺣــﻴﻦ اﺗﺤــﺪت ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺘﻴــﺎرات اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ  ،ﻟﺘﺨﻠــﻴﺺ

اﻟﻤﺪارس واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر  ،وﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟ ّﺪاروﻳﻨﻴّﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم.

ﻂ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ أوﻻ وأﺧﻴــﺮاً ،
ـﻄﻠﺢ ﻣـﺮﺗﺒ ٌ
وﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘــﺪم إﻟــﻰ أ ّن ﻛﻠﻤــﺔ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ  ،ﻫــﻲ ﻣﺼـ ٌ
ُ
ِ
ِ
ـﺐ أو ﺑﻌﻴـ ٌﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـ ِـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ  ،وأﻧــﻪ
ـﻞ ﻗﺮﻳـ ٌ
َوُوﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ(  ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻـ ٌ
ـﺘﻼع
ج ﺑــﻪ ﻓــﻲ أواﺧــﺮ ﺳــﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘــﺮن اﻟﻤﻨﺼــﺮم  ،ﺗﻤﻬﻴــﺪاٌ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻗﺘﻼﻋــﻪ  ،ﺑﻌ ـ َﺪ اﻗـ ِ
ﻗــﺪ ﺑــﺪأ اﻟــﺰ ﱡ
اﻟﻴﺴﺎر ِ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗ ﱠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1965م.

أو ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل اﻻﺳــﺘﺎذ وﺟﻴــﻪ ﻛــﻮﺛﺮاﻧﻲ ) :ﻓﻠﻤــﺎ ﺑــﺮزت اﻟﺤﺮﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮق اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺧــﻼل

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮة  ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ( .25
وﺳﺄﺗﻨﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻷُﺻﻮﻟﻴﺔَ ﻓﻲ ِ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ )اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ...واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ( ..
أ -اﻷﺻﻮﻟﻴﺔُ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ :

ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ :
-1

ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﻨﺺ.

-2

ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺸﺨﺺ.

وإﻋﻄﺎﺋﻪ ِ◌ ِ◌ ﺳﻠﻄﺔً أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أي ٍ
ِ
ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى.
ﻓﺘﻘﺪﻳﺲ اﻟﻨﺺ  ،ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﺮﻓﻴﺎً ،

وﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺸﺨﺺ  :ﺑﺘﻘﺪﻳﺲ ﻛﻼﻣﻪ  ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻛﻼﻣﻪ ﻧﺼﺎً  ،وﻫﺬا ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺧــﺎم 26ﻋﻨــﺪ اﻟﻴﻬــﻮد
ُ

 .وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑﺮﻛــﺎت اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔَ اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔَ ﺑﻘﻮﻟــﻪ ) :ﺗُﺠﺴــﺪ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﻴﻬــﻮد

)اﻷﺳ ــﻔﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﻴ ــﺔ  ،واﻟﺘﻠﻤ ــﻮد( ﻫ ــﺬا اﻟﻤﻔﻬ ــﻮم اﻷﺻ ــﻮﻟﻲ :ﻣ ــﻦ ﻣﺼ ــﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠ ــﻢ  ،واﻟﺜﻮاﺑ ــﺖ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴ ــﺔ ،
واﻟﺒﺪﻫﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺪﻣﻮﻳّﺔ  ،واﻟﺘﻬﺎون ﺑﻤﺤﺮﻣــﺎت ﻛــﻞ اﻷﺟﻨــﺎس ﻏﻴــﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ  ،ﻛــﻞ
ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻧﺼـ ٍ
ـﺮد اﻟﺘﻌــﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸــﻔﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺒــﺮ
ـﻮص ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔَ واﻟﺠــﺪل  ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻨﻔـ ُ
اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ.
ﻋﻨﺪﻫﻢ )اﻟﺤﺎﺧﺎم(  ،أﺻﻼً ﺗﻔﻮق أﻫﻤﻴﺘﻪُ  ،وﻗﺪاﺳﺘﻪُ  ،واﻋﺘﺒﺎرﻩُ  ،ﱠ

ـﺎدر اﻟﻴﻬﻮدﻳـ ـﺔُ )ﻧﺼﻮﺻـ ـﺎً وأﺷﺨﺎﺻـ ـﺎً( ،ﻣﺤ ــﻮر اﻷﺻ ــﻮﻟﻴﺔ اﻟﺬﻣﻴﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ــﻊ
وﻣـ ـﻦ ﻫﻨ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﻤﺼ ـ ُ

اﻟﻐﺮﺑﻲ(.27

وﻳﻘﺪس اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗُﺼﺎدم اﻟﻌﻘﻞ  ،وﺗُﻨﺎﻗﺾ اﻟﻨﱠﻘﻞ  ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ :
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 – 1ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻔﺮ أﺷﻌﻴﺎ ) :وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻠﻮك ﺣﺎﺿﻨﻴﻚ  ،وﺳــﻴﺪاﺗﻬﻢ ﻣﺮﺿــﻐﺎﺗﻚ  ،ﺑــﺎﻟﻮﺟﻮﻩ إﻟــﻰ اﻷرض

ﻳﺴــﺠﺪون ﻟــﻚ  ،وﻳﻠﺤﺴــﻮن ﻏﺒــﺎر رﺟﻠﻴــﻚ( .28ﻓﻬــﻢ ﻳﺘﺨــﺬون ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻨﺺ وﻏﻴــﺮﻩ أﻧﻬــﻢ  :ﺷــﻌﺐ اﷲ

اﻟﻤﺨﺘﺎر  ،اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ ..

وﻣﺤــﺮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻴﻬــﻮدي أن ﻳﻨﻘــﺬ أﺣــﺪاً
ـﺎﻟﺢ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ُ ،
 -2وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﻮد) : 29اﻗﺘﻞ اﻟﺼـ َ
ﻣــﻦ ﺑــﺎﻗﻲ اﻷﻣــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﻼك  ،أو ﻳﺨﺮﺟــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻔــﺮة ﻳﻘــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ  ،ﻷﻧــﻪ ﺑــﺬﻟﻚ ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺣﻔــﻆ ﺣﻴــﺎة أﺣــﺪ

اﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ(.30

ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻘﺘﻞ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ.
واﻟﻴﻬ ــﻮد ﻳﻘﺪﺳ ــﻮن اﻟ ﱠ
ﺸ ــﺨﺺ )اﻟﺤﺎﺧ ــﺎم(  ،وﻳﺮﻓﻌ ــﻮن ﻣﺮﺗﺒﺘ ــﻪ ﻓ ــﻮق ﻣﺮﺗﺒ ــﺔ اﻷﻧﺒﻴ ــﺎء  ،وﻣﻤ ــﺎ ﻳﺆﻛ ــﺪ ﺗﻘ ــﺪﻳﺲ
اﻟﺸﺨﺺ )اﻟﺤﺎﺧﺎم( ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬــﻮد  ،ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ ﺻــﺎﺣﺐ ﻛﺘــﺎب )اﻷُﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ( ﻋﻠــﻰ ﻟﺴــﺎن اﻟﻤﺘﺤــﺪث

ﺑﺎﺳﻢ إﺣﺪى اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،ﻗﻮﻟﻪ ) :ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺣﺎﺧﺎﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﻬﺪوء ﻓﻠﻦ ﺗﺠــﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ

ـﻞ أﻛﺜـ َـﺮ ﻣــﻦ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻬــﻮذا واﻟﺴــﺎﻣﺮة 31أﺳــﻬﻞ ﻓــﻲ اﻻﺧــﻼء ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳﻨﺘﻨﺎ  ،أﻣــﺎ إذا ﻃﻠﺒــﻮا اﻟﺒﻘــﺎء ﻓﺴﻨﻨﺎﺿـ ُ

أي ﻣﺪﻳﻨﺔ .32(..

ﱠ
ـﻚ ﺑ ــﻪ.
ـﺪﻳﺲ اﻟ ـ ﱢ
ـﻨﺺ  ،واﻷﺧـ ـ َﺬ ﺑﺤﺮﻓﻴﺘ ــﻪ  ،واﻟﺘﻤﺴ ـ َ
وﺧﻼﺻ ــﺔ اﻟﻘ ــﻮل  :إن اﻷﺻ ــﻮﻟﻴﺔَ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ــﺔ ﺗﻌﻨ ــﻲ  :ﺗﻘ ـ َ

وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺲ أﻗﻮال اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﺎت  ،وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔً أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮراة.. 33
 – 2اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ:

ﺣﺪث ﻓﻘﻂ  -ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ
وﺟﻮد اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ أﻣﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً  ،أو -
َ
ﻟﻴﺲ ُ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻐﺎﺻﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈ ﱡﻦ اﻟﺒﻌﺾ  ،ﺑﻞ ﻗــﺪ ُو ِﺟــﺪت ﻣﺜــﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋــﺎت اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  -أي
:اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  -ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺬاﻫﺐ
واﻟﻄﻮاﺋــﻒ  ،ﺧﺎﺻ ـﺔً ﺑــﻴﻦ اﻟﺒﺮوﺗﺴــﺘﺎﻧﺖ  ،ﻣﻨــﺬ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ اﻟﻤــﻴﻼدي  ،أي  :ﺑﻌــﺪ ﻗﻴــﺎم ﺣﺮﻛــﺔ
اﻻﺻﻼح اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ  ،وﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻷﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻴﺎ ٍر ﻗﻮي  ،إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻘـﺮﻧﻴﻦ اﻷﺧﻴـﺮﻳﻦ ،
ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  ،واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت  ،ورﺟﺎل دﻳ ٍﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ  ،ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،

وﺧﺎﺻ ـﺔً ﺑــﻴﻦ اﻷﺻــﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﺒﺮوﺗﺴــﺘﺎﻧﺖ  ،ﺗﻄﺎﻟــﺐ ﺻ ـﺮاﺣﺔً ﺑﻠــﺰوم ﻋــﻮدة اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻴﻬــﻮدي إﻟــﻰ أرض

اﻟﻤﻴﻌﺎد  ،وأَﻧﻬﺎ وﻃﻨﻪ اﻷﺑﺪي ..؟

وﻓــﻲ اﻟﻌﻘــﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴ ـﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ﻧﺸــﺄ ﺗﺠﻤـ ٌـﻊ ﻟﻌــﺪة ﻣﻨﻈﻤــﺎت ﻣﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺑﺮوﺗﺴــﺘﺎﻧﺘﻴﺔ أﺻــﻮﻟﻴﺔ ،

أﻃﻠــﻖ أﺗﺒﺎﻋــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧﻔﺴــﻬﻢ اﺳــﻢ ) :اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﻮن اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻮن(  ،وأﻧﺸــﺄوا ﻷﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻣﺮﻛ ـﺰا ﻓــﻲ اﻟﻘــﺪس
ﺮﺟــﻮر -
أَﺳﻤﻮﻩ ) :اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ أورﺷــﻠﻴﻢ( . 34وﻗــﺪ وﺻــﻔﻬﻢ اﻟــﺪﻛﺘﻮر اﻟﻘــﺲ رﻳــﺎض َﺟ ُ
7

اﻷﻣــﻴﻦ اﻟﻌــﺎم ﻟﻤﺠﻠــﺲ ﻛﻨــﺎﺋﺲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ  -ﻓــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان «ﺻــﻬﻴﻮ ﻣﺴــﻴﺤﻴﺔ أم ﺻــﻬﻴﻮ

أﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ؟» ،أﻟﻘﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻧــﺪوة ﻓﻜﺮﻳــﺔ ﻓ ـﻲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻹﻣــﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨــﻲ اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ  -ﻓــﻲ ﺑﻴــﺮوت ،ﻓــﻲ  8ﻧﻴﺴــﺎن

)أﺑﺮﻳــﻞ( 2003م  ،ﻗــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ ) :ﺗ ـ ﱠﻢ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ «اﻟــﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ
ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ» .وﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ أﻳﻀـﺎً :إﻧﻬــﺎ «ﺣﺮﻛــﺔ ﻗﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋــﻮدة اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻴﻬــﻮدي إﻟــﻰ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ

وﺳﻴﺎدة اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻷرض» .وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻮن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬــﻮدي
 ،وﺧﺎﺻــﺔ «دوﻟــﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ» وﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟــﺪﻋﻢ  ،ﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﻨﺘﻘــﺪ أو ﻳﻌــﺎدي «إﺳـﺮاﺋﻴﻞ» ...ﺛــﻢ

ﻳﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل :

أﻣــﺎ اﻟﻘــﺲ «ﺟﻴــﺮي ﻓﺎﻟﻮﻳــﻞ» ﻣﺆﺳــﺲ ﺟﻤﺎﻋــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻷﺻــﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴــﻤﺎة «اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ»
وﻫﻮ اﻟــﺬي ﻣﻨــﺬ ﻓﺘــﺮة ﺗﻜﻠــﻢ واﺗﻬــﻢ دﻳــﻦ اﻹﺳــﻼم ﺑﺄﻧــﻪ دﻳــﻦ إرﻫــﺎﺑﻲ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘــﻮل« :إن ﻣــﻦ ﻳــﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘــﺎب

اﻟﻤﻘــﺪس ﺣﻘـﺎً  ،ﻳــﺮى اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ودوﻟــﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ  ،ﻣﺘـﺮاﺑﻄﺘﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﻧﺤــﻮ ﻻ ﻳﻨﻔﺼــﻢ ،إن إﻋــﺎدة

إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم أﻟﻒ وﺗﺴﻌﻤﺎﻳﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ،ﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣــﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘــﺎب
اﻟﻤﻘﺪس ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻨﺒﻮءات اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ»...
ﺛﻢ ﻗﺎل  :وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أﻗﻮل  :إن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔَ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺗُﻌﺒﱢـ ُﺮ  -وﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ

ﺑﻴــﺎن اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻤﺠﻠــﺲ ﻛﻨــﺎﺋﺲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓــﻲ ﻧﻴﺴــﺎن )إﺑﺮﻳــﻞ( ﻋــﺎم أﻟــﻒ وﺗﺴــﻌﻤﺎﻳﺔ وﺳــﺖ
وﺛﻤــﺎﻧﻴﻦ )1986م(  -ﻋــﻦ ﻣﺄﺳـ ٍ
ـﺎة ﻓــﻲ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻤﻘــﺪس  ،واﺳـ ِ
ـﺘﻐﻼل اﻟﻤﺸــﺎﻋ ِﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ  ،ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺲ إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ ﻣﺎ  ،وﺗﺴــﻮﻳﻎ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻــﺔ .إذن ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﻜــﺎ ٌن ﻟﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴ ــﻴﺤﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ  ،وﻳﺠ ــﺐ أن ﺗُﻨﺒـ ـ َﺬ ﻣ ــﻦ ﻗﺒ ــﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴ ــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ــﺔ  ،إﻧﻬ ــﺎ ﺗﺸ ــﻮﻳﻪٌ ﺧﻄﻴ ـ ٌـﺮ
ـﺎﻣﺞ
واﻧﺤﺮ ٌ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺑﺮﻧـ ٍ
اف ٌ
ات
ـﻨﺲ اﻟﻴﻬــﻮدي ﻣﺘﻔﻮﻗ ـﺎً .وﺑﻜﻠﻤــﺎت رﺟــﻞ دﻳ ـ ٍﻦ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻠـ ﱟـﻲ) :إﻧﻬــﻢ أدو ُ
ﺳﻴﺎﺳـ ﱟـﻲ ﻗــﻮﻣﻲ ﻳَﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺠـ َ
ﺗﺪﻣﻴﺮ وﺧﺮاب ،وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻮن أي اﻋﺘﺒﺎ ٍر أو ٍ
أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد( .35
وﺗــﺪﻋﻮ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔُ ﻟﻠﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻷُﺻــﻮل  ،وﺗﻌﺘﻘــﺪ ﺑﺎﻟﻌﺼــﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻜﺘــﺎب اﻟﻤﻘــﺪس  ،أي

ـﺎﻟﻨﺺ اﻹﻧﺠﻴﻠــﻲ ﻟــﻪ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻓــﻮق اﻟﺠﻤﻴــﻊ  ،وﻫــﻮ ﻛﻠﻤــﺔ اﷲ
ﻋﺼــﻤﺘﻪ ﻋــﻦ اﻟﺨﻄــﺄ واﻟﺘﺤﺮﻳــﻒ  ،ﻓـ ﱡ
ِ
اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ٍ
ﻋﻴﺐ وﻧﻘﺺ  ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎرض اﻟﻨﺺ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻓﻮض ..
ـﻨﺺ ﺗﻔﺴــﻴﺮا ﺣﺮﻓﻴــﺎ،
وﺗﺤﺼــﺮ ﻓَﻬﻤــﻪُ ﻓــﻲ اﻟﻼﻫــﻮﺗﻴﻴﻦ ﻣــﻦ رﺟــﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ  ،وﺗﻬــﺘﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻛﺒﻴـﺮاً
ُ
وﺗُﻔﺴــﺮ اﻟـ ّ
ﺑﺎﻟﻨﺒﻮءات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ،وﺗﺤﺎول ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺣﺮﻓﻴﺎً  ،وﺧﺎﺻﺔً ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺈﺳـﺮاﺋﻴﻞ  ،واﻟﻤﺠــﻲء اﻟﺜـﺎﻧﻲ
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ـﻮم ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﻳﺲ
ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ  -ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم  ،-ﻓﺎﻷﺻــﻮﻟﻴﺔُ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔُ ﻛﻤﺜﻴﻠﺘﻬــﺎ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ  ،ﺗﻘـ ُ
ِ
اﻟﻨﺺ ،
وﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺸﺨﺺ.36
ﱢ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أُﺻﻮﻟﻴﺔٌ ﻓﻲ ِ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ..؟ :

اﻋﺘﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن إﻃﻼق ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﻣﺤــﺎوﻻ ٍ
ت
ُ
ِ
ِ
ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺼــﺒﺔ  ،اﻟﺘــﻲ ﻇﻬــﺮت ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻞ

ﺳــﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘــﻲ رﺳــﺒﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻀــﻤﻴﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﺑﺼــﻮرة ﺧﺎﺻــﺔ  ،واﻟﻐﺮﺑــﻲ اﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ﺑﺼـ ٍ
ـﻮرة ﻋﺎﻣــﺔ  ،وﻣﻤــﺎ
ﱢ
ّ
ِ
ﻳﻠﻔــﺖ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠ ـﺎل ،ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﻟﺨﻄــﺎب اﻻﺗﻬــﺎﻣﻲ ﻋﻠــﻰ )اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ( دون ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ

اﻷُﺻﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ.

واﻟــﺬي ﻳﻬﻤﻨــﺎ ﻫﻨــﺎ اﻷُﺻــﻮﻟﻴﺔُ ﻟــﻴﺲ ﻛﻤﺼــﻄﻠﺢ  ،وﻟﻜــﻦ ﻛﻤﻔﻬــﻮم ﺳ ـﺎﺋﺪ ُﻣﺘـ ٍ
ـﺪاول ﻓــﻲ وﻋﻴﻨــﺎ اﻟﻌــﺎم  ،وﻓــﻲ

ـﻞ( أَﺻــﺎﻟﺔً  ،ﻓﻬــﻮ أﺻــﻴﻞ ،
اﻟﺨﻄــﺎب اﻟﻌﺮﺑــﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ  ،ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑــﻪ ﻣﻔــﺮدات اﺷــﺘﻖ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻣــﻦ ﻓﻌــﻞ )أ ُ
َﺻـ َ

اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻷﺻﺎﻟﺔُ  ،واﻷُﺻﻮﻟﻴﺔ.
ﺻ َﻞ  :ﺻﺎر ذا أﺻﻞ  ،و
وﺗﺄَ ﱠ
ُ
ٍ
ﻓﻜﺮي ﻣﺤﺪد  -ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﺄﺻــﻮل اﻟــﺪﻳﻦ  ،أو أﺻــﻮل
وﺻﻔﺔ اﻷُﺻﻮﻟﻲ ﺗﻄﻠﻖ  -دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻔﻘﻪ  ،أو اﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻀﻮاﻫﺮ ﻋﺎﻣﺔ..37

أﻣﺎ اﻷُﺻﻮﻟﻴﺔُ  :ﻓﻬﻲ وإن ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﻷﺻﻞ  ،أو إﻟﻰ اﻷﺻﻮل  ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻨــﻲ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺎ

وﻣﻐﺎﻳﺮاً ﺗﻤﺎﻣﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗــﻮل اﻷﺳــﺘﺎذ ﻣﺤﻤــﻮد أﻣــﻴﻦ اﻟﻌــﺎﻟﻢ  ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮل ) :اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔُ ﺗﺨﺘﻠــﻒ وﺗﺘﻤــﺎﻳﺰ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻔﺮدات ﺟﻤﻴﻌﺎ  ،وﺗُﺸ ﱢﻜ ُﻞ دﻻﻟﺔ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وآﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ  ،ﺑﻤﻌﻨــﻰ أﻧﻬــﺎ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺨــﺬ
ـﻮاء أﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺼﻮﺻـﺎً دﻳﻨﻴــﺔ  ،أم ﻣــﺬﻫﺒﺎً دﻳﻨﻴـﺎً  ،أم ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً  ،ﻣﺮﺟﻌـﺎً أﺳﺎﺳــﻴﺎً  ،وﺳــﻨﺪاً ﻣﻄﻠﻘـﺎً
ﻣــﻦ اﻷﺻــﻞ ﺳـ ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ  .ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ إﻟﻰ ٍ
أﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺼــﺒﺢ ﻫــﺬﻩ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴـﺔُ أﺻــﻮﻟﻴﺔ إذا ﺗﻜــﺮرت ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴــﺔ  ،واﺣﺘﻜــﺮت  ،وﻃﻐــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻄﻠــﻖ  ،وأﺻــﺒﺤﺖ ﻣﻨﻬﺠـﺎً
ﻣﺴﻴﻄﺮاً(.38

وﻳﺬﻫﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻬﻤﻲ ﻫﻮﻳﺪي إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  ،وﻳﻘﻮل ) :وﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻷُﺻﻮﻟﻴﺔ  :أن

ﺳﻼﻣﻲ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ
أﺻﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻹ
أﺻﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،وﻻ َ
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  -أﺳﺎﺳﺎً  -ﻻ َ
ّ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ )ﻓِ ِ
ﻨﺪﻣﻨﺘﺎﻟﻴﺰم(  ،اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  ،إ ﱠن اﻟﺤﺎﻟـﺔَ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ

 ،ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻔﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻﻮﻟﻴﺔ  ،ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺘﺪﻟﻮن وﻣﺘﻄﺮﻓﻮن  ،وإن ﻛــﺎن اﻻﻧﻄﺒــﺎع
اﻟــﺬي ﺳــﺎد ﻫــﻮ  :أَ ﱠن ﻛ ـ ﱠﻞ ﻣــﻦ ﺗﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻹﺳــﻼم ﻛﻤﺸــﺮوع  ،أو ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ  ،ﻗــﺪ
ﱢﻒ
ﺻﻨ َ
ُ

أُﺻﻮﻟﻴﺎً(.39
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ـﻄﻠﺢ ﻣﺤﻤــﻮد ﻏﻴــﺮ ﻣــﺬﻣﻮم  ،ﻓﻬــﻮ
وﺟﺎء ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﻤﻴﺴــﺮة أَ ﱠن ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳـﻼم )ﻣﺼـ ٌ
ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌــﺎﻟِ ِﻢ ﺑﺄﺻــﻮل اﻟﻔﻘــﻪ  ،وأُﺻــﻮل اﻟــﺪﻳﻦ )ﻋﻠــﻢ اﻟﻌﻘﻴــﺪة واﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ( ﻓﻴﻘــﺎل  :ﻋــﺎﻟﻢ أﺻــﻮﻟﻲ  ،ﻛﻤــﺎ
ﻔﺴﺮ  ،وﻣﺤﺪﱢث(.40
ﻳﻘﺎل  :ﻓَﻘﻴﻪٌ ُ ،
وﻣ ٌ
وﻳــﺮى ﻓﻀــﻴﻠﺔ اﻟﺸــﻴﺦ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﻘﺮﺿــﺎوي  ،أﻧــﻪ ﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل ﻣﺼــﻄﻠﺢ )اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ( ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ
ﻳﻌﻨـﻲ اﻟﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻷُﺻــﻮل  ،واﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ اﻟﻜﺘــﺎب واﻟﺴــﻨﺔ  ،واﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﻬﻤــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺎ  ،وﻳﻘــﻮل ) :إن ﻛــﺎن

ـﺎج ﺣﻴــﺎة  ،واﻟــﺪﻋﻮة إﻟﻴــﻪ  ،واﻻﻋﺘـﺰاز ﺑــﻪ  ،واﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘﻴــﺪ ًة وﺷـﺮﻳﻌﺔً وﻣﻨﻬـ َ
ﻣﺒﺎدﺋﻪ وﺣﺮﻣﺎﺗﻪ )أُﺻﻮﻟﻴّﺔً(  ،ﻓﻠﻴﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﻼن أﻧﻨﺎ أﺻﻮﻟﻴﻮن أﻗﺤﺎح(.41

وﻣﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻋﺮﺿــﻪ ﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻰ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ  ،ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﺒﻴﺌـ ِـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـ ِـﺔ  ،ﻻﺧــﺘﻼف ﻇــﺮوف ﻛـ ٍـﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻨﺸــﺄة  ،واﻟﻔﻜــﺮ  ،واﻟﻌﻘﻴــﺪة  ،وﻷﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺌـ ِـﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ  ،رﻣــﺰ ﻷﻫــﻞ اﻻﺟﺘﻬــﺎد واﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط  ،وﻳُﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ِﻋﻠﻤــﻴﻦ ﻫــﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤــﺎ  :ﻋﻠــﻢ أﺻــﻮل اﻟــﺪﻳﻦ ،

وﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺠﻤﻮد  ،واﻟﺘﻄﺮف  ،واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ .42
ِ
ـﺮب
وﻣﻘﺤـ ٌـﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻘــﻮة اﻹﻋــﻼم اﻟﻐﺮﺑــﻲ  ،وﻷن اﻟﻐـ َ
ﻳﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ُ ،
ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻏﺮ ٌ
ـﻒ اﻟﺤﺮﻛـ ــﺔ
ﻋﻤﻮﻣـ ـﺎً  ،واﻟﻮﻻﻳـ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤـ ــﺪة ﺧﺼﻮﺻ ـ ـﺎً  ،ﺗﺤ ــﺎول أن ﺗُﻠﺼـ ــﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛـ ـﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ  ،وﺻـ ـ َ
اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ ﺑﻤــﺪﻟﻮﻟﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑــﻲ  ،اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﻴﺾ ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ دﻻﻻت ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ
اﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ .
ـﻼم اﻹﻛـﺮ َاﻩ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ،
ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻠﻤﺔً ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ اﻟﻐﺮﺑــﻲ  ،ﻓــﻼ ﻳُﺒــﺮر اﻹﺳـ ُ

ﺑﻞ اﻟﻮاﻗــﻊ أن اﻹﺳــﻼم ﻳــﺪﻋﻮ إﻟــﻰ ﻋﻘﺎﺋــﺪﻩ اﻟﺨﺎﻟﺼــﺔ  ،ودﻋﻮﺗــﻪ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ  ،ﺑﺎﻟﺤﻜﻤــﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈــﺔ اﻟﺤﺴــﻨﺔ ،
ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ  ،وإﻻ ﻓَﻠﻪُ اﻟﺤﻖ ﺑﺄن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻓﺎﻟﺒﺎب
ﻓﻤﻦ ﻳﺠ ُﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎً ﺗﺎﻣﺎً ،
ُ
ٌ

ﻣــﻦ دﻳﻨــﻪ  ،ﻓــﻼ إﻛ ـﺮاﻩ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ  ..ﻫــﺬﻩ أُﺻــﻮﻟﻴﺘﻨﺎ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟ ﱠﺮﺣﺒــﺔ  ،واﻟﺘــﻲ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫــﺎ ﻋــﻦ

أﺻﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  ،وﺗﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ  ،اﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ  ..اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ.

ﻟــﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ ) (Fundamentalismﻓــﻲ ﺗﻮﺻــﻴﻒ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤﺮﻛــﺎت
ﺑﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑــﻪ  ،ﻟــﻴﺲ ﺻــﺤﻴﺤﺎً ،ﻷن ﻫــﺬا اﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻟــﻢ ﻳـ ِ
ِ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ـﺄت
اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮ ﱢ

واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،اﻟــﺬي ﻧﺸـﺄَ ﻓﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ ،وﻷن اﻹﺳــﻼم وﺣﺮﻛﺎﺗــﻪ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ
ّ
ّ
ّ
ي اﺗﺠــﺎﻩ ﻣﻐـ ٍ
ـﺎﻟﻂ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘــﺔ ،
اﺋﻊ  ،وﻻ ﻓﻘﻬـﺎً  ،وأ ﱡ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻫــﺬا اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ  ،ﻻ ﺗﺎرﻳﺨـﺎً  ،وﻻ ﺷـﺮ َ
ٍ
وﺟـ ـﻪ اﻻﻏﺘـ ـﺮاب  ،واﻟﺘﱠﺒﻌﻴ ــﺔ اﻟﺤﻀ ــﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻧﻤ ــﻮذج
إﻧﻤ ــﺎ ﻳﻨﺒ ــﻰءُ ﻋ ــﻦ ﺗﺒﻌﻴ ــﺔ ﻓﻜﺮﻳ ــﺔ  ،إن ﻟ ــﻢ ﻳﻜ ــﻦ أﺣ ــﺪ أَ ُ
اﻟﻐﺮﺑﻲ.43
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اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ  ،وإﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜــﻞ  .ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻀــﻤﻦ إﻧــﺬارات ﺑﺎﻟﻮﻳــﻞ واﻟﺨـﺮاب ﻋﻠــﻰ ﻳﻬــﻮذا  ،واﻟــﻮﻳﻼت
اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺤﻞ ﺑﺎﻟﺸــﻌﻮب اﻟﻤﺠــﺎورة ﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ وﻳﻬــﻮذا  .اﻧﻈــﺮ  :إﻋــﺮف ﻛﺘﺎﺑــﻚ اﻟﻤﻘــﺪس  :ص :
.36

 -12ﺣﺰﻗﻴﺎل .6/17 :

 -13ﻋ ــﺪد إﺻ ــﺤﺎﺣﺎﺗﻪ  28إﺻ ــﺤﺎﺣﺎ  ،وﻛﺎﺗ ــﺐ ﻫ ــﺬا اﻹﻧﺠﻴ ــﻞ  :اﻟﻘ ــﺪﻳﺲ ﻣﺘ ــﻰ  ،وﻫ ــﺬا اﻹﻧﺠﻴ ــﻞ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ  ،وﻣﻴﻼدﻩ  ،وﻣﻮﺗﻪ  ،وﻗﻴﺎﻣﺘﻪ  ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  .اﻧﻈﺮ  :إﻋﺮف
ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻤﻘﺪس  :ص .47-46

 -14اﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ.10/3 :

 -15ﻋﺪد إﺻﺤﺎﺣﺎت إﻧﺠﺒﻞ ﻟﻮﻗﺎ 24 :إﺻﺤﺎﺣﺎ  .وﻛﺎﺗﺐ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﻴــﻞ  :اﻟﻘــﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗــﺎ  ،وﺗــﺎرﻳﺦ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  :ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺸﺎرة ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺔ 75م .اﻧﻈﺮ  :اﻋﺮف ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻤﻘﺪس  :ص .48

 -16إﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ .8:13 :
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 -17اﻧﻈﺮ  :زﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ  :ﻫﺪم اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة  :ص .67

 -18اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  :ﻣﺮاد وﻫﺒﺔ  :ص .23
 -19اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  :ص .23

 -20اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  :ص .24
 -21ﺑﻠــﻰ ﺟﺮاﻫــﺎم  :أﺷــﻬﺮ واﻋــﻆ أﺻــﻮﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ  ،اﻧﻈــﺮ  :اﻟﺒﻌــﺪ اﻟــﺪﻳﻨﻲ

ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﺗﺠــﺎﻩ اﻟﺼ ـﺮاع اﻟﻌﺮﺑــﻲ اﻟﺼــﻬﻴﻮﻧﻲ  :ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺤﺴــﻦ  ،ﻣﺮﻛــﺰ دراﺳــﺎت

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﻴﺮوت  ،ط1977 ،2م ،ص.10 :

 -22ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻇﻬــﺮت ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ  ،ﻹﺻــﻼح اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴــﺔ  ،ﺑﻘﻴــﺎدة
ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ اﻧﻈﺮ  :ﻗﺎﻣﻮس اﻷدﻳﺎن واﻟﻤﺬاﻫﺐ  ،إﻋﺪاد  :ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﻤــﺪ  ،ط1989 ،1م
 ،ص.52 :

 -23ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻤﻮرد  ،ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ  ،ط ،11ص .383
-24

اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة  :ج ،2ص .974

 -25وﺟﻴــﻪ ﻛــﻮﺛﺮاﻧﻲ ) :ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ :أﺻــﻮﻟﻴﺔ أم ﺣﺰﺑﻴــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ( ﻣﻠــﻒ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت )ﺑﻴــﺮوت( اﻟﻌــﺪد /3 :أﻳــﺎر  /ﻣــﺎﻳﻮ1993 ،م.
ص .6-2 :

 -26اﻟﺤﺎﺧ ــﺎم  :ﻛﻠﻤ ــﺔ ﻋﺒﺮﻳ ــﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫ ــﺎ اﻟﺮﺟ ــﻞ اﻟﺤﻜ ــﻴﻢ  ،أو اﻟﻌﺎﻗ ــﻞ  .اﻧﻈ ــﺮ اﻟﻤﻮﺳ ــﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ــﺔ ،
ﻟﻠﻤﺴﻴﺮي ﻣﺠﻠﺪ 5:ص .151

 -27ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ  ،ﻋﺮض وﻧﻘﺪ  .ص.24 :
 -28ﺳﻔﺮ اﺷﻌﻴﺎ .23 :49 :
-29

اﻟﺘﻠﻤ ــﻮد  :ﻛﻠﻤ ــﺔ ﻣﺸ ــﺘﻘﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺠ ــﺬر اﻟﻌﺒ ــﺮي  :ﻻﻣ ــﺪ  ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﻨ ــﻲ  :اﻟﺪراﺳ ــﺔ واﻟﺘﻌﻠ ــﻴﻢ .

واﻟﺘﻠﻤﻮد ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد  .وﻫﻮ اﻟﺜﻤﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  ،أي :

ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﺤﺎﺧﺎﻣــﺎت ﻟﻠﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑــﺔ ) اﻟﺘــﻮراة(  .اﻧﻈــﺮ  :اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ  ،ﻟﻠﻤﺴــﻴﺮي :
ﻣﺠﻠﺪ  :5ص .124
 -30اﻧﻈﺮ  :ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻮد  ،إﻋﺪاد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  :ص .62

 -31ﻳﻬﻮذا واﻟﺴﺎﻣﺮة  :ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻘﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ اﺣﺘﻠﻮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺮب
اﻷام اﻟﺴﺘﺔ  .اﻧﻈﺮ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  ،إﻳﻤﺎ ﻧﻮﻳﻞ ﻫﻴﻤﺎن  :ص .123
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 -32اﻵﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ  :إﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻫﻴﻤﺎن  ،ص .123 :

 -33اﻟﺤﺮﻛ ـ ـﺔ اﻟﻤﺴـ ــﻴﺤﻴﺔ اﻷﺻـ ــﻮﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـ ــﺔ وﻋﻼﻓﺘﻬـ ــﺎ ﺑﺎﻟﺼـ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ،إﻋـ ــﺪاد  :ﻣﺤﻤـ ــﺪ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ  :ص .31-30

 -34اﻧﻈــﺮ ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻋــﻦ أﻫــﺪاﻓﻬﺎ وأﻏﺮاﺿــﻬﺎ وﻧﺸــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧــﺖ  ،وﻋﻨﻮاﻧــﻪ :
:http//www.icej.org.il.

 -35ﻧﺸــﺮت ﻣــﻊ ﻛﻠﻤــﺎت وﻣﺤــﺎور أﺧــﺮى ﻓــﻲ ﻛﺘﻴــﺐ ﺧــﺎص ﺿــﻤﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻨــﺪوات اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﻳﺼﺪرﻫﺎ وﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  -ﺑﻴﺮوت ،ﻓﻲ  8ﻧﻴﺴﺎن )أﺑﺮﻳﻞ( 2003م.

 -36اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(  :ص .31
 -37إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  :ﺑﺤﺚ ﻣﻘــﺪم إﻟــﻰ ﻣــﺆﺗﻤﺮ )اﻹﺳــﻼم واﻟﺘﺤــﺪﻳﺎت

اﻟﻤﻌﺎﺻ ـ ــﺮة( اﻟﻤﻨﻌﻘ ـ ــﺪ ﺑﻜﻠﻴ ـ ــﺔ أﺻ ـ ــﻮل اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻔﺘ ـ ــﺮة -2 :
2007/4/3م .إﻋﺪاد  :ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ اﻟﻌﺒﻴﺪي.ص.9:

 -38اﻧﻈــﺮ ﻣ ـﺮاد وﻫﺒــﺔ  :أﺻــﻮﻟﻴﺎت ﻫــﺬا اﻟﺰﻣــﺎن  ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻛﺘــﺎب ﻗﻀــﺎﻳﺎ ﻓﻜﺮﻳــﺔ  ،ﺑﺈﺷ ـﺮاف ﻣﺤﻤــﻮد
أﻣــﻴﻦ اﻟﻌــﺎﻟﻢ  ،اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﺜﺎﻟــﺚ  ،واﻟﺮاﺑــﻊ ﻋﺸــﺮ 1993 .م  .ﻧﻘــﻼ ﻋــﻦ ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﺣﺮﻳﺘــﺎﻧﻲ ،

ﺗﻮﻇﻴـ ــﻒ اﻟﻤﺤـ ــﺮم ط ،1دار اﻟﺤﺼـ ــﺎد  ،ﺳـ ــﻮرﻳﺎ 2000 ،م .ص .356 :واﻧﻈـ ــﺮ  :إﺷـ ــﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  :ص.10-9 :
 -39اﻧﻈﺮ  :ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ  :اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن )ﻧﺪوات ودواﺋﺮ ﺣﻮار(  ،دار ﻧﻮﺑﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
1993 ،م .ص .354 :

 -40اﻧﻈﺮ  :اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة  :ج :2ص .975
 -41اﻧﻈــﺮ  :ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻷﺻــﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ  :ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﻘﺮﺿــﺎوي  ،ﻣﻜﺘﺒــﺔ وﻫﺒــﺔ  ،ط1997 ،1م.
ص.16 :

 -42اﻧﻈﺮ  :اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  ،ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ  ،ص .40 :

 -43اﻧﻈﺮ  :ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺴــﻌﺪون  -اﻟﻐــﺮب واﻹﺳــﻼم واﻟﺼـﺮاع اﻟﺤﻀــﺎري  -دار واﺋــﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ
 -ﻋﻤﺎن 2002م  .ص.135:
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اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ أﻟِﻴﺎﰲ





ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺰاﻟ ّﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ

اﻷوﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳـﻴّﺔ ﰲ ذﻟـﻚ ،إذ ﻳﺘﻌﻠّـﻖ اﻷﻣـﺮ ﲟـﺎ ﻳﻘـﺎرب
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ؟ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻄﻴﺎت ّ
أﻟــﻒ ﻧﻔــﺮ ،وﺑﺈﻣﻜــﺎن اﳊــﺪﻳﺚ أﻳﻀــﺎ ﻋــﻦ ﻣﻠﻴــﻮن ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌــﺮوض ﻣــﻦ ﻃــﺮف وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم،
اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﻴﺰاﻧــﻮ .ﻟــﻴﺲ ﻟﻜــﻮن اﻟﻌــﺪد ﻣﻀــﺒﻮﻃﺎ ،ﻟﻜــﻦ ﻷ ّن
واﳌــﺬﻛﻮر ﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﻃــﺮف وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ّ
اﻟﺼ ــﺤﻔﻴﺔ ،ﻣ ــﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻴﺔ ّ
ﻫﻨ ــﺎك ﺗﻼﻋﺒ ــﺎ ﺳﻴﺎﺳ ــﻴﺎ ﺑﺸ ــﺄﻧﻪ ،ﻓﻜﻠّﻤ ــﺎ ﰎّ ﺗﺴ ــﻮﻳﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣ ــﺔ ﰲ اﻷوﺳ ــﺎط ّ
اﻟﺼــﻌﺐ اﻟــﺘﺨﻠّﺺ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ .1أﻳـّـﺎ ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ ،ﻓﺤــﱴ وإن ﱂ ﻳــﺘﻢ ﺑﻠــﻮغ اﳌﻠﻴــﻮن اﻟﻴــﻮم ﻓﺴﻴﺼــﲑ ﰲ
ّ
اﻟﻘﺮﻳــﺐ .ﻓﺈﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻄــﻰ اﳌﻮﺟــﻮد ،ﺗﺆﺧــﺬ ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤـ ّـﻮﻻت ،وﺗﺒ ـ ّﺪﻻت اﳌﻮاﻗــﻊ،
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وردود أﻓﻌﺎل اﻟﻨّﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ّ
ﻳﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﲟﺎ ﻳﻘـﺎرب  %2ﻣـﻦ اﳌﻘﻴﻤـﲔ ﺑﺒﻠـﺪﻧﺎ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ  %4ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻷوروﰊ ،و  ،%7ﰲ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻣﻌﻄﻰ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان إﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻣـﻊ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻌﺘـﱪة
ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﻢ اﳊﺎﺋﺰون ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﻬﺘـﺪون إﱃ اﻹﺳـﻼم .أﻣـﺎ ﻣـﻦ
ﺣﻴــﺚ ﻋــﺪد ذوي اﻷﺻــﻮل اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟــﻮدﻳﻦ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،وﳑــﻦ ﳛــﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻌﺎﺋﺮ ،ﻛــﻮن
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 ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎدوا ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .
 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ .
1
اﻟﺮاﺣﻠ ــﺔ ﻓﻼّﺗﺸ ــﻲ وآﺧـ ـﺮﻳﻦ ،ﻓﻤﻤ ــﺎ ﲡ ــﺪر ﻣﻼﺣﻈﺘ ــﻪ ،أ ــﺎ ﻋﺎﺋ ــﺪة
ﳓ ــﻦ ﻻ ﻧﺜ ــﻖ ﰲ اﻷﻋ ــﺪاد اﳌﻘﱰﺣ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮف اﻟﺼ ــﺤﻔﻴﺔ ّ
ﻣﻮﺳـﻊ .ﻓﻼّﺗﺸـﻲ ﰲ ﻣﺆﻟّﻔﻬـﺎ «ﻗ ّـﻮة اﻟﻌﻘـﻞ»
ﳌﺸﺎﺣﻨﺎت ﻻ ﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻤﻴﺔ .وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻏﲑﻫﺎ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﻘﺮوءة ﺑﺸﻜﻞ ّ
– -La forza della ragioneﺗﺒﺪي اﻧﺸﻐﺎﻻ ﺑـ«اﳌﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن ،أو اﳌﻠﻴﻮﻧﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﻘﻠﻮن
اﻟﺮﺷــﺪ ،ﺗﻘــﻮل اﻧــﻪ
ﻋﻤــﻦ ﻫــﻢ دون ﺳــﻦ ّ
ﻛﺎﻫــﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ» )ص .(90 :وﰲ ﻓﺼــﻞ ﻣﺘﻌﻠّــﻖ ﺑــﺎﳍﻮاﺟﺲ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴــﺔ ،ﻣﺘﺤ ّﺪﺛــﺔ ﻓﻘــﻂ ّ
«ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2015ﺳﻴﺼــﲑ اﳋﻤﺴــﻤﺌﺔ أﻟــﻒ ﻣــﻦ أﺣﻔــﺎد «اﷲ» ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻠﻴﻮﻧــﺎ» )ص :(53 :ﲬﺴــﻤﺌﺔ أﻟــﻒ
ﺣﻔﻴــﺪ ﻏــﲑ ﻣﻮﺟــﻮدﻳﻦ اﻟﻴــﻮم ،ﺑﺼــﻔﺔ ﺣﻀــﻮر اﳉﻴــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﻻ ﻳ ـﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺘــﻪ .وﰲ ﻗﺴــﻢ ﺗــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺎب )ص (225 :ﺻــﺎر
اﻟﺸـﻌﺐ» .ﳑـﺎ ﻳﻄـﺮح اﻟﺘﺴــﺎؤل ﻋﻤـﺎ ﺳـﻴﺒﻠﻐﻪ ﺗﻌـﺪادﻫﻢ ﻟــﻮ
اﳌﺴـﻠﻤﻮن «ﻋﻠـﻰ اﻷﻗ ّـﻞ ﻣﻠﻴــﻮﻧﲔ وﻧﺼـﻒ أي  %4،3ﻣـﻦ ﻋـﺪد أﻓـﺮاد ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب أوﻓﺮ...
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ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ ﳍــﺎ ﺻــﻠﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻻﻧﺘﻤــﺎء اﻟـ ّﺪﻳﲏ ﻟﻺﺳــﻼم أو ﻟﻸدﻳــﺎن أﺧــﺮى أﻳﻀــﺎ ،ﻓــﺈن ذﻟــﻚ
ﻣﻮﺿــﻮع آﺧــﺮ ،أوﻏــﻞ ﻋﻤﻘــﺎ وأﻛﺜــﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎ ،وﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ،ﻟﻴﺴــﺖ ﻫﻨــﺎك أﲝــﺎث ﺟ ّﺪﻳــﺔ
ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ﳛــﻮز اﳌﻐــﺮب اﻷﻗﺼــﻰ ﻟﻮﺣــﺪﻩ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب ﺛﻠــﺚ اﳊﻀــﻮر اﻹﺳــﻼﻣﻲ؛ ﺗﻠﻴــﻪ أﻟﺒﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ذات أﺻــﻮل
اﻟﺴـﻴﻨﻐﺎل ،ﰒ ﻣﺼـﺮ،
إﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻓﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺣﻜﻤﺘﻪ إﱃ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻃﻐﻤﺔ ﻣﻠﺤـﺪة؛ ﰒ ﺗـﻮﻧﺲ ،ﰒ ّ
ﰒ ﺑــﻨﻐﻼدﻳﺶ ،ﰒ اﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎن ،ﰒ اﳉﺰاﺋــﺮ ،ﰒ اﻟﺒﻮﺳــﻨﺔ ،ﰒ إﻳ ـﺮان ،ﰒ ﻧﻴﺠﲑﻳــﺎ ،ﰒ ﺗﺮﻛﻴــﺎ ،ﰒ اﻟﺼــﻮﻣﺎل،
ﰒ ...إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨـﻮاة ﺿـﻴّﻘﺔ ،ﻟﻜـﻦ ﻧﺸـﻴﻄﺔ ﰲ أوﺳـﺎط اﳌﻬﺘـﺪﻳﻦ إﱃ اﻹﺳـﻼم ،اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌﺒـﻮن دورا ﻫﺎﻣـﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺋﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.2
اﻟﺸــﻲء اﻟــﺬي ﺟﻌــﻞ ﻋــﺮض ﺻــﻮرة اﻹﺳــﻼم ﻣﻔﺘّﺘــﺔ ،ﳎـ ّـﺰأة ،وﻣﺸــﺘّﺘﺔ أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳊﻴــﺰ اﻟـﱰاﰊ .ﻛــﺬﻟﻚ
وﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﻐــﺎﻳﺮ ﻣــﻊ وﻗــﺎﺋﻊ أﺧــﺮى ،ﻻ ﻳﺘﺤـ ّﺪد اﻟﺸــﺄن ﲜﺎﻟﻴــﺎت اﳌــﺪن اﻟﻜــﱪى ﻓﺤﺴــﺐ ،وإن ﻛﺎﻧــﺖ
ﻣﻮﻇّﻔــﺔ إﻋﻼﻣﻴــﺎ ،ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ .ﻓــﺈن اﳊﻀــﻮر اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻣــﻨﻈّﻢ أﻳﻀــﺎ ،ﺑﻔﻀــﺎءات ﺧﺎﺻــﺔ
اﻟﺼﻐﺮى ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻘﺮوﻳّـﺔ ،ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و ّ
ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،ﻋﺎدة ﺻﻐﲑة وﻇﺮﻓﻴّﺔ ،ﰲ اﳌﺪن ّ
أن ﻧﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﲡـ ّـﻮزا اﻹﺳــﻼم «اﻟﻠّﻬﺠــﻮي» :اﻷﻛﺜــﺮ اﻟﺘﺼــﺎﻗﺎ ﺑــﺎﶈﻠّﻲ ﻣﻨــﻪ ﺑــﺎﻟﻘﻮﻣﻲ ،واﻟــﺬي ﻋــﺎدة ﻣــﺎ
ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻧﺪﻣﺎج وﺗﻘﺒّﻞ ،ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺋﻴﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﳌﺪن اﻟﻜﱪى.
اﻷول ،وﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻧﺴــﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ ،ﻟﻜﻨّــﻪ
ﻣﺘﻜﻮﻧــﺎ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻣــﻦ اﳉﻴــﻞ ّ
ﻻ ﻳ ـﺰال اﻹﺳــﻼم ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ّ
ﻳﺸــﻬﺪ ﻧﺴــﻖ ارﺗﻔــﺎع ﻣﺘﺴــﺎرع ،ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳ ـﺰال ﺣﻀــﻮر اﳉﻴــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﳏــﺪودا ،وإن ﻛــﺎن ﻳﻌــﺮف ﺗﻨﺎﻣﻴــﺎ
ﺣﺜﻴﺜﺎ ،وﺗﻘ ّﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﻳﻀﺎ.
اﻷول ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ اﳌﺮﺋﻴّﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﳚﻌـﻞ ﻣﻨـﻪ -
وﺑﺼﻔﺘﻪ إﺳﻼﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎ ﺑﺎﳉﻴﻞ ّ
ﻛﻤﺎ ﳚﺮي داﺋﻤﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻴـﺎل اﳌﺒ ّﻜـﺮة ﰲ اﳍﺠـﺮة -إﺳـﻼﻣﺎ «ﻣﻠﺘﻔﺘـﺎ إﱃ اﳋﻠـﻒ» ،ﻳـﺘﻜﻠّﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ ،أو
ﻟﻐــﺔ ّأم أﺧــﺮى ،أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ ﻳــﺘﻜﻠّﻢ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ ،وﻳــﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ أوﻓــﺮ ﻟﻠﻮاﻗــﻊ اﻷﺻــﻠﻲ ،إﱃ ﺣـ ّﺪ ﻳﻔﻘــﺪ ﻣﻌــﻪ
ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻫﻨﺎ ،أﻳﻦ ﳝﺜّﻞ واﻗﻌﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪرﻩ وﻣﺼـﲑﻩ .اﻷﻣـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻠﺔ ﺑﻌﺎﻣـﻞ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻄ ّـﻮر
ﺣﺜﻴﺜﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ اﻹﺳﻼم ﻧﺎزﻻ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑـﻞ ﻣﻘﻴﻤـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺎ .ﺑـﺪأ ﰲ ارﺗﻘـﺎء ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﻄﻠـﻖ
 2ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ:
S. Allievi, I nuovi musulmani. I convertiti all'islam, Roma 1999, Edizione Lavoro.
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اﳌﺘﺼ ــﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠـ ـ ّﺬر واﻻﺳ ــﺘﻘﺮار ،وﰲ ﺟﺎﻧ ــﺐ آﺧ ــﺮ
ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻄّ ــﻮر اﻟﺜّ ــﺎﱐ ﻟﻠﺤﻀ ــﻮر ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴ ــﺎ ،ذﻟ ــﻚ ّ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺄﺳﺲ ،وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻨﻴﲏ.
ﻓﻤــﻦ ﺑــﲔ ﺧﺎﺻــﻴﺎت اﻻﻧــﺪﻣﺎج ﻟﻺﺳــﻼم اﻹﻳﻄــﺎﱄ ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﲟــﺎ ﳚــﺮي ﰲ ﺑﻠــﺪان أوروﺑﻴــﺔ أﺧــﺮى ،ﳝﻜــﻦ
اﻷﻗﻞ:
ﺣﺼﺮ اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ّ
 ﺗﻨ ـ ّـﻮع ﺑﻠ ــﺪان اﳌ ــﺄﺗﻰ ،اﻟ ــﱵ ﻋ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﺗﻔ ــﺮض ﰲ ﺣﺎﻟ ــﺔ واﺣﺪﻳ ــﺔ اﻟﺒﻠ ــﺪ ﲤﻴّـ ـﺰا ،ﺳـ ـﻮاء ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴ ــﺘﻮىاﻟﺘﺼﻮري .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺎ ﺳﻴﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار أﺧﻄﺎء ﺟﺮت ﰲ أوروﺑـﺎ ،ﻗـﺎدت
ّ
اﳌﺆﺳﺴﻲ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ّ
إﱃ اﻟــﺘﺤ ّﻜﻢ ﺑﺎﻹﺳــﻼم اﻟ ـ ّﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻮﺟﻴﻬــﻪ ،اﻟــﺬي وّﻛﻠــﺖ ﺑــﺄﻣﺮﻩ ﺑﻠــﺪان اﳌــﺄﺗﻰ ،واﳌﻌــﺎﻳﻦ ﻣــﻊ اﳊﺎﻟــﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،وﰲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
اﻟﺴ ـﺮﻳﻌﺎن ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﲟــﺎ ﺟــﺮى ﰲ ﻓﻀــﺎءات أوروﺑﻴــﺔ أﺧــﺮى ،ﻋــﺮف اﳌﺴــﻠﻤﻮن
 اﻟ ـ ّﺪﺧﻮل واﻻﺳــﺘﻘﺮار ّاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد؛ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺰول اﳉﺪﻳﺪ ،ﻳـﺄﰐ ﺿـﻤﻦ ﺣﺎﻟـﺔ ﻳﺸـ ّﻜﻞ ﻓﻴﻬـﺎ اﻹﺳـﻼم ﰲ اﻟﺒﻠـﺪان
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟﺜّﻘــﺎﰲ ،أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ ﻛــﺎن
اﻷﺻــﻠﻴﺔ ّ
أس اﻟﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﻔﻀــﺎء اﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ ،ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟـ ّﺪﻳﲏ و ّ
اﳌﻮﺳــﻊ ﳓــﻮ أوروﺑــﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ
اﻷﻣــﺮ ﰲ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وأواﺋــﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴــﺎت ،ﻣــﺜﻼ ،ﳊﻈــﺔ ﺗــﺪﻓّﻖ اﳍﺠــﺮة ّ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
و ّ
اﻷول ،ﺣــﲔ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺘّﺠﺮﺑــﺔ
ـﻮﻣﻲ ﺟﻠﻴّــﺎ ﻣــﻊ اﳉﻴــﻞ ّ
 ﺑــﺪا واﻗــﻊ اﳊﻀــﻮر اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻌﻤـ ّوﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ ّأوﻟﻴﺔ ،ﳑﺎ أﺷﺎع ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ واﻟﺘﺒﺎس.
ﻣﺒﺘﺴﺮة ّ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ،واﻟﻨّﺎﲡﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﺑﻂء اﻹﺟـﺮاءات،
 اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻼّﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ،ﺑﻔﻌﻞ اﻟ ّﺪﺧﻮل ﻏﲑ ّﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ،ﲤﺜّﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻛﺄداء ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج.
اﳌﺨﻮل ﻟﻪ
ّ
وﻋﻦ ﺗﻠ ّﻜﺆ اﳉﻬﺎز اﻟﺒﲑﻗﺮاﻃﻲ ّ
اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﱂ ﻳﺴ ــﻤﺢ ﺑﺘﻮاﺟــﺪ ﺻــﻼت ﺛﻘﺎﻓﻴ ــﺔ وﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻣﺴ ــﺒﻘﺔ ،أو
 ﻗﻠّــﺔ اﻟﻮاﻓــﺪﻳﻦ ﻣ ــﻦ اﳌﺴــﺘﻌﻤﺮات ّﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎرف اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ.
 اﻟ ـ ّﺪور اﳍــﺎم ﻟﻠﻤﻬﺘــﺪﻳﻦ ﰲ اﻹﻧﺘــﺎج اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻺﺳــﻼم ،ﻋــﱪ اﻟﻔﻀــﺎءات اﳉﻤﻌﻴﺎﺗﻴــﺔ؛ ﰲ اﺠﻤﻟــﺎلاﻟﺜّﻘ ــﺎﰲ :ﻋ ــﱪ اﳊﻀ ــﻮر اﻹﻋﻼﻣ ــﻲ ،وﺑﻌ ــﺚ اﺠﻤﻟ ـ ـﻼّت ،وإﳒ ــﺎز ﺻ ــﻔﺤﺎت اﻟﻮﻳ ــﺐ ،وأﻋﻤ ــﺎل اﻟﻨّﺸ ــﺮ،
اﻟﺴﻌﻲ ﳋﻠﻖ ﻟـﻮﰊ ﻣﺴـﺎﻧﺪ ﻟﻠﺘّﻔـﺎﻫﻢ ،ﻳـﺪﻓﻊ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻹﺳـﻼم ﻋﻠـﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :ﻋﱪ ّ
واﻟﱰﲨﺔ؛ وﰲ اﺠﻤﻟﺎل ّ
ﻳﻌﻮض اﻟﻨّﻘﺺ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺﺳﻼم اﳌﻬﺎﺟﺮ.
اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠّﻲ واﻟﻮﻃﲏ ،ﻣﻦ ﺧﻼل دور أﴰﻞّ ،
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اﻟﺸـﻐﻞ واﻹﻗﺎﻣـﺔ ،ﺣـ ّﺪ ﻣـﻦ ﺗﺸـ ّﻜﻞ ﻇـﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻜـﺘّﻼت اﻟﻌﺮﻗﻴـﺔ ،ﳑـﺎ ﻗـﺎد -
 اﻟﺘﺸﺘّﺖ اﻟﻮاﺳﻊ ﻷﻣﺎﻛﻦ ّﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﻈﺮف اﳊﺎﱄ -ﻻﻓﺘﻘـﺎد اﶈـﺎورﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴـﺎﺗﻴﲔ اﻟﻌﻠﻤـﺎﻧﻴﲔ أو ﻓﺘـﻮرﻫﻢ ،ﻛﻨـﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﺳـﻢ
أﺻﻮل ﻋﺮﻗﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﳑﻦ ﳛﻮزون وزﻧﺎ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎ ،وﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟ ّﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟ ّﺪﻳﲏ ﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺴـﺎﺟﺪ
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ.
ﺗﻜ ـ ﱢﻮن ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ــﻞ ﳎﺘﻤﻌ ــﺔ ﺳﻠﺴ ــﻠﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻨﺘ ــﺎﺋﺞ ،ﺑﺄﺧ ــﺬﻫﺎ ﺑﻌ ــﲔ اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ،ﳝﻜ ــﻦ أن ﳔﻠ ــﺺ إﱃ
ﻟﻠﺸﻐﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ  +ﺿﺂﻟﺔ اﻟ ّﺪور اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ اﳉﻤﻌﻴـﺎﰐ
ﻣﻮﺳﻊ ّ
اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺸﺘّﺖ ّ
اﻟﻌﺮﻗــﻲ اﻟﻼّﺋﻜــﻲ  +ﻫﺠــﺮة ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪان ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻏﻠﻴــﺎن دﻳــﲏ = أﺛ ـﺮا ﻛﺒ ـﲑا ﳌﺸــﺎرﻛﺔ ذات ﺧﺎﺻــﻴّﺎت
ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ دﻳﻨﻴّﺔ.
ﻓﺎﳌﺴــﺎﺟﺪ ﻋﻤﻮﻣــﺎ وﻣــﺎ ﻳﺘﻮاﺟــﺪ ﺣﻮﳍــﺎ ،ﺗﻠﻌــﺐ دورا ﻫﺎﻣــﺎ ،ﻟﻜﻮ ــﺎ ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻘــﺺ ووﻫــﻦ ﻳﻌــﺎﱐ ﻣﻨــﻪ
اﶈــﺎ ِورون ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﲟــﺎ ﺣــﺪث ﰲ ﺑﻠــﺪان أوروﺑﻴــﺔ أﺧــﺮى .ﻓﻬﻨــﺎك ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﺗﺸــﺎﺑﻪ ﺑــﲔ اﳌﻘﻬــﻰ واﳌﺴــﺠﺪ
ﻛﺄﻣﻜﻨــﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘــﺎء .ﺣــﱴ وإن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻔﻀــﺎءات اﳉﻤﻌﻴﺎﺗﻴّــﺔ وﳏ ـﻼّت اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻻ ﺗﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺑﺸــﻜﻞ
اﻟﺴ ــﻠﻮﻛﺎت .واﻟﺘّﻀــﺨﻴﻢ ﻟ ــﺬﻟﻚ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺼــﺮف ﻋ ــﻦ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﺗﻠ ــﻚ اﻟﻨّﺴــﺒﺔ اﳍﺎﻣ ــﺔ،
ﺷــﺎﻣﻞ ﻛﺎﻓــﺔ ّ
ﺗﺸﻖ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳉﺎﻟﻴﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ.
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ،اﻟﱵ ّ

اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘّﻤﻔﺼﻞ اﻟ ّﺪاﺧﻠﻲ ،ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﳉﻤﻌﻴـﺎﰐ ،ﲡ ّـﺰأ وﺗﺸـﺘّﺘﺎ ،وأﺣﻴﺎﻧـﺎ اﺧﱰاﻗـﺎ ﻣﺘﻀـﺎرﺑﺎ وﻋﻤﻴﻘـﺎ ﻳﻌـﻮد
ﻷﻓﺮاد.3
ﻓـ ــﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳـ ــﻲ اﳌﺴـ ـ ّـﻤﻰ ﺑـ ـ ـ«اﲢـ ــﺎد اﳉﺎﻟﻴـ ــﺎت واﳉﻤﻌﻴّـ ــﺎت اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴـ ــﺎ»،-Ucoii-
اﳌﺒﻌـﻮث رﲰﻴــﺎ ﺳــﻨﺔ  ،1990ﻳﻠﻘـﻰ ﻣﺒﺎرﻛــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف «اﲢـﺎد اﻟﻄـﻼّب اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ»،-Usmi-
إﺣ ــﺪى أﻗ ــﺪم اﻟﺘﺸ ــﻜﻴﻼت اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻠ ــﺪﻧﺎ ،اﻟ ــﱵ ﺗﻌ ــﻮد إﱃ ﺳ ــﻨﺔ  ،1971وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻟ ــﺪى ﺑﻌ ــﺾ
اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى
اﳌﺮاﻛــﺰ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜــﻞ ﺗﻠــﻚ اﳌﻮﺟــﻮدة ﲟﻴﻼﻧــﻮ ،وﻟــﺪى ﺑﻌــﺾ ّ
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اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻹﻳﻄﺎﱄ أﺷﲑ إﱃ ﻣﺆﻟّﻒ:
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﺠﻤﻟﻼّت ذات ّ
أﻫﻢ اﳉﻤﻌﻴّﺎت و ّ
ﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ّ

S. Allievi, F. Dassetto, Il ritorno dell'islam. I musulmani in Italia, Roma 1993, Edizione Lavoro.

اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺟﺮت ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ،ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى
ﺑﺸﺄن أﻫﻢ ّ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﲔ ،ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـS. Allievi, Islam Italiano, cit. :
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ﻓﺮدي .ﻓـ«اﲢﺎد اﻟﻄﻼّب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ» اﻟﻴـﻮم ﻳﺸـﻐﻞ ﺣﻴـﺰا ﻣﺘﻮاﺿـﻌﺎ وﻣﺜﻠـﻪ أﻳﻀـﺎ اﻟﻔـﺮع اﻹﻳﻄـﺎﱄ
ﻟﻠـ ـ«اﻻﲢــﺎد اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈّﻤــﺎت اﻟﻄﻼّﺑﻴــﺔ» ،-Iifso-اﻟــﺬي ﺗﺮﺑﻄــﻪ ﺻــﻠﺔ ﲝﺮﻛــﺔ اﻹﺧ ـﻮان
اﳌﺴﻠﻤﲔ .4وﻗﻴﺎدة «اﲢﺎد اﳉﺎﻟﻴﺎت واﳉﻤﻌﻴّﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ» ﳑﺜّﻠـﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻬـﺎ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺑﻨﺨﺒـﺔ
ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻃﺒّﺎء وﲡّﺎر وﻣﻬﻨﻴـﲔ،
ﺳﻮرﻳّﺔ أردﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻫﻲ ﳔﺒﺔ ﻣﺴﻴﱠﺴﺔ وﻣﻨﺪﳎﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴّﺪّ ،
ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﰲ داﺧﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﳑﺘـ ّﺪة ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﲔ ﺳــﻨﺔ ،ﻟﻜــﻦ ﺗﺸــﻜﻮ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﺟﻠﻴّــﺔ إن ﱂ ﻧﻘــﻞ
ﻣــﻦ ﻋﺠــﺰ ،أو ﻣــﻦ ﻋــﺪم رﻏﺒــﺔ ﰲ اﻟﺘّﺠ ـ ّﺪد .وﻫــﻲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ،ﳒــﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤــﺎت
اﳌﺆﺳﺴـﻮن ،ﳑـﺎ ﻳﻄـﺮح
اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺘـﺪﻳﻦ ﻓﺤﺴـﺐ .ﻓـﺎﳌﻤﺜّﻠﻮن ﻫـﻢ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﱴ ﺗﻠﻚ ّ
ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺟﻠﻴّــﺔ؛ ﻋــﻼوة ،وﻷﺳــﺒﺎب ذات أﺛــﺮ ﺳــﻠﱯ ﻋﻠــﻰ اﻹﺷــﻌﺎع اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﲤﺜّــﻞ ﺑﻠــﺪان اﳌــﺄﺗﻰ،
ﻓﻠﺴــﻄﲔ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ،اﻷﻓـ َـﻖ اﳌﺮﺟﻌـ ﱠـﻲ ،أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻨــﺎﻗﺾ ﺣ ّﻘــﺎ ﻣــﻊ
أوﺿﺎع أﻓﺮاد ﻣﻨﺪﳎﲔ ﺑﺸ ّﻜﻞ ﺟﻴّﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .ﻓﻬﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺟﻠﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺑـﺎﻗﻲ اﻹﺳـﻼم ،وﲤﺜﻴـﻞ
ﺣﻘﻴﻘ ــﻲ ﺑ ــﺪاﺧﻠﻬﺎ ،ﻟﻸﻓـ ـﺮاد اﻷﺳﺎﺳ ــﻴﲔ –ﺑﺸ ــﻜﻞ ﻋ ــﺪدي -ﻟﻺﺳ ــﻼم اﻹﻳﻄ ــﺎﱄ ،ﺑ ــﺪءا ﻣ ــﻦ اﳌﻐﺎرﺑ ــﺔ
ـﻮﺟﺲ ﻣﺘﺒ ــﺎدل -ﲟﻔﻬ ــﻮم
وآﺧ ـﺮﻳﻦ ﻣ ــﻦ اﳌﻐ ــﺮب اﻟﻌ ــﺮﰊ ،واﻷﻓﺎرﻗ ــﺔ أﻳﻀ ــﺎ واﻵﺳ ــﻴﺎوﻳﲔ :ﻟﻜ ــﻦ ﻫﻨ ــﺎك ﺗ ـ ّ
إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻻ دﻳﲏ -ﻳﻔﺼﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻴـﺎدة ﻋـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻫﻴﺎﻛـﻞ اﻹﺳـﻼم اﻷﺧـﺮى .ﻳﺒﻘـﻰ
اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎ ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻌﺒـﺖ دورا ﺗﺎرﳜﻴـﺎ ﰲ ﺑﻌـﺚ اﻹﺳـﻼم اﻹﻳﻄـﺎﱄ ،ﻣﺸـﻬﻮد ﳍـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ
ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎﺗﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
و«اﲢــﺎد اﳉﺎﻟﻴــﺎت واﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ»ﻳﻌﻠــﻦ ﲤﺜﻴﻠــﻪ ﻷﻏﻠــﺐ ﻣﺴــﺎﺟﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ
ﻻ ﻳﺘّﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗـﻊ ،ﺧﺼﻮﺻـﺎ إذا ﻣـﺎ ﻗﺼـﺪﻧﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﺑـﺎﳌﻌﲎ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ،ﻛﺮﺑـﺎط ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ﲤﺜﻴﻠـﻲ ،ﻳﻌﻤـﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺗﻌﱰف
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
ﲟﻤﺜّﻠﻴﻪ ،ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣـﺎ ﳚﺮﻳـﻪ ﻣـﻦ أﻧﺸـﻄﺔ ﻣﺘﻮاﺻـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى
اﻟﺼﻴﻔﻲ اﳌﻨﻌﻘـﺪ دون اﻧﻘﻄـﺎع
اﻟﺴﻨﻮي ﺧﻼل ﻓﱰة أﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد ،واﳌﺨﻴّﻢ ّ
اﻟﻮﻃﲏ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻘﺎءات اﳌﺆﲤﺮ ّ
ﻣﻨــﺬ ﲬــﺲ وﺛﻼﺛــﲔ ﺳــﻨﺔ ،واﻟــﺬي ﻳﻌﻘــﺪﻩ «اﲢــﺎد اﳉﺎﻟﻴــﺎت واﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ»ﻣﻨــﺬ
 4اﻟﱵ ﲢﻮم ﺣﻮﳍﺎ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ رؤﻳﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ،ﺗﺼﻨّﻔﻬﺎ ﻋﺎدة ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺒﻪ إرﻫﺎﰊ .وﻫـﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻌ ّﻘـﺪ ،ﻋـﺎدة ﲟﻌﺎرﺿـﺔ
ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﺘﺠ ّﺬرة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،وﻣﺘﺒ ّﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ ،ﲝﺴﺐ درﺟﺔ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ .ﺗﺸـﻬﺪ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ اﻷوروﰊ ﲢ ّـﻮﻻ
ﻋﻤﻴﻘﺎ.
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 1992ﲟﻔﺮدﻩ ،واﳌﻬـﺘﻢ ﲟﻼﻗـﺎة اﻟﻮﺟـﻪ اﻟﻨّﺸـﻂ ،وﻟـﻴﺲ ﻓﻘـﻂ اﳌﻨﺎﺿـﻞ ،ﻟﻺﺳـﻼم اﻹﻳﻄـﺎﱄ ،ﻣـﻊ ﳏـﺎورﻳﻦ
وﺗﻄﻮراﺗـﻪ.
اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳍﺬا اﻹﺳﻼمّ ،
وﻳﻠﻤﺢ ﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺗـﻪ ّ
وﺧﻄﺒﺎء ّ
ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ّ
اﻷول اﻟﺬي ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘّﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟ ّﺪوﻟـﺔ ،واﻟـﺬي ﱂ ُﳜْـﻒ ﻣـﻦ
ﻓﺎﳌﻮﺿﻮع ّ
اﻟﺒــﺪء اﻟﻄﻤــﻮح ﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻹﺳــﻼم ﰲ ﴰﻮﻟــﻪ ،ﺑــﺪا ﻫــﺪﻓﺎ ﻣﺘﻌ ـ ّﺬر اﻟﺒﻠــﻮغ وﻣﺴــﺘﺤﻴﻼ ،إذ ﻋﺪﻳــﺪ اﳍﻴﺎﻛــﻞ
اﻟﻮاﻓ ـ ــﺪة ﻣ ـ ــﻦ ﺑﻘ ـ ــﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻴ ـ ــﺔ ﳐﺘﻠﻔ ـ ــﺔ ،ﻻ ﺗﻌ ـ ــﱰف ﻻ ﺑﻘﻴﺎدﺗ ـ ــﻪ وﻻ ﺑﺄﻫﺪاﻓ ـ ــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻴﺔ ،وﻻ ﺗ ـ ــﺆﻣﻦ
اﻟﺮﲰـﻲ اﳌﻬﺘـﺪي ﲪـﺰة روﺑـﺎرﺗﻮ
ﺑﺈﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ .رﺋﻴﺴﻪ اﳊﺎﱄ ﻫﻮ اﻟﻄّﺒﻴﺐ ﻧـﻮر داﺷـﺎن ،وﻧﺎﻃﻘـﻪ ّ
ﺑﻴﻜﺎردو.
اﳍﻴﻜــﻞ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤــﻲ اﻟﺜّــﺎﱐ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺘّــﻊ ﺑﺸــﻬﺮة ،ﻫــﻮ اﳌﺮﻛــﺰ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺜّﻘــﺎﰲ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،أو ﻣــﺎ ﻳﻌــﺮف
ﲟﺴــﺠﺪ روﻣــﺎ .ﺑﺼــﻔﺘﻪ اﻟﻔﻀــﺎء اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﰲ اﻟــﺒﻼد ،وﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻓﻬــﻮ ﻓﻀــﺎء ﺟــﺎﻣﻊ ﻣﺮﻛــﺰي
ورﻣــﺰي أﻳﻀــﺎ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺣﻀــﻮرﻩ اﻟﻈّــﺎﻫﺮي ﺑﺎﻟﻨّﺴــﺒﺔ ﻟﻺﺳــﻼم .ﻟﻜــﻦ ﰲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ،
دورﻩ اﻟﻨﺎﻓــﺬ .ﻓﻔــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺸــﺒﻪ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﰲ ﻋﻮاﺻــﻢ أوروﺑﻴّــﺔ أﺧــﺮى ،ﻛــﺎن ﺗﺸــﻴﻴﺪ اﳌﺴــﺠﺪ ﻣــﺪﻋﻮﻣﺎ
ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻋـ ّﺪة ،ﻣــﻦ ﻃــﺮف راﺑﻄــﺔ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ .وﻟــﻴﺲ ﻋﻔﻮﻳـّـﺎ ﺑــﺪء اﻧﻄــﻼق اﳌﺸــﺮوع ﻣﻨــﺬ ،1974
ﺑﻌــﺪ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴــﺔ؛ ﺣﻴــﺚ اﻧﻄﻠــﻖ اﻟﺒﻨــﺎء ﺳــﻨﺔ  ،1984وﰎ اﻟﺘّﺪﺷــﲔ اﻟﺮﲰـ ّـﻲ ﺳــﻨﺔ  .1995وأن ﻳﻜــﻮن
ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻼزم ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﲝﺬر ﻓﺎﺗﻴﻜﺎﱐ ،وﺗﺮاﻓﻖ ﺑﺪﻋﻢ ﺿـﻤﲏ ﺣﻜـﻮﻣﻲ.
ﻓ ــﺎﳌﺮﻛﺰ ﻫ ــﻮ اﳌﻨﻈّﻤ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ اﻷوﱃ واﻟﻮﺣﻴ ــﺪة اﻟ ــﱵ ﺣﺼ ــﻠﺖ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﻋـ ـﱰاف اﻟﻘ ــﺎﻧﻮﱐ ﻛ ـ ـ«إﻧ ــﱵ
ﻣــﻮراﱄ» )ﻫﻴﺌــﺔ ﻣﺸــﻬﻮد ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬــﺎ(ّ ،أﻣــﺎ ﳎﻠﺴــﻪ اﻹداري ﻓﻬــﻮ ﻣﺘﻜـ ّـﻮن ﻣــﻦ ﺳــﻔﺮاء اﻟﺒﻠــﺪان اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ،
اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ
أي ﺑﻌ ّﺪة أوﺟﻪ ﻧﻈﺮ ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺻﻠﺔ ﻋﻀـﻮﻳّﺔ ﺑﺎﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ،اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔـﺮون ﻣـﻦ ّ
ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺎ ،ﻳﺘﺤ ـ ّﺪث
اﻟﺴــﻔﺮاء اﳌﻬﻴﻤﻨــﲔ ﻋﻠﻴــﻪ .ﻓﻬــﻮ ﳝﺜّــﻞ إﺳــﻼﻣﺎ ّ
اﳌﺘﺴ ـﻠّﻄﺔ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﳛﺒّــﺬون ﺑﻌــﺾ ّ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ .ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺪاﺧﻠــﻪ ﻫﻴﺌــﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺘﺸ ـ ّﻜﻠﺔ ﻣــﻦ ﻣﻬﺘــﺪﻳﻦ ،ﻳﻘﻮدﻫــﺎ
ﻧﻔــﺲ ﺧﻄــﺎب ّ
اﻟﺴ ــﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ﻣ ــﺎرﻳﻮ ﺷ ــﺎﻟﻮﻳﺎ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻨﺸ ــﻐﻞ ﺑﺎﻻﺗّﺼ ــﺎل ﺑ ــﺎﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺴ ــﻔﲑ اﻹﻳﻄ ــﺎﱄ ّ
ّ
ﺗﻨﻮﻋـﺎت وﺗـﺪاﺧﻼت ﰲ
اﻹﻳﻄﺎﱄ ،وﺑﺎﳊﻀﻮر اﻟﺜّﻘﺎﰲ ،وﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﰊ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﻫﻨـﺎك أﻳﻀـﺎ ّ
اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ،وﻫــﻢ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﻮن ،وﺑــﲔ اﻹﻳﻄــﺎﻟﻴﲔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ
ﻟﻌﺒــﺔ اﳌﺼــﺎﱀ ،ﺑــﲔ ﻣــﻦ ﳍــﻢ ّ
اﳌﺮﻛﺰ .ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﳌﺮﻛﺰ أﻳﻀﺎ ﻗﻄﺒﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.
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اﻟﺮاﺑﻄــﺔ اﻟ ّﺪﻳﻨﻴّــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ» ،-Coreis-اﻟﻨّﺎﻃﻘــﺔ
ﺗﻨﻈــﻴﻢ آﺧــﺮ ﺟﻠـ ّـﻲ وإن ﻛــﺎن ﳏــﺪود اﻷﺑﻌــﺎد ،وﻫــﻮ « ّ
ﺑﺎﺳﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺘﺪﻳﻦ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ ﺑﻼﻓﻴﺘﺸـﻴﲏ ،اﻟـﺬي ﻳﺸـﻐﻞ اﺑﻨـﻪ ﻣﻨﺼـﺐ إﻣـﺎم ﰲ ﻣﻘ ّـﺮ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟ ّﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ» ﺑﺎﻷﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺜﻘـﺎﰲ ،ﻋـﱪ ﻋﻘـﺪ
اﳉﻤﻌﻴّﺔ ﰲ ﻣﻴﻼﻧﻮ .ﺗﻨﺸﻂ « ّ
ﻟﻠﺴ ــﻌﻲ
اﳌ ــﺆﲤﺮات واﻟ ـ ّﺪروس واﻟﻨّــﺪوات ،وﻗ ــﺪ ﻗ ـ ّﺪﻣﺖ ﻫ ــﻲ أﻳﻀ ــﺎ ﻣﺸ ــﺮوع ﻧ ــﺺ اﺗّﻔ ــﺎق ﻣ ــﻊ اﻟ ّﺪوﻟ ــﺔّ ،
ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠ ـﻰ اﻋ ـﱰاف ــﺎ ﻛـ ـ«إﻧــﱵ ﻣــﻮراﱄ» ،واﻟــﱵ ﻣﻨﺤــﺖ إﱃ ﺣــﺪ اﻵن ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠــﻮم ،إﱃ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﲤﺜـﻞ اﻹﺳـﻼم اﻹﻳﻄـﺎﱄ اﳌﻌﺘـﺪل ،وﻫـﻲ ﺗﺘﺸـ ّﻜﻞ ﻣـﻦ
ﻣﺴﺠﺪ روﻣﺎ دون ﻏﲑﻩ .وﺗﺘﻘ ّﺪم ّ
اﳌﺘﺤ ّـﻮﻟﲔ إﱃ اﻹﺳـﻼم ﻓﺤﺴــﺐ ،ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻛﻠّﻬــﻢ إﻳﻄـﺎﻟﻴﲔ ،وﺗﻘـﻒ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻣــﻊ «اﲢـﺎد اﳉﺎﻟﻴــﺎت
واﳉﻤﻌﻴّ ـﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ» ،ﺣﻴــﺚ ﻻﺗ ـﺰال ﻧﺎﺷــﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺧﺼــﻮﻣﺔ ﺣــﺎدة .وﻫــﻲ ﲨﻌﻴــﺔ ﻻ
ﺗﺮﺑﻄﻬــﺎ ﺻــﻠﺔ ﺑﻌــﺎﱂ اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ ﳝﺜّﻠــﻮن أﻏﻠﺒﻴــﺔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ .ﺑﻴــﺪ أ ــﺎ ﺗﻠﻌــﺐ دورا ﻫﺎﻣــﺎ
أﻗﻞ ﻏﺮاﺑﺔ ﻟﻺﺳﻼم.
ﻛﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻳﻄﺎﱄ ،ﺣﻴﺚ ﲤﺜّﻞ وﺗﻌﺮض وﺟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ّ
ﺗﻔﻬﻤﺎ و ّ
أﻣــﺎ «اﲢــﺎد ﻣﺴــﻠﻤﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ» ،-Umi-ﻓﻬــﻮ ﳏــﺪود اﳊﺠــﻢ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻋــﺪد اﳌﻨﺘﺴــﺒﲔ إﻟﻴــﻪ ،وﻟﻜــﻦ
ﺟﻠ ــﻲ ﲝﻀ ــﻮر زﻋﻴﻤ ــﻪ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻘ ــﻮد ﺣﺰﺑ ــﺎ إﺳ ــﻼﻣﻴﺎ ،اﺠﻤﻟ ــﺎدل ﻋ ــﺎدل ﲰﻴ ــﺚ ،ﳒ ــﻢ أﺿـ ـﻮاء اﻹﺳ ــﻼم
ـﺒﺠﻼ
اﻟﺘّﻠﻔــﺰي ،ﺟـ ّـﺮاء ﻣﻴﻠــﻪ ﻟﻺﺛــﺎرة ،ﺣﻴــﺚ ﲤﺘّﻌــﺖ ﺟﺪاﻻﺗــﻪ ﺑﺸــﺄن ّ
اﻟﺼــﻠﻴﺐ ﺑﺸــﻬﺮة ،ﻓﺤـ ّـﻞ ﺿــﻴﻔﺎ ﻣـ ّ
ﻋﻠــﻰ ﻋﺪﻳــﺪ اﻟـﱪاﻣﺞ ،ﺑــﺪءا ﻣــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ  -Porta a porta-ﰲ اﻟﻘﻨــﺎة اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ،اﻟــﺬي ﺳـﻠّﻂ ﻋﻠﻴــﻪ
اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ .ﰲ أوﺳﺎط اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻪ ﻗﻠّﺔ ﻣﻦ اﻷﺗﺒﺎع ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴـﻪ ﺑـﺎﺣﱰاز ﻣـﻦ
ﻃ ــﺮف اﳉﻤﻌﻴّ ــﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧ ــﺮى ،وﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮف ﻋﺪﻳ ــﺪ اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﳜﺸ ــﻮن ﳑ ــﺎ ﻳﺜ ــﲑﻩ ﰲ
ﺟﺪاﻻﺗﻪ اﳌﺸﺎﻛﺴﺔ.
اﻟﺴ ــﺎﺣﺔ «ﲨﻌﻴ ــﺔ ﻣﺴ ــﻠﻤﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴ ــﺎ»  ،-Ami-اﻟ ــﱵ ﻗﺎدﻫ ــﺎ ﺳ ــﺎﺑﻘﺎ ﻣ ــﻦ روﻣ ــﺎ
ﻛﻤ ــﺎ اﻧﻘﺮﺿ ــﺖ ﻣ ــﻦ ّ
ـﺺ اﺗﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ ،ﺳــﺎﻋﻴﺎ
اﳌﻬﺘــﺪي اﻟﻨّﺸــﻴﻂ ،ﻋﺒــﺪ اﳍــﺎدي ﺑــﺎﻻزي ،وﻫــﻮ أﻳﻀــﺎ ﻗ ـ ّﺪم ﻧـ ّ
ﻟﻴﻜ ــﻮن اﻟﻄ ــﺮف اﶈ ــﺎدث ﻣﻌﻬ ــﺎ ،ﺑ ــﺮﻏﻢ ﻋﺪﻳ ــﺪ اﻻﻧﺘﻘ ــﺎدات ﻣ ــﻦ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻴﲔ اﻵﺧ ـﺮﻳﻦ ﰲ
اﻹﺳﻼم اﻹﻳﻄﺎﱄ .وﲨﻌﻴﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ.
ﻫﻨــﺎك ﻋﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت واﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻷﺧــﺮى ،ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﶈﻠّــﻲ ،ﺗﻠﻌــﺐ أو ﺑﺈﻣﻜﺎ ــﺎ
ﻟﻠﺼــﻮﻓﻴﲔ وﻣــﻦ ﺗﻜــﺘّﻼت ذات ﻃــﺎﺑﻊ إﺛــﲏ ،ﻣﺜــﻞ
ﲡﻤﻌــﺎت ّ
ﻣﺘﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ّ
ﻟﻌــﺐ دور ﲤﺜﻴﻠــﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤــﻲّ .
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ﻣﺘﻜﻮﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﺛــﲏ ﻗــﻮﻣﻲ ،ﻣﺜــﻞ اﳌﺴــﺎﺟﺪ
ـﻨﻐﺎﱄ ،وﺗﻨﻈﻴﻤــﺎت دﻳﻨﻴّــﺔ أﺧــﺮى ّ
ﺗﻜﺘّــﻞ اﳌﺮﻳــﺪي ّ
اﻟﺴـ ّ
اﻟﺼـﻮﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴـﺔ واﻟﺒﺎﻛﺴـﺘﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴــﺔ وﻏﲑﻫـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﻫﻨـﺎك وﺳــﻄﺎء ﺛﻘـﺎﻓﻴﲔ ،وﻣﺜ ّﻘﻔـﲔ ﻣﺴــﺘﻘﻠّﲔ،
ذاﺋﻌﻲ اﻟﺼﻴﺖ.
ﺗﻔﺮﻋــﺎت وﲤﻔﺼــﻼت إﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،ذات ﺻــﻠﺔ ﺑﺒﻠــﺪان اﻷﺻــﻞ ،ﻣﺜــﻞ
ﲢﻀــﺮ أﻳﻀــﺎ ّ
ﲪ ــﺎس ،واﳉﻤﺎﻋ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ،واﳌﻠّ ــﻲ ﻏ ــﻮروس اﻟﱰﻛﻴ ــﺔ؛ أو ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛ ــﺎت اﻟ ّﺪﻳﻨﻴ ــﺔ اﻟ ّﺪوﻟﻴ ــﺔ ،ﻣﺜ ــﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،أو ﲜﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘّﺒﻠﻴﻎ ،اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘّﻘﻮﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ّ
اﳌﺘﺼﻠﺔ ّ
ﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ واﳌﻨﺎﺿـﻠﲔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك ﺣﻀﻮر ّ
وﻛﻤﺎ ﺑﻴّﻨﺖ ﻋﺪﻳﺪ ّ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﻈّﻤﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺻﻼت ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ،ﻓﻬﻲ ﰲ ﻫـﺬﻩ
أﺋﻤـﺔ اﳌﺴـﺎﺟﺪ،
اﳊﺎﻟﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺘﻮح ،ﻟﻜﻦ ﺣﺎﺿﺮة وﳏﻤﻴّﺔ أﻳﻀـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﺑﻌـﺾ ّ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳـﺎت اﻟﻘﻀـﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺮﻳـﺎت .واﻻﺧـﺘﻼف ﻛﺒـﲑ ،ﺑـﲔ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠّـﻖ
ّ
اﻟﺬﻳﻦ ﳜﻀـﻐﻮن ﰲ أﻏﻠـﺒﻬﻢ اﻟﻴـﻮم ّ
ـﺨﻢ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ،ﺑـﺮﻏﻢ ﺟﺪﻳّـﺔ اﳌﻮﺿـﻮع .وﻧﻈـﺮا ﻟﻠﺨﻄـﻮرة
اﻟﺼـﺤﻔﻴّﺔ اﻟـﱵ ﺗﻀ ّ
وﺗﻠﻚ اﳌﺘّﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت ّ
اﻟﻔﻌﻠﻴّﺔ ،واﻟﺘﻨﺒّﻪ اﻟﻼّزم اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل ،ﻓﺈن اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻜﻠﻔـﺔ ،وﺿـﺎﻣﻨﺔ ﳌﺮدودﻳـﺔ ﺑﺴـﻴﻄﺔ
اﻟﺼـﺤﻔﻲ واﻟﻔﻜـﺮي ،ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎب ﺗﻠـﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻘـﺔ ﺑﺎﳌﺨـﺎﺑﺮات وﻣﻘﺎوﻣـﺔ
ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ّ
اﻟﻈّﺎﻫﺮة ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﺗﻄ ـ ّـﻮر ﻫ ــﺎم ﲤﺜّﻠ ــﻪ اﻷوﺟ ــﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّــﺔ ﻟﻠﺠﻴ ــﻞ اﻟﺜ ــﺎﱐ ،ﻋ ــﱪ ﻣ ــﺎ ﻳﻌ ــﺮف ﲜﻤﻌﻴ ــﺔ «اﻟﺸ ــﺒّﺎن اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ﰲ
إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ»  ،-Gmi-اﻟــﱵ ﺗﺘﻜـ ّـﻮن وﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺼــﺮي ﻣــﻦ أﺑﻨــﺎء ﻣﺴـ ّـﲑي «اﲢــﺎد اﳉﺎﻟﻴــﺎت واﳉﻤﻌﻴــﺎت
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ» أﺣﻴﺎﻧــﺎ ،أو ﻣــﻦ ﻣﺘــﺄﺗّﲔ ﻣــﻦ ﻗﻄﺎﻋــﺎت ﻣﻬــﺎﺟﺮة أﺧــﺮى ،ﻳﺸ ـ ّﻜﻞ اﳌﻐﺎرﺑــﺔ أﻫــﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،
ﻣﻜﻮﻧّﺎ ﺎ .واﻟﺸـﺒّﺎن اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻳﺒـﺪون اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ذات دﻻﻟـﺔ ﰲ اﻟـﱪاﻣﺞ ّ
ﻛﻤﺎ ﳍﻢ ﻗﺪرة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴّﺪة وﺣﻀﻮر ﻣﺸﻬﻮد ،وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ اﻹﻋﻼم ﰲ ﺗﺴـﻠﻴﻂ اﻷﺿـﻮاء ﻋﻠـﻴﻬﻢ ،ﳌـﺎ
ﳝﺜّﻠﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ إﺳ ــﻼم إﳚ ــﺎﰊ وﻣﻨ ــﺪﻣﺞ ،إﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴ ــﺘﻮﻳﺎ ﻢ اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴ ــﺔ اﳌﺮﺿ ــﻴﺔ ،ﻳﺴ ــﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ذﻟ ــﻚ
إﳌــﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠّﻐــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ وﻣﻌــﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑــﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻳﻄــﺎﱄ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﺠــﺎوزون ﺑــﻪ أوﻟﻴــﺎءﻫﻢ ،ﺑﺼــﻔﺘﻬﻢ
ﻣﻮﻟــﻮدﻳﻦ ﻫﻨــﺎ وﻣﻨــﺪﳎﲔ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ ،اﻟــﺬي ﳝﺜّــﻞ اﻷﻓــﻖ اﳌﺮﺟﻌــﻲ ﺑﺎﻟﻨّﺴــﺒﺔ ﳍــﻢ .ﻛﻤــﺎ ﳒــﺪ ﳏــﺎورا آﺧــﺮ
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ﺟﺪﻳ ــﺪا ،ﲟﻔﻬ ــﻮم ﺗﻨﻈﻴﻤ ــﻲ ،ﲤﺜّﻠ ــﻪ «ﲨﻌﻴ ــﺔ اﻟﻨّﺴ ــﺎء اﳌﺴ ــﻠﻤﺎت ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴ ــﺎ»  ،-Admi-وﻏﲑﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﻮى ﺟﺎﻧﺐ ﳏﺪود ﻣﻦ اﻹﺳـﻼم اﳌﺘﻮاﺟـﺪ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴـﺎ ،ﻓ َﻔ ْﻬـﻢ اﻟـ ّﺪﻳﻦ إن
ﻻ ﲤﺜﻞ ّ
ﻛﺎن إﳝﺎﻧﻴـﺎ ﻓﻬـﻮ ﻳﻘﻨـﻊ ﻋـﺎدة ﺑﺎﳊﻀـﻮر ﰲ اﳌﺴـﺎﺟﺪ ،دون إﻳـﻼء اﻫﺘﻤـﺎم ﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ أوﺳـﻊ .ﻟـﺬﻟﻚ ﺗﺆﺧـﺬ
ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺻـﺎﻣﺘﺔ ،واﻓـﺪة ﻣـﻦ ﺑﻠـﺪان إﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺮﺗـﺎد اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺴـﺠﺪي واﳉﻤﻌﻴـﺎﰐ ،وﻻ
ﲢﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓـﻪ .وﳏﺪودﻳـﺔ اﻻرﺗﻴـﺎد ،أﺣﻴﺎﻧـﺎ اﺧﺘﻴـﺎرا ،وأﺧـﺮى ﺗﻌـﻮد ﻟﻘﻠّـﺔ اﳌﺴـﺎﺟﺪ وﺗﻨﺎﺛﺮﻫـﺎ،
ّ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮن ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻳـﻮم ﻋﻤـﻞ .ذﻟـﻚ ﻳﺸـﻜﻞ واﻗﻌـﺎ ﻫﺎﻣـﺎ وﻏـﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳـﻖ ،ﻛﻮﻧـﻪ ﻳﻘـﻊ ﺧـﺎرح ﻟﻌﺒـﺔ
اﻹﺳــﻼم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ .ﻳﺘﻌﻠّــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻮاﻗﻌــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻷن ﺳــﻴﺎﻗﺎت اﻻﻧــﺪﻣﺎج ﲤــﺮ ﺟﻠﻴّــﺎ ﻋــﱪ
ﻫﺆﻻء اﳌﺴﻠﻤﲔ .إذ ﻳﺒﺪو ﺷﺎذا ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺌﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﺢ ﺷـﺒﻪ اﳌﻤﺜّﻠـﲔ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻔﻀـﺎء،
ﻏــﲑ اﳌﺴــﺘﻌ ّﺪﻳﻦ ﻋــﺎدة أو ﻻ ﻳﻮﻟــﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس دﻳــﲏ ،ﻣﻴــﺰة اﻟﺘّﺤــﺎور ﻣــﻊ اﻟ ّﺪوﻟــﺔ،
واﳊﻀﻮر أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم .ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻬ ّﺪدة ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻛﻠّﻴﺎ ،أو ذات ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى .ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺎﻣﺎ دور اﳌﺜ ّﻘﻔﲔ ،اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﺠﻤﻟـﺎﻻت أو
اﳌﺴـﺘﻘﻠّﲔ .ﻟﻜ ّـﻦ ﳏـﺎورة ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻣــﻊ اﻟﻔﻀـﺎء اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻻ ﳝﻜـﻦ أن ﲤـّـﺮ ﺳـﻮى ﻋـﱪ ﻗﻨﻮاﺗـﻪ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ
اﳌﻜﻮﻧــﺎت اﻟ ّﺪﻳﻨﻴــﺔ ﲨﻴﻌﻬــﺎ .ﻓــﺎﳋﻄﻮرة
ذات اﻟﺸــﺄن ،وﻛــﺬﻟﻚ ّ
اﻟﺼــﻐﲑة ﻣﻨﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ،ﲟــﺎ ﻳﻀــﻤﻦ اﺣـﱰام ّ
ـﻄﺤﻲ اﻟﺘﺠ ـ ّﺬر ﰲ
ﺗﺘﻤﺜّــﻞ ﺑﺎﻷﺳ ـﺎس ،ﰲ ﺧﻠــﻖ اﻹﺳــﻼم اﻟــﺬي ﻧﺮﻳــﺪ ،ﲝﺴــﺐ ﺻــﻮرﺗﻨﺎ وﺷــﺒﻬﻨﺎ ،و ّ
اﻟﺴـ ّ
اﳉﺎﻟﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴّﺔ.
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻮن واﻹﺳﻼم

اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﻴﻂ ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺼﺪد اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻴﻪ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ّ
ـﺲ أدوات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﺗﺒــﺪو اﳍﻴﻜﻠــﺔ اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻣﺘــﺄﺛّﺮة أﻳﻀــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻮاﻗـﻊ اﳋــﺎرﺟﻲ ،واﻟــﱵ ﲤـ ّ
اﻟﺴـ ــﻴﺎق ،دور ﻛﺒـ ــﲑ ﻳﻠﻌﺒـ ــﻪ اﻟﻌـ ــﺮض اﻹﻋﻼﻣـ ــﻲ ﻟﻺﺳـ ــﻼم،
اﻹﺳـ ــﻼم وﺣﻀـ ــﻮرﻩ ّ
اﳌﺆﺳﺴـ ــﺎﰐ .ﰲ ﻫـ ــﺬا ّ
اﻟﺼ ـﺮاﻋﺎت
ﻓﻸﺳــﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﳛﻀــﺮ ﻣﺮ ﻨــﺎ ﺑﺄﺣــﺪاث ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ذات أﺛــﺮ ﺑــﺎﻟﻎ ،ﺗــﺬﻛﻴﻬﺎ ّ
اﻟﺸﻴﺸـﺎن ،واﻟﻴـﻮم اﻟﻌـﺮاق،
اﶈﻠّﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻋﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ،ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وأﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،و ّ
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إﱃ ﻇﻬـ ــﻮر اﻹرﻫـ ــﺎب اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ اﻟ ـ ـ ّﺪوﱄ ،ﺑﺒﺼـ ــﻤﺎت اﻟﻘﺎﻋـ ــﺪة ،ﻣـ ــﻦ ﻫﺠﻤـ ــﺎت ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﱪﺟـ ــﲔ إﱃ
ﺗﻔﺠﲑات ﻣﺪرﻳﺪ ،أو ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﻟــﺬا ﻳﺒــﺪو ﺿــﺮورﻳﺎ ،إﳚــﺎد ﺳــﻴﺎﻗﺎت ﻟﻼﻧــﺪﻣﺎج ،واﻟــﱵ ﻫــﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻣــﻦ أدوار اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،واﻟﻔــﺎﻋﻠﲔ
اﻟ ّﺪﻳﻨﻴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،واﻷﻗﻠّﻴﺎت اﻷﺧﺮى أﻳﻀﺎ.
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ ﴰﻮﻟﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ،ﳝﻜـﻦ اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﰲ اﻟـ ّﺪور
اﶈــﱰس واﳌﻌﺘــﺪل ﻟﻠــﻮزﻳﺮ ﺑﻴﺰاﻧــﻮ ،اﻟــﺬي ﲡﻨّــﺐ ﺑﺮﺻــﺎﻧﺔ إذﻛــﺎء ﻧــﺎر اﳉــﺪل ،ﺣــﱴ أﺛﻨــﺎء اﲣــﺎذﻩ ﻗ ـﺮارات
اﻷﺋﻤــﺔ أو ﺑﻌــﺾ اﻷﻓ ـﺮاد .ﻧﻔــﺲ اﻟﺸــﻲء
ﺻــﺎرﻣﺔ وﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ،ﺑﻐــﺮض اﻟـ ّـﺮدع ،ﻣﺜــﻞ ﻃــﺮد ﺑﻌــﺾ ّ
ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻩ ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﳍﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟ ّﺪوﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠ ّـﺮﺋﻴﺲ وﺠﻤﻟﻠـﺲ
اﻟﺸــﻤﺎل،
اﻟﺸــﻴﻮخ .وأﻗـ ّـﻞ اﻋﺘــﺪاﻻ ورﺻــﺎﻧﺔ ﰲ اﳌﻴــﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،ﻛــﺎن ﻣﻮﻗــﻒ ﺟﺒﻬــﺔ ّ
اﻟﻨـﻮاب وﺠﻤﻟﻠــﺲ ّ
ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ أﺟﻨــﺪ ﺎ ﻣﻨﺸــﻐﻠﺔ ﺑﺎﳉــﺪل اﳌﻀــﺎد ﻟﻺﺳــﻼم ،ﺟﻨّــﺪت ﳍــﺎ ﲪﻠــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ،ﺗﺴــﺒّﺒﺖ ﻋﻠــﻰ
اﳌﺴــﺘﻮى اﶈﻠّــﻲ ﰲ ﻏﻠــﻖ ﻋﺪﻳــﺪ اﳌﺮاﻛــﺰ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ .وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ اﳉﺒﻬــﺔ ﻻ ﲢــﻮز ﻣﻮاﻗــﻊ ﻓﺎﻋﻠــﺔ
داﺧـﻞ اﻹﻃــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻟﻌــﺎم ،وﻻ ﰲ أوﺳـﺎط اﻟﻴﻤــﲔ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻮاﺟــﺪ اﳌﻮاﻗـﻊ اﻷﻛﺜــﺮ ﲡـﺬرا ،واﻷﻗــﻞ
5
اﳌﺆﺳﺴ ــﺎﰐ ﻟﻺﺳ ــﻼم اﻹﻳﻄ ــﺎﱄ ،ﻳﺒ ــﺪو
اف
ﱰ
ـ
ـ
ﻋ
اﻻ
ح
ـﺮ
ـ
ﺴ
ﻳ
ـﺬي
ـ
ﻟ
ا
ـﺎﻫﻢ،
ـ
ﻔ
اﻟﺘ
ـﻼق
ـ
ﻄ
اﻧ
.
ﺑـ ـﺮوزا
اﻟﺮﻣ ــﺰي و ّ
ّ
ّ
ﺣﺒﻴﺴﺎ ،وﺑﻌﻴﺪ اﳌﻨﺎل ،ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠّﻘـﺔ ﺑـﺮﻓﺾ اﻹﻃـﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ،وﻟﻜـﻦ أﻳﻀـﺎ وﺧﺼﻮﺻـﺎ ،ﻷﺳـﺒﺎب
ذاﺗﻴــﺔ داﺧﻠﻴــﺔ ﻣﺘﻌﻠّﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،اﻟــﺬي ﻻ ﻳ ـﺰال ﻣﺸــﺘّﺘﺎ ،وﻏــﲑ ﺟــﺎﻫﺰ ﳋــﻮض ﻏﻤــﺎر ﺗﻠــﻚ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.

5

ﻧﺸﲑ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ ﻣﺆﻟّﻒ:

R. Guolo, Xenofobi e Xenofili. Gli italiani e l'islam, Bari-Roma 2003, Laterza.

ﳑــﺎ ﻳــﺮوج أﻳﻀــﺎ ،أن ﻟﻐــﺔ اﳉــﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻹﻳﻄــﺎﱄ ﺑﺸــﺄن اﻹﺳــﻼم ﻟــﻴﺲ ﳍــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻮازﻳﻬــﺎ ﰲ أوروﺑــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣــﺪ ﺎ ،ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻌــﻮد ﻣﻨﻬــﺎ
ﻷﺣﺰاب اﳊﻜﻮﻣﺔ؛ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،وﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻋﻦ دور اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟ ّﺪﻳﻨﻴـﺔ ،وﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ اﳉﻤﻌﻴـﺎﰐ
اﻹﺳﻼﻣﻲ وآﺛﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﱄ ،أﻧﻈﺮ:
B. Maréchal, S. Allievi, F. Dassetto, J. Nielson (a cura di), Muslims in the enlarged Europe, Leiden
2003, Brill.
ـﺘﻘﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف
وﻫــﻮ ﲜــﺚ ﻣﻘــﺎرن ﻣﻮﺳــﻊ أﺟــﺮي ﲢــﺖ رﻋﺎﻳــﺔ  -Forward Studies Unit-اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠّﺠﻨــﺔ اﻷوروﺑّﻴــﺔ ،وأﻋـ ّﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴـ ّ

اﻟﺘﻮﺳﻊ.
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺳﻴﺎق ّ
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أﻛﺜﺮ ﲤﻔﺼﻼ دور اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻓﺈن أﺑﺪت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻠّﻬﺠﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﻓﻀـﺎ
وﻷي ﺣ ـﻮار ﻣﻌــﻪ ،ﻳﺘﻌﻠّــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ﻋــﱪ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ،ﻣﺜــﻞ
ﻟﻠﺤﻀــﻮر اﻹﺳــﻼﻣﻲ ّ
اﻟﺴ ــﺎﺑﻖ ﲟﺪﻳﻨ ــﺔ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴ ــﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴ ــﺔ .6ﰲ اﻟﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﺈن ﻋﺪﻳ ــﺪ
ﺗﻠ ــﻚ اﻟﻌﺎﺋ ــﺪة ﻟﺒﻴ ّﻔ ــﻲ ،رﺋ ــﻴﺲ اﻷﺳ ــﺎﻗﻔﺔ ّ
اﻷﺳﻘﻔﻴّﺎت اﶈﻠّﻴﺔ ،وﻋﺪﻳﺪ اﳍﻴﺌﺎت ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎرﻳﺘﺎس وآﻛﻠﻲ وﺳـﺎﻧﺖ إﳚﻴـﺪﻳﻮ وﻏﲑﻫـﺎ ،أﺑـﺪت ﻣﻮﻗﻔـﺎ
وﻣﺘﻠﻮﻧﺎ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣـﺎ ﻳﺆﺧـﺬ ﰲ اﳊﺴـﺒﺎن ،داﺧـﻞ أﻧﺸـﻄﺘﻬﺎ وﰲ رﻋﻮﻳﺎ ـﺎ .ﻓـﺈذا
أﻛﺜﺮ ﺣﺬر ّ
ﻛﺎﻧﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ،دوﻟـﺔ دﻳﻨﻴًّـﺎ ذات ﻗﻄـﺐ واﺣـﺪ ،ﻓﻬـﻲ ﲡـﺪ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﰲ ﺣـﺮج أﻣـﺎم ﺿـﺮورة
ـﺪوا
اﻟﺘﻨﻮع اﻟ ّﺪﻳﲏ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ «ﳐﺘﻠﻒ أﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎ» ،أﻻ وﻫـﻮ اﻹﺳـﻼم ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻛﻮﻧـﻪ ﻋ ّ
ﺗﻌﻠّﻢ ّ
ﺗﺎرﳜﻴﺎ .ﻓﺈ ﺎ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻌﺎﱐ ﻧﻔﺲ اﳊﺮج ،ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻀﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ،ﻣﺘﻤﺘّﻌـﺔ
ﺗﻔﻬــﻢ اﳌﻘﺘﻀــﻴﺎت اﻟ ّﺪﻳﻨﻴــﺔ اﳌﻄﺎﻟــﺐ ــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺴــﻠﻤﲔ ،ﻣــﻦ ﺗــﻮﻓﲑ
ﺑﻘــﺎﻣﻮس دﻳــﲏ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ ّ
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻻﺳــﺘﻨﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻗــﻒ اﻹﻳﻄــﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠّــﻖ ﺑﺎﻹﺳــﻼم ﺿــﺮوري ﻟﻔﻬــﻢ ﻣﻮاﻗــﻒ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ ﻣــﺎ
ﻳﺘّﺼﻞ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
اﻷول واﻟﺜّــﺎﱐ .ﻫــﺬا اﻟﺘﻨـ ّـﻮع
ﻛﻨــﺎ ﻗــﺪ أﺷ ـﺮﻧﺎ ﺳــﻠﻔﺎ ﻟﻼﺧــﺘﻼف اﳌﺘﻌﻠّــﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ واﳌﻮاﻗــﻒ ﺑــﲔ اﳉﻴﻠــﲔ ّ
ﲢﻮل اﻹﺳﻼم اﻹﻳﻄﺎﱄ ،ﲟﺎ ﳝﺎﺛﻞ ﻣﺎ ﺣـﺪث ﰲ ﺑﻠـﺪان أوروﺑﻴـﺔ
اﳊﺎدث ،ﺳﻴﺸ ّﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﶈﻮري ﰲ ّ
أﺧــﺮى .ﻓﻬــﻮ أﻣــﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ،وﻟﻜــﻦ ﲞﺎﺻــﻴﺎت ﻣﻐــﺎﻳﺮة .واﻟــﺬي ﺳــﻴﻜﻮن ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻣﺴــﺘﻘﻼّ ﻋــﻦ
اﻷول ،اﻟﻨّــﺎﻇﺮة ﻟﻸﺳــﻠﻤﺔ
اﻷﺑﻌــﺎد اﻟ ّﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸــﺎﻫﺪ ﻣــﻊ اﻷوﺟــﻪ اﻟﺸــﺒﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻴــﻞ ّ
ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺲ ﳐﺘﻠﻔ ــﺔ ،ﻣﻐ ــﺎﻳﺮة ﳌ ــﺎ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻷوﻟﻴ ــﺎء ﻻرﺗﺒ ــﺎﻃﻬﻢ ﺑﺂﻓ ــﺎق ﻋﺎﺋ ــﺪة ﻟﺒﻠ ــﺪان اﳌﻮﻟ ــﺪ .ﳑ ــﺎ ﻳﻨ ــﺬر
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﺑﺘﺒ ّﺪﻻت ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ،وﰲ رؤﻳﺘﻬﻢ ّ
اﻟــﻮﻋﻲ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﺟ ـ ّﺪ ﻣﺘــﺄﺛّﺮ أﻳﻀــﺎ ﲜﻴــﻞ اﻻﻧﺘﻤــﺎء ،ﻷن اﻷﺟﻴــﺎل اﻷوﱃ ،ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣــﺎ ،ﲡﻤــﻊ ﰲ
ِ
اﻟﺮﺟ ــﻮع ﻟﻠﺒﻠ ــﺪ اﻷﺻ ــﻞ ،ﺣ ــﱴ وإن ﻛﺎﻧ ــﺖ أﻗﻠّﻴ ــﺔ ﻓﻘ ــﻂ ﺗﻌ ــﻮد ﻓﻌ ــﻼ ،ﺑﺎﻟﺘ ــﺎﱄ ﻻ ﺗﻌ ــﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣ ــﺎ
ـﺎ
ـ
ﳍ
ﻴﺎ
ﳐ
ْ
ّ
ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻫﺬا إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻋـﺪوى
6

ﺣﻮل ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻮدة أﻳﻀﺎ ﻟـ:
R. Guolo, op. cit., S. Allievi, Islam Italiano, cit.
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ﺣﺮﻳـﺔ ﻣﻄﻠﻘـﺔ وﳎﺤﻔـﺔ ،ﲡﺘـﺎح اﻷﺑﻨـﺎء وﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻣـﻨﻬﻢ اﻟﺒﻨـﺎت ،وﻣـﺎ
اﳌﺪرﻛـﺔ ﰲ ﺣـﺪود ّ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔَ ،
ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻌﺎدات وﻋﺪم اﺣﱰام ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻫﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ.
اﻷول اﻟــﺬي اﺧﺘــﺎر إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ،واﳉﻴــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ أﻳﻀــﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﳌﻬﺘــﺪﻳﻦ إﱃ
ﻓــﺎﳌﻼﺣﻆ أن ﺟﺎﻧــﺐ اﳉﻴــﻞ ّ
اﻹﺳـ ــﻼم ،ﻳﻨﻈـ ــﺮون ﺑﻌـ ــﲔ اﻻﺣ ـ ـﱰاز ﻟﺘﻄـ ـ ّـﻮرات اﺠﻤﻟﺘﻤـ ــﻊ اﻹﻳﻄـ ــﺎﱄ وإﱃ ردود أﻓﻌﺎﻟـ ــﻪ ﺑﺸـ ــﺄن اﳊﻀـ ــﻮر
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ ّﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟـﻮﻃﲏ ،ﻋـﱪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل
إذ ﻳﺴﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠ ّﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ّ
اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ ،أو ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﳌﻲ ،ﺳ ـﻮاء ﰲ ﻣــﺎ ﲤﺜّــﻞ ﻣــﻦ ﺣ ـﻮار ﻣــﻊ اﻹﺳــﻼم ،أو ﰲ زﻳــﺎرة اﻟﺒﺎﺑ ـﺎ
دﻣﺸ ــﻖ ،أو ﰲ ﻣﻮاﻗ ــﻒ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼ ــﻠﺔ ﺑﻔﻠﺴ ــﻄﲔ واﻟﻌـ ـﺮاق ،وﻋﻤﻮﻣ ــﺎ ﺑﺸ ــﺄن
اﳊﺮب ،وﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﻳﻀﺎ .و ّأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳉﺪل اﳌﺜﺎر ﺣﻮل رﺋﻴﺲ اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ﺑﻴ ّﻔـﻲ ﻓﻬـﻮ ﳝﺜّـﻞ ﺣـﺪﺛﺎ
ﺷﺎذا.
اﻟﺸـﻤﺎل  -La lega-ﻳﺒـﺪو ﺣـﺎدا،
اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ .ﻓﺎﳌﻮﻗﻒ ﻣـﻦ ﺟﺒﻬـﺔ ّ
ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺒﺪو ّ
ﻷن اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻳــﺪﻓﻌﻮن ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﲦــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻛﺮاﻫﻴــﺔ وﲪــﻼت ﻣﻐﺮﺿــﺔ ،وﺑﺎﳌﺜــﻞ أﻳﻀــﺎ اﳌﻮﻗــﻒ ﻣــﻦ رﺋــﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﺴـﻜﻮﱐ ،ﺑﺸـﺄن ﺗﺼـﺮﳛﺎﺗﻪ ﻋـﻦ اﳊﻀـﺎرة اﻷرﻗـﻰ ووﻻﺋـﻪ اﳌﻔـﺮط ﻷﻣﺮﻳﻜـﺎ .ﻛﻤـﺎ أ ـﺎ ﻋﺪﻳـﺪة
أﻋـﺮاض اﻹﺳــﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ اﳌﻨﺘﺸــﺮة ﰲ ﻟﻐــﺔ اﻹﻋــﻼم وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﺳـﻮاء ﰲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت اﳉــﺪل
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺘﺤ ّﺪﺛﲔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ،اﻟﻘﻠﻴﻠـﻲ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ،ﻟﻜـﻦ ﺑـﺎرزون إﻋﻼﻣﻴـﺎ
ﺑﺸﺄن اﳋﻤﺎر ،أو ﺗﻠﻚ ّ
ﺑﺸ ــﻜﻞ ﺟﻠ ــﻲ ،ﻛﺎﻟ ــﺬي ﺗﻌﻠّــﻖ ﺑﺎﻟﺼ ــﻠﻴﺐ ﻣ ــﺜﻼ .ﻓﻘ ــﺪ اﳓ ــﺪر ﻟ ــﺬﻟﻚ اﳉ ــﺪل ﻣﺜ ّﻘﻔ ــﻮن أﻣﺜ ــﺎل :أورﻳﺎﻧ ــﺎ
ِ
ﺑﻮزو وﻋﺪﻳﺪ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ،ﻏﲑ اﳌﺘـﺎﺑَﻌﲔ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءة ﺑـﲔ اﳉﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺴـﻠﻤﺔ،
ﻓَﻼّﺗﺸﻲ ،وﺳﺎرﺗﻮري ،وﺑﺎدﺟﻲ ّ
اﻟﺘﺤﺮﻳــﺎت اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ اﻟــﱵ وﺿــﻌﺖ
ﰲ ﺣــﲔ ــﻢ ﻳﻘــﺎس اﻷﺛــﺮ ﰲ اﻟ ـﺮأي اﻟﻌــﺎم .ﻛﻤــﺎ ﺷــﺎﻋﺖ ﻋﺪﻳــﺪ ّ
اﳉﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﻠﻤﺔ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺘّﻬﻤــﺔ ،ﳎــﱪة إﻳﺎﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻗــﻒ دﻓﺎﻋﻴــﺔ .وﻟﻌﻠّﻬــﺎ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳــﺪ اﻟﻘﻴــﺎدات
اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،اﻟــﱵ
اﳌﺴــﻠﻤﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮﻳﲔ اﶈﻠّــﻲ واﻟﻘــﻮﻣﻲ ،اﻟﻌــﺎﺟﺰة ﻋــﻦ اﻟــﺘﺤ ّﻜﻢ ﰲ ﻟﻌﺒــﺔ اﻹﻋــﻼم و ّ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﺪﱐ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺷ ّﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳊﻈﺘﺎن ﰲ ﺗﺎرﳜﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﻣﻼ ﻗﻮﻳﺎ ْﳌﻮﻃَﻨﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ:
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 اﻷوﱃ ﺗﺒﻠــﻮرت ﻣــﻊ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﳊــﺮب ﻋﻠــﻰ اﻟﻌ ـﺮاق ،وﺗﻨــﺎﻣﻲ اﳊﺮﻛــﺔ اﳌﻨﺎدﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻢ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻊﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ،أو ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم اﻟﺸـﻌﺐ اﻹﻳﻄـﺎﱄ ﰲ أﻏﻠﺒﻴﺘـﻪ اﳌﻨﺎﻫﻀـﺔ ﻟﻠﺤـﺮب ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ
ـﺲ اﳌﺴـﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨـﺎﻏﻢ
اﻟﺮاﻳﺎت ّ
ﲡﻠّﻰ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ّ
اﳌﻠﻮﻧﺔ .ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻟﻌﻠّﻬﺎ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬـﺎ ،أﺣ ّ
اﻟﺸـﻌﺎرات
اﻟﺴـﻼم ،ﺑـﻨﻔﺲ ّ
ﻣﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﶈﻠّﻲ واﻻﻧﻀـﻤﺎم إﻟﻴـﻪ ،ﻓﺸـﺎرﻛﻮا ﰲ اﻟﺘّﻈـﺎﻫﺮات ﻣـﻦ أﺟـﻞ ّ
وﺣﺲ ﻣﺸﱰك ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﳍﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
وﺑﺮاﻳﺎت ّ
ﻣﻮﺣﺪة ّ
ـﺲ اﳌﺴــﻠﻤﻮن
 اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺣﺪﻳﺜــﺔ اﻟﻌﻬــﺪ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﺟـ ّـﺮاء أزﻣــﺔ ّاﻟﺮﻫــﺎﺋﻦ اﻹﻳﻄــﺎﻟﻴﲔ ﰲ اﻟﻌ ـﺮاق ،ﺣﻴــﺚ أﺣـ ّ
ِ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺠ ـﺰﻳﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ـﻮﺟﻬﲔ ﻧــﺪاءات ﳐﺘﻠﻔــﺔ
ﻟﻠﻤـ ّـﺮة اﻷوﱃ ﺑــﺄ ّن ﳍــﻢ دورا ﻋــﱪ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ،ﻣـ ّ
اﻟﺮﻫــﺎﺋﻦ واﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋــﻦ ﺗﻀــﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﻬــﻢ ،واﻗ ـﱰاح ﻗﺒــﻮﳍﻢ ﺑــﺪاﺋﻞ
ﺑﻌ ـﺾ اﻟﻘﻨ ـﻮات ،ﺑﺎﻻﻟﺘﻘــﺎء ﺑﻌــﺎﺋﻼت ّ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺠـﺰﻳﻦ ،ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻣــﻊ ﻧــﺪاء «اﲢــﺎد اﳉﺎﻟﻴــﺎت واﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ»،-Ucoii-
َ
وﻧ ـ ــﺪاء «ﲨﻌﻴ ـ ــﺔ اﻟﻨّﺴ ـ ــﺎء اﳌﺴ ـ ــﻠﻤﺎت ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴ ـ ــﺎ» ،-Admi-ﻋ ـ ــﱪ ﻗﻨ ـ ــﺎة اﳉﺰﻳ ـ ــﺮة ،ﻣﺮﻓ ـ ــﻮﻗﲔ ﺑﺄﻫ ـ ــﺎﱄ
ﻷول ﻣ ّـﺮة ﻛـﻮ ﻢ إﻳﻄـﺎﻟﻴﲔ،
اﶈﺘ َﺠﺰﻳﻦ؛ وأﻳﻀﺎ ﻧﺪاء ﲨﻌﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻮرﻳﻨـﻮ ،وﻏﲑﻫـﺎ .ﻓﻘـﺪ ﺷـﻌﺮ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ّ
وأن ﳍﻢ دورا ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻟﻌﺒﻪ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﲔ.
اﻟﺴــﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ
ﻳﺒــﺪو ﻣﺒ ّﻜـﺮا ،اﻟﺘﺼ ـﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟﻘﻮل إن ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺸ ـ ّﻜﻞ ﻗﻄﻴﻌــﺔ ،أو ﻗﻠﺒــﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺎر ّ
ﺑــﲔ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ واﳌﺴــﻠﻤﲔ ،وﺑــﲔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ .ﻟﻜــﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺑــﺪأت إﻃﻼﻟــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ ﺑﻠــﺪﻧﺎ،
ﺣ ــﱴ وإن ﱂ ﺗﻜ ــﻦ ذات أﺛ ــﺮ ﻛﺒ ــﲑ ﰲ اﻟ ـ ّـﺮاﻫﻦ اﳊ ــﺎﱄ .ﻓﻬ ــﺬﻩ اﻟﻮﻗ ــﺎﺋﻊ ﻻﺗ ـﺰال ﳏﺼ ــﻮرة ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﺑﻮاﺑ ــﻞ
اﻟﺘﺤﺮﻳ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﻮﺛّــﻖ أو ﺗﺸ ــﲑ إﱃ ﺗﻮاﺟ ــﺪ اﲡﺎﻫ ــﺎت ﰲ ﻏﺎﻳ ــﺔ اﳌﻨﺎﻫﻀ ــﺔ ﻟﻠﻐ ــﺮب داﺧ ــﻞ
اﳌﻘ ــﺎﻻت و ّ
ﲡﻤﻌﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺘﻮاﺟـﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻨـﺎ .ﻓـﺎﻟﺮأي اﻟﻌـﺎم اﶈﻠّـﻲ ﻣﻠـﺰم ﺑﻄـﺮح ﺗﺴـﺎؤﻻت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ وﻣﺘﺠـﺎوزة
ّ
ﻟﻸدﳉــﺔ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳊﻀــﻮر اﻹﺳــﻼﻣﻲ .وﻧﻔــﺲ اﻟﺸــﻲء ﻣﻄﺎﻟــﺐ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﺑــﻪ ،ﺑﺼــﻔﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤــﺎ
ْ
ﻳﻌــﻴﺶ داﺧــﻞ اﻻﻧﻔﺘــﺎح اﻟﻨّــﺎﺗﺞ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌ ـ ّﺪد ،وﻋــﻦ اﻟﻈﻬــﻮر ﰲ اﳌﻴــﺪان ﳌﻌﻄﻴــﺎت ﻣﺴــﺘﺠ ّﺪة ،ﻻﺋﻜﻴــﺔ
اﻟﺴــﻴﺎق ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧــﻪ أن ﻳﺴـ ّـﻬﻞ ﻣﺴــﺎر اﻧــﺪﻣﺎج
أﻳﻀــﺎ ،أو ﳐﺘﻠﻔــﺔ دﻳﻨﻴــﺎ ،ﻣﺘﻌﻠّﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺟﻴــﺎل ّ
اﻟﺸــﺎﺑﺔ .ﻫــﺬا ّ
اﻟﺘﺠﻤﻌـ ــﺎت اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻠـ ــﺪﻧﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـ ــﺪ ،دون أوﻫـ ــﺎم ،ﻻ ﺑﺸـ ــﺄن ﲢﺪﻳـ ــﺪ أزﻣﻨﺘﻬـ ــﺎ ،وﻻ ﺑﺸـ ــﺄن
ّ
ﺟ ــﺪواﻫﺎ ،اﻟ ــﱵ ﲣﻀ ــﻊ ﺑﺎﻟﺘ ــﺎﱄ ﻛﺜـ ـﲑا ،ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ أﻓﻬﻤ ــﻪ ،ﻟ ــﺮدود أﻓﻌﺎﻟﻨ ــﺎ ،وﻟ ــﻴﺲ ﻓﺤﺴ ــﺐ ﻷﻫ ــﺪاﻓﻬﻢ
واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻢ.
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تذكر ف ي الق رآن الك ريم ع دة مس ائل أخالقي ة )فض ائل أو رذائ ل( ط ابع س لوكي وب ثالث
وسائل  :بطريقة االستنكار واإلدانة ،وفرض عقوبات عليھ ا مث ل القت ل والس رقة والزن ا،
وتكوين عصابات مسلحة تقطع الطريق وتھديد الناس ،وذك ر الن اس بالباط ل أو التش كيك
في أنسابھم وفي سمعة آبائھم وأمھاتھم ،والطريقة الثانية وھ ي ذات ط ابع ترب وي ب القول
أو التقدير إنه ھذه الصفة أو تلك ليست من أخالق المؤمنين ففي عدة آيات قرآني ة ي رد أن
الم ؤمن ال يس رق أو ال يزن ي أو ال يقت ل أو ال يخ ون أو ال يك ذب أو ال يم ارس اس تغالل
حاج ة الن اس م ن طري ق الرب ا ،والطريق ة الثالث ة ذك ر فض ائل إنس انية عام ة مث ل الع دل
والشورى والسلوك المعتدل في اإلنفاق واإلحسان إلى المحتاجين ،والوداع ة ف ي التعام ل
معھم حتى لو أساءوا  -ويعتبر القرآن ھذه الفضائل األخالقية أم وراً عس يرة عل ى ال نفس
ألنھا تخالف ھوى اإلنسان وأنانياته الفردية ،ولذلك فإن النفوس الكبيرة والقوي ة فق ط ھ ي
التي تستطيع القيام بھا.
ويعتبر المسلمون حياة النب ي محم د وتص رفاته وأقوال ه إيض احا ً وتنفي ذاً لفض ائل الس لوك
واألعمال وھم يسمون مجم وع المظ اھر الس لوكية ھ ذه س نﱠة ،أي طريق ة خيري ة باالتب اع
ولبعض تلك الفضائل صفة تش ريعية أي أنھ ا تمل ك خص ائص قانوني ة ب األمر أو ب النبي،
وبذلك تص بح مث ل الن وع األول م ن األن واع الثالث ة الت ي ذكرناھ ا لكنھ ا ف ي األكث ر مث ل
النوعين الثاني والثالث ،أي أنھا نصائح ووصايا ال تترتب عليھا عقوبات دنيوية ،بل ھي
فض ائل أخالقي ة إذا أنف ذھا اإلنس ان )رغ م ص عوبتھا( فلھ ا ث واب عن د ﷲ ف ي اآلخ رة،
وثوابھا في الدنيا رضى النفس وحسن العالقات باآلخرين من المسلمين وغير المس لمين،
وھكذا فھناك مصدران لألخالق الفردي ة والعام ة  :الق رآن الك ريم ،وس نة النب ي ،وبع ض
ھ ذه األخ الق س لوكية ،وبعض ھا اآلخ ر معن وي واعتب اري وبال ذات تل ك الت ي ال تترت ب
عليھا عقوبات أو ليست مكشوفة للناس ،وتعتمد على االختيار الشخصي.
إن ھذه التفرقة بين السلوكيات والمعنويات أو االعتبارات ال تقوم على ظھورھا للناس أو
عدم ظھورھا فقط ،بل تعتمد على «النية» أو على المقصد الشخصي من وراء القيام بأي
عمل أو تركه فف ي ك الم مش ھور للنب ي محم د ي ردده المس لمون كثي راً ف ي الع ادة « :إنم ا
األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما ن وى» فعن دما اش تد اض طھاد القرش يين بمك ة للنب ي
محمد طلب من أتباعه ومن أراد االنض مام لإلس الم الھج رة إل ى يث رب الت ي س ماھا فيم ا
بعد  :المدينة المنورة ،وقد ھ اجر للمدين ة عب ر س نتين ب ين  620و  622آالف م ن الن اس
وما كانت دوافعھم واحدة أو متقاربة فجاء الحديث النبوي السالف الذكر لينبه إلى أن النية
 رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺔ.
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الشخصية من وراء الھجرة ھي التي تحدد عند ﷲ )وليس عن د الن اس( ماھي ة ھ ذا العم ل
وھل ھو فضيلة أم أنه عمل عادي دنيوي المقصود به الفائدة الشخصية ،وألن كالم النبي
تشريعي وعام أو قاعدة في األغلب األعم فقد صارت النية التي يس أل عنھ ا أم ام ﷲ ھ ي
جوھر قيام األعمال واألفكار على االختيار الفردي والخاص وقد ترتب على ذل ك أم ران
في التراث اإلسالمي كليه  :مھمة اإلنسان في ھذا العام ،ومفھوم الخير والشر.
على م اذا يق وم تحدي د الخي ر أو الفض يلة ،والش ر أو الرذيل ة؛ ھ ل يعتم د عل ى ال نص ف ي
القرآن أو السنة ،أو على النية والمقصد؟ فالالھوتيون الذين يعتب رون أن ال دين ق ائم عل ى
النصوص المقدسة ،ذھبوا إلى أن الفضائل والرذائل تتحدد بالنصوص والذين اعتبروا أن
األعمال واألفكار تقوم عل ى الني ة اعتب روا أن العق ل أي االختي ار الح ر والشخص ي ،ھ و
المصدر الثالث لتحديد الخير والشر ،فحتى لو كان ھذا الفع ل أو ذاك م ذكوراً ف ي الق رآن
وكانت دوافع اإلنسان المسلم للقيام به غير صافية بل بسبب الخ وف م ن الن اس أو اتباع ا ً
للجمھور؛ فإن الخيرية في ھذا التصرف تكون محدودة وأحيانا ً منعدمة ،ثم إنه من المسلّم
ب ه أن الق رآن الك ريم ،ل م ي ذكر ك ل الفض ائل ول م ين ه ع ن ك ل الرذائ ل ولھ ذا فم ا دام ت
البشرية مستمرة فإن األعمال اإلنسانية تعتمد على االختيار الحر والمتجدد بالعقل الملتزم
والمسؤول ،والمستند إلى ثالثة أسس  :حرية اإلنس ان ،وااللت زام بع دم اإلص غاء للھ وى،
ھوى النفس والعشيرة والناس ،وقصد الخير للنبي واإلنسان ،وسالمة التصرف معھم.
استناداً إلى ھذا الفھم أو ھذه الرؤية ظھ رت فك رة االحتس اب ،وفك رة التكلي ف ،فاإلنس ان
البالغ العاقل بمقتضى حريته وبمقتضى عقله ،مستخلف في ھذا الع الم م ن أج ل إعم اره،
واإلس ھام ف ي الحي اة البش رية ب الطرائق الت ي تتواف ق م ع عملي ات اإلعم ار ،والع يش
المشترك ،ويرتبط برؤية االستخالف التكليف اإللھي بذلك ،ودعم ﷲ –عزوجل -لإلنسان
في ھذا االستخالف والتكليف بإرسال الرسل ،وإنزال الشرائع التي يدركھا اإلنسان بعقله
ويعمل بمقتضى العق ل عل ى إنف اذ التكلي ف الم ؤدي إل ى خي ر البش رية ،وم ن ض منھا ھ و
فرداً وجماعة ،ولذلك فھناك عقد مجازي بين ﷲ والبشر على إعمار العالم ،وعقد حقيق ي
ب ين ﷲ والم ؤمنين برس االته وش رائعه عل ى الس ير ف ي تل ك العملي ة الزاخ رة والقوي ة
ب االلتزام عل ى مس تويين  :مس توى العالق ة ب ين ﷲ والم ؤمنين المكلف ين ،وعل ى مس توى
عالقات البشر بين بعضھم البعض } :يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذك ر وأنث ى وجعلن اكم
شعوبا ً وقبائل لتع ارفوا ،إن أك رمكم عن د ﷲ أتق اكم{)س ورة الحج رات ,آي ة  (9المس توى األول
للعق د م ع ﷲ ھ و م ا يس ميه العلم اء المس لمون ،االحتس اب ) (callingأو بحس ب
 Berufung : Max Weberف المؤمن الملت زم بفع ل الخي ر المح دد بالش رع وبالعق ل
اللتزامه مع ﷲ ،أي من أجل الخير بحد ذات ه ،وال يرج و ثواب ا ً عل ى ذل ك م ن غي ر ﷲ –
عزوجل ،-لكن من نتائج ھذا العقد على المستوى الث اني ،مس توى عالق ة البش ر ببعض ھم
بعضا ً  :التعارف أي العالقات الحسنة والحميمة بين الناس بمقتضى اإلنسانية المش تركة،
وبمقتض ى المص الح المش تركة ،واس تناداً إل ى الني ة الحس نة ،والتكلي ف يص بح العم ل
اإلنساني تنافسا ً في فعل الخير وسيراً فيه « :فاستبقوا الخيرات» كما يقول الق رآن الك ريم
وبذلك تتصارع في نفوس األفراد ثالث قوى يسميھا الصوفية المسلمون  -بحسب الق رآن
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 نفوس ا ً  :ال نفس األم ارة بالس وء والت ي ت دفع باتج اه الھ وى والتس اھل واإلھم ال أو فع لالشر ،والنفس اللوامة التي تنق د ھ ذه النزع ات الش ديدة أو المتس اھلة وت دفع باتج اه الخي ر
وصوالً للتسامي الفردي ،والخير الجماعي والشامل.
وھ ذا الخي ر األخالق ي الش امل ھ و م ا تس تھدفه الش ريعة اإلس المية ف ي نظ ر الالھ وتيين
والفقھاء المسلمين ،بل إن الشاطبي  -الفقيه الملكي من القرن الرابع عشر  -يذھب إلى أن
كل الشرائع ،وليس الشريعة اإلسالمية وح دھا إنم ا تري د ص ون مص الح ض رورية لبق اء
الحياة اإلنسانية ويحدد الفقھاء المس لمون تل ك المص الح بأنھ ا خم س  :ح ق الحي اة ،وح ق
العقل ،وحق الدين ،وح ق النس ل ،وح ق المل ك ،ورغ م أن س ائر ھ ذه المص الح والحق وق
ض رورية لكنھ ا ف ي ح ال التص ارع أو التض اد؛ ف إن ح ق الحي اة يتق دم عل ى ح ق العق ل
والدين ،وحق النسل يتقدم على حق الملك  ..إلخ ،والفلس فة الكامن ة وراء ذل ك ھ ي فلس فة
أخالقية رفيعة تعتبر الحياة البشرية مقدسة بكل المعاني.
ما أردت إيجازه في ھذا السرد ھو إيضاح األبعاد األخالقية الفردي ة والجماعي ة للش ريعة
اإلسالمية ،كما استقرت في النصوص المقدسة ،وفي النتاجات الفكرية للعلم اء المس لمين
في العصور الكالسيكية ،وال شك أن األوضاع الحاضرة للمسلمين ليست المجال األصلح
للحك م عل ى الجوان ب العقدي ة واألخالقي ة لإلس الم وش ريعته وتقالي ده الديني ة والثقافي ة
واالجتماعي ة ،ويتحم ل المس لمون مس ؤولية كب رى لغي اب ھ ذه المع اني والتقالي د م ن
عالقاتھم فيما بينھم ومع العالم فھناك تجربة سلبية بين الدين والدولة في الع الم اإلس المي
وھناك تجربة سلبية أيضا ً لعالقاتھم مع العالم ،لكن  -المسلمين شأنھم في ذلك ش أن س ائر
البش ر  -يري دون التع ارف والعدال ة والس الم واالس تقرار ويعتب رون وبخاص ة الش باب
المتحمس ون ديني ا ً أو وطني ا ً  -أن األوض اع الدولي ة الس ائدة ال ت تالءم ومص الحھم -
فيثورون عليھا بأشكال وطرائق سلبية وتنشأ من وراء ذلك أفكار وانطباعات س لبية ل دى
كثي ر م ن الن اس ،ع نھم وع ن دي نھم ومجتمع اتھم ،واألص ولية اإلس المية إح دى ظ واھر
التمرد على األوضاع الحاضرة لدى المسلمين داخليا ً وفي العالم ،وھي ظواھر يبرز فيھا
العن ف ال ذي ال ي تالءم وتع اليم اإلس الم ،وبخاص ة ض د الم دنيين وغي ر المق اتلين أو
المعتدين ،فاإلسالم  -بحسب ال نص القرآن ي  -يق ر مب دأ ال دفاع ع ن ال نفس ض د االعت داء
وھذا ھو الجھاد كم ا ن ص علي ه الق رآن ،لك ن ال ذي ي نظم عملي ات ال دفاع أو الجھ اد ض د
العدوان ھو الدولة ،وليس األفراد أو الجھات الخاص ة ،وھ ذا م ا يقول ه الفقھ اء المس لمون
الق دامى والمح دثون ،ويق ول المتطرف ون اإلس الميون إنھ م إنم ا يقوم ون بأعم ال العن ف
بأنفس ھم ألن ال دول ع اجزة ع ن القي ام ب ذلك .بي د أن تل ك ليس ت حج ة مقنع ة ألن العن ف
األصولي ما أدى إلى حفظ الحقوق والس يادة؛ ب ل زاد أوض اع الع رب والمس لمين س و ًءا،
وھك ذا ف إن قي ام النظ ام ال دولي بح ل المش كالت المتفاقم ة ل دى الع رب والمس لمين مث ل
القضية الفلسطينية ،والقضية العراقية ،وقضية كشمير أو الشيشان  ..إلخ؛ ك ل ذل ك كفي ل
بأن يعيد العالقة السوية بين المسلمين والعالم ،وكفيل بأن يعي د لألم ور طابعھ ا األخالق ي
التبادلي أو طابع التعارف الذي يؤكد عليه القرآن.
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ھن اك مش كلة أخالقي ة كب رى ف ي ھ ذه العولم ة الطاغي ة الت ي تجع ل بمظ اھر وظ واھر
االستغالل والظلم والعنف المستمر والظاھر ،وال ح ًل إال بالتعاون والتواصل واالنتص ار
ألخالقيات العدالة والس الم وإنس انية اإلنس ان الت ي نش تاق نح ن المس لمين للمش اركة فيھ ا
تبعا ً لتعاليم ديننا ،وتقاليد أمتنا ،ويبقى أن الشر ال يبرر الشر ،والعنف ال يبرر العنف لكن
اآلالم الھائلة الت ي يتع رض لھ ا الض عفاء ف ي ھ ذا الع الم غي ر مب ررة أيض ا ً وس وا ًء أك ان
ھؤالء الضعفاء مسلمين أو غير مسلمين.
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المفھ

وم االس

المي للقيم

دى االقتص

ةل

ادى اب

و الفض

ل الدمش

قى

الباحث  /مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السالم
باحث في شئون االقتصاد االسالمي – بنك التمويل المصري السعودي
العن وان :بن ك التموي ل المص ري الس عودي –  60ش ارع مح ى ال دين أب و الع ز – ال دقى – ص.ب
 455دقى جيزة – جمھورية مصر العربية

مقدمة:
إن الباحث في االقتصاد اإلسالمي يجد أن تعاليم اإلسالم جاءت في صورة مب ادئ عام ة وأص ول
كلية ثابتة  ،اتسمت بطابع الخل ود ف ال تتغي ر وال تتب دل  ،وأن اآلراء واألفك ار الت ي تباش ر توض يح
ھ ذه المب ادئ واألص ول ال تش اركھا ف ي ھ ذا الط ابع  ،ب ل يؤخ ذ منھ ا وي رد عليھ ا  ،وعن دما نق ول
نظرية اإلسالم في مسألة معينة أينما ترد في البحث ھو تجوز ال حقيقة ألن اإلسالم يتمث ل ب القرآن
والسنة النبوية الش ريفة ومص درھا ال وحي  ،ف ال يص ح أن نطل ق عليھ ا نظري ة ب المعنى المع روف
عن النظرية في الفكر الوضعي التي تتسم بالتبدل والتغير والتفني د أحيان ا ً  .وإنم ا نعن ي بھ ا نظ رة
اإلسالم إلى المسائل ف ي موض وع البح ث وآراء الفقھ اء والمفك رين ف ي الدراس ات اإلس المية الت ي
تس

ير عل

ىھ

دي الق

رآن والس

نة النبوي

ة الش

ريفة.

وعلى ھذا األساس  ،فإننا عندما نتناول نظرية القيم ة ف ي الفك ر اإلس المي ھ و لبي ان آراء الفقھ اء
والمفكرين في الدراسات اإلسالمية الذين تناولوا الموضوع.
س

بق علم

ى لعلم

اء المس

لمين -:

تأسيس ا ً عل ى م ا تق دم يمك ن الق ول إن المھتم ين ف ي العل وم اإلس المية تن اولوا موض وعات
اقتصادية تؤكد سبق الع رب اقتص اديا ً للمفك رين واالقتص اديين األوربي ين عل ى ال رغم م ن التص ور
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الخاطئ لدى بعض المفكرين بأن طابع المدارس الفكرية غير األوربية للعص ر الوس يط ال يمك ن أن
يخ رج ع ن إط ار مح ددات الم ذاھب االقتص ادية األوربي ة ،مم ا أدى إل ى وقوعن ا ف ي عتم ة الرؤي ة
األمر الذي يتطلب التوجه العقالني لتحديد أبعاد الغزو الفكري بطريق ة تأخ ذ ف ى االعتب ار الخط وات
العلمية من خالل فھم نصوص الشريعة اإلسالمية واستيعابھا والرجوع إلى كت ب الت راث اإلس المي
مع األخذ فى االعتبار مستجدات العصر لتشكيل حضارة عربية بھويتھا اإلس المية القابل ة للتواص ل
واألخ ذ والعط اء ألن ال دين اإلس المي ج اء ب نظم وش رائع وعقائ د واقتص اد وسياس ة وق يم علي ا
اإلس المي األص يل(1).

وس لوك ومف اھيم وفلس فة لحض ارة متمي زة بطابعھ ا

وتأسيسا ً عل ى م ا تق دم س نتناول ف ي ھ ذا البح ث مع الم نظري ة القيم ة ف ي مض امين الق رآن الك ريم
والس نة النبوي ة الش ريفة وآراء أح د الفقھ اء والمفك رين ف ي الع الم اإلس المي  ،وھوالدمش قي .
ولغرض بيان مفھوم القيمة واتجاه المفكرين في تفسيرھا سنتناول مفھوم المال ألنه الم دخل لفھ م
ةف

القيم

ي الفك

أوالً  -:تحدي

ر اإلس

د مفھ

المي

وم

:ال:-

الم

لكي نفھم اتجاه المفكرين المسلمين في تفسيرھم للقيمة الب د أن نتن اول مفھ وم الم ال ف ي الش ريعة
اإلس المية حس ب م ا تناول ه فقھ اء المس لمين ألن الفق ه ھ و البن اء الق انوني ال ذي يح دد اتجاھ ات
الباح

ث المس
1-تعري

لم.
ف الم

:-

ال

المال في اللغة  -:ما ملكه اإلنسان من كل شيء  ،فما لم يملكه ال يعد ماالً في اللغة كالشجر في
الغاب

مك ف

ة والس

ي الم

رف

اء والطي

واء)(2

ي الھ

والم ال عن د الفقھ اء  ،ل ه اص طالحان رئيس ان  ،ھم ا  :اص طالح الحنفي ة واص طالح الجمھ ور .
عرف فقھاء المذھب الحنفي الم ال بتعريف ات كثي رة مختلف ة ف ي ألفاظھ ا متقارب ة ف ي معناھ ا ،
فقد ّ
وم ن تعريف اتھم للم ال ) بأن ه مايمي ل إلي ه الطب ع ويمك ن ادخ اره
ففقھ

ة يوجب

اء الحنفي
1-أن يك

ون ش

ون لتحقي
يئا ً مادي

ق مالي
ا ً يمك

يء اجتم

ة الش
ن إح

لوق ت الحاج ة (3).
اع أم

رازه وحيازت

رين:-
ه.

2أن يك ون الش يء منتفع ا ً ب ه انتفاع ا ً معت اداً مش روعا ً ف ي حال ة الس عة واالختي ار دون حال ةالض

رورة

.

أم ا جمھ ور الفقھ اء ق د اتفق وا عل ى تعري ف الم ال – وھ و أوس ع م ن تعري ف الحنفي ة – فعرف ه
الش اطبي بأن ه ) م ا يق ع علي ه المل ك ويس تبد ب ه المال ك م ن غي ره وإذا أخ ذه م ن وج ه )(4
2

وعلى وجه العم وم فالم ال عن د الجمھ ور ھ و م ا يمك ن حيازت ه واالنتف اع ب ه) (5ويمك ن الق ول أن
الجمھ

ور عرف

ال عل

وا الم
1-م

2-أن يك

ا يمك

ون الش

3-أن ينتف

ى أس
ن حيازت

يء ل

ع بھ

اس:-

ه قيم

ذه القيم

ه.

ةب

ين الن
اً ش

ة انتفاع

اس.
رعيا ً.

ويقول األمام الشافعي  ،أنه اليقع اسم الم ال إال عل ى مال ه قيم ة يب اع ب ه ويل زم متلف ه  ،وق د قس م
الفقھ اء الم ال حس ب م ا ل ه قيم ة وحرم ة ف ي الش ريعة اإلس المية إل ى:-
1مال متقوم  -:وھو ما ّحيز بالفعل وأباح الشارع االنتفاع ب ه ف ي حال ة الس عة واالختي ار فيك ون
ھ ذا الن وع م ن الم ال داخ الً ض من التعام ل ب ه ف ي النش اط االقتص ادي.
حرم الشارع االنتفاع به ف ي حال ة
2مال غير متقوم  -:وھو ما لم يحز بالفعل او ح ّيز بالفعل لكن ّالس عة واالختي ار  ،وھ ذا الن وع م ن الم ال يخ رج ع ن التعام ل ب ه ف ي النش اط االقتص ادي .
مما تقدم نجد أن المال المتقوم – أي الذي له قيمة – ھو المال الذي يمكن حيازت ه  ،والحي ازة ھن ا
تعني  :اندماج العمل مع األشياء  ،وبالتالي تكون للشيء قيمة وبدونھا تكون األشياء غير متقومة
 ،فكل شيء تجسد فيه قدر من العمل اكتس ب م ن خ الل ذل ك قيم ة واص بح حس ب المفھ وم الفقھ ي
ماالً متقوما ً ويلزم دفع العوض عند االنتفاع به من قبل اآلخرين  ،أما األشياء التي لم يتجس د فيھ ا
العم ل فھ ي ليس ت

ذات قيم ة بغ ض النظ ر ع ن درج ة منفعتھ ا.

أن ھذا ال يعني أن األشياء التي لم تحز بالفعل ليست نافع ة أو ال تحت وي عل ى من افع فتل ك األش ياء
تمتلك خاصية النفع  ،وبھذا نفھم أن األشياء التي تكون موضوعا ً للتب ادل ھ ي األش ياء الت ي تك ون
نافع

ةش

رعا ً والت

يمك

ي

ن حيازتھ

ا.

إذن المنفع ة الش رعية ھ ي ش رط أساس ي ف ي األش ياء موض وع التب ادل فاألش ياء ذات المن افع
المباح ة والت ي تش بع حاج ة إنس انية دون ب ذل الجھ د ) األم وال الح رة ( ال ت دخل ض من موض وع
التب ادل  ،أم ا األش ياء ذات المن افع المباح ة والت ي ال تش بع حاج ة إنس انية إال بب ذل الجھ د ف ي
تحصيلھا ) األموال االقتص ادية ( ،ھ ي الت ي ت دخل ض من موض وع التب ادل  ،أم ا األش ياء المحرم ة
والتي ُح ّ
يزت فعالً فأنھا تتعارض مع أحكام الشريعة وبالتالي ال يكون للمنافع المنتجة لھذه األش ياء
أي ة قيم ة معتب رة ش رعا ً

وب ذلك ال يك ون لھ ا س عر ف ي الس وق وال يض من متلفھ ا.

نستطيع في ضوء ما تقدم أن نعزو القيمة في السوق إلى عنصرين البد من اجتماعھا ھم ا)-: (6
1-أن تجس

د الس

لعة

ق

دراً م

ن العم

ل اإلنس

اني.
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2-أن يك

ل المب

ون العم

ذول وفق

ا ً للش

رعية.

روط الش

ف أذا انتف ى العم ل المب ذول أص بحت األش ياء م ن المباح ات غي ر المتقوم ة  ،أم ا إذا انتف ى العنص ر
الث اني ف ال يك ون للعم ل قيم ة طبق ا ً لألحك ام الش رعية ومعن ى ذل ك أن االعتب ار الش رعي األخالق ي
يشكل أحد عناصر القيمة وھذا ما يميزھا عن القيمة االستعمالية في االقتصاد الوض عي ال ذي يأخ ذ
في االعتبار قابلية السلعة على إشباع حاجة بغض النظر ع ن الموق ف ) القيم ي ( م ن تل ك الس لعة
ة أنف

وطريق

ل إلنتاجھ

اق العم

(7).

ا

يتضح أن العمل المبذول في األشياء المباحة المنتفع بھا شرعا ً والتي تشبع حاجة إنس انية معتب رة
يك

راً أساس

ون عنص

يا ً ف

ي القيم

ة التبادلي

ة.

ھل ھذا يحمل معنى أن تكون كمية العمل المنفق في األشياء المتحققة ف ي الس وق باعتبارھ ا ثمن ا ً
لكمي

ل المب

ة العم

ذول ف

ي إنتاجھ

ا ..؟

أن األحكام تكاد تتفق إلى أن القيم ة التبادلي ة ف ي الس وق ي تم تحدي دھا وفق ا ً لعوام ل متع ددة تش كل
ع

املي الع

رض والطل

) مب

ب

دأ التراض

ي( .

ھذا ما توضحه األحكام الخاصة بتحديد الربح والمرابحة في البي وع المختلف ة الت ي تفي د ان القيم ة
التبادلية ال ترتبط أرتباطا ً مباشراً بكمية العمل أو بالكلفة رغم أن األحكام تشدد على ضرورة بي ان
التكلفة عند تحديد السعر ) خاصة في بيع المرابحة ( ليس من أج ل بن اء الس عر ف ي ض وئھا وأنم ا
من أجل وضع المشتري أو المستھلك في الصورة الواقعية لتكلفة السلعة ليقرر على أساسھا قب ول
أو رف

بة ال

ض نس

ربح المض

اف إليھ

ا ).(8

وتجب األشارة ھنا إلى أن من الفقھاء من ف رق ب ين القيم ة الجاري ة وب ين القيم ة الحقيقي ة – قب ل
"ريك اردو" -وھن ا يب رز " أب ن عاب دين" فيف رق ب ين ال ثمن والقيم ة ) أن ال ثمن م ا تراض ى علي ه
المتعاق دان س واء زاد عل ى القيم ة أو نق ص  .والقيم ة م ا ق ّوم ب ه الش يء بمنزل ة العي ار م ن غي ر
زيادة وال نقصان()(9
وھنا نجد "أبن عابدين" في مجال التفرقة بين الثمن والقيمة يعتمد على ما ورد في الق رآن الك ريم
وتفس

ير العلم

اء.

س دراھ ِم
فالزمخش ري ي ربط ب ين القيم ة وال ثمن ف ي تفس يره لق ول ﷲ تع الى ) وش روهُ ب ثمن بخ ٍ
معدودة وكانوا فيه من الزاھدين () ( 10فيقول  :المبخوس ناقص القيمة نقصانا ً ظاھراً). (11
وينقل القرطبي قول أبن العربي الذي يربط بين الثمن والقيمة في تفسير األية  ،وإنما االشارة فيه
إلى أنه لم يستوفي ثمنه بالقيمة .
4

وھكذا نجد القرآن الكريم قد م ّيز بين القيمة والثمن  ،فالثمن يدور حول القيمة ارتفاع ا ً وانخفاض ا ً،
والكالم عن الثمن ھو كالم عن مؤشر قد يتطابق مع القيمة وھو األصل في االقتصاد اإلس المي ،اذ
تسود المنافسة في السوق اإلسالمية  ،حيث يؤكد القرآن الكريم على إقامة الوزن بالقس ط والوف اء
بالكيل  ..وكل ذلك من باب القيمة كاملة غير منقوصة ) (12والثمن يج ب أن يعب ر عنھ ا وإال ك ان
بخس

ا ً مم

ا اس

رآن الك

تنكره الق

ريم.

وھنا نجد القيمة عند الفقھاء بمنزلة العيار بغير زيادة أو نقصان  ،أم ا ال ثمن فھ و عرض ة للزي ادة
والنقص

ان ع

ن

القيم

ة وفق

ا ً للق

وانين االقتص

ادية.

ثانبا ً  -:تفسير مفھوم القيمة عند أبي الفضل الدمشقي:-
أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي الذي ع اش ف ي الق رنين الخ امس والس ادس الھج ريين
الموافقين للقرنين الحادي عشر والثاني عشر من الميالد .
ھذا ما وصلنا م ن ترجم ة ع ن الدمش قي حي ث ان دثرت الكتاب ات الت ي تت رجم لحيات ه ولك ن
كتابه "اإلشارة إلى محاسن التجارة " الذي طبع للمرة األولى بواسطة المستشرق ريتشر وظھ رت
طبعت ه باللغ ة العربي ة ع ام  1318ھ ـ ق د خل دت اس مه  ،غي ر أن حيات ه ظل ت مجھول ة  ،وف ي
السنوات األخيرة كان ھناك اھتمام واسع بكتابه  ،بحيث يمكن الق ول بأن ه أش ھر الكت ب ف ي الت راث
التي حملت عنوان التجارة  ،ھذا اإلھتم ام الواس ع جع ل الكثي ر م ن المستش رقين يقب ل عل ى طلب ه
بإلحاح وحرص شديدين (13).
وقد خصص الدمشقى فصال للقيمة واألسعار في كتاب ه ) اإلش ارة إل ى محاس ن التج ارة ( ،
وكان الدمشقي ت اجرا ل ه ب اع طوي ل ف ي أن واع التج ارة خصوص ا التج ارة الخارجي ة ول ذلك ج اءت
أفكاره وتصوراته جامعة بين ما تحصل عليه من ثقاف ه علمي ه وب ين م اتجمع ل ه م ن خب رة عملي ة
واسعة ف ي الحي اة االقتص ادية فق د عب ر ف ي كتاب ه ع ن رؤي ة اقتص ادية ش املة للم ال بعام ة والنق د
بخاصة بوصفھا المحور الذي يدور حوله النش اط االقتص ادي  ،وق د ع الج قض ايا اقتص ادية أخ رى
بفروعھ ا وف ي مق دمتھا القيم ة والقيم ة المتوس طة والرش د االقتص ادي وعوام ل تك وين الث روة
وأنم

اط

العم

ل التج

اري)(14

وق د امت از م نھج الدمش قي ف ي كتاب ه باالعتم اد عل ى الق رآن الك ريم والس نة النبوي ة الش ريفة
والمصادر التشريعية األخرى حيث استسقى معارفه من خالل معطيات الفكر اإلسالمي كم ا امت ازت
5

دراس

ة.

ته بالواقعي

لذا نجد توافقا ً بين ما طرحه ح ول تفس ير القيم ة والس عر وب ين م ا يمك ن اس تنتاجه م ن النص وص
الشرعية واألصول المبدئية للشريعة اإلسالمية  ،وق د اس تند ف ي تحليل ه للقيم ة والس عر عل ى مب دأ
التراضي  ،إذ أن المتتبع آلراء الفقھاء عند تعرضھم لعملية التبادل الش رعية  ،يج د أنھ م يربط ون
ربطا ً وثيقا ً بين مشروعية التبادل وبين إقرار مبدأ التراضي بين الب ائع والمش تري  ،وتب رز أھمي ة
ھذا المبدأ في كونه تندرج تحت سياقه جميع الجوانب والعوام ل الت ي ت دخل ف ي تك وين الس عر ف ي
ص يغته م ن الت وازن االقتص ادي فھ و يعك س ج انبي الع رض والطل ب وين درج الع رض تح ت مب دأ
التراضي في األخذ بنظر االعتبار نفق ة اإلنت اج م ن ض منھا العم ل وجان ب الطل ب المنفع ة المعتب رة
شرعا ً والرغبة التي تدفع المشتري للحصول على السلعة  ،يقول ﷲ تعالى ) يا أيھا الذين أمن وا ال
ت أكلوا أم والكم بي نكم

راض م نكم ()(15
بالباط ل إال أن تك ون تج ار ًة ع ن ت
ٍ

.

ان الق ول بمب دأ التراض ي وجعل ه أساس ا ً للقيم ة التبادلي ة للس لعة يعن ي أنھ ا أخ ذت بع ين االعتب ار
التوازن بين عاملي العرض والطلب  ،وھ ذا م ا أق ّره المفك رون االقتص اديون عل ى ي د "مارش ال "
رائ د المدرس ة الكالس يكية المعاص رة ال ذي ح اول تفس ير القيم ة وتحدي دھا عل ى أس اس العوام ل
الذاتي

ة والموض

وعية عل

القيم

ة والقيم

ة المتوس
I.القيم

ٍد س

ىح
طة عن

.

واء
د الدمش

ة المتوس

قي:-

طة:-

ف ي محاول ة ت ّتب ع تحل يالت الدمش قي ح ول القيم ة المتوس طة نج ده يب دأ ف ي الحاج ة إل ى الم ال
الص

و الع

امت) ( 16وھ

ين وال

ورق وس

المص

ائر

نوع منھ

ا) (17

فق د تن اول تط ور ش كل التب ادل م ن ش كله الب دائي المتمث ل بالمقايض ة حت ى ش كله النق دي  ،وأب رز
العام ل الحاس م ف ي س ياق ھ ذا التط ور وھ و تع دد الحاج ات اإلنس انية ونتيج ة لتط ور اإلنت اج )الن
الصناعات مضمومة بعضھا إلى ال بعض ( ) ، (18وص عوبات عملي ة التب ادل الس لعي الق ائم عل ى
المقايضة األمر الذي أدى إلى أيجاد مقياس مشترك يلقى قبوالً عاما ً بين الن اس ف ي عملي ة التب ادل
) فلذلك أحتيج إلى شيء تثمن به جمي ع األش ياء وتع رف ب ه قيم ة بعض ھا م ن بع ض فمت ى أحت اج
اإلنسان إل ى ش يء مم ا يب اع أو يس تعمل دف ع قيم ة ذل ك الش يء م ن ذل ك الج وھر ال ذي ُجع ل ثمن ا ً
لس ائر األش ياء
إجم

اع

 (19)،فوج د الن اس بع د تط ور ت أريخي المع ادل ال ذي يلق ى قب والً عام ا ً ) ووق ع
الن

اس كاف

ة عل

ى تفض

يل ال

ذھب والفض

ة ().(20
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وھنا يظھر الشكل النقدي للقيمة المع ّب ر عنھ ا بالس عر  ،وي رى أن الوح دات النقدي ة ال تحم ل قيم ة
ذاتية خاصة و إنما تكمن قيمتھ ا ف ي وظائفھ ا إال أذا تح ول ال ذھب والفض ة إل ى أس تعماالت أخ رى
غير النقود  ،وھنا نجد السعر ھو الذي يعبر عن القيمة بوحدات نقدية معينة وھ و م ا ينتھ ي إلي ه
التحليل النقدي للقيمة عند الدمشقي)  ،(21ولما كان الدمشقي مھتما ً بالتجارة الخارجية فقد ح اول
تحقي ق أفض ل ص يغة للتب ادل التج اري عل ى الص عيد ال دولي  ،ول ذلك أنش غل ف ي ايج اد معي ار ع ام
تتحدد في ض وئه ق يم الس لع المتع ددة فأھت دى ال ى ) المعرف ة بالقيم ة المتوس طة لس ائر األع راض
() ،(22فيق ول ) ف إن لك ل بض اعة ولك ل ش يء م ا يمك ن بيع ه قيم ة متوس طة معروف ة عن د أھ ل
الخبرة) ،( 23وقد أدرك أن أخ تالف ق يم الس لع عل ى ص عيد التب ادل التج اري الخ ارجي إنم ا يك ون
بسب إختالف تكاليف اإلنتاج وفنون ه ) ذل ك ألن اإلس فاط الھندي ة ب المغرب مخالف ة لقيمتھ ا ب اليمن
والمتوسط والمعتدل من أسعارھا في أحد المكانين غير المتوسط والمعتدل من أسعارھا في المك ان
اآلخ ر  ،وقيم ة المرج ان بالمش رق غي ر قيمت ه ب المغرب وذل ك ألج ل الق رب م ن المع ادن وك ذلك
األمكن ة المش ھورة ك ل يخ تص بف ن م ن الفن ون ال يس تطيع غيرھ ا مثل ه  ،ف أن قيم ة ذل ك الش يء
المص نوع ف ي معادن ه

مخالف ة القيم ة ف ي األم اكن الت ي يس تظرف بھ ا() 24

(

وبھ ذا يح دد الدمش قي عل ى ض وء معرف ة القيم ة المتوس طة الس لوك االقتص ادي التج اري الرش يد
،ويمك ن الق ول أن ه وض ع ب دايات لنظري ة التك اليف النس بية "لريك اردو" ولنظري ة "ھكش ر
أول

ين") (25ف

ي التج
II.تفس

الخارجي

ارة
ير القيم

ة.

ة:-

لقد أخذ في تحليله للقيمة الجوانب والعوامل االقتص ادية الت ي ت دخل ف ي تكوينھ ا وبالت الي اس تطاع
أن يحدد ويفس ر القيم ة عل ى أس اس العوام ل الذاتي ة والموض وعية  ،فيح دد العوام ل الموض وعية
بنفقة اإلنتاج وبضمنھا العمل فعندما يذكر ) الجزع (*وأرتفاع قيمته إنما يكون بسب تكلفة إنتاج ه
ص ّناع إعالقا ً كباراً صحاحا ً فكثير أن تبلغ أثمان ا ً كثي رة ألج ل الص نعة ألن ه حج ر
فيقول ) يعمل به ال ُ
مانع( ). (26
وبھذا فإنه يعطي العمل األساس في تكوين القيمة التبادلية ويذكر التكاليف األخرى غي ر العم ل ف ي
تكوين القيم ة عن دما يش ير إل ى الف والذ بأن ه يأخ ذ ش كل الس لعة ) ألن ه مص نوع ول يس يخ رج م ن
المع ادن ف والذاً ( أال عن دما ينس ب إل ى الص ناع الح اذقين بعمل ه وأم ا الحدي د فأن ه يختل ف بحس ب
ص ّناعه واألماكن التي ُعمل بھ ا  ،وبھ ذا نس تطيع الق ول ب أن " الدمش قي" مي ز ب ين العم ل الم اھر
ُ
وبين العمل غير الماھر في تحديد قيمة السلعة  ،فقد إشار إلى المھارة والحذق كأحد العناصر التي
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تدخل في مكونات القيم ة  ،وبھ ذا يك ون ق د ب ين العوام ل الموض وعية ف ي تحدي د القيم ة التبادلي ة
بنفقة اإلنتاج وبضمنھا العمل  ،أما العوامل الذاتية  :فأنه يرى أن لھا دوراً كبيراً في تحدي د القيم ة
فالمنفعة المتوقعة من الحصول على السلعة ھي التي تخلق الرغبة عند المس تھلك لحيازتھ ا وعل ى
ھذا األساس فأن القيمة تزيد وتنقص على أساس المنفعة والرغبة المتحققة م ن الحص ول عليھ ا ،
والعالقة ب ين المنفع ة والرغب ة م ن جھ ة والقيم ة م ن جھ ة أخ رى يص ورھا الدمش قي بقول ه ) أن
أصل التجارة في البيع والشراء  ،أن يشتري من زاھد أو مضطر إلى أخذ الثمن  ،ويبيع من راغب
أو محتاج إلى الشراء ألن ذلك من أوكد األسباب إلى مكان األستصالح في المشتري وت وفير ال ربح
.
ومن النص أعاله يحدد الدمشقي ع املي الع رض والطل ب ف ي تحدي د القيم ة التبادلي ة وزي ادة عل ى
ھذا أشار إلى عدد من العوامل والظروف المؤثرة في طل ب وع رض الس لعة وبالت الي كيفي ة تحدي د
القيمة والسعر من خالل فھم اآللية التي يعمل من خاللھا كل منھما فقد بين بصورة ال تختل ف عم ا
ھ و علي ه ف ي التحلي ل االقتص ادي العوام ل الم ؤثرة ف ي ك ل م ن الع رض والطل ب)  (27ومنھ ا:
1.الضرائب  -:حيث يقول )… ث م يض يف إل ى ثب ت األس عار ثبت ا ً بم ُك وس البض ائع ف أن مكوس ھا
تختل ف ف ي س ائر البل دان ث م يمي ز الفائ دة وك ذلك ف ي جميعھ ا ( (28 ).
2.دخل المستھلك  -:حيث يرى أن دخل المستھلك له أثر كبير عل ى الطل ب عل ى الس لعة المنتج ة
ولھذا فإن الزيادة في الدخل يتبعھا زيادة في الطل ب عل ى الس لع والخ دمات عل ى اخ تالف ف ي ن وع
السلع لكل طبقة من طبقات المجتمع  ،فزيادة دخل الفقراء عادة يتبعھا زيادة في الطلب على السلع
األساس ية  ،أم ا زي ادة دخ ل األغني اء فيتبعھ ا زي ادة ف ي الطل ب عل ى

الس لع الكمالي ة.

فقد بين الدمشقي تأثير الدخل في طلب السلع وبالتالي عل ى أس عارھا حي ث أوض ح أن الطل ب عل ى
كتب العلم يكون قليالً نتيجة أنخفاض دخول العلماء أما الطلب على الجواھر الثمينة يكون من ذوي
الث

راء.
سباقا في تشخيص العوام ل الم ؤثرة ف ي تحدي د
نخلص مما تقدم بأن أبا الفضل الدمشقي كان ّ

القيمة التبادلية ويرى أن جميع العوامل المحيطة بالسلعة تعمل على تحديدھا وم ن الخط أ االعتم اد
عل ى عام ل واح د كمح ور للقيم ة وھ ذا ھ و ج وھر نظري ة الت وازن ب ين الع رض والطل ب الت ي ل م
يتوصل إليھا الفكر االقتصادي الغربي أال بعد سلسلة من االفتراضات والنظريات إبتداءاً من نظري ة
العم ل م روراً بنظري ة المنفع ة الحدي ة حت ى وص ل بالنھاي ة عل ى ي د "الفري د مارش ال "إل ى الق ول
بنظرية العرض والطلب في نھاية القرن التاس ع عش ر الم يالدي مم ا يعط ي ألب ي الفض ل الدمش قي
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خاص ية الس بق الزمن ي ف ي مالحظت ه لھ ذه النظري ة وجوھرھ ا قب ل أن يفط ن إليھ ا رواد الفك ر
االقتصادي الحديث .
باالض افة إل ى ذل ك ھن اك الس بق الت اريخى للدمش قى عل ى علم اء الغ رب فھ ذا "س ان توم اس
األكويني" الفيلسوف الذى عاش في الفترة من  1225م إلى  1274م أي أنه جاء بعد الدمش قي
بحوالي قرن م ن الزم ان أو أكث ر  ،و ف ي ت اريخ الفك ر اإلقتص ادي األورب ي يش ار إل ى آرائ ه كأح د
رموز الفكر اإلقتصادي الذي وجد في عصره  ،ففي عصر األكويني كان الفكر األوربي ع ن ال ثمن
محكوم ا ً بفك ر أرس طو ع ن ال ثمن الع ادل ولك ن الحقيق ة أنھ ا فك رة ال تتض من تحل يالً للواق ع فھ ي
تخضع لمنھج ما يجب أن يكون  ،ويذكر أن األكويني حاول أن يجعل فكرة الثمن العادل تحمل أثراً
لق وى الع رض والطل ب أي يخض عھا لم نھج م ا ھ و ك ائن ويعتب ر الفك ر األورب ي ھ ذه المحاول ة
لألكويني خطوة متقدمة نحو تقديم أفكار إقتصادية صحيحة نسبيا ً .
وبالتالي فإن المقابلة بين آراء الدمشقي ومنھجه الذى كان يعتم د عل ى دراس ة وتحلي ل م ا
ھو كائن وليس مايجب أن يكون" وب ين األك ويني يتب ين تف وق الدمش قي الواض ح و م ن ث م  ،ف إن
ھذا األمر يثبت أن مساھمة األكويني والتي يقومھا الفكر األوربي تقويما ً إيجابي ا ً عل ى إعتب ار أنھ ا
أرقى األفكار في عصرھا ھذه المساھمة جاءت بعد الدمشقي بأكثر من قرن من الزم ان وم ن حي ث
المضمون فإنھا أدنى بكثير من مساھمة الدمشقي (29).
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الكش اف  ،ج ) ، 2بي روت  -ب ت ( ص.452
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.
 -13د.رفعت العوضى  ،التراث االقتصادى للمسلمين  ،دار المنارة  ،القاھرة  ،1999 ،ص 40.
 14د .زينب األشوح  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .321 - 15-س
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 -21د.ش - -22الدمش

وقى دني

قي  ،مرج

ا  ،مرج
عس

بق ذك

عس
بق ذك

ره  ،ص.65

ره  ،ص.40-38

 -23نف

س المص

در  ،ص.39
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 -26نف
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األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بين القرآن والمنظومات الكالمية
على مبروك
"إن أحسنت فأعينوني ،وإن أسأت فق ﱢوموني"
أبوبكر
"وﷲ ال يأمرني أح ٌد بتقوى ﷲ فى مقامي ھذا إال ضربت الذى فيه عيناه"
عبدالملك بن مروان

فقوم وني" ،فإن ه
حين خاطب أبوبكر مبايعيه" :إن أحس نت ف أعينوني ،وإن أس أت ﱢ
كان يكشف عن تصوره لض رورة خض وع الس لطة لرقاب ة المجتم ع ومحاس بته؛ وھ و
التصور الذى يمكن القول ،مع التجاوز ،أنه قد ساد على م دى حقب ة الخالف ة الراش دة.
ف بالفتن ة ليكش ف ع ن "مجتم ع" ي رى لنفس ه حق ا ً ف ى مراقب ة
ولع ل إنفج ار م ا ُع ِر َ
ومحاس بة "س لطة" ش اءت أن تن زع من ه ھ ذا الح ق ،فأط اح بھ ا بعن ف .فبع د إنتھ اء
الحقبة النبوية التى كانت سلطة النبي أثناءھا موض وعا ً لرقاب ة "الس ماء" ،فإن ه ب دا أن
إنقط اع ص وت الس ماء بموت ه ،ق د نق ل ح ق الرقاب ة والمحاس بة إل ى مجتم ع األم ة
غني عن البيان أنه قد جرى
وجماعتھا؛ الذى بات صوتھا ھو وريث صوت السماء .و ﱞ
تسويغ ھذاالحق للمجتم ع تح ت الغط اء الش رعي لمب دأ األم ر ب المعروف والنھ ى ع ن
المنكر؛ الذى كاد أن يصبح ستاراً لكل ﱡ
تدخل فى الشأن العام؛ وذل ك بحس ب م ا يُس تفاد
م ن عب ارة عب دالملك ب ن م روان المتوع دة .وإذ يحي ل ذل ك إل ى أن المب دأ ق د تبن ين،
والحال كذلك ،كآداة يمارس من خاللھا المجتمع حقه فى تقويم السلطة وض بطھا ،ف إن
ھذا الحضور للمبدأ سرعان ما إنقلب كلياً ،مع إنقالب السلطة -بعد الفتنة -من الخالف ة
الراشدة "الشوروية" إلى ال ُملك العضوض "المستبد" .1ذلك أنه إذا ك ان ھ ذا اإلنق الب
قد آل ،بطبيعة الحال ،إل ى ھيمن ة الس لطة عل ى المجتم ع وإخض اعه عل ى نح و كام ل،
 - 1ويُشار ھنا إلى ما يُنسب إلى النبي م ن الق ول" :الخالف ة بع دي ثالث ون عام ا ً بع دھا ُمل ك عض وض" .وإذا ك ان
"معاوية" بحسب ما أعلن بنفسه ھو "أول الملوك" ،فإن مما له داللة ،فى ھذا السياق ،بيان ما أقامه "إب ن خل دون"
من التمييز بين الخالفة "ووازع كل أحد فيھا من نفسه وھو الدين وكانوا يؤثرونه على أمور دني اھم" وب ين ال ُمل ك
الذى "إقتضت طبيعته اإلنفراد بالمج د وإس تئثار الواح د ب ه" .أنظ ر :إب ن خل دون :المقدم ة ،نش رة عل ى عبدالواح د
وافي )دار نھضة مصر( القاھرة ،دون تاريخ ،ج ،2ص.607-604
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فإن ما يثير العج ب حق ا ً أن يك ون ھ ذا اإلخض اع للمجتم ع ،والتس لط علي ه وقمع ه ،ق د
تحقق من خالل إحتياز السلطة لمبدأ األمر والنھى وتأميمه لحس ابھا .والح ق أن المب دأ
قد تحول فى إطار الدولة السلطانية المتأخرة إلى ما يشبه آداتھ ا أو جھازھ ا الس لطوي
القائم على وظيفة قمع المجتمع وقھره .ولعل ذلك يحيل إلى أن تاريخ المب دأ يك اد ،ف ى
جوھره ،أن يكون تاريخ السعى إلى ضبط السلطة والتح ﱡكم فيھا ،أو إطالقھا على نح و
تنحلﱡ فيه من الرقابة والتقويم.
وإذا كانت السلطة التى إحتازت على المب دأ من ذ م ا بع د أح داث الفتن ة مباش رة ،ق د
عمدت ،كجزء من إمتالكھا له وتوظيفه لصالحھا ،إلى تفريغه من أى حمولة سياس ية،
وإكسابه داللة أخالقية تتمكن معھا من إستخدامه فى تطويع األفرد وترويض ھم )حي ث
ال مجال لعمل األخالقي إال ضمن حدود الفردي( ،فإنه يل زم الس عى إل ى إس تعادة ذل ك
التاريخ ال ُمھ ﱠمش الذى تسعى السلطة ،لآلن ،إلى طمسه وإخفائه .ولعل القيمة القص وى
لذلك تتآتى من الوعى المتزايد بأن ملمحا ً جوھريا ً من مالم ح األزم ة العربي ة الراھن ة
تغول السلطة وإحتاللھا للفضاء السياسي منفردة؛ وعلى النحو ال ذى تمكن ت
يتبدى فى ﱡ
معه من سحق المجتمع وطرده -على نحو كامل -من ذلك الفضاء المؤمم .وم ن حس ن
الحظ أن التدوال القرآني لذلك المبدأ يتك ﱠشف عن إنطوائه عل ى تل ك الحمول ة السياس ية
التى يمكن عبر إستعادتھا أن ينف تح الب اب أم ام المجتم ع إلس ترجاع دوره ف ى الفض اء
السياسي الذى طال تاريخ إستبعاده وطرده منه.
 التداول القرآني للمبدأ:على تع ﱡدد ورود مبدأ "األمر بالمعروف والنھي عن المنك ر" ف ى الق رآن ،ف إن ثم ة
ما يمكن مالحظته مما تتك ﱠشف داللته عن كيفي ة معين ة ف ى مقارب ة الق رآن لھ ذا المب دأ.
ولع ل أول م ا تج در مالحظت ه ھ و غلب ة ورود المب دأ ف ى ص ورة "الفع ل" ،2وذل ك
بإستثناء م رة واح دة ورد فيھ ا ف ى ص ورة "إس م الفاع ل" .3وفيم ا يتعل ق ب الورود ف ى
" - 2يأمرھم بالمعروف وينھاھم ع ن المنك ر ويح ل لھ م الطيب ات" األع راف " .157ي أمرون ب المعروف وينھ ون
ع ن المنك ر ويقيم ون الص الة" التوب ة  .71ل تكن م نكم أم ة ي دعون إل ى الخي ر وي أمرون ب المعروف وينھ ون ع ن
المنك ر" آل عم ران" .104ت أمرون ب المعروف وتنھ ون ع ن المنك ر وتؤمن ون ب ا " آل عم ران" .110وي أمرون
بالمعروف وينھون عن المنكر" آل عمران.114
"- 3اآلمرون بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظون لحدود ﷲ" التوبة.112
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صورة "الفعل" ،فإن أغلب الفعل كان فى صيغة "المضارع" ،إال فى مرة واحدة جاء
فيھا الورود فى صيغة "األمر" .وبإستثناء مرة واحدة ورد فيھا الفعل ف ى إط ار جمل ة
شرطية ،4فإن إستخدامه يكون فى جمل بسيطة على العموم .وعلى الدوام ف إن خط اب
األمر بالمعروف والنھ ي ع ن المنك ر يك ون للعم وم )ول و ك ان عموم ا ً ي تم تخصيص ه
بعموم أق ل ،وعل ى إخ تالف ب ين المفس رين ف ي م ا يتخص ص ب ه ھ ذا العم وم( ،وذل ك
أيضا ً إال ف ى حال ة واح دة ورد فيھ ا الخط اب للخص وص )وھ ى الم رة الت ى ورد فيھ ا
المبدأ فى صيغة فعل "األمر"( .5والمالحظ أن مصدر األمر فى الم رة الت ى ورد فيھ ا
الخطاب للخصوص كان اإلنس ان )لقم ان إلبن ه( ،وأم ا ف ى ح ال العم وم ف إن الخط اب
يكون منطوقا ً به ،على الدوام ،من خالل الصوت اإللھي .إن ذلك يعني أنه إذا ك ان ﷲ
واإلنسان يشتركان فى النطق بخط اب "األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر" ،فإن ه
فيما ينطق به ﷲ " ُمخبراً" -فى األغلب -عن الحال الواجب أن يكون عليھا اإلنس ان،6
فإن اإلنسان ال ينطق به -ولو كان يفعل ذلك لم رة واح دة فق ط -إال "آم راً" .وللمفارق ة
فإن ذلك يعنى أن اإلنسان ينطق به بما ھو "سلطة" فيما ينطق ﷲ به كشاھد.
ولعل داللة الورود فى صيغة "الفعل" تتبدى فيما يؤول إليه ذلك من تصور األمر
بالمعروف والنھى عن المنكر بوصفه "ممارسة" لفعل ،وليس "وصفا ً" لحال الفاعل،
وأم ا أن يك ون ذل ك الفع ل "مض ارعا ً" فإنم ا ليؤك د عل ى أنھ ا ممارس ة مفتوح ة وقي د
التحقق )وليست شيئا ً تحقق فى الماضى أو يُنتَظر تحققه ف ى المس تقبل( .وب الطبع فإن ه
يترتب على ذلك أن يكون خطاب األمر بالمعروف والنھ ي ھ و ،ف ى ج وھره ،وص ٌ
ف
ٌ
وصف لفعل
لفعل ،بأكثر مما ھو وصف لماھية مكتملة قائمة .وبما ھو ,والحال كذلك,
اإلنسان المؤمن بأكثر مما ھو وصف لعين قائمة بذاته )كاإليمان مثالً( ,فإنه يحيل إلى
تصور اإليمان بما ھو "فعالية قيد التحقق" ،وليس بما ھو ٌ
عين أو ماھية مكتملة ثابت ة.
وضمن ھذا السياق فإن فعل "األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر" ال يق وم بوص فه
" - 4ال ذين إن مكنﱠ اھم ف ى األرض أق اموا الص الة وآت وا الزك اة وأم روا ب المعروف ونھ وا ع ن المنك ر و عاقب ة
األمور" الحج .41
" - 5يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر" لقمان .17
 - 6فى مرة واحدة جاء اإلخبار عن الذين "يأمرون بالمنكر وينھون عن المع روف ويقبض ون أي ديھم" التوب ة .67
وكان ذلك إخباراً عن حال المنافقين الذين تركز تلك السورة على ھجائھم وفضح حالھم.
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عالمة على ماھية سابقة عليه ،بقدر م ا ھ و وس يلة تحق ق وقي ام تل ك الماھي ة .وبعب ارة
فلسفية ،فإن الماھية ال تكون سابقة على الفعل ،بل إنھا تتحقق به ومعه ومن خالله.
عين قائمة وسابقة عل ى الفع ل الب د
ولعله يرتبط بذلك أن تصور اإليمان كماھية أو ٍ
أن يفتح الباب أمام إمكان تعطيل "األمر والمعروف والنھي ع ن المنك ر" ,فيم ا ي ؤول
تصوره "فعالية تتحقق من خ الل الفع ل" إل ى غل ق الب اب أم ام إمكاني ة ذل ك التعطي ل.
ومن ھنا ما ستتكشف عنه المنظومات العقائدية من التج اوب ب ين تص ور اإليم ان م ن
جھة ،وبين تفعي ل مب دأ األم ر ب المعروف عل ى نح و كام ل وغي ر مش روط أو إحاطت ه
بسياج من الشروط التى تكاد تنتھى إلى رفعه وتعطيله من جھة أخرى .وھكذا فإن من
تصوروا اإليمان عينا ً قائمة بالذات )ال تزيد وال تنقص ،وال تضر معھ ا معص ية( 7ق د
أفاضوا فى طرح الشروط التى ضاق معھ ا مب دأ األم ر ب المعروف إل ى ح د التالش ي؛
وھو ما تجلى فى ما صار إليه الج ويني م ن إعتب ار الفاس ق مؤمن اً ،وذل ك ب الرغم م ن
أنه فاع ٌل -ال محال ة -للمنك ر بم ا ھ و مرتك بٌ للكبي رة ،وأم ا م ن ص ھروا اإليم ان ف ى
ھوية واحدة مع الفع ل؛ وبم ا يعني ه ذل ك تص ور الفع ل ھ و ع ين اإليم ان ول يس مج رد
عالمة عليه ،8فإنھم قد إتس عوا بالمب دأ إل ى ح د إعتب اره أح د أص ول اإليم ان؛ وھ و م ا
إستقر عليه المعتزلة والشيعة الزيدية على الخصوص.
وفى السياق نفسه ،فإن ذات التباين بين م وقفين؛ يل ح أح دھما عل ى ص ھر الماھي ة
مع الفعل ،فيما يمضى اآلخر إلى الفصل بينھما؛ وأعن ي م ن حي ث ي رى الماھي ة عين ا ً
قائمة ومتحققة بصرف النظر عن الفعل ،سوف ينعكس فى موقف مفسرى القرآن م ن
" - 7والمرض ي عن دنا ،أن حقيق ة اإليم ان )ھ ى( التص ديق ب ا تع الى ....ف إن قي ل :فم ا ق ولكم ف ى زي ادة اإليم ان
ونقص انه؟ قلن ا :إذا حملن ا اإليم ان عل ى التص ديق ،ف ال يفض ل تص ديق تص ديقاً ،كم ا ال يفض ل عل م علم ا ً)..وألن
اإليمان ماھية متحققة بصرف النظر عن الفعل ،فإن( من مذھب أھ ل الح ق وص ف الفاس ق بكون ه مؤمن اً ،وال دليل
على تسميته مؤمنا ً من حيث اللغة أنه مصدق على التحقيق .وآية ذلك أن ف ى الش رع أن األحك ام الش رعية ،المقي دة
بخطاب المؤمنين ،تتوجه على الفسقة توجھھا على األتقياء إجماعاً ،والفاس ق يج رى مج رى الم ؤمن ف ى أحكام ه؛
فيسھم له من المغنم  ،ويصرف إليه سھم المصالح ،ويُ ذبّ عن ه ،ويُ دفن ف ى مق ابر المس لمين ،ويُص لى علي ه ،وك ل
ذلك يقطع بكونه منھم" .أنظر :الجويني :اإلرشاد إلى قواطع األدلة ,تحقيق محم د يوس ف موس ى وعل ى عب دالمنعم
عبدالحميد )مكتبة الخانجي( القاھرة  ،1950ص.399 -397
 - 8وإذا كان "النظﱠام" ق د مض ى إل ى "إن الكف ر ل م يك ن كف راً وال قبيح ا ً إال بفاعل ه ومحدث ه؛ وھ و الك افر .وﷲ ل م
يخلق الكفر" )بل خالقه ھو اإلنسان بفعله( ،فإن ذلك يعني أن الكفر ليس "ماھية" قائم ة يج دھا اإلنس ان ف ى نفس ه،
بل إن ه يك ون وض عا ً يخلق ه لنفس ه .ولعل ه يمك ن الق ول قياس ا ً عل ى ذل ك أن اإليم ان ،ب دوره ،ل يس ش يئا ً قائم ا ً يج ده
اإلنسان من نفسه ،بل إنه محدثه بفعله ،كالكفر تماما ً .أنظر :الخي اط :اإلنتص ار وال رد عل ى إب ن الراون دى الملح د،
نشرة محمد حجازي )مكتبة الثقافة الدينية( القاھرة  ،1988ص 70
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آية" :كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھ ون ع ن المنك ر وتؤمن ون
با " .9فإنه إذا كان ثم ة م ن مض ى إل ى أن "خيري ة األم ة" موقوف ة عل ى تفعي ل مب دأ
األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر ،ف إن ثم ة ،ف ى المقاب ل ،م ن راح يتص ور تل ك
الخيرية كإمتياز مطلق ونھائي لألمة بما ھى كذلك .فإذ يروي "إبن كثير" عن البعض
ما يقطع بأن "الخيرية" مشروطةٌ بفعل؛ وذلك بحسب ما أورد من أن "رج الً ق ام إل ى
النبي صلى ﷲ عليه وسلم وھو على المنبر ،فقال ي ا رس ول ﷲ أى الن اس خي ر؟ ق ال:
خي ر الن اس أق راھم وأتق اھم

وآم رھم ب المعروف وأنھ اھم ع ن المنك ر وأوص لھم

للرحم" ،10فإنه يروي عن آخرين ما يكشف ع ن أن "الخيري ة" إمتي ا ٌز مطل ق تف ردت
ى عنه أنه قال" :أُعطيت م ا ل م يُع طَ أح د
به األمة بما ھى أمة أفضل الرسل الذى يُرو َ
م ن األنبي اء ،فقلن ا ي ا رس ول ﷲ م ا ھ و؟ ق ال :نُص رت بالرع ب ،وأُعطي ت مف اتيح
األرض ،و ُس ميت أحم د ،و ُج ِع َل الت راب ل ى طھ ورا ،و ُج ِعل ت أمت ى خي ر األم م".11
وب الطبع ف إن خيري ة األم ة ،ھن ا ،الب د أن تك ون وض عا ً مطلق ا ً وغي ر مش روط ،وذل ك
إبتداءاً من إنبنائھا على "أفضلية" النبي؛ التى ھى أيض ا ً وض ٌع مطل ق وغي ر مش روط
بالمرة .12والحق أن ما ورد من تفضيل األنبياء بعضھم على بعض ل م يك ن إال مقدم ة
لم ا ش اع م ن تفاض ل األم م13؛ وبم ا يعني ه ذل ك م ن أن ه "الخ الف ف ى أن أم ة محم د
أفض ل األم م" 14ألن ه ھ و "أفض ل األنبي اء" .وإذ تتض ارب الرواي ات ع ن النب ي،
بخصوص األصل المنتج لخيرية األمة ،على ھذا النحو ،فيما بين إعتبارھا نتاجا ً لفعل
األمة ،أو إعتبارھا ھبة ُمعطاة من غير تبرير ،فإن قراءة للم أثور ع ن النب ي ب القرآن-

 - 9آل عمران 110
 - 10إبن كثير :تفسير القرآن العظيم ،ج) 1مكتبة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمص ر( الق اھرة ،دون ت اريخ ،ص
391
 - 11المصدر السابق ،نفس الصفحة.
 - 12وغن ﱞي عن البيان أن ھذا التصور اإلطالقي لألفضلية ب النظر إليھ ا كموض وع لخط اب "إلھ ي" ،ألنھ ا تك ون-
على قول البزدوي" -بالوضع من ﷲ" ،وأنھا ال تُعرف -على قول إبن حزم -إال ببرھان مس موع م ن ﷲ تع الى أو
م ن ك الم رس ول ﷲ .أنظ ر :الب زدوي :أص ول ال دين ،نش رة ھ انز بيت ر ل نس )دار إحي اء الكت ب العربي ة( الق اھرة
 ،1963ص  .202وإب ن ح زم :الفص ل ف ى المل ل واألھ واء والنح ل  ،تحقي ق محم د إب راھيم نص ر وعب د ال رحمن
عميرة )عكاظ للنشر والتوزيع( الرياض ،ط،1982 ،1ج ،4ص .102
 - 13أنظر تحليالً واس عا ً للتفض يل ف ى :عل ى مب روك :ع ن اإلمام ة والسياس ة والخط اب الت اريخى ف ى عل م العقائ د
)مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان( القاھرة  ،2002ص 74 -51
 - 14إبن حزم :الفصل فى الملل واألھواء والنحل )سبق ذكره( ج ،4ص.91
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بمثل ما شاع من ق راءة الق رآن ب ذلك الم أثور -تك اد ت ؤول إل ى اإلنحي از إلعتب ار تل ك
الخيرية نتاج عمل.
والمالحظ أن ذلك اإلنشطار قد راح يعيد إنتاج نفسه على ص عيد رؤي ة المس لمين
لم وقعھم م ن األم م الس ابقة؛ إذ "كان ت ھن اك ،فيم ا يتعل ق برؤي ة موق ع المس لمين م ن
األمم السالفة التى إس تُب ِدلوا بھ ا ،نظرت ان؛ األول ى ت رى أن ھ ذه "ال ُس نّة" تس رى عل ى
المس لمين أيض اً ،ف إن ب ﱠدلوا وغيﱠ روا إس تُب ِدل بھ م )وبم ا يعني ه ذل ك م ن أن إس تخالفھم
وت وريثھم األرض م رتبط بفع ل وجھ د( .وك ان ھن اك م ن ق ال :إن المس لمين ھ م آخ ر
"األمم" قبل يوم القيامة )وبما يعني ه ذل ك أن إس تخالفھم وت وريثھم األرض ق ائ ٌم آلخ ر
الزمان بصرف النظر عن الفعل أو عدمه( .ظھر ذلك فى مثل األثر القائل :سيبلغ ھذا
الدين ما بلغ الليل .وف ى مث ل :ال ي زال ق و ٌم م ن أمت ى ظ اھرين عل ى الح ق .وف ى مث ل
قولة الحسن البصري :أم تكم آخ ر األم م ..ف ال أم ة بع د أم تكم وال نب ي بع د نب يكم ,وال
كتاب بعد كتابكم! أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم" .15ولعله يلزم التنويه بما يبدو
متواتراً من إسناد الوضع الذى يكون لألمة إلى الوضع الذى يك ون للنب ي؛ فھ ى األم ة
"الخاتم" إبتداءاً من أن نبيھا ھو النب ي الخ اتم ،تمام ا ً بمث ل م ا ھ ى األم ة األفض ل ب ين
األمم ،ألن نبيھا ھو األفضل بين كافة األنبياء.
ولق د تحق ق اإلنقس ام نفس ه ب ين الماھي ة المتحقق ة لألم ة أولي ا ً كض رب م ن
اإلختص اص واإلمتي از ،وب ين تل ك الماھي ة كنت اج لجھ د وفعالي ة مس بقة ،وذل ك فيم ا
يتعلق بم ا ورد م ن قول ه" :ول تكن م نكم أم ة ي دعون إل ى الخي ر وي أمرون ب المعروف
وينھون عن المنكر" .16فإذ جرى تفسير ذلك القول بأن ھناك "أمة منتصبة للقيام بأمر
ﷲ فى الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر وأولئك ھ م المفلح ون،
)ف إن( الض ﱠحاك ق ال :ھ م خاص ة الص حابة وخاص ة ال رواة يعن ى المجاھ دين
والعلم اء" .17وغن ﱞي ع ن البي ان أن تنص يب األم ة أو الجماع ة )موض وع الخط اب
از تتح ﱠ
صل
القرآني( ف ى ذل ك الموق ع المخص وص ال يك ون -تبع ا ً ل ذلك -مح ض إمتي ٍ
 - 15رضوان السيد :الجماعة والمجتمع والدولة )دار الكتاب العربي( بيروت ،ط ،1997 ،1ص.25
 - 16آل عمران 104
 - 17إبن كثير :تفسير القرآن العظيم )سبق ذكره( ج ،1ص 390
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عليه تلك األمة على سبيل الھبة ال ُمعطاة من ﷲ مثالً ،بل يكون موقوف ا ً -حس ب تفس ير
الض ﱠحاك -على "فعل وعمل"؛ ويعنى ما تقوم به من الجھاد والعلم .وب الطبع ف إن ذل ك
التفسير الذى يشرط "الماھية" بما يسبقھا من "الجھد" يختلف كلي ا ً ع ن م ا يُنس ب إل ى
"معاوية" -وھ ى نس بة ذات دالل ة بالغ ة -م ن أن ه يف ك ھ ذا الوض ع المخص وص لتل ك
األمة من اإلرتھان إلى أى فعل أو جھد ،ويراه محض إمتياز للع رب دون غي رھم م ن
الناس .18وإذن فإنه التباين بين تصور "األمر بالمعروف والنھ ي ع ن المنك ر" ش ارط
لماھي ة األم ة ،أو أن تل ك الماھي ة تتح دد ب ذاتھا ،وليس ت مش روطة بش ئ م ن خارجھ ا
أبداً .ولسوء الحظ فإن المالحظة تكشف عن أن ما إستقر ف ى ال وعى العم ومي ھ و أن
ماھية األمة المسلمة -بل وحتى الفرد المسلم -ھ ى ماھي ة متعالي ة وتمل ك إمتيازھ ا ف ى
ذاتھا ،وغير مشروطة بفعل أوجھد .ولعل األمر لم يقف -لسوء الحظ -عند مج رد ھ ذا
الوعى العمومي ،بل تجاوزه إلى رائد كبير فى حجم "الطھط اوي" ال ذى ل م يمنع ه م ا
صار إليه من أن "األصل فى تباين األمم وتفاضلھا ھو ترقيھا فى العل وم والص نائع"؛
وبما يعنيه ذلك من أن األمة تتمايز عن غيرھا بما تبذل من جھد تترقى به )ف ى مج ال
التقني ة والعل م( ،م ن أن يق رر "أن أقس ام ال دنيا الخمس ة يص ح تفض يل بعض ھا عل ى
بعض؛ يعني تفضيل جزء بتمامه عل ى اآلخ ر بتمام ه بحس ب مزي ة اإلس الم وتعلقات ه.
فحينئ ذ تك ون آس يا أفض ل الجمي ع ث م تليھ ا أفريقي ة لعمارھ ا باألولي اء والص لحاء،
خصوصا ً بإشتمالھا على مص ر الق اھرة ث م تليھ ا أوروب ا لق وة اإلس الم ووج ود اإلم ام
األعظم إمام الحرمين الشريفين سلطان اإلسالم فيھا ثم بالد الجزائر البحري ة لعمارھ ا
باإلسالم أيضا ً مع عدم تبحرھا فى العلوم ،فأدنى األقس ام ب الد أمريك ة حي ث ال وج ود

 - 18يورد إبن كثير "عن أبي عامر عبدﷲ بن يحيى قال :حججن ا م ع معاوي ة ب ن أب ي س فيان ،فلم ا ق دمنا مك ة ق ام
حين صلى صالة الظھر فق ال :إن رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم ق ال" :إن أھ ل الكت اب إفترق وا ف ى دي نھم عل ى
ثنتين وسبعين ملة ،وإن ھذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين ملة -يعني األھواء -إال واحدة -وھي الجماعة -وإنه
سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بھم األھواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ،ال يبقى منه ع رق وال مفص ل إال دخل ه"
وﷲ يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى ﷲ عليه وسلم لغيركم من الناس أح رى أن ال يق وم ب ه".
وھكذا فإن العرب -بحسب معاوية -ھم األم ة المختص ة باإلنتص اب للقي ام ب أمر ﷲ ف ى ال دعوة إل ى الخي ر واألم ر
ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر ،وإذا ل م يقوم وا ب ذلك فإن ه ل يس لغي رھم م ن الن اس )ال ذين ل م يختص وا ب ذلك( أن
يقوموا به .وھكذا يغلق معاوية الباب أمام غير العرب حتى لو تآدى األم ر إل ى تعطي ل "األم ر ب المعروف والنھ ى
عن المنكر" ,وذلك لكى ال ينفتح الباب أمامھم إلى منازعة الع رب وض عيتھم المخصوص ة؛ وعل ى نح و يب دو مع ه
وكأنه حريص على القوم بأكثر من الحرص على المبدأ .أنظر :المصدر السابق ،نفس الصفحة.
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لإلسالم بھا أبداً" .19وھكذا فإن تخلف األمة فى العلوم والص نائع ل م يح ل ،إبت داءاً م ن
إكتسابھا "مزية اإلسالم" دون أن تكون ھ ى األفض ل ب ين األم م .وإذ ينبن ي ذل ك عل ى
تفاؤلي ة الطھط اوي بخص وص ق درة األم ة عل ى إكتس اب مزي ة الترق ي ف ى العل وم
والصنائع عب ر الجل ب م ن األوروبي ين؛ وعل ى النح و ال ذى إن دفع مع ه يس توعب ذل ك
اإلنشطار بين تأسيس فضل األمة على "مزية اإلسالم" أو "مزية الترق ي ف ى العل وم"
ضمن منط ق الجم ع -م ن دون أى إحس اس بالتن اقض -ب ين الثنائي ات المتج اورة الت ى
يزخ ر بھ ا نص ه ،ف إن ورثت ه -وم ع تزاي د يأس ھم م ن بل وغ مزي ة التق دم ال ذى بلغ ه
غيرھم -قد راحوا ،وعلى سبيل التعويض ،يلحون على محض اإلسالم كمزية متف ردة
لألمة التى سوف يصفھا البعض بأنھا األمة الربانية؛ وذلك فيما يبدو وكأنھا اإلس تعادة
لميراث شعب ﷲ المختار القديم؛ الذى إبتدره ﷲ باإلصطفاء ال لفعل منه ،بل بمح ض
مشيئته غير القابلة للتفسير.
والحق أن ھذا الموقف الذى تتحدد فيه ماھية األم ة المس لمة -وك ذلك ماھي ة الف رد
المسلم -بذاتھا ،وبمعزل ع ن أى فع ل أو جھ د ،لمم ا يتع ارض م ع م ا يفرض ه الس ياق
الذى وردت فيه نصوص األمر بالمعروف والنھى عن المنكر فى القرآن؛ وأعنى م ن
حيث يتك ﱠشف ھذا السياق عن طابع عملي )أخالقى وسياسي( بالكلية .فإذ يورد الق رآن
مبدأ األمر بالمعروف والنھ ي ع ن المنك ر مقترن اً ،عل ى ال دوام ،ب ركن عب ادي )إقام ة
الصالة وإيتاء الزكاة( وأخالقى كالدعوة إلى الخير على العموم ،وھما ركن ان عملي ان
بالطبع ،فإن مما له داللة ف ى ھ ذا الس ياق ،أن ج ل النص وص الت ى وردت بالمب دأ ھ ى
مما نزل به الوحي فى المدينة .20ولعل داللة غلبة الورود فى الوحي المدني تتآتى مما
يحيط بذلك من معانى سياسية الفتة؛ وأعني إبتداءاً من أن المدينة ،وليست مكة ،كانت
ھى التى شھدت بناء الدولة وحصول التمكين السياسي لإلسالم .وليس من شك ف ي م ا
يعنيه ذلك من أن التمكين السياسي الذى إكتمل لإلسالم ف ى المدين ة ،ك ان ھ و الم ؤطر
 - 19الطھطاوى :تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز ،دراس ة وتعلي ق محم ود فھم ى حج ازي )دار الفك ر العرب ي(
القاھرة ،دون تاريخ ،ص160
 - 20فى اآليتين اللتين ورد فيھما المبدأ فى القرآن المكي ,فإن الخطاب ف ى واح دة م ن اآليت ين يك ون "للمف رد" )ي ا
بن ي أق م الص الة وأم ر ب المعروف وإن ه ع ن المنك ر -لقم ان  ،(17وف ى اآلي ة األخ رى ف إن الخط اب يك ون ع ن
"الغائب" )يأمرھم بالمعروف وينھاھم عن المنكر ويحل لھم الطيبات -الحج .(157
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لتواتر الوحي بمبدأ األمر بالمعروف والنھى عن المنكر .ولحسن الحظ فإن واحدة م ن
اآلي ات "المدني ة" ال تفع ل إال أن تعل ق ذل ك "األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر"
على شرط التمكين )السياسي( فى األرض .21وليس من شك فى أن ذلك ،ال سواه ،ھو
م ا يق ف وراء م ا ص ار إلي ه "الم ودودي" م ن أن "نظ ام اإلس تخالف ف ى األرض ال
يمكن أن يتغير ويتبدل بمجرد وجود فرد صالح أو أفراد ص الحين مش تتين ف ى ال دنيا،
ولو كانوا فى ذات أنفسھم من أولياء ﷲ تعالى ،بل ومن أنبيائه ورسله .إن ﷲ لم يقطع
م ا قط ع م ن المواعي د ألف راد مش تتين ،وإنم ا قطعھ ا لجماع ة منس قة متمتع ة بحس ن
اإلدارة ق د أثبت ت نفس ھا فع الً أم ة وس طا ,أو خي ر أم ة ف ى األرض" .22وب الرغم مم ا
يس تھدفه الم ودودي م ن التأكي د عل ى جوھري ة تبل ور "الجماع ة اإلس المية" -بم ا ھ ى
جماع ة طليعي ة قائ دة -كمقدم ة لتحقي ق الوع د اإللھ ى باإلس تخالف ،فإن ه يبق ى -عل ى
العموم -أن تفعيل مبدأ األمر بالمعروف والنھى ع ن المنك ر )كفع ل أخالق ي( موق وف
عل ى ش رط التمك ين السياس ي؛ وبم ا يحي ل إلي ه ذل ك م ن أن "السياس ي" ھ و الش ارط
لألخالقى.
ولع ل تل ك المش روطية تكش ف ع ن ب ؤس م ا ي روج ل ه الخط اب ال ديني الس ائد
) وبال ذات ف ى قناع ه "ال دعوي الجدي د" ال ذى يك اد ف ى مواكبت ه لم ا يُس مى بالليبرالي ة
الجديدة أن ينتھ ي إل ى تحوي ل ال دين إل ى مح ض س احة للخ الص الف ردى ال ذى يب دو-
حس ب ھ ذا الخط اب -ممكن ا ً بمع زل ع ن أى ش روط مج اوزة للف رد( م ن أن إص الح
"األخ الق الفردي ة" ھ و الم دخل إلص الح م ا يعت ور الواق ع اإلجتم اعي والسياس ي
العرب ي م ن الس قوط واإلنحط اط .فالمب دأ األخالق ي ال يعم ل أب داً منف رداً وخ ارج أى
نظام ،بل يعمل ضمن سياق منظومة يتآزر فيھا م ع غي ره ،يفق د خارجھ ا قدرت ه عل ى
التأثير ،وإلى حد أنه يتحول -خارجھا -إلى مجرد أيقون ة أو ش عار ف ارغ يغط ى ب ؤس
الواقع وفساده .ويرتبط ذلك ،ال محالة ،بحقيقة أنه فيما يؤول فس اد السياس ة إل ى إفس اد
أخ الق الف رد ،ف إن ص الح أخ الق الف رد ال ي ؤدى إل ى إص الح فس اد السياس ة؛ حي ث
" - 21الذين إن مكنﱠاھم فى األرض أقاموا الصالة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر -الحج "41
 - 22نق الً ع ن :محم د عم ارة :أب و األعل ى الم ودودي والص حوة اإلس المية )دار الش روق( الق اھرة ،ط،1987 ،1
ص411
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الساس ة ھ ى "المج ال الع ام" ال ذى يتش ارك في ه األف راد ،ولكن ه ال يمث ل حاص ل جم ع
المجاالت الخاصة بھؤالء األفراد ،بل إنه يبقى رغم -أو حتى بفضل -إبتالع ه لھ ا ف ى
جوف ه ،مج اوزاً لھ ا ف ى اآلن نفس ه .وھن ا تحدي داً تتجل ى الدالل ة القص وى لمب دأ األم ر
بالمعروف والنھي عن المنكر؛ وأعني فى التك ﱡشف عن مشروطية األخالقى للسياسي,
وعل ى نح و يص بح مع ه إص الح واق ع اإلنحط اط الكل ي العرب ي ال راھن ھ و اإلط ار
ال الزم إلص الح فس اد األف راد ،ول يس العك س بحس ب م ا يص رح الخط اب ال ديني
ال ُمتداول الذى يلح عل ى تك ريس إي ديولوجيا الخ الص الف ردى ،ليبق ى المجتم ع خ ارج
السياس ة .وب الطبع ف إن ذل ك ال يعن ي اإلنحي از لإلي ديولوجيا اإلنقالبي ة الت ى تتبناھ ا
جماعات اإلسالم السياسي الراديكالية )والتى ال تستھدف ،للمفارقة ،إستدعاء المجتمع
كطرف فاعل فى المجال السياسي ،ب ل تس تھدف توظيف ه ف ى معركتھ ا ض د الدول ة ث م
ممارسة نفس تسلط الدولة القائمة عليه( ،بق در م ا يعن ي أن ه ال فاعلي ة أب داً للف ردى إال
ضمن سياق يتعداه ويتجاوزه.
 التداول الكالمي للمبدأ:لعله يُشار ،على العموم ،إلى إن مس ار الممارس ة ف ى اإلس الم ،بجانبيھ ا السياس ي
والمعرفى ،يتك ﱠشف عن اإلنشطار بين إتجاھين؛ يتعالى أحدھما بما يؤسس لوضع م ا-
كخيري ة األم ة عل ى س بيل المث ال -إل ى الميت افيزيقي المف ارق غي ر القاب ل للتعي ين
والتحديد ،وذلك فى مقابل إتجاه آخر يص ر عل ى التن ﱡزل بھ ذا الوض ع إل ى ش رطه ف ى
الواقع اإلنساني .وبالطبع فإن ه فيم ا ج اء اإلنحي از إل ى اإلتج اه األول ص ريحا ً م ن ك ل
يعملون على تثبيت إمتيازاتھم بإعتبارھا وضعا ً إلھيا ً ال سبيل إلى منازعت ه أو تغيي ره،
ف إن أولئ ك الس اعين إل ى ع الم أكث ر عدال ة وإنس انية ق د عمل وا عل ى كش ف الش رط
الت اريخى وال واقعي الك امن وراء الميت افيزيقي المف ارق .وإذا ك ان ھ ذا اإلنش طار ق د
حدد ،وعلى نحو كام ل ،بن اء المنظوم ات العقائدي ة ف ى عل م الك الم ،فإن ه ك ان الب د أن
ينعكس على بناء مبدأ األمر بالمعروف والنھى عن المنكر داخله .وھكذا فإنه وبالرغم
م ن أن نص وص األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر ،ف ى الق رآن ،ھ ى م ن قبي ل
المجمل الذى يحتاج إلى بي ان؛ وبكيفي ة ك ان الب د أن ينف تح معھ ا الب اب أم ام تع دد ھ ذا
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البيان وتنﱡوعه ،فإنه يبقى أن المواقف البيانية المتنوعة تقبل اإلندراج ،أو تك اد ،ض من
ذلك اإلنشطار الذى يمكن إعتباره الملمح األھم للمنظومة الكالمية.
ولعل ثنائية اإلجمال والبيان ھى ما يقف وراء ما قطع به "إبن حزم" من أن األم ة
قد "إتفقت كلھا على وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،بال خ الف م ن أح د
منھا فى ذلك ...ثم إختلفوا فى كيفيته"23؛ وبما يعنيه ذلك من أنه اإلتفاق على المجم ل،
ثم اإلختالف على البيان المفصﱢ ل لھذا المجمل .ورغم ما يبدو م ن أن اإلخ تالف ح ول
كيفية "األمر بالمعروف والنھى ع ن المنك ر" ق د إنبن ى عل ى ح ديث النب ي" :م ن رأى
منكم منكراً فليق ّومه بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يس تطع فبقلب ه ،وذل ك أض عف
اإليمان" ،فإنه يلزم التأكيد على أن ھ ذا اإلخ تالف ل م يك ن نت اج مح ض تب اين العق ول
ف ى الفھ م والتفس ير ،بق در م ا يعك س تباين ا ً ف ى المواق ف واإلنحي ازات السياس ية م ن
اإلشكالية األھم الت ى كان ت أول م ا ج رى اإلص طراع حول ه بع د وف اة النب ي مباش رة؛
وأعنى بھا إشكالية السلطة .24وبالطبع فإن ذلك يعني أن "المنك ر" ال ذى تباين ت حول ه
مواقف الفرقاء ل م يك ن م ن قبي ل المنك ر األخالق ي ،ب ل ك ان منك راً سياس يا ً باألس اس.
وإذا ك ان ذل ك ال يعن ى الغي اب الكام ل ألى دالل ة أخالقي ة للمنك ر )المنھ ي عن ه( أو
المع روف )الم أمور ب ه( ،فإن ه يبق ى أن الدالل ة السياس ية للمفھ وم ھ ى األظھ ر ف ى
الت داول الكالم ي ل ه .وھك ذا فإن ه إذا كان ت السياس ة ال تغي ب ع ن دالل ة المفھ وم ف ى
اإلس تعمال القرآن ي )وأعن ي م ن خ الل ش رطه ب التمكين( ،فإنھ ا تص بح قل ب المفھ وم
ومركزه فى اإلستعمال الكالمى ل ه .25وي رتبط ذل ك ،ال محال ة ،بحقيق ة أن عل م الك الم
ليس -فى جوھره -إال محض لغة دينية مورست من خاللھا السياسة فى اإلسالم .ومن
ھنا أن المفاھيم قد خضعت فى سياقه لمقتضيات النطق السياسي.
 - 23إبن حزم :الفصل فى الملل واألھواء والنحل )سبق ذكره( ج  ،5ص 19
 - 24األشعري :مقاالت اإلسالميين وإختالف المصلين ،نشرة ھلموت ريتر )الھيئة العامة لقصور الثقافة( القاھرة،
ط ،2000 ،4ص .2وكذا :الشھرس تاني :المل ل والنح ل ،تحقي ق عب دالعزيز الوكي ل )مكتب ة الحلب ي وش ركاه للنش ر
والتوزيع( القاھرة  ،1968ج ،1ص.22
 - 25وذلك إلى حد أن اإلمام "يحيى بن الحسين" -وھو أحد المعتزلة الزيود -قد مضى إلى القول" :وإنما ال ُملك ھو
األمر والنھي ،ال المال والسعة ،كما قال عز وجل عندما قالوا) :أنﱠى يكون له ال ُملك علينا ،ونحن أحق بال ُملك من ه،
ولم يؤت سعة من المال ،قال :إن ﷲ إصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ،وﷲ يؤتي ملكه من يشاء( ،فقد
بيﱠن سبحانه وتعالى فى ھذه اآلية أن ال ُملك ھو األمر والنھى ،ال سعة المال" .أنظر :اإلمام يحيى بن الحسين :كتاب
فيه معرفة ﷲ من العدل والتوحيد ،منشور فى :محم د عم ارة )محق ق( :رس ائل الع دل والتوحي د ،ج)2دار الھ الل(
القاھرة ،1971 ،ص.84
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ولع ل ذل ك م ا يؤك ده أن المفھ وم ق د ج رى إس تدعاءه لإلش تغال ،ألول م رة ،إب ان
تفجﱡ ر أحداث ما ُع ِرف بالفتنة الكبرى؛ التى كان وارداً أن يجرى النظر إليھا ،بم ا ھ ى
"فتنة" و"كبرى" ،على أنھا "منكر سياسي" .وككل منك ر يحت اج إل ى التق ويم )بالقل ب
أو اللس ان أو الي د(؛ ف إن مواق ف الفرق اء المنخ رطين ف ى الفتن ة ،كمنك ر سياس ي ،ق د
حددت نوع "البيان" الذى بدأ فى التبلور حول المفھوم ،وإلى الحد الذى يكاد مع ه ھ ذا
البي ان أن يك ون خاض عا ً بالكلي ة لتوجي ه ذل ك الح دث الف اجع .وھك ذا فإن ه إذا كان ت
مواقف الفرقاء قد تراوحت بين موقف رأى فيه أصحابه أن ينأوا بأنفس ھم ع ن الح دث
ويعتزلونه كلياً ،وب ين موق ف إنخ رط في ه آخ رون ف ى الح دث كف اعلين وص انعين ل ه،
وذلك على تباين وتع ارض إختي اراتھم وإنحي ازاتھم السياس ية ،ف إن ذل ك اإلنقس ام ب ين
موقفين ك ان ھ و المح دد لإلخ تالف ح ول كيفي ة تغيي ر المنك ر .ولع ل ذل ك م ا يُس تفاد،
على نح و ص ريح ،م ن تعي ين إب ن ح زم للتب اين ب ين منظ ومتين كالميت ين ح ول كيفي ة
"األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر"؛ حي ث "ذھ ب أھ ل الس نة م ن الق دماء م ن
الصحابة رضى ﷲ عنھم ،فمن بع دھم ،وھ و ق ول أحم د ب ن حنب ل وغي ره ،وھ و ق ول
سعد بن أب ي وق اص وأس امة ب ن زي د وإب ن عم ر ومحم د ب ن مس لمة وغي رھم إل ى أن
الغرض من ذلك إنما ھو بالقلب فقط ،أو باللسان إن قدر على ذلك ،وال يكون باليد وال
بسل السيوف ،ووضع السالح أصالً" .26وإذ يُقال أن "أھل السنة )ق د( إقت دوا ف ى ھ ذا
بعثمان رضى ﷲ عنه ،وبمن ذكرنا من الصحابة رضى ﷲ عنھم ،وبم ن رأى القع ود
منھم" ،27فإن ذلك يعنى أن ھذا الموق ف م ن "األم ر ب المعروف والنھ ى ع ن المنك ر"
إنما يُع ﱡد إمت داداً لم ا يمثل ه عثم ان ،وألولئ ك ال ذين ظ اھروه عل ى نح و م ا ح ين آث روا
اإلنسحاب والقعود أثناء إنفج ار أح داث الفتن ة .ولع ل ذل ك م ا يؤك ده أن ق راءة لمجم ل
األسماء التى أوردھا إبن حزم ،كمعبﱢرين عن ھذا الموقف الذى يربط "تغيير المنك ر"
بالقلب أو اللسان )على شرط القدرة( ،تكشف عن أن معظمھ م )وتحدي داً س عد ب ن أب ي
وقاص وأسامة بن زيد وعبدﷲ إبن عمر( قد عاصروا أحداث الفتنة الكبرى ،وتميزوا

 - 26إبن حزم :الفصل فى الملل واألھواء والنحل ،ج) 5سبق ذكره( ص.19
 - 27المصدر السابق ،ص.20
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بالموقف الداعي إلى إعتزال الصراع الدائر كليا ً28؛ وبما يعنيه ذلك من أن الدعوة إلى
القعود وإعتزال "الفتن ة" ق د ت آدت ،فيم ا يتعل ق بتغيي ر المنك ر ،إل ى تص وره ال يك ون
أساسا ً إال بالقلب ،ثم يكون باللسان على شرط توفر القدرة.
وف ى المقاب ل ،ف إن الموق ف ال داعي "إل ى أن س ّل الس يوف ف ى األم ر ب المعروف
والنھ ي ع ن المنك ر واج ب ،إذا ل م يمك ن دف ع المنك ر إال ب ذلك )وال ذى( ذھب ت إلي ه
طوائف من أھ ل الس نة ،وجمي ع المعتزل ة ،وجمي ع الخ وارج والزيدي ة" ،29يك اد يمث ل
إمتداداً لموقف أولئك الذين إنخرطوا فى الفتنة كفاعلين وصانعين لذلك الحدث الكبي ر؛
وال ذين إنخرط وا ف ى ذل ك الح دث م ن مواق ع متعارض ة جعل ت الواح د م نھم خص يما ً
لآلخر .ومن ھنا ما يُقال من أن ھذا الموقف كان "قول عل ّي بن أب ي طال ب رض ي ﷲ
عنه وكل من معه من الص حابة ،وق ول أم الم ؤمنين عائش ة رض ي ﷲ عنھ ا ،وطلح ة
والزبي ر وك ل م ن ك ان معھ م م ن الص حابة .وق ول معاوي ة وعم رو )ب ن الع اص(
والنعمان بن بشير وغيرھم مم ن معھ م م ن الص حابة رض ى ﷲ ع نھم أجمع ين ،وھ و
ق ول عب دﷲ ب ن الزبي ر ومحم د )ب ن الحنفي ة( والحس ن ب ن عل ي وبقي ة الص حابة م ن
المھاجرين واألنصار القائمين يوم الحرة رضى ﷲ عنھم أجمعين" .30من ناف ل الق ول
أن كل من أورد إبن حزم ذكرھم ف ى الئحت ه ھ م ال ذين ص نعوا ،بالمقات ل الدامي ة الت ى
نشبت بينھم ،حدث الفتنة الكب رى وم ا بع ده .ولع ل ذل ك ھ و م ا يُس تفاد مم ا ص ار إلي ه
القاض ى عب دالجبار م ن أن ه "ال يح ل لمس لم أن يخل ي أئم ة الض اللة والج ور إذا وج د
أعواناً ،وغلب فى ظنه أنه يتمكن م ن م نعھم م ن الج ور ،كم ا فع ل الحس ن والحس ين،
وكما فع ل الق راء ح ين أع انوا إب ن األش عث ف ى الخ روج عل ى عب دالملك ب ن م روان،
وكما فعل أھل المدينة فى وقعة الحرة ،وكما فعل أھل مك ة م ع إب ن الزبي ر ح ين م ات
معاوية ،وكما فعل عمر بن عبدالعزيز ،وكما فعل يزي د ب ن الولي د ب ن عب دالملك ،فيم ا

 - 28ومنھم من إحتج )كإبن عمر( على موقفه )المنسحب( ق ائالً" :ال أدرى م ن ھ ى الفئ ة الباغي ة؟ ول و علمتھ ا م ا
سبقتني أنت وغيرك إلى قتالھا" .أنظر :المصدر السابق ،ج ،5ص20
 - 29المصدر السابق ،ج ،5ص20
 - 30المصدر السابق ،نفس الصفحة.
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أنكروه من المنكر ."31ولعله يُصار ،إبتداءاً م ن أن ك ل واح د م ن الم وقفين المتب اينين
سلف بعين ه ،إل ى أن التفكي ر ف ى
من كيفية تغيير المنكر يحرص على ربط نفسه بعمل
ٍ
تلك المسألة يقوم على ما يمكن إعتباره بناءاً لألصول على الحوادث؛ وبما يعني ه ذل ك
من أن العقائدى يضرب بجذوره فى قلب التاريخي .وبقدر ما يكش ف ذل ك ،م ن جھ ة،
عن تبلور البيان حول "األمر بالمعروف والنھ ى ع ن المنك ر" ض من فض اء سياس ي،
فإنه يؤكد ،من جھة أخرى ،على جوھرية الدور ال ذى لعب ه الح دث السياس ي ف ى بن اء
األص ول الكالمي ة عل ى العم وم .وعل ى أى األح وال فإن ه يبق ى أن ه فيم ا إنح از أولئ ك
ال ذين آث روا القع ود ،إب ان الفتن ة ،إل ى تغيي ر المنك ر بأض عف اإليم ان؛ س واء ك ان
ص نﱠاع الح دث وفاعلي ه
"القلب" أو "القول" ھو آداة ھذا األضعف ،ف إن اآلخ رين م ن ُ
قد إنحازوا ،فى المقابل ،إلى ما يمكن إعتباره أقوى اإليم ان وھ و "الفع ل" .وإذن فإن ه
اإلنشطار بين "القول" و"الفعل" ،والذى ھو اإلنشطار المح ﱢدد لج وھر اإلخ تالف ب ين
المنظ ومتين الكالميت ين الرئيس تين ف ى اإلس الم؛ وأعن ى ك الً م ن المنظوم ة األش عرية
)الت ى ورث ت مقال ة "أص حاب الح ديث وأھ ل الس نة" وإب ن حنب ل؛ ال ذى إعتب ره
األشعري -فى "اإلبانة عن أصول الديانة" -أحد األصول التى يفكر بھا ،وغيرھم م ن
ال ذين وقف وا ،مم الئين للس لطة أو حت ى مت واطئين معھ ا ،عن د ح د طل ب التغيي ر
باألض عف؛ وأعن ي القل ب والق ول( والمنظوم ة المعتزلي ة )الت ى إتس عت لمق االت
الخوارج والشيعة الزيدية وغيرھم من قوى الرفض الذين إنحازوا ،من خالل اإللحاح
على وجوب التغيير بالفعل ،إلى ضرورة رقابة ومحاسبة السلطة(.
والالفت أن ثنائية القول والفعل التى حددت البيان الكالمي لمبدأ "األمر والنھ ي"
تك اد تس توعب م ا ج رى ف ى تاريخ ه م ن الص راع عل ى إمتالك ه ب ين س لطة تس عى
لمصادرته لحس ابھا إنفالت ا ً م ن مجتم ع يس عى لتقويمھ ا وض بطھا م ن خ الل إس تعادته
لذلك المبدأ من قبضتھا .فإذ ينتھى من إنحازوا لتغيي ر المنك ر بالقل ب أو الق ول إل ى أن
"السيف باطل ولو قُتلت الرجال وسُبيت الذرية ,وأن اإلم ام يك ون ع ادالً ويك ون غي ر

 - 31القاضى عبدالجبار المعتزلي :تثبيت دالئل النبوة ،تحقيق :عبدالكريم العثمان ،بي روت  ،1966ج ,2ص-274
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عادل ,وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً ،وأنكروا الخروج على السلطان" ،32فإن األم ر
ال يقف بھؤالء عن د ح د قب ول الخض وع لھيمن ة تل ك الس لطة المنفلت ة وإنك ار الخ روج
عليھا ،بل ويتعدى إلى دعمھا عبر تفريغ مب دأ "األم ر والنھ ى" م ن حمولت ه السياس ية
وإكسابه داللة أخالقية وعظية ال يبق ى م ن مج ال لتفعيلھ ا إال داخ ل دائ رة الف رد ال ذى
يص بح -والح ال ك ذلك -ھ و موض وع األم ر والنھ ي وح ده؛ وبكيفي ة تفي د منھ ا تل ك
السلطة المستبدة فى قمع خصومھا من األفراد المزعجين .33إن ذلك يعن ي أن إخت زال
األم ر والنھ ى ف ى القل ب أو الق ول يص ب ف ى ص الح إحتي از الدول ة عليھم ا إلخض اع
المجتمع عبر تفتيته وتذريت ه إل ى مح ض أف راد ط ائعين .وف ى المقاب ل ف إن م ا آل إلي ه
اإلنحياز لتغيير المنكر بالفعل من وجوب "إزال ة أئم ة الج ور وم نعھم أن يكون وا أئم ة
بأى شئ قدروا عليه؛ بالسيف أو بغير الس يف" ،34ليكش ف ع ن تص ور األم ر والنھ ى
بمثابة آداة يقدر م ن خاللھ ا المجتم ع عل ى قل ب س لطات الج ور والعس ف المتغلب ة ،أو
ضبطھا وتقويمھا على األقل.
ولعله يمكن القول عموما ً أن اإلنقسام بين "الق ول" و"الفع ل" يتب دى كمح ض غط اء
للتباين حول مدى فاعلية القدرة اإلنسانية ف ى تغيي ر الع الم؛ وأعن ى م ن حي ث يب دو أن
ثمة من يتشكك فى فاعلية تلك القدرة وعلى نح و يُرت ب علي ه وج وب قب ول الع الم بم ا
ھو عليه ،ومن دون أن يؤثر فى ذلك ما ي ﱠدعيه م ن رفض ه ل ه بقلب ه وقول ه ،وذل ك ف ى
مقابل من يلحﱡ ون على ق درة اإلنس ان عل ى تغيي ر عالم ه بفعل ه ال ذى يس بقه وعي ه .وإذ
يحي ل ذل ك إل ى أن مب دأ "األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر" يس تحيل إل ى إط ار
لتغيير العالم ،فإنه يلزم التأكيد على جوھرية حضور الوعى فى ھذا التغيير ،وإال فإن ه
سيبقى محض فعل يائس من دون أى أفق تقريبا ً35؛ وعلى أن يك ون مفھوم ا ً -ب الطبع-
 - 32األشعرى :مقاالت اإلسالميين )سبق ذكره( ص 452-451
 - 33ويُشار ھن ا ،عل ى الخص وص ،إل ى أن األم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر ق د إس تحال ف ى إط ار التج ارب
المعاص رة لم ا يُس مى بدول ة الش ريعة إل ى "ھيئ ة" أو مؤسس ة متكامل ة البن اء ،تم ارس م ن خاللھ ا الدول ة مھ ام
اإلخضاع والتطويع والسيطرة على الفرد.
 - 34المصدر السابق ،ص 125
 - 35ولعل ذل ك م ا تؤك ه تجرب ة م ن يمك ن تس ميتھم ب الخوارج المعاص رين م ن جماع ات اإلس الم السياس ي ال ذين
بزعجون بتقلصاتھم اليائسة دولة العسف العربية الراھنة ،ولك ن م ن دون أن يكون وا ق ادرين عل ى زحزحتھ ا ،ألن
ما يملكونه من وعي ساذج ومأزوم ال يحملھم إلى ما ھ و أبع د م ن أن يكون وا مج رد ش وكة ف ى حن ب تل ك الدول ة،
وبكيفي ة يتع ذر معھ ا أن يكون وا الب ديل الحقيق ي لھ ا .والح ق أن م ا يغل ب عل ى خط اب تل ك الجماع ات م ن وع ي
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أن األمر يتج اوز مج رد ال وعي ُمخت زالً ف ى ش كله ال ديني الفقي ر .وھن ا تحدي داً تتب دى
القيمة القصوى لإلعتزال الذى يتواتر فيه اإللحاح على جوھرية "الوعي" كأساس فى
فعل التغيير.
إذ الحق أن ما مضوا إليه من تصور "المعروف ھو كل فع ل َع رف فاعل ه حس نه
ود ﱠل علي ه ،والمنك ر ھ و ك ل فع ل َع رف فاعل ه قبح ه ود ﱠل علي ه" 36ليكش ف ع ن
إستيعابھم لألمر والنھي ضمن قاعدتھم فى التحس ين والتقب يح العقلي ين الت ى تحي ل إل ى
أن "األفعال إنما توصف بالحسن أو القبح لص فات )باطن ة فيھ ا( تخص ھا"37؛ وليس ت
مضافة إليھا من خارجھا ،وأن العقل قادر على إدراك تلك الصفات القائم ة عل ى نح و
موضوعى فى األفعال .وإذ يؤول ذلك إلى أن "األمر والنھي" -بم ا ھم ا حكم ان عل ى
األفع ال -إنم ا يتأسس ان عل ى تل ك الص فات الكامن ة فيھ ا ،فإن ه يعن ى أنھم ا يكون ان
موضوعان للعقل ،وليس لمج رد الخط اب الش رعى )ال ذى يتأس س ھ و نفس ه عل ى م ا
يقوم فى األفعال من ص فات الحس ن أو الق بح ،وبالت الي فإن ه مخب ر عنھ ا ول يس ُمنش ئا ً
لھا( .والحق أن داللة ھذا التأس يس لألم ر والنھ ى عل ى حك م العق ل تق وم فيم ا تتك ﱠش ف
عنه من السعى إلى بناء عالم يحكمه العقل؛ وعلى نح و يك ون في ه التغيي ر تج اوزاً لم ا
ال يتطابق مع العقل إلى ما يكون تحقيق ا ً لحكم ه .وإذ ال يك اد ين ازع أح د ف ى حقيق ة أن
العالم العربي محكوم بض روب م ن العش وائية والفوض ى الت ى ج اوزت ب ه اإلنحط اط
إلى ما دونه ،فإنه ليس لذلك من معنى إال أن يكون ھذا الع الم الب ائس ف ى حاج ة ماس ة
لتفعيل المبدأ بھذا المعنى المطابق لحكم العقل ،وليس أبداً عل ى طريق ة أولئ ك ال ذين ال
يعرفون من األمر والنھى إال أنه زجر الناس وقمعھم بإس م "مق دس متع ال" ال يج اوز
كونه محض قناع يتخفى وراءه وجه جبار.

إختزالي بائس يرد األزمة إلى مجرد البعد ع ن اإلس الم أو إبع اده ،ال يع دو كون ه مج رد إع ادة إنت اج ل نفس ال وعى
اإلختزالي الذى تحمله ،مع إختالف المضمون ،الدولة الراھنة ونخبتھا .وبالطبع فإن ذل ك ھ و م ا يُس تفاد أيض ا ً م ن
تجربة أسالفھم القدامى ،من الخوارج ،الذين سرعان ما إنطف أت ج ذوة ث ورتھم الجامح ة رغ م فروس يتھا ونبالتھ ا،
ألنھا إفتقرت إلى وعي إستيعابي ناضج.
 - 36القاض ى عب دالجبار :ش رح األص ول الخمس ة ،تحقي ق عب دالكريم العثم ان )مكتب ة وھب ة( الق اھرة ،1965
ص141
 - 37المصدر السابق ،ص .203
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وم ن حس ن الح ظ أن ثم ة م ن مض ى إل ى أن "تقيي د اإلرادة وش ل الق درة" بإس م
"المقدس" ،يحول دون إمك ان تفعي ل األم ر والنھ ى ،ل يس فق ط ألن ه ال معن ى ألم ر أو
نھى من دون توافر القدرة واإلرادة ،بل ولما يؤول إلي ه ذل ك م ن رد المنك ر السياس ي
أو الجور والظلم إلى ﷲ .وإذ ذاك تقول الرعية "إن ھ ذا الظل م ال ذى ن زل بھ م بقض اء
من ﷲ وقدر ،ولوال أن ﷲ قضى عليھم بھذا الظلم الذى نزل بھم م ن ھ ؤالء الظ المين
ما قدر الظالم أن يظلمھم ،غير أن ھذا الظلم مق ﱠدر عليھم عند ﷲ على يدي ھذا الظالم،
فإذا كانت معرفتھم ھذه المعرفة وكان معبودھم الذى يزعمون أنھ م يعبدون ه ھ ذا فعل ه
بھم ،فمتى يصل ھؤالء إلى معرفة الخالق ،ومتى يدعونه ويستعينون به على ظالمھم.
إنما ھم يدعون ھذا الذى يزعمون أنه قضى عل يھم بھ ذا الظل م وق ﱠدره ....فھ م يعب دون
صورة مصورة .وعلى ھذا النحو أسلمھم ربھم وتركھم من التوفيق والتسديد ،وخذلھم
ول م ينص رھم عل ى ظ المھم .وكي ف ينص رھم عل ى ظ المھم وھ و المق در لھ ذا الظل م
عل يھم؟ فھ و ال ذى يدعون ه ب زعمھم ،أم ا أنھ م ل و أنص فوا عق ولھم ،وعرف وا ﷲ ح ق
معرفته ،ونف وا عن ه ظل م عب اده ،كم ا نف اه ع ز وج ل ع ن نفس ه ،ث م أم روا ب المعروف
ونھ وا ع ن المنك ر ،ودع وا ربھ م حينئ ذ عل ى ظ المھم ،إذن إلس تجاب لھ م دع وتھم،
وكشف ما بھم من الظلم والجور" .38وھكذا يت آزر ال وعى م ع تحري ر ك ٍل م ن الق درة
واإلرادة؛ وبم ا ي رتبط ب ذلك م ن تحري ر ﷲ م ن وص مة فع ل الظل م والج ور للعب اد،
كشروط واجبة لتفعيل األمر والنھي.
وإبتداءاً من كل ذلك فإن ه يمك ن للمب دأ أن يك ون واح دة م ن رواف ع األزم ة العربي ة
الراھن ة؛ وأعن ى م ن حي ث يص لح م دخالً لإلنس ان ،م ن جھ ة ،لك ي يس تعيد "إرادت ه
وقدرت ه" ،ودوره -بالت الي -كفاع ل م ؤثر ف ى الع الم ،وم ن جھ ة أخ رى ،فإن ه يمھ د
للمجتمع طريقا ً إلى إسترداد حقه المسلوب فى الرقابة والحس اب .وم ن ناف ل الق ول أن
ھذين المطلبين ھما األكثر إلحاحا ً فى تلك اللحظة العربية ال ُمنكرة.

 - 38اإلمام يحيى بن الحسين :كتاب فيه معرفة ﷲ من العدل والتوحيد ،منشور فى :محمد عمارة )محقق( :رسائل
العدل والتوحيد ج) 2سبق ذكره( ص.86-85
17

ﺻ ْﻨﻌﺎً﴾﴿ ،واﺗّـ ُﻘﻮا
﴿اﻟﺬﻳﻦ ﺿﻞ
ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟ ّﺪﻧﻴﺎ وﻫﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮن ُ
ْ
ﺻﺔً واﻋﻠَ ُﻤﻮا أ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﺷﺪﻳ ُﺪ اﻟْﻌ َﻘﺎب﴾
ﻓﺘﻨﺔ ﻻ ﺗﺼﻴﺒَ ﱠﻦ اﻟ ّﺬﻳﻦ ﻇﻠَ ُﻤﻮا ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺎ ﱠ

اﻷﺻﻮﻟﻴﺎت وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ واﻟﻮﺟﻮب واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ

لم يعد ممكنا ً مواجھة ظواھر التشدد في اإلسالم المعاصر ب الطريقتين اللت ين
تعارفنا عليھما خالل العقد المنصرم :ب القول ت ارة إن اإلس الم بطبيعت ه ي أبى
الغل و والتط رف ،وب القول ت ارة أخ رى :إن س ائر ال ديانات ف ي الع الم تش ھد
وعيا ً متأزما ً وانشقاقات ال تختلف في قليل وال كثير عما نعرفه في قلب ديننا
وعلى حواشيه منذ عقود.
بالنسبة لألمر األول ،أي س ماحة اإلس الم ف ي أسس ه العقدي ة ،وتجرب ة األم ة
عبر التاريخ ،ألن المتشددين من جھة لھم تفسيراتھم وتأويالتھم العقدية الت ي
ال يقبلھ ا جمھ ور ع ريض كم ا أن التجرب ة التاريخي ة لألم ة م ع دينھ ا ،وم ع
الع الم م ن حولھ ا ،تعرض ت لمتغي رات كب رى ف ي الس ياقات الحديث ة
والمعاصرة بحيث يصعب القياس إن لم يكن متعذراً.
أما األمر الثاني ،والمتعل ق بظ واھر التش دد أو العن ف ف ي ال ديانات األخ رى
التوحيدية وغيرھا ،فإن ھناك فوارق بارزة ال يصح إھمالھا.
فالديانات األخرى تختلف عن اإلسالم في األصول ،كم ا تختل ف ف ي التنظ يم
ال ديني ،كم ا أن العن ف ال داخلي والعن ف تج اه اآلخ ر أق ل حجم ا ً وظھ وراً،
وأخي راً ف إن المقارب ات والمعالج ات ل ديھم ،نتيج ة التم ايزات الت ي ذكرناھ ا
كان ت لھ ا ت أثيرات وفعالي ة ال نس تطيع مقارن ة ت أثيرات مقارباتن ا بھ ا فعالي ةً
ونفاذاً.
إن أول ما ينبغي التنبه إليه ف ي الش أن اإلس المي ،أن مش كلة التط رف عن دنا
تتخذ أبعاداً كبيرة ،بسبب ضخامة حج م ال دين واألم ة وامت داداتھا الجغرافي ة
والثقافي ة والديموغرافي ة ،فقب ل أش ھر الحظ ت إحص ائية فاتيكاني ة أن ع دد
المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك بحوالي المائتي مليون ،والواقع أن الفروق
العددي ة أكب ر م ن ذل ك بكثي ر لك ن األھ م أن التنظ يم ال ديني مختل ف ب ين
المسلمين والكاثوليك اختالفا ً شاسعا ً وليس في العقيدة والتاريخ فقط ،بل وف ي
الحاضر أيضاً ،فاألصل عندھم قائم على المؤسسة الھرمية وفيھ ا ،بينم ا ھ و
عندنا في «األمة» ولديھا ،وھو ليس ذا طابع عقدي ،ولسنا نري د ھن ا متابع ة
المقارن ات ،ب ل المقص ود أن ھ ذا الحج م الھائ ل يوس ع م ن ح دود القض ايا
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والمشكالت والتي ال يكفي في التصدي لھا الركون إلى التوحد العقدي ثم إنه
س وا ًء أرض ينا ع ن التنظ يم الفض فاض أم ل م نرض ى؛ ف إن التغيي ر والتب ديل
باتجاه المركزية لم يعد ممكنا ً وال متاح ا ً اآلن ،فض الً عل ى أن ه م ا ح دث م ن
قبل.
إن التص دي للمش كلة يك ون بالب دء ف ي تغيي ر ال وعي باألوض اع اإلس المية
والعالمي ة إذ إن أب رز أس باب التش دد اإلحس اس ل دى مجموع ات واس عة م ن
المسلمين أن الدين واألمة يواجھان أخطاراً ماحقة وأنه البد من مواجھة ھ ذا
العالم المع ادي بالمزي د م ن التش بث بأھ داب ال دين ،وم ن ض من ھ ذا ال وعي
ال ذي يخ الف الواق ع أن اإلس الم ينحس ر بال داخل اإلس المي أيض ا ً والب د م ن
نصرة الدين وإحكام قبضته على الناس ،وقد نجم عن ھ ذا ال وعي باألخط ار
الداخلي ة والخارجي ة :ف ي ال داخل ظھ ور جماع ات تري د م ن خ الل النب ذ
والتكفير والدولة الدينية إلى وضع كثرة من الناس خارج حظيرة اإلس الم أو
داخلھا بحسب فھمھا بالقوة ،وفي الخارج أو تجاھ ه :إق دام مجموع ات أيض ا ً
على شن حرب على العالم بحجة الدفاع عن اإلسالم الذي يتع رض للھج وم،
وق د ك ان م ن نت ائج ذل ك المب ادرة لش ن ح روب عل ى المس لمين تح ت اس م
مكافحة اإلرھاب.
والواقع أن ھذه التطورات وكما سبق القول جرت وتجري في الوعي ول يس
في الواقع ،فاإلسالم في الداخل عزيز وقوي ويزداد عزة وقوة ،ثم إنه انتشر
ف ي المھ اجر ،وظھ رت ل ه ق وى وجالي ات ف ي س ائر أنح اء الع الم بحي ث ال
يمكن الحديث عن انحسار من أي نوع فالمسلمون موجودون اليوم -وبق وة -
ف ي ن واحي ومج االت م ا كان ت معروف ة لھ ذا ال دين ف ي أي حقب ة م ن حق ب
تاريخه ،أما الھجمات من الخارج فليست أكثر وال أقوى من أي فترة س ابقة،
وقد ك ان المس لمون يواجھ ون تل ك الھجم ات ب دون مق اييس وال س ياقات وال
ثوابت في العالقات بين األمم واألديان أما الي وم ف إن ھن اك س ياقات وثواب ت
ال يمكن ألحد اختراقھا بسھولة.
الب د إذن م ن تغيي ر ال وعي ال ذي خلخلت ه وأزمت ه ص دامات الحداث ة
والعصرنة ،وأزمته أيضا ً القلقلة في النظام الدولي بعد انتھاء الحرب الب اردة
وال يمك ن تص حيح ال وعي وتحري ره م ن الت أزم إال م ن ط ريقين :النھ وض
الق ائم عل ى التنمي ة واالس تقرار ووج ود النخ ب الملتزم ة والعارف ة بأوض اع
المسلمين وأوضاع العالم ،والحق أن النقص واضح ف ي األم رين لك ن أعب اء
القي ام ب ذلك ال تُق ارن باألعب اء الناجم ة ع ن العن ف والتش دد والتط رف
واالنشقاقات.
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قال صلوات ﷲ وس المه علي ه ف ي الح ديث الص حيح« :إن المنب ت ال أرض ا ً
قطع وال ظھراً أبقى» ھذا التشبيه الجميل والبليغ والمعبر من جانبه ص لوات
ﷲ عليه يقول :إن الذي يري د قط ع مس افة ف ي خم س س اعات وھ ي ال تقط ع
في العادة إال في ثالث ة أي ام إنم ا يھل ك ناقت ه ونفس ه وال يحق ق ھدف ه ،وك ذلك
األمر مع التطرف بداعي الغيرة على اإلسالم ،فالوعي الخاص بأن اإلس الم
ليس بخير بال داخل وال م ع الخ ارج ين تھج س لوكات تش ق العص ا وتزي د م ن
أعداء الدين خارج األم ة ،وب ين ھ ذين األم رين ،وف ي مج ال ال وعي بال ذات
ينبغي أن تقع جھود علماء اإلسالم ونخبه الجديدة.
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بنيامين يوكيش

عوائق التنوير في مشروع النھضة العربية اإلسالمية
حيرش بغداد محمد
الكلمات المفتاحية :النھضة ،الحداثة ،التنوير ،التثوير ،المصالحة ،اإلسالم ،اإلصالح.
ملخص المقال :يعتقد نصر حامد أبو زيد أن مش روع النھض ة ،كم ا أس س ل ه العلم اء والش يوخ ،ك ان قائم ا عل ى
أس اس تلفيق ي ،ي دعي المص الحة والتوفي ق ب ين اإلس الم والحداث ة ،ولكن ه ف ي أعماق ه منح از للتي ار "الس لفي" و
"األصولي" .عدم نجاح اإلصالح يؤكد على ھشاشة منطلقاته ،وعدم تالؤمھا مع روح العصر.
من أجل تجاوز ھذا المش رع يقت رح أب و زي د "التث وير" ب دل "التن وير" كتج اوز ج دري ،وانق الب عل ى ال دھنيات
الكالسيكية ،وھذا ما حاول القيام به في مؤلفاته العديدة ) نقد الخطاب ال ديني ،دوائ ر الخ وف ف ي خط اب الم رأة،
التفكير زمن التكفير(...
رغم جرأة الخطاب الذي يحمله أبو زيد ،إال أنه ال ينظر للحداثة في صيرورتھا ،و مآالتھ ا ،ب ل يرك ز فق ط عل ى
لحظاتھا األولى ،فالحداثة ليست واحدة ،بل ھي متعددة وھي ليست حاملة ألفكار القلة ومقص ية ألفك ار األغلبي ة،
وھي ليست فقط العقالنية...الحداثة ھي القدرة على المناورة ،على المساومة ،وھي تستدعي تسخير جميع الق وى
وجميع الملكات العقلية والوجدانية.
المقـــــــال:
عادة ما يتم األخذ بسنة 1798م كبداية لمشروع النھضة العربية ،التي حاولت تغير واقع اإلنس ان المفتق ر
للعلم والتفكير العقالني والممارسة الديمقراطية .من الجلي أنه على ما يزيد من قرنين مرا عل ى محاول ة تحقي ق
ذلك ،ما زالت الكثير من إشكاليات النھضة لم تحل ألنه مازال المفكر العربي إل ى اآلن يط رح نف س اإلش كاليات
النھضوية حول الدين والفلسفة ،الدين والسياسة ،وقيمة المعرفة العقالنية مقابل المعرفة الديني ة ،وطبيع ة العالق ة

المفترض إقامتھا مع الغرب .حيث يقول برھان غليون...>> :ب ل أن العدي د م ن المثقف ين انتبھ وا إل ى أنن ا ع دنا
نطرح اليوم نفس المشكالت التي كان يطرحھا أكثر من قرن جيل النھض ة ،(1)<<.ويظھ ر أن الع ائق المرك زي
الذي أدى إلى الفشل في تحقيق النھضة ،والذي انتبه إليه من انصب اشتغالھم عل ى نق د مش روع النھض ة ،يتمث ل
في ميل المفكرين إلى اتخاذ المواقف التوفيقية ،وقبول الحلول الوسطى .ھذه التوفيقية أو كم ا س ماھا نص ر حام د
أبو زيد بالتلفيقية تجنح في آخر المطاف إلى التمسك بالماضي وبالدين أساس ا .لق د اكتف ى رج ال اإلص الح بتقلي د
المرحلة األولى من الحداثة األوروبية كما رأى ذلك ب ن مزي ان ب ن ش رقي 2ف ي كتاب ه "الت اريخ والمص ير" .ألن
المستوى األول من الحداثة الغربية كان يتجه إلى استرجاع التراث اإلغريقي ،أما المس توى الث اني فعل ى العك س
اتجه إلى المستقبل بعد تطور العلوم التجريبي ة .وھ ذا م ا يفس ر أن الع رب بق وا حت ى س نة 1967م يري دون تغي ر
أحوالھم باس م مش اركتھم الس ابقة ف ي الحض ارة .إن مي ل مص لحي النھض ة إل ى الماض ي ل م يك ن عفوي ا ب ل ك ان
نتيجة ما تعرضوا له م ن ض غوطات جعل تھم يق دمون تن ازالت و ترض يات لالتج اه الس لفي .إذا م ا ھ ي األس س
 ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ .
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الفكرية التي بن ي عليھ ا مش روع النھض ة العربي ة اإلس المية ،وم ا حقيق ة العوائ ق الت ي حال ت دون أن يحق ق
أھدافه؟
 -1في مفھوم الحداثة:
الحداثة نمط حياتي يتجسد فيه مستوى وعي الجماعة حسب جون بودريار .وھي عكس عالم التقاليد ،ألن
مصطلح حداثة Modernité/مشتقة من الكلم ة الالتيني ة " "Modernusوتعن ي "اآلن" أو ال زمن الحاض ر .ف ي
حين أن التقليد يرجع إلى الزمن الماضي ،واألصل " "Modusيعني يقيس ،لذلك ھناك ارتباط وثيق بين الحداثة

والعقالني ة والعل م .يق ول أالن ت وران >> :فك رة الحداث ة تغي ر ﷲ م ن مرك ز المجتم ع وتس تبدله ب العلم ،تارك ة
اإليمان ال ديني داخ ل الحي اة الخاص ة ،وال يكف ي حض ور التطبيق ات التكنولوجي ة حت ى ن تكلم ع ن الحداث ة ،يج ب
باإلضافة أن يكون النشاط العقلي محميا من الدعايات السياسية أو المعتقدات الدينية .(3)<<.إن منشأ الحداث ة ف ي
الغرب مرتبط بتغيير العالقة الت ي كان ت موج ودة ب ين ال دين والحي اة السياس ية واالجتماعي ة ،بحي ث ت م زحزح ة
المعتق دات الديني ة م ن مرك ز الحي اة ليح ل محلھ ا العق ل والعل م .بع د أن ع انى العق ل م ن الممارس ات السياس ية
والديني ة الس ائدة ف ي العص ور الوس طى ،والت ي فرض ت علي ه وص اية مح اكم التفت يش .كم ا أن ه م ن الض روري
التمييز بين الحداثة والتحديث ،ألن التحديث إجراءات عملية ذات ط ابع اجتم اعي وسياس ي تفرض ھا ض رورات
حيوية .كما فعل مثال محمد علي عندما شرع في تحديث الجيش والتعليم وبناء الصناعة اآللية ،وإرسال البعث ات
العلمية إلى الخ ارج .أم ا الحداث ة فھ ي التأس يس المعرف ي للتح ديث باالنتق ال م ن المج ال التطبيق ي إل ى المج ال
النظري ومجال الوعي .لذلك فإن الحداثة نمط حضاري يرتكز على اإليم ان بقيم ة العق ل والعل م ،واتخ اذ موق ف
خاص من كل ما يمكن أن يعيق بروزھما.
الحداثة في أوروبا ارتبطت بالتنوير .فما ھي األنوار؟ سؤال طرحه إمانويل كانط ،ونجد اإلجابة عنه ف ي

كتاب" فلسفة األنوار" إلرنست كسرر >>:ما ھي األنوار؟ ھي خروج اإلنسان من ضعفه المسؤول عنه ،ض عفه
الذي يعني العجز ع ن اس تعمال فھم ه عن دما يك ون تح ت توجي ه اآلخ ر ،وھ و المس ؤول ع ن ھ ذا الض عف ،ألن
الس بب ال يمك ن ف ي عي ب الفھ م ولك ن ف ي قل ة الق رار والش جاعة ف ي اس تعماله عن دما يك ون تح ت توجي ه
آخر .(4)<<..ھذا اآلخر ال يمثل إال في التقاليد والماضي ،والش جاعة تكم ن ف ي إمكاني ة ممارس ة التفكي ر النق دي
أمام ما ھو جاھز .فكم ا أن الع الم الفلك ي كوبرني ك أح دث ث ورة فلكي ة حينم ا فش ل الس ابقون ف ي إح راز أي تق دم
لتفسير حركة األجرام السماوية بافتراض أنھا تدور جميع ا ح ول الش خص المالح ظ .عم ل كوبرني ك عل ى جع ل
الشخص المالحظ يدور وأن تظل النجوم ثابتة .وھي الفكرة الت ي انطل ق منھ ا ك انط ف ي نق ده للعق ل النظ ري ب أن
جعل الفكر بمقوالته ي دور ح ول الموض وع و ي ؤطره ،وبھ ذا الش كل أنش أ نظري ة معرف ة جدي دة تعط ي "للقبل ي"
قيمة في تحصيل المعرفة .كما عمل كانط في مجال نقد العقل العمل ي عل ى إب داع أخ الق جدي دة بعي دا ع ن ال دين
وعما ھو نافع أو ضار.
لقد ارتبط مشروع النھضة العربية اإلسالمية بفكرة التقدم أي محاولة االرتفاع من حالة المدنية الدنيا إل ى
الحالة العليا .أي من حالة متأخرة على حالة متقدمة .ويميز برھان غليون بين الحداثة وبين النھضة عل ى أس اس
أن الحداثة تحصل في المجتمعات العربية اإلسالمية بشكل عفوي وتلقائي ،ونتيجة التفاعل الحض اري ي تم انتق ال
أنماط السلوك والمنتجات الغربية .في حين أن النھضة مشروع وإستراتيجية تتمثل في القدرة عل ى االختي ار ب ين
الب دائل ،ورس م ط رق لكيفي ة ال دخول ف ي الحض ارة ،وذل ك م ن أج ل خل ق وع ي جم اعي .إال أن أنم اط الس لوك
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والمنتجات المادية التي تنتقل إلى العالم العربي تعكس عملية التحديث وليس الحداث ة .وتتمث ل اإلس تراتيجية الت ي
قام عليھا مشروع النھضة على أساس إصالح الدين مم ا لحق ه م ن خراف ات جعل ت الجم اھير تمي ل إل ى االتك ال
والجمود ،وفي نفس الوقت التأكيد على أھمية العلم والعقل كما فعل األفغاني و الطھطاوي .يقول برھان غلي ون:

>>...وكأن األفغاني يكمل ھنا الطھطاوي في تبريره وتشريعه لالقتباس من الغرب حين ذكر أن االختراع ليس
كفرا وإنما ھو علم...وميز بذلك بين االختراع النافع والبدعة الفاسدة الت ي ت ؤدي إل ى الض اللة ،والض اللة ت ؤدي
إل ى الن ار .(5)<<.وھ ذا اإلص الح يعب ر ك ذلك ع ن المص الحة ب ين ال دين والعل م ،وأص بح الرھ ان عل ى ع دم
تعارضھما ھو محور عمل رجال النھضة من اإلسالميين .في حين أن الحداثة الغربية قامت على أساس الفص ل
بينھما ،معي دة االعتب ار لإلنس ان كمرك ز للع الم ومح ور ل ه .وأص بحت الفلس فة تفكي ر ف ي الوج ود خ ارج مف اھيم
الالھ وت ،مؤسس ة العقالني ة ك ذلك عل ى الفص ل ب ين ال دين والفلس فة .وي رى س بينوزا م ثال أن ھ دف الكتاب ات
المقدسة ھو الطاعة ال العلم ،ألنھا تتوجه إلى شعوب ما زال ت ف ي مرحل ة الطفول ة ،وأن ه حت ى الرس ل يقاس مون
شعوبھم األخط اء العلمي ة .فم اذا يھ م إذا ك ان "اليس وع" يجھ ل الفل ك أو ك ان س ليمان يجھ ل الرياض يات؟ يق ول

براشفيك في توضيحه آلراء سبينوزا >> :أيض ا ف إن مي دان العق ل ومي دان اإليم ان منفص الن تمام ا ،وال يوج د
بينھما أية نقط ة تواص ل ،مم ا ي ؤدي إل ى ع دم الص راع المتخ وف من ه ،ال الالھ وت ھ و ف ي خدم ة الفلس فة ،وال
الفلسفة في خدمة الالھوت ،وإذا جعلن ا الالھ وت موض وعا للتفكي ر العلم ي ،فإنن ا نحك م عل ى أنفس نا ب أن ن راكم
تأويالت مرھفة و االستحواذ على الدروس المشكوك فيھا أو المزورة من أجل إيجاد في الكتاب المقدس تخ يالت
غير مقبولة خاصة بأفالطون أو أرسطو .(6)<<.بمعنى أن محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين تؤدي إلى محاولة
إيجاد التأويالت التي تظھر النصوص الدينية بمظھر علم ي وفلس في .ف ي ح ين أن ھ ذه النص وص ال ترتق ي إل ى
ھذا المستوى ،فھي تتواصل مع اإلنسان ذو قدرات محدودة وكأنه ما يزال في مرحلة الطفولة .وھكذا ف إن ھن اك
اختالفات كبيرة بين أسس الحداثة الغربية وأسس النھضة العربية اإلسالمية.
 -2الخلفيات التاريخية النتكاس التنوير:
يركز محمد عاب د الج ابري م ثال ف ي دراس ته للت راث عل ى مرحل ة "إع ادة التأس يس" أو "عص ر الت دوين
الجديد" الذي تحقق في المغرب واألندلس وتجاوز بكثير تناقضات الفلسفة اإلشراقية في المشرق .والتي كان من
نتائجھ ا "اس تقالة العق ل" وتك ريس التص وف والالمعق ول .ويعتب ر اب ن رش د ف ي نظ ر الج ابري مرك ز العقالني ة
باإلضافة إلى ابن باجة و ابن حزم و الشاطبي...إال أن نصر حامد أبو زيد يعيد النظر ف ي المنج زات الفكري ة و

الطروحات العلمية البن رشد .يقول في ش أن ذل ك >> :وھ و ال ذي اض طر-أي اب ن رش د -تح ت ض غط الخالف ة
اإلسالمية وسيطرة الخطاب الغزالي واألشعري إلى تق ديم الكثي ر م ن التن ازالت و "الترض يات" .(7)<<.ويتمي ز
ابن رشد بالمقارنة م ع الفلس فة اإلش راقية أن ه أق ام نظام ا معرفي ا يب دأ م ن الجزئي ات ليص ل إل ى الكلي ات .أي أن
المعرفة تبدأ من عالم الحس ليصل إلى عالم ما بعد الطبيع ة ،عك س أب و حام د الغزال ي ال ذي يب دأ م ن ال نص ذو
المص در اإللھ ي ليص ل إل ى ع الم الح س .وال نص ال ديني ال تع رف داللت ه الحقيقي ة إال م ن خ الل "المع راج
الصوفي" الذي يقرب العارف من ﷲ )عالم الملكوت النص  عالم الحس( .ورغم ذلك فإن ابن رشد استلھم
المعرفة اإلشراقية عندما اعتبر أن ﷲ "نور" بھدف تعليم العامة .في حين أن المعرفة البرھانية تقتضي القول إن
ﷲ "عقل خالص" .وعل ى اعتب ار أن العام ة ال يح ق لھ م اإلط الع عل ى المع ارف البرھاني ة والفلس فية فس يظلون
يتمسكون بتلك المعرفة اإلشراقية .وبذلك فإن ابن رشد يخدم العرفان أكثر مما يخ دم البرھ ان .باإلض افة إل ى أن
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تقسيم الناس إلى عامة وخاصة ذو أص ل ص وفي ،فھن اك م ن يمتل ك الق درة عل ى التأوي ل وبالت الي عل ى الع روج
وھم الخاصة ،وھناك من ليس ل ديھم ھ ذه الق درة وھ م عام ة الن اس .والغري ب أن اب ن رش د يأخ ذ بھ ذه القس مة،
وبدل العمل على نشر الفلسفة أغلق األبواب ف ي وجھھ ا عن دما اعتب ر أن ب اب البرھ ان مغل ق أم ام العام ة ،وھ و

ع ائق أم ام انتش ار المعرف ة وعالميتھ ا .ل ذلك يق ول أب و زي د >> :رغ م أن اب ن رش د ح اول أن يكش ف تھاف ت
التھافت ،ويستعيد للبرھان مكانته في مرجعية التأويل ،فإن ه ل م يس لم ھ و نفس ه م ن عالم ات التراج ع الت ي كان ت
واض حة ف ي الثقاف ة الت ي ينتم ي إليھ ا .(8)<<.م ع العل م أن اب ن رش د يمث ل مرج ع أغل ب الخطاب ات "التنويري ة"
لمش روع النھض ة ،وحت ى المفك رين الع رب المعاص رين .فكي ف يمك ن والحال ة ھ ذه االرتك از عل ى مرجعي ة
"عقالنية " خضعت ھي نفسھا إلى ضغوطات الخطاب النقيض وقدمت له الكثير من التنازالت؟ ھذا ما جعل أبو
زيد في كتابه "النص ،السلطة ،الحقيقة " يتكلم عن سلفية دينية من ممثليھا :الحنابلة ،األشاعرة ،الص وفية ،حس ن
البن ا ،رش يد رض ا...،ويتكلم ك ذلك ع ن س لفية تنويري ة وم ن ب ين ممثليھ ا :المعتزل ة ،اب ن رش د ،الطھط اوي،
األفغاني ،محمد عبده…،فكل ھؤالء يدخلون في نطاق السلفية وإن تعددت الصفات المضافة إليھم .ألن عن د ك ل
ھ ؤالء تس ود "التلفيقي ة التبريري ة" الت ي ش ملت مجم ل نش اط العق ل العرب ي .وھ ذا مخ الف للحداث ة حس ب ج ابر
عص فور ،ف ال يج ب عل ى ال وعي الح داثي أن يتح ول م ن جذري ة رفض ه إل ى المھادن ة والمص الحة .يق ول ج ابر
عص فور >> :ال وعي الح داثي وع ي ض دي ،ألن ه يض ع نفس ه وواقع ه وتراث ه وحاض ر اآلخ ر وتراث ه موض ع
التساؤل والشك وليس موقف القبول واإلذعان .(9)<<.الحداثة بھذا الشكل ھي ضد كل تقليد لآلنا أو لألخر.
 -3تلفيقية مشروع النھضة العربية اإلسالمية:
يطرح عبد ﷲ العروي ثالثة نماذج لثالثة أنماط من الشخصيات والتي لكل واح د منھ ا نظ رة خاص ة
إلى الغرب .فھناك "الشيخ" أو رجل الدين الذي يقيم تعارضا بين الغرب والشرق وب ين اإلس الم والمس يحية مث ل
محمد عبده .وھناك "السياسي الليبرالي" ال ذي ينظ ر إل ى أس اس الغ رب كحام ل لق يم الحري ة والديمقراطي ة مث ل
لطفي السيد .وھن اك أخي را "التقن ي" ال ذي يماث ل ب ين الغ رب والتقني ة ويأخ ذ بمنجزات ه التقني ة والعلمي ة كس المة
موسى .ويبقى نموذج الليبرالي السياسي ھو الذي يتمثل الحداثة بشكل صحيح .يقول بن ش رقي ب ن مزي ان>> :

رغم ھذا فإن النموذج الذي يلقى صدى في نظر العروي عند العرب وفي الحقل الثقافي والسياسي العرب ي يبق ى
األنم وذج السياس ي الليبرال ي ال لش يء س وى ألن الش يخ غ امض ج دا ،وداعي ة التقني ة مف رط اإلدع اء.(10)<<.
الواضح أن مشروع النھضة ف ي ارتك ازه عل ى فك رة اإلص الح ال ديني ارت بط بالش يخ .حي ث يؤك د أب و زي د ذل ك

بقوله >> :إن الرواد األوائل للنھضة في معادلتھا التوفيقية وفي مختلف مراحل حياتھا وموتھا كانوا دائما رجال
الدين وأئمته .(11)<<.مما أدى إلى ع دم الوص ول بمش روع النھض ة والحداث ة والتن وير إل ى غايات ه القص وى .و
بدل اتخاذ المواقف الحاسمة في اإلجابة على مشكلة اإلنسان والتاريخ مال الشيخ إل ى التوفي ق ب ين ال ذين والعل م،
إلى حد الميل الكامل إلى الدين .وأنه حتى فكرة التوفيق بين العلم والدين والقول بإمكانية األخ ذ ع ن اآلخ رين ل م

تكن مقبولة من طرف المؤسسة الدينية .يقول أبو زيد >> :حين قالوا بذلك التوفيق ب ين طرف ي معادل ة النھض ة،
ف إنھم أقيل وا ع ن األزھ ر وص ودرت كت بھم ،وأنھ م تراجع وا خط وة أو خط وات -س واء بالص مت أو بالرض ا
 .(12)<<.وھذا ما يفسر أن الخطاب السلفي الذي يحاول تغير الواقع بحد السيف ال بقوة الكلمة ھو مجرد تط وير
لخطاب مؤسسي حركة "اإلصالح الديني".
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إن تض من حرك ة اإلص الح لالتج اه الس لفي "المنغل ق" يع ود إل ى أن المص لحين كجم ال ال دين األفغ اني
ومحم د عب ده دعي ا إل ى مناھض ة الغ رب ومقاومت ه مس تعين بأس لحته المادي ة والفكري ة .وخاص ة بع د أن تح ول
الغرب من "الخصم المتفوق" إل ى "الع دو المنتص ر" مظھ را أطماع ه االس تعمارية .أم ا بالنس بة لمش كلة اإلنس ان
والتاريخ ،فإن محمد عبده ظل متمسكا بمسألة قدم الكالم اإللھي وأزليته بطريقة ض منية .وبالت الي اس تبعاد ك ون
"الوحي" واقعة تاريخية قابلة للتأويل اإلنساني .وھذا م ا جع ل عب ده ال يحس م ف ي العالق ة الموج ودة ب ين الحري ة
اإلنسانية وتدخل اإلرادة اإللھية في صنع العالم ،وبالتالي ع دم الق درة عل ى نق ل الف رد م ن مرحل ة ال وعي ال ديني
الغيبي على مرحلة الوعي العلمي بالظواھر االجتماعية و الطبيعية معا .كما ح دث بالنس بة للنظ رة الغربي ة الت ي
ألغت القدرة اإللھية في توجيه األحداث التاريخية ،وتأكي دھا عل ى مس ؤولية اإلنس ان وحريت ه تج اه تل ك األح داث
التاريخية ،فالحقيقة المطلق ة ليس ت أزلي ة ،وال خ ارج متن اول البش ر وھ ذا ل يس موق ف أب و زي د وح ده ب ل ك ذلك
موقف عبد ﷲ العروي وآخرون.
ھكذا يبقى اإلص الح مقي دا ب الموقف التبري ري والتوفي ق ب ين المتناقض ات ألس باب نفعي ة برغماتي ة تخ دم
السلطة السياسية .ويظھر ھذا بوضوح في طرح محمد عبده لفكرة "المستبد الع ادل" ودوره ف ي تحقي ق الحداث ة،
كوصي على الجماھير بسبب نقص وعيھا .وتظھر ھنا المفارقة عند الجمع بين الديمقراطي ة والقائ د الملھ م ال ذي
يكون بيده خالص الناس وتطورھم .في حين أن سبينوزا في معالجته لنفس الفكرة ،أي إمكانية وجود ول و لفت رة
قص يرة نظ ام حك م اس تبدادي يخل ص الن اس م ن التج اوزات السياس ية الممك ن ح دوثھا خ الل فت رة الحك م
الديمقراطي .فإن س بينوزا ي رفض ذل ك م ن منطل ق "أكس يومي" باعتب ار أن مب ادئ وفرض يات نظري ة معين ة ال

تص لح إال داخ ل تل ك النظري ة .يق ول >> :الع الج األول ال ذي يظھ ر للفك ر ،ھ و أن ه ك ل خم س س نوات ،يق وم
دكتاتور مطل ق لم دة ش ھر أو ش ھرين ،دكت اتور يك ون ل ه الح ق ف ي ف تح تحقي ق ح ول أفع ال الن واب والم وظفين
لمحاكمتھم و أخذ الق رارات ،وبع د ذل ك إع ادة الدول ة إل ى مب دئھا ولك ن م ن أج ل حماي ة الدول ة م ن اآلف ات الت ي
تھددھا ،ال بد من تطبيق العالجات التي تتالءم مع طبيعتھا والتي يمكن اس تنباطھا م ن مبادئھ ا الخاص ة.(13)<<.
إنه ال مجال ھن ا للجم ع ب ين المتناقض ات .إن فك رة "المس تبد الع ادل" قائم ة عل ى أس اس أن المجتم ع ال يس تطيع
إصالح نفسه بنفسه ،فال بد له من إرادة خارجية تمارس االستبداد ليس ضده ولك ن م ن أجل ه ،بحي ث ھن اك ن وع

من االحتقار للجماھير .وھذا ما يؤكد عليه أبو زيد في قوله >> :ومن الضروري اإلشارة ھنا إلى بعد من إبع اد
خط اب النھض ة ل م ينتب ه ل ه كثي رون حت ى اآلن.ھ ذا الخط اب ع دا اس تثناءات قليل ة ألف راد ظل وا مھمش ين -ك ان
خطابا نخبويا سلطويا باألساس ،اعتمد على النظر للناس والجماھير نظرة متعالية بسبب جھلھا الناتج عن فقرھ ا
المادي.وھذا الخطاب في بعده الديني اإلص الحي بص فة خاص ة س اھم بش كل مباش ر ف ي إفق ار الجم اھير ،إفق ارا
روحيا حين وصم ممارس ات الجم اھير الديني ة االحتفالي ة وعقائ دھم ف ي األولي اء والش فاعة الخ...بوص فھا عقائ د
وثنية .(14)<<.فوصف ھذه الممارسات االحتفالية بأنھا وثنية ،يؤدي إلى إخراجھا من دائرة اإلسالم ،وأن م نعھم
من ھذه الممارسات يجردھم من الوسائل التي تتناسب مع وعيھم وتوصلھم با .
ھذه النظرة الخاصة إلى الجماھير ستجعل الذين جاؤوا بعد مصلحي النھضة كرشيد رضا ،وحس ن البن ا،
وسيد قطب وغيرھم يتجاوزون توفيقي ة مش روع النھض ة الت ي نش أت تح ت ض غط الظرفي ة الدفاعي ة واالحتم اء
بال ذات .ورأى ھ ؤالء المت أخرين أن ه ال يمك ن أن تقب ل "الحاكمي ة" نظري ة "التعاق د االجتم اعي" .ألن الجم اھير
مازالت بحاجة إلى الوصاية السياسية والدينية ،وھذا ما جعل حسن البنا في رسائله يدعو على اعتبار "الخالف ة"

شعيرة إسالمية .يقول >> :ولعل من تمام ھ ذا البح ث أن أع رض لموق ف اإلخ وان م ن الخالف ة وم ا يتص ل بھ ا
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وبيان ذلك أن اإلخ وان يعتق دون أن الخالف ة رم ز الوح دة اإلس المية ،ومظھ ر االرتب اط ب ين أم م اإلس الم ،وأنھ ا
ش عيرة إس المية يج ب عل ى المس لمين التفكي ر ف ي أمرھ ا و االھتم ام بش أنھا .(15)<<.وال يت ردد ف ي أن يص ف
"اإلم ام" بأن ه ظ ل ﷲ ف ي األرض .وف ي المجموع ة الثاني ة م ن الرس ائل ينتق د الفص ل ال ذي ح دث ب ين ال دين
والسياسة في الحكومات الحديثة معتبرا أن ذلك إفساد للدوق اإلسالمي في رؤوس الناس .ألن كثي ر م ن الق وانين
التي تعمل بھا المحاكم تتنافى صراحة مع ما جاء به اإلسالم .وھن ا يكم ن ف ي رأي ه التن اقض ب ين الدس تور ال ذي

يعتبر أن دين الدولة الرسمي ھو اإلسالم ،وبين القوانين حيث يقول >> :وأحب أن أنبه إلى الف رق ب ين الدس تور
وبين القوانين التي تسير عليھ ا المح اكم ،إذ أن كثي را م ن ھ ذه الق وانين من ه م ا يتن افى ص راحة م ع م ا ج اء ب ه
اإلسالم .(16)<<...وقد طرح كذلك رشيد رضا فكرة "الخالفة" بدون وضع أي حدود بين القدرة اإلنسانية والقوة
اإللھية .وفي رأي الطاھر بن عيسى الذي قدم لكتاب الخالفة لرشيد رضا .فإن ھذا األخير أھمل دراسة التاريخ،

وتحدث عما يجب أن يك ون .يق ول الط اھر ب ن عيس ى >> :فالت اريخ الص حيح بالنس بة ل ه ي تقلص ليغط ي فق ط
مرحلة الخلفاء الراشدين أما ما ع داه فھ و خ اطئ .(17)<<.إن ھ ذا الموق ف يخل و م ن النظ رة النقدي ة ،ألن ه حت ى
الخالفة الراشدة عرفت الفصل ب ين السياس ي وال ديني ،ومھ دت بش كل م ا لظھ ور دول ة المل ك السياس ي .فإھم ال
دراسة التاريخ يھدف إلى "التعالي" بالتاريخ و استعباد اإلنساني وإبقاء حضور اإللھي ليح تفظ بك ل مثاليت ه الت ي
يطمح البشر إلى محاكاتھا.
إذا ك ان عب د ﷲ الع روي يص ف الش يخ ب الغموض ،ف إن عل ي أملي ل يص ف خط اب المص لحين ب ـ "قل ق
العب ارة" و"قل ق المف اھيم" .ھ ذا القل ق ال ذي ل ه عالق ة ب التردد المس تمر ب ين ال دين والليبرالي ة ،الحاض ر
والماضي…بحيث تصبح وظيفة المثقف الجديد حسب الع روي ھ ي "زحزح ة" و "خلخل ة" اإلي ديولوجيا الس ائدة
المعادي ة للت اريخ ،وللنس بية ف ي مج ال المعرف ة ،واإلرادة ف ي مج ال الت اريخ .وھ ذا م ا جع ل أب و زي د يط رح

"التثوير" بدل "التنوير" .يقول >> :والحقيقة أننا في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية في حاجة إلى ما ھو أكث ر م ن
التجدي د ،نح ن بحاج ة إل ى " تث وير" فك ري .(18)<<.ألن الحداث ة ال تق وم عل ى المھادن ة والمص الحة ب ل عل ى
الرفض الجدري ب العودة إل ى الس ؤال ال ذي ظ ل مض مرا ف ي مش روع النھض ة والمتمث ل فيم ا يل ي :كي ف حقق ت
أوروبا تلك النھضة الھائلة م ن ظ الم عص ورھا الوس طى إل ى ن ور التق دم؟ واإلجاب ة أن ذل ك تحق ق بنق د الت راث
والعقائد .وھذا ما لم يسمح به الموقف التلفيقي في مشروع النھضة العربية اإلس المية ،ألن الخط اب "التن ويري"
إذا ما وجد نفسه بين الخطاب اإلستشراقي والخطاب السلفي ،يميل إلى الدفاع عن الت راث ب دل نق ده .وف ي مقاب ل
الحوار الذي كان قائما بين الخطاب السلفي والخطاب التنويري الليبرالي في المرحلة األولى من النھضة ،يظھ ر
في المقابل العقاب " التكفي ر" .كم ا ح دث لعل ي عب د ال رازق ،عن دما ظھ ر كتاب ه "اإلس الم وأص ول الحك م" ع ام
1925م .وينقسم بذلك التراث من جديد إلى تراث الفرقة الناجية )األشعرية في األغلب( في مقابل الفرقة الض الة
كما يرى جابر عصفور.
إن إقامة الحداثة على عملية "التثوير" الفكري التي ال تترك مجاال للمص الحة ب ين العق ل وال دين .وتق يم
عالقة صراعية بين االتجاھات العقالنية واالتجاھات التراثية .كل ذلك يتضمن مخاطرة كبيرة تنبت ه لھ ا الغ رب.
مما استلزم نقد الحداثة الغربية التي كانت قائمة على أسس عقالنية ،عندما طرحت م ا بع د الحداث ة الت ي ت رفض

شمولية األفكار والنظريات الكلية في التاريخ والفلسفة والعلوم اإلنسانية .لذلك يقول عل ي ح رب >> :والق ول أن
العقل التن ويري الح ديث ھ و أم ر ال ع ودة عن ه ،يعن ي التعام ل م ع مف ردات العق ل والتن وير و الحداث ة والتق دم،
بمعايير العقل الالھوتي ذي الط ابع المطل ق و الثب وتي .(19)<<.فالحداث ة تبق ى مش روع غي ر مكتم ل حس ب ب ول
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ريكور .ونقد الحداثة الغربي ة ب دأ م ع ك ل م ن نيتش ه و فروي د الل ذين أك دا عل ى مب دأ الرغب ة ف ي اإلنس ان مقاب ل

العقل .يقول آالن توران >> :بداية من نيتشه و فرويد ،توقف الف رد عل ى أن يك ون متص ورا كعام ل ،كمس تھلك
أو كمواطن ،أو أن يك ون مج رد ك ائن إجم اعي ،ب ل أص بح ك ائن الرغب ة ،مس كون بق وى ال شخص ية وبلغ ات،
ولكن كذلك كائن فردي ،خاص .(20)<<...وأصبح يتم اإلعالء من شأن الجمالية ،والتفكير في جعل الحي اة تحف ة
فني ة .كم ا أن الفلس فة النقدي ة م ع ھ وركيمر" "Horkheimerو أدرن و" "Adornoأظھ رت أن العقالني ة التقني ة
التي تطورت عن العلم ھي عقالنية السيطرة ألن العقل أصبح خاض عا لص يرورات اإلنت اج ولمع ايير الص ناعة.
كما تم نقد الفلسفات التي ضحت بما ھو خ اص ف ي اإلنس ان لص الح األنس اق الكلي ة ،الت ي تجع ل العق ل والرغب ة
يتنازالن أمام مبدأ الواقع والتقنية الذين يجع الن الف رد مج رد وس يلة .وي رى محم د ن ور ال دين أفاي ة أن النظري ة
النقدية جعلت العودة إلى "اليوتوبيا" كشكل من أش كال الحري ة والفك ر آخ ر الس بل لممارس ة ال رفض أم ام ھيمن ة
الحداثة التقنية .ألن المجتمع "الالقمعي" يس مح بس يادة "اإلي روس" ال ذي يح د م ن ھيمن ة العق ل التقن ي .وھ ذا م ا

جعل جان بودريار يتكلم عن مفارقة الحداثة قائال عن الحداث ة أنھ ا  >>:ت دمير وتغيي ر ولكنھ ا أيض ا ازدواجي ة
ومس اومة وخل ط .(21)<<...االزدواجي ة والمس اومة والخل ط ف ي الحداث ة تظھ ر بوض وح وج الء ف ي الكتاب ات
المعاص رة للفالس فة الغ ربيين أمث ال ج ون باتوتش كا  Patocka Janف ي كتاب ه "أزم ة المعن ى" ال ذي يحل ل في ه
موقف أستاذه ماساريك " ،"Masarykبحيث نلمس ف ي مواقف ه الع ودة إل ى ال دين المس يحي .معتب را إي اه وس يلة
للعالج األخالقي و االجتماعي لما أصاب الحضارة الغربية من نزع ة تدميري ة متجلي ة ف ي الح روب ،أو االتج اه
نحو االنتحار الذي يتزايد عند الشعوب غي ر المؤمن ة .وينتق د ك ذلك نيتش ه ال ذي رك ز عل ى النزع ة الذاتي ة الت ي

تقدس الجسد ،وتقدس الھنا األرضي .يقول باتوتش كا >> :إن نيتش ه بنزعت ه الذاتي ة وبالھن ا األرض ي يح اول أن
يدحض ميتافيزيقا ھدف الحياة اإلنسانية والتخلص من الطريقة التي تكونت بھا بواس طة ك انط ال ذي أعط ى ميل ه
للميتافيزيقا توجھا جديدا بعد انھيار األنطولوجيا الالھوتية وبالنس بة لنيتش ه ف إن الھن ا األرض ي ل ن يف رض نفس ه
كم ا عن د كون ت م ثال بوس ائل التط ور العقل ي الھ ادئ ،ألن الھن ا األرض ي مض طر للص راع م ن أج ل عم ق
اإلنسان .(22)<<...فقد انتقد كانط الدين في البداية لكنه ع اد ف ي األخي ر إلثب ات قيمت ه .ألن الھن ا األرض ي وح ده
غير كاف لتحقيق الخير المطلق .أما أ .كون ت فق د رأى أن التط ور العلم ي يھي ئ للمرحل ة الوض عية الت ي تجع ل
اإلنسان يؤمن بالعلم أكثر متجاوزا المرحلة الالھوتية والميتافيزيقية ،لك ن ب دون أن يحي ل كون ت إل ى "الص راع"
كوسيلة ل ذلك .إال أن نيتش ه ك ان نق ده ت دميريا وخاص ة لألس س الت ي تق وم عليھ ا األخ الق المس يحية واليھودي ة.
بحي ث جع ل م ن ش روط الحكم ة أن يك ون اإلنس ان مق اتال وعنيف ا .فف ي ھك ذا تكل م زردوس تروا يق ول" :غي ر
مكث رتين ،س اخرين ،عنيف ين ،ھك ذا تري دنا الحكم ة :إنھ ا ام رأة ،إنھ ا ل ن تح ب أب دا إال مق اتال ".ف ي ح ين أن
"الصراع" حسب مساريك لن يولد إال إرادة التدمير الذاتي والعن ف .ف ال ب د م ن الع ودة إل ى الھنال ك ،ألن ه وح ده
يعطي لإلنسان قاعدة ميتافيزيقية وأساسا أخالقيا.
يرى كذلك آالن توران أن عالق ة ال دين بالحداث ة ف ي الع الم الغرب ي مازال ت قائم ة .رغ م أن ه عن د دخ ول
العالم الغربي في الحداثة فإن الذين تفجر ،لكن أجزاءه لم تختفي تماما .وفي الواليات المتح دة األمريكي ة نج د أن
الكتاب المقدس )اإلنجيل( معترف به كأساس دين ي لض مان احت رام الدس تور .وأن الفك رة الت ي تراع ي ض رورة
استناد الحياة االجتماعية على القيم الدينية المشتركة تبقى قوية وفاعلة.
يمكن القول أخيرا أن مشروع اإلصالح لم ينجح .ألنه لو نجح لما حصل االحتالل كما رأى ذلك عب د ﷲ
العروي .لكن ھ ذا ل يس مب ررا لممارس ة النق د الت دميري الش امل عل ى مش روع النھض ة ،ب القول أن ه يغل ب علي ه
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الطابع التوفيقي والتلفيق ي .وال يمك ن اس تبدال عالق ة المص الحة ب ين الس ماء واألرض بعالق ة أخ رى مبني ة عل ى
الصراع والعداوة أو "الث ورة" بمفھ وم نص ر حام د أب و زي د ،بھ دف محاك اة لحظ ة التن وير الغربي ة .إن مش روع
الحداثة عبر تطوراته التاريخي ة أع اد بن اء الحداث ة عل ى أس س المص الحة والمھادن ة م ع ال دين .ل ذلك يبق ى رواد

النھضة العربية اإلس المية متحل ين ب الجرأة والش جاعة الفكري ة إل ى ح د م ا .يق ول الع روي >> :إذ أرى أن فك ر
النھض ة يتص ف قب ل ك ل ش يء بحري ة ال رأي و االختي ار ،ب الجرأة عل ى االجتھ اد و اعتب اره واجب ا ديني ا وطني ا
وأخالقي ا .نلم س ھ ذه الج رأة عن د الجمي ع ،عن د ف رح أنط ون ومحم د عب ده ،عن د يعق وب ص روف
والكواكبي.(23)<<...
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ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ وﻇﻬﻮر اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺘﻴﻮي



ظھر منذ العصر التأسيسي المب ّكر أنّ اإلسالم أسّس أمّة مستقلة من دون الناس تتميّز
بمواصفات خصوصية تح ّدد روابط وحدتھا ،وقد كان نزول القرآن بالبيّنات ،وحضور النبي
القائد والمؤسّس إلى جانب حماسة االندفاعة األولى عوامل مركزية في عصمة الجيل األوّ ل
من الفرقة زمن الوحي.
وحين تو ّفي الرسول -صلى ﷲ عليه وسلم -فقدت األمة غطاء العصمة المس ّددة بالوحي،
وتحمّلت مسؤوليات مواصلة بناء مشروع األمة الواحدة في غياب ضمانات الصواب
المطلق .فبعد أن كان النص الديني يمارس مباشرة فعل التخطئة والتصويب ويصدر األحكام
الفاصلة في الخالفات صار مصدرا مختوما ،أو مرجعا قبليا ً مكتمالً يرجع إليه المسلمون
بواسطة االجتھاد غير المعصوم فيؤوّ لون منطوقه ويستنتجون المفاھيم ممّا سكت عنه .ولم
تمنعھم المرجعية النصية الواحدة من االختالف ،ليس أل ّنھم أحدثوا مرجعيات أخرى باحثة
عن العصمة كإجماع األمة وعصمة األئمة فحسب ،بل أل ّنھم اختلفوا في فھم النص الديني
رغم اتفاقھم على تحكيمه فيما شجر بينھم.
وقد تضمّن القرآن الكريم ع ّدة آيات تنھى عن الفرقة والفتنة واالختالف مثل قوله –تعالى:-

ِ
ِ
ِ
اب
} َوﻻَ ﺗَ ُ
ﺎت َوأوﻟﺌِ َ
ﻳﻦ ﺗَﻔَﱠﺮﻗـُﻮا ْ
ﻜﻮﻧُﻮا ﻛﺎﻟﺬ َ
واﺧﺘَـﻠَﻔُﻮا ﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌﺪ َﻣﺎ َﺟﺎءَ ْﺗ ُﻬ ْﻢ اﻟﺒَﻴﱢﻨَـ ُ
ﻚ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﻋَﺬَ ٌ
ِ
ِ
ﻋَ ِﻈﻴﻢ{)آل عمران (105 :و }إِ ﱠ ِ
ﺖ ﻣِ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ
ٌ
ن اﻟﺬ َ
ﻳﻦ ﻓَﱠﺮﻗُﻮا دﻳﻨَ ُﻬ ْﻢ َوﻛَﺎﻧُﻮا ﺷﻴَ ًﻌﺎ ﻟَ ْﺴ َ
ﻲٍء{)األنعام.(159 :
ﺷَ ْ
وغنيّ عن البيان أنّ مثل ھذه ال ّنصوص ال ّناھية عن التفرّ ق ال تشمل الخالفات الجزئية التي
يمكن معالجتھا بالحوار الفقھي الذي أظھر فيه كبار األئمّة قدراً من التسامح المعقول مع
المخالفين مقرّ ين بأ ّنھم يتحرّ كون عموما داخل دائرة االحتمال ،بحكم أنّ اجتھاداتھم ھي
 باحث وأكاديمي من تونس .
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صواب يحتمل الخطأ واجتھادات المخالفين ھي خطأ يحتمل الصواب .وھم بناء على ذلك
بعيدون عن دائرة الذنوب واآلثام ،ويجتھدون تحت غطاء األجر والثواب وإن أخطأوا ،وإ ّنما
يقع التفاوت بينھم في مراتب األجر الذي قد يكون واحداً عند الخطأ ،وقد يتضاعف عند
الصواب.
لكنّ الخالف الذي تنھى عنه النصوص ھو الذي يصادم ما جاء من «البيّنات» ويحدث
ّ
ويمزق وحدتھا «شِ َيعًا» متدافعة إلى ح ّد التقاتل ،ويحدث فتنة ھي أش ّد من
الفُرقة في األمّة،
القتل ال تصيب نتائجھا الظالمين الذين أحدثوھا فحسب ،بل يبلغ شررھا األبرياء الذين ليسوا
ﻜ ْﻢ ﺧَﺎﺻﱠﺔً{)األنفال:
ﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻇـَﻠَ ُﻤﻮا ﻣِ ْﻨ ُ
طرفا فيھا كما قال –تعالىَ } :-واﺗﱠﻘُﻮا ﻓِ ْﺘﻨَﺔً ﻻَ ﺗُ ِﺼﻴﺒَ ﱠ
َ
.(25
وبھذا يكون القرآن قد وضع الخالفات المش ّتتة لشمل األمّة في دائرة ذنب عظيم ھو
«الفتنة» .وقد كان ھذا المصطلح حاضرا بقوّ ة في الخالفات المب ّكرة حتى وُ صف زمن
النزاعات األولى على الخالفة في عھد الصحابة بأ ّنه عصر «الفتنة الكبرى».
وما نظنّ أنّ المسلمين العاديين فضال عن العارفين منھم كانت تخفى عليھم المخاطر
الكارثية للفتنة على المستويين الديني والسياسي ،خصوصا وأنّ النصوص الدينية التي ّ
تحذر
من الوقوع فيھا وتؤثـّم أصحابھا كانت كثيرة وكفيلة بأن تحدث في األمّة وعيا مضا ّدا للفرقة
والنزاع.
لكنّ اإلشكال ليس في غياب الوعي المضاد للفتنة وإ ّنما في غياب االتفاق على مقاييس
م ّتحدة أو متقاربة للتمييز بين الفاتن والمفتون ،أو بين المذنب والبريء .ألنّ ك ّل فريق من
المتنازعين كان يضع نفسه في إطار الفرقة الناجية ويلزمھا تديّنا بالدخول في النزاع دفعا
للفتنة ،وي ّتھم اآلخرين بإحداثھا وبأ ّنھم أھل بدع وأھواء ،فصار الذنب بذلك تھمة متبادلة،
وصار الصالح أو تزكية الذات مقصدا يتجاذبه المتنازعون ،ويتداعى عليه الم ّدعون.
وما نظنّ أ ّننا نبالغ حين نؤ ّكد أنّ مسألة الذنوب كانت محرّ كا مركزيّا لنشأة أغلب الفرق
اإلسالمية ،وأنّ مجمل مسائل الخالف وكبرياتھا األولى على الخصوص ترت ّد في نھاية
التحليل إليھا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
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وليس في ذلك نفي للظروف التاريخية والعوامل الموضوعية التي تلبّست بھا بدايات النشأة
وبقية مراحل التكوّ ن والتطوّ ر ،بل إنّ تلك الظروف الواقعية ھي التي أ ّدت إلى استحداث
مبادرات سياسية ومقاالت دينية رأتھا أطراف طاعة وصوابا ،ورأتھا أطراف أخرى أخطاء
ووصفتھا بأوصاف سلبية متفاوتة أو متقاربة كالكفر ،والبدعة ،والفسوق ،والعصيان ،ونحو
ذلك ،فاإلسالم دين معياري يقوّ م معتقدات الناس وسلوكاتھم بمعايير الطاعة والمعصية،
ولذلك أحكام في الدنيا وأخرى في اآلخرة ،لھذا تجد األتباع حريصين على االلتزام بما
يرونه طاعة حذرا من الوقوع فيما يرونه معصية وذنبا.
ولقد كان لكل فرقة منطقھا الداخلي ومقاالتھا الراسخة التي تحصّن بھا مذھبھا معتقدة أ ّنه
ھو الحق الذي خاطب به اإلسالم كافة الناس ،وأنّ غيرھا من الفرق خرجت عن الحق الذي
كانت عليه جماعة اإلسالم األولى في العصر التأسيسي وفي عصر السلف القريب الذي
يليه ،وھذا يعني أنّ الفرقة تضع نفسھا في محور الطاعة و ُتلقي بغيرھا في محور الذنب
وجحيم المعصية.
وليس من العسير على الناظر في كتب المقاالت ومص ّنفات الفرق أن يستنتج أنّ تاريخ
الفرق اإلسالمية كان في جوھره تاريخا للخالف بقدر ما ھو تاريخ للذنوب أو للتبديع
والتأثيم المتبادلين.

اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻵﺛﻤﺔ
لم يكتف المؤرّخون للفرق بالكالم على بدايات الخالف في لحظاتھا التاريخية المزامنة لنشأة
التكتالت المتنازعة ،بل أمعن عدد منھم في تأصيل التأثيم فتكلفوا إرجاع ذنوب مخالفيھم
وشبھاتھم إلى بدايات قبل البدايات ،أي إلى منطلقات أولى آثمة كانت البدايات الفعلية في
نظرھم امتدادا لھا ،فصار بذلك ما قبل التاريخ متح ّكما في التاريخ ،وكأنّ التاريخ تاريخان:
تاريخ قبلي مكنون وجاھز للوالدة والظھور ،وتاريخ ظاھر منبثق من رحم الحتميات القبلية.
ومن أشھر الذين تب ّنوا ھذا التوجّ ه في تأصيل الخالف عبد الكريم الشھرستاني )ت:
548ھـ1153/م( فقد وضع الفرق المخالفة ألھل الس ّنة موضع التھمة ،ووصف مقاالتھم
بأ ّنھا شبھات ،ث ّم تكلـّف تأصيلھا بإعادتھا إلى جذور سابقة على نشأتھا فربطھا بشبھات
قديمة حصرھا في بدايتين :بداية أوّ ل الزمان ،وبداية زمان النبوّ ة:
3

اﻷول
أول اﻟﺰﻣﺎن أو اﻟﻜﻤﻮن ّ
 -1ﺑﺪاﻳﺔ ّ
أسّس الشھرستاني جميع الشبھات التي حدثت في تاريخ العالم عموما والفرق اإلسالمية
خصوصا على الخطيئة اإلبليسية األولى ،فقال« :اعلم أنّ أوّ ل شبھة وقعت في الخليقة شبھة
إبليس لعنه ﷲ ،ومصدرھا استبداده بالرّ أي في مقابلة النص ،واختياره الھوى في معارضة
األمر ،واستكباره بالمادة التي ُخلق منھا وھي النار على ما ّدة آدم -عليه السالم -وھي
الطين ،وانشعبت من ھذه الشبھة سبع شبھات ،وسارت في الخليقة ،وسرت في أذھان الناس
حتى صارت مذاھب بدعة وضالل».1
ولمّا لم تكن ھذه الشبھات السبع موجودة في القرآن والس ّنة رجع إلى التوراة واألناجيل
األربعة فجمعھا من مواضع متفرّقة وردت في بعضھا على شكل محاورات بين إبليس
والمالئكة بعد األمر بالسجود واالمتناع عنه .وقد صاغ الشھرستاني ھذه الشبھات في سبعة
أسئلة تعود في عمومھا إلى استشكال حكمة ﷲ تعالى في تكليفه بالسجود آلدم وتسليطه على
ذريته بالوسوسة ،وطرده من الجنة ،ونحو ذلك من أسئلة تثير قضايا الجبر واالختيار.2
ث ّم ختم تفصيله لھذه الشبھات ببيان انشعاب مقاالت الفرق المخالفة منھا ،فتكلـّف ربط أبرز
مقاالت الروافض والخوارج والجبرية والقدرية والمعتزلة والمشبھة بما رآه يطابقھا من
شبھات إبليس.3
وليس من غرضنا متابعة تفصيل ما ذكره بالتحليل والنقد وإ ّنما الذي يھمّنا تسجيل المنطلق
التأثيمي الذي أسّس عليه مقاالت الفرق المخالفة رغم أ ّنه شرط على نفسه في البداية عدم
التعصّب .4فقد بدأ كالمه على تاريخ الفرق بمنھج غير تاريخي مدعوم بنصوص يعتقد أ ّنھا
ّ
المخطئ ،وبيان أنّ ك ّل ما يقوله المخالفون
محرّفة ،إذ المھ ّم عنده إبراز ھذا الحكم المعياريّ
كان في البدء كامنا في شبھات الخطيئة اإلبليسية األولى ،وھم لم يفعلوا سوى أن أثاروا من
جديد ما قاله إبليس في أوّ ل الزمان ،فاستشكلوا ما استشكل وفصّلوا ما أجمل.
ولم يشأ الشھرستاني أن يربط شبھات الفرق بالخطيئة اآلدمية األولى ،ليس أل ّنه كان عاجزاً
عن تكلـّف التخريجات المالئمة ،وإ ّنما بسبب أنّ ذنب آدم غفره ﷲ له ،وفي ذلك متن ّفس
تيسيري للفرق اآلثمة عنده .أمّا خطيئة إبليس فلم تعقبھا توبة وال غفران بل إنظار إلى يوم
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البعث ووعيد بالخلود في النار ،وبما أنّ مصيره البائس يشمل أتباعه فھو يشمل الفرق التي
أظھرت شبھاته التأسيسية وعملت على نشرھا في األمّة.
وما نظنّ أنّ تأصيل الخالف بھذه الطريقة يترك مجاالً للحوار والتوحّ د.

اﻟﻨﺒﻮة أو اﻟﻜﻤﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
 -2ﺑﺪاﻳﺔ زﻣﻦ ّ
ثان
بعد أن أ ّكد الشھرستاني أنّ شبھات آخر الزمان مطابقة لشبھات أوّ له قام بتأصيل ٍ
للخالف خصّصه بأزمنة النبوات ث ّم بزمن نبوة محمد -صلى ﷲ عليه وسلـّم -فقال« :كما
قرّ رنا أنّ الشبھات التي في آخر الزمان ھي بعينھا تلك الشبھات التي وقعت في آخر
الزمان ،كذلك يمكن أن يقرّ ر في زمان كل نبي ،ودور كل صاحب ملة وشريعة أنّ شبھات
أمّته في آخر زمانه ناشئة من شبھات خصماء أوّ ل زمانه من الكفار والمنافقين ،وأكثرھا من
المنافقين وإن خفي علينا ذلك في األمم السالفة لتمادي الزمان ،فلم يخف في ھذه األمة أنّ
شبھاتھا نشأت كلھا من شبھات منافقي زمن النبي -عليه السالم ،-إذ لم يرضوا بحكمه فيما
كان يأمر وينھي ،وشرعوا فيما ال مسرح للفكر فيه وال مسرى ،وسألوا عمّا منعوا من
الخوض فيه والسؤال عنه ،وجادلوا في الباطل فيما ال يجوز الجدل فيه» .5ث ّم بيّن أنّ
اعتراضات المنافقين في زمن النبي -صلى ﷲ عليه وسلـّم -كالبذور ،وأنّ شبھات الفرق
التي ظھرت بعد ذلك كالزروع.6
وھكذا صار تاريخ الفرق الضالـّة بالشبھات كامنا في زمن سابق ھو زمن النبوة ،وجميع ما
قالوه إ ّنما ھو زروع ظھرت من البذور التي أسّسھا المنافقون باعتراضاتھم على النبي -
صلى ﷲ عليه وسلـّم.-
وليس مھمّا بعد ھذا التأصيل أن نقرأ التاريخ الفعلي للفرق ،وال أن نبحث عن صيغ معقولة
إلدارة الخالف وتذليل صعوباته ،ألنّ زمن النبوّ ة الذي أسّس أصول الطاعة والصالح ھو
الذي تأسّست فيه بذور المقاالت اآلثمة ،ولم تفعل الفرق المخالفة سوى أن أظھرت زروع
البذور التي أنشأھا المنافقون وخصوم النبي -صلى ﷲ عليه وسلـّم .-فالتاريخ الالحق قدره
كامن في التاريخ السابق ،وبداية الخالف بدأت قبل البداية ،ومصير النزاع حُسم فيه منذ
العصر التأسيسي.
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وبھذا يكون الشھرستاني قد أغلق منافذ التفاھم منذ المنطلق ،ألنّ موقفه ينضج تكفيراً وإن لم
يصرّح به لفظا ،إذ ليس فوق ربط شبھات الفرق بشبھات إبليس والمنافقين تھمة ،والجميع
بھذا االعتبار مخلـّدون في ال ّنار .أمّا التاريخ الذي كتبه في بقية الكتاب فھو بناء على ھذا
التأصيل ليس تاريخا موضوعيا ،بل ھو تاريخ أخطاء المخالفين وفضائحھم قصد التحذير
من الوقوع فيھا واالفتتان بھا.

اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﻮر اﻟﺬﻧﻮب
بدأ أبو الحسن األشعري كالمه عن الخالف بين المسلمين من بدايته الفعلية بعد النبي -صلى
ﷲ عليه وسلـّم -فقال« :اختلف الناس بعد نبيّھم -صلى ﷲ عليه وسلـّم -في أشياء كثيرة
ضلـّل فيھا بعضھم بعضا ،وبرئ بعضھم من بعض ،فصاروا فِرقا ً متباينين ،وأحزابا ً
متش ّتتين ،إالّ أنّ اإلسالم يجمعھم ويشتمل عليھم».7
لقد كان وقود الخالف منذ البداية ھو التضليل المتبادل ،وال يكون التضليل إالّ بناء على
اتھام بالعصيان والخروج عن الحق ،وترتب على ذلك تمايز المسلمين حسب تكتالت متباينة
سميت فرقا من الفُرقة واالفتراق ،وتعمّق بينھا أسلوب التعامل على أساس الوالء والبراء.
ورغم ھذا اإلطار التأثيمي األسود الذي ّ
أطر به األشعري افتراق األمة فإ ّنه لم يتجرّ أ على
إخراج الفرق المختلفة أو بعضھا من دائرة اإلسالم ،فالجميع مع ذلك تجمعھم رابطة اإلسالم
ويشتمل عليھم اسمه ،وھذا الكالم منسجم مع عنوان كتابه« :مقاالت اإلسالميين واختالف
المصلين» ،فأخطاؤھم أو ذنوبھم واختالفاتھم لم ترفع عنھم غطاء اإلسالم ولم تحوّ لھم عن
قبلتھم الواحدة التي يتجھون إليھا في الصالة.
ث ّم شرع األشعري إثر ذلك مباشرة في بيان بدايات الخالفات السياسية األولى التي ش ّتتت
األمّة إلى أحزاب وامت ّدت آثارھا إلى عصره الذي كان فيه أحد أبرز المتكلمين ،فكانت
جميع البدايات التي ذكرھا متمحورة حول مسألة اإلمامة ،فقد ذكر اختالف السقيفة وبيعة
أبي بكر ومرّ سريعا ً على أيّام عمر بن الخطاب دون أن يالحظ اختالفا ً يذكر في عھد
الشيخين -رضي ﷲ عنھما ،-ث ّم بيّن أنّ المشاكل الكبرى بدأت فعال لمّا «وُ لـّي عثمان بن
عفان -رضوان ﷲ عليه ،-وأنكر قوم عليه في آخر أيّامه أفعاال كانوا فيما نقموا عليه من
ذلك مخطئين ،وعن َس َن ِن المحجّ ة خارجين ،فصار ما أنكروه عليه اختالفا إلى اليوم»،8
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فالناقمون على عثمان اعتبروه مذنبا في حق األمّة ،لكنّ فريقا ً آخر يوافقھم األشعري ّ
خطأوا
ھؤالء الناقمين عليه ،ولم يحسم ھذا الخالف ،وبقي مستمرّ ا في األمة.
ث ّم حصلت بعد ذلك جريمة مقتل عثمان واشت ّد النزاع في تقويم أفعاله وصار ذلك اختالفا
بين الناس إلى اليوم كما قال األشعري.9
وذكر بيعة علي بن أبي طالب -رضي ﷲ عنه -واختالف الناس في إمامته ثم قال« :وھذا
اختالف بين الناس إلى اليوم».10
وتو ّقف أخيرا عند معركة ص ّفين وحادثة التحكيم وظھور الخوارج ،وختم كالمه كعادته
بتأكيده أنّ ذلك صار اختالفا إلى اليوم.11
وھكذا يرى األشعري أنّ تاريخ االختالف الالحق محكوم بتاريخ االختالف السابق ،والسبب
في ذلك أنّ االختالفات األولى التي أوقدت جذوة الفرقة لم تحسم دينيا وإن حسمت قتاليا في
بعض المعارك ،وسياسيا بمبايعة معاوية .فقد كان ھذا الحسم قائما على الغلبة السياسية التي
فرضھا الواقع بظروفه المعقدة .وما كان السلطان السياسي بقادر على أن يجمّد الخالف في
البعد الديني العميق ألزمة االفتراق.
والمقصود بالبعد الديني ھنا ھو تقويم أفكار المختلفين وممارساتھم بمقاييس الطاعة
والمعصية أو الحسنات والذنوب ،وعليه فإنّ الخالفات األولى وما ترتب عليھا من نظريات
وإن أخذت بعدا سياسيا ظاھرا فھي دينية باألساس ،ويؤيّد ذلك أنّ علم الكالم حين صار
علما نظريا لم يكن الحديث فيه كما الحظ فان إيس «ينصبّ على محور االنحراف السياسي
بقدر ما كان حديثا منحصرا في اإلثم والمعصية».12
والحاصل أنّ الخالفات السياسية األولى قبل أن تتطوّ ر إلى مرحلة التنظير الكالمي مثـ ّلت
مسألة الذنوب فيھا ُبعداً مركزيا ً يمكن مالحظته من غير تكلـّف في مقاالت الفِرق الناشئة.
فقد تأسّس موقف الخوارج الذين قاتلوا عل ّيا على إنكار التحكيم وتأثيم القائمين به إلى ح ّد
التكفير ،وقد أدانوا بذلك الطرفين المتحاكمين ،ث ّم تجاوز مذھبھم خصوص ھذه الحادثة
فصاروا ُيدينون الظلم السياسي عامة ويك ّفرون الخلفاء وسائر القعدة الذين لم يثوروا على
الظلم.13
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واستعظمت طائفة تأثيم المسلمين وتكفيرھم ،وقرّ روا االنعزال عن مشايعة أي طرف من
األطراف المتنازعة فظھر بذلك مذھب اإلرجاء الذي اجتھد أصحابه في التخفيف من
المغاالة في تضخيم الذنوب مرجئين الحكم النھائي في ذلك إلى ﷲ –تعالى -في اآلخرة.
أمّا الشيعة فقد كان مذھبھم في البداية عبارة عن والء سياسي وعاطفي لعلي -رضي ﷲ
عنه -ظھر في صورة التعلق بشخصيته الفذة وفي مناصرته ضد خصومه .14لكنّ المذھب
الشيعي لم يتكون فعليا ولم تصبح الشيعة فرقة متميزة إالّ بعد جريمة مقتل الحسين -رضي
ﷲ عنه -سنة 61ھـ680/م وھي الذنب األكبر الذي استحث أھل البيت وأنصارھم على
التكتل في طائفة مخصوصة تطالب بدم الحسين وبحق األمة من أھل البيت في الخالفة.
ولم يكتف الشيعة األوائل بتأثيم قتلة الحسين ،بل قامت حركتھم الثأرية على التأثيم وعمق
الشعور بالذنب ،أل ّنھم أحسّوا بأ ّنھم خذلوا الحسين ولم يھبّوا إلى نصرته رغم أ ّنه جاءھم إلى
العراق لتخليصھم من ظلم بني أمية .وقد عرفت ھذه الحركة الشيعية األولى باسم
«التوّ ابين» وكان يتزعّمھا سليمان بن ص َُرد ،وال سبيل في نظرھم إلى التوبة من ذنب
التقاعس عن نصرة الحسين سوى الثأر بقتل قاتليه أو الموت في سبيل ذلك.15
ثم طوّ ر الشيعة بعد ذلك كالمھم في الذنوب فأسّسوا نظريتين متقابلتين أوالھما عصمة
األئمة من الذنوب ،واألخرى القدح في عدالة الصحابة وتأثيمھم أل ّنھم كانوا شاھدين على
اغتصاب اإلمامة من أھل البيت.
ومع أنّ الجبرية والقدرية األوائل لم يكونوا يمثـّلون فرقتين بأتم معنى اصطالح الفرقة فإنّ
مقالتيھما في القدر ترت ّدان في النھاية إلى موقف ظاھر من الذنوب المرتكبة في الخالفات
السياسية أو غيرھا ،ألنّ القول بالجبر يترتب عليه إلغاء مسؤولية المذنبين عن أعمالھم ،أمّا
نفي القدر السابق وإثبات استئناف األمر بغير تقدير قبْلي مؤثـّر فيترتب عليه تحميل
األمويين وسائر مرتكبي المعاصي مسؤولية أعمالھم التي ارتكبوھا بإراداتھم الحرّة.

ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺬﻧﻮب
بعد أن تكوّ نت الفرق اإلسالمية واتضحت معالم التمايز بينھا اتجه الخالف اتجاھا تنظيريا
انتھى بتأسيس علم الكالم بوصفه عِ لما ً نظريا ً تھتم فيه كل فرقة باإلبانة عن مقاالتھا
واالحتجاج لھا ودفع شبه الخصوم.
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ولمّا كان ھاجس تخطئة الخصوم وتبرئة الذات حاضراً في الخالفات األصلية وفي ج ّل
ّ
تضخم الوعي بمسألة الذنوب التي كان لھا دور مركزي في
المقاالت النظرية الالحقة
االفتراق حتى وجدت لھا مكانا ً متميزاً في التنظيرات الكالمية ،وصار لھا اسمان
مخصوصان:
أولھما« :مسألة مرتكب الكبيرة» :وھو مصطلح يصرّح بمرتبة الذنب الذي ھو موضع
إشكال ،إ ّنه الكبيرة التي خصّتھا نصوص القرآن والس ّنة بوعيد شديد اللھجة ،وال تنفع فيه
سوى التوبة.
ثانيھما« :مسألة األسماء واألحكام» :وھو مصطلح مر ّكب يغلب عليه التعميم النظري،
ويقصد به االختالف في األسماء التي تطلق على مرتكب الكبيرة ،ھل ھو مؤمن أو فاسق،
أو عاص ال تخرجه معصيته من مسمّى اإليمان ؟ أمّا األحكام فالمراد بھا ما يحكم به في
الدنيا واآلخرة على مرتكب الكبيرة بعد تسميته باسم من تلك األسماء المختلف فيھا .وأحكام
الدنيا تتعلق بالوالء والبراء ،والمقاتلة ،والنكاح ،والتوارث ونحو ذلك ،أي ھل يعامل معاملة
المسلمين بوصفه عضوا معترفا به في أمة المؤمنين ؟ أمّا أحكام اآلخرة فتتعلق بالمصير
إلى الج ّنة ودرجاتھا ،أو إلى النار ودركاتھا ،مع الكالم على مدة البقاء فيھا لمن دخلھا
مرتكبا للكبائر من غير توبة ،ھل ھي مؤقتة أو ممتدة في خلود ال نھائي ؟
وقد تشعّب الكالم على ھذه المسألة فصار يشمل ع ّدة قضايا كمفھوم اإليمان ،والفرق بين
الكبيرة والصغيرة ،والتوبة ،والثواب والعقاب ،والوعد والوعيد ،واالستحقاق ،وإحباط
األعمال وغير ذلك من األحكام المعيارية التي تدور حول محور الطاعة والمعصية وتھدف
إلى تقويم معتقدات الناس وأعمالھم.
وليس من غرضنا تفصيل مختلف النظريات بأدلتھا ،فھي مبسوطة في كتب علم الكالم،
وإ ّنما تكفينا في ھذا السياق اإلشارة السريعة إلى أشھرھا.
فالمشھور عن الخوارج أنّ العمل ركن من اإليمان وشرط في صحته ،لذلك كان الذي أذنب
بارتكاب كبيرة عندھم كافراً أل ّنه أخ ّل بشرط من شروط صحة اإليمان ،وبعد ثبوت اسم
الكفر في حقه فإ ّنه ال تجري عليه في الدنيا أحكام المؤمنين من نكاح وإرث ،ونصيب في
الغنيمة والفيء ،وصالة جنازة ودفن في مقابر المسلمين ،أمّا حكمه األخروي فھو الخلود في
النار .وھم بھذه النظرية الصارمة يعتبرون من الوعيدية.
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أمّا اإلباضية فقد كانوا أق ّل ح ّدة من الخوارج ،أل ّنھم وإن وافقوھم في تسمية صاحب الكبيرة
كافرا فقد خالفوھم في مفھوم الكفر ،إذ الكفر عندھم كفران :كفر ملـّة أو شرك ،وكفر نعمة
غير شرك ،لذلك ر ّدوا على الخوارج قولھم في التشريك ورأوا أنّ المخطئ من أھل التأويل
كافر كفرا غير شرك ما لم يكن را ّدا للمنصوص.16
وليس العمل عند المرجئة ركنا في اإليمان ،بل له رتبة متأخرة عنه ،لذلك قيل إ ّنھم سمّوا
مرجئة ألنّ من معاني اإلرجاء التأخير ،فھم يرون تأخير العمل عن النيّة والعقد ،ويقولون ال
تضرّ مع اإليمان معصية وال تنفع مع الكفر طاعة .واإليمان عندھم ھو محض المعرفة با
–تعالى ،-فمن عرف ﷲ وأحبّه بقلبه فھو مؤمن ال يضرّ ه ترك الطاعات ،وال ّ
يعذب على
ذلك في اآلخرة ،بل يدخل الج ّنة بإيمانه ال بعمله.17
وتكلـّف المعتزلة البحث لمرتكب الكبيرة عن اسم بين اإلسمين وحكم بين الحكمين ،فقالوا
إ ّنه ليس كافرا وال مؤمنا بل ھو فاسق ،والفاسق ال يحكم عليه بحكم الكافر وال بحكم
المؤمن ،وإ ّنما يُفرد له حكم ثالث ھو الذي اعتبروه منزلة بين المنزلتين ،ومعنى ذلك عندھم
أنّ الثواب ثوابان ،ثواب عظيم وثواب دونه ،والعقاب عقابان ،عقاب عظيم وعقاب دونه.
والفاسق ال يستحق ثوابا كالمؤمن ،وال عقابا عظيما كالكافر والمنافق والمرتد ،بل يستحق
عقابا أخرويا في جھ ّنم دون العقاب العظيم وتلك ھي منزلته الوسطى بين المنزلتين .18وھم
بھذا المعنى يعتبرون من الوعيدية ،أل ّنھم وإن خالفوا الخوارج في التسمية فقد وافقوھم في
الحكم ،وھو الخلود في النار ،ولسنا نرى في ذلك منزلة وسطى بين المنزلتين ،ألنّ جھ ّنم
بعذابھا العظيم والذي دونه كلھا منزلة واحدة في العذاب تقابل منزلة الجنة بدرجات نعيمھا.
أمّا أھل السنة فالعمل ليس ركنا في اإليمان عندھم وال شرط صحّة ،بل ھو شرط كمال
ومتمّم من متمّماته ،إذ اإليمان محمول على أصله اللغوي الذي ھو التصديق .وبناء على
ذلك فإنّ مرتكب الكبيرة فاسق بذنبه لك ّنه مؤمن مع ذلك .والفاسق مخاطب باألحكام
الشرعية من صالة وزكاة ونحوھما كما يخاطب األتقياء ،ويجري مجرى المؤمن في أحكام
الدنيا فيُسْ ھم له في المغنم ،ويصرف إليه سھم المصالح ،ويذبّ عنه ،ويصلـ ّى عليه ويدفن
في مقابر المسلمين.19
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أمّا الحكم عليه في اآلخرة بالعقاب فلم يجزموا به ،بل فوّ ضوه إلى مشيئة ﷲ تعالى،
وجوّ زوا استحقاق المؤمن العاصي العقاب في األخرى ،كما جوّ زوا مغفرة زالّته 20لك ّنه إذا
عُوقب ال يخلـّد في النار.21
والحاصل أ ّنھم جمعوا في حق صاحب الذنب الكبير بين صفتين ھما اإليمان والفسق ،ولم
يروا في ذلك أيّ تناقض ،أل ّنھما ال يتعلقان به من جھة واحدة ،واإليمان والفسق جنسان
مختلفان يمكن اجتماعھما من غير تدافع ،إذ األوّ ل موضوعه التصديق ،والثاني موضوعه
العمل.
ورغم ما في ھذه النظريات المختلفة من إشكاليات استداللية يطول تفصيلھا ويصعب حلـّھا
فإنّ اإلشكال األكبر إ ّنما يظھر عند التشخيص العملي ،أي عند تعيين المذنبين وتسمية
أشخاصھم والحكم عليھم وعلى أتباعھم .وھو تشخيص يبدأ أساسا برجال الماضي الذين بدأ
معھم الخالف ويمت ّد إلى حاضر المتكلمين باسم الفرق الباقية.
فقد خاضت الفرق قديما ومازال أتباعھا يخوضون إلى اليوم في تقويم األجيال األولى من
الصحابة وتابعيھم وسائر المشاركين في أحداث االفتراق األوّ ل ،وقد اختلفت أحكامھم
اختالفا كبيرا يتراوح بين العصمة الخالصة والتكفير الخالص وبين ھذين الحكمين أحكام
أخرى كالتعديل ،والتفسيق ،والتبديع أو البحث عن األعذار ،أو تكلـّف التھم ونحو ذلك ممّا
زخرت به كتب الخالف األكبر.
وبذلك صار لكل فرقة تاريخھا المثالي الخاص وسلفھا الصالح الذي تذبّ عنه ،وأصبح
اختالف المذاھب في الحاضر مثقال بالنزاعات التاريخية المستصحبة ،وعندما يتطاير شرر
النزاع ويصل إلى مستويات قصوى ترى ك َّل فريق يريد أن يأخذ اآلخر بجريرة أسالفه
الذين ينتمي إليھم نظريا وتاريخيا.

ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻧﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ
ظھر لنا ممّا تق ّدم أنّ الذي أجّج نيران الفتنة األولى واستدام حضورھا قرونا ً ليس ھو
الخالف ذاته وال األفعال المختلفة أو الممارسات السياسية ذاتھا ،وإ ّنما ھي األحكام المعيارية
التي تقطر تذنيبا ً أو تكفيراً ،فقد طغى التنظير للذنوب على التنظير للتوبة ،وغلب التش ّدد
على التسامح ،وقام منطق االتھام المتبادل مقام منطق حسن الظنّ بالمؤمنين.
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والسؤال المطروح ھو إلى متى سيستمرّ االفتراق القديم متح ّكما في االفتراق الحديث ؟ وھل
يمكن التوبة من تاريخ التأثيم بإنتاج تاريخ جديد متحرّ ر من الوالء للفرقة الواحدة ومتقيّد
بالوالء لألمّة الواحدة ؟
إنّ عسر ھذا المقصد ومثاليته ال يلغيان وجوبه على األمّة ،ألنّ الوحدة مطلب صريح بغير
خالف ،والفتنة مأزق قبيح بغير خالف أيضا .وإذا كان تحقيق ھذا الواجب عسيرا فقد شرع
ّ
الترخص ،وفتح إمكان التدرّ ج
اإلسالم مبدأ التيسير بقدر الحاجة والضرورة ،وأسّس قاعدة
في تحقيق المطالب العليا.
وإذا كان إلغاء الخالف ليس مطلبا واقعيا ،فإنّ تجريمه ليس حتميا ،والمطلوب ھو إتقان فنّ
إدارة االختالف.
والذي يھمّنا من ذلك بالنسبة إلى موضوعنا ھو العمل على التخلص من منطق التذنيب بحثا
عن منھج في إدارة الخالف يفضي إلى التخصيب ،أي تخصيب الفكر وإثراء الواقع.
لكنّ جوھر اإلشكال أو موطن العسر يكمن في أنّ التخلـّي عن تأثيم المخطئين يخالف
ظواھر النصوص التي حضرت فيھا األحكام المعيارية بكثافة ال تنكر ،فكيف نجوّ ز ألنفسنا
رفض المنھج القرآني الذي يش ّدد النكير على المذنبين والخاطئين في الفكر والسلوك ويحث
على الطاعة واإلصالح ؟
وبقطع النظر عمّا يمكن أن يقال في نسبية الفھم البشري لمعايير التخطئة والتصويب في
القرآن ،فإنّ أكثر إشكاليات االفتراق األوّ ل والتنازع المستمرّ سببھا اإلفراط في تزكية النفس
وا ّدعاء امتالك مفاتيح النجاة ،مع الحرص على تشخيص المخطئين من المخالفين وتعيينھم
فيما يشبه التحقيق القضائي.
وھذان األمران مخالفان للمنھج القرآني بوصفه كتابا قيّما ومقوّ ما ،فطريقته في التعميم
وترك التعيين ظاھرة ال في القصص الماضية واألمثال فحسب ،بل في الكالم على األخطاء
الحادثة في واقع النزول أيضا .صحيح أ ّنه كان يذكر الجماعات المخالفة من الكفار واليھود
والمنافقين ،لكنّ المفاصلة الدينية مع ھؤالء كانت صريحة ،وھو مع ذلك لم يكن يس ّم
أشخاصھم ،بل كان تارة يعمّم وأخرى يستعمل أسلوب التبعيض .أمّا بالنسبة إلى المسلمين
فال يوجد في القرآن موقع تقويمي بالتصويب والتخطئة أو بالمدح والذ ّم يذكر فيه شخص
بعينه ،وإ ّنما تعرف بعض األسماء عن طريق روايات أسباب النزول.
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فالذي يھ ّم القرآن ھو بيان قيم الخير والتحذير من األخطاء اآلثمة بقطع النظر عن
األشخاص .وإذا كان ﷲ تعالى الذي ھو أعلم بخلقه من خلقه ومحيط بالسرّ وأخفى لم يعيّن
الناجين األتقياء وال المذنبين األشقياء فأ ّنى لغيره من البشر أن يجزم بذلك إال ّ على سبيل
الظاھر أو الظنّ والرجم بالغيب !

ﺿﻞﱠ ﻋَ ْﻦ َﺳﺒِﻴـﻠِِﻪ َو ْﻫ َﻮ
ومن اآليات الدالة على ذلك قوله –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-إ ﱠ
ﻚ ُﻫ َﻮ ْ
ن َرﺑﱠ َ
أﻋﻠَﻢُ ﺑَِﻤ ْﻦ َ
ِ
ﻳﻦ{)النحل (125 :واآلية واضحة في أنّ تمييز أعيان الضالين عن أعيان
ْ
أﻋﻠَﻢُ ﺑِ ُ
ﺎﻟﻤ ْﻬﺘَﺪ َ
المھتدين ال يعلمه حق العلم إال ﷲ تعالى ،وھو لم يذكر أسماءھم ،وإ ّنما ميّز لنا بين الضالل
والھدى ،أمّا الضالون والمھديون فلم يبيّنھم .وتأكيده تعالى على أعلميّته بذلك يفھم منه النھي
عن ممارسة فعل التزكية والتضليل.

أﻋﻠَﻢُ ﺑَِﻤ ِ
ﻦ اﺗﱠﻘَﻰ{)النجم (32 :وھو صريح
أﻧﻔُ َﺴ ُ
ﻜ ْﻢ ُﻫ َﻮ ْ
ومن ذلك قوله –تعالى}:-ﻓـَﻼَ ﺗُ َﺰﻛﱡﻮا ْ
في النھي عن تزكية الذات وتفويض علم ذلك إلى ﷲ وحده.
وال يجوز للمسلم أن يمنّ على اآلخرين بالصالح مھما كان مستكثرا من الخير ،وال ا ّدعاء
النجاة والتقوى مھما كان ظاھره منبئا بذلك ،بل ينبغي عليه فردا وجماعة أن يعامل نفسه
باالتھام وأن يحاسبھا باستمرار على التقصير في حق ﷲ تعالى وحق اآلخرين .لھذا أقسم
ﷲ في سورة القيامة بالنفس اللوّ امة تأسيسا لمنھج النقد الذاتي ،إذ اإلحساس بالكمال وھم
ّ
ويعطل االجتھاد في طلب المزيد ،ويسكت ألسنة اآلخرين عن النقد
ينتج سلوك االفتخار
والمحاورة.
وأكثر ما يُخشى من شيوع منطق التزكية المذھبية المرسِّخة لالفتراق الوقو ُع في دائرة

حُسبان اإلحسان مع ضالل السعي كما قال –تعالى} :-اﻟّ ِﺬﻳﻦ ﺿﻞﱠ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻓِﻲ اﻟﺤﻴـ ِ
ﺎة
َ َ َ ُُْ ْ
ََ
ِ
ِ
ﺻ ْﻨ ًﻌﺎ{)الكھف .(104 :فإذا ا ّدعت كل فرقة أ ّنھا تمتلك
ن أﻧﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ْﺤﺴﻨُ َ
اﻟﺪﱡ ْﻧﻴَـﺎ َوﻳَ ْﺤﺴﺒُﻮ َ
ﻮن ُ
الحقائق المطلقة وأوصدت أبوابھا على ما تراه يقينا وظ ّنت أ ّنھا ُتحسن صنعا بتأثيم سلف
ّ
يتعطل وكفى بذلك ذنبا
دون سلف وتذنيب خلف دون خلف ،فإنّ واجب الوالء العام لألمّة
مناقضا إلحسان الصنع.
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والحاصل أنّ االختالف مطلوب للتنوّ ع وتوسيع آفاق االختيار في ظ ّل ثوابت األمة ووحدة
االنتماء إلى اإلسالم ،وممّا يساعد على ذلك معاملة الذات بالنقد والمحاسبة ،ومعاملة
اآلخرين بحسن الظنّ والتماس المعاذير بدال من التجريح والتذنيب.
أمّا الذين افترقوا أوّ ل مرّ ة فلسنا مسؤولين في حاضرنا عمّا وقعوا فيه وإ ّنما نسأل عندما نقع
فيھم باالتھام ونقذفھم بالكبائر .وھذا ھو كسبنا الذي نسأل عنه ،فكأ ّننا فرغنا من ح ّل
إشكاليات الحاضر ولم يبق لنا إال ّ تصفية الحساب مع تاريخ نستصحبه باألحكام المعيارية،
فإذا بنا نعيد إنتاج االفتراق القديم بدال من البحث عن وفاق حديث .وقد قال –تعالى -بك ّل

ﻛﺎﻧُﻮا
ﻮن ﻋَﻤﱠﺎ َ
ﻜ ْﻢ َﻣﺎ َ
ﺖ َوﻟَ ُ
ﺖ ﻟَ َﻬﺎ َﻣﺎ َ
وضوح} :ﺗِْﻠ َ
ﻛ َﺴ ْﺒﺘُ ْﻢ َوﻻَ ﺗُ ْﺴﺄﻟُ َ
ﻛ َﺴﺒَ ْ
ﻚ أُﻣﱠﺔٌ ﻗَ ْﺪ ﺧَﻠَ ْ
ﻮن{)البقرة.(134:
ﻳَ ْﻌ َﻤﻠُ َ
فھل يمكن التوبة من النزاع حول تعديل التاريخ وتجريحه واالستغفار عن ذلك بالنظر إليه
نظرة تاريخية تربطه بظروفه الخاصة وسياقاته التي أنتجته ؟
وھل يمكن التكفير عن تذنيبنا المتبادل بتفعيل عوامل النقد الذاتي وبالتخلـّي عن النزاع
الكئيب تأسيسا لحوار خصيب ؟
ذلك سؤال نطرحه على كل من يھمّه أمر الوالء لألمّة.

 -1الملل والنحل) 7/1 :دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان ،ط 1992/2م(.
 -2م.ن.8-7/1 :
 -3م.ن.9/1 :
 -4م.ن.6/1 :
 -5م.ن.10/1 :
 -6م.ن.11/1 :
 -7مقاالت اإلسالميين :ص) 2-1تصحيح ھلموت ريتر  -فرانز شتايز بفسبادن -
ألمانيا ،ط 1980/3م(.
 -8م.ن :ص.3
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 -10م.ن :ص.3
 -11م.ن :ص.5
 -12بدايات الفكر اإلسالمي :ص) 100ترجمة عبد المجيد الصغير  -منشورات الفنك -
الدار البيضاء  -المغرب2000 /م(.
 -13محمد بو ھالل :إسالم المتكلمين ،ص) 43-42دار الطليعة – بيروت ،ط
2006/2م(.
 -14م.ن :ص.65
 -15رضوان السيد :مفاھيم الجماعات في اإلسالم ،ص) 57-56دار المنتخب –
بيروت – لبنان ،ط 1993/1م(.
 -16أبو عمار عبد الكافي اإلباضي :الموجز) 203-202/2 ،تحقيق عبد الرحمن
عميرة – دار الجيل – بيروت ،ط1990/1م(.
 -17اآلمدي :أبكار األفكار في أصول الدين) 384-383/3 ،دار الكتب العلمية –
بيروت – لبنان ،ط2002/1م(.
 -18القاضي عبد الجبار :شرح األصول الخمسة ،ص) 698-697تحقيق عبد الكريم
عثمان – مكتبة وھبة – القاھرة ،ط1965/1م(.
 -19الجويني ،إمام الحرمين :اإلرشاد إلى قواطع األدلة وأصول االعتقاد ،ص397
)مكتبة الخانجي – مصر1950/م(.
 -20اآلمدي :أبكار األفكار.279/3 ،
 -21م.ن.299/3 :
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أخالقيات السلوك الديني واشكاالتــه
محسن الخوني
I
من االضطھاد المسلّط على الدين إلى االضطھاد الممارس باسم الدين
ال يخلو دين عند ظھوره من اضطھاد الداعين إليه وھذا ما وقع للمسيحيين األوائل
الذين اضطھدھم اليھود والرومان من خالل صلب نبيّھم في رواية والتنكيل بأتباعه
وحوارييه وظ ّل ھذا القدر يالحق المسيحيين األول حتّى عصر قسطنطين )312م(
الذي اعتنق ھذه الديانة وأق ّر في «براءة ميالنو» 1التساھل مع المسيحيين وتشجيعھم
فظھرت الرھبنة وبنيت األديرة واعتنق الكثيرون ھذه الديانة التي أصبحت الديانة
الرسمية لإلمبراطورية الرومانية .وبقدر ما يمثل ھذا الحدث تركيزا للمسيحية وتثبيتا
لھا يمثل أيضا دخوال في حقبة لم تنته إلى ح ّد اآلن من الخالفات واالنشقاقات
والتعصب واالضطھاد الديني.
لقد اتسمت ھذه الحقبة بتشابك معقّد بين المذاھب الوثنية التي بقيت محتفظة بمراكز
ق ّوة واليھودية واآلراء الفلسفية فكثرت األناجيل وا ّدعت ك ّل فرقة ّ
أن الحقيقة في
حوزتھا وعلى أساس ذلك نشأ تاريخ طويل يقوم على اللّعن والطرد 2من الكنيسة
وأ ّول من طاله ھذا اإلجراء ھو آريوس )336-256م( وھو كاھن اسكندري تضلّع
في الالّھوت والفلسفة .لقد أ ّدت به مجادالته في العقيدة إلى إنكار أزلية المسيح
واإلقرار ببشريّته بدافع توحيد ّ
ي فأدخله ذلك في تصادم صريح مع بطرس بطريرك
اإلسكندرية .والتجأ اإلمبراطور قسطنطين بعد أن استولى على الشرق إلى الح ّد من
االنقسامات التي بدأت تعصف بمملكته إلى المجامع )وقد أصبح التئامھا تقليدا
متواصال( قصد توحيد العقيدة )سنة 325م( فأق ّر لعن آريوس ونفيه وأنصاره
األساسيين وحرق كتبه ووضع قانون تأليه المسيح ،كما ت ّم االعتراف بأربعة أناجيل
فقط )متّى ولوقا ومرقس ويوحنّا(.
وبعد أن أسس ھذا اإلمبراطور مدينة روما الجديدة التي اتخذت اسمه أنشا فيھا كنيسة
كبيرة )كنيسة الروم األرثوذكس( وعيّن عليھا بطريركا مساويا لبطاركة اإلسكندرية
وأنطاكيا ونصّب نفسه الرئيس األعلى للكنيسة وألغى قرار لعن آريوس وعفا عنه
وفي المقابل لعن أثناسيوس ونفاه .ولكن األمر تغير عندما أصبح فلؤوديوس
امبراطورا ) (395-379فقد اضطھد أتباع آريوس وقرر مجمع القسطنطينية سنة
382م ّ
أن روح القدس ھو روح ﷲ وحياته.
وبعد أن تحولت أسقفية روما إلى بابوية تعلن سيادتھا على كنائس روما وقرطاجة
وبعد أن ت ّمت ترجمة اإلنجيل إلى الالّتينية وألّفت المراسم البابوية عاد الصراع لينشأ
من جديد ولكن ھذه المرة بين كنيسة روما 3وكنيسة القسطنطينية حول طبيعة
المسيح ،فقد تم في مجمع أفسس األول )431م( لعن نسطور ونفيه وتم التنصيص في
قانون اإليمان بأن مريم العذراء والدة اإلله.
أ ّما ديسقورس أرطاخي الذي أق ّر ّ
بأن للمسيح طبيعتين في طبيعة واحدة فقد برّأه
بطريرك اإلسكندرية مما نسب إليه خالل مجمع أفسس الثاني)449م( إالّ أن أسقف
روما ليو األول لم يعترف بقرارات ھذا المجمع وتقرر لعنه ومن شايعه ونفيه
1

وتقرير أن للمسيح طبيعتين منفصلتين األمر الذي أ ّدى إلى عدم اعتراف الكنيسة
المصرية بھذا المجمع وبالمجامع التي تلته وأفضى ذلك إلى انفصال الكنيسة
المصرية واستقاللھا تحت اسم الكنيسة القبطية )أو األرثوذكسية أو المرقسية(
ويرأسھا بطريرك اإلسكندرية ،ول ّما انتصر اإلمبراطور جستنيان )565-527م( على
إيطاليا ودخلت جيوشه روما فرض على البابا جليوس مذھب الطبيعة الواحدة فرفض
فوقع ترحيله إلى القسطنطينية.
ولما انعقد مجمع القسطنطينية الثالث للحسم في قول يوحنا مارون بالطبيعة المزدوجة
للمسيح والمشيئة الواحدة تقرر أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين ولعن من يقول بغير
ذلك وطرد ولذلك انفصلت طائفة المارونية ولحقت بالكنائس المنفصلة.
ليس مقصدنا مجرد سرد األحداث والوقائع وإنما اعتمادھا في اإلشارة إلى أن السلوك
الديني المسيحي نشأ منذ البداية على مسائل خالفية لم تتعلق فقط بالمؤسسة وإنما
باألسس واألصول وكانت ھذه الخالفات في الغالب مشحونة بالتع ّ
صب كما أن تدخل
السلطة اإلمبراطورية من أجل التوحيد وتجنب الشقاق غالبا ما كان يفضي إلى مزيد
من االنشقاق .وھو أمر يمنع الدارس المحايد من التح ّدث عن مسيحية واحدة إضافة
إلى أ ّن ما يقرّه مجمع غالبا ما ينقضه مجمع آخر ورغم ھذه الصبغة النسبية التي
يؤ ّكدھا تناقض القرارات ّ
فإن ك ّل قرار يتّخذ دوما صبغة الحكم اإللھ ّي.
II
اإلصالح الكنسي وأخالقيات السلوك الديني
الكاثوليكية والبروتستانتية اللتان تقتسمان الجزء األكبر من ديانات الشعوب الغربية
اليوم 4يقوم تاريخھما المشترك على صراعات مريرة إذ أن تاريخ التعامل بينھما
حافل بالصراع وھو أبعد ما يكون عن التسامح أو التواصل.
فمن قبيل التسرع في الحكم القول إن حركة اإلصالح قد جلبت معھا التسامح الديني
إذ نجد في الحقيقة تھما ومسؤولية يلقيھا كل طرف على عاتق الطرف اآلخر وھذا ما
يدفع الدارس غير المتحيّز مذھبيا إلى عدم إھمال أخالقيات السلوك التي تتجلّى في ما
يرويه صاحب المذھب اآلخر من سلوكيات .صحيح إن تاريخ المذھب ل ّما يكتب من
داخل المذھب ذاته غالبا ما يت ّم تطويعه لتحسين الصورة وھذا شأن الكنيسة
الكاثوليكية أو البروتستانتية على ح ّد سواء .وتحسين الصورة يكون على حساب
الموضوعية وما تقتضيه من روح نقدية .لذلك لو أردنا معرفة الجانب السلبي في
سلوكيات ك ّل طرف لوجدناه لدى الطرف اآلخر لكن غالبا ما نجد فيه نزعة إلى
المغاالة سببھا التعصب المذھبي.
وتتعلق النقطة الخالفية األساسية بين المذھبين حول من يمثل المسيحية الحقيقية .ترى
الكنيسة الكاثوليكية 5أنھا الممثل الوحيد للدين المسيحي الح ّ
ق وتجد دعامة قوية في
السنة التي راكمتھا طيلة تاريخھا .فمن المبادئ الثابتة للكاثوليكية ،والتي قد تخفت
وراء الجھود المبذولة من ھذا الطرف أو ذلك من أجل رأب الصدع ،أنھا ھي الدين
الوحيد الصحيح وأنه ال ب ّد على المرء أن ينتسب إليھا حتّى يكون ابن ﷲ في حين أن
البروتستانت يعتقدون أنھم الورثة الحقيقيون للمسيحية االصلية.
III
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البروتستانت والكاثوليك تصادم المنظورات
أ ّ -
يكذب الكاثوليك قول البروتستانت 6بعودتھم إلى المسيحية األولى وإلى الصفاء
اإلنجيلي ويع ّدونھا مجرد غواية بل كذبة شيطانية ويشبّھھا األصوليون بالماسونية
والغنوصية القديمة .ولذلك طالما كانت الكنيسة الكاثوليكية تح ّرم المذاھب اإلصالحية
عقيدة وسلوكا.
قوة
أ ّما عودة البروتستانتية إلى الكتاب المقدس واعتباره المرجع األول وھي نقطة ّ
في نظر اإلصالحيين ّ
فإن الكاثوليك يرون فيه تن ّكرا لشھداء المسيحية.7
ويسفّه غالة الكاثوليك المذھب البروتستانتي برواية أخبار عن زعماء اإلصالح تفيد
اعترافھم بضاللھم .من ذلك رواية الكاثوليك أن لوثر نصــح أمه حين احتضارھا بأن
تبقى كاثوليكية ونفس األمر بالنسبة إلى أحد أتباعه وھو  Mélanchtonل ّما قال أل ّمه
«المذھب البروتستانتي أيسر والمذھب الكاثوليكي آمن» .كما يقع االعتماد على تخلّي
ھنري الرابع عن بروتستانتيته لصالح الكاثوليكية حجّة على فساد ھذا المذھب.
وتتجه اتھامات الكاثوليك لبيان ضعف أخالق البروتستانت مثل لوثر الذي يروى
عنه معاشرته لمت ّدينة وانغماسه في متع البطن و  Zwinglyالذي تز ّوج وفسوق الملك
ھنري الثامن وھو مصلح أنغليكاني 8كانت له ست نساء يقطع رقبة كل واحدة بعد أن
يزھد فيھا وكذلك ابنته الملكة العذراء إليزابيت التي كانت تقطع رؤوس عشاقھا.
كما يقع اتھام البروتستانتية بالعنف واإلرھاب وتضرب أمثلة كثيرة على ذلك ومن
أھ ّمھا تحالف )وفي عرفھم تواطؤ( البروتستانت مع الثورة.
ب  -يعتقد البروتستانت 9أنھم المصلحون الحقيقيون للدين المسيحي الذي انحرف في
متاھات الضاللة والزيغ وابتعد عن المنابع األولى والصافية ويتّھمون الكنيسة
الكاثوليكية بجعل العقيدة سابقة على اإلنجيل )في حين ّ
أن الواجب تسبيق اإلنجيل
على العقيدة التي تقنّنھا المجامع( وأنھا جعلت اتّباع البابا أولى من اتّباع المسيح )في
حين أن العكس ھو الصحيح( كما جعلت الكنيسة الكاثوليكية الشرائع التي استنّتھا
سابقة على خطاب الجبل )في حين أن العكس ھو ما يؤ ّكده البروتستانت( .كما يتھم
البروتستانت الكاثوليك بجعلھم مھ ّمة بناء الكنيسة أھم من مھ ّمة بناء مملكة ﷲ
وي ّدعون أنھم يفعلون عكس ذلك .وعلى أساس ما سبق يتّھم البروتستانت الكنيسة
الكاثوليكية بممارسة المراقبة والمعاقبة من دون ح ّ
ق ويضربون األمثلة عن التعصّ ب
واإلرعاب الكنسي من العصر الروماني إلى العصر الحالي مرورا بتاريخ محاكم
التفتيش .من ذلك إدانة آريوس المذكور وتجريد نسطريوس بطريركة القسطنطينية
من منصبھا عندما رفضت االعتراف بمريم أ ّما للرّب .وظلت كذلك حتّى ماتت سنة
451م .وإدانة أعمال المعلّم أيكرت 1260) Maitre Eckartم1327-م( بعد وفاته وذلك
بوصفھا ھرطقة .أ ّما المتص ّوفة  Béguine Marguerite Poreteفقد وقعت في أيدي المفتّشين
الذين سجنوھا وأحرقوھا حيّة سنة 1310م في باريس بسبب كتابھا مرآة النفوس.
كما أخرجت جثّة  Guillerma de bohemeالمتوفّاة سنة 1281م من قبرھا وأحرقت أمام
الجمھور.ول ّما دافع  (1415-1369) Jean Husرئيس جامعة براغ عن كنيسة ال رابط
لھا مع السلطة الزمنية حكم عليه اإلمبراطور  Sigismondبالموت خنقا بدخان ال ّزفت.
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أ ّما لوثر)1483م1546-م( رائد اإلصالح البروتستانتي فعندما نقد الكنيسة ور ّكز
على ذاتية العقيدة وعلى الروح الجماعية وعلى أولوية الكتاب المق ّدس على العقائد،
طرده البابا ليون العاشر وبعد خمسة قرون من ذلك التاريخ طلب البابا جون بول
الثاني الصفح عن ذلك .وسجنت محاكم التفتيش جيوردانو برونو )1544م1600-م(
وأحرقته ومثل غاليلي )1564م1642-م( أمام محكمة التفتيش سنة 1633م وقضى
شيخوخته تحت رقابة التفتيش.10
وال زالت الكنيسة تمارس رقابتھا على حرية التفكير إلى ح ّد ھذه الحقبة من التاريخ
وعلى سبيل المثال الدومنكاني  (1940-1895) Chenuصاحب كتاب بعنوان مدرسة
الھوت و  (1995-1904) Congarالذي اضطر إلى اللجوء ثالث مرّات وصودرت
كتبه قبل أن يسميه البابا جون بول الثاني حبرا للكنيسة الكاثوليكية وذلك قبيل وفاته.
قد يصعب بل يستحيل الوصول إلى قول فصل في الصراعات الدينية وحكم منصف
من منظور مذھبي داخلي وھذا ما دفعنا في الفقرتين السابقتين إلى عرض بعض من
األحكام التي يصدرھا ھؤالء على أوالئك .ويتبيّن من ذلك أن التنازع ھو المميز
للعالقات القائمة ومما يؤ ّكد ھذه المعاينة أن الكاثوليك أنفسھم قد نشؤوا من اختالفات
وخالفات مع الكنائس القديمة وحافظوا على وحدتھم بالمراقبة والمعاقبة المستمرّتين
لك ّل من يخرج عن التعاليم المقنّنة.
ورغم ّ
أن نعت بروتستانتي قد أصبح يطلق منذ نھاية القرن السابع عشر على الكالفنيّة
أيضا فإن االختالف والتباين بين اللوثرية والكالفنية غير منعدم إذ أن ھذه األخيرة
تش ّدد على حرية ﷲ وذلك إلى ح ّد إنشاء عقيدة القدر اإللھي المسبق في الخير والشر
وج َعل كالفن من التجربة اإلنسانية المعيار األول لمعرفة الحقيقة في حين أرسى لوثر
عقيدته على كالم ﷲ وحده .إضافة إلى التباينات التي ذكرناھا يمكن اإلشارة أيضا
إلى االختالفات بين األنكليكانية والبروتستانتية القارية ثم البروتستانتيات األمريكية.
ھذا التباين واالختالف في المسيحية قد يدفع الباحث إلى استعمال عبارتي كنائس
ومسيحيات بدل عبارة كنيسة ومسيحية أو إلى جعل النسبة إلى البلد مح ّددا جوھريا
للمذھب المتناول .وھذا التوجه تؤ ّكده الدراسة العلمية )االجتماعية والتاريخية( للدين
ودراسة السلوكيات الدينية على أنھا قبل ك ّل شيء سلوكيات سياسية كما سنتبيّن ذلك
مع ماكس فيبار الحقا.
VI
البروتستانت والكاثوليك من منظور خارجي
القراءة المذھبية مھما كانت تبقى دوما مھ ّددة بالنسبية ولئن ا ّدعت بأنّھا ذات نظرة
كونية فإن ھذه الصّفة الم ّدعاة تبقى ذات طابع إيديولوجي 11ولذلك يكون تعديد
المنظورات مدخال إلى رؤية بقدر ما تتحرّر من المواضيع الخالفية تقترب من
الحقيقة الموضوعية .وفي موضوعنا ھذا بالذات يمكن رصد مرجعين آخرين قد
يساعداننا على توسيع المنظور نحو كليّة غير مجرّدة من حيث أنھا تقبل المطابقة مع
المجرى الفعلي للتاريخ.
إنھما حدثان تظافرا في تكوين منعرج الحداثة الغربية وفي كل واحد منھما شھادة
على السلوك الديني المسيحي مع اآلخر  :األول يتعلق بسقوط غرناطة والثاني ھو
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رحلة اكتشاف العالم الجديد وفي كل منھما يتكون منظور آخر عن السلوكات الدينية
المسيحية الغربية تجاه اآلخرالذي يكون المسلم واليھودي في الحدث األول والھندي
األميركي في الثاني.
لقد ارتبط فعل استرداد المسيحيين لغرناطة )والمس ّمى باإلسبانية  (Reconquistaبقيادة
الملكين الكاثوليكيين فرديناند الثاني وإليزابات األولى بمحاكم التفتيش وممارساتھا
البشعة الموجھة ض ّد المسلمين واليھود لتطوى بذلك صفحة ناصعة من التعايش البنّاء
بين الديانات السماوية 12في ظ ّل الحكم اإلسالمي .وقد ولّى ذلك نھائيا مع حملة طرد
من تبقّى من المورسكيين سنة 1610م )بعد ما يقارب النصف قرن من موت المصلح
كالفان واألربعة عقود من مجزرة سان بارتلمي( وھي السنة التي أسس فيھا غاليلي
الفيزياء الحديثة ليت ّم استيالء اسبانيا نھائيا على األراضي األندلسية ولينجح الكاثوليك
بمباركة الكنيسة داخل أوروبا في ما فشلوا فيه خارجھا خالل الحمالت الصليبية.
«لم تقف اسبانيا التفتيش عند عدم التسامح الديني فقط بل انزلقت تدريجيا نحو
عنصرية دولة أفضت إلى تھجير وتصفية عرقية .وھكذا وجد ك ّل الــمرّانوس
" ) "marranosوھي كلمة مشتقة من كلمة خنزير باألسبانية وتطلق على اليھود الذين
وقع تمسيحھم بالقوة( وك ّل المورسكيين )وھم المسلمون الذين تمسّحوا بالق ّوة( أنفسھم
مرحّلين خارج مملكة إسبانيا مع خسائر بشرية معتبرة».13
وخالل ھذه الفترة بالذات ت ّم تفعيل نظرية الحرب العادلة التي أعطت تبريرا دينيا
وأخالقيا الستعمال القوة المفرطة ض ّد الكفرة من غير المسيحيين وھذا ما ت ّم فعال من
شن أبشع أنواع اإلبادة في ح ّ
خالل ّ
ق الشعوب والقوميات األصلية في أراضي العالم
الجديد .ومن المعلوم أن حروب اإلبادة التي كانت تباركھا الكنيسة الكاثوليكية )ثم
البروتستانتية( والتي لم تدنھا إلى اليوم 14قد فاق عدد ضحاياھا بكثير جملة ما
حصل إبان الحروب الصليبية وما ت ّم مع المورسكيين ومن طالتھم آلة التفتيش
الجھنمية وما خلفته حرب الثالثين سنة التي اجتاحت وسط أوروبا.
لقد كتب فرانسيسكو دي فيتوريا في دروس عن الھنود وعن حق الحرب «قد يحدث
بالفعل أن ھذه الحروب وأعمال القتل والنھب تمنع البرابرة من الدخول في المسيحية
 15»...وھذا ھو الموضوع الذي ھــ ّز ضمير القديس الدومنكاني برتوليمي دي الس
كازاس بعد أن شارك في الحمالت الملكية في تلك البالد العجيبة والغريبة والمتوحشة
كما يصفھا أدب الرّحلة .كتب الس كازاس سنة 1552م )بعد ست سنوات من موت
لوثر ودي فيتوريا( نصا بعنوان العالقة العابرة بتحطيم بالد الھنود «منذ عرف
اإلسبان بالد ھؤالء الوديعين الذين منحھم الخالق خصاال ج ّمة دخلوا عليھم مثل ذئاب
ونمور وأسود قاسية ج ّدا وجائعة لم ّدة أيّام .ومنذ أربعين سنة وإلى يومنا ھذا وھم
يقطّعون أوصالھم ويقتّلونھم ويزعجونھم ويضرّون بھم وين ّغصون عليھم عيشھم
ويخرّبونھم بقساوات غريبة وجديدة وذات ألوان ال عين رأتھا أو قرأتھا وال أذن
سمعتھا .سأذكر بعضھا الحقا .حدث ذلك بحيث أنه من جملة ثالثة ماليين ساكن
أصلي رأيناھم في الجزيرة اإلسبانية لم يبق منھم اليوم أكثر من مائتين «)ص»(50.
ثم يضيف ھذا القديس الذي اعتبره سبيلفادا )1573-1490م( عد ّوا وزارع فتن  -ألنه أدان
معاملة األسبان للھنود « -لقد أزھقت خالل األربعين سنة المنصرمة أكثر من اثني عشر

5

مليون نسمة ظلما جرّاء البغي وأفعال المسيحيين الشيطانية .إنه رقم مؤ ّكد وصادق.
ّ
وأعتقد في الواقع ّ
أضن أنّني
أن الرقم يرتفع إلى أكثر من خمسة عشر مليونا وال
مخطئ في ذلك» )ص.16(52-51
ھذه الشھادة تعبّر عن اإلطار الذي بدأت فيه موازين القوى تتغيّر على مستوى
جيوسياسي ثم حضاري ميّز حقبة أصبح يطلق عليھا العصر الحديث وقد تواصلت
الحمالت التي دخلت فيھا بقية القوى األوروبية ونشبت حروب ضارية بينھا لبسط
النفوذ على ثروات العالم الجديد وقد ھاجر إلى ھذا العالم كثير من المظطھدين في
ديانتھم ولكنھم مارسوا أبشع أنواع اإلضطھاد على السكان األصليين ،فالخيط الفارق
بين الضحيّة والجالّد قد يكون أحيانا رفيعا ج ّدا مما يسمح بانقالب سريع في األدوار.
ويعبر الزعيم الھندي األحمر سياتل في كلمة رثاء ھي اليوم مشھورة وقد ألقاھا سنة
1854م أمام الحاكم اسحق ستيفنس العائد من واشنطن بتفويض لشراء األراضي
الھندية وإقامة محميات تخصص للھنود في مكان أصبح يس ّمى فيما بعد باسمه .وفي
ھذه المرثية يتبيّن لنا التصادم في الرّ ؤى بين مفلس دينيا ولكنه منتصر عسكريا على
أرض الواقع من جھة ومتشبّع بقيمه )من منطلق معاينته إلفالس قيم المغتصب(
وواثق ممّا يقول ولكنه منھزم نھائيا على أرض الواقع من جھة ثانية .ومما جاء في
مرثية سياتل« :إن ربكم يزيدكم قوة كل يوم وسرعان ما ستغطي أعدادكم سطح ھذه
األرض ،بينما ينحسر عدد أبنائنا بسرعة مثلما ينحسر م ّد ال عودة له أبدا .إن ربّ
الرجل األبيض ال يستطيع أن يحبّ شعبنا وإالّ لشملھم بحمايته .لقد أصبحوا مثل
ُ
وصفت؟ كيف يمكن
أيتام ال مالذ لھم وال مأوى فكيف نكون إخوانا والحال ھي كما
لر ّبكم أن يكون ر ّبا لنا يمنحنا مجددا أسباب الرّ احة والرّ فاھية ويوقظ فينا أحالم
عودة عظمتنا السابقة .فلو كان لنا ولكم أب سماويّ مشترك لتوجّ ب عليه أن يكون
محايدا ألنه أتى إلى أبنائه البيض ،أ ّما نحن فلم يكتب لنا رؤيته مطلقا .لقد منحكم
القوانين ولك ّنه لم يلتفت إلى أبنائه الحمر الّذين عجّ ت بھم ھذه القارة في فترة ما كما
تمأل ال ّنجو ُم السما َء الزرقاء .كالّ ،لسنا شعبا واحدا بل شعبين منفصلين ،لك ّل منھما
منبته ومصيره الخاص به ليس لدينا ما من شأنه الجمع بيننا ...لقد ُكتب دي ُنكم على
صخر بأصابع ر ّبكم الحديدية .والرّ جل األحم ُر غير قادر على فھم ھذه
ألواح من ال ّ
األحكام واستذكارھا .أ ّما ديننا فھو تقاليد آبائنا واألحالم التي تداعب صو ُرھا مخيلة
شيوخنا ليال بوحي من الرّ وح العظيمة ،وبرؤى كبار زعمائنا وقادتنا ،وكل ذلك
محفور في قلوب أبناء شعبنا».17
يعكس ما يقوله ھذا الھندي الواقف على أطالل شعبه وتاريخه الح ّد األقصى الذي
يصله السلوك الديني أو باألحرى السلوك باسم الدين ألنّ الغزاة المسيحيين لم
يكونوا سوى طغمة من المتعطشين إلى المال والجاه.18
إن التجارب التي خاضتھا أوروبا المسيحية في الداخل )حركة إصالح دموية
أفضت إلى مزيد من انقسام الكنيسة وحروب دينية طاحنة( وفي الخارج )استرجاع
صب ال ّديني الذي من
اسبانيا واالستيطان في أميركا( كانت مرتبطة بموجة من التع ّ
مظاھره أن يعتقد المتديّن أنّ حبّه لدينه يستوجب تسفيه وتبليس المذھب اآلخر أو
ال ّدين اآلخر ومن ثمّة تكفير اآلخر وإباحة دمه .وقد اقترنت ھذه التجارب بانتشار
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ك في كونية القيم )كر ّد فعل على الوثوقية الف ّتاكة( ظھرت على
موجة من الش ّ
الصعيد الفلسفي بشكل راديكالي مب ّكر في كتابات الفرنسي مونتاني ث ّم في كتابات
اإلنكليزي ديفيد ھيوم وظھرت بشكل معتدل مع ديكارت الذي اعتمد الشك منھجا
في البحث عن الحقيقة.
وقد استطاعت أوروبا أن تخرج من حروبھا الدينية بدرس عميق ّ
تمثل في تحييد
ال ّدين عن الحروب أو بالبحث عن حلول سياسية للنزاعات الدينية أو بالكف عن
ّ
وتمثل معاھدات وستفاليا
مواصلة االقتتال الديني )وليس عن االقتتال في المطلق(
1648م مرجعية لذلك وتمثل أيضا منطلقا لعصر جديد قوامه الدولة الترابية ذات
السيادة وعدم استمداد التشريعات القانونية من الدين وتكوّ ن رجال قانون في خدمة
ال ّدولة السيادية .ودون الدخول في تفصيالت سياسية وحقوقية يضيق بھا مجالنا
ھذا 19فإن حركة اإلصالح الكنسي داخل أوروبا قد نجحت بفضل حلول سياسية
تصالحية بين األوروبيين ومن ث ّمة نشأت كتابات فلسفية تبلور مفھوما أخالقيا
للتسامح تق ّدمه حالّ عمليّا لمشاكل االعصيصاب واإلرعاب ال ّدينيين فقد كتب جون
لوك رسالة في التسامح ب ّين فيھا أن غاية الدولة ھي المحافظة على الخيرات
المدنية وانه ال سلطة للحاكم المدني على رعاية النفوس ونجاتھا كما بين أن
التسامح داخل الكنيسة يعني حرية االنضمام إليھا والخروج منھا .20كما شنّ
فولتار فيلسوف التنوير حربا على التعصب باعتباره «مرضا دينيا» و «وباء
للنفوس» يصيب الضعاف والجھلة ومن جملة ما كتب في القاموس الفلسفي
«التعصب ھوس ديني فظيع ومرض معد يصيب العقل كالجدري وھؤالء
المتعصّبون قضاةٌ يحكمون باإلعدام وأعصابھم ھادئة على األبرياء الذين لم يف ّكروا
مثلھم .وليس من عالج لھذا ال ّداء المعدي غير الرّوح الفلسفية التي بانتشارھا
ّ
تتھذب أخالق البشر وتتحاشى التطرّ ف ،فال ال ّدين وال القوانين تكفي
التدريجي
لمكافحة ھذا الطاعون».21
V
اإلصالح واألخالق والعلم في نظر ماكس فيبر
ّ
تمثل حركة اإلصالح الكنسي سياقا لعقلنة الفعل السياسي وكذلك لعقلنة الفعل
األخالقي ومن المحاوالت النظرية الجديرة باالھتمام نذكر األثر الفيبري الذي ر ّكز
على البحث في دور اإليثيقا البروتستانتية في نشأة الرأسمالية .لقد بين فيبار في
الرأسمالية 22أنّ األخالق البروتستانتية
كتاب األخالق البروتستانتية وروح ّ
ّ
)الكالفينية( بصرامتھا
تمثل عنصرا تفسيريا للتطور االقتصادي الذي ظھر في
صعود الرّأسمالية كما بيّن وجود فكر بروتستانتي مستق ّل عن الرأسمالية نفسھا
)عكس ماركس الذي نظر للدين على أنه عنصر إيديولوجي ومجرد انعكاس للبنية
التحتية( .وقد ساھمت البروتستانتية في بروز الذاتية كقيمة أساسية ستؤ ّدي في
العصر الحديث إلى بروز إيديولوجيا الفردانية كما دفعت البروتستانتية بالقيم في
طريق ال ّتعددية وھي السمة البارزة للعصور الحديثة.
ذلك بالنسبة للدين الحديث أمّا بالنسبة للعلم الحديث فھو يرى فيه عنصر القوة في
الثقافة الغربية .ويظھر ذلك في نجاحه في خلق وضع جديد في وعي البشر لمّا
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انتزع منھم التصوّ رات الوھمية عن العالم ومن ثمة أحدث فراغا في الرّوح ظھر
في إفراغ القيم من محتواھا .فالعلم م ّكن اإلنسان الحديث من قدرة فعلية متصاعدة
للسيطرة على عالم األشياء وبدا واعدا بالحرية للمحدثين ولكنه أوقع ھذا اإلنسان
تحت سيطرة السّلطة المادية لألشياء.
وتتميز العقالنية الغربية الحديثة حسب ماكس فيبار بقيامھا على ثقافة المختصين
والخبراء ومن ثمة على تع ّدد االختصاصات وتطورھا وبارتباطھا بتراكم سريع
للمعرفة واتساع مماثل لنموذج النشاط األداتي على حساب األنشطة األخرى .وتتسم
الثقافة الغربية الحديثة ،إضافة إلى ذلك ،باستقالل العناصر المعرفية والجمالية
واألخالقية عن بعضھا بعضا في الحياة االجتماعية.
ول ّما كانت المعرفة العلمية في تق ّدم مستم ّر فقد ألزمت اإلنسان الغربي الحديث حسب
فيبار باالعتراف بانعدام اإلجابة عن سؤال ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وكيف يجب
علينا أن نحيا؟
إن انعدام اإلجابة )وإن شئنا زخم اإلجابات وتضاربھا إلى أبعد الحدود( تشخيص لما
عاينه التّيار ال ّريبي الذي مثّله مونتاني وھيوم كما أشرنا إلى ذلك سابقا ،لذلك فالمكانة
الوحيدة المتبقّية للقيم حسب فيبار ھي النّسبية والذاتية فالعلماء محايدون لل ّدين وھم
عاجزون بعلومھم عن قيادتنا إلى ﷲ وذلك عكس ما كان يفعله علماء األمس عندما
كان الدين يمثل محتوى القيم.
سيطرة العلم الحديث على ال ّدين رغم أن نقطة البداية كانت من اإلصالح الديني
جعلت فيبار يتناول المسائل الدينية )في نطاق سوسيولوجيا أديان( على أنھا إحدى
مك ّونات الميدان السياسي ويعارض داخل ھذا الميدان بين إيثيقا االقتناع وإيثيقا
المسؤولية .األولى ال يھتم معتنقھا إالّ بالمبدإ األخالقي الذي يقود الفعل وال يأبه
بالنتائج المترتّبة عن ذلك .فدافعه يقينه القوي بصواب ما يقوم به وسالمته .وھو كما
يقول عنه فيبر «ال يقدر على تحمل ال معقولية العالم االيثيقية .إنه عقالني عقالنية
كونية إيثيقية» 23ورغم أن فيبار يصنّف كانط ضمن المدافعين عن ھذه اإليثيقا فإن
ھذه تنطبق على المتقاتلين بدوافع عقائدية خالل الحروب الدينية بين مذاھب الدين
الواحد أو الحروب التي شنّھا المسيحيون ض ّد األقوام األخرى كما اشرنا إلى ذلك
سابقا .إن أبشع الجرائم ارتكبت بتبرير عقائد ّ
ي ال يقنع إال المقتنع .وباختصار إن
إيثيقا االقتناع ھي التي قادت المتقاتلين خالل الحروب األھلية الدينية التي ت ّمت بدوافع
دينية في الظاھر لكنھا تنطوي في الحقيقة على أسباب أخرى.
أ ّما صاحب إيثيقا المسؤولية فھو يأخذ بعين االعتبار النتائج المنج ّرة عن فعله والتي
يمكن توقّعھا وخاصة منھا ردود أفعال الذين ال يشاطرونه نفس القيم.فھو يفكر بمنطق
عقلنة الوسائل من أجل نتائج.
ورغم تأكيد فيبر على أن كل إيثيقا منھما منقوصة ألنھا غير قادرة على االكتفاء
بذاتھا ل ّما تؤخذ منفردة ،رغم ذلك ،فھو يرفع من شأن إيثيقا المسؤولية بوصفھا
الوحيدة التي تأخذ بعين االعتبار حدود الفعل مثلما يحددھا العلم ومن ثمة فھي تبسط
الشروط الفعلية للحرية.
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وبما ّ
أن نظرية ماكس فيبر في تأثيرات األخالق الدينية تو ّ
ضحھا نظرية أفعال فإنه
من الضروري اإلشارة إلى ّ
أن أنموذج الفعل المميّز للعقالنية الغربية الحديثة ھو
المس ّمى بـالنشاط األداتي .وھو نشاط عقلي ھادف نجده في معقولية االقتصاد
الحديث .ونجد ذلك مثال في نشاط المستھلك الذي يرسم مسارا عقليا لتحقيق ھدف
يحدده لنفسه.
ومعلوم أن انتشار ھذا األنموذج من الفعل ھو الذي جعل الوقائع تستق ّل بمعايير أداتية
خاصة بھا وتنفصل من ث ّمة عن المعايير القيمية التي طالما ارتبطت بھا وفق
العقالنية القديمة.
ومن الجدير بالمالحظة أيضا أن نظرية فيبر تقوم على أطروحة مفادھا أن العالم
أصبح في وعي اإلنسان الغربي الحديث خال من المعنى وأن الحياة فضاء لصراع
أبدي بين اآللھة وأن القيم فقدت قيمتھا بفعل انتصار المعقولية العلمية األداتية
واتّساعھا لتشمل أغلب ميادين الحياة ،ھذه األطروحة،تتفق مع التشخيص الذي أجراه
نيتشه منذ نھاية القرن التاسع عشر لما أعلن عن ّ
أن الالّھوت لم يبق خاصية جوھرية
لحقبته .وأن القوة ھي مبدأ الحياة.
ومن المعلوم أن ھذا الحدث المميّز لتاريخ حضارة يدفع اإلنسان الذي يسايره إلى أن
يعيش في حقبة ال وجود فيھا آللھة أو ألنبياء ومن ث ّمة تنزلق به الحياة في وحدة
جذرية وغربة رھيبة فيتّجه بفضل قدرته المعرفية ض ّد القيم السابقة .ويرى فيبار،
المتأثّر بنيتشه ،أن العالم ساحة صراع بين الناس تكون فيه الكلمة الفصل للقوة وما
الدولة في تعريفه سوى جھاز الستعمال القوة القانونية.
وبقطع النظر عن الحكم ب ّ
أن ماكس فيبر قد أصاب في تشخيصه أو لم يصب فإن
النظرية التي صاغھا قادرة على تأويل السلوكيات ال ّدينية على أنھا تندرج جميعا في
إطار السلوك االجتماعي وأن ليس ثمة جوھر للسلوك الديني ال يمكن توضيحه عقليا
وأن الحركات الدينية اإلصالحية ھي باألساس حركات سياسية وھذا ما يوضح ما
مارسه الكاثوليك في ح ّ
ق البروتستانت وكذلك ما مارسه ھؤالء في حق الكاثوليك
فضال ع ّما مارسه الكاثوليك في ح ّ
ق اليھود والمسلمين في أسبانيا وكذلك ما مارسه
الكاثوليك والبروتستانت في ح ّ
ق شعوب العالم الجديد .فاألمر يتعلّق بالمسيحيين ال
بالمسيحية .وتجدر المالحظة بأن المسيحيين لم يدخلوا فعال في سياق الحداثة السياسية
إالّ عندما غلّبوا أخالق المسؤولية على إيثيقا االقتناع ،وعلى ھذا األساس يمكن أن
نفھم أفعال إبرام معاھدات وستفاليا )1648م( التي أفرزتھا موازين قوى على ساحة
الواقع )واقع المعارك( واستعداد)ينبع من وعي بالمسؤولية تسنده حسابات معقلنة(
لح ّل النزاعات على طاوالت المفاوضات بين األمراء والملوك خارج دائرة الكنيسة.
لقد سارت عقلنة الفعل السياسي في العصر الحديث بتواز مع تحييد طبقة اإلكليروس
عن جھاز الدولة وقد مثلت حركة اإلصالح السياق التاريخي الذي جعل الفالسفة
الغربيين المحدثين ين ّمون االعتقاد في قدرتھم على تأسيس المعارف الخلقية على
مبادئ مستقلّة عن سلطة الكنيسة وتكون في متناول ك ّل شخص عادي )وليست في
متناول طبقة من رجال ال ّدين فقط( ومتعقّل )وليس ال ّدين فقط( وصاحب ضمير
وبقطع النظر ع ّما إن كان موطن الضمير العقل أم القلب واإلحساس أم الطبيعة
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والمنفعة .وفي ھذا اإلطار تندرج محاولة ماكس فيبار التّميي َز بين مفھومي االقتناع
والمسؤولية وربط النتيجة التي توصل إليھا بھيمنة المعقولية األداتية ولكن ھذه
قوة تحطيم ،فعقلنة
المعقولية التي كانت وليدة مخاض عسير تحولت من قوة بناء إلى ّ
الصراعات ،ھذا الفعل الذي توازى مع نشأة الدولة القطرية الحديثة أفضى إلى قمع
الدولة للحريات الدينية الذي تفاقم مع األنظمة الشمولية .وتعتبر الحربان الكونيتان
المد ّمرتان في القرن الماضي دليال ليس بالوحيد على ھيمنة المعقولية األداتية
واإلستراتيجية بل إن تھديد الطبيعة والحياة خطر حقيقي يواجه البشرية جمعاء
وبدرجات متفاوتة بين الشعوب والفئات والطبقات وھذا ما جعل البعض يغرق في
عدمية قاتلة من قبيل تقديم حلول ھي في ح ّد ذاتھا جزء من المشاكل وھذا ما جعل
الكثيرين أيضا يعتقدون في أن الحل يكمن في العودة إلى القيم الماضية دون مباالة
فعليّة بالتجارب الماضية .ولكن من بين الفلسفات الناقدة للحداثة اإليثيقية والتي ال
تتنكر لمكتسباتھا )وأھ ّمھا المعقولية العلمية( كما ال تنكر سلبياتھا )مثل الھيمنة
المفرطة للمعقولية األداتية( يمكن أن نذكر إيثيقا الحوار التي ھي نتاج عمل مشترك
بين الفيلسوفين األلمانيين يورغن ھابرماس وكارل أوتّو آبل.
IV
أخالقيات الحـــــوار
من أھ ّم مزايا ھذه اإليثيقا إعادة طرح السؤال الفلسفي األكثر كلية وجذرية وھو لم اذا
الوجود األخالقي بشكل عام ؟ أو أيض ا «م ا معن ى الوج ود األخالق ي؟» 24وھم ا م ن
األسئلة التي ر ّوجت بعض الفلسفات الوضعية والما بعد حداثي ة ّ
أن ال زمن الفلس في ق د
عفا عليھا مع المعقولية الميتافيزيقية.
ّ
وتق ّدم أخالقيات الحوار نفسھا جوابا ع ن الس ؤال المتعل ق بالبش رية الحالي ة ل ذلك فھ ي
تقوم على مبدإ الكونية .وھي تتّصف بالخا ّ
صيتين التاليتين:
 -1تق وم عل ى تص ّور تط وري لل وعي وللق يم وتض ع نفس ھا مطــ ـلبا للعص ر الجدي د
واس تجابة ض رورية للتح ديات الت ي تعت رض البش رية ف ي عص ر العل م والتكنولوجي ا
والذي ھو عصرنا وھو أيضا العصر الذي ھ يمن في ه العل م والتقني ة عل ى جمي ع أبع اد
الحياة البشرية .لذلك فھي تستأنف المشروع التنويري الغربي بعد أن تس تفيد م ن النق د
الذي وجّه إليه فالحداثة حسب ھابرماس مشروع لم ينجز بعد .وعلى ھذا األساس ف ّ
إن
إيثيقا الحوار ترفض أن يكون الحل ألزمة الحداثة القيمية في العودة إل ى نم اذج س لفية
دينية أو فلسفية وفي ھذا أيضا تظھر تط ّوريتُھا.
 -2وھي أخالق واجب ات أي ال تـ ـق ّدم تحدي دا لمحت وى الس عادة الجماعي ة )مثلم ا نج د
ذلك لدى أرسطو وأفالطون( وال الفردية )مثل النفعية الحديثة( ومع ذلك ھي ال تھم ل
قيمة السعادة في تحديد الخلقية الفردية والجماعية.
وتقوم إيثيق ا الح وار عل ى التس ليم بقابلي ة المع ايير األخالقي ة ألن تك ون موض وع عل م
وبما أنّنا نق ّر منذ أرسطو على األق ّل بأنّ ه ال عل م إال بم ا ھ و كــ ـلّي ف ّ
إن ھابرم اس ق د
أنشأ مبدأ إيثيقا الحوار على نظرية في الحقيقة مؤ ّسس ة عل ى اإلجم اع .وبتعبي ر آخـ ـر
إن كونية المعيار اإليثيقي تر ّد من جھة قيامه على الح وار إل ى كـ ـونية أخ رى تكش ف
عنھا نظرية تسلّم بھا ممارسة الكالم في وضع مثالي للغـــة.
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وتعن ي نظري ة الحقيق ة ل دى ھابرم اس ف ي برغماتيكيت ه الكوني ة أن ال يُ ـلحق الم تكلم
س ذل ك الش يء ش خص آخ ر يمك ن أن يش اركه نف س
محموال بموضوع إال إذا فع ل نف َ
البرھنة .فمعنى الحقيقة في البرغماتيك 25الكوني رھـن تحقق إجماع عقلي.أم ا آبــ ـل
فھو يعد العقل أساسا أقصى لكل إيتيقا وال يظھر ذلك ل دى م ن يب رھن عل ى ض رورة
العقل كأساس للحوار بل إن الالعقالن ي نفس ه أو الريب ي لم ا يش رع ف ي البرھن ة عل ى
عجز العقل عن بلوغ حقيقة أخالقية يقع في تناقض ألن ه يك ون ق د ب رھن بالعق ل عل ى
استحالة البرھنة بالعقل.
فاإلجماع الذي يستمد منه المبدأ االيتيقي كونيته ھو بدوره مستمد حسب ھابرماس من
إجماع سابق له وھو المتمثل في مزاعم الصالحية.
أ  -مزاعم الصالحية لدى ھابرماس
يق ر ھابرم اس بوج ود اإلجم اع بش كل مس تتر ف ي م زاعم أربع ة يعت رف بھ ا ك ل م ن
يدخل في حوار ج ّدي مع اآلخرين .إنھا مزاعم صالحية تجبر كل محـاور كفـ ُ ـؤ عل ى
رفعھا في وجه اآلخــر خالل كــل فعل ك الم .وھ ذه الم زاعم يس تم ّدھا ھابرم اس م ن
الدراسات التي ت ّمت في الق رن العش رين داخ ل حق ل فلس فة اللغ ة .أ ّم ا تلخيص ھا بقلم ه
فھو كما يل ي« :أ/أن يك ون المعن ى البرقم اتيكي للعالق ة البينشخص ية ق ابال ألن ي درك
بالعقل )أن يكون ثمة معنى يمكن التعبير عنه في صيغة جملة إنجازية( وك ذلك األم ر
في نفس الوقت للمكون ة القض وية  propositionnelleلبيانھم ا .ب/االعت راف بحقيق ة البي ان
المص اغ بواس طة فع ل الك الم )أو االعت راف بالمس لمات الوجودي ة لمحت وى القض ايا
المش ار إليھ ا ھن اك( .ج/االعت راف بص حة المعي ار ال ذي يمك ن أن يُــ َع ـ ّد فع ل الك الم
المنج ز ،ف ي ك ل م رة ،إنج ازا ل ه .د/ع دم وض ع إخ الص ال ذوات المھتم ة موض ع
شــ ّ
ك».(26
فكل تواصل ي رتبط ض رورة بھ ذه الم زاعم األربع ة الت ي تمث ل ش رط إمك ان حص ول
إجماع في حوار واقعي .وال يعني إحصاء ھذه المزاعم أن كل حوار واقع ي يس تجيب
بص دق لھ ذه الم زاعم .إنھ ا مس لمات يعت رف بھ ا ك ل م ن يش اء ال دخول ف ي تواص ل
كالمي مع اآلخر دون أن يستتبع ذلك ضرورة التزام ه بھ ا .وھ ي م زاعم ال تح د فق ط
فعل الكالم الخاص باألخالق بل ھي ممتدة إل ى الح وار ال ذي موض وعه العل م .والت ي
تطمسھا المعقولية التقنية واالستراتيجية عندما تحل داخلھا حج ة الق وة أو حج ة النق ود
محل حجة العقل.
وإرساء المبدأ األخالقي الكوني عل ى نظري ة ف ي الحقيق ة يق وم عل ى اعتق اد ف ي قابلي ة
القض ايا اإليثيقي ة للحقيق ة وذل ك خالف ا لم ا ي دافع عن ه ك ل م ن النس بويين ال ّريبيين
واألرس طيين والوض عيين .وم ن ثم ة تك ون اإليثيق ا موض وعا لمعرف ة ال تق لﱡ مكانتھ ا
عن مكانة المعرفة العلمية .لـــذلك ف إن إيثيق ا الح وار ت راھن كثي را عل ى إع ادة تأھي ل
العقل العملي بع د أن وق ع تھميش ه م ن قب ل ھيمن ة المعقولي ة العلمي ة الت ي ط ردت ك ل
القيم من دائرة المعقولية والموضوعية وحصرتھا في خانة الذاتية الضيقة .وعلى ھذا
األساس فإن دائرة المعقول تجد نفسھا قابلة ألن تتّسع حتّى تشمل القول اإليثيقي.
ذلك ما توضحه نظرية آبل في أنماط المعقولية.
ب  -نظرية أنماط المعقولية في فلسفة آبـــل
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لقد صــاغ آبــل نظرية فلسفية حول المعقولية يجد فيھا القول اإليثيق ي مكانت ه الممي زة
ل ه ع ن بقي ة أنم اط المعقولي ة .وھ ي «نظري ة يكونھ ا العق ل ع ن نفس ه ك آخر ليتج اوز
إلغ اء م ا بع د الحداث ة للعق ل بواس طة العق ل األدات ي» 27فوحداني ة العق ل وف ق ھ ذه
النظرية ال تتعارض مع التمييز المجرد بين أنماط المعقولية التالية ):(15
 -1المعقولية المنطقية الرياضية وھي في أدنى درجاتھا معقولية مجردة يتضمنھا مبدأ
عدم تناقض القضايا أو وظائفھا.
 -2المعقولي ة التقني ة العلمي ة ونج دھا ض منيا ف ي مس لمة التع اكس ف ي فع ل الت دخل
األداتي والفعلي وفي التحليل ال ّسببي التجريبي.
 -3المعقولية اإلستراتيجية وھي معقولي ة مج ردة يتض منھا التطبي ق العكس ي التّف ﱡك ري
للمعقولية األداتية على التعامل اإلنساني وعلى التواصل.
وتحدي د ھ ذه المعقولي ة ھ و الموض وع األول ال ذي انطل ق من ه ھابرم اس ف ي نظري ة
الفعل التواصلي لينقد الخلط الواقع بين الفعل اإلسترتيجي والفعل التواصلي.
 -4المعقولي ة اإلجماعي ة والتواص لية معقولي ة مج ّردة يتض ّمنھا التنس يق الممك ن ب ين
األفع ال التواص لية عل ى قاع دة التماس ك المع روف ف ي ض رورات الص الحية األرب ع
والتي تتض ّمنھا أفعال اللغ ة .وھ ي المعقولي ة الخاص ة ب العلوم اإلنس انية الت ي ت ت ّم فيھ ا
العالقة بين ذات وذات وليس بين ذات وذات قد ت ّم تحويلھا إلى موضوع .إنھا معقولية
تجعل من الفھم والتأويل مدخال أساسيا لھذه الدراسة.
 -5معقولي ة الح وار وھ ي معقولي ة مج ردة تتض من ف ي أدن ى درجاتھ ا الق درة عل ى
التساؤل النقدي عن ضرورات صالحية معقولية اإلجماع والتواصل وقدرة المصادقة
عليھا بواسطة التف ﱡك ر وف ق مب دإ ع دم التن اقض ال ذاتي اإلنج ازي ال ذي يخض ع ل ه م ن
يبرھن بواسطة طرق معقولية اإلجماع والتواصل المتحررة من ثقل الفعل.27
وتمث ل ھ ذه المعقولي ة عل ى مرات ب أرش تكتونية المعقولي ات وإليھ ا تع ود وظيف ة النق د
والتوليف التي تجعل العقل قادرا على أن ينظر إلى نفسه على أنّه ھو ھو وغيره وھي
تم ّكن م ن التج اوز الج دلي )ب المعنى الك انطي( لن زاع الملك ات ،وھ ي الممثل ة للفلس فة
األولى في الفكر المابعد ميتافيزيقي.29
ج  -العقل والوظيفة التواصلية للغة
 -1تؤ ّك د نظري ة آب ل عل ى أن العق ل واح د ولك ن أنماط ه متع ّددة .فللعق ل اس تعماالت
مختلفة .والمعقولية الفلسفية الت ي ن درك بھ ا الق يم ال يمك ن ر ّدھ ا إل ى مج رّد الوض وح
المنطقي الرياضي ب ل إل ى عق ل برھ اني متميّ ز ع ن ذل ك .ف األخالق ال تخض ع ل نفس
المنطق الذي تخضع له الرياضيات والفيزياء .ليس ثمة تصور واحد للعق ل كم ا ل يس
ثمة علم واحد وكذلك تختلف البرھنات باختالف المجاالت العلمية.
 -2لذلك ليس ت ال ذات الواحدي ة ھ ي المرج ع ف ي س ن المب دإ اإليثيق ي ب ل ھ ي بينذاتي ة
تتضح في الحوار القائم على مسلمات الحقيقة العقلية ،أي تتضح في تحلي ل االس تعمال
البرقماتيكي للغة مرفوعا إلى وضعية مثالية للحوار .فالقبلي ال يتم البحث عنه ھنا كما
ھو الشأن لدى كانط في تفكيك عملية المعرفة قبل انخراط الذات فيھ ا ب ل ع ن طري ق
تحلي ل لمس ار الك الم ال ذي يك ون في ه الح وار دوم ا س ابقا للتأم ل ال ذاتي ومرجع ا ل ه.
ويأتي التحليل البرقماتيكي عل ى بي ان مختل ف العالق ات الت ي يربطھ ا فع ل الك الم ب ين
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األلف اظ والمع اني وب ين العالم ات والس ياق ال ذي توج د في ه والعالق ات الرابط ة ب ين
ال ذوات ) .(Austinويفض ي ذل ك إل ى تح ّول ف ي النظ ر إل ى اللغ ة ث ر ّ
ي باالس تتباعات
الفلسفية وقوامه اعتبار الوظيفة التواصلية للغة سابقة لوظيفتھا المعرفية ومؤسسة لھا.
 -3ال تعني البراقماتيك التي تقوم عليھ ا إيثيق ا التواص ل البح ث ف ي أش كال الح وارات
الواقعية بل البحث في ش كل مث الي أو يوت وبي م ن الح وار ت ؤول في ه الكلم ة لص احب
الحجة العقلية األقوى .إنه شكل من الحوار قد ال نجد مطابقة له في الواق ع حي ث غالب ا
ما تك ون في ه الكلم ة العلي ا للق وة أو لمص لحة إس تراتيجية بحت ة .وم ن ثم ة تح افظ ھ ذه
البرقماتي ك عل ى ص لتھا بالفلس فة المثالي ة الحديث ة الت ي أول ت للعق ل مكان ة ممي زة ف ي
النظر والعمل معا .ومثالية مبدإ إيثيقا التواصل تظھر في ھذه الصياغة «افع ل كم ا ل و
كنت عضوا في مجموعة مثالية من التواصل».
 -4تتج اوز إيثيق ا الح وار إيثيق ا االقتن اع الت ي نق دھا فيب ار والمح دودة داخ ل مرجعي ة
الذات الواعية والتي تكتفي باعتبار التناقض الصوري بين المب دأ الكل ي وقاع دة الفع ل
دليال على عدم أخالقيته .فالحوار يدفع الذات إلى االنفتاح على اآلخ ر كمح اور ك وني
لكي يكـ ّون معه معايير صالحة .لذلك يك ون التح اور كفع ل مش ترك توطئ ة لمس ؤولية
مشتركة تتسع بدورھا إلى بينذاتية ال تح ّدھا سوى اإلنسانية.
فإيثيق ا الح وار تس لم بم وت اإلنس ان دون أن تش اطر الق ائلين ب ذلك التبع ات العملي ة
الدائرة حول إفراغ القيم اإلنسانية من قيمتھا .فإيثيقا الحوار إيثيقا «مسؤولية وتض امن
وعدالة».30
وباقتضاب إن إرساء أخالقيات الحوار على مبدأ الكوني ة يرم ي إل ى تحمي ل اإلنس انية
مس ؤولية تبع ات أفعالھ ا عل ى ص عيد ك وني .ھك ذا تك ون ھ ذه الفلس فة ق د عمل ت عل ى
الذھاب بعيدا بإيثيق ا عقلي ة م ن دائ رة اإلص الح ال ديني إل ى فلس فة تجع ل نفس ھا مي دانا
للتفكير الح ّ
ق في ما ھو إنساني وھنا بالذات يتجلّى بعدھا التط ّوريّ.
د  -حدود أخالقيات الحوار أو معضلة العبور من النظرية إلى التطبيق
إن تأسيس إيثيقا الحوار على مبدإ كوني صوري باإلستناد إل ى نظري ة حقيق ة ونظري ة
في أنماط المعقولية يفسح المجال أمام رسم حدودھا.
وقد عبّر آبــل عن ذلك في الكلمات التالية « :تكمن حدود إيثيقا الح وار  ...ف ي أنھ ا ال
تمث ل ف ي أفض ل األح وال إال إيثيق ا خاص ة تخ دم ال ذين يتح اورون وليس ت ھ ي إيثيق ا
موجھة إلى الناس بوصفھم خاضعين لنزاعات مصالح وعليھم أن ينش طوا ف ي الع الم
المعيش» 31ويعن ي ھ ذا المش كل أن ح ل معض لة التأس يس بواس طة التس ليم بمعقولي ة
حوارية مثالية يعزز مكانة اإليتيقا كنظرية ولكنه يترك مشكل تطبيقھا مطروحا.
ويعني ھذا المشكل أيضا أن البناء النظري الذي صاغته ايثيقا الحوار قادر عل ى لع ب
دور المرجع في حكم عقلي على الوضعيات و النزاعات ولكن العالم الفعلي بعي د ع ن
االستجابة للتحقق الفعلي لمجموعة الحوار المثلى.32
ف إذا كان ت اإليثيق ا تبح ث لمب دئھا ع ن «ص الحية كوني ة وبينذاتي ة ومس تقلة ع ن
المناسبات» 33فإنھا حققت ذلك على صعيد نظري مع االنتھاء من عملية التأسيس.
ولك ن التأس يس نفس ه ينش ئ نظري ة إيثيقي ة منش غلة بالت اريخ أي فلسفــــ ـة تبح ث م ن
جھ ة أخ رى ع ن المس لك الم ؤ ّدي إل ى تحقّ ق اإلنس انية كم ا تس توجبھا إيثيق ا الح وار،
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مس لك يرتق ي باإلنس انية المتنوع ة والمختلف ة والمتنازع ة والمنقس مة والمھ ددة لنفس ھا
وللعالم وللحياة إلــــى ما يجب أن تكون عليه.
والبحث في معضلة النظرية والتطبيق ھو سبيل اإليثيق ا لل وعي ب ذاتھا واالس تفادة م ن
النقد الذي وجھه ھيقل ،من منظور أخالقية جوھرية ،لصورية األخالق الكانطية.
ويقــ ـدم لن ا آبـ ـل ھ ذا التقاب ل ب ين المب دإ الترنس ندنتالي والواق ع الفعل ي ال ذي تمث ل
النظرية وعيا به في شكل تناقض جدلي ،بين المثالية والمادية أو بين ھيج ل وم اركس
وذلك في الفقرة التالية:
«كـ ـل م ن يب رھن ھ و يس لّم بش يئين ف ي ذات الوق ت  :أوال بمجموع ة تواص لية فعلي ة
يك ون ھ و عنص را منھ ا بواس طة مس ار جمعن ة  socialisationويس لّم ثـ ـانيا بمجموع ة
تواصلية مثالية تكون قادرة مبدئيا على فھم مناسب لمعنى براھينھا وعل ى الفص ل ف ي
الحكم عن حقيقتھا .ويكمن الطابع الجدلي ل ذلك ف ي افت راض اإلمك ان الفعل ي للمجتم ع
ال واقعي ،م ع العل م ف ي أغل ب األحي ان ،أن المجموع ة الفعلي ة الت ي ينتم ي إليھ ا الف رد
بعيدة ال ﱠشبه عن المجموعة المثالي ة للتواص ل .إال أن البرھن ة ل يس لھ ا م ن خي ار آخ ر
غير مجابھة ھذه الوضعية اليائسة والمليئة باألمل في نفس الوقت».34
ومعل وم أن مش كل الواق ع والتطبي ق تطرح ه إيثيق ا الح وار م ن جھ ة كونھ ا إيثيق ا
مسؤولية منشغلة بالتاريخ .وح ّل ھذا التناقض الجدلي من مھا ّمھا األساس ية وال يك ون
مج ّرد ح ّل كما يقتضيه العقل العملي الكانطي بل بإنشاء قسم من اإليثيقا يص بغ عليھ ا
طابعھ ا االجرائ ي والت داولي يت رك مض امين الق يم مش روعا لإلنج از ف ي الفض اءات
الفعلية للمجتمعات البشرية .وھذا ما يظھر في ما يس ّمى حوار الثقافات أو الحضارات
أو أيضا ال ّديانات.
لو عدنا إلى أنم اط المعقولي ة ف إن ھ ذا المب دأ يقتض ي تك امال ب ين المعقولي ة التواص لية
والمعقولية االسترتيجية أي اتباع إج راءات ف ي الواق ع لغاي ة تجمي ع الش روط الالزم ة
لقيام معقولية الحوار ،إنھا استراتيجيا إيثيقية.
وال ب ّد من نقد العوائق التي تمنع من تحقّق ھذه اإليثيقا الكونية وھذا ما فعله ھابرم اس
ف ي الجمل ة الموالي ة« :يج ب أن نق در عل ى بي ان أن مب دأنا األخالق ي ال يكتف ي بعك س
األحكام المسبقة لمواطن ذ َكـر وبالغ وأبيض وبرجوازي )فضال عل ى أن أوروب ا اآلن
ليست ذلك فقط( منحدر م ن وس ط أوروب ا» ف التخلص م ن ھ ذه األحك ام المس بقة الت ي
تك ّون عصب المركزية األوروبية ھو الخطوة الض رورية لالتج اه ف ي طري ق الكوني ة
البشريّة .وال يخفي ھابرماس أن ھذا القسم م ن اإليثيق ا ھ و األص عب .وھ ذه المعض لة
منظورا إليھا من جھتنا لھي أش ّد تعقيدا ألننا ل ّما نعزم على االنخ راط ف ي ھ ذه الكوني ة
اإليثيقي ة فإنن ا بالبداھ ة لس نا الم واطن األوروب ي األب يض وال ذكر والبورج وازي ألن
القسم األعظم من مآسينا الراھنة ،وم ا أكثرھ ا ،ناتج ة ع ن ھ ذا الوض ع إل ى درج ة أن
الممانعة العنيدة التي نشھدھا اليوم في صفوفنا باسم خصوصية إثنية أو ملّية تعبّر ع ن
ي أس مري ر أحدث ه فين ا مش روع الحداث ة المش حون بمص لحة غربي ة ض يقة أدت إل ى
تھميشنا عن الحركة التاريخية التق ّدمية.
خاتمـــــة
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لقد تمكنت الحضارة الغربي ة أن تس تم ّد م ن ص راعاتھا ال ّدامي ة دروس ا قيّم ة .فنجح ت
في االنتقال من االقتتال الديني الذي أفرز مقوالت الحروب المق ّدسة إل ى التّعاھ د عل ى
التعايش المش ترك ب ين األوروبي ين ،وم ن الكنيس ة المش رفة عل ى سياس ات ال نّظم إل ى
الدولة السيادية المكتفية ب ذاتھا ف ي تس يير الش أن الع ام داخ ل ت راب األ ّم ة .وم ن ال دين
ال ذي باس مه ي ت ّم التفت يش واإلرع اب إل ى العل م والفلس فة اللّ ذين ال ينم وان إالّ بالكس ر
المتواصل للحواجز التي تفرض على الوقائع والقيم .وقد استطاعت أوروب ا أن تنتش ر
في العالم وأن تفرّخ عالما آخر يكون امتدادا لھا وھذا الخ روج ك ان ب دوره ف ي البداي ة
يخض ع ألخالقي ات ديني ة ث م اتخ ذت ال دوافع رداء حض اريا وثقافي ا تؤ ّك ده مركزي ة
شرس ة ذات بع د اس تعماري تس يطر علي ه معقولي ة أداتي ة واس تراتيجية تخت زل جمي ع
األبع اد اإلنس انية ف ي الق ّوة والمص لحة .وتق ّدم لن ا الفلس فة األوروبي ة ف ي مث ال إيثيق ا
الح وار مقترح ا لح ل المش اكل الت ي يطرحھ ا الس لوك األخالق ي عام ة )وھ و يش مل
الس لوك ذا البع د ال ديني أيض ا( وتطم ح ھ ذه اإليثيق ا ف ي تن اول المش اكل ذات البع د
الشمولي )على صعيد الكوكب( والتي تتسبب فيھ ا المجموع ات البش رية ف ي عالقاتھ ا
ببعضھا أ ّوال وبالمحيط اإليكولوجي ثانيا.
فھل نع ّد أنفس نا )كج زء م ن البش رية( معني ين بھ ذه اإليثيق ا أو عل ى األق ل معني ين بم ا
تعنى به ھذه اإليثيقا أم نواصل التمسّك بخصوصية نريد فرضھا عل ى البقي ة ث ّم نعي ب
على اآلخرين فرض خصوصياتھم علينا ف ال يك ون م ن خي ار آخ ر غي ر أورب ة الع الم
وغربنته أو أسلمته؟
ھل علين ا أن نتعام ل م ع ھ ذه المح اوالت الفلس فية ذات البع د الك وني واإلنس اني عل ى
أنھا مجرّد حيل لإليقاع بنا وأن نعتبر المشتغلين منّا عليھا ھم أتباع الغرب؟
ودون التس رع ف ي تق ديم أجوب ة ج اھزة ن و ّد التنبي ه إل ى ّ
أن الغ رب ل يس كتل ة واح دة
وليس اتجاھا واحدا إذ منه من يؤ ّكد نھاية الت اريخ وص راع الحض ارات ويحش رنا ف ي
المواجھة المباشرة ومنه من ينظّر لل ّسلم والتعايش فمع أ ّ
ي طرف نريد أن نقف؟
وأخي را ّ
إن إيثيق ا الح وار ف ي قس مھا النظ ري تواج ه معض لتين :األول ى مثاليتھ ا أو
يوتوبيتھا في تصورھا إلمكان حوار تسوده الحجّة العقلية ال حجّة الق ّوة ،والثاني ة ع دم
قدرتھا على اإلجابة العقلية عن سؤال لماذا نختار أن نكون كائنات أخالقية؟
أ ّما على مستوى التطبيق ّ
فإن المشاكل التي تعوق التواصل بين األفراد والجماعات
جسيمة ّ
ألن الحوار يس تعمل غالب ا ش عارا يخف ي حقيق ة ھيمن ة األقوي اء عل ى الض عفاء
فيكون غذاء دعاية يستفيد منھا مغلوب على أمره ل ّما يظھر وكأنه النّد للقويّ.
وإن أردنا إجابة عن األسئلة السابقة فعلينا أن ال ننسى ّ
أن الحوار وآداب ه ليس ا غ ريبين
عنّا كما لسنا أعداء العقل والمعقوليات.

 - 1ومما جاء فيھا «بعد البحث بكل عناية عما يمكن أن يكون نافعا لخير وس الم الدول ة ،وعم ا يمك ن ،ف ي جمل ة ذل ك ،أن ي ؤ ّدي خدم ة
ألكثرية الناس ،رأينا قبل ك ّل شيء آخر وجوب تسوية كل ما ھو مختصّ باالحترام الواجب للذات اإللھية ،بغية إعطاء المسيحيين وكاف ة
المواطنين حرية التم ّشي على الدين الذي يختارونه» أنظر أندريه إيمار وجانين أوبوايه ،تاريخ الحضارات الع ام روم ا وامبراطوريتھ ا،
نقله إلى العربية فريد م .داغر وفؤاد ج .أبو ريحان المجلّد الثاني ،منشورات عويدات بيروت 2003م ص.564
سرة في األديان والمذاھب واألحزاب المعاصرة على الموقع التالي
 - 2استفدنا في تاريخ المسيحية األولى من الموسوعة المي ّ
www.saaid.net/
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 - 3التي أطلقت على نفسھا اسم الكاثوليكية وھو لفظ من أصل إغريق ي ويعن ي الك وني أو الع المي وال يطل ق إال عل ى ال دين الص حيح
فيق ال «إيم ان الك اثوليكي وال دين الك اثوليكي والكنيس ة الكاثوليكي ة» انظ ر ھ ذا التعري ف ف ي معج م األكاديمي ة الفرنس ية الطبع ة األول ى
)1694م(.
على الموقع اإللكتروني التالي
http://colet.uchicago.edu/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=catholique

بتاريخ  27مارس 2008م.
 - 4يناھز عدد الكاثوليك في العالم  900مليون ،أربعون بالمائة منھم في أميرك ا الالّتيني ة وثالث ون بالمائ ة ف ي أوروب ا وتع ّد فرنس ا 42
مليون كاثوليكي .أ ّما عدد البروتستانت فھو يتراوح بين  300و 450مليون ،ثلثھم في أوروبا والثلث األخر في الوالي ات المتح دة والثل ث
الباقي يوجد بالخصوص في إفريقيا واآلن في أميركا الجنوبية.
أنظر
(avec la collaboration de Claire MONCELON,Dictionnaire des groupes religieux, Jean VEMETTE
(collection politique aujourd’hui), Puf 1995,éditions Delta,Liban 1996
 - 5والكلمة أصلھا إغريق ي  Katholikosوتعن ي «كلّ ي أو ك وني» ويطل ق عليھ ا أيض ا الكنيس ة «ال ّال تيني ة» )لتفريقھ ا خ الل الحقب ة
الوسيطة عن «األرثودوكس» الذين يس ّمون «إغريقا»( وتس ّمى أيضا الكنيسة «الرومانية» ألنھا تعت رف بأولوي ة الكرس ي الرّس ولي ف ي
روما.
أنظر نفسه ص.60
 - 6وھم يتكوّنون من ثالثة تيارات كبرى أصلية حول لوثر وزفنغلي وكالفن وكذلك من تيار خصوصي آخ ر وھ و اإلنغليكاني ة وم نھم
نشأت «كنائس اإلصالح» خاصة منھا:
L’anabaptisme /Congrégationnisme (ou Puritanisme)/Les presbytériens d’Ecosse/Les Quakers/Les Pentecôtistes

 - 7ھذه المعلومات وما يليھا مستقاة من كتاب
Mgr de Ségure, Causeries sur le protestantisme d’aujourd’hui ,1894
أنظر شذرات منه في العنوانين التاليين
1- L'Eglise catholique est intolérante alors que la "réforme" protestante a apporté au monde un bien inappréciable
2- Le protestantisme recouvre le vrai christianisme, le christianisme primitif que le catholicisme a dévoyé...
في العنوان التالي
http://www.christ-roi.net/index.php
الزيارة ت ّمت في  13مارس 2003م

 - 8األنغليكانية تعود إلى القرن السادس عشر وقد ارتبطت نشأتھا بقطع الملك ھنري الثامن عالقاته الديبلوماس ية م ع باب ا روم ا )س نة
1531م( الذي رفض طالقه فأعلن الملك نفس ه قائ دا أعل ى لكنيس ة أنجلت را  .وال يحبّ ذ األنغليك ان تس مية أنفس ھم بروتس تانت ب ل يس مون
أنفسھم كاثوليكا غير رومانيين واألنغليكان إصالحيون بشكل مختلف عن اإلص الح ال ذي يج ري ف ي اوروب ا القاري ة حي ث يق ود حركت ه
دعاة مصلحون مثل لوثر وكالفن في حين انطلق اإلصالح األنغليكاني بفعل القطيعة الملكية.
 - 9نفس المصدر السابق.
 -10أنظر حول ھذا وما يليه مقاال سخنا كتبه أحد الالّھوتيين الحاليين الذين طالتھم آل ة التفت يش الكاثوليكي ة ،المق ال بعن وان Je suis :
un théologien libre Juan José Tamayo Acosta

يوجد على العنوان التالي:
http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/tamayo_acosta/tamayo_acosta.htm

الزيارة ت ّمت في  15فيفري 2008م
 -11مثل الح ديث ع ن الق راءة الكاثوليكي ة للت اريخ عموم ا ولت اريخ األدي ان عام ة ولتاريخھ ا ھ ي بال ذات وك ذلك األم ر بالنس بة لجمي ع
المذاھب األخرى مسيحية كانت أم ال وھذا ما يحشرھا في خانة اإليديولوجيا.
 -12أنظر مقال
Leila ben Salem, Juifs et arabes histoire d’une symbiose
http://www.bismi.net/articlelecture.php?id=334
تاريخ الزيارة  8أفريل 2008م

J. P CHARNAY, Regards sur l’Islam, Freud, Marx,Ibn Khaldun (collection Essais et -13
Philosophie),L’Herne, Paris 2003 p48

 -14لقد أثارت تصريحات بنوا  16إثر زيارته للبرازيل خالل شھر ماي 2005م موجة م ن االحتجاج ات الش ديدة الت ي بلغ ت المس توى
بأن البعثة البابوية كانت رحمة للھنود األصليين ّ
أن البابا عندما يصرّح ّ
السياسي الرسمي .فقد اعتبر تشافيز ّ
فإن تصريحه يقوم على كثير
من المغالطة واال ّدعاء ألنه بعيد عن كشف الحقيقة وعن االعتراف بالمسؤولية عن أفعال اإلبادة وتبعاتھا.
أنظر مثال
Les propos du pape sur l’évangélisation des Indiens provoquent un tollé

في العنوان التالي

http://www.madanight.com/forums/benoit-xvi-le-negationniste-t3987.html

بتاريخ  5فيفري 2008م.

Francisco DE VITORIA, Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre, Introduction, traduction et notes par Maurice -15
)BARBIER, librairie Droz-Genève, Switzerland 1966(Les classiques de la pensée politique, Collection dirigée par G.BUSINO
.p94
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 -16ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن ﻣﻘﺎﻝ رﻗﻣﻲ
Dr Zeinab ABDELAZIZ mardi 22 mai 2007 Honte à Benoît XVI qui nie la
responsabilité de l’Eglise en Amérique latine dans le soutien aux dictatures
militaires et dans l’ethnocide des Indiens

 -17دايان رافي تش ،مخت ارات م ن الفك ر األميرك ي )كلم ات حرك ت أم ة بأس رھا( ،ترجم ة نمي ر عب اس مظف ر وص ادق اب راھيم ع ودة،
مراجعة فاروق منصور ،عمان ،دار فارس للنشر والتوزيع1998 ،م ص.217-216
ّ « -18
إن التّعطش إلى الذھب والثروة ھو حافز لتذليل المخ اطر والمح ن وھ و ف ي نف س الوق ت أيض ا س بب الق در األكب ر م ن فضاض ة
ّ
وعنفھم..إن أراضي أمريكا تمكن رجال ينحدر من وسط وضيع من الحصول على الثروة والس لطة وي ت ّم واالعت راف ب ه...
الكنكستادور
وال يجب االعتقاد ّ
أن الكنكستادور األسباني قد كان واثقا من أنّه يطيع ﷲ عندما يطرد غير المؤمنين م ن أرض ه ،تمام ا مثلم ا ك ان يفع ل
مع مسلمي شبه الجزيرة اإلبيرية إبّان استعادتھا  Reconquistaوھو يجبر الھنود بالقوة على اعتناق المسيحية» أنظر
"conquistador." Microsoft® Études 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006
Microsoft Corporation.

 -19أنظر مقالنا:
العلمانية الفاصلة والعلمانيات األخرى ،مجلة التسامح العدد التاسع عشر )صيف 1428ھـ 2007-م(.
 -20جون لوك رسالة في التسامح )ترجمة عبد الرحمان بدوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت 1988م(.
 -21مقتبس من نصوص فولتير المرقمنة على العنوان التالي
http://www.voltaire-integral.com/Html/00Table/4diction.htm

الموقف الفلسفي من التسامح لم يصل لدى الكثير من الفالس فة المح دثين إل ى درج ة الكوني ة وھ ذا ب يّن ف ي مواق ف
لوك من فعل األوروبيين في سكان العالم الجديد وفي موقف فولتار من الديانة المح ّمدية.
Max WEBER, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904-1905) -22
نص رقمي على العنوان التالي
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html
أنظر أيضا الترجمة العربية
ماكس فيبر ،األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية ،ترجمة مح ّمد علي مقلّد ،مركز اإلنماء القومي لبنان )بدون تاريخ(.
Max WEBER, Le savant et le politique, Plon 1960, p161 -23
APEL(K.O), L’éthique de la discussion:sa portée ,sa valeur, Traduit par Christian BOUCHINDHOMME in Encyclopédie -24
philosophique universelle- l’univers philosophique, Volume dirigé par André JACOB, Presses Universitaires de France, Paris
1991 p7.

سنذكر ھذا المرجع الحقا ونشير إليه بعبارة  :آبل ،الكون الفلسفي ص كذا.
 -25البراقماتيك ويقابلھا في الفرنسية كلم ة  pragmatiqueوھي في عرف الوض عية الجدي دة مرحل ة م ن الدراس ة اللغوي ة تھ تم بق يم
نش اط البيان ات ّ
ألن إعالنھ ا يمثّ ل خاص ية ب ين األف راد ويج ب التميي ز ب ين البراقماتي ك والم ذھب الفلس في المس ّمى البراقماتي ة Le
pragmatisme
أنظر التعريف مثال في Les notions philosophiques(Dictionnaire)Puf 1990

-26

HABERMAS, Sociologie et théorie du langage,A Colin,Paris1995p107

Discussion et responsabilité,1- l’éthique après Kant, traduit de l’allemand par Christian -27
BOUCHINDHOMME,Marianne CHARRIERE et Rainez ROCHLITZ, les éditions du Cerf,Paris1996 p8.

)APEL(K.O

 -28آبــل ،الكون الفلسفي ،ص.162
 -29ھذه الفكرة أساسية لدى ھابرماس وھو يركز عليھا في العديد من كتبه ،أنظ ر م ثال الفص ل الس ابع وعنوان ه وح دة العق ل ف ي ص لب
تعدد أصواته في
ROCHLITZ, édition HABERMAS(J), La pensée postmétaphysique( Essais philosophiques), traduit de l’allemand par Rainez
Armand Colin, Paris 1993.

والجزء الثالث بعنوان العقل العملــي من كتاب

Paris1992. De l’éthique de la discussion, traduit de l’allemand par Mark HUNYADI, les éditions du Cerf,
APEL(K.O) Discussion et responsabilité -30

 -31آبــل  ،الكون الفلسفي ص.158

 -32المرجع في ھذه النقطة بالذات ھو أيضا كانط أنظر مثال ما كتبه في أسس ميتافيزيقا األخالق
«فاالنسان الذي تتنازعه ميول شتى قادر ،دون شك ،على إدراك فكرة عقل عملي ولكن ال تتيسر له القدرة على جعل ھ ذه الفك رة ناجع ة
في سلوكه في الواقع العياني» أسس ميتافيزيقا األخالق.
 -33آبــل ،الكون الفلسفي ص .154
APEL(K.O),Sur le problème de la fondation rationnelle de L’éthique à l’âge de la science- l’a priori de la communauté -34
communicationnelle et les fondements de l’éthique, traduit de l’allemand par Raphaël LELLOUCHE et Inga
MITTMANN,Presses universitaires de Lille pp130-131.
HABERMAS(J), De l’éthique de la discussion p18 -35
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نظرة في التشدد المسيحي


مصطفى بوھندي

لم تك ن ال دعوة المس يحية م ع الس يد المس يح -علي ه الس الم -إال ث ورة عل ى التش دد ال ديني بك ل
أنواعه ،ومنه التشدد اليھودي الذي ح ّول الدين إلى أوزار وأغالل طوقت عن ق اليھ ودي حت ى
ك ادت تخنق ه؛ ومنع ت غي ر اليھ ودي م ن أن ي دخل ف ي رحم ة ﷲ الت ي ھ ي خاص ة بالش عب
المختار؛ ولم تكن دعوت ه علي ه الس الم إال محاول ة إلزال ة تلك م األوزار وكس ر تلك م األغ الل،
التي تحملتھا البشرية حينا غي ر قص ير م ن ال دھر ،وتبش يرا برحم ة ﷲ الت ي تش مل ك ل ك ائن
حي ،وال تختص بفئة على حساب الفئات األخرى من الناس؛ فآمن ت طائف ة م ن بن ي إس رائيل
بدعوته وكفرت طائفة ،وادعت الك افرة منھ ا أن المس يح ال ذي ب ين ظھ رانيھم ل يس إال مس يحا
دجاال ،وكل معجزاته التي رأتھا أعينھم إنما ھي سحر مبين ،وھي من الق درات الت ي س خرھا
ﷲ على يده ،ليفتن بھا عموم الناس ،وعلى المؤمنين حقا أن يكفروا به وال يغتروا بآيات ه ،وأن
ينتظروا المسيح الحقيقي ال ذي يظھ ر ف ي آخ ر الزم ان ،وھ و س يقتله؛ وس يمأل األرض ع دال،
بعد أن ملئت ظلما؛ وسيجلس على كرسي أبي ه س ليمان ويعي د مج د مملك ة أبي ه داود ،ويتحق ق
على يديه الوعد الذي قطعه ﷲ لجده إب راھيم ،بملكي ة أرض الميع اد ملك ا أب ديا ل ه ولنس له م ن
بعده؛ وعلى ذلكم األمل استمر اليھود بعد ذلك الزمان في انتظ ار مج يء المس يح اب ن س ليمان
ابن داود ابن إبراھيم  ،الذي يحقق الوعد ويقيم المملكة ويحكم بين الناس في آخر الزمان.
كانت رسالة المسيح ،كما ھي رسائل أنبياء بن ي إس رائيل -عل يھم الس الم -عموم ا ،دع وة إل ى
التوبة إلى ﷲ وترك المعاصي والذنوب ،وإعادة االعتبار للعمل بدل النسب ،واالھتم ام بعم ق
الدين ال بشكله« :توبوا فقد اقترب الملكوت» ،و «اعملوا أعماال تليق بالتوبة» ،1و «ال تقولوا
في أنفسكم إن لنا إبراھيم أبا ،فإن ﷲ قادر على أن يخرج من ھذه الحج ارة أبن اء إلب راھيم»،2
و «لو كنتم أبناء إبراھيم لعملتم بأعمال إبراھيم»3؛ وكان -عليه الصالة والس الم -ينب ه إل ى أن
المعب د إنم ا وض ع لإلنس ان ال اإلنس ان للمعب د ،وأن الص الة والص يام والص دقة وك ل أش كال
القربان ،إذا كانت من أجل أن يراھا الن اس فھ ي ال تص ل إل ى ﷲ ،ول ذلك ف إذا ص لى اإلنس ان
وص ّدق وصام ،فليكن بينه وبين ربه وليس بينه وبين الناس؛ وأقام من أج ل محارب ة الم رائين
حملة كبيرة؛ وبيّن أن العبادة التي يقبلھا ﷲ أكثر من أي عب ادة أخ رى ھ ي م ا ينف ع الن اس وال
يضرھم« :فإن قدمت قربانك إلى المذبح ،وھناك تذكرت أن ألخي ك ش يئا علي ك ،ف اترك ھن اك
قربانك قدام المذبح ،واذھب أوال اصطلح مع أخيك ،وحينئذ تعال وقدم قربانك».4
وكان ت رس الته -علي ه الس الم -دع وة إل ى الكم ال اإلنس اني ،ال ذي ال يكتف ي بع دل الش ريعة
والقانون وإنما يتجاوزھم ا ليص ل إل ى رحم ة ﷲ وكمال ه« :س معتم أن ه قي ل :ع ين بع ين وس ن
بسن ،وأما أنا فأقول لكم :ال تقاوموا الشر ،ب ل م ن لطم ك عل ى خ دك األيم ن فح ول ل ه اآلخ ر
أيضا ،ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك ل ه ال رداء أيض ا ،وم ن س خرك م يال واح دا
فاذھ ب مع ه اثن ين ،وم ن س ألك فأعط ه وم ن أراد أن يقت رض من ك ف ال ت رده» ،5وف ي ش أن
العالقة مع اآلخر كان -عليه الس الم -يق ول« :س معتم أن ه قي ل :تح ب قريب ك وت بغض ع دوك،
وأما أن ا ف أقول لك م :أحب وا أع داءكم ،ب اركوا العن يكم ،أحس نوا إل ى مبغض يكم ،وص لوا ألج ل
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الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ،لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يش رق شمس ه
على األشرار والصالحين ويمطر على األبرار والظالمين».6
ھكذا ھي إذن دعوة المسيح في أصالتھا ورحمتھا وإنسانيتھا مفتوحة لكل الناس عل ى اخ تالف
أجناسھم وتوجھاتھم وأصولھم ،بعيدة عن الغلو والعنصرية والتشدد.
لم يكد السيد المسيح -عليه السالم -يُن ِه دعوته ،حتى برز رجال الدين اليھود للكيد ل ه واالنتق ام
منه؛ وكان المسيح -عليه الس الم -عالم ا بخططھ م اللعين ة ،و ك ان م دركا تم ام اإلدراك أن ﷲ
حافظه من أياديھم األثيمة ،ولن يستطيع أع داؤه أن يص لوا إلي ه بس وء؛ وك ان كثي را م ا ينب ئھم
بعدم قدرتھم على النيل منه ،ألن المكان الذي سيس ير إلي ه ل ن يس تطيعوا الوص ول إلي ه ،وھ ذا
المكان في السماء وھم في األرض ،حتى إن أھالي أورشليم كانوا يقولون« :أما ھذا ھ و ال ذي
يريدون أن يقتلوه؟ ھا ھو يتكلم جھارا وال يقولون له شيئا .فھل اقتنع الرؤساء أنه المسيح؟».7
ولما أرسل رؤساء الكھنة إلي ه حرس ا ليمس كوه ق ال لھ م يس وع« :س أبقى معك م وقت ا قل يال ،ث م
أمض ي إل ى ال ذي أرس لني ،س تطلبونني ف ال تج دوني ،وحي ث أك ون أن ا ال تق درون أن تم أن
تجيئوا ،فقال اليھود في ما بينھم :إل ى أي ن ي ذھب ھ ذا ،ف ال نق در أن نج ده؟ أي ذھب إل ى اليھ ود
المش تتين ب ين اليون انيين ل يعلم اليون انيين؟» .8وعن دما رج ع الح رس إل ى رؤس اء الكھن ة
وأخبروھم بعدم قدرتھم على اإلمساك به ،قالوا لھم« :أخ دعكم أن تم أيض ا» .9نف س األم ر قال ه
المسيح لتالميذه في العشاء األخي ر ،عن دما أخب رھم أن س اعته ق د حان ت ،وأن علي ه أن ي ذھب
إل ى ال ذي أرس له ،فق ال لھ م« :ي ا أبن ائي س أبقى معك م وقت ا قل يال ،س تطلبونني ،ولك ن م ا قلت ه
لليھود سأقوله لكم اآلن :حيث أنا ذاھب ال تقدرون أنتم أن تجيئ وا» .10وعن دما ق ال ل ه س معان
بطرس« :لماذا ال أقدر أن أتبعك اآلن ،أنا مس تعد أن أم وت ف ي س بيلك ،أجاب ه الس يد المس يح:
«أمستعد أنت أن تموت في سبيلي؟ الحق الحق أقول لك :ال يص يح ال ديك إال وأنكرتن ي ث الث
مرات» .11وھو ما حدث فعال لبطرس ،فبكى بكاء مري را .لك ن اليھ ود لم ا فش لوا ف ي القض اء
على المسيح ودعوته ونجاه ﷲ من أيديھم« ،اجتمع رؤساء الكھنة والشيوخ ،وبع دما تش اوروا
رش وا الجن ود بم ال كثي ر ،وق الوا لھ م أش يعوا ب ين الن اس» 12إش اعات كاذب ة ع ن قتل ه ودفن ه
وسرقة جثمانه« ،فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لھم ،فانتشرت ھذه الرواي ة ب ين اليھ ود
إلى اليوم» ،13وبين النصارى كذلك.
وق د ن ص الق رآن الك ريم عل ى اخ تالف النص ارى ف ي الموض وع حي ث ق ال ف ي ش أن اليھ ود:
}وقولھم على مريم بھتانا عظيما ،وق ولھم إن ا قتلن ا المس يح عيس ى اب ن م ريم رس ول ﷲ ،وم ا
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھ م ،وإن ال ذين اختلف وا في ه لف ي ش ك من ه م ا لھ م ب ه م ن عل م إال
اتباع الظن وما قتلوه يقينا ،بل رفع ه ﷲ إلي ه وك ان ﷲ عزي زا حكيم ا{ .14وق ال المس يح وھ و
يتحدث عن نفسه} :والسالم علي يوم ولدت ويوم أم وت وي وم أبع ث حي ا{ ،وھ و األم ر ال ذي
نج د أدل ة علي ه ف ي العدي د م ن النس خ المخفي ة )األبوكريف ا( الت ي ح دثتنا ع ن العش اء األخي ر
ومحاولة القبض على المسيح ومحاصرة البيت الذي أقاموا فيه العشاء ،واكتش افھم أن المس يح
لم يكن موجودا فيه ،وأنه رفع إلى السماء كم ا أخب رھم ب ه ال ذين ش اھدوا رفع ه ،وھ و م ا دع ا
رؤساء الكھنة إلى اختالق قصة القتل والصلب ،حت ى ال تك ون البلي ة الثاني ة عل ى الن اس ش را
من األولى ،ودفعوا من أجل ذلك أمواال كثيرة للجنود ولغيرھم .وقد ب ين الق رآن الك ريم أن ﷲ
ھو الذي نجاه من أيديھم ،كما وعده عندما قال ل ه} :إن ي متوفي ك ورافع ك إل ي ومطھ رك م ن
الذين كفروا{ .لقد كان العشاء األخير إيذانا بالنھاية ،حيث لن يشرب المسيح م ن ثم ر الكرم ة
بعد اآلن ،وحيث سيوصيھم الوصية األخيرة ،وحي ث س يذھب ليبع ث الرس ول الش اھد بص حة
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ما جاء به ،والمكمل لما بدأه ،وعلى الم ؤمنين ب ه أن يؤمن وا برس الة ذل ك النب ي الخ اتم أيض ا،
ومن لم يؤمن به ،فخير له أن يوضع في عنقه حجر رحى ويلقى في البحر.
ل م يك د التعل يم المس يحي األول ،ال ذي ك ان يبش ر ب ه اآلب اء األوائ ل ،أمث ال بط رس وبرناب ا
ويعقوب يأخذ طريقه ،حتى ظھر بولس ،الحبر اليھودي ،الذي س ّمى نفسه رس وال ،وھ و األب
الحقيق ي للكنيس ة المس يحية ف ي تعليمھ ا الث اني ،وال ذي  -كم ا يق ول ع ن نفس ه  -ك ان م ن أش د
الناس عداوة لدعوة المسيح ولتالميذه ،فشارك في اضطھادھم وسجنھم وقتل بعض ھم ،إل ى أن
أعلن توبته قائال :إن المسيح قد ظھر له ،وأخبره بالتعليم الجديد ،الذي ينبغي للناس أن يأخ ذوا
به ،ويتركوا ما عداه؛ وبولس لم يأخذ تعليمه بواسطة ،كم ا ھ و الش أن بالنس بة لب اقي التالمي ذ،
وإنما أخذه مباشرة  -كما يدعي  -من الس يد المس يح ،وإن ل م ي ره؛ وعل ى ذل ك التعل يم تأسس ت
الكنيس ة المس يحية ،وحورب ت ك ل الطوائ ف ال ذي كان ت ت دعو إل ى تعل يم مخ الف لم ا ج اء ب ه
بولس ،الذي اعتبر نفس ه رس وال للمس يح ،يخب ره مباش رة بم ا علي ه أن يق ول وعلي ه أن يفع ل؛
ف اعتبر المس يح ابن ا  ،وإلھ ا كام ل األلوھي ة م ع األب وال روح الق دس؛ وق د افت دى ﷲ ب ه
البشرية من الخطيئة التي ارتكبھا األب األول ،فكما دخلت الخطيئ ة إل ى األرض بس بب رج ل
واحد ھو آدم ،فكذلك تخرج بفداء رجل واحد ھو المسيح ،ابن ﷲ وحمله ،الذي كفّر ب ه خطاي ا
الناس ،فأصبحوا بذلك من غير خطايا؛ وھذا الخالص وھذه المغفرة مجانية ،لمن آمن بالتعليم
الذي جاء به بولس؛ لكن الذي لم يؤمن به ،على الطريقة البولسية ،فال يك ون ل ه خ الص أب دا:
«ف إن أخطأن ا عم دا برفض نا للمس يح بع د حص ولنا عل ى معرف ة الح ق ،ال تبق ى ھن اك ذبيح ة
لغفران الخطايا ،بل انتظار العقاب األكيد في لھيب الن ار الت ي س تلتھم المتم ردين ،وي ا ل ه م ن
انتظار مخيف .تعلمون أن من خالف شريعة موسى ،كان عقاب ه الم وت دون رحم ة ،عل ى أن
يؤيد مخالفته شاھدان أو ثالثة .ففي ظنكم ،كم يكون أشد كثي را ذل ك العق اب ال ذي يس تحقه م ن
يدوس ابن ﷲ ،إذ يعتبر أن دم العھد ،الذي يتقدس به ،ھو دم نجس ،وبذلك يھين روح النعم ة؟
ف نحن نع رف م ن ق ال :ل ي االنتق ام أن ا أج ازي يق ول ال رب ،وأيض ا إن ال رب س وف يحاس ب
شعبه» حق ا م ا أرھ ب الوق وع ف ي ي دي ﷲ الح ي» .15وھك ذا أس س ب ولس م نھج الكنيس ة ف ي
محاربة المخالفين الذين ال خ الص لھ م ،وال ذين يس تحقون أكث ر م ن الم وت م ن غي ر رحم ة؛
وكان يوصي تالميذه في رسائله إلى الكنائس المختلفة ،بمنع كل تعليم يخالف م ا ج اء ب ه :فق د
جاء في رسالته إلى كنيسة غالطية مثال« :عجي ب أم ركم ،أبمث ل ھ ذه الس رعة تترك ون ال ذي
دعاكم بنعمة المسيح ،وتتبعون بشارة أخرى؟ وما ھناك بشارة أخرى ،بل جماع ة تثي ر البلبل ة
بينكم ،وتحاول تغيير بشارة المسيح .فلو بشرناكم نحن ،أو بش ركم م الك م ن الس ماء ،ببش ارة
غير التي بشرناكم بھا ،فليكن ملعون ا .قلن ا لك م ق بال وأق ول اآلن :إذا بش ركم أح د ببش ارة غي ر
التي قبلتموھا منا ،فاللعنة عليه» .16وجاء في رسالته األولى إلى تيموثاوس« :طلبت منك وأنا
ذاھ ب إل ى مكدوني ة ،أن تبق ى ف ي أفس س ،لتوص ي بع ض الن اس أن ال يعلّم وا تع اليم تخ الف
تعاليمن ا»« 17ونح ن نعل م أن الش ريعة ص الحة إذا اقتص ر العم ل بھ ا عل ى أنھ ا ش ريعة ،ألنن ا
نع رف أن الش ريعة م ا ھ ي لألب رار ،ب ل للعص اة والمتم ردين ،للفج ار والخ اطئين ،للمدنس ين
والمستبيحين ،لقاتلي آبائھم وأمھاتھم ،لسفاكي الدماء ،للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي ،لتجار
الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطال ،ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يواف ق البش ارة
التي ائتمنت عليھا ،بشارة ﷲ المبارك ،له المجد».18
منذ ذلك الوقت جندت الكنيسة نفسھا لمحاربة التعليم المخ الف للتعل يم الص حيح ،تعل يم ب ولس،
الذي بني ت عل ى أساس ه الكنيس ة الرس مية ،وف ي الرب ع األول م ن الق رن الراب ع ،س نة 325م،
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ُعقد مجمع نيقيا الكنس ي ،للحس م ف ي قض ايا االعتق اد ،وتس طير العقائ د الص حيحة الت ي ينبغ ي
للمسيحيين اإليمان بھا ،وال يجوز لھم الخروج عنھا؛ ورغم أن االختالف في العقي دة ك ان ھ و
السبب في انعقاد المجمع ،إال أن التعايش بين المختلفين كان قائما ،والحوار والجدل بينھم كان
متواصال ،ف أوقف المجم ع ذل ك الح وار ،وأس كت الج دل وألغ ى التع ايش ،وأذن بب دء مط اردة
أص حاب التعل يم األول ،ال ذين رفض وا نظري ة التثلي ث البولس ية ،ورفض وا الخ الص بواس طة
اإليمان دون أعمال ،ولم يعتبروا المسيح إلھ ا أو واح دا م ن أق انيم األلوھي ة؛ وكان ت األرياني ة
واحدة من أھم الفرق المسيحية الت ي أودى بأص حابھا التش دد المس يحي الكنس ي ،تح ت مس مى
التجديف والھرطقة ،وأردى تالميذھا بالقتل واإلحراق والتھجير ،وقد لقي ع دد كبي ر م ن ھ ذه
الفرقة حتفھم بسبب ذلك ،طيلة القرون التالية النعقاد المجمع ،حتى لم يبق منھم إال مجموعات
قليلة في الشرق األدنى واألوسط .
جاء اإلسالم مع محمد -عليه السالم ،-فوجد المسيحية منقسمة إلى قس مين ،تمث ل روم ا وعل ى
رأس ھا الباب ا الش ق األول ،حي ث الكاثولي ك أي ال دين الع المي ،وتمث ل الكن ائس الش رقية الش ق
الث اني ،بآبائھ ا المحلي ين األرث ودكس ،أي أص حاب ال دين الص حيح؛ ول م تقب ل الكنيس ة عل ى
العم وم دي ن محم د ،وإن انض مت كثي ر م ن ش عوبھا خصوص ا ف ي الش رق األوس ط إل ى دين ه
الجديد ،وصارت كثير من بالدھا إسالمية ،وصار كثير من بطركييھا وأساقفتھا من المسلمين
ومن أئمتھم .وأدرك ت المس يحية خط ر اإلس الم عل ى وجودھ ا وعل ى ديانتھ ا ،فأعلن ت حربھ ا
المقدسة عليه ،السترداد ما يمكن استرداده من «الكفار المسلمين» ،فكانت الحروب الصليبية،
التي لم تكن في مجموعھا ضد المسلمين ،وإنما كانت في العديد من جيوبھ ا حروب ا مس يحية -
مس يحية ب ين الكن ائس المختلف ة ،وإن ك ان الف تح اإلس المي ق د وح دھا ووج ه حربھ ا ض د
المسلمين.
فق دت المس يحية ف ي أج واء الح روب ھ ذه روحھ ا الرحيم ة ،وحل ت محلھ ا روح االنتق ام
واالسترداد وتحقيق النصر ،وھو ما يفس ر المج ازر الوحش ية الت ي ارتكب ت ف ي ح ق األبري اء
العزل في مواطن مسيحية مختلفة ،نذكر منھا على سبيل المث ال مح اكم التفت يش ف ي األن دلس،
حي ث ُخيّ ر الن اس ب ين القت ل والتھجي ر أو تغيي ر دي نھم؛ ومج ازر القت ريين ف ي أورب ا ،ال ذين
قطعت ألسنتھم وشفاھھم وأعمي ت عي ونھم وج دعت أن وفھم ،وترك وا ف ي الطرق ات ،يق ود ك ل
مجموعة منھم واحد منھا بعين واحدة؛ واعتبر كل ذلك حربا مقدسة على الكافرين؛
ل م يك ن اإلس الم مج رد باع ث لل روح الش قية ف ي المس يحية ،وإنم ا ك ان ك ذلك مص در إلھ ام
أساس ي ،ل روح اإلب داع والتح رر والتفكي ر ،والمراجع ة النقدي ة لكثي ر م ن المف اھيم والمب ادئ
واألسس المسيحية ،التي كان يرزح تحتھا العق ل المس يحي آن ذاك؛ ف القرآن الك ريم ك ان كت اب
مراجعة نقدية للكتب المقدس ة بامتي از ،والقض ايا المث ارة في ه ع ن ال دين المس يحي ،دع ت إل ى
التأم ل وإع ادة النظ ر بعم ق؛ وطريق ة عرض ه لھ ذه القض ايا الجوھري ة ف ي ال دين عل ى العق ل
والمنطق والتجربة والفطرة اإلنس انية دف ع لالنخ راط ف ي التفكي ر ف ي تلك م القض ايا؛ ول م تك ن
المناقش ات اإلس المية  -اإلس المية واإلس المية  -المس يحية بعي دة ع ن المفك رين المس يحيين
التواقين إل ى التح رر م ن الس لطتين الديني ة والزمني ة ،فقض ايا العق ل والنق ل ،وقض ايا اإلمام ة
العظمى وشروطھا والخروج على اإلمام وعزله واختياره ،وقضايا اإليمان والعمل والش فاعة
والجزاء ،وقضايا التوحيد والعدل والتجريد والتجسيد ،كلھا قضايا أخذت بعدا إنسانيا ،وأحدث
الجدل فيھا حركة ثقافية اجتماعية إنسانية عقالني ة ،أخ ذت ف ي الغ رب المس يحي أبع ادا ثوري ة
جذرية ،ولّدت لنا حركة اإلصالح الديني من جھ ة ،والحرك ة اإلنس ية م ن جھ ة ثاني ة؛ ويمك ن
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أن نختزل شعار الحركتين معا في ق ول الق رآن الك ريم} :ق ل ي ا أھ ل الكت اب تع الوا إل ى كلم ة
سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال ﷲ وال نش رك ب ه ش يئا ،وال يتخ ذ بعض نا بعض ا أرباب ا م ن دون
ﷲ{؛ إذ أخذت منه الحركة اإلنسية البعد اإلنس اني المش ترك ،وھ ي الكلم ة الس واء ب ين الن اس
وإن اختلف ت ديان اتھم ،وال ب د لھ م م ن ھ ذه األرض ية المش تركة لبن اء أس س التع ايش والس الم
والتع اون والع دل واإلحس ان؛ وأخ ذت من ه حرك ة اإلص الح ال ديني فك رة إزال ة الوس اطة ف ي
ُترجم وا
الدين ،والتعامل مباشرة م ع ﷲ وكتاب ه ،ول ذلك كان ت مھم ة المص لحين األوائ ل ،أن ي ِ
الكتاب المقدس إلى اللھجات المحلية ،حت ى ي تمكن عم وم الن اس م ن قراءت ه وت دبره م ن غي ر
وسيط يفرض على الناس وجھة نظر معينة.
نجح ت الحركت ان الديني ة والمدني ة ف ي الغ رب ف ي إع ادة االعتب ار لإلنس ان وعمل ه وحريات ه،
وتُرجم ھذا النجاح إلى كل مظ اھر الرق ي والمعرف ة والتقني ة والثقاف ة والق وة والق وانين والق يم
التي يعرفھا العالم اليوم؛ وبالتأكيد فإن جوانب متعددة في الواقع المعاصر تناقض ذلك النج اح
لكنھا ال تنفيه؛ وقد أخذ ال دين م رة أخ رى موقع ه الرائ د ،بع د أن ك اد يُتخل ى عن ه ف ي الق رنين
الماضيين ،أو ھكذا ظن الناس؛ واستحوذ الدين مرة أخرى على كل القدرات البش رية الھائل ة،
واس تعاد مكانت ه العلي ا ف ي االجتم اع والسياس ة والثقاف ة واالقتص اد واإلع الم ،وغيرھ ا م ن
المجاالت التي غاب عنھا حينا من الدھر.
تحق ق الحل م اليھ ودي باس تعادة «مملك ة يس رائيل» وإقام ة دولتھ ا ف ي فلس طين ،من ذ انس حاب
الق وات البريطاني ة منھ ا ف ي م اي 1948م؛ واكتم ل الحل م ب احتالل الق دس م ن ط رف الق وات
اإلس رائيلية ف ي يوني و 1967م؛ وكان ت حم ى 2000م ،كم ا أطل ق عليھ ا ،رج اء مالي ين
المتدينين من اليھود ،وعشرات ماليين المتدينين م ن النص ارى ،إي ذانا بق رب النھاي ة واكتم ال
الزمان ،حيث يقام «الھيك ل الثال ث» عل ى أنق اض المس جد األقص ى ،وين زل المس يح المنتظ ر
ليحكم ألف سنة بين اإلسرائيليين وأعدائھم ،ويمأل األرض ع دال بع د أن ملئ ت ظلم ا ،ويعاق ب
مضطھديھم شر عقاب؛ تلكم ھي المقوالت الديني ة الت ي ظل ت تُنس ج خيوطھ ا ف ي الثقاف ة وف ي
الواقع طيلة القرون الثالثة الماضية؛ وكان الغرب المسيحي وھ و يق ود نھض ته التحرري ة م ن
التخل ف وم ن التبعي ة للش رق ،ويخ وض ح رب اس ترداده المقدس ة ض د ك ل م ا ھ و إس المي
وعرب ي ،ب دءا م ن س قوط غرناط ة ف ي األن دلس س نة  1492وإل ى س قوط الخالف ة ف ي
القسطنطينية سنة  1924للميالد ،يسند تلكم المقوالت بكل ما أوتي من قوة.
ل م تك ن النظ رة اليھودي ة والمس يحية تتوافق ان تمام ا ف ي المس يح المنتظ ر؛ ف اليھود ال يزال ون
ينتظ رون مس يحا ل م ي أت بع د ،وھ و مس يح يھ ودي م ن الع رق الملك ي النق ي ،ول ه ص فات ال
تت وفر مجتمع ة ف ي غي ره؛ فھ و مل ك يعي د مملك ة داود الض ائعة ،ويجل س عل ى كرس ي أبي ه
سليمان ،ليحاكم أعداء بني إس رائيل وين تقم م نھم ،وھ و ق ادر عل ى تخل يص بن ي إس رائيل م ن
فراعنة الزمن األخير ،كما فعل موسى المخلص ،وھو سيحارب أعداء بني إسرائيل ،ويقضي
عليھم قضاء مبرما ،فال يترك منھم أحدا ،و يزيلھم عن بكرة أبيھم ،ويطھر األرض من نث نھم
في المعركة الحاسمة األخيرة ،معركة «ھرمجدون» .أما النصارى فھم ينتظرون عودة مسيح
قد جاء ،وما دام ھذا المسيح ابن ﷲ ،الذي يحل بين الناس ،فھو سيجلس عل ى ع رش أبي ه ﷲ،
ويقض ي ب ين العب اد قض اء إلھي ا ،فيج ازي المحس نين ويعاق ب المس يئين ،ول ذلك فھ و دي ان
لألحياء ،وكذلك لألموات الذين ينبغي أن يبعث وا ليقض ي بي نھم ،فيقوم ون للدينون ة والحس اب؛
وقبل مجيئه تنتشر الشرور والمسحاء الكذبة ،وعلى رأسھم المسيح ال دجال ،ال ذي آت اه ﷲ م ن
المعجزات ما يقدر به على فتنة المختارين إن أمكن ،وس يقتله المس يح المنتظ ر ،ويقض ي مع ه
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عل ى ك ل الش ر ال ذي تمتل ئ ب ه األرض ،ف ي المعرك ة الفاص لة ،معرك ة «ھرمج دون» .وبع د
«الدينونة» سيتسلم المسيح مملكة أبيه ﷲ ،ويحكمھا ألف سنة ،تكون كلھا سالم وعدل ،بعد أن
امتألت األرض قبلھا فتنة وظلما؛ ثم يرد المسيح المملكة ألبيه ﷲ فيفعل فيھا ما يشاء.
لم يكن التفسير المسيحي لموضوع المجيء األخير للسيد المس يح واح دا ،فتفس ير األرث وذكس
والكاثولي ك وتفس يرات م ا قب ل اإلص الح عموم ا ،كان ت تجع ل م ن أرض ص ھيون ومعرك ة
«ھرمجدون» ،والمملكة األخيرة ،معاني أخروي ة ومجازي ة ،ل يس ل ألرض الت ي نحي ى عليھ ا
عالقة بھا؛ أما تفسيرات ما بعد اإلصالح ،التي ق ام بھ ا اإلنجيلي ون البروتس تانت ،فق د أعط ت
ل تلكم المع اني أبع ادا مادي ة أرض ية؛ ومزجتھ ا بتفس يرات يھودي ة قديم ة؛ فأص بحت قض ية
المملكة الموعودة التي كان ت ف ي الس ماء ،ال تختل ف ع ن أرض الميع اد ومملك ة إس رائيل ف ي
األرض ،وخصوصا في فلسطين؛ وأصبح ضروريا حل «المسألة اليھودي ة» ،وإيج اد «وط ن
قومي لليھود» ،ف ي األرض الت ي وع دھم بھ ا ال رب ،أرض فلس طين؛ وأص بح ض روريا ح ل
«المس ألة الش رقية» ،واقتس ام ترك ة «الرج ل الم ريض» ،وط رد «اب ن الجاري ة» وأم ه م ن
الميراث ،ألن ه «ال ي رث م ع ابن ي إس حاق»؛ وجع ل «المدين ة المقدس ة :أورش ليم» ج زءا م ن
«مملكة إسرائيل» ،التي البد من قيامھا تحضيرا لمجيء المسيح المنتظ ر؛ وھ و ال ذي س يدعو
اليھود إلى المسيحية ،ويقود المملكة العالمية كما جاء في النبوءات؛ كما عليه أن يق ود الح رب
األخيرة ضد محور الشر) ُج ّسد في تفسيرات عصر اإلصالح في بابا روما وخليفة المسلمين،
وھو يجسد اليوم في دول بعينھا ،أب دت بع ض المقاوم ة لتحقي ق نب وءة قي ام المملك ة اليھودي ة،
وأغلبھا دول وجماعات إسالمية(؛ وعلى القائمين على السياس ة ف ي ال دول المس يحية العظم ى
أن يساھموا في التحضير للمعركة الحاسمة ،التي تسبق مجيء المسيح ،والت ي ستس تخدم فيھ ا
أحدث األسلحة وأكثرھا تطورا على اإلطالق ،بما فيھا أسلحة الدمار الشامل التي ال تبق ي وال
تذر؛ أو ھذا ما تريده وتعمل عليه جماعات الضغط المسيحية  -الصھيونية في تلك الدول.
ف ي ظ ل ھ ذا التوج ه التحريض ي ،واالس تنفار ال ديني للم ؤمنين ،لالس تعداد للح رب األخي رة
وخوض المعركة الفاصلة ،زاغت الدعوة المسيحية عن أھدافھا اإلنسانية الس امية؛ وأص بحت
دع وة عنص رية بربري ة ،تف رق ب ين «اب ن الح رة» و «اب ن الجاري ة» ،وال ت رى ف ي «أبن اء
الجارية» إال أعداء ينبغي القضاء عليھم واستئصالھم عن بكرة أبيھم ،كما ھو منصوص علي ه
في أسفار العھد القديم بالنسبة لشعوب «أرض الميعاد»؛ وينبغي ضربھم ضربات استباقية ،و
مباغتتھم بالھجوم إذا احتمل الشر م نھم ،أو وج دت م نھم مقاوم ة لم ن يق تلھم ويحاص رھم ف ي
بيوتھم وأرزاقھم ،ويخرجھم من دي ارھم ،ويط ردھم إل ى النف ي والش تات .فتقمص ت المس يحية
شخص ية اليھ ودي العنص ري التاريخي ة ،وال ذي ل م يك ن ي رى ف ي مجاوري ه إال أع داء ينبغ ي
القضاء عليھم واالنتقام منھم بسبب ما ارتكبوا في حقه من جرائم ،واس ترداد مملكت ه الض ائعة
المس لوبة من ه ،وعق ابھم بم ا ع اقبوه ب ه م ن قب ل؛ ول م ي أت المس يح علي ه الس الم إال لتحري ر
اإلنس ان اليھ ودي أوال ،وب اقي الن اس تبع ا ،م ن تلك م العنص رية البغيض ة ،وإزال ة اإلص ر
واألغ الل عن ه ،وف تح قلب ه وعقل ه للع المين .لك ن اإلنجيلي ين المس يحيين ،ال ذين ث اروا ض د
الوسيط الكاثوليكي واألرثوذكسي ،تناسوا الوسيط اليھودي ،الذي ق رأ نصوص ه الديني ة ق راءة
خاصة ،لم يكن السيد المس يح علي ه الس الم نفس ه راض يا عنھ ا؛ لق د غض ب الس يد المس يح م ن
القراءات اليھودية الحرفية للنصوص ،التي جعلت المعبد أعظم م ن اإلنس ان ،وطق وس التعب د
أعظ م م ن الع دل والخي ر وإطع ام الج ائع وم داواة الم ريض ،وإزال ة دمع ة اليت يم والمس كين
وإنص اف المظل وم واألرمل ة؛ وسيغض ب المس يح حق ا عل ى ج ل الق راءات المعاص رة الت ي
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يعتمدھا المسيحيون اليوم )واليھود والمسلمون أيضا( ،والتي لم تر بأسا ف ي ك ل الج رائم الت ي
تق ام باس م ﷲ م ن ط رف رؤس اء الكھن ة اليھ ود ،ورؤس اء الكھن ة النص ارى ،وأض ف إل يھم
رؤس اء الكھن ة المس لمين ،وحي ث يُح ّ
ض ر ك ل فري ق م نھم للمعرك ة الفاص لة« ،ھرمج دون»،
التي سيحض رھا الس يد «المس يح» نفس ه  -حس ب زعمھ م  ،-فيقات ل م ع اليھ ود ،ض د أع دائھم
«النصارى والمسلمين» ،ويقاتل مع النصارى ،ضد أعدائھم اليھ ود والمس لمين» ،ويقات ل م ع
المسلمين ضد أعدائھم «النصارى واليھود» ،ثم يمأل األرض عدال بعد أن ملئت ظلما ،وينشر
السالم في األرض بعد ھذه الفتنة العارمة.
سيغضب المسيح حقا ،وسيقول لكل المشاركين في ھذه الح رب األخي رة والمع ّدين لھ ا« :أن تم
لستم أبنائي وال تالميذي ،وال أنتم أبناء موسى وال إبراھيم وال محمد -عليھم السالم جميعا،»-
اآلن تَ ْ
ون أَ ْن تَ ْقتُلُ ونِي َوأَنَ ا
و« :لَ ْو ُك ْنتُ ْم أَ ْوالَ َد إِ ْب َرا ِھي َم لَ ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
طلُبُ َ
ون أَ ْع َما َل إِ ْب َرا ِھي َم! َولَ ِك نﱠ ُك ُم َ
ق الﱠ ِذي َس ِم َعهُ ِم َن ﱠ
إِ ْن َس ٌ
ان قَ ْد َكلﱠ َم ُك ْم بِ ْال َح ﱢ
ﷲِ .ھَ َذا لَ ْم يَ ْع َم ْلهُ إِ ْب َرا ِھي ُم» .19وسيُع ّرفھم -عليه الس الم-
ان قَتﱠ االً
ك َك َ
ون أَ ْن تَ ْع َملُ واَ .ذا َ
ت أَبِ ي ُك ْم تُ ِري ُد َ
أبناء من ھم ،قائال«:أَ ْنتُ ْم ِم ْن أَ ٍ
ب ھُ َو إِ ْبلِيسُ َو َش ھَ َوا ِ
اس ِم َن ْالبَ ْد ِءَ ،ولَ ْم يَ ْثب ْ
ْس فِي ِه َح ﱞ
ُت فِي ْال َح ﱢ
ب فَإِنﱠ َم ا يَ تَ َكلﱠ ُم ِم ﱠم ا لَ هُ
ق ألَنﱠهُ لَ ي َ
قَ .متَ ى تَ َكلﱠ َم بِ ْال َك ِذ ِ
لِلنﱠ ِ
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ب» ؛ھذه ھي الحقيقة التي ال ينبغي أن تغيب عن الس ادة رؤس اء الكھن ة
ألَنﱠهُ َك ﱠذابٌ َوأَبُو ْال َك ﱠذا ِ
في عالم الناس اليوم ،وعليھم إعادة النظر في ادعاءاتھم اتج اه المس يح ،ال ذي ل م يك ن ف ي ي وم
من األيام موقدا لنار الفتنة وال ناصرا لموقديھا.
إن النظرية المسيحية القائمة الي وم تتن افى كلي ا م ع م ا ج اء ب ه الس يد المس يح وب اقي األنبي اء -
عليھم السالم ،-وما جاء في الكتب المقدسة؛ وتحتاج عناصرھا إلى إعادة قراءة في ضوء ھذه
الكت ب ،بعي دا ع ن العنص رية البغيض ة والحق د األعم ى والكراھي ة القاتل ة ،الت ي أنش أتھا
الصدامات والحروب ،ب ين األم م والش عوب عل ى م ر الت اريخ؛ وس نحاول ،ف ي ھ ذه الورق ات
مالمسة ھذه النظرية من خالل أھم عناصرھا:
 -1أرض الميعاد والشعب المختار
إن قارئ أسفار العھد القديم من الكتاب المقدس ،س يلفت انتباھ ه االھتم ام الكبي ر ب األرض ف ي
ج ل ھ ذه األس فار؛ حي ث ص ارت األرض والحص ول عليھ ا وامتالكھ ا ،ھ ّم األنبي اء األكب ر،
ووصية ﷲ األعظم؛ فإبراھيم خرج من بيت أبيه ومن أرض ه وعش يرته ليمل ك أرض كنع ان،
له ولنسله من بعده ملكا أبديا؛ وإسماعيل يُطرد ھو وأمه لئال ي رث األرض م ع أخي ه إس حاق؛
وعيسو باع بكوريته ألخيه يعقوب ،بإناء من العدس األحمر ،فلم يبق له حق ف ي اإلرث مع ه؛
ورغم أن بني إسرائيل قد عانوا األمرّين في مصر ،من جرّاء ما قام به فرعون وقومه ،ف إنھم
لما خرجوا إلى الصحراء ،وسكنوا أراض ي غي رھم ،ق رّروا ط رد أھلھ ا منھ ا واالس تئثار بھ ا
دونھم؛ ولم ا ج اء يش وع حقّ ق حلمھ م وط رد ك ل الش عوب األخ رى م ن األرض ،وق تلھم ول م
يترك منھم أحدا ،وقسّمھا بينھم ،لكل سبط حدوده المعلومة؛ وھكذا األمر بالنس بة لب اقي أس فار
العھد القديم .والحقيقة أن كل ھذه االدعاءات ال تقوم عل ى أس اس؛ ف إبراھيم -علي ه الس الم -م ا
كان طالب أراضي غيره ،ليحتلھ ا ويط رد أھلھ ا منھ ا ،ويُس ِكن فيھ ا أبن اءه ،وإنم ا ك ان -علي ه
السالم -أبو األمم جميعا ،ولذلك س مي إب راھيم ،أي أب و جمھ ور م ن األم م ،21كم ا ح دثنا س فر
التكوين؛ وقد ترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه ليكون بركة ،وتتبارك في ه جمي ع أم م األرض،
في األرض المبارك ة للع المين؛ وإس ماعيل ل م يُط رد ال ھ و ،وال أم ه ،وإنم ا ظ ل ف ي األرض
التي أمر ﷲ أباه بالھجرة إليھا ،يبارك الناس ويخدمھم وي ريھم مناس كھم ،تمام ا كم ا فع ل أب وه
من قبل؛ وظل معه إس حاق ويعق وب ،ف ي األرض المبارك ة  ،إل ى أن ق ام بن و يعق وب بعملھ م
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الشنيع ضد أخيھم يوسف ،وألقوه في غيابات الجب ،وباع ه الس يارة ال ذين التقط وه م ن الج ب
لعزي ز مص ر ،ليص بح متص رفا ف ي خ زائن مص ر ،في دعو إخوت ه أجمع ين ،ويخ رجھم م ن
األرض المباركة ،ويدخلھم إلى مصر آمنين؛ فتركوا وراءھم أبناء عمومتھم «بني إسماعيل»
أو «بني عمون» أو الھاجريين» ،يقومون بخدمة «بيت إيل» ،أي «بيت ﷲ»« ،يسقون الم اء
ويحطبون الحطب لبيت إلھي في المكان الذي اختاره الرب».22
إن موض وع أرض الميع اد ق د ت داخل في ه أم ران أساس يان بالنس بة لدارس ي الكت اب المق دس
ومفسريه ،األمر األول يتعلق باآلخرة ،واألمر الثاني يتعلق باإلمامة.
فأما اآلخرة وما بع د الم وت ،فق د خفت ت ف ي الخط اب الكھن وتي اليھ ودي ،إل ى درج ة الغي اب
)بخالف الخطاب اليھودي األسيني ،ومنه نصوص توج د بالمخطوط ات الت ي وج دت بمغ ارة
قم ران ب البحر المي ت( ،فأص بحت  -بس بب ھ ذا الغي اب  -ك ل الوع ود ب الجزاء األخ روي
دنيوية ،وتحولت أرض الميع اد المبارك ة الت ي يرثھ ا عب اد ﷲ الص الحون ف ي اآلخ رة ،والت ي
تفيض لبنا وعسال ،إلى أرض الشعوب األخرى الذين ينبغي طردھم ،وحتى قتلھم من أجل أن
يحص ل بن و إس رائيل عليھ ا ،لك ونھم «عب اد ﷲ الص الحين» ال ذين «يرث ون أرض أع دائھم»؛
كما تحول العقاب الذي يناله الظالمون في اآلخرة ،إلى عقاب يُلحقه بنو إسرائيل بأع دائھم ف ي
المعركة األخيرة ،التي يتحقق لھ م فيھ ا النص ر عل يھم ،وفق ا لوع د ﷲ ف ي كتب ه ،فاألغي ار ھ م
الظ المون وبن و إس رائيل ھ م الش عب المخت ار ،واألرض الموع ودة ھ ي أرض بن ي عم ومتھم
الذين كانوا يسكنون بين ظھرانيھم.
وأما اإلمامة فمنھا سياسية ودينية ،وقد قسّم بنو إسرائيل بين أسباطھم اإلم امتين ،ف اتفقوا عل ى
إعط اء الخدم ة الديني ة لبن ي الوي ،وخص وا بن ي ھ ارون م ن بن ي الوي باإلمام ة الديني ة؛
واختلفوا في اإلمامة السياسية ،وإن غلب في األدبيات اليھودية منحھا ألبناء س ليمان ب ن داود،
ألن ال َملِك الموعود به ،عليه أن يجل س عل ى كرس ي أبي ه س ليمان ،ويس تعيد مملك ة أبي ه داود؛
ولم ا ك ان بن و إس رائيل ق د ترك وا إمام ة بي ت ﷲ الح رام ،لبن ي عم ومتھم م ن اإلس ماعيليين
والھاجريين ،فإنھم عندما كانوا يعودون لذلك المكان المقدس ،الذي تقام فيه الفريض ة الدھري ة
م رة ف ي ك ل س نة ،وك انوا يج دون خ داما لھ ذا البي ت م ن غي ر أئم ة اليھ ود وكھن تھم ،ك انوا
يعتبرون كل ذلك انحرافا وتجديفا وكفرا ،وكان يزكي موقفھم ھذا ما كانوا يجدونه م ن بع ض
مظاھر الشرك والوثنية عند القبائل العربية المختلف ة ،الت ي كان ت ت ذھب ب دورھا إل ى بي ت ﷲ
الحرام لتقوم بفريضة الحج؛ من أجل ذلك ارتبطت صورة المكان في الذھنية اليھودية بالوثنية
والشرك ،وبالكراھي ة والع داوة والحق د ،وتكون ت ص ورة نمطي ة س يئة ع ن «بي ت إي ل» وك ل
المش اعر المقدس ة الت ي يؤمھ ا «أبن اء الع م» و«بن و األنبي اء» ،والت ي ينبغ ي أن يُش ق ھيكلھ ا،
وتُھدم ،ويحرق أھلھا أو يتقاتلون فيما بينھم ،أو يُبيدھم كبيرھم بكس ر رؤوس ھم عل ى الحج ارة
واح دا واح دا ،ويقت ل أئم تھم ومل وكھم ،ويص لبون ب أبواب المدين ة إل ى المس اء ،ث م يرجم ون
بالحج ارة ،وتبق ى رجم ة الحج ارة ش اھدة عل يھم إل ى ي وم ال راوي .23وال ب أس م ن أن ي ذھب
الوي ليعمل في ھذا البيت كاھنا ،ثم يتف ق م ع مجموع ة م ن بن ي إس رائيل عل ى س رقة م ا ف ي
ذلك البيت من أصنام وترافيم ،ثم ينقلھا إلى معابد يھودية 24ويحرم ذل ك البي ت م ن مقدس اته؟؟
وخالص ة الق ول :إن جع ل اإلمام ة الديني ة ف ي التجرب ة اليھودي ة ،ف ي س بط م ن أس باط بن ي
إسرائيل دون غيره ،أدى باليھود إلى التنكر لكل إمام من غير بني إسرائيل ،ولكل بيت للعبادة
ال يؤمه أئمتھم؛ وخصوصا من طرف من ال يحق لھم أن يرثوا تلكم اإلمام ة  -حس ب زعمھ م
 ؛ لذلك نشطت الرواية في اس تبعاد اإلس ماعليين  -ال وارثين الفعلي ين  -م ن اإلرث والبرك ة؛8

بدءا من إسماعيل ،الذي كان بكر أبيه ،ولم يكن له ولد غيره قبل مولد إسحاق ،وھو وحيد أبيه
الذي امتحنه ﷲ فيه بالذبح  ،وإن جعل كاتبو األسفار الذبيح ھو إسحاق .وكذلك األم ر بالنس بة
لعيسو ،الذي باع بكوريته ليعقوب ،وقد سرق يعقوب بركته أيضا .ونفس األم ر نج ده بالنس بة
لك ل أئم ة ذل ك البي ت ،ال ذين تجمعھ م ص ورة نمطي ة واح دة ،فھ م مل وك لك نھم أبن اء الجاري ة؛
ولذلك فملكھم غير شرعي ،وھم إخ وة كث ر ،بي نھم ص راعات دموي ة دائم ة ،ت ؤدي ف ي أغل ب
األحيان إلى قتل بعضھم بعضا؛ وھم كھن ة بي ت العب ادة ،يخ دمون البي ت ويؤم ون الن اس في ه،
ويأخ ذون مقاب ل تل ك اإلمام ة أج ورا ،ويس رقون للزائ رين أم والھم ،وربم ا يعت دون عل يھم
بالض رب والقت ل واالغتص اب أيض ا؛ وأمھ م ملك ة ابن ة مل ك أو زوج ة مل ك ،وق د أزالھ ا أح د
أبنائھا عن الملك ،25وھي تقدم أبناءھا ألع دائھا لك ي ال يھ دم بي ت إلھھ ا م ن ط رف الط البين
للدم ،وغالبا ما يكون ھؤالء الطالبون من ملوك بني إسرائيل.
لم يكن السيد المسيح ليقبل اعتقادا ينبني عل ى االنتس اب الجس دي إلب راھيم ،ب ل لق د ج اء علي ه
السالم لھدم ھذا االعتقاد ،وتسفيه أحالم أصحابه ،وكذلك األمر بالنسبة ليوحن ا المعم دان ال ذي
كان يھيئ الطريق له ،وكان يصحح لليھود ھذه الفكرة قائال لھم كلما جاءوا لمعموديته:
ق بِالتﱠ ْوبَ ِةَ .والَ
ب اآلتِي؟ ،فَاصْ نَعُوا أَ ْث َماراً تَلِي ُ
»يَا أَ ْوالَ َد األَفَا ِعي َم ْن أَ َرا ُك ْم أَ ْن تَ ْھ ُربُوا ِم َن ْال َغ َ
ض ِ
تَ ْفتَ ِك رُوا أَ ْن تَقُولُ وا فِ ي أَ ْنفُ ِس ُك ْم :لَنَ ا إِ ْب را ِھي ُم أَب ا ً .ألَنﱢ ي أَقُ و ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ قَ ا ِد ٌر أَ ْن يُقِ ي َم ِم ْن ھَ ِذ ِه
ْال ِح َج ا َر ِة أَ ْوالَداً ِ ِإل ْب را ِھي َم 26.وك ان المس يح -علي ه الس الم -يب يّن لبن ي إس رائيل أن األرض
الموروثة توجد عند ﷲ ،وأن ال وارثين لھ ا ھ م ال ذين يعمل ون الص الحات ،ول يس ال ذين ول دوا
من الجسد ،ولقد جاء ما يدل على ذلك ف ي أح داث متع ددة وقع ت للس يد المس يح أثن اء دعوت ه،
نذكر منھا قصته مع قائد المائة الذي لم يكن يھوديا وإنما كان مؤمنا ،و قال عنه السيد المس يح
ين يَ ْتبَعُونَ ه» :اَ ْل َح ﱠ
ار ھَ َذاَ .وأَقُ و ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن
لِلﱠ ِذ َ
ق أَقُ و ُل لَ ُك ْم لَ ْم أَ ِج ْد َوالَ فِ ي إِ ْس َرائِي َل إِي َمان ا ً بِ ِم ْق َد ِ
ت
ون َم َع إِ ْب را ِھي َم َوإِ ْس حا َ
ب َويَتﱠ ِكئُ َ
ين َسيَأْتُ َ
ير َ
ق َويَ ْعقُ َ
ار ِ
وب فِ ي َملَ ُك و ِ
ار ِ
ق َو ْال َم َغ ِ
ون ِم َن ْال َم َش ِ
َكثِ ِ
ت فَي ْ
ون إِلَ ى ﱡ
ك يَ ُك ُ
ص ِري ُر
ُط َر ُح َ
ار ِجيﱠ ِة .ھُنَ ا َ
ون ْالبُ َك ا ُء َو َ
ت؛ َوأَ ﱠما بَنُو ْال َملَ ُك و ِ
ال ﱠس َما َوا ِ
الظ ْل َم ِة ْال َخ ِ
27
ان« .
األَ ْسنَ ِ
ھكذا رجع ألرض الميعاد مع الس يد المس يح بع دھا الغيب ي األخ روي ،حي ث ي رث الص الحون
األرض وي أتون م ن المش ارق والمغ ارب ويتكئ ون م ع اآلب اء العظ ام ف ي الملك وت ،أم ا بن و
الملكوت الذين لم تتوفر فيھم عناصر الصالح فيطرحون إلى الظلمة الخارجية؛ وھكذا فُسّرت
النبوءات المتحدثة عن دار السالم «أورشليم» ،عند المسيحيين األرثوذكس والكاثولي ك ،بأنھ ا
تنتمي إلى العالم األخروي؛ بينما فسرھا اإلنجيلي ون ال ذين تخل وا ع ن تفس يرات آب اء الكنيس ة،
ورجعوا إلى تفسيرات التلمود والمدراش واآلثار اليھودية ،بخالف ذل ك ،معتب رين التفس يرات
اليھودية أس اس فھ م أس فار العھ دين الق ديم والجدي د؛ فأع ادوا ب ذلك لنص وص النب وءات بع دھا
األرض ي؛ خصوص ا بع د النجاح ات الت ي حققتھ ا المس يحية بع د س قوط غرناط ة ،واكتش اف
األراض ي الجدي دة وتحقي ق المكاس ب االقتص ادية والعس كرية والعلمي ة العظيم ة ،ف ي انتظ ار
األلفية الثانية التي ينزل فيھا المس يح المنتظ ر؛ فك ان الب د م ن تكيي ف النص وص لتتناس ب م ع
التھيئ لھذا النزول المجيد ،لتمتل ئ األرض ع دال بع د أن ملئ ت ظلم ا ،وليُقض ى عل ى المس يح
ال ّدجال ،ال ذي عيّن ه المفس رون اإلنجيلي ون ف ي «خليف ة المس لمين» و«باب ا روم ا»؛ ومنذئ ذ
واألسطورة تكبر حتى تجسدت عل ى األرض انت دابا بريطاني ا لفلس طين ،ث م اح تالال إس رائيليا
ألرض «يھ وذا والس امرة» س نة  ،1948وإقام ة الدول ة اليھودي ة ،ث م اجتياح ا ل ـ«أورش ليم
األرضية» سنة  ،1967فتحقق ت ب ذلك «النب وءات» ،الت ي ك ان م ن المفت رض أن تكتم ل س نة
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2000م ،بھدم المسجد األقصى وبناء «ھيك ل س ليمان» عل ى أنقاض ه؛ ورغ م فش ل المحاول ة،
إال أن المحاوالت ال زالت على قدم و س اق لتحقي ق ذلك م الحل م ،كم ا تبش ر ب ه وت دعو ل ه ج ل
الجماعات الدينية ومراكز الضغط المسيحية  -اليھودية في العالم المعاصر.
 -2مملكة إسرائيل
شغل موضوع الملك والمملكة الذھن اإلسرائيلي منذ الشتات األول بعد موسى -عليه السالم،-
وكبر انشغال بني إسرائيل بالملك بعد السبي البابلي عندما ھدم الھيكل وض اعت المملك ة الت ي
أنش أھا داود وس ليمان ،وأص بحت اس تعادة المل ك الض ائع حلم ا من ذ ذل ك الت اريخ ،و أض حت
دليال على رضا الرب عليھم من جديد ،بعد أن غضب عليھم فأخذ منھم الملك.
في ھذا اإلطار قرأ اليھود بعد السبي نصوص الكتاب المقدس ،وفھموا أحداثه وآياته ،وأص بح
لموض وع المملك ة مكان ا ممي زا ف ي أس فاره وإص حاحاته ،وتحول ت نصوص ه التاريخي ة إل ى
الحديث عن تاريخ تلك المملكة حتى قبل إنشائھا مع داود وبن اء ھيكلھ ا م ع س ليمان؛ و أص بح
أنبي اء بن ي إس رائيل وأئم تھم ملوك ا ) إب راھيم وإس حاق ويعق وب وموس ى وھ ارون ويش وع
وداود وس ليمان ،(...مھم تھم إنش اء المملك ة ،وال دفاع ع ن وجودھ ا ض د أع دائھا م ن الممال ك
المجاورة وملوكھا الجبابرة ،وكثيرا ما أعيدت قصة داود وجوليات 28بصيغ مختلفة ؛ وھو م ا
يفسر لنا المالحم الحربية الكثيرة التي امتألت بھ ا نص وص الكت اب المق دس ،حي ث االس تيالء
عل ى األرض ،أو اس تردادھا ،وقت ل األع داء ومل وكھم ف ي معاركھ ا العدي دة .كم ا تحول ت
النب وءات المس تقبلية إل ى الح ديث ع ن مس تقبل تل ك المملك ة ف ي ال زمن األخي ر ،وإل ى تبش ير
بالمل ك اآلت ي ،مل ك اليھ ود ،ال ذي يعي د المل ك ويس ترد المملك ة الض ائعة ،ويعاق ب أع داء بن ي
إسرائيل التاريخيين في المعركة األخيرة ،حيث لن يبقى بعدھا عدو لھ م ،يمك ن أن يأخ ذ م نھم
مملكتھم «مملكة يسرائيل».
وفي ھذا اإلطار أعاد اإلنجيلي ون ق راءة أس فار العھ د الق ديم ،ف أنزلوا المملك ة م ن الس ماء إل ى
األرض خالفا للقراءات الكاثوليكي ة واألرثوذكس ية القديم ة ،وانت دبوا أنفس ھم مھيئ ين للمج يء
الثاني المجيد لـ«ابن اإلنسان» ،والذي فسروه بأن ه «المس يح» -علي ه الص الة والس الم ،-ال ذي
ينزل في آخر الزمان لنشر العدل بعد الظلم والسالم بعد الفتنة؛ وجعلوا من أكبر مھامھم إقامة
«مملكة يسرائيل» في «أرض الميعاد» ،وتمويلھا وال دفاع عنھ ا ،حت ى تكتم ل النب وءات الت ي
ينبغي أن تحصل فيھا ،بما في ذلك «الحرب العالمية األخيرة» «معركة ھرمجدون» ،وبع دھا
يكون السالم.
ھكذا تقاطع الحلم اليھودي مع الفھ م المس يحي اإلنجيل ي ،وتوافق ت اإلرادت ان للتحض ير ألكب ر
كارثة إنسانية سيرتكبھا البشر  -ال قدر ﷲ  -باسم ﷲ ودينه ورسله وكتبه.
 -3المسيح المنتظر
لقد تداخلت أمور عدة في الفھم المسيحي اإلنجيلي لموضوع النبوءات المستقبلية ،التي تحدثت
عن مجيء المسيح وقيامته في اليوم األخير ،و عن «المجيء الثاني الب ن اإلنس ان» ،و ح دث
فيھا خل ط كبي ر ب ين «المس يح المنتظ ر» و «اب ن اإلنس ان» و«النب ي اآلت ي» وب ين «القيام ة»
و«المج يء الث اني» و «الرج وع» و ب ين «ال دنيا» و«اآلخ رة» وب ين «مملك ة األرض» و
«مملكة السماء» وغيرھا من األمور المشتركة ،التي نسعى إلى مالمستھا في ھذه الفقرة:
فأما «المسيح المنتظر» فق د تح دثت عن ه النب وءات اليھودي ة قب ل مجيئ ه وب ّش رت ب ه ،وعن دما
جاء انقسم اليھود في شأنه إلى فريقين ،أحدھما آمن به ونصر دعوته وھ م النص ارى ،وفري ق
كفر به ،وال زال ينتظر مجيء غيره ،وفقا ألوص اف خاص ة ذكرتھ ا المص ادر اليھودي ة .ول م
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يسلم النصارى اإلنجيليون من تأثير االعتقاد اليھودي في مجيئه  ،فقالوا بعودته كما عاد أرميا
أو أخنوخ أو إيليا؛ وفسرت نصوص قيامته من األم وات بأنھ ا عودت ه ف ي آخ ر الزم ان للع الم
الدنيوي ،ليحكم فيه ألف سنة قبل أن يعيد الملك إلى أبيه الرب.
وأم ا «اب ن اإلنس ان» ف ال تعن ي إال عم وم اإلنس ان أو «اب ن آدم» كم ا ھ ي ف ي اللف ظ العرب ي
والعبري ،فإذا كانت موجھة لشخص بعين ه فإنھ ا تعني ه باعتب اره إنس انا واب ن إنس ان ،كم ا ھ و
الش أن بالنس بة لل وحي إل ى األنبي اء ومن ه ال وحي إل ى حزقي ال ،حي ث تك ررت كلم ة «اب ن
اإلنسان» أو «ابن آدم» مئات المرات في السفر المتحدث عنه:30 29
وكذلك األمر بالنسبة للحديث عن الجنس البشري في نصوص عامة متعددة ،منھا
31
ان فَيَ ْن َد َم .ھَل يَقُو ُل َوال يَ ْف َعلُ؟ أَ ْو يَتَ َكل ُم َوال يَفِي؟
ْس ﷲُ إِ ْن َسانا ً فَيَ ْك ِذ َ
«لي َ
ب َوال اب َْن إِ ْن َس ٍ
ونجد مثل ذلك في اإلنجيل»:
ثُ ﱠم قَا َل لَھُ ُم« :ال ﱠسب ُ
اإل ْن َس ُ
ت.
ان ألَجْ ِل ال ﱠس ْب ِ
ان الَ ِ
اإل ْن َس ِ
ْت إِنﱠ َما ُج ِع َل ألَجْ ِل ِ
ً 32
ت أَيْضا».
ان ھُ َو َربﱡ ال ﱠس ْب ِ
اإل ْن َس ِ
إِذاً اب ُْن ِ
وھو يقصد عموم اإلنسان ،فالحديث عن المجيء الثاني البن اإلنسان إنم ا ارت بط بح ديث ع ن
المجيء األول البن اإلنسان في الكتب المقدسة ،وخصوصا المخفية منھ ا )األبوكريف ا( ،حي ث
ذك رت الح وار ب ين ﷲ والمالئك ة ع ن خل ق آدم وجعل ه يتس لط عل ى م ا ف ي األرض جميع ا؛
فكان ت المالئك ة تنازع ه وتق ول  :م ن ھ ذا اب ن اإلنس ان ال ذي أعطيت ه تلك م العطاي ا كلھ ا ،ول م
تعطنا نحن الذين نظ ل ف ي عبادت ك وخ دمتك ،فك ان ﷲ يخب رھم ب أن الب ن اإلنس ان ھ ذا مجيئ ا
ثانيا أكثر مجدا من مجيئه األول ،حيث يكون له المجد العظيم إن كان محسنا في حيات ه ال دنيا،
أو يكون ابن الھالك ،له البكاء وصرير األس نان إن اتب ع طري ق الش رير .وق د ج اء ف ي بع ض
النصوص القانونية بعض ھذه المعاني ومنھا ما ورد في مزامير داود:33
وأكث ر ح ديث المس يح ع ن المج يء الث اني الب ن اإلنس ان ي رتبط بقيامت ه م ن األم وات ،عن دما
تكون النھاية ويفنى كل شيء ،ويبعث الناس من جديد ليجدوا ج زاء أعم الھم ،حي ث ال يع رف
أحد وال المالئكة الذين في السماء متى يكون ذلك األمر ،والذي تسبقه أح داث عظيم ة ل م يك ن
مثلھا قط.34
ولقد حدثنا مرقس في إنجيله على أنه ك ان للتالمي ذ المباش رين للمس يح فھم ا مختلف ا لموض وع
القيامة ،وھو فھم خاطيء ،35وألنھم -حس ب م رقس وك ذلك ب ولس -ل م يفھم وا ھ ذا الق ول ول م
يسألوا المسيح عنه ،فإن بولس ،الذي ادعى أن له اتصاال مباشرا مع السيد المسيح دائم ا ،وإن
لم يره قط ،وأصحاب كنيسته ،ھم الذي فسروا ذلك األمر لألتباع ،وبيّن وا لھ م الفھ م الص حيح
له ،والذي لم يفھم ه وال واح د م ن التالمي ذ األوائ ل .لق د اس تطاع ب ولس وأص حاب كنيس ته أن
يفسروا قيامة المسيح بأنھا قيامة أرضية في اليوم الثالث ،وألغوا القيامة األخروية ،حي ث ين ال
الن اس عن د ﷲ ج زاءھم ،بحس ب أعم الھم إن خي را فخي ر أو ش را فش ر؛ وھن اك يج يء اب ن
اإلنسان في مجده الثاني إن كان من المحسنين أو ينال العقاب األبدي إن كان من الظالمين؛
وتابع ت الكنيس ة اإلنجيلي ة التفس ير البولس ي ،مض يفة إلي ه تفس ير «القيام ة» بكونھ ا «مج يء
ث ان» للمس يح ،ف ي الع الم األرض ي ،ال ذي نع يش في ه ،وينبغ ي أن نُع ّد ونُح ّ
ض ر ل ه لتتحق ق
المواعيد ومن ضمنھا التحضير للمعركة األخيرة «معركة ھرمجدون».
أم ا «النب ي المنتظ ر» فھ و م ا أش ار إلي ه موس ى 36وأش عيا وأرمي ا ويحي ى وعيس ى -عل يھم
السالم -في بش اراتھم ،ب ـ«النب ي اآلت ي» ،والت ي ح اول ك ل م ن اليھ ود والنص ارى التنك ر لھ ا
وفھمھا فھما خاصا ،فأما اليھود فلم يقبلوا أن يكون «النبي اآلتي» الذي يختم ب ه ال دين ويخب ر
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بك ل ش يء م ن غي ر بن ي إس رائيل ،و غي ر محق ق للحل م اليھ ودي ب امتالك األرض واس تعادة
المملكة ،وأما النصارى فرفضوا أن يكون النبي اآلتي روح الحق ،الذي يشھد للمس يح ويكم ل
كل شيء ،ويختم الرساالت بشرا ،يأتي بعد المسيح؛ كما ھو شأن حديث المس يح ع ن المع زي
في العشاء األخير؛ فقد فسروه بأنه روح الق دس ال ذي يلھ م التالمي ذ ،ويجعلھ م يتكلم ون كالم ا
إلھيا مقدسا بعد رفعة المسيح .أو يجعلونه ھو المسيح عين ه إن ك ان المتح دث عن ه ھ و يوحن ا
أو أحد األنبياء قبله؛ أو يجعلونه يوحنا إن كان المتحدث عنه ھ و المس يح ولھ م إمكاني ة إحالت ه
على ما قبله .وفي جميع األحوال فقد أُلحقت «بشارات النبي الخ اتم» ب «بش ارات المس يح»،
وألحقت صفاته بصفات بصفاته؛ ولم يعر المفسرون اإلنجيليون للفرق بين البش ارتين اھتمام ا
ي ذكر ،كم ا ق د نج ده واض حا ف ي العدي د م ن النص وص اإلنجيلي ة نفس ھا ،والت ي تف رق ب ين
«المسيح المنتظر» و«النبي اآلتي» ،وال ذي م ن أب رز ص فاته أن يك ون أميّ ا ،ال ي تكلم إال بم ا
يوحى إليه ،ومكيّا يبعثه ﷲ في األرض المبارك ة للع المين ،والت ي يوج د بھ ا بي ت ﷲ الح رام،
الذي ما انقطعت فيه العبادة أبدا منذ أن ھاجر إليه إبراھيم؛ وقد أثير نقاش كبير بين المفس رين
في معن ى «المس يا» وال ذي ذھ ب النص ارى إل ى أن معن اه «المس يح المنتظ ر» ،وق د ورد ف ي
صفته أنه «يخبر بكل شيء» ،كما ورد في قول المرأة السامرية للمسيح:
37
ك ي ُْخبِ ُرنَا بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء» .
«أَنَا أَ ْعلَ ُم أَ ﱠن َم ِسيﱠا الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ ْال َم ِسي ُح يَأْتِي .فَ َمتَى َجا َء َذا َ
كما ورد في بشارة المسيح بالمعزي الذي يأتي بعده بأنه يشھد له ،ويخبرھم بكل شيء.38
غير أن الربط بين مسيا والمسيح الذي يُبشر بمن يأتي بعده ،ھي م ا أث ار كث رة النق اش ال وارد
في الموضوع بين النصارى فيما بينھم ،وبين النصارى م ن جھ ة والمس لمين م ن جھ ة ثاني ة،
لكنه بالرجوع إلى موضوع مكة الالح ق ذك ره ،يتب ين أن ه ال يس تبعد أن يك ون «المس يا» إنم ا
المقص ود بھ ا «المك ي» ،لإلب دال الطبيع ي الواق ع ب ين الك اف والخ اء والش ين والس ين وب ين
حروف أخرى في أكثر لغات العالم ،وخصوصا في ما يسمى اللغات السامية ال ثالث :العربي ة
والعبرية واألرامية .وھو م ا س نراه جلي ا ف ي تس ميات «مك ة» ف ي أغل ب أس فار العھ د الق ديم،
والتي منھا :ميخا ،معكة ،معسا ،مسا ،مقيدة ،مجيدو ،مجدون ،والتي سنتحدث عنھا في الفقرة
الموالية.
 -4ھرمجدون
أما «ھرمجدون» فھي الموقع -حسب النبوءات الكتابية -الذي تقع في ه المعرك ة الفاص لة ب ين
«الح ق» و«الباط ل» ،قب ل انتش ار الس الم الع ام؛ وق د ورد الح ديث عنھ ا ف ي رؤي ا يوحن ا،
باعتبارھ ا مك ان قت ل المل وك الجب ابرة والقض اء عل يھم39؛ و«ھ ر مج دون» «הר מגדון»
تعني في العبرانية «جبل مجدون» ،وقد ورد الحديث عنھ ا ف ي أس فار العھ د الق ديم باعتبارھ ا
موق ع قت ل في ه ع دد م ن المل وك  ،فالمل ك يوش يا ج اء إل ى ھ ذه البقع ة ليلق ى حتف ه ف ي معرك ة
فاصلة ،40وكذلك األمر بالنسبة ألخزيا الذي طارده ياھو وقاتله فھرب إلى ھ ذا المك ان وم ات
فيه .وغيرھم من الملوك الذين تقاتلوا في ھذا المكان.
والمالح ظ أن «مجي دون» الت ي تأخ ذ أس ماء مختلف ة حس ب اخ تالف األس فار ،والت ي منھ ا
«مجي دو» و «مقي دة»  ،بھ ا مرتفع ة عظيم ة تق دم فيھ ا ال ذبائح والق رابين وفيھ ا بي ت لآللھ ة،
كھنته «أبناء ملكة جارية» ،ويس مى ھ ذا البي ت «بي ت ميخ ا» 41أو «بي ت معك ة» 42أو «بي ت
أبل معكة»43؛ وينبغي له أن يھدم أو يحرق أو تقع فيه حروب ب ين المل وك المختلف ين ،وال ذين
كثيرا ما يكونون إخوانا ،يتجبر عليھم واحد منھم فيقض ي عل يھم؛ غي ر أن ه بإمع ان النظ ر ف ي
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النص وص المتحدث ة ع ن المك ان بعي دا ع ن ھ ذه الص ورة النمطي ة العنص رية ،يتب ين أن لھ ذا
المك ان مرتب ة عظيم ة عن د ﷲ ،حت ى إن أكث ر األنبي اء ق د ج اءوا إلي ه ،وق دموا في ه ق رابينھم
وصلواتھم ،بما فيھم اآلباء الكبار إبراھيم وإس حاق ويعق وب ،والمل وك العظ ام يش وع وش اول
وداود وسليمان ،وھ و ال ذي يوج د ب ه «بي ت إي ل» ،ال ذي ال يج رؤ أھ ل الكت اب عل ى ترجمت ه
بـ«بيت ﷲ»؛
المالحظ أن كل ھذه األسماء إنما ھي تحريفات لالسم «مكة» ولـ«بي ت مك ة» ،و أن أوص اف
الحرب القائمة في ذلك المكان ،إنما ھي أوص اف للعب ادة القائم ة ف ي ذل ك البي ت ،حي ث فق دت
العبادة روحھا بالنسبة للواصف ،الذي اعتبر ما يقوم به العابدون ھنالك ،إنما ھو تقاتل وت دافع
وكمون وحصار وھتاف ودوران وارتح ال وھ روب وت راجم بالحج ارة ،وغيرھ ا مم ا يح دث
في الحروب والمعارك ،أو ھكذا يرجو أن يكون؛ بدل أن يكون صالة وسعيا وطوافا وركوع ا
وسجودا ،ورميا للجمرات ،وتكبير وتسبيح وتھلي ل وتلبي ة ،وإقام ة لش عائر العب ادة ،ف ي البي ت
الذي اختاره ﷲ ليكون مباركا للع المين؛ وإذا ح دث أن اعت رف الواص ف ب أن المك ان مق دس،
وأورد ما يدل على أنه المكان المختار من ﷲ إلقامة الش عائر ،بالنس بة للع المين ،بم ا ف يھم ب ن
إسرائيل ،وأن كھنته وخدامه من غير بن ي إس رائيل ،ب رّر تل ك الخدم ة وذل ك الكھن وت بكون ه
تفضل من رؤساء بني إس رائيل عل ى أھ ل المك ان الملع ونين وال ذين يص يرون حمل ة الحط ب
وسقاة الماء لبيت إلھي ،كما ھو الشأن بالنسبة للجبعونيين 44في قصة يشوع.
لقد كانت رؤيا يوحنا ،التي اعتب رت واح دة م ن أس فار العھ د الجدي د ،متوافق ة م ع التص ورات
اليھودية المؤسسة لھا في ش أن «ھ ر مج دون» ،بك ل م ا تحمل ه م ن عن ف «م ا قب ل النھاي ة»؛
ولقد صار المفسرون اإلنجيليون في قراءة ھذه النصوص على نفس خطى التفس ير الحاخ امي
اليھودي ،ولم يستطيعوا التخلص من نظريته العنصرية.
ھذه ھي أھ م عناص ر الفك ر المس يحاني األص ولي ،كم ا يتبناھ ا الع الم المس يحي الي وم ،وكم ا
تقودھ ا الحرك ة اإلنجيلي ة العالمي ة ،تح ت إم رة الوالي ات المتح دة األمريكي ة وإدارتھ ا م ن
الصقور؛ وإن ما جاء به السيد المسيح يتع ارض معھ ا تعارض ا مطلق ا  ،وھ ي ل ن تق ود ع الم
الناس إال إلى مزيد من األلم والمآسي والشرور.
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ﻣﻼﺣظﺎت ﺣوﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻳﻬود ﻓﻲ ﺳﺑﺗﺔ
إﺑراﻫﻳم اﻟﻘﺎدري ﺑوﺗﺷﻳش
ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــورات اﻟﻬﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺿــﻳﻔت إﻟــﻰ ﻻﺋﺣــﺔ اﻟﻛﺗــب اﻟﺻــﺎدرة ﺳــﻧﺔ 2007م ﻛﺗــﺎب «ﻣﻼﺣظــﺎت
ﺣوﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻳﻬود ﻓﻲ ﺳﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻘرن  11إﻟﻰ اﻟﻘرن 16م» "Notas para la historia de los
") Judios en Ceuta (siglos XI-XVIﻣـن ﺗـﺄﻟﻳف إﻧرﻳﻛـﻲ ﻏـوزاﻟﺑﻳس ﻛراﻓﻳطـو Enrique

 ،Gozables Craviotoوﺗﻌرﻳــب اﻷﺳــﺗﺎذ ﻣﺣﻣــد اﻟﺷ ـرﻳف ،وﻫــو ﻣــن ﻣﻧﺷــورات دار أﺑــﻲ رﻗ ـراق
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟرﺑﺎط.
واﻟﻛﺗﺎب ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﺣوﻝ ﻳﻬود ﻣدﻳﻧﺔ ﺳـﺑﺗﺔ ،ﻳﻣﺗـد ﺧﻳطﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻘـرن  11ﺣﺗـﻰ
اﻟﻘرن 16مٕ ،وان ﻛﺎن اﻟﻣؤﻟف ﻗد رﺟﻊ إﻟﻰ ﺟذور ﺗﺄﺳـﻳس ﻫـذﻩ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ وأﻟﻘـﻰ أﺿـواء ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﻬدﻫﺎ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣﻧذ ﻋﺻر اﻷدارﺳﺔ )اﻟﻘرن 8م(.
وﻳﻌد اﻟﻣؤﻟف  -دون ﻣﻧﺎزع  -ﻣن أﻟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻹﺳﺑﺎن اﻟذﻳن اﻫﺗﻣـوا ﺑد ارﺳـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﺑﺗﺔ وﺷـﻣﺎﻝ
إﻓرﻳﻘﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻ ـرﻳن اﻟﻘــدﻳم واﻟوﺳــﻳط ،ﺑــﻝ إﻧــﻪ ﻳﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﻛرﺳــت ﺣﻳﺎﺗﻬــﺎ ﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻫــذﻩ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ دراﺳﺎت أﺑﻳﻪ اﻟﻣؤرخ «ﻏﻳﻳﻣو ﻏـوزاﻟﺑﻳس ﺑوﺳـﺗو» ،وأﺧﻳـﻪ «ﻛـﺎرﻟوس» ﺣﻳـث
أﻓﺎد اﻟﻣؤﻟف ﻣن رﺻﻳدﻫﻣﺎ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻳﻔﻪ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب.

ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻬود ﺳﺑﺗﺔ ﻳﺑﺣر ﺑﻧﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻋﺑر  5ﻓﺻوﻝ :
ﺳ ــﻠط اﻟﺿ ــوء ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺻ ــﻝ اﻷوﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺟﻣ ــﻝ اﻷﺳ ــﺎطﻳر اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﺗﺄﺳ ــﻳس ﻣدﻳﻧ ــﺔ ﺳ ــﺑﺗﺔ ،وﻫ ــﻲ
أﺳــﺎطﻳر اﺑﺗــدﻋت ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ اﻟﻌﺑرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ارﻣــت ﺗﺑرﺋــﺔ اﻟﻳﻬــود ﻣــن ﺗﻬﻣــﺔ ﻗﺗــﻝ اﻟﻣﺳــﻳﺢ ،ﻓﺟﻌﻠــت
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻗﺑـﻝ وﻓﺎﺗـﻪ وأرﺟﻌﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻋﺻـر اﻟﺗـوراة )ص .(21وﻗـد ارﺗﺣـﻝ اﻟﻣؤﻟـف ﻓـﻲ
ﻋــﺎﻟم ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺎطﻳر اﻟﻣﺷ ـ ّﻛﻠﺔ ﻟﺗــﺎرﻳﺦ ظﻬــور ﻫــذﻩ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﺑــﻳن اﻷﺳــﺎطﻳر اﻟﺳــﺎﻣﻳﺔ واﻟﺣﺎﻣﻳــﺔ ،وﺑــﻳن

أﺳﺎطﻳر أﺧرى ﺗﻧﺳب ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻟﻠروﻣﺎن دون ﺗرﺟﻳﺢ ﻛﻔﺔ أي ﻣﻧﻬﺎ.

وﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ «ﻳﻬود ﺳﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﻘرن  11إﻟﻰ اﻟﻘرن 12م» ،ﻳﺑدأ اﻟﻣؤﻟف ﺑﺎﺳﺗﻌراض اﻟﺧطـوط
اﻟﻌرﻳﺿــﺔ ﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻣﻧــذ ﻋﻬــد اﻷدارﺳــﺔ ﺣﻳــث ﻳﺗﺣــدث ﺑﺎﻗﺗﺿــﺎب – ﺣﺳــب ﻣﺣدودﻳــﺔ اﻟﻣــﺎدة
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ – ﻋن اﺳﺗﻘرار اﻟﻳﻬود ﺑﺳﺑﺗﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ،وﺗواﻓد اﻟﻳﻬود ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌد ﺛـورة اﻟـرﺑض )202ﻫ ـ
817 /م( اﻟﻣﺷــﻬورة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻷﻧــدﻟس ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻫﺟ ـرة اﻟﻳﻬــود اﻟواﻓــدﻳن ﻣ ـن ﺗــوﻧس واﻟــﺑﻼد

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺷرﻗﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟـﻰ ﻫﺟـرة أﺧـرى ﺣـدﺛت ﻧﺣـو اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺑﺳـﺑب ﺗﻔـﺎﻗم اﻟﺻـراع اﻷﻣـوي -
اﻟﻔﺎطﻣﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن 10م.
وﻳﻌــرض ﺑﻌــد ذﻟــك ﻟﺗطــور وﺿــﻌﻳﺔ اﻟطﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻌﺻــر اﻟﻣراﺑطــﻲ ،ﻓﻳــذﻫب إﻟــﻰ دﺣــض
ﺑﻌض اﻵراء اﻟﺗﻲ وﺻﻣت اﻟﻣراﺑطﻳن ﺑﺎﻟﺗﻌﺻب ﺿـدﻫﺎ ،ﻣؤﻛـدا أن اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣراﺑطﻳـﺔ اﻋﺗﻣـدت ﻋﻠـﻰ
اﻟﻳﻬـود ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟﻘــوة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻣراﺑطﻳــﺔ ،وﻣﺳﺗﻌرﺿــﺎ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟــﺎري اﻟــذي ﻗــﺎم ﺑــﻪ ﻳﻬــود ﺳـﺑﺗﺔ
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ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ وﺛ ــﺎﺋق اﻟﺟﻧﻳـ ـزة )ص ،(27ﻟﻳﺳ ــﺗﺧﻠص أﻧﻬ ــم أﺻ ــﺑﺣوا ﻓ ــﻲ اﻟﻌﺻ ــر اﻟﻣراﺑط ــﻲ ﻣ ــن أﻛﺑ ــر
وأﻏﻧﻰ اﻟﺟﺎﻟﻳﺎت اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث «ﻳﻬود ﺳﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣوﺣدﻳﺔ» ،ﻓﻘد ﻛرﺳﻪ ﺻﺎﺣب اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﻣـﻊ
اﻟذي ﺗﻌـرض ﻟـﻪ ﻳﻬـود ﺳـﺑﺗﺔ ﻋﻠـﻰ ﻳـد اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻣوﺣدﻳـﺔ ،ﻣؤﺳﺳـﺎ رؤﻳﺗـﻪ ﺗﻠـك ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻣﺻـﺎدر

اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻛﺎﺑن داود واﺑن ﻋﻘﻧﻳن ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .وﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﻣﻊ ﻳﻬود
ﺳﺑﺗﺔ ﺟﺎء ﻣﺗﺄﺧ ار ﻷﻧﻬم ﺳـﺎﻧدوا اﻟﻣوﺣـدﻳن ﺑﻌـد ﺳـﻘوط اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣراﺑطﻳـﺔ ،وﻟﻛـﻧﻬم ﻟﻌﺑـوا ﺑﻌـد ذﻟـك دو ار
ﻓﻲ ﺛورة اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوﺣدي ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺗﻧﻛﻳﻝ واﻻﺿطﻬﺎد.
وﻓﺿ ــﻼ ﻋ ــن إﻣﻌ ــﺎن اﻟﺑﺎﺣ ــث ﻓ ــﻲ إﺑـ ـراز اﻟﻣﺷ ــﻬد اﻟﻘﻣﻌ ــﻲ اﻟ ــذي ﺧـ ـﻳم ﻋﻠ ــﻰ ﻳﻬ ــود ﺳ ــﺑﺗﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺗـ ـرة

اﻟﻣوﺣدﻳــﺔ ،أﺳــﻬب ﻓــﻲ ﺗﻧــﺎوﻝ ﺷﺧﺻــﻳﺔ اﺑــن ﻋﻘﻧــﻳن )ص ،(61وﺗﻌــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ إﺟﺑــﺎر اﻟﻳﻬــود ﻋﻠــﻰ ارﺗــداء ﻟﺑــﺎس ﺧــﺎص ،ﻣﻔﺳ ـ ار ذﻟــك ﺑﺄﻧــﻪ ﺟــﺎء ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻓﺷــﻝ اﻟﻣوﺣــدﻳن ﻓــﻲ
إﺟﺑﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻧﺎق اﻹﺳﻼم )ص.(68
ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟ ارﺑــﻊ «ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻬــد اﻟﻣ ـرﻳﻧﻳﻳن» ،ﻳﺳﺗﺣﺿــر اﻟﻣؤﻟــف ﺑﻌــض اﻟﻣؤﺷ ـرات اﻟﺗــﻲ
ﺗـدﺧﻠت ﻟﺗﺣـدد وﺿـﻌﻳﺔ اﻟﻳﻬـود ﺑﺳـﺑﺗﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﺻـر ،ﻣﻧﻬـﺎ ﻓﺷـﻝ اﻟﻬﺟـوم اﻟﺟﻧـوي ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﺗﺔ ﺳـﻧﺔ
1235م ،ﺛــم زواﻝ ﺷــﺑﺣﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳــﺎ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻫزﻳﻣــﺔ اﻟﻌﻘــﺎب اﻟﺗــﻲ ﺣوﻟــت أﻧظــﺎر اﻟﻣوﺣــدﻳن ﻋــن

اﻟﻳﻬـود ﻟﻠﺗﻔــرغ ﻟﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ،ﻓطوﻳــت ﺑـذﻟك «ﺻــﻔﺣﺔ ﻣـن اﻟﺣﻠــم اﻟﻣــزﻋﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻳﻬــود» ﻋﻠــﻰ
ﺣد ﺗﻌﺑﻳر اﻟﻣؤﻟف )ص .(72-71ﻟذﻟك ﻳﻌد اﻟﻌﺻر اﻟﻣرﻳﻧـﻲ  -ﻓـﻲ ﻣﻧظـورﻩ – ﻓرﺻـﺔ اﺳـﺗﻌﺎد ﻓﻳﻬـﺎ
اﻟﻳﻬود ﻋﺎﻓﻳﺗﻬم ،واﺳﺗﺄﻧﻔوا ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺳﻳﻠﻳﺎ ٕواﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻓﻲ اﻟﻘرن 14م.

وﻳؤﻛــد ﺻــﺎﺣب اﻟد ارﺳــﺔ أن اﺣــﺗﻼﻝ ﺑﻧــﻲ ﻧﺻــر ﻟﺳــﺑﺗﺔ زاد ﻣــن ﺗوطﻳــد ﻋﻼﻗــﺔ ﻳﻬــود ﻫــذﻩ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ ﻣــﻊ

ﻳﻬــود ﻏرﻧﺎطــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص )ص ،(74ﻛﻣــﺎ ﺗوطــدت ﻋﻼﻗــﺗﻬم ﻣــﻊ
ﻣﻣﻠﻛﺔ أرﻏون .وﺑـﻧﻔس اﻟﺟدﻳـﺔ واﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـواﻫد اﻷﺛرﻳـﺔ ،ﻳﻧـﺑش اﻟﻣؤﻟـف أﻳﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى
اﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺣﻳــﺎء اﻟﺳــﻛﻧﻳﺔ ﻟﻠﻳﻬــود ﺑﺳــﺑﺗﺔ ﺧــﻼﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗـرة ،و ﻳﻌــرض ﻟﻧﺷــﺎطﻬم اﻟﺗﺟــﺎري .وﻣــﻊ
اﻹﻗرار ﺑﻬذﻩ اﻟﺗطورات اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﺑﺳﺑﺗﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻧﻬﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـﻝ ﺑﺣﻛـم
ﻗﺎس ﻣﻔﺎدﻩ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺷﻳﺔ اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ﺗﻌﻳش ﻓﻲ وﺿﻌﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ )ص.(86

وﻳﺧــﺗم ﻛراﻓﻳوطــو د ارﺳــﺗﻪ ،ﺑﻔﺻــﻝ ﺧــﺎﻣس ﺗﺣــت ﻋﻧـوان «اﻟﻳﻬــود ﻓــﻲ ﺳــﺑﺗﺔ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳــﺔ» )اﻟﻘــرن 15و
16م ( ،ﻓﻳرﺟﻊ ﻋواﻣﻝ اﻟﻐزو اﻟﺑرﺗﻐـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧـﺔ إﻟـﻰ ﻋـﺎﻣﻠﻳن أﺳﺎﺳـﻳﻳن أوﻟﻬﻣـﺎ  :وﺟـود روح ﺻـﻠﻳﺑﻳﺔ
ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗوﺳﻳﻊ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون .وﺛﺎﻧﻳﻬﻣـﺎ  :ﺳـﻌﻲ
اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑورﺟوازﻳﺔ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﺟﺎﻟﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ إﻟﻰ إﻳﺟﺎد أﺳواق ﺑﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ.
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واﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ،ﻳﺻــﻝ اﻟﻣؤﻟــف إﻟــﻰ اﻟﻘــوﻝ ﺑــﺄن ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ ﻟــم ﻳﻧﺎﻫﺿـوا
اﻻﺣــﺗﻼﻝ اﻟﺑرﺗﻐــﺎﻟﻲ ،ﺑــﻝ إن اﻟﺑورﺟوازﻳــﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﺳــﺎﻧدﺗﻪ ﻣﺎدﻳــﺎ ،ﻣﻘــدﻣﺎ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎت ﺗزﻛــﻲ طرﺣــﻪ
)ص.(94

وﻗــد ﻗﺎدﺗــﻪ اﻟﻣــﺎدة اﻟوﺛﺎﺋﻘﻳــﺔ أﻳﺿــﺎ إﻟــﻰ رﺻــد ﺗطــور اﻟﺗرﻛﻳﺑــﺔ اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ ﻟﻳﻬ ـود ﺳــﺑﺗﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ

اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳــﺔ ،ﻓﺄوﺿــﺢ أن ﻗﺳــﻣﺎ ﻣــن اﻟﻳﻬــود اﻟﻣﻐﺗـرﺑﻳن ﻋــﺎدوا إﻟــﻰ ﺳــﺑﺗﺔ ،وأﺧــذوا ﻳﻣﺎرﺳــون اﻟﺗﺟــﺎرة إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧـ ــب اﻟﺗﺟﺳـ ــس ،ﺑﻳﻧﻣـ ــﺎ ﺑﻘـ ــﻲ اﻟﻳﻬـ ــود اﻵﺧـ ــرون اﻟﻣﻘﻳﻣ ـ ـون ﻓ ـ ـﻲ ﺿ ـ ـواﺣﻲ اﻟﻣدﻳﻧـ ــﺔ ﺗﺣـ ــت اﻟﺳـ ــﻳطرة
ﺗﺣﺳــﻧت )ص .(95واﻋﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ د ارﺳــﺔ أﺧﻳــﻪ
اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،ﻣﺷــﻳ ار إﻟــﻰ أن وﺿــﻌﻳﺔ اﻟﻔﺋﺗــﻳن ﻣﻌ ـﺎ ﻗــد ّ
«ﻛﺎرﻟوس» ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻲ اﻟﻳﻬودي ﺑﺳﺑﺗﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﺔ.
أﻣـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﻳد اﻟـدﻳﻧﻲ ﻓــﺈن أﻫــم اﻟﺗﺣــوﻻت اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﺗﻛﻣـن ﻓــﻲ أن اﻟﻳﻬــود اﻟـذﻳن

ﻛ ـﺎﻧوا ﻗــد اﻋﺗﻧﻘـ ـوا اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﻧﺑ ــذوﻫﺎ ،ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺻــر ﺟ ــزء ﻣــن اﻟﻳﻬ ــود اﻟــذﻳن ﻛــﺎﻧوا ﻳﻘﻳﻣ ــون ﻓــﻲ ﺳ ــﺑﺗﺔ
)ص.(99
وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ،اﺳــﺗﻣر ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻋﻣﻠﻳــﺎﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺣﺗــﻰ اﻟﻘــرن 17م،
ﺣﻳــث وﻗــﻊ اﻟﻣﻠــك اﻹﺳــﺑﺎﻧﻲ ﻓﻳﻠﻳﺑــﻲ اﻟ ارﺑــﻊ وﺛﻳﻘــﺔ ﺳــﻧﺔ 1625م ﺗــﻧظم ﺑﻧــود ﺗﺟــﺎرة اﻟﻳﻬــود اﻹﺳــﺑﺎن ﻣــﻊ
ﺳﺑﺗﺔ )ص.(102

ﺗﻠك أﻫم اﻟطروﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻬـﺎم .وﻧﺳـﻌﻰ ﺑﻌـد ﻫـذﻩ اﻟﺧﻼﺻـﺔ اﻟﺗﻘدﻳﻣﻳـﺔ أن ﻧـدﻟﻲ
ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣوﻟﻪ :
ﻻ ﺳــﺑﻳﻝ إﻟــﻰ إﻧﻛــﺎر أﻫﻣﻳــﺔ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ،وﻫــﻲ أﻫﻣﻳــﺔ ﺗزﻛﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﺣــﺎﻝ ﺗﺟﺷــم اﻟﻣﺗــرﺟم ﻋﻧــﺎء
ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺿﺎد ،ﻓﻬﻲ د ارﺳـﺔ ﻣوﻧوﻏراﻓﻳـﺔ ﺟـﺎدة وﻣوﺛﻘـﺔ ،رﻏـم ﻣـﺎ ﻳﻌﺗـور اﻟﺗوﺛﻳـق ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺎت

ﻻ ﻳدرﻛﻬﺎ إﻻ ﻣن ﻋﺎرك اﻟﻣﻳدان اﻟﻣوﻧوﻏراﻓﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺻر اﻟوﺳﻳط اﻟذي ﺗﺷﺢ ﻣﺻـﺎدرﻩ.
ﺑــﻝ ﺗﺗﺳــﻊ داﺋ ـرة ﺷــﺢ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟوﺳــﻳطﻳﺔ ﻛﻠﻣــﺎ ﺗﻌﻠــق اﻷﻣــر ﺑد ارﺳــﺔ اﻷﻗﻠﻳــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ دﺛرﻫــﺎ

اﻟﻣؤرﺧون اﻟوﺳﻳطﻳون ﺑﻐطـﺎء اﻟﺗﻬﻣـﻳش واﻟﺗﻛـﺗم ،ﻣﻣـﺎ ﻳﺷـﻛﻝ ﻣطﺑـﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﺗﺟﻬـض ﺻـﻳرورة اﻟﺑﺣـث
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺎت .وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓﻘــد أﻓﻠﺣ ـت اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺳـ ّـد ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﺛﻐ ـرات اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻳﻧــوء ﺗﺣــت
وطﺄﺗﻬــﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ .وﻣﻣــﺎ ﻳزﻳــد ﻓــﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬ ـﺎ ،اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣؤﻟ ـف ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎدر ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺷــﻣﻠت
وﺛــﺎﺋق ﺑﺷــﻘﻳﻬﺎ اﻟﻌرﺑــﻲ واﻷﺟﻧﺑــﻲ ،ﺣﻳــث اﻋﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎدر ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣﻐرﺑﻳــﺔ ،وﻋﻠــﻰ ﻣﺷــﺎﻫدات
وأوﺻــﺎف اﻟﺟﻐ ـراﻓﻳﻳن اﻟﻌــرب ﻣــن أﻣﺛــﺎﻝ اﻟﺑﻛــري واﻹدرﻳﺳــﻲ واﺑــن ﺧرداذﺑــﺔ وﻏﻳــرﻫم .ﻛﻣــﺎ ﻧﻬــﻝ ﻣــن
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت اﺑن داود واﺑن ﻋﻘﻧﻳن ،ﻓﺿـﻼ ﻋـن وﺛـﺎﺋق اﻟﺟﻧﻳـرة .وأﻓـﺎد أﻳﺿـﺎ
ﻣــن اﻟﺣوﻟﻳــﺎت اﻹﺳــﺑﺎﻧﻳﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﻟﻠﻘ ـرﻧﻳن 15و 16م ،وﻣــن أرﺷــﻳف اﻟﺗــﺎج اﻷرﺟــوﻧﻲ ،وﻛــذﻟك ﻣــن
اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻧﻘــﺎﺋش واﻟﻠﻘــﻰ ،واﻟﻣﺻــﺎدر اﻷﺛرﻳــﺔ اﻷﺧــرى .ﻛﻣــﺎ اﺳــﺗﺛﻣر اﻟﺷــﻬﺎدات اﻷدﺑﻳــﺔ

واﻷﺳــﺎطﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟوﺟود اﻟﻳﻬــودي ﻓــﻲ اﻟﻣﻐــرب اﻟﻘــدﻳم وﻣــن اﻟﺑﻘﺎﻳــﺎ اﻟﺧزﻓﻳــﺔ .و ﻳﺣﻣــد ﻟﻠﻣؤﻟــف
أﻳﺿــﺎ اﺳــﺗﻧﺎدﻩ ﻋﻠــﻰ اﻷرﻛﻳوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺑﺣرﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺑﻘﺎﻳــﺎ اﻟﺳ ـﻔن اﻟﺳــﺑﺗﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎع اﻟﺑﺣــر،
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ﻟﻳﺳــﺗﺧرج ﻣﻧﻬــﺎ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــوﻝ ﺗﺟــﺎرة اﻟﺳــﻣك اﻟﻣﻣﻠــﺢ .ﻛﻣــﺎ اﻋﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ
ﻹﻛﻣﺎﻝ ﻧظرﺗﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
وﻟﻌ ـ ّﻝ ﻣــﺎ ﻳزﻳــد ﻣــن ﻗﻳﻣــﺔ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﻣــدﻫﺎ اﻟﻣؤﻟــف ﻓــﻲ د ارﺳ ـﺗﻪ ،ﻛوﻧﻬــﺎ وﺛــﺎﺋق ﺟدﻳــدة ﻟــم ﺗﻛــن
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺑﻝ ،ﻟذﻟك ظﻝ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺗﺔ ﻣﺟﻬوﻻ ﻣدة  70ﺳﻧﺔ ﺣﺳب ﺗﻌﺑﻳرﻩ.
وﻣــﻊ أﻫﻣﻳــﺔ طروﺣــﺎت اﻟﻣؤﻟــف ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻛﺗــﺎب ٕواﺿــﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﻐﻧﻳــﺔ ﻟﻠﺧ ازﻧــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ،ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺳــﺟﻝ

ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت :

 -1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ :

إن ﻓﺣص ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟدى اﻟﻣؤﻟف ﻳﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرﻳن دﻣﻐﺎ إﻧﺗﺎﺟﻪ ﺑوﺿوح :
 -اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟﺧﺎطﺊ:

أﻣــﺎم ﻓﻘــر اﻟﻧﺻــوص ،أطﻠــق اﻟﻣؤﻟــف اﻟﻌﻧــﺎن ﻟﻼﻓﺗ ارﺿــﺎت واﻟﺗــﺄوﻳﻼت اﻟﻔﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺳــﻧدﻫﺎ أدﻟــﺔ
داﻣﻐﺔ .ﻓﻔﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ اﻟﻛﺗﺎب ﻧﻠﻣس ﻧﻣﺎذج ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺗـﺄوﻳﻼت اﻟﻣﺑﻧﻳـﺔ ﻋـﻝ ﻓرﺿـﻳﺎت ﺧﺎطﺋـﺔ ،ﻣـن ﻗﺑﻳـﻝ
ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻹﺷﺎرة ﺑﻧﻳﺎﻣﻳن اﻟﺗطﻳﻠﻲ ﻟوﺟود ﻳﻬودﻳﻳن ﻣن ﺳﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﺟﻧوة اﻹﻳطﺎﻟﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣؤﺷـر
داﻝ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻫﺟ ـرة ﻳﻬودﻳــﺔ ﻣــن ﺳــﺑﺗﺔ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﻘﻣــﻊ اﻟــذي ﻣﺎرﺳــﺗﻪ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣوﺣدﻳــﺔ ﺿ ــدﻫم.
واﻟﻐرﻳب أﻧﻪ ﻳﻘر ﺑﺄن ﻣﺎ ّأوﻟﻪ ﻳﻧدرج ﻓﻲ ﻋداد «اﻟﺣﻘﺎﺋق» )ص.(59
وﺑﺎﻟﻣﺛــﻝّ ،أوﻝ إﺷــﺎرة ﻧــص اﻟﺑﻛــري ﺣــوﻝ وﺟــود ﺟﺑ ـﻝ ﺑﺳــﺑﺗﺔ ﻳﺷــﻣﻝ ﺑﻌــض اﻟﻣ ـزارع ،ﺑــﺄن ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ

ـﻲ
ﻛـﺎﻧوا ﻣﻳـﺎﻟﻳن إﻟـﻰ اﻻﺳــﺗﻘرار ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎزﻝ ﻣﻧﻌزﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎض ،وﻫــو ﻣـﺎ ﻳﺗﺳـق ﻧظرﻳــﺎ ﻣـﻊ وﺟـود ﺣـ ّ
ﻣﻧﻌ ــزﻝ ﺧ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟﻳﻬود .ﻛﻣ ــﺎ ّأوﻝ ز ارﻋ ــﺔ اﻟﻛ ــروم ﺑﻬ ــذا اﻟﺟﺑ ــﻝ ﺑﺄﻧ ــﻪ دﻟﻳـ ـﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﺗواﺟ ــد اﻟﻳﻬ ــود ﺑﻬ ــﺎ

)ص.(44-43

ﺻﺣﻳﺢ أﻧﻪ إذا ﺗﺟﺎوزﻧﺎ ﻧظرة اﻟﻣﺗﺷددﻳن اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻧص اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ،ﻓﺈن اﻻﺟﺗﻬـﺎد

ﻓــﻲ اﻟﺗﺄوﻳــﻝ أﻣــر ﻣﻣﻛــن ﻓــﻲ ﻏﻳ ـﺎب ﻧﺻــوص ﺻ ـرﻳﺣﺔ ،ﻟﻛــن ﺛﻣــﺔ ﺿ ـواﺑط ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬــﺎ وأﻫﻣﻬــﺎ
اﺣﺗ ـرام اﻟﻘ ـراءة اﻟﺳــﻳﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠــﻧص ،وﺗﺟﻧــب اﻹﺳــﻘﺎط واﻟﺗﺄوﻳــﻝ اﻟﻣوﺟــﻪ ،وﻏﻳــر ذﻟــك ﻣــن اﻟﺿ ـواﺑط اﻟﺗــﻲ
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ إﺣدى دراﺳﺎﺗﻧﺎ ،وﻫﻲ ﺿواﺑط ﻟم ﻳﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف اﻟﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻪ.
 2طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﻣﻳم وﻋدم اﻟﺗﺛﺑت ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻧﺻوص :

ﻳﻼﺣظ أن ﻛراﻓﻳوطو ﻳذﻫب أﺣﻳﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوظﻳف ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺎ وﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ ﻟﻳﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ﻓﺿﻔﺎﺿـﺎ أﻗـﻝ ﻣـﺎ

ﻳﻘــﺎﻝ أﻧــﻪ ﻳزﻳــﻎ ﻋــن ﺳــﻛﺔ اﻟﺻـواب .ﻓﻌﻧــد ﺗﻧﺎوﻟـﻪ ﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﺿــطﻬﺎد اﻟﻳﻬــود دﻳﻧﻳــﺎ وﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬم ﻟﺷــﻌﺎﺋر
دﻳــﻧﻬم ﻓــﻲ اﻟﺧﻔــﺎء ،ﻳﺳﺗﺷــﻬد ﺑﺷــﻬﺎدة أﺣــد اﻟﻳﻬــود ﺣــوﻝ اﻟﺗﻌﺻــب اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟــذي ﻟﺣــق ﺑﺑﻧــﻲ ﺟﻠــدﺗﻬم

)ص ،(53دون أن ﻳﻛــون ﻋﻠــﻰ ﻳﻘــﻳن ﺑــﺄن ﻫــذا اﻟﻳﻬــودي ﻣــن ﻣدﻳﻧــﺔ ﺳــﺑﺗﺔ ،ﻓﺎﻟد ارﺳــﺔ اﻟﻣوﻧوﻏراﻓﻳــﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟرﺻﻳﻧﺔ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﺗﺣرز ﻣن اﻟﺗﺧرﻳﺟﺎت اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ اﻟﻣﻬﻠﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑو ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،وﺗﺷـوش
ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـث اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ اﻟرﺻـﻳن ،ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻟـم ﻳﻛــن ﺛﻣـﺔ ﻧﺻـوص أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ ﺑﻌـض اﻟﺳــﻳﺎﻗﺎت

اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺿدﻫﺎ.
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وﻣن اﻟﻣزاﻟق اﻟﺗﻌﻣﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت إﻧﺗﺎﺟـﻪ أﻳﺿـﺎ ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﺗﺳـرع ﻓـﻲ ﻗـراءة اﻟﻧﺻـوص ،ﺗﻘوﻳﻠـﻪ ﺑﻌـض
اﻟﻣؤرﺧﻳن ﻣﺎ ﻟـم ﻳﻘوﻟـوا ،وﻣـن ﻫـذا اﻟﻘﺑﻳـﻝ اﻟﺧﺑـر اﻟـذي ﻧﻘﻠـﻪ ﻋـن اﻟﻣـؤرخ اﺑـن أﺑـﻲ زرع ﺣـوﻝ إﺻـدار
اﻟﺳـﻠطﺎن اﻟﻣرﻳﻧــﻲ أﺑــو ﺳــﻌﻳد ﺳــﻧﺔ 1328م ،ﻣرﺳــوﻣﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺑﺗﺔ ﻳﻠــزم ﻓﻳــﻪ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣــدن ﻣﻣﻠﻛﺗــﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ

أﺣﻳﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﻌدﻣﻳن واﻟﻳﻬود ،واﻟﺣﺎﻝ أن اﺑـن أﺑـﻲ زرع اﻟﻣـذﻛور أورد ﻣـﺎ ﻳﻔﻳـد أن أﻣـر
اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣرﻳﻧﻲ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻳﻬود ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺎس ،وﻟﻳس ﺳﺑﺗﺔ.
وﺑﺎﻟﻣﺛــﻝ ﻟــم ﻳ ـﺗﻣﻛن ﺻــﺎﺣب اﻟﻛﺗــﺎب  -رﻏــم ﻣﺣﺎوﻟﺗــﻪ – ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺳــﺑﺗﺔ ﺿــﻣن ﺳــﻳﺎﻗﻳن ﻫــﺎﻣﻳن :

اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟذي ﺷﻛﻝ ﻣﻔﺗﺎح ﺳﻳرورة ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،.ﺛـم اﻟﺳـﻳﺎق اﻟﻌرﺑـﻲ  -اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟـذي
ﺷﻛﻝ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬوﻳـﺔ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﺣﺗـﻰ أن ﺗﻌﺑﻳـر «ﺳـﺑﺗﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ» ﻏـﺎب ﻛﻠﻳـﺎ ﻣـن ﻗـﺎﻣوس

اﻟﻣؤﻟف.

ﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك ،أن اﻟﻣؤﻟــف اﺗﺑــﻊ ﻣﻧﻬﺟــﺎ ﻛروﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻳﻌــﺎﻟﺞ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻳﻬــود ﺳ ـﺑﺗﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻷﺳــر اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ،وﻫــو ﻣـﻧﻬﺞ ﻳﻔــرض ﺗﺗﺑــﻊ ﺗطــور اﻟظـواﻫر اﻟﻣوﺿــوﻋﺎﺗﻳﺔ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻣﺗﻘطﻌــﺔ ،وﻳﺧــﺗﻠط
ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــوﻝ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎري واﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،ﻣﻣــﺎ ﻳــﺗﻣﺧض ﻋﻧــﻪ اﻧﻘطــﺎع ﻓــﻲ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻳرورة ﺗﺎرﻳﺦ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻳﻬودﻳﺔ.

 -2ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛﻝ واﻟﻣﺿﻣون :
 -ﻋدم اﻧطﺑﺎق اﻟﻌﻧوان ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب :

رﻏم أن اﻟﻛﺗﺎب ﻳﺑﺣر ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﺑﺗـﺎرﻳﺦ ﻣدﻳﻧـﺔ ﺳـﺑﺗﺔ ﻣـن اﻟﺗﺄﺳـﻳس ﺣﺗـﻰ اﻟﻘـرن 16م ،ﻓﻘـد ﺗـرك ﻓﺟـوات
ﻋﻣﻳﻘــﺔ ،واﻧﻘطــﺎع ﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻣﻔــﺎﺟﺊ ﻳﻔﺻــﻝ ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻔﺻــﻝ اﻟــذي ﺧﺻﺻــﻪ ﻟﻠﺗﺄﺳــﻳس واﻟﻘــرن 11م ،إذ
ﺗظــﻝ وﺿــﻌﻳﺔ اﻟﻳﻬــود ﺧــﻼﻝ ﻓﺗ ـرة اﻟﻔــﺗﺢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﺳــﺑﺗﺔ ﻏﺎﻣﺿــﺔ .ﻛﻣــﺎ أن ﻓﺗ ـرة اﻟﻌ ـزﻓﻳﻳن اﻟﺳــﺑﺗﻳﻳن
ﺗظــﻝ ﻛــذﻟك ﻓــﻲ طــﻲ اﻹﺑﻬــﺎمٕ .واذا ﻛــﺎن ﻋﻧـوان اﻟﻛﺗــﺎب ﻳﺣﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻓﺗـرة زﻣﻧﻳــﺔ ﺗﻣﺗــد ﻣــن اﻟﻘــرن 11
ﺣﺗﻰ 16م ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧدري ﻛﻳف أﻗﺣم اﻟﻣﻠف اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ اﻟذي ﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ أﺻوﻝ ﺳـﺑﺗﺔ وﺗﺄﺳﻳﺳـﻬﺎ،
وﻫﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻣوﺿـوع اﻟد ارﺳـﺔ ،ﻣﻣـﺎ ﻳﺷـﻛﻝ ﺷـرودا ﻋﻠﻣﻳـﺎ وﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻓﺧـﻪ اﻟﻣؤﻟـف.
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻓﺈن ﻣﻌظﻣﻪ اﻷﺳﺎطﻳر اﻟﺗﻲ ﻳﺗطرق إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ ،ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣرﺟﻌﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻌﺻـر
اﻟﻘدﻳم ،رﻏم أن ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﻳﻧﺗﻣون زﻣﻧﻳﺎ ﻟﻠﻌﺻر اﻟوﺳﻳط ،ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻣﻊ ﻋﻧوان اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ.
واﻟﻣﻼﺣــظ ﻛــذﻟك أن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻘرن 11م ﻻ ﺗﺣﺗــﻝ ﺳــوى ﺧﺎﻧــﺔ ﺿــﻳﻘﺔ ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب ،ﻣﻣــﺎ

ﻳﺷﻛﻝ ﻓﺟوة ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻠﻧظر .ﺻﺣﻳﺢ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﻧدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﻳـﺔ ،ﻟﻛـن ﺛﻣـﺔ
إﺷﺎرات أﺧرى وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﻟف اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ.
وﻳﺧﻳــﻝ إﻟﻳﻧــﺎ أن اﻟﻛﺗــﺎب ﻓــﻲ ﺣﺟﻣــﻪ اﻟﺻــﻐﻳر ،وﻓﺿــﺎﺋﻪ اﻟزﻣﻧــﻲ اﻟﺷﺎﺳــﻊ اﻟﻣﻣﺗــد ﻋﻣﻠﻳــﺎ ﻣــن أﺳ ـﺎطﻳر
اﻟﺗﺄﺳــﻳس ﺣﺗــﻰ ﻣﺷــﺎرف اﻟﻘــرن  ،17واﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺑﻬــﺎ ﻋــرض اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت ،ﺗﺳــﺗﻠزم أن ﻳﻛــون
اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻫو « :ﻣﺟﻣﻝ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻬود ﺳﺑﺗﺔ ﻣـن ﺑـداﻳﺎت اﻟﺗﺄﺳـﻳس ﺣﺗـﻰ اﻟﻘـرن  16م»،
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ﺧﺎﺻــﺔ أن ﻣﺻــطﻠﺢ «ﻣﻼﺣظــﺎت» اﻟ ـوارد ﻓــﻲ اﻟﻌﻧ ـوان اﻷﺻــﻠﻲ ﻟــم ﻳﺷــﻛﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﺿــﻣون ﺟــوﻫر
اﻟﻛﺗﺎب.
وﻳﻼﺣــظ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺷــﻛﻝ واﻟﻣﺿــﻣون أﻳﺿــﺎ ﺧﻠــو اﻟد ارﺳــﺔ ﻣــن أي ﺧرﻳطــﺔ أو رﺳــم ﺗوﺿــﻳﺣﻲ

ﻟﻣوﻗﻊ اﻷﺣﻳـﺎء اﻟﻳﻬودﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻣؤﻟـف ،وﻛـذا ﻣوﻗـﻊ رﺑـض اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ،وﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻳوﺟـد
ﻓ ــﻲ ﺷ ــرق أوﻏ ــرب اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ أو ﻓ ــﻲ أي ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ أﺧ ــرى ،إذ ﻻ ﻳﻣﻛ ــن ﺗﺟﺎﻫ ــﻝ اﻷﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ
ﺗﻛﺗﺳﻳﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛﺎرطوﻏراﻓﻳﺎ واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣﺑﻳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻣواﻗﻊ واﻷﻣﺎﻛن ﻹﻓﺎدة اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﻳﻌطﻲ ﻛراﻓﻳوطو ﻟﻠﻘﺎرئ ﺻورة ﻗﺎﺗﻣـﺔ ﻋـن ﻳﻬـود ﺳـﺑﺗﺔ ﻓـﻲ ﻋﺻـر اﻟﻣوﺣـدﻳن ،إذ ﻻ
ﻧﻘ أر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث إﻻ اﻟﻌﻧف واﻟﺗﻧﻛﻳﻝ ،ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﺑدأ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻﻝ ﺑﺎﻟﺑطش اﻟـذي

ﺳﻠطﻪ اﻟﻣوﺣدون ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﻬم ،وﻛﺄن ﻫـؤﻻء ﻟـم ﻳﻛـن ﻟﻬـم إﻻ ﻫـدف واﺣـد ﺟـﺎؤوا ﻣـن أﺟﻠـﻪ وﻫـو إﺑـﺎدة

اﻟﻳﻬود ،ﻣﺗﻧﺎﺳﻳﺎ أن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻋرﻓت ﺗﺣت ظﻝ اﻟﺣﻛم اﻟﻣوﺣـدي ﺗطـو ار ﺗﺟﺎرﻳـﺎ ﻫﺎﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻠﻳﻬـود ﺿـﻠﻊ
ﻓــﻲ إﺷــﻌﺎﻋﻪ واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧــﻪ .وﻻ ﺷــك أن اﻟﻘــﺎرئ ﻟﻬــذا اﻟﻔﺻــﻝ ﻳﺧــرج ﺑﻘﻧﺎﻋــﺔ أن ﻋﻧواﻧــﻪ اﻟــذي ﺟﻌﻠــﻪ
ﻣوﺿــوﻋﺎ ﻟﻠد ارﺳــﺔ ،ﺳــرﻋﺎن ﻣــﺎ ﻳﺧــرج ﻋــن ﺳــﻛﺗﻪ ﻓﻳﺗﺣــوﻝ إﻟــﻰ ﻓﺻــﻝ ﻳــروم إداﻧــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣوﺣــدي،
واﺳﺗﻧزاﻝ اﻟﻠﻌﻧﺎت ﻋﻠﻳﻪ .ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ أن ﻳﻌدﻝ ﻛراﻓﻳوطو ﻫذا اﻟﻌﻧوان ﻟﻳﺻـﺑﺢ «اﻻﺿـطﻬﺎد

اﻟﻣوﺣــدي ﻟﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ» أو ﻣــﺎ ﺷــﺎﺑﻪ ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻳﻐﺔ ﺑــدﻝ «ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣوﺣدﻳــﺔ» ﺣﺗــﻰ
ﻳﻧطﺑ ــق اﻟﻌﻧـ ـوان ﻣ ــﻊ اﻟﻣﺿ ــﻣون ،أو ﻳﺗﺑﻧ ــﻰ  -وﻫ ــذا ﻫ ــو اﻷﺻ ــﺢ  -اﻟﻌﻧـ ـوان اﻷﺧﻳ ــر ،وﻳﺑﺣ ــث ﻓﻳ ــﻪ

ﺑﻣوﺿــوﻋﻳﺔ ،ﺑﻌﻳــدا ﻋــن أي ﺗﺣﺎﻣــﻝ ﺿــد اﻟﻣوﺣــدﻳن .ﻧﺎﻫﻳــك ﻋــن أن اﻷﻋ ـراف اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﺗﻘﺗﺿــﻲ أن
ﺗﻧﺻــب اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ ﻛــﻝ ﻓﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ إﺑ ـراز اﻟﻣﺣــﺎور اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﺳ ـواء
اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ،وﻟﻳس اﺳﺗﻬﻼﻝ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﺗﻬﺟم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺣدﻳن ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﻣؤﻟف...

وﻳﻼﺣظ اﻟﻘﺎرئ ﻛذﻟك ﺑﻌض اﻻﺿطراب واﻟﺧﻠـط اﻟـذي وﻗـﻊ ﻟﻛراﻓﻳوطـو ﻓـﻲ ﺗﺣدﻳـد ﺑﻌـض اﻟﻣـدن ،إذ
ﻳﻔﺳر إﺷﺎرة اﺑن داود ﻟﻠﻣﻬدﻳﺔ ﺑـﺄن اﻟﻣﻘﺻـود ﻣﻧﻬـﺎ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺟ ازﺋـر) ...ص ،(50-49دون أن ﻳﺳـﺗﻧد
ّ
ﻋﻠﻰ أي دﻟﻳﻝ أو ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗؤﻛد ﺗرﺟﻳﺣﻪ.
 – 3ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻدري واﻟﺗوﺛﻳﻘﻲ :

ﻣــﻊ ﺗﻧوﻳﻬﻧــﺎ ﺑﺎﻟﺟﻬــد اﻟﻣﺣﻣــود اﻟــذي ﺑذﻟــﻪ اﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ ﻟـ ّـم ﺷــﺗﺎت اﻟﻧﺻــوص واﻟرواﻳــﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻗــﺔ ﻣــن
ﺑط ــون اﻟﻣﺻ ــﺎدر ،ﻓﺈﻧﻧ ــﺎ ﻧﺳ ــﺟﻝ ﻏﻳ ــﺎب ﻛﺗ ــب اﻟﻧـ ـوازﻝ اﻟﻔﻘﻬﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧﺑ ــث ﻓﻳﻬ ــﺎ ﺑﻌ ــض اﻹﺷ ــﺎرات
واﻹﻳﻣــﺎءات اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﺣــوﻝ ﻳﻬــود اﻟﻣﻐــرب ،وﻟــو ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﺳــﺗﻠزم اﻟﺣــذر ،إﻻ أن ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻣﺗﻣﻳــز

ﻳﺳﺗﺣق اﻟﺗوظﻳف ﻣﺛﻝ اﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ أﻓﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﺷﻳوخ ﺑﻧﻲ ﻣرﻳن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺳﻠطﺎن ﻳوﺳف ﺑن ﻳﻌﻘوب
ﺑــن ﻋﺑــد اﻟﺣــق اﻟﻣرﻳﻧــﻲ ،واﻟﺗــﻲ وردت ﻓــﻲ اﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻌﻳــﺎر ﻟﻠوﻧﺷرﻳﺳــﻲ ،ص 250

ﺣوﻝ اﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ذﻣﺔ ﻟﻠﻳﻬـود اﻟـذﻳن «ﻗﺗﻠـوا ﻟـذﻟك وﺳـﺑوا ﺑـﺑﻼد ﺑﻧـﻲ ﻣـرﻳن ﻛﻠﻬـﺎ ﺣﺳـﺑﻣﺎ

ذﻛ ـرﻩ اﻟﺧزرﺟــﻲ ﻗﺎﺿــﻲ ﺑــﺎدس» .وﻻ ﺷــك أن ﻣﺻــطﻠﺢ «ﻛﻠﻬــﺎ» اﻟ ـوارد ﻓــﻲ اﻟــﻧص ﻳؤﻛــد أن ﻋﻣﻠﻳــﺔ

اﻟﻘﺗــﻝ واﻟﺳــﺑﻲ ﺷــﻣﻠت ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ أﻳﺿــﺎ ﻷن ﻟﻔــظ «ﻛﻠﻬــﺎ» ﻳﺣﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣــدن اﻟﻣﻐرﺑﻳــﺔ ،ﻣﻣــﺎ
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ﻳؤﻛــد ﺻــﺣﺔ اﻟواﻗﻌــﺔ واﻧطﺑﺎﻗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻳﻬــود ﺳــﺑﺗﺔ .وﻧﻔــس اﻟﺷــﻲء ﻳﻧﺳــﺣب ﻋﻠــﻰ اﻷﺟوﺑــﺔ اﻟﻳﻬودﻳــﺔ
 Responsaاﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣؤﻟـف ﻣـن ﻣﺻـﺎدرﻩ ،واﻟﺗـﻲ ﺗﺣـوي ﻗﺿـﺎﻳﺎ ﻣﻬﻣـﺔ ﺣـوﻝ اﻟﻳﻬـود ﺑﺻـﻔﺔ
ﻋﺎﻣـﺔ وﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻳﻬـود ﺳـﺑﺗﺔ .وﻣـن ﻫـذا اﻟﻘﺑﻳـﻝ ﻻ ﻳﻣﻛـن إﻏﻔـﺎﻝ Responsa of Rabbi Simon

 .ben Zamah, New york 1982وﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﻟف ﻟو اﺳـﺗﻌﻣﻝ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻧﺻـوص
اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،إﺿﺎءة اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻓﻲ زواﻳﺎ اﻟﻧﺳﻳﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻗﻠﻳﺎت ﺑﺎﻟﻣﻐرب.
ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﺷراك اﻟﺧﻠط ﻓـﻲ زﻣﻧﻳـﺔ اﻟﻣﺻـدر إذ ﻳﻧﺳـب رﺳـﺎﻟﺔ اﺑـن ﻋﺑـدون إﻟـﻰ اﻟﻌﺻـر اﻟﻣوﺣـدي،
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﺗﻣﻲ اﺑن ﻋﺑدون إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﻣراﺑطﻲ.

وﻓﻲ زﻋم اﻟﻣؤﻟف ﺑﺎﻷﺻﻝ اﻟﻌﺑراﻧﻲ ﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺳﺑﺗﺔ ،ﻳﺳﺗﺷﻬد ﺑﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﻟوراق واﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﻳـﺎض ،ﻋﻠﻣـﺎ

ﺑﺄن اﻟﻣﺻدرﻳن ﺿﺎﺋﻌﻳن .ورﻏم إﻗ اررﻩ ﺑﻌدم وﺟود اﻟﻣﺻـدرﻳن ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـوﻝ ﺑﺻـﻳﻐﺔ اﻟﻳﻘـﻳن « :وﻟﻛـﻧﻬم
– اﻟوراق وﻋﻳﺎض – ﻳداﻓﻌون ﻣن دون ﺷك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋن أﻗدﻣﻳﺔ ﻣدﻳﻧﺔ ﺳﺑﺗﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻬود
وﺗﺛﺑـت ﻣـن ﻧﺻوﺻـﻬﻣﺎ ﺗﺛﺑﺗـﺎ ﺣرﻓﻳـﺎ .وﺣﺗـﻰ اﻟﺑﻛـري
اﻟﺗﻠﻣودﻳﺔ )ص ،(24وﻛﺄﻧـﻪ اطﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗـﺎﺑﻳن ّ
اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳذﻛر ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻳﻬود ﻟﺳﺑﺗﺔ أو ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺻر اﻟﺗﻠﻣودي.
ورﻏــم أﻫﻣﻳــﺔ اﻷﺳــﺎطﻳر ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻛﻣــﺎ  -ﻓﻌــﻝ اﻟﻣؤﻟــف – اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌﻬــﺎ
وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﺣﻘــﺎﺋق ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ،ﺑــﻝ ﻣﺟــرد ﻣؤﺷ ـرات وﻣﻌطﻳــﺎت ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺳ ـﺎﻫم ﻓــﻲ ﻓــك ﺑﻌــض اﻷﻟﻐــﺎز

اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
وأﺣﻳﺎﻧــﺎ ﻧﺟــد اﻟﺗوﺛﻳــق اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻳﺧــون اﻟﻣؤﻟــف؛ ﻓﻔــﻲ ذﻛ ـرﻩ ﻟوﺟــود ﻣــدارس ﺗﻠﻣودﻳــﺔ ﺑﺳــﺑﺗﺔ )ص،(39
ﻳﺳـﺗﻧد ﻓـﻲ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ «ﺳـﻠوش»  Sloushﻓـﻲ د ارﺳـﺗﻪ (Etude sur l'histoire des juifs du
)…  Marocاﻟﻣﻧﺷــورة ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﻔوظــﺎت اﻟﻣﻐرﺑﻳــﺔ ،ﻣﺟﻠــد  ،5ﺳــﻧﺔ 1906م ،ﻋﻠﻣــﺎ ﺑــﺄن «ﺳــﻠوش»

ﻧﻔﺳﻪ ﻟم ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ أي ﻣﺻدر.

ورﻏــم اﻟﺑﻌــد اﻟﻣﺗوﺳــطﻲ ﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻳﻬودﻳــﺔ ﺑﺳــﺑﺗﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﻣؤﻟــف أﻏﻔــﻝ د ارﺳــﺔ «ﻫﻧــري ﺑﻳ ـرﻳن»
ﺣوﻝ «ﺗﺎرﻳﺦ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ  :اﻟﺣﻳﺎة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ» اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﻳـد اﻟﻣوﺿـوع
ﻓﻲ ﻗراءة رأﺳﻳﺔ وﻋﻣودﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻋﻼﻗـﺎت ﺿـﻔﺗﻲ اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﺗوﺳـط .ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻻ اﻟﺣﺻـر
ﻟﻳﺳت ﺛﻣﺔ أدﻧﻰ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘوم ﺑﻪ ﺗﺟﺎر ﻣرﺳﻳﻠﻳﺎ ﻋن طرﻳق وﻛﻼﺋﻬم اﻟﻳﻬود ﻓﻲ ﺳﺑﺗﺔ ﻣـن
ﺑﻳﻊ ﻋﻣﻼت ﻋرﺑﻳﺔ ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﺻﺎف دراﻫم  Millaresﻟﺿرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣوﻧﺑﻳﻠﻳﻪ.

ﻣ ــن ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ أﺧ ــرى ،ﻟ ــم ﻳﻠﺗﻔ ــت ﻛراﻓﻳوط ــو إﻟ ــﻰ ﺑﻌ ــض اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ اﻟﺟ ــﺎدة ﺣ ــوﻝ ﻣدﻳﻧ ــﺔ ﺳ ــﺑﺗﺔ
ﻛﺎﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻘﻳﻣــﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣــن ﻣﺣﻣــد اﻟﺷ ـرﻳف ،وﺣﻠﻳﻣــﺔ ﻓرﺣــﺎت وأﻣــﻳن ﺗوﻓﻳــق اﻟطﻳﺑــﻲ ،وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎدة اﻟﺗﻲ أﺿﺎءت اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌﺗﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻧﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛـن د ارﺳـﺔ
اﻟﻳﻬــود ﻓــﻲ ﺳ ـﺑﺗﺔ دون اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺎت .واﻟﻐرﻳــب أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي أﻫﻣــﻝ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ

اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺟــﺎدة ،اﻋﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ أﺑﺣــﺎث ﻣــن ﻣﺳــﺗوى درﺟــﺔ اﻹﺟــﺎزة ﻓﺣﺳــب ﻛﺎﻟﺑﺣــث اﻟــذي أﻧﺟزﺗــﻪ
«رﻳﻛﺎ ﻋﻣر ﻛﺎﻫﻳن» ﺳﻧﺔ 1986م )ص.(75
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وﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺗور اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﻫﻔـوات ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻌﺗﺑـر ﻧﻘطـﺔ ﻣﺿـﻳﺋﺔ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﻠﻳـﺎت وﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ
اﻟﻣوﻧوﻏراﻓﻳﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺑﺗﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻠﻳﺑﺔ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﺣوﻝ اﻟﺗرﺟﻣﺔ :

ﻻ ﺷك أن ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻳﻌـد إﻧﺟـﺎ از ﻫﺎﻣـﺎ ﻳﺗـﻳﺢ ﻟﻘـراء ﻟﻐـﺔ اﻟﺿـﺎد اﻟﻣزﻳـد ﻣـن
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣدﻳﻧﺔ ﺳـﺑﺗﺔ .وﻗـد وﻓـق اﻟﻣﺗـرﺟم ﻓـﻲ ﻧﻘـﻝ أﻓﻛـﺎر اﻟﻣؤﻟـف ﺑﻛـﻝ أﻣﺎﻧـﺔ وﻣوﺿـوﻋﻳﺔ
ﻣن ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ،وﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﺗرﺟم ﺳوى ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻳـﻪ ﻓـﻲ

اﻟﻬ ـ ـواﻣش أو ﻓـ ــﻲ ﻣﻘدﻣـ ــﺔ اﻟﻛﺗـ ــﺎب ،وذﻟـ ــك ﺑﺄﺳـ ــﻠوب ﻋرﺑـ ــﻲ ﺳـ ــﻠﻳم ،ﺑﻌﻳـ ــدا ﻋـ ــن ﺷـ ــطﺣﺎت اﻷﺳـ ــﻠوب

«اﻟﻌﺟﻣــﻲ» اﻟــذي ﻧﻠﻣﺳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﺗرﺟﻣــﺎت اﻟﻣﺑﺗذﻟــﺔ .وﻣــن ﺑــﺎب اﻹﻧﺻــﺎف أن ﻧﻘــر ﻟﻠﻣﺗــرﺟم
ﺑﺎﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

 -1ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ :
ﻟــم ﺗــﺄت ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻷﺳــﺗﺎذ ﻣﺣﻣــد اﻟﺷـرﻳف ﻣــن ﻓـراغ أو ﺗــرف ﻓﻛــري ،ﺑــﻝ ﺗوﻟــدت ﻣــن
ﻗﻧﺎﻋ ـﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ رﺻــﻳدﻩ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ،ود ارﺳــﺎﺗﻪ اﻟﻘﻳﻣــﺔ ﺣــوﻝ ﻣدﻳﻧــﺔ ﺳــﺑﺗﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛــرس ﻣﺳــﺎﺣﺔ

ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــن ﻋﻣ ـرﻩ اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟــذي ﻳرﺑــو ﻋــن اﻟﻌﻘــدﻳن ﻣــن اﻟــزﻣن ﻟﺑﺣــث واﺳﺗﻘﺻــﺎء ﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻬــﺎ

واﻟﻧــﺑش ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ .وﻣــن ﺧــﻼﻝ د ارﺳــﺎﺗﻪ اﻟﻣﺛﻣ ـرة واﻟﻣﺗواﺻــﻠﺔ ،ﺗﺑـ ّـﻳن ﻟــﻪ
اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ اﻟﻳﻬود ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻓﺗﺷـﻛﻠت ﻟدﻳـﻪ ﻗﻧﺎﻋـﺔ
ﺑﺄﻫﻣﻳــﺔ ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟــذي ﻗـرأﻩ ﺑﻠﻐﺗــﻪ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ،وأﺑــﻰ إﻻ أن ﻳﻔﻳــد اﻟﻘــﺎرئ اﻟﻌرﺑــﻲ ﺑﻣﺣﺗـواﻩ اﻟﺛــري،
ﻓﺟﺎءت ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻣطﺑوﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﺎر ﻫﺎدﺋـﺔ ،وﻣﻧطﻠﻘـﺎت رﺻـﻳﻧﺔ ﺗـﻧم ﻋـن ﺣـرص ﻋﻠـﻰ ﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺑﻳن «اﻷﻧﺎ» و «اﻵﺧر».

 -2اﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ اﻟﻣﻔﻳدة :

ﻻ ﻣـراء ﻓــﻲ أن أﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻣﺗــرﺟم أﻣﻠــت ﻋﻠﻳــﻪ ﺿــرورة ﻧﻘــﻝ اﻟــﻧص اﻟﻣﺗــرﺟم ﻛﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻷﺻــﻝ .ﻟﻛــن
ﺑﻌــض اﻟﻣﻐﺎﻟطــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻠوﻧــت ﺑﻬــﺎ ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﻣؤﻟــف ﺟﻌﻠــت اﻟﻣﺗــرﺟم «ﻳﺗــدﺧﻝ» ﻟﻳﺿــﻌﻬﺎ ﺗﺣــت ﻣﺟﻬــر
اﻟﺗﺣﻘﻳــق واﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ ،ﻟﻛــن ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻬ ـواﻣش ﻓﻘـط ،ﻟﻳﻌﻠــق ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﻐﺎﻟطــﺎت ﺑﺄﺳــﻠوب ﻋﻠﻣــﻲ
ﻣوﺛق .ﻓﻔﻲ ﻓﺻﻝ «ﻳﻬود ﺳﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣوﺣدﻳن» أﺷـﺎر إﻟـﻰ اﻟﺗﻬﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣـﺎوﻝ ﻣؤﻟـف اﻟﻛﺗـﺎب

ﻓرد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدارﺳﻳن اﻟﻳﻬود أﻧﻔﺳـﻬم ﻣـن أﻣﺛـﺎﻝ David
إﻟﺻﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺣدﻳنّ ،
 Carcosوﺟــورج ﻧــﺎﺣوم ،وﺑــذﻟك دﻓــﻊ اﻟﺗﻬﻣــﺔ ﻋــن اﻟﻣوﺣــدﻳن ﻣ ـن ﺧــﻼﻝ اﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن اﻟﻳﻬــود أﻧﻔﺳــﻬم،
)ص ،(11-10وﻫو ﻣﺎ ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ.
وﻣــﻊ ذﻟــك ،ﻧﻠﻣــس ﻣوﺿــوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗــرﺟم ،ﻓـرﻏم اﻋﺗﻣــﺎدﻩ ﻋﻠــﻰ داﻓﻳــد ﻗرﻗــوص ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﺗﻬﻣــﺔ اﻟﺗﻌﺻــب

ﻋــن اﻟﻣوﺣــدﻳن ،ﻓﻘــد أﺷــﺎر إﻟــﻰ اﻋﺗ ارﺿــﺎت «أﺷــﺗور» ﻓــﻲ ﺗﻘدﻳﻣــﻪ ﻟﻛﺗــﺎب «داﻓﻳــد» اﻟﺳــﺎﻟف اﻟــذﻛر

ﺑﺧﺻــوص اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺗــﻲ أراد أن ﻳﻣررﻫــﺎ ﺣــوﻝ ﺗﺳــﺎﻣﺢ اﻟﻣوﺣــدﻳن .وﻓــﻲ اﻟوﻗــت ذاﺗــﻪ ﻳﺳﺗﺷــﻬد ﺑــﺂراء
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ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺣوﻝ ﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﻣوﺣدﻳن واﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﻌـم ﺑﻬـﺎ اﻟﻳﻬـود ﻓـﻲ ظﻠﻬـم ،ﻓﺗدﺧﻼﺗـﻪ
ﺗﺑﺣر ﻳﻣﻳﻧﺎ وﺷﻣﺎﻻ ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻵراء واﻟﺗوﺟﻬﺎت دون اﻟﺗﻌﺻب ﻷي ﻓﻛرة أو اﻻﻧطﻼق ﻣن ﻣوﻗف
ﻣﺳﺑق.

 -3ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف :

ﻟــم ﻳﺗ ـوان اﻟﻣﺗــرﺟم ﻋــن اﻟﺗﻧﺑﻳــﻪ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣ ازﻟــق اﻟﺗــﻲ ﺳــﻘط ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣؤﻟــف ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺗــﺎب اﺑــن
ﻋﺑدون ﻟﻠﻌﺻر اﻟﻣوﺣدي ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺻر اﻟﻣراﺑطﻲ .ﻛﻣـﺎ ﻧظـر ﺑﻌـﻳن ﺻـﺎﺣﻳﺔ إﻟـﻰ
ﺑﻌض اﻷوﻫﺎم واﻟﺧﻠط اﻟـذي وﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺷـراﻛﻪ اﻟﻣؤﻟـف ﺣـوﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﺑﻌـض اﻷواﻣـر اﻟﺳـﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﻳﻧﻳـﺔ
واﻟــزﻋم ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﻣدﻳﻧــﺔ ﺳــﺑﺗﺔ ،ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ أواﻣــر ﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘــﺎﺋﻣﻳن
ﺑﺷؤون ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺎس .ﻛﻣـﺎ أﻓـﺎد ﻓـﻲ ﺗﺻـﺣﻳﺢ ﻣـﺎ ذﻛـرﻩ اﻟﻣؤﻟـف اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ «روض اﻟﻘرطـﺎس» ﻣـن

أن اﻷﻣﻳر اﻹدرﻳﺳﻲ اﻟﻣوﻟﻰ إدرﻳس اﻷوﻝ اﺳﺗﻘدم اﻟﻳﻬود إﻟﻰ ﻓﺎس ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ،إذ

طﻌــن اﻟﻣﺗــرﺟم ﻓــﻲ ﺻــﺣﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻘـراءة ﻟﻠــﻧص وأﺛﺑــت  -ﺑﻌــد اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻟــﻧص اﻷﺻــﻠﻲ  -أن ﻫــذا
اﻟﻧص ﻻ ﻳﻔﻳد ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻣؤﻟف )ص.(36
وﺑﺎﻟﻣﺛـﻝ ،أﻗــدم اﻟﻣﺗــرﺟم ﻓـﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـﺗدﻋﻲ اﻟﺗــدﺧﻝ ﻋﻠــﻰ إﺗﻣـﺎم ﺑﻌــض اﻟــﻧﻘص اﻟــذي
ﻳﻌﺗور ﻧﺳﻳﺞ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﻟف ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻋﻧـد ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻫـذا اﻷﺧﻳـر ﻻﺣـﺗﻼﻝ ﻣدﻳﻧـﺔ ﺳـﺑﺗﺔ

ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﻳن ،وﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻘﺻﻳر ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع اﺣـﺗﻼﻝ اﻟﻣدﻳﻧـﺔ ،أﺣـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣ ارﺟـﻊ ﺗﻔﻳـد
اﻟﻘﺎرئ اﻟذي ﻳروم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع )ﻫﺎﻣش 1ص.(89
 -4اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎت :

ﻣــﻊ أﻫﻣﻳــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺗرﺟﻣــﺔ ،ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧــرى أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺳﺗﺣﺳــن ﻟﻠﻣﺗــرﺟم ،إﻣﻌﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﻳن ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﺑﺗﺔ
وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣوﺣدﻳن ﻣن ﺗرﻫﺎت اﻷﻏﺎﻟﻳط ،وﺗﻣﺷﻳطﻪ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺑﻳﺗﺔ ﻛﻣﺳـﺄﻟﺔ اﺿـطﻬﺎد اﻟﻳﻬـود ﻣـن

ﻗﺑـﻝ اﻟﻣوﺣـدﻳن وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺗﺧرﻳﺟــﺎت اﻟﻌرﺟــﺎء ،أن ﻳﺧﺻــص ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻓــﻲ آﺧــر اﻟﻛﺗــﺎب ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘــﺎت
اﻟﻣﺳــﻬﺑﺔ ﻛﻣــﺎ ﻳﻔﻌــﻝ ﺑﻌــض اﻟﻣﺗــرﺟﻣﻳن .ﻓﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻘــﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر «ﺗــدﺧﻼ» ﻓــﻲ أﺻــﻝ اﻟــﻧص

اﻟﻣﺗرﺟم أو ﺳطوا ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﻟفٕ ،واﻧﻣﺎ إﺛراء ٕواﻏﻧﺎء وﺗوﺟﻳﻬﺎ ﻟـذاﻛرة اﻟﻘـﺎرئ ﻧﺣـو ﺗﻠﻣـس ﻣﺳـﺎر
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ذﻫب اﻟﻣﺗرﺟم إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﺳم  Ibn Akninﺑـ «اﺑن أﻗﻧﻳن» واﻟـراﺟﺢ أن اﻟﺗرﺟﻣـﺔ

اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻫﻲ «اﺑن ﻋﻘﻧﻳن» ﺑﺎﻟﻌﻳن ،وﻟﻳس ﺑﺎﻷﻟف ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﺗرﺟم.
« -5ﺗﻘﺎدم» اﻟﻧص اﻟﻣﺗرﺟم :

ﺛﻣــﺔ ﺗﺳــﺎؤﻝ ﻳﻣﻛــن أن ﻳطــرح أﻳﺿــﺎ ﺣــوﻝ ﺟــدوى ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻛﺗــب اﻟﺗــﻲ ﻣــر ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻋﻘــدان ﻣــن اﻟــزﻣن
)ﻧﺷ ــر اﻟﻛﺗ ــﺎب ﺑﻠﻐﺗ ــﻪ اﻷﺻ ــﻠﻳﺔ ﺳ ــﻧﺔ 1988م( .أﻻ ﺗﻛ ــون اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ واﻟوﺛ ــﺎﺋق اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدة ﻗ ــد
ﺗﺟـووزت ،أو ظﻬــرت ﻣـﺎدة ﺟدﻳــدة أﻛﺛـر أﻫﻣﻳــﺔ ،أو ﻳﻛـون اﻟﻣؤﻟــف ﻧﻔﺳـﻪ ﻗــد ﺗ ارﺟـﻊ ﻋــن ﺑﻌـض آ ارﺋــﻪ
اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــت ﺗرﺟﻣﺗﻬــﺎ ؟ ﻟﻘــد ﻣﺿــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻛﺗــﺎب ﻋﺷــرون ﺳــﻧﺔ ﻛﻣــﺎ ﻳؤﻛــد اﻟﻣﺗــرﺟم ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧزﻋم اﻟﺑﺗﺔ أن «اﻟﺗﻘـﺎدم» ﻳـﻧﻘص ﻣـن ﻗﻳﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺗرﺟﻣـﺔ ،ﺑﻳـد أن ﺗﺳـﺎرع ﻋﻘـﺎرب
اﻷﺑﺣــﺎث واﻟد ارﺳ ـﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺑﻔﺿ ـﻝ اﻻﻛﺗﺷــﺎﻓﺎت اﻟوﺛﺎﺋﻘﻳــﺔ واﻷﺛرﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ ﻋﺷ ـرﻳن ﺳــﻧﺔ ﺧﻠــت ﻗــد
ﻳﺟﻌ ــﻝ اﻟﺗرﺟﻣ ــﺔ ﻟﻠﻛﺗ ــب اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ اﻟﻧﺷ ــر أﻛﺛ ــر ﻓﺎﺋ ــدة ﺣﺗ ــﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﻘ ــﺎرئ وﺟﻣﻬ ــور اﻟﺑ ــﺎﺣﺛﻳن إﺑ ــﺎن

ﺻــدورﻫﺎ .ﺣﻘــﺎ أن ﺛﻣــﺔ ﺗرﺟﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻧﺻــوص ﻣوﻏﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــدم ﺗﻣﺛــﻝ أﺻــوﻻ ﻣﺻــدرﻳﺔ ،إﻻ أن
اﻷﻣــر ﻟــﻳس ﻛــذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة إذ ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗرﺟﻣﺗﻬــﺎ ﺣدﻳﺛــﺔ ﻛﻠﻣــﺎ رﻓــﻊ ذﻟــك ﻣــن
ﺣ اررة اﻟﻧﻘﺎش وزاد ﻣن إﻳﻘﺎع اﻹﻓﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.

 – 6وﺧﺗﺎﻣــﺎ أﻋﺗﻘــد أن ﻟﻠﻣﺗــرﺟم زاد ﻣﻌرﻓــﻲ ﻛﺑﻳــر ﺑﺧﺑﺎﻳــﺎ أرﺷــﻳف ﻣدﻳﻧــﺔ ﺳــﺑﺗﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻬــﺎ اﻟﺣﺿــﺎري،

وﻗد ﻳﻛون اﻟﻧﺻﻳب اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫذا اﻟزاد أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻻ ﻳﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺗﺧرﻳﺟـﺎت اﻟﻣؤﻟـف،
أو رﺑﻣﺎ ﻳﻧﺎﻗﺿﻬﺎ وﻳﺻﺣﺣﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،إﻻ أﻧـﻪ ﻟـم ﻳوظﻔـﻪ
ﻛﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻪ اﻟﻬﺎﻣﺷﻳﺔ ،وﻻ ﺷك أن ﺗوظﻳﻔﻪ ﻗد ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺎدة دﺳﻣﺔ ﻷﺑﺣﺎث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻋدة.



ھارون الرشيد وصناعة القانون الدولي اإلسالمي


)بنيامين يوكيش(

مراجعة ونقد :بشير موسى نافع
ّ
إن النظرية الت ي يحملھ ا ھ ذا الكت اب ليس ت جدي دة .ب ل الجدي د ھ و الوس ائل واألدوات
المستخ َدمة للوصول إلى تلك النتائج ،والمنھج المتﱠ َخذ لعرض تلك الرؤية واإلقناع بھا.
ي مأخو ٌذ من مصادر غير إسالمية ،كانت معروف ةً
فاألطروحة القائلة ّ
إن الفقه اإلسالم ﱠ
رن م ن الزم ان .وف ي
ف ي دوائ ر الدراس ات اإلس المية ل دى المستش رقين ألكث ر م ن ق ٍ
كت اب ج وزف ش اخت :أص ول الفق ه اإلس المي )1951م( ھن اك ع رضٌ متماس ٌ
ك
ُ
ھامات اإلض افيةُ م ن جان ب دارس ي
للنظري ة بھ ذا الخص وص .وق د توال ت اإلس
اإلس الميات م ن المستش رقين م ن مث ل ج ون وانس بورو ونورم ان كول در وباتريش يا
ض األش َمل لھذه الرؤي ة الغربي ة
كرون .وعلى أثرھم سار بنيامين يوكيش ،مق ّدما ً ال َعرْ َ
لإلسالم المب ّكر ف ي س ائر المج االت م ن الت اريخ السياس ي ،وإل ى الفق ه ،وعل م الك الم،
والثقاف ة؛ ف ي عالئ ق تل ك المج االت بالت أثيرات األجنبي ة ،متج اھالً تمام ا ً ك ل الق وى
الداخلية والتطورات المحلية .وھكذا ّ
فإن أطروحة يوكيش ھي م ن الش مول والتفص يل
الدقيق ،بحيث تدعو للش ّ
ك بالفع ل .إذ ھ ي تتخ ذ م ن ناحي ة ِس مة «الم ؤامرة الس رية»,
ومع ذلك ّ
ق بھ ا ،كأنم ا ش ارك ھ و
فإن يوكيش بعد ٍ
ألف ومائتي عام ,يبدو على ٍ
علم دقي ٍ
صوغھا وإنفا ِذھا!
بنِفسه في َ
تق وم نظري ة ي وكيش عل ى الت وازي والتس ا ُوق المس تم ّر ب ين اإلس الم المب ّك ر
واز وتس ا ُوق ب ين التط ورات السياس ية والثقافي ة
والبيزنطيين ،بم ا يتض منه ذل ك م ن تَ ٍ
ت قليل ة
لخالف ة .وھ و ي ذكر أح داثا ً وتط ورا ٍ
لدى الطرفين ،أو بين المركز البيزنطي وا ِ
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بدت فيھا بيزنطة متأثّرةً بعالَم الخالفة واإلس الم األول ،لكنھ ا اس تثناءات القاع دة الت ي
إن ع الَم اإلس الم ك ان ھ و المتل ّ
تق ول ّ
ق ّ◌ي والمت أثّر ف ي غال ب األحي ان والظ روف.
وي رى ي وكيش ّ
أن قض ية الكي ان اإلس المي األول ى ھ ي تحول ه م ن نظ ام قَبَل ي غي ر
مركزي ،إلى
نظام دولتي وإمبراطوري مركزي في العصر األم وي األول .وم ا ك ان
ٍ
معاوي ة ب ن أب ي س فيان وحي داً ف ي اعتب اره َملِك ا ً عل ى ال نمط البيزنط ي ،ب ل ّ
إن ك ل
الكتابات اإلسالمية المب ّكرة ،بشأن السلطة ،كانت متأثرةً بالكتابات الالتينية واليوناني ة،
وكذلك المفاھيم .وكما ّ
أن الدين أُدخل إلى النظام البيزنطي لتقوية مرك ز اإلمبراط ور؛
فكذلك حاول العباسيون األوائل التوصل للحكم المطلق من طريق وضع الدين والدولة
ص َور» )اإليقونات( أَ ﱠس َس ْ
ق واحد .وكما ّ
ت أي ديولوجيا ً ل ذلك
أن حملة «تحطيم ال ُ
في سيا ٍ
إن الحك م المطل ق العبّاس ي اس تخدم المعتزل ة .ث م ّ
ل دى البي زنطيين؛ ف ّ
إن مرك زة الفق ه
وقوننت ه م ن جان ب العباس يين ،ك ان خط وةً ض روريةً ف ي التأكي د عل ى س لطة الح اكم
ص َور
وس يطرته .وي رى ي وكيش أن تح ريم يزي د ب ن عب د المل ك )105-101ھ ـ( لل ُ
أثير م ن إق دام لي و الثال ث اإلمبراط ور البيزنط ي عل ى
والتصوير في اإلسالم ،ج اء بت ٍ
ص َور ف ي الكن ائس األرثوذكس ية .وكم ا أنش أ لي و الثال ث األس رة اإليس ورية
تحط يم ال ُ
الحاكم ة ع ام 717م ،ك ذلك عم د العباس يون لتأس يس ُس لطتھم )ف ي تنظ ٍيم س ري( ف ي
أواس ط الق رن الث امن الم يالدي .ورغ م ّ
أن اب ن المقفﱠ ع – ال ذي اقت رح عل ى المنص ور
أن فكرتَ ْه لم تَ ُم ْ
قَوننةَ الفقه ومرك َزتَه – قُتل عام 139ھـ758/م ،بيد ّ
ت معه .واألُص و ُل
وص التُهُ ب الموروث الساس اني ،ال يعني ان بالض رورة ّ
أن فكرت ه
الفارسيةُ البن المقفﱠ ع ِ
ت ب الحكم المطلَ ق الساس اني ،كم ا ي ذھب ل ذلك العلم اء
ول وعالق ا ٍ
المركزي ة ذات أُص ٍ
ال ُمحْ َدثون ف ي الدراس ات اإلس المية .إذ وقتھ ا ك ان ق د مض ى ق ٌ
رن كام ٌل عل ى اختف اء
الساسانيين ،بينما كانت الثيوقراطية البيزنطية قائمةً
ومزدھرة .وصحيحْ ّ
أن المنص ور
ِ
فش ال ف ي تك وين نظ ام ق انوني مرك زي للدول ة ،لك ّن ذل ك م ا َمنَ َع الرش ي َد
والمھ دي ِ
نفسه.
)193-170ھـ809-786/م( من متابعة
الھدف ِ
ِ
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أيام المنصور والمھدي والرشيد ،ص ارت بغ داد مرك زاً لترجم ة الت راث الھيللينس تي،
ناھضةً بما يسميه يوكيش :اإلنسانوية اإلسالمية .وأي ام الخلف اء الثالث ة ،ق ام وزراؤھ م
البرامكة باحتضان التراجمة والترجمات ،وتنظيم عملھم ،و َر ْفد تلك الصناعة الجديدة.
وف ي ھ ذا الس ياق ،ق ام تلمي ذا أب ي حنيف ة :أب و يوس ف ،واألكث ر محم د ب ن الحس ن
الش يباني ،باس تعمال الص يغة أو النس خة اليوناني ة م ن مد ﱠون ة جس تنيان ،وموجزاتھ ا
وحواشيھا ،لكتابة أو صياغة «قانون» لدولة ھ ارون الرش يد! وال يمل ك ي وكيش دل يالً
عل ى وج ود نس خة مترجم ة م ن الرس ائل والمختص رات والحواش ي بي د أب ي يوس ف
والش يباني .وإنم ا يعتم د عل ى التش ابُھات ب ين بع ض الح االت القانوني ة ف ي المد ﱠون ة
ﱠ
ولواحقھ ا ،و«مس ائل» الش يباني الفقھي ة.
وألن مد ﱠون ة جس تنيان ف ي الق رن الث امن
روف يوناني ة ،والمترجم ون م ا ك انوا
الم يالدي ،كان ت مكتوب ةً بالالتيني ة ،لك ْن بح
ٍ
يعرفون غير اليونانية؛ فقد كان عل ى ي وكيش أن يفت رض وج ود المت رجمين الع ارفين
ون تص ور ي وكيش منطقي ا ً – حس ب ظن ه – فق د
باللغتين اليونانية والالتينية! ولكي يك َ
ك ان علي ه ال ذھاب إل ى ّ
أن الفق ر ك ان ش امالً وف ي س ائر المج االت؛ وم ا ك ان الجان ب
القانوني غير نقط ٍة واحدة .ففي حقبة «التدوين» األُولى )حوالي منتصف القرن الث اني
الھجري ،ومنتصف الثامن الميالدي( كان كلﱡ شي ٍء منق والً ع ن اليوناني ة :الجغرافي ة،
والنحو ،والموسيقى ،والفلك ،والعلوم الطبيعية ،وتفسير القرآن ،والتاريخ )بما في ذلك
م نھج الكتاب ة بحس ب الطبق ات( ،واألدب ،والح ديث ،والبالغ ة ،وفق ه اللغ ة ،وعل م
المعاجم! وكذلك األمر في عل م الك الم ،والنظري ات السياس ية/الكالمية ،الت ي م ا كان ت
بوعي وبدون
غير مرايا للنماذج البيزنطية .وشدة اقتناع يوكيش برؤيته ھذه ،يتخذ لھا
ٍ
وعي ِسمات تآ ُمرية :فالشيباني من أصول يونانية ،وفرقة األزارق ة م ن الخ وارج آتي ة
من بيزنطة ،والحسن البصري من أصل يوناني ،وكذلك جابر ب ن حيّ ان واب ن ُك الﱠب،
والجھمية والقَ َدرية والمرجئة والشيعة والمعتزلة والحنابلة؛ كلﱡ ھؤالء كانوا انعكاسات
للمجريات الدينية والثقافية ببيزنطة ،أو امتدادات للتطورات ھناك! والمعروف أنه ف ي
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أواخ ر الق رن الث امن الم يالدي ،أواخ ر الق رن الث اني الھج ري ،ب دأ «أھ ُل الح ديث»
ب الظھور ،لك ّن ظھ و َرھم أيض ا ً م ا ك ان مس تقالً ،ب ل ھ م انعك اسٌ ألنص ار اإليقون ات
َ
أحاديث في مد ﱠونت ه! ولك ي
ض ﱠم◌َ ن محمد بن الحسن الشيباني
ببيزنطة! وبسبب قوتھم َ
يُخفي المح ﱢدثون َوضْ َعھُم للحديث اخترع وا األس انيد )الت ي تح دث ش اخت ع ن أس باب
ابتداعھا(! وقد عارض ُكلﱞ من مالك والشافعي قانون محمد بن الحسن اإلمبراطوري.
أن معارضتَھم ما كانت خارج نطاق التأثير البيزنطي؛ إذ إنھم استمدوا قسما ً كبي راً
بيد ّ
من «مسائل» الشيباني ،والتي كانت بدورھا مأخوذةً عن «مختارات» مد ﱠونة جستنيان
ومختصراتھا وحواشيھا .على ّ
أن اعتراضات مالك والشافعي ،في نظ ر ي وكيش ،ھ ي
التي أدت إلى فشل الدولة العباسية في وضع النط اق الق انوني تح ت س يطرتھا ،وإبق اء
التشريع في أيدي الفقھاء!
جاء كتاب ي وكيش الض خم متفاوت ا ً ف ي الفص ول والوض وح واإلقن اع والتما ُس ك .وف ي
حين تبدو بعضُ األفكار قابلةً للنق اش ،ھن اك أفك ا ٌر ومقترح ٌ
ات أُخ رى كثي رة ال يمك ن
التعا ُم ُل معھا أو اعتبارُھا .وفيما يلي مالحظاتي الرئيسية على األمر كلﱢه:
 -1يق ول ي وكيش ّ
إن علم اء الدراس ات اإلس المية والمقارن ة ،وال ذين نف وا الت أثير
البيزنطي على الفقه اإلسالمي ،اس تندوا ف ي ذل ك إل ى ّ
أن «المخت ارات» الموج ودة
من المد ﱠونة ،وكذلك التعليق ات والحواش ي ،الموج ودة ل دينا الي وم ،والت ي أص درھا
ُك لﱞ م ن  Heimbachو  ،Scheltemaال تش به فق ه الش يباني وال مس ائله .وي ر ﱡد
مختلف ع ّما كان موجوداً بين يدي الشيباني و ُمعاصريهْ .
الدارس ّ
ٌ
لكن
بأن الموجود
إذا كان األم ر ك ذلك ،فكي ف اس تند ھ و إل ى م ا ب ين أي دينا الي وم إلثب ات الت أثير ب ل
نعرف ما كان موجوداً ،وال أنه تُرجم؛ ّ
ُ
فإن محاولة يوكيش لإلثبات
النقل .وألننا ال
ال ُ
تقف أمام النقد ،وال يمكن األَ ْخ ُذ بھا.
 -2ويتابع يوكيش ّ
أن دارسي الفقه اإلسالمي نفوا التأثير البيزنط ي علي ه لع دم التش ابُه
أثير آ َخ ر ھ و الفق ه اليھ ودي )!( .لك ْن إذا ك ان
أو ض اَلته .لك نھم نس وا مص در ت ٍ
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الشيباني قد لجأ للقانون البيزنطي ،باعتباره قانونا ً لدول ٍة إمبراطوري ٍة ،يريد الرج ل
تقليده من أجل الد َولةﱠ والمركزة؛ فلماذا يذھب لألخذ من الفقه اليھ ودي ،وھ و ل يس
فقه دول ٍة كما أنه غير ُمفي ٍد ف ي مش روعه! وإذا ك ان أب و يوس ف والش يباني ق د لج أ
إلى «المختارات» من المد ﱠونة البيزنطية ،من أجل طبيعة الدولة المركزي ة ،فلم اذا
يعقّدان مشروعھما باللجوء إلى فق ٍه آ َخر ال يمل ُ
ق نفسه؟!
ك المنط َ
 -3ولكي يجعل يوكيش نظريته معقولة ،يورد عشرات المص طلحات الت ي ي ز ُع ُم أنھ ا
مترجم ةٌ ع ن اليوناني ة والالتيني ة .والواق ع ّ
أن بع ض تل ك المص طلحات تش ير إل ى
أمور موجودة ف ي ك ل الثقاف ات ،والتقالي د القانوني ة ،والممارس ات ل دى األُ َم م مث ل
ٍ
العق د والش ِركة .كم ا ّ
أن ھن اك مص طلحات رأى أنھ ا مترجم ة وھ ي ال يمك ن أن
خط اب .speech
َ
تكون كذلك مثل « َخب َر» وق د رأى أن ه ترجم ةٌ للغ ة أو لس ان أو ِ
والطريف ّ
أن أھ ﱠم مصطلحين ،يرى يوكيش أنھما واقعان في أص ل ك ل التط ورات
ص َور وأع داؤھا(
وھما  Iconophileو ) Iconoclastأي أنصار اإليقونات أو ال ُ
ال نَ ِج ُد لھما ُمماثل أو ُمقارب بالعربي ة ،فكي ف فھمھم ا المس لمون أو ترجموھم ا أو
أخذوا بھما؟!
 -4ويورد يوكيش أسماء قض اة القُض اة والقُض اة ،ف ي أقط ار الدول ة العباس يةُ ،مش يراً
إلى ّ
أن غالبيتھم العُظمى كانت من األحناف .لكننا نعل م أن ه ف ي النص ف األول م ن
القرن التاسع الميالدي ،ما كان ھناك فقهٌ شام ٌل أو نظا ٌم للفقه الحنف ي يمك ن اتّبا ُع هُ
واألَ ْخ ُذ به آنذاك .ثم إننا ال نعل ُم ّ
أن أولئك القُض اة – أحناف ا ً أم غي ر أحن اف – ك انوا
ٌ
ارات عل ى
يتبعون َحصْ راً في أقضيتھم آراء أب ي يوس ف والش يباني ،ب ل ھن اك إش
خالف ذلك.
 -5على الصفحة  345يقول يوكيش إنه من المفتَ َرض ّ
أن جناحا ً معتدالً م ن القَدَ◌َ ري ة
كان موجوداً إلى جانب الجناح الراديكالي منذ نھاية الق رن الس ابع الم يالدي .وم ن
ھؤالء المعتدلين أو ال ُخضر )كذا( ظھر «أھل الس نة والجماع ة» فيم ا بع د .وھك ذا
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مس ل ُ
ك ي وكيش ف ي ك ل الكت اب :االنط الق م ن فريض ة ض عيفة وال يمك ن إثباتُھ ا،
للتوصل إلى نتائج ض خمة مث ل وج ود أھ ل الس نة ال ذين ص اروا الغالبي ة العُظم ى
للمسلمين عبر العصور .وصحيح ّ
أن النشأة األولى ألھ ل الس نة تحت اج للمزي د م ن
الدراساتّ ،
لكن التعددية الواسطة التي كانت موج ودةً ف ي الق رنين الث امن والتاس ع
ھي الت ي أنتج ْ
ت ھ ذا االتج اه المنف تح والمس توعب ،ول يس تل ك الراديكالي ات الت ي
يتحدث الرجُل عنھا.
أن « ِخداش ا ً» ال ذي لع ب دوراً
 -6وعل ى الص فحة  469م ن الكت اب يفت رض ي وكيش ّ
مھما ً في الدعوة العباسية ،كان ھو «الحلقة الرابطة» ب ين العباس يين والبي زنطيين،
س وال قَ َد َمين .فق د نف ى
باعتبار أنه كان من أصل مسيحي! وھذه فرضيةٌ ب دون رأ ٍ
م .ش ارون ف ي مقالت ه ب دائرة المع ارف اإلس المية )الطبع ة الثاني ة( رواي ة األص ل
المسيحي لخداش ثم كيف يقوم ھذا االستنتاج الضخم على أساس مق ّدمات ما ج رى
إثباتُھا فضالً عن التحقﱡق منھا من قبل!
 -7ويعترف ي وكيش بالط ابع الخ اصّ للفق ه اإلس المي ،لكن ه ال يب ذل أ ﱠ
ي َجھ ٍد لمتابع ة
ھ ذه الخص ائص والخصوص يات إل ى نتائجھ ا المنطقي ة .فھ و عل ى س بيل المث ال،
يعترف ّ
بأن «ال ُسنّة» في اإلسالم ،ال مثي َل لھا في المسيحية )وال في اليھودي ة بھ ذا
الخصوص( ،لكنه ال يُحاو ُل أن يتتبع آثار دور السنة ووظائفھا فيما يتعلق ب التمييز
ال آخ ر ،ي ذھب ي وكيش إل ى ّ
أن الج نس
ب ين ھ ذا التقلي د التش ريعي وذاك .وف ي مث ٍ
ُ
التأثيرات البيزنطية ،بدون
المعروف باألدب في الثقافة العربية اإلسالمية ،أصولُهُ
أن يسأل سؤاالً واحداً بشأن إمكانيات التأثير الفارسي – مع أنه يع رف ّ
أن مس لمين
إيرانيين كثيرين ممن اعتنقوا اإلس الم ،ونش أوا علي ه ،أ ﱠدوا دوراً كبي راً ف ي اإلدارة
العباس ية األول ى ،والج يش العباس ي ،كم ا ك ان لھ م دو ٌر كبي ٌر أيض ا ً ف ي طبق ات
ث ي ربط ي وكيش ب ين الش يعة
ال ثال ٍ
العلم اء الت ي ظھ رت وازدھ رت .وف ي مث ٍ
والمرجئ ة ،مس تنتجا ً ذل ك م ن ّ
أن الحس ن ب ن محم د ب ن الحنفي ة كت ب رس الةً ف ي
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أن الفئ ات الش يعية األول ى كان ت متنوع ةً ومختلف ةً ،وخاض عةً
ك ّ
اإلرج اء .وال ش ﱠ
لش تّى الت أثيرات الكالمي ة والسياس ية اإلس المية ،وربم ا غي ر اإلس المية .وق د أ ّدى
ذل ك إل ى ظھ ور فِ َرق ش يعية كثي رة .وق د تك ون ھن اك عالق ةٌ ب ين بع ض الفئ ات
الشيعية المب ّكرة واإلرجاءّ ،
لكن العالئ ق والت أثيرات تبق ى وجھ ا ً واح داً م ن وج وه
االنتم اء الممكن ة ،وال يص حﱡ اعتبارُھ ا ب ارزةً أو مح ﱢددةً بش كل خ اص – الس يما
ونحن نعلم ّ
أن رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية لقيت استنكاراً من جان ب أنص ار
آل البيت ،إلى ح ّد القول ّ
إن والده محمد بن الحنفية اعتبره عد ﱠو نفسه وأھل بيته!
 -8وف ي س ياق إثب ات ت وازي وتماثُ ل التط ورات ل دى المس لمين والبي زنطيين ،ي ذكر
ص َور واإليقونات من جان ب لي و الثال ث )ص.(479
يوكيش نموذ َج حملة تحطيم ال ُ
والمع روف ّ
أن خص و َم حمل ة لي و الثال ث اتّھم وهُ بالت أثﱡر بالمس لمين ف ي ذل ك
)ص .(489بي د ّ
أن ي وكيش يش ير بع د ع دة ص فحات )ص (489إل ى الت أثير
البيزنطي في النقاش ال َعقَدي اإلسالمي .وف ي ك ل األح وال ف ّ
إن الس ياق ال ذي يؤ ّك د
عليه يوكيش ھ و أن ه ك ان ھن اك طري ٌ
ق واح ٌد يتمث ل ف ي تص دير األفك ار والعقائ د
والممارسات من بيزنطة إلى عالم اإلسالم ،وإقبال المسلمين على ابتالع ذلك كلّ ه،
س منه ف ي فت ر ٍة قص ير ٍة ج داً .فھ ذا التط ور م ا ك ان مقص وراً
والتصرف على أسا ٍ
على «اإلصالح» الذي قام به يزيد بن عبدالملك عام 743م ،والذي كان تقلي داً لم ا
قام به ليو الثالث قبل بضعة أشھر ف ي بيزنط ة كم ا يؤك د ي وكيش )ص (479لكنن ا
نعل ُم أنه حتى في عالَم العولمة اليو َم ،ال تنتقل األفكا ُر والممارس ُ
ات بھ ذه الس رعة،
فكيف بھذا البناء األيديولوجي /الالھوتي المعقﱠد!
 -9وعن دما س قطت اإلمبراط ورة إي رين ع ن الع رش ع ام 802م ،آ َذ َن ذل ك بس قوط
ت
السياسة المرتبطة بتحريم ال ُ
ص َور ،كما يقول يوكيش .ث م ي ذھب إل ى أن ه بع د وق ٍ
ٌ
تطورات ُمشابةٌ في بغداد العباس ية! ف إذا ك ان المقص و ُد ب ذلك س قوط
قصير حدثت
ٍ
البرامكة؛ ّ
فإن تخلّ َي العباسيين عن االعتزال ما ت ﱠم إالّ في عھد الخليفة المتوكل بع د
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أربعين عاما ً )861-847م( .والواقع ّ
أن ربط البرامكة باتجا ٍه متش د ٍد )أرثوذكس ي(
مع ي ٍﱠن ال أس اس ل ه .في وكيش نف ُس ه ال يت ردد ف ي وص ف الش يباني بأن ه م ع تح ريم
ُ
يكون مختلفا ً لھذه الجھة عن البرامكة والمعتزلة؟!
ص َور )ص ،(540فكيف
ال ُ
 -10ولشدة ارتباط يوكيش بأطروحاته الغربية ،يبدو أحيانا ً كأنما تنزل ُ
ق من بين يدي ه،
ويقع في تناقُضات .فھو يقول ّ
إن المأمون كان مائالً للمعتزلة ،ولذلك فقد ظﱠ ل ض ﱠد
نفسه في أن تعود األيقونات ،ويع ود
ال ُ
ت ِ
ص َور والتصوير .لكنه كان مھتما ً في الوق ِ
أنص ارھا إل ى الس لطة ف ي بيزنط ة )ص !(500ولس ُ
ت أدري م ا ھ ي الحكم ةُ م ن
وراء ذلك ،وما الذي أدرى يوكيش بھذه التفاصيل غير المنطقي ة؟! وھ و يق ول ف ي
إن الحنابل ة ك انوا م ن أنص ار التقلي د وض د االجتھ اد .لكنن ا نعل م ّ
موض ٍع آخ ر ّ
أن
النقاش في ھذه المسألة متأ َخ ٌر كثيراً في التاريخ الفقھي اإلس المي ع ن ھ ذه الفت رة.
إن المع روف ّ
لك ْن حت ى ل و ك ان النق اش بش أن التقلي د مب ﱢك راً إل ى ھ ذا الح ّد؛ ف ّ
أن
الحنابل ة ك انوا ض ّد ال رأي وم ع الح ديث واآلث ار ،والت ي تت رك مس احةً واس عةً
لالجتھاد.
 -11وعندما يصل يوكيش للحديث عن أصول الفق ه )ص (520ي ذھب مباش رةً للق ول
ك في ّ
ّ
إن الشيباني استخدم «المختارات» من مد ّون ة جس تنيان .ويت ابع أن ه ال ش ﱠ
أن
مسلم آخر – استخدما المختارات ،والشيباني أكث ر
أبا يوسف والشيباني – دون أي
ٍ
من أبي يوسُف ،بدليل أنه ترك كتابا ً في أصول الفق ه! وك ال ال رجلين م رتبط ب أبي
حنيفة ،وأبو يوسف أكثر ارتباطاً ،ثم إنه عمل قاضيا ً للقُضاة ،فم ا ھ و ال دور ال ذي
لعبه إذن في ھذه المؤامرة الثُنائية؛ وبخاص ٍة ّ
أن المؤلﱢ ف ي ذھب إل ى ﱠ
أن أب ا يوس ف
ما تبنى تماما ً األصول األربع ة لألدل ة )الق رآن والس نة واإلجم اع والقي اس( والت ي
ينسبھا يوكيش – ويا للعجب – للتأثير البيزنطي؟! والطريف ّ
أن يوكيش ينس ى أن ه
ق ال ّ
إن واص ل ب ن عط اء )748-م( مؤ ﱢس س االعت زال ھ و أو ُل م ن ق ال باألدل ة
ُ
يكون ھذا األمر قد ت ﱠم في البصرة دون بغداد .وقبل الش يباني بح والي
األربعة .أفال
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أثير بيزنط ي؟ وبخاص ٍة ّ
أن البص رة م ا عرف ت «مص نعا ً»
المائ ة ع ام ،وب دون ت ٍ
للترجمة؟!
 -12وي زعم ي وكيش ّ
ارض «الق انون اإلمبراط وري» ،وز ّود
أن مال ك ب ن أن س ع
َ
قانوني آخر .أما الشافعي فق د تبن ى فيم ا بع د أكث ر ذل ك الق انون ال ذي
بمنھج
طالّبه
ٍ
ٍ
ت طفيف ةً فيم ا بع د .وھ ذه الم زاعم م ن
أخ ذه ع ن الش يباني ،ث م أدخ ل علي ه تع ديال ٍ
جانب يوكيش ليس لھا أية مؤيﱢدات ،وھو لم يح اولْ إثباتَھ ا .فلم اذا ع ارض إمام ان
كبي ران مث ل مال ك والش افعي مقول ة خل ق الق رآن ،ث م وافق ا عل ى «الق انون
اإلمبراطوري» كلّه؟ وق د ت وفّي مال ك ع ام 796م ،أي قب ل تس ع س نوات م ن وف اة
الشيباني .فھ ل ك ان «الق انون اإلمبراط وري» ق د ص ار واقع ا ً حت ى يُض طر مال ك
لمعارضته؟ وإذا كان مالك والشافعي قد عارضا القانون اإلمبراطوري ،أَ َو لم يكن
نھج آخ ر؟ فق د ذھ ب ش اخت إل ى ّ
أن الفق ه ب دأت
ب ُوس عھما اللج و ُء إل ى تقلي ٍد وم ٍ
«أسلمتُهُ» قبل مالك بفترة ،بظھور مجموعات من ُكتُب ال ُس نَن قب ل الموطّ أ ،وك ان
ب ُوسع الذين يُعارضون توجﱡ ه الدول ة لتوحي د الق وانين والس يطرة عليھ ا ،أن يلج أوا
إلى تلك االجتھادات المختلفة.
 -13ويرى يوكيش أنه ليس م ن المنطق ي أن يك ون أب و حنيف ة ،ھ و ال ذي ق د لج أ إل ى
اس تعارة الق انون البيزنط ي بالكوف ة ف ي ھ ذا الوق ت المب ّك ر )ص ،(80ألن ه ك ان
ف دول ة ،وك ان بوس عه اللج وء
س يُثي ُر ش كوكا ً حول ه ،وبخاص ٍة أن ه ل م يك ن موظﱠ َ
«للتقليد الحي» بحسب شاخت .والشيباني كان بالفعل موظفا ً في الدولة ،لك ْن لم اذا
انون أجنب ٍي بالكام ل ،دونم ا ُمراع ا ٍة «للتقلي د الح ي» داخ ل
يُقّب ُل عل ى اس تعارة ق ٍ
األمة ،وبين العلماء؟! لقد كتب الشيباني فقھه ونشره ف ي بغ داد المزدھ رة ،وج رى
الر ﱡد عليه ومناقشته من فقھاء كثيرين .بي د ّ
انون أجنب ٍي
أن أح داً م ا اتّھم ه بس رقة ق ٍ
يس تحيل أن تَ ْخفَ ى أص ولُهُ ومس ائلُهُ الغربي ةُ ع ن أع راف المس لمين وممارس اتھم.
وف ي ح ين يؤ ّك د مال ك ب ن أَنَ س عل ى س لطة «عم ل أھ ل المدين ة» ،يظ لﱡ الش يباني
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طوا َل حياته ،يؤ ّكد على شرعية فقھه بنسبته إلى أبي حنيفة .فھو لم يُرغم مالك ب ن
أَنَس على إتّباع سلطة الدولة وقانونھا اإلمبراطوري ،وم ا اس تم ﱠر ش رعية اجتھ اده
من القانون البيزنطي ،وال من األمر الخليف ي؛ ب ل ظ ﱠل وفي ا ً ألُس تاذه ال ذي ل م يك ن
معتزليا ً بل من المرجئة ،كما أنه ما كان صديقا ً للعباسيين!
تحدث األستاذ وائل ح الّق ف ي كتاب ه األخي ر ع ن أص ول وتط ورات الفق ه اإلس المي،
عن البيئات التي ظھر فيھا اإلسالم في الحجاز ومن حوله ،ومنھا بالد الش ام وب الد م ا
ص ل الب ري
ب ين النھ رين.
والص الت الت ي كان ت قائم ةً م ن خ الل التج ارة والتوا ُ
ِ
والبح ري م ع مص ر والحبش ة وال يمن .وعن دما ف تح المس لمون تل ك األق اليم ،ازدادت
صالتُھُم بالتقاليد الدينية والثقافية التي كان ت معروف ةً لھ م م ن قب ل ،وأف ادوا كثي راً م ن
ِ
تلك المعارف واألعراف .فاألَ ْم ُر – كم ا ذھ ب ل ذلك م ن قب ل مارش ال ھودجس ون ف ي
ص ٌل وت أ ﱡث ٌر وت أثير ،كم ا
كتابه :مغامرة اإلسالم – ما كان أَ ْم َر
انعزال أو تف رد ،ب ل توا ُ
ٍ
معروف في العالق ات ب ين الحض ارات .بي د ّ
ٌ
أن ذل ك ال يعن ي أن يقت بس المس لمون
ھو
كل شي ٍء من ثقاف ٍة ودول ٍة ُمجاورة ،ال شيء إالّ ّ
ألن بنيامين يوكيش ارتأى ذلك.
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واﻟﻔﺗﻧﺔ أﺷد  ..واﻟﻔﺗﻧﺔ أﻛﺑر
)ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ وﺗداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ(
ﻓﻳﺻﻝ اﻟﺣﻔﻳﺎن



ﻫﻲ ﺗﺄﻣﻼت ﺗﺣﺎوﻝ اﺳﺗﺑطﺎن اﻟﻧﺻوص واﺳﺗﻧطﺎﻗﻬﺎ ،وﺗﺗﻐﱠﻳﺎ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟﻔﻛرة واﻟﺗﺣـﺎور ﻣﻌﻬـﺎ،
وﻣﺟﺎدﻟﺗﻬـﺎ ،ﺑﻌﻳــداً ﻋــن اﻟﻘـراءة اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ ،واﻹﻓــﺎدة اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ،وﺧروﺟـﺎً ﻣــن أﺳــر اﻟﻘﻳــود اﻟﺗــﻲ ﺗﻔرﺿــﻬﺎ
وﻳ َﺧﻠﱢﻲ أو ﻳﻛـﺎد ﺑـﻳن أﻓﻘـﻪ وأﻓـق اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ
اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدرس ،ﻓﻛﺄن اﻟﻔﻛر ﻳﺳﺗظﻝ ﺑﺎﻟﻧصُ ،

اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ،ﻣﺳﻠﱢﻣﺎً ﻗﻳـﺎدﻩ ﻟﻼﻧطﺑـﺎع واﻟﺗـﺄﺛر اﻟﺣـر ،ﻫـﻲ إذن ﺗﺟرﺑـﺔ ﺗﺳـﺗظﻝ ﺑـﺎﻟﻧص وﻻ ﺗﺗﺑﻌـﻪ إﻻ ﺑﻘـدر.
وﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث أﻧﻬــﺎ ﻗــد ﺗﺻــﻝ ﺑــﻪ إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻛﺛــر ﻗرﺑـﺎً ﻣــن اﻟﻌﻣــق ،ﻋﻣــق اﻟﻔﻛـرة ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ ،وأوﺛــق
اﺗﺻــﺎﻻً ﺑﺎﻟﻘﺿــﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧﻳــﻳن ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ أﺧــرى .أﻣــﺎ ﻧﺟــﺎح اﻟﺗﺟرﺑــﺔ ،واﻟﺣﻛــم ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــذﻟك ﻣﺗــروك

ﻟﻠﻘﺎرئ ،وﻳﺑﻘﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻟﻠﺑﺎﺣث ،واﻷﺟران إن أﺻﺎب ،واﻷﺟر إن أﺧطﺄ.
-1ﻋﻣر اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻋﻣر اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻷرض .ﻫـﻲ إذن ﻣﻌروﻓـﺔ ﻟـﻪ ،ﻣﺄﻟوﻓـﺔ ﻟدﻳـﻪ .وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن
ذﻟــك ﻻ ﺗـزاﻝ ﻟﻐـ اًز ﻋﺻــﻳﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﻝ ،ﺷــﻳﺋﺎً ﻣــﺎ « ًّ
ﻫﻼﻣﻳــﺎ» ﻳﺳــﺗﺣﻳﻝ اﻹﻣﺳــﺎك ﺑــﻪ ،ﻛﻠﻣــﺎ ﺗﺧﻳﻠــت أﻧــك
ﻗﺑﺿت ﻋﻠﻳﻪ ،أو ﺗﻣﻠﻛﺗﻪ ،ﺗﻔﻠﱠت ﻣﻧك ،وﻻ ﻳﻠﺑث أن ﻳظﻬر ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ أﺧرى ﺟدﻳـدة ﺟ ًّـدا ،وﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﻪ
ﻗﻧﺎع ﻟم ﻳظﻬر ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ .واﻷﻗﻧﻌﺔ ﻛﺛﻳرة ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ،أﺷﻛﺎﻻً وأﻟوﻧﺎً.
ﻣﺗﻠوﻧ ــﺔ ،ﺗﺷـ ـﺑﻪ اﻟﺣرﺑ ــﺎء ،أو اﻟﺣرﺑ ــﺎء ﺗﺷ ــﺑﻬﻬﺎ ،ﺗﻣﻠ ــك ﻗ ــدرة أﺳ ــطورﻳﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺧﻔ ــﻲ
اﻟﻔﺗﻧ ــﺔ ﻣ ــﺎﻛرة ،ﱢ
واﻟﻣﺑﺎﻏﺗــﺔ ،وﺗﺳــﺗﻌﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻠــون واﻟﺗﺧﻔــﻲ واﻟﻣﺑﺎﻏﺗــﺔ ﺑﺎﻟزﻣــﺎن واﻟﻣﻛــﺎن ،اﻷردﻳــﺔ واﻷﻟ ـوان اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﺟــزءاً ﻣﻣــﺎ ﺣوﻟﻬــﺎ ،ﻣــن اﻟرﻣــﺎﻝ ﺗﺄﺧــذ ﺗﻣ ّوﺟﻬــﺎ وﻣﻼﺳــﺗﻬﺎ وﺻــﻔرﺗﻬﺎ ،وﻣــن اﻟﺟﺑــﺎﻝ
ﺗﻘﺗط ــﻊ اﻟﻘﺳ ــوة واﻟﺻـ ـﻼﺑﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﻟﺗﺑ ــدو ﺣﺟـ ـ اًر ﻣ ــن ﺣﺟﺎرﺗﻬ ــﺎ ،وﻣ ــن اﻟﻣﻳ ــﺎﻩ ﺗ ــﺄﺗزر ﺑﺎﻟﻠﻳوﻧ ــﺔ واﻟزرﻗ ــﺔ
واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻧﻬـﺎر ﺗﺟـﻧﺢ إﻟـﻰ اﻟﺑﻳـﺎض واﻟـدفء واﻟﺣرﻛـﺔ .وﻓـﻲ اﻟﻠﻳـﻝ ﺗﺗﻣـﺎﻫﻰ ﻣـﻊ اﻟﺳـواد واﻟﻌﺗﻣـﺔ
واﻟﺳــﻛون .ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠم ﺗﺻــﺑﺢ أﻛﺛــر وداﻋــﺔ وﺑﺷﺎﺷــﺔ وﺳــﻣﺎﺣﺔ ،وﻓــﻲ اﻟﺣــرب ﺗﺣﻣــﻝ اﻟﺳــﻼح ،وﺗرﻓــﻊ
اﻟﺻوت ،وﺗﻘرع اﻟطﺑوﻝ.


ﺑﺎﺣث ﻣن ﺳورﻳﺔ .
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وﻓﺟﺄة ﺗﺗﺣرك ﺑﻌد ﺳﻛون ،أو ﺗﺳﻛن ﺑﻌد ﺣرﻛﺔ ،ﻟﺗﻧﻔﺻﻝ ﻣن ﻣﺣﻳطﻬﺎ اﻟذي ﻟﺑﺳت ﻟﺑوﺳـﻪ ،وﺗﻣـﺎرس
ﻫواﻳﺗﻬﺎ وﺣرﻓﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎً ،ﻓﻲ اﻹﻳذاء واﻟﺗﺧرﻳب واﻹﻓﺳﺎد واﻟﻬدم واﻟﻘﺗﻝ.
وﻫﻳﻬﺎت أن ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك اﻟﻌـﺎﺟز اﻟﻣﺳـﻛﻳن ﺷـﻳﺋﺎً ،ﻓﻬـﻲ – داﺋﻣـﺎً – أﻗـدر ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗﻔـﺎء ،وﻫـو – داﺋﻣـﺎً
– أﻋﺟز ﻣن أن ﻳﺗﻔﺎداﻫﺎ ،أو ﺣﺗﻰ ﻳﻔﻳد ﻣن اﻟدرس ،ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺦ اﻟﻣﻘﺑـﻝ .إﻧـﻪ ﻳﺳـﻘط ﺑﺎﺳـﺗﻣرار،
ﻓﻼ ﻳرى ﻧﻔﺳﻪ إﻻ ﻣرﻣﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻳدة ،وﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﻳﻌرف اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ .ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرة ﻫو ﻣﺄﺧوذ ﻋﻠـﻰ
ﺣﻳن ِﻏ ﱠرة ،واﻟدرس أﺑدأ ﺟدﻳد ،واﻟﻣﺳﻠﺳﻝ ﻣﺳﺗﻣر ،ﻛﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻧﻪ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ إﻧﻧﺎ ﻧﻌرف اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ أو ﻣن ﺟراﺋﻣﻬـﺎ ،ﻟﻛﻧﻧـﺎ أﺑـداً ﻟـم ﻧﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ وﺟﻬﻬـﺎ ،أو
ﻧﺣدد ﻫوﻳﺗﻬﺎ ،أو ﻧرﺳم ﻟﻬﺎ ﺻـورة ،ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛﺎﻧـت ﺗﻘرﻳﺑﻳـﺔ .دون ذﻟـك ﺧـرط اﻟﻘﺗـﺎد ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎﻟوا ﻗـدﻳﻣﺎً.
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ،ﻋﻠﱠﻧﺎ ُﻧﺣﻳط اﻟﻠﺛﺎم ﻋن ﺑﻌض ذﻟك اﻟوﺟﻪ اﻟﺑﻐﻳض.
ـﻲ ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﻛﻠﻣـﺔ ﻣـﺎﻛرة ﻣﺛـﻝ «اﻟﻔﺗﻧـﺔ».
اﻟﻠﻐﺔ داﺋﻣﺎً ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺳر ﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ اﻟﻛﻠﻣـﺔ وﻋﺎﻟﻣﻬـﺎ اﻟﺧﻔ ّ
وﺑﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ﺗﺎرﻳﺧﻲ ،وﻟن ﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﺗﻧﺔ إﻻ إذا طرﻗﻧـﺎ ﻫـذا اﻟﺑـﺎب وﻣـﺎ
ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﻫو اﻟذي ﻳﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻣﻐﺎﻟﻳﻘﻬﺎ ،وﻳﻔك طﻼﺳﻣﻬﺎ.
اﺑن ﻓﺎرس )ت  392ﻫـ( ﺣﺎوﻝ أن ﻳﻣﻛـر ﻣـﻊ ﻛﻠﻣـﺔ اﻟﻔﺗﻧـﺔ ،وﻳﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬـﺎ اﻟﻣـﺎﻛرة ،ﻓـرأى أن
دﻻﻟﺗﻬــﺎ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﻫــﻲ اﻻﺧﺗﺑــﺎر أو اﻻﺑــﺗﻼء .أﻣــﺎ اﻟﻌﺳــﻛري )ﺗ ـوﻓﻰ ﺑﻌــد  395ﻫـ ـ( ﻓﻘــد ﺗﺟــﺎوز اﺑــن
ﻓــﺎرس ﻓــﻲ ﺗﺟﺳــﻳد دﻻﻟــﺔ اﻟﻣــﺎدة ﺑﺄﻧــﻪ ﺟﻌــﻝ أﺻــﻝ اﻟﻔﺗﻧــﺔ) :ﺷــدة( اﻻﺧﺗﺑــﺎر .وﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎﻝ ﻓــﺈن
اﻟﻠﻔظﻳن )اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻻﺑﺗﻼء( ﻣﺗ اردﻓﺎن ،أو ﻳﻛﺎدان .وﻟﻳس ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻣﺟردﻳن – ﻓﻳﻣﺎ ﻧرى – ﻣـﺎ ﻳﻘرﻧﻬﻣـﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺳ ــﺎد وﻣ ــﺎ ﻳﺗﺻ ــﻝ ﺑ ــﻪ ،ﺑ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻛ ــس ﻣ ــن ذﻟ ــك ﺗﻣﺎﻣـ ـﺎً ،ﻫﻣ ــﺎ ﻗرﻳﻧ ــﺎ اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺔ ،واﻟﻣﻌ ــﺎدﻻن
اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺎن ﻟﺗﺣ ﱡﻣــﻝ اﻷﻣﺎﻧــﺔ .واﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ وﺗﺣﻣــﻝ اﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺑــدورﻫﻣﺎ ﻳﻔﺗرﺿــﺎن اﻟﻌﻘــﻝ ،ﻓﺎﻟﻣﺧﻠوﻗــﺎت
اﻷﺧرى )ﻏﻳر اﻹﻧﺳﺎن( ﻟﻳﺳت ﻣوﺿﻊ ﺗﻛﻠﻳف ،وأﻋﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻷﺧرى :اﻟﺣﻳواﻧـﺎت ،واﻟﺟﻣـﺎدات
 ..ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻋﻘﻼً ،ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻘﻝ ﻻ ﺧﻳﺎر ﻟﻪ ،ﻓﻬو ﻋﻘﻝ طﺎﻋﺔ ،ﻻ ﻋﻘـﻝ اﺧﺗﻳـﺎر ،وﻣـن
ﺛم ﻓﻬو ﻟﻳس ﻋﻘـﻝ ﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ ،أي أﻧـﻪ ﻟـﻳس ﻋﻘـﻝ اﺑـﺗﻼء واﺧﺗﺑـﺎر ،أي أﻧـﻪ ﻟـﻳس ﻣوﺿـﻊ ﻓﺗﻧـﺔ .ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ
إذن أن ﻧﻘ ــوﻝ إن اﻟﻔﺗﻧ ــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫ ــﺎ اﻟﻠﻐ ــوي )اﻻﺑ ــﺗﻼء واﻻﺧﺗﺑ ــﺎر( ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳ ــﺎن .وﻣ ــﻊ اﻹﻧﺳ ــﺎن
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اﻟﺟﺎن ،ذﻟك اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر اﻟذي ﻣﻧﻪ اﻟﻣؤﻣﻧون ،وﻣﻧﻪ اﻟﻛـﺎﻓرون ،ﻛﻣـﺎ ذﻛـر اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ،ﻟﻛﻧـﻪ ﻋـﺎﻟم
ّ
ﻏﺎﺋب أو ﻣﻐﱠﻳب َﻋﱠﻧﺎ ،ﻓﻠﻧدﻋﻪ وﺷﺄﻧﻪ.
إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻔﺗﻧــﺔ اﺑــﺗﻼء و اﺧﺗﺑــﺎ اًر ﻓــﻼ ﺿــﻳر ﻓﻳﻬــﺎ .ﻫــﻲ ﺷــﻲء ﺑــدﻫﻲ ﻻﺑــد أن ﻳﺣــدث ﻣــﻊ ﻛــﻝ ذي
ﻋﻘ ــﻝ ،ﻟﻧﻌ ــرف ﺣﻘﻳﻘﺗ ــﻪ ،وﻧﻘ ــف ﻋﻠ ــﻰ ﻗدرﺗ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺣﻣ ــﻝ اﻟﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺔ ،أو ﻟﻧﻘ ــﻝ :ﻟﻳظﻬ ــر أﺛ ــر ﻋﻘﻠ ــﻪ
وأﻫﻠﻳﺗﻪ ،ﻛﺄﻧﻬﺎ )اﻟﻔﺗﻧﺔ( ﱟ
ﺗﺟﻝ ﻣن ﺗﺟﻠﻳﺎت اﻟﻌﻘﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﻠوق اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ اﷲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻌﻣﺔ.
ﺻ ـرﻓﺔ – ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻗــﻝ ،ﻓــﻧﺣن
ﻋﻠــﻰ أن اﻻﺧﺗﺑــﺎر أو اﻻﺑــﺗﻼء ﻟــﻳس ﻗﺻ ـ اًر – ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻠﻐوﻳــﺔ اﻟ ﱢ
ﻧﻣﺗﺣن اﻟذﻫب ﺑﺎﻟﻧﺎر ،ﻟﻛن اﻟﺛﻣـرة ﻣـﻊ اﻟﻌﺎﻗـﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ .اﻣﺗﺣـﺎن اﻟﻌﺎﻗـﻝ ﻳﻌﻘﺑـﻪ ﺛـواب أو ﻋﻘـﺎب ،رﺿـﺎ
أو ﺳــﺧط ،ﻧﻌﻣــﺔ أو ﻧﻘﻣــﺔ ،ارﺗﻔــﺎع أو ﺳــﻘوط ،إﻋﺟــﺎب أو ازدراء ،أﻣــﺎ ﻏﻳــرﻩ ﻓــﻼ ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن
اﺧﺗﺑﺎرﻩ ﺷﻲء ،ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أن ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ﺗﻧﻛﺷف ﻟﻧﺎ ،ﻓﻳﺑـرز ﻋﻠـﻰ ﺻـورﺗﻪ اﻟﺗـﻲ ﺧﻠﻘـﻪ اﷲ ﻋﻠﻳﻬـﺎ.
وﻋﻠﻳ ــﻪ ﻳﺳ ــﺗطﻳﻊ )اﻟﻌﺎﻗ ــﻝ( أن ﻳﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣﻌ ــﻪ ،وﻳﻔﻳ ــد ﻣﻧ ــﻪ ،وﻳوظﻔ ــﻪ ،وﺑﻠﻐ ــﺔ اﻟﻘـ ـرآن ﻳﺳـ ـ ﱢﺧرﻩ ﻟﻐ ــرض
اﻹﻋﻣﺎر ،وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺧﻼﻓﺔ ،ﺧﻼﻓﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻷرض.
اﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻌرب اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣﻊ اﻟذﻫب ،ذﻟك اﻟﻣﻌـدن اﻟﻧﻔـﻳس اﻟـذي ﺣرﺻـوا ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺧﺿـﻌوﻩ أو ﻳﺣرﻗـوﻩ
ﺑﺎﻟﻧــﺎر ﻟﻳﺗﺄﻛــدوا ﻣــن ﺟــوﻫرﻩ ،وﻳﺧﺑــروا ﺣﻘﻳﻘﺗــﻪ ،وﻟــو أﻧــﻪ )اﻟــذﻫب( ﻛــﺎن ﺣدﻳــداً ﻟﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ
ﻹﺣراﻗﻪ.
ﻗد ﻳﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟذﻫن اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ :ﻣﺧﻠوق ﻛـرﻳم ﻳﻔﺿـﻝ ﻏﻳـرﻩ ﻣـن اﻟﻣﺧﻠوﻗـﺎت ،وﻟـذﻟك ﻻﺑـد
أن ﻳﺧﺿــﻊ ﻻﺧﺗﺑــﺎر ،أو ﻓﺗﻧــﺔ ﻣــن ﻧــوع أﺧــرى ﺣﺗــﻰ ﻳظﻬــر ﻣﻌدﻧــﻪ ،وﺗﺗﺑــﻳن أﻫﻠﻳﺗــﻪ ﻟﻠﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗــﻲ
اﺧﺗﺎرﻩ اﷲ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺗﻧــﺔ إﺣ ـراق ،واﻹﺣ ـراق ﻓﺗﻧــﺔ ،ﻟﻛــن أﻳﻬﻣــﺎ اﻷوﻝ  .ﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــرى :ﻫــﻝ اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺣﺳــﻲ )اﻹﺣ ـراق(
أﺳﺑق ،ﺛم ﺟﺎء اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻘﻠﻲ )اﻻﺑﺗﻼء( ،أم اﻟﻌﻛس؟
اﻟﻌﻘﻝ )اﻟﻣرﻛب( .ﻧﻘـﻝ اﺑـن ﻓـﺎرس ﻋـن اﻟﺧﻠﻳـﻝ )ت 170
اﻟﺣس )اﻟﺑﺳﻳط(
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق اﻟﻠﻐوي ﻳﺳﺑق
ﱡ
َ
ﻫـ( أن اﻟﻔَـﺗْن ﻫـو اﻹﺣـراق ،وﻗـﺎﻝ اﻟ ارﻏـب )ت 502ﻫــ(  :أﺻـﻝ اﻟﻔـﺗن :إدﺧـﺎﻝ اﻟـذﻫب اﻟﻧـﺎر ﻟﺗظﻬـر
ﻌﻣﻝ ﻓﻲ إدﺧﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧﺎر )اﻟﻣﻔردات .(371
ﺟودﺗﻪ ﻣن رداءﺗﻪ ،واﺳﺗُ َ
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ﻻ ﺷك أن اﺑن ﻓﺎرس ﻳﻌرف اﻟﻣﻧطـق اﻟﻠﻐـوي ،وﻳﻌـرف أن اﻟﻔـﺗن أﺻـﻼً إﺣـراق ،وﻫـو اﻟـذي ﻧﻘـﻝ ﻋـن
اﻟﺧﻠﻳــﻝ ،ﻟﻛﻧــﻪ أراد أن ﻳﺳــﺗﺧﻠص ﻣﻌﻧــﻰ أو دﻻﻟــﺔ ﺗﺟﻣــﻊ أو ﺗﻧطــوي ﺗﺣﺗﻬــﺎ دﻻﻻت اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻣـﺎدة ﺟﻣﻳﻌـﺎً .إن دﻻﻟـﺔ اﻻﺑـﺗﻼء ﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻟدﻻﻟـﺔ اﻹﺣـراق ،وﻗـد اﻟﺗﻘطﻬـﺎ اﺑـن ﻓـﺎرس ،ﻷﻧﻬـﺎ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن اﻹﺣراق ،وﻷﻧﻬﺎ اﻟﺧـﻳط اﻟـذي ﻳـرﺑط ﻛـﻝ دﻻﻻت اﻟﻣـﺎدة .ﻟﻌـﻝ ﻫـذا ﻣﻧطﻘـﻪ ،ﻟﻛـن ﻣـن ﻳـدﻗق
اﻟﻧظــر رﺑﻣــﺎ ﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ أن اﻟ ارﻏــب ﻗــد ﻣﺿــﻰ ﻣــﻊ اﻟﺻ ـواب ﺷــوطﺎً أطــوﻝ ،ﻓدﻻﻟــﺔ «ﻓــﺗن» ﻟﻳﺳــت
اﻹﺣراق ﻣﻧﻔرداً ،وﻻ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻧﻔرداً ،ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ،ﻛﺄن اﻟدﻻﻟﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻓـﻲ اﻷﺻـﻝ ،إﻻ أن اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﻣـﺎ
ﻛﺎﻧــت ﻣﺗﻔﻠﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿ ـواﺑط ،ﻣﺗﺄﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘواﻋــد داﺋﻣ ـﺎً ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻗــد ﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺟــزء ﻣــن اﻟدﻻﻟــﺔ أو
ﺑﺷطرﻫﺎ اﻷوﻝ ﻣرة ،وﻗد ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺷطرﻫﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣـرة أﺧـرى ،وﻗـد ﺗﺟﻣـﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ – ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـﻝ
– ﺛﺎﻟﺛﺔ – وﻗد ﺗﻧﺳﻰ أو ﺗﺧرج ﻣن إﻫﺎب اﻟدﻻﻟﺗﻳن ﻣﻌﺎً ﻟﺗﺧﻠص ﻟدﻻﻟﺔ أﺧرى ﺟدﻳدة ،وﻻ ﻳﺑﻘـﻰ ﻣـن
اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ أو أﺣـد ﺷـطرﻳﻬﺎ ﺳـوى ﺿـﺑط ﺑﺎﻫـت ﻻﻳﺗﻧﺑـﻪ إﻟﻳـﻪ إﻻ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـون ،اﻟـذﻳن
ﻳﺳﺗﻬوﻳﻬم اﻹﺑﺣﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺔ وأﺛرﻳﺗﻬﺎ.
ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن أﺑو ﻫﻼﻝ اﻟﻌﺳـﻛري أوﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟـرﺑط ﺑـﻳن اﻻﺧﺗﺑـﺎر واﻹﺣـراق ،ﻗـﺎﻝ :أﺻـﻝ اﻟﻔﺗﻧـﺔ :ﺷـدة
اﻻﺧﺗﺑﺎر ،ﻣن ﻗوﻟك :ﻓﺗﻧت اﻟذﻫب ،إذا أدﺧﻠﺗﻪ اﻟﻧﺎر ،ﻟﺗﻌﻠم ﺟودﺗﻪ ﻣن رداءﺗﻪ».
ﻗد ﻳﻛون ﻗـوﻝ اﻟﻌـرب :ﺷـﻲء ﻓـﺗن ،أي ﺗﺣـرق ،ﺷـﺎﻫداً ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻣـﻝ ﻫـذا اﻟﻠﻔـظ دﻻﻟـﺔ اﻹﺣـراق ﻣﺟـرداً
اﻟﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ﱠـرة»
ﺑﻌﻳ ـ ـ ـ ـ ــداً ﻋ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ــرض ،إذ ﻻ ﻣﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟﻼﺧﺗﺑـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر ﻫﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﻛﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ــم ﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟوا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ « َ
ﺣرﻗـﺔ .وﻳﻣﻛــن أن ﻳﻛـون اﻟﻣﻌﻧــﻰ :ﺣﺟﺎرﺗﻬـﺎ ُﻣ ْﺣ ِرﻗــﺔ .وﻋﻧـدﻫﺎ ﻗــد ﺗﺣﺗﻣــﻝ
ﻫـﻲ :ﻓَﺗــﻳن ،ﻛـﺄن ﺣﺟﺎرﺗﻬــﺎ ُﻣ َ
اﻟﺣـ ﱠـرة» ﺗﻣــﺗﺣن ﻗــدرة اﻟﻌــﺎﺑر ﻓﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟدﻻﻟــﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــد ﺗﻌﺑﻳــر اﺑــن ﻓــﺎرس ،ﻷن ﻫــذﻩ « َ
اﻟﺻﺑر.
ـر ﻣـﺎ ﺗﻐﻳـب أو ﺗﺧﺗﻔـﻲ .أﻣـﺎ دﻻﻟـﺔ اﻻﺑـﺗﻼء ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣـﺎ ﺗظـﻝ ﺣﺎﺿـرةٕ ،وان
إن دﻻﻟﺔ اﻹﺣـراق ﻛﺛﻳ ًا
ﻛﺎﻧت ﻣﺗوارﻳﺔ .وﻣن ﻫذﻩ وﺗﻠك ﺗﺗواﻟد دﻻﻻت ﺟدﻳـدة ﺟـداً ،ﺗﺗﺳـﺎﻧد ﺟﻣﻳﻌـﺎً ﻟﺗﻌ ﱢـري ﻟﻧـﺎ اﻟوﺟـﻪ اﻟﺑﻐـﻳض
)أو ﺑﻌﺿــﻪ( ﻟــذﻟك اﻟﺷــﻲء اﻟــذي ﻧطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ «اﻟﻔﺗﻧــﺔ» ،واﻟــذي ﺣـ ﱠـذر اﷲ –ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ -ﻣﻧــﻪ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺎً
ـر ﺑ ـ «اﻟﻧـﺎر» أﻋﻧـﻲ ﻣـﺎدة
ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛرر ﻛﺛﻳ اًر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،وﺗﻘﺗرن اﻗﺗرًاﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷ ًا
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ﱠِ
ِ
ِ
ﺻ ـﺔً{ ﻛﻣــﺎ ﻗــﺎﻝ ﻓــﻲ ﻣ ـواطن
ظﻠَ ُﻣ ـوا ِﻣـ ْـﻧ ُﻛ ْم َﺧﺎ ﱠ
ﻳن َ
)وﻗــﻲ( ،ﻗــﺎﻝ –ﺗﻌــﺎﻟﻰَ } :-واﺗﱠﻘُ ـوا ﻓﺗَْﻧ ـﺔً ﻻ ﺗُﺻـ َ
ـﻳﺑ ﱠن اﻟ ـذ َ
َﻫِﻠﻳ ُﻛ ْم َﻧﺎ اًر{.
ﻛﺛﻳرةَ } :واﺗﱠﻘُوا اﻟﱠﻧ َﺎر{} ،ﻗُوا أ َْﻧﻔُ َﺳ ُﻛ ْم َوأ ْ

-3ﻟﻌــﻝ ﺧﻳــر ﻣــﺎ ﻳﻘﻔﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻻﻻت اﻟﺟدﻳــدة ﻟـ ـ «اﻟﻔﺗﻧــﺔ» اﻟﺗــﻲ أﺷ ـرﻧﺎ إﻟﻳﻬــﺎ ﻫــو اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛ ـرﻳم ،ﻓﻘــد
اﺳﺗﺧدم اﻟﻔﺎء واﻟﺗﺎء واﻟﻧون ﺗﺳﻌﺎً وﺧﻣﺳﻳن ﻣرة ،ﻓﻲ ﺗﺳﻊ وﻋﺷرﻳن ﺳورة ﻣن ﺳورﻩ ،ﺑﺗﺟﻠﻳﺎت ﻋدﻳـدة،
)ﻣ ﱠ
وﻣﻧ ﱠﻛ ـرةً وﻣﺿــﺎﻓﺔً( أرﺑﻌ ـﺎً
ﻌرﻓ ـﺔً ُ
وظــﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔ ـﺔ ،وﺳــﻳﺎﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎﻳﻧــﺔ ،وﻓﻳﻬــﺎ ﻛﻠﻣــﺔ «ﻓﺗﻧــﺔ» ﺗﺣدﻳــداً ُ
وﺛﻼﺛﻳن ﻣرة.
إن وﻗﻔﺗﻧﺎ اﻟطوﻳﻠﺔ )ﻧﺳﺑﻳﺎً( ﻓﻲ اﻟﻔﻘـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻊ اﻟـدﻻﻻت ﻟـم ﺗﻘﻔﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـوﻩ اﻟﻔﺗﻧـﺔ ،وﻟـذﻟك ﻓـﻧﺣن
ﻣﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣطﺎردة اﻟدﻻﻻت اﻷﺧرى ،ﺳﻌﻳﺎً ﻧﺣو اﻹﺣﺎطﺔ أو ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ .وﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﻳـد أن
ﻧذﻛر ﻟﺗﻠك اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اﻟراﻏب ﻟﻧﻧطﻠق ﻣن ﺟزأﻳﻬـﺎ ،وﻧﻧظـر ﻛﻳـف ﺗﺗ ارﻛـب اﻟـدﻻﻻت،
وﺗﺗواﻟد ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ.
ﻫــذﻩ اﻟــدﻻﻻت ﺗﺟﻌــﻝ ﻣــن «اﻟﻔﺗﻧــﺔ» ﻟﻔظـﺎً ﻣــن أﻟﻔــﺎظ اﻟوﺟــود واﻟﻧظــﺎﺋر ،ذﻟــك اﻟــذي ﻳطﻠﻘــون ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ
اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟﻠﻐوﻳ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ «ﻣﺗﻌ ــدد اﻟدﻻﻟ ــﺔ» .ﻣ ــن اﻟﻣﻌﻠ ــوم أن اﻷﻟﻔ ــﺎظ اﻟﻣﺗﻧ ــﺎظرة ذات اﻟوﺟ ــوﻩ أو
اﻟﻣﻌـ ــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌـ ــددة ،ﺷـ ــﻐﻠت اﻟﻘـ ــدﻣﺎء ﻣـ ــن اﻟﻣﻔﺳ ـ ـرﻳن واﻟﻠﻐـ ــوﻳﻳن ،واﻵﺧـ ــرون ﻣـ ــن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧـ ــﺎ أﺳـ ــﻣوﻫﺎ:
اﻟﻣﺷ ــﺗرك .وﻟ ــدﻳﻧﺎ ﺿ ــﻣن ﻋﻠ ــوم اﻟﻘـ ـرآن ﻋﻠ ــم ﺧ ــﺎص ،ﻫ ــو ﻋﻠ ــم اﻟوﺟ ــوﻩ واﻟﻧظ ــﺎﺋر ،ﻓﻳ ــﻪ ﺳﻠﺳ ــﻠﺔ ﻣ ــن
اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑـدأت ﺑﻬـﺎرون ﺑـن ﻣوﺳـﻰ )ت 292ﻫ ـ( وﻟﻌﻠﻬـﺎ ﻟـم ﺗﻧﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺳـﻳوطﻲ )ت 911ﻫــ(.
وﻗد ﻋـدوا ﻟﻠﻔﺗﻧـﺔ اﺛﻧـﻰ ﻋﺷـر وﺟﻬـﺎً )ﻣﻌﻧـﻰ( ﻳﻘﺗـرب ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻣـن ﺑﻌـض ،وﻳﻧـﺄى ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻋـن ﺑﻌـض،
وﻳﺗﻌﺎور ﻣﻌﻧﻳﺎن )ﺑﻝ أﻛﺛر( أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق ﻧﻔﺳﻪ.
اﻟﻔﺗﻧﺔ إﺣراق ﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟﺧﻠﻳﻝ ،واﻟﻔﺗﻧـﺔ أﻳﺿـﺎً ﻋـذاب ،واﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﺑـﻳن اﻹﺣـراق واﻟﻌـذاب ﻟﻳﺳـت ﺑﻌﻳـدة،
ﻗﺎﻟوا ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر }ذوﻗوا ﻓﺗﻧﺗﻛم{ :ﻋذاﺑﻛم ،وﻓﻲ }ﻳوم ﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﻳﻔﺗﻧون{ :ﻳﻌـذﺑون ،وﻓـﻲ }ﻣـن ﺑﻌـد
ﻣﺎ ﻓﺗﻧوا{ُ :ﻋ ﱢذﺑوا .وﻳﻠﻔت ﻓـﻲ اﻵﻳـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟ ﱠـذوق ،وﻫـو ﻟﻔـظ ﻛﺛـر اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن ﻣـﻊ
اﻟﻌذاب – ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟراﻏب – ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :ﻟﻳذوﻗوا اﻟﻌذاب{ }وﻗﻳﻝ ﻟﻬم ذوﻗـوا ﻋـذاب اﻟﻧـﺎر{ }ﻓـذوﻗوا
اﻟﻌذاب{ }إﻧﻛم ﻟذاﺋﻘوا اﻟﻌذاب اﻷﻟﻳم{ .ذوق اﻟﻌذاب وذوق اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻻ ﻳﺧﺗﻠﻔـﺎن ،ﻋﻠـﻰ أن اﻟـذوق ﻳﺟـري
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أﻳﺿﺎً ﻣـﻊ اﻟرﺣﻣـﺔ }وﻟـﺋن أذﻗﻧـﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣﻧـﺎ رﺣﻣـﺔ{ .ﻫـﻝ أراد اﻟﻘـرآن أن ﻳﺷـﻳر ﻣـن طـرف ﺧﻔـﻲ إﻟـﻰ
أن ذوق اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ )أو اﻟﻌذاب( ﻓﻳﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﺷدﺗﻪ ،أم أن اﻟذوق اﻟذي ﻫو ﻟﻠﻘﻠﻳـﻝ ﻳﺻـﻠﺢ أﻳﺿـﺎً
ﻟﻠﻛﺛﻳر.
واﻟﻔﺗﻧــﺔ ﺗﻌــذﻳب )اﻟﻌ ـذاب اﺳــم ﻟﻠﺣــدث ﻻ ﻳﺟــﺎوزﻩ ،أﻣــﺎ اﻟﺗﻌــذﻳب ﻓﻔﻳــﻪ اﻟﺗﻌــدي واﻟﺗﺟــﺎوز( ،ﻗــﺎﻟوا ﻓــﻲ
ﺗﻔﺳﻳر }إن اﻟذﻳن ﻓﺗﻧوا اﻟﻣؤﻣﻧﻳن{ ،أي َﻋ ﱠذﺑوﻫم.
واﻟﻔﺗﻧــﺔ ﺣﻳ ـرة وﺿــﻼﻝ ،وﻫﻣــﺎ )اﻟﺣﻳ ـرة واﻟﺿــﻼﻝ( ﻧﺗﻳﺟــﺔ طﺑﻳﻌﻳــﺔ ﻟﻺﺧﻔــﺎق واﻟﻐــش ﻓــﻲ اﻻﺧﺗﺑــﺎر ،إن
اﻟﻔﺎﺷﻠﻳن ﻻﺑد أن ﻳﺿﻠوا ،وﻳﻘﻌوا ﻓﻲ ﺣﻳرة :ﺣﻳرة اﻟﻧدم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎت ،وﺣﻳرة ﻣواﺟﻬﺔ ﻋواﻗب ﻣﺎ ﺟﻧﺗـﻪ
اﻷﻳدي ،ﻟﻘد ﻓﺳروا} :وﻣن ﻳرد اﷲ ﻓﺗﻧﺗﻪ{ ﺑﺄﻧﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﻳرﻳد  :ﺿﻼﻟﺗﻪ .وﻗد ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻣﻌﻧـﻰ
اﻟﺿﻼﻝ ﻟﺗﺻﺑﺢ إﺿﻼﻻً ،وﻟﻬذا ﻓﺳروا }وﻣﺎ أﻧﺗم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻔﺎﺗﻧﻳن{ :ﺑ ِ
ﻣﺿﻠﱢﻳن.
ُ
واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻛﻔر وﺗرك ،وﻫﻣـﺎ أﻳﺿـﺎً ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﻺﺧﻔـﺎق واﻟﻔﺷـﻝ ﻓـﻲ اﻻﺧﺗﻳـﺎر ،أﻻ ﻳـذﻛرﻧﺎ ﺑـذﻟك ﺑﻛﻔـر إﺑﻠـﻳس
اﻟذي ﻓﺗﻧﺗﻪ ﻧﻔﺳﻪ ،وأﻋﺟﺑﺗﻪ ﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺻﻼﺗﻪ ،ﻓـرﻓض اﻻﻧﺻـﻳﺎع ﻷﻣـر اﷲ ﺑﺎﻟﺳـﺟود ﻵدم ،وﻛﻣـﺎ ﻓـﺗن
إﺑﻠــﻳس ﻧﻔﺳــﻪ ﻓﻛﻔــر ،ﺣﻛــﻰ اﷲ ﻋــن ﻓرﻳــق ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻣﺛــﻝ ذﻟــك ﻓﻘــﺎﻝ} :وﻟﻛــﻧﻛم ﻓﺗﻧــﺗم أﻧﻔﺳــﻛم{ ،أي
ﻛﻔرﺗم ،وﻋن ﻓرﻳق آﺧر )ﻟﻘد اﺑﺗﻐوا اﻟﻔﺗﻧﺔ(.
واﻟﻔﺗﻧﺔ إﺛم ،واﻟﻔرق ﺑﻳن ﻫذا اﻟوﺟﻪ أو اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺣﻛـوم ﺑﺎﻟﺳـﻳﺎق ،ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﻳﻛـون اﻷﻣـر ﺻـﻐﻳ اًر
ﻓﺎﻟﻔﺗﻧﺔ إﺛم ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﻛﺑﻳ اًر ،ﻓﻬﻲ ﻛﻔر وﺷرك ،ﻟﻘد اﺳﺗﺷـﻬدوا ﻟﻛـون اﻟﻔﺗﻧـﺔ إﺛﻣـﺎً ﺑﻘوﻟـﻪ –ﺗﻌـﺎﻟﻰ:-
} َﻓْﻠﻳ ْﺣ َذ ِر اﻟﱠِذﻳن ﻳ َﺧ ِﺎﻟﻔُون ﻋن أَﻣ ِرِﻩ أَن ﺗُ ِ
ﺻ َﻳﺑﻬُ ْم ِﻓﺗَْﻧﺔٌ{ وﺑﻘوﻟﻪَ } :و ِﻣ ْﻧﻬُ ْم َﻣ ْن َﻳﻘُو ُﻝ ا ْﺋ َذ ْن ِﻟﻲ َوﻻ ﺗَ ْﻔﺗِﱢﻧﻲ{.
َ َْ ْ ْ
َ ُ
َ
واﻟﻔﺗﻧــﺔ ﻗﺗــﻝ وﻫــﻼك ،ﺷــﻲء آﺧــر ﺑــﻳن اﻟﻛﻔــر واﻟﺷــرك ،و اﻻﺛــم ،ﻗــﺎﻝ –ﺗﻌــﺎﻟﻰ} :-إن ﺧﻔــﺗم أن ﻳﻔﺗــﻧﻛم
اﻟذﻳن ﻛﻔروا{ ،وﻗﺎﻝ أﻳﺿﺎً} :ﻋﻠﻰ ﺧوف ﻣن ﻓرﻋون وﻣﻠﺋﻬم أن ﻳﻔﺗﻧﻬم{.
واﻟﻔﺗﻧ ــﺔ ﺻ ـ ّـد وﺣﻳﻠوﻟ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻹﻧﺳ ــﺎن واﻟﺣ ــق .ﻟﻣ ــﺎذا ﻫ ــﻲ ﺻـ ـ ﱡد؟ وﻣ ــﺎ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻟﺻ ــد واﻹﺣـ ـراق
واﻻﺧﺗﺑــﺎر؟ ﻗــد ﺗﻧﻛﺷــف اﻟﻌﻼﻗــﺔ إذا ﻧظرﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻔﺗﻧــﺔ ﻣــن زاوﻳــﺔ ﻋﻛﺳــﻳﺔ ،اﻟﻔــﺎﺗن ﻓﻳﻬــﺎ ﻳرﻳــد أن ﻳوﻗــﻊ
اﻟﺳــﺎﻋﻲ إﻟــﻰ اﻟﺧﻳــر ﻓــﻲ اﻟﺷــدة ﻟﻳﺑﻌــدﻩ ﻋــن ﻣﻘﺻــدﻩ ،ﻗــﺎﻝ –ﺗﻌــﺎﻟﻰٕ } :-وان ﻛــﺎدوا ﻟﻳﻔﺗﻧوﻧــك{ وﻗــﺎﻝ
}واﺣــذرﻫم أن ﻳﻔﺗﻧ ــوك{ ،إﻧﻬــم )اﻟﻣﺷ ــرﻛﻳن( ﻳرﻳ ــدون أن ﻳﺻ ـدوا اﻟرﺳ ــوﻝ اﻟﻛـ ـرﻳم ﻋــن اﻻﺳ ــﺗﻣرار ﻓ ــﻲ
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رﺳﺎﻟﺗﻪ ،وﻳﺻرﻓوﻩ ﻋن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻪ اﷲ –ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ ،-وﻟـو ﺣـدث ﻣـﺎ أرادوا ﻟوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﺑـﻼء ﻣـﺎ
ﺑﻌدﻩ ﺑﻼء.
واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻋذر ِ
وﻋﻠﱠﺔ) ،ﺛم ﻟم ﺗﻛن ﻓﺗﻧـﺗﻬم إﻻ أن ﻗـﺎﻟوا( أي ﻋـذرﻫم واﻟﺳـﺑب اﻟـذي ﻳﻘـدﻣوﻧﻬم ﺑـﻳن ﻳـدي .
وﻋﱠﺑـر اﻟﻌﺳــﻛري ﻋــن ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ )اﻟﻌــذر( ﺑ ـ )اﻟﺟـواب( ،وﻓﺳــر اﻵﻳــﺔ) :إﻧﻬــم ﺣــﻳن ﺳــﺋﻠوا اﺧﺗﺑــر ﻣــﺎ
َ
ﻋﻧدﻫم ﺑﺎﻟﺳؤاﻝ ﻓﻠم ﻳﻛن اﻟﺟواب ﻋن ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻻ ﻫذا اﻟﻘوﻝ(.
واﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻧون وﻏﻔﻠـﺔ ،وﻫـو وﺟـﻪ ﻗرﻳـب ﻣـن اﻟﺣﻳـرة واﻟﺿـﻼﻝ ،ﻷن اﻹﺧﻔـﺎق ﻓـﻲ اﻻﺧﺗﺑـﺎر
ﻗد ﻳﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﺧﻔق إﻟﻰ اﻟﺟﻧون ،وﻫذا ﻣﺎ ﻓﺳروا ﺑﻪ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} -ﺑﺄﻳﻛم اﻟﻣﻔﺗون{ أي اﻟﺟﻧون.
واﻟﻔﺗﻧــﺔ ﻋﺑ ـرة ﻗــﺎﻝ –ﺗﻌــﺎﻟﻰ} :-ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻓﺗﻧــﺔ ﻟﻠﻘــوم اﻟظــﺎﻟﻣﻳن{ وﻗــﺎﻝ أﻳﺿ ـﺎً }ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻓﺗﻧــﺔ ﻟﻠــذﻳن
ﺿـ ًّـر
ﻛﻔــروا{ ،ﻗــﺎﻝ اﻟﻌﺳــﻛري ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﻳر اﻵﻳــﺔ اﻷﺧﻳ ـرة) :أي ﻳﻌﺗﺑــرون أﻣــرﻫم ﺑﺄﻣرﻧــﺎ ﻓــﺈذا رأوﻧــﺎ ﻓــﻲ ُ
وﺑ ــﻼء و أروا أﻧﻔﺳ ــﻬم ﻓ ــﻲ ﻏﺑط ــﺔ ورﺧ ــﺎء ظﻧـ ـوا أﻧﻬ ــم ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺣ ــق وأﻧﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﺎط ــﻝ( واﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﻳن
اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن )اﻟﻌﺑرة واﻻﺧﺗﺑﺎر( ﻗرﻳﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺗﻧـﺔ أو اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟواﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـؤﻣﻧﻳن ﺳـﻳﻛون ﺑـدورﻩ ﻓﺗﻧـﺔ أو
اﺧﺗﺑﺎ اًر ﻟﻠﻛﺎﻓرﻳن ،ﻷﻧﻬم ﺳﻳﺗوﻫﻣون اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ،ﻓﻳظﻠون ﺳﺎﺋرﻳن ﻓﻲ ﻏﻳﻬم.
ٕواﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺛﻣـﺔ ﻣﻌـﺎن ،أو ﻟﻧﻘـﻝ إطﻼﻗـﺎت ،أﺧـرى ،ﻓﻔـﻲ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ :اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﺗطﻠـق ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـرب،
وﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻳطﺎن ،وﻋﻠــﻰ اﻟــدرﻫم واﻟــدﻳﻧﺎر ،إطﻼﻗــﺎت ﺗﺻــب ﻛــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻛﺷــف ﻋــن وﺟــﻪ اﻟﻔﺗﻧــﺔ .إذا
ﻛﺎﻧــت اﻟﻔﺗﻧــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺣــرب ،ﻓــﺈن اﻟﺣــرب ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﻘﺗــﻝ واﻟﺧــراب واﻟــدﻣﺎر ،وﺗﺳــﺗدﻋﻲ اﻟــدﻣﺎر واﻷﺷــﻼء
ـور أﺧــرى ﻛﺛﻳ ـرةٕ .واذا ﻛــﺎن اﻟﻔﺗــﺎن ﻫــو اﻟﺷــﻳطﺎن ﻓــﺈن ﻟﻧــﺎ أن ﻧﺗﺧﻳــﻝ ﻣــﺎذا ﻳﻔﻌــﻝ رﻣــز اﻟﺷــر اﻟــذي
وأﻣـ ًا
ﻋﺻﻰ اﷲ ،وأﻗﺳم ﺑﻌزة اﻟﺧﺎﻟق أن ﻳﻛ ﱢرس وﺟودﻩ ﻟﻠﻐواﻳﺔ واﻹﺿﻼﻝ وﺳوق ﺑﻧـﻲ آدم إﻟـﻰ اﻟﻧـﺎرٕ .واذا
ﻛــﺎن اﻟﻔﺗﺎﻧــﺎن ﻫﻣــﺎ اﻟــدرﻫم واﻟــدﻳﻧﺎر ﻓــﺈن اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺑﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﺳــﻲء أﻋﻧــﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟــب ﻋﻠــﻰ ﺟﻣــﻊ اﻟﻣــﺎﻝ
ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺻراع واﻻﻗﺗﺗﺎﻝ واﻟﺳطو وأﻛﻝ اﻟﺣﻘوق وﻧﻬب ﺧﻳرات اﻵﺧرﻳن.
وﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺧرج اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن إﻫﺎب اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻻﺑﺗﻼء ﻣﺟردة ﻟﺗﻘﻔز إﻟﻰ اﻟﻐـش واﻟﺿـﻌف واﻟﻌﺟـز
وﺳﻘوط اﻟﻬﻣﺔ وﻋدم اﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻌﻘﺎب.
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وﻗد ﺗﺑﺗﻌد اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻋن اﻹﺣراق ،وﻋن اﻻﺑﺗﻼء ،وﻋن اﻟﻛﻔر واﻟﺿﻼﻝ ،واﻟﺣرب وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟﺗﺻﺑﺢ
ﻣﺟرد إﻋﺟﺎب ﻻ ﻳﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد ،ﻓﺎﻟﺟﻣﻳﻝ اﻟذي ﻳﺣرﻛك :ﻓﺎﺗن ،ﻓﺣﺳب ،وﻻ ﻧظـر إﻟـﻰ
ﺑﻌد اﻹﻋﺟﺎب ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﻘﻊ ﻣن ﻓﺗﻧﺔ وﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻧﻳﻪ ﻣن ﻋذاب أو اﺑﺗﻼء ...إﻟﺦ.
ﺗﻠــك ﺑﻌــض وﺟــوﻩ «اﻟﻔﺗﻧــﺔ» ﻛﻣــﺎ ﺻــورﻫﺎ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛ ـرﻳم ،وﻓــﻲ ﻟﻐــﺔ اﻟﻌــرب ،وﺳــوف ﻧﺿــﻊ ﺧطــﻳن
ﺟدﻳــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻠوﺣــﺔ اﻟﺳــوداء ﺑﺎﻟﺗﻠﺑــث ﻗﻠــﻳﻼً ﻋﻧــد ﺛــﻼث آﻳــﺎت ﻣــن اﻵﻳــﺎت وردت ﻓﻳﻬــﺎ «ﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻔﺗﻧــﺔ،
أوﻻﻫــﺎ} :واﻟﻔﺗﻧــﺔ أﺷــد ﻣــن اﻟﻘﺗــﻝ{ )اﻟﺑﻘ ـرة  ،(191وﻣﺛﻠﻬــﺎ} :واﻟﻔﺗﻧــﺔ أﻛﺑ ـر ﻣــن اﻟﻘﺗــﻝ{ )اﻟﺑﻘ ـرة (217
وﺛﺎﻟﺛﺗﻬﺎ} :أﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺳﻘطوا{.
اﻵﻳﺗــﺎن ﺗﻘرﺑــﺎن اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﺑﻛﻠﻣﺗــﻳن :اﻟﻘﺗــﻝ ،واﻟﺳــﻘوط ،وﻳﻣﻛــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬﻣــﺎ أن ﻧﻔﻬــم اﻟﻔﺗﻧــﺔ .واﻟﺟــدﻝ ﺑــﻳن
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻳﺿﻊ ﺻورة اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺟدﻳد ﻳﻘرﺑﻬﺎ إﻟﻳﻧﺎ أﻛﺛر.
اﻵﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﻔﺗﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻔــﺔ واﺣــدة ﻣــﻊ اﻟﻘﺗــﻝ ،وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﻗــﺑﺢ اﻟﻘﺗــﻝ وﻓظﺎﻋﺗــﻪ واﺳــﺗﻧﻛﺎرﻩ ﻓــﻲ
اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ،ﺣﺗﻰ إن آﻳﺔ أﺧرى ﺗﺟﻌﻝ ﻗﺗﻝ ﻓرد واﺣد ﻳـوازي ﻗﺗـﻝ اﻟﻧـﺎس ﺟﻣﻳﻌـﺎً ،وﻗـد ﺟـﺎءت ﻫـذﻩ
اﻵﻳــﺔ ﻋﻘﻳــب اﻵﻳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــﻲ ﻗﺻــﺔ اﺑﻧـﻲ آدم :ﻗﺎﺑﻳــﻝ اﻟــذي ﻗﺗــﻝ أﺧــﺎﻩ ﻫﺎﺑﻳــﻝ ،وﺗـرﺗﺑط ﺑﻬــﺎ ،ﺗﻘــوﻝ
اﻵﻳﺔ} :وﻣن أﺟﻝ ذﻟك ﻛﺗﺑﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻧـﻲ إﺳـراﺋﻳﻝ أﻧـﻪ ﻣـن ﻗﺗـﻝ ﻧﻔﺳـﺎً ﺑﻐﻳـر ﻧﻔـس أو ﻓﺳـﺎد ﻓـﻲ اﻷرض
ﻓﻛﺄﻧﻣــﺎ ﻗﺗــﻝ اﻟﻧــﺎس ﺟﻣﻳﻌ ـﺎً{ )اﻟﻣﺎﺋــدة  ،(32واﻟﻘﺗــﻝ ﻛﻣــﺎ ﻳﻔﻬــم ﻣــن آﻳــﺎت ﻗﺎﺑﻳــﻝ وﻫﺎﺑﻳــﻝ ﻧﺗﻳﺟﺗــﻪ اﻟﻧــﺎر،
وﺻﺎﺣﺑﻪ ظﺎﻟم ،وﻫو ﻣن اﻟﺧﺎﺳرﻳن اﻟﻧﺎدﻣﻳن.
واﻵﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗرد ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺳؤاﻝ اﻟﻣـؤﻣﻧﻳن ﻟﻠرﺳـوﻝ اﻟﻛـرﻳم ﻋـن ﺟـواز اﻟﻘﺗـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬر
اﻟﺣــرم ،وﻗــد ﻛــﺎن اﻟﺟـواب ﺑﺎﻹﻳﺟــﺎب ،ذﻟــك أن ﻋــدم اﻟﻘﺗــﺎﻝ ﻗــد ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق ﻏــرض اﻟﻣﺷــرﻛﻳن،
َﻟوﻧ َك َﻋ ِـن اﻟ ﱠﺷـﻬ ِر اْﻟ َﺣـرِام ِﻗﺗَ ٍ
ـﺎﻝ ِﻓﻳ ِـﻪ ُﻗ ْـﻝ
ﻣن ﻓﺗﻧﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ دﻳﻧﻬم ،وﺻدﻫم ﻋﻧﻪ ،ﺗﻘـوﻝ اﻵﻳـﺔ }َﻳ ْﺳـﺄ َ
ْ
َ

ِ
ِ
ِﻗﺗَــﺎ ٌﻝ ِﻓﻳـ ِـﻪ َﻛﺑِﻳــر وﺻ ـ ﱞد ﻋــن ﺳ ـﺑِ ِ ﱠ ِ
ِ
َﻫِﻠـ ِـﻪ ِﻣ ْﻧــﻪُ أَ ْﻛَﺑـ ُـر ِﻋ ْﻧـ َـد اﻟﻠﱠـ ِـﻪ
اج أ ْ
ﻳﻝ اﻟﻠــﻪ َو ُﻛ ْﻔـ ٌـر ﺑِــﻪ َواْﻟ َﻣ ْﺳـ ِـﺟد اْﻟ َﺣـ َـرام َ ٕوِا ْﺧـ َـر ُ
ٌ َ َ َْ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ﺎﻋوا{ )اﻟﺑﻘـرة.(217:
اﺳــﺗَ َ
ـون ُﻳﻘَــﺎﺗِﻠُ َ
ط ُ
َواْﻟﻔﺗَْﻧـﺔُ أَ ْﻛَﺑـ ُـر ﻣـ َـن اْﻟﻘَ ْﺗـ ِـﻝ َوﻻ َﻳ َازﻟُـ َ
وﻧ ُﻛ ْم َﺣﺗﱠــﻰ َﻳـ ُـرﱡدو ُﻛ ْم َﻋـ ْـن دﻳــﻧ ُﻛ ْم ِإ ِن ْ

إن اﻟﻔﺗﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻟﻛﻔــر ﻫــﻲ أﻛﺑــر وأﺷــد ﻣــن اﻟﻘﺗــﻝ ،ﻋﻠــﻰ ﻛ ـرﻩ اﻟﻘ ـرآن ﻟﻬــذا اﻟﻘﺗــﻝ
وﺗﻘﺑﻳﺣــﻪ ﻟــﻪ ،ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺗﻌﺿــدﻩ آﻳﺗــﺎن أﺧرﻳــﺎن ﻳﻘـ ﱠـران اﻷﻣــر ﺑﺎﻟﻘﺗــﺎﻝ ﻟــدرء اﻟﻔﺗﻧــﺔ واﻟﺣﻳﻠوﻟ ـﺔ دوﻧﻬــﺎ
}وﻗــﺎﺗﻠوﻫم ﺣﺗــﻰ ﻻ ﺗﻛــون ﻓﺗﻧــﺔ وﻳﻛــون اﻟــدﻳن ﻛﻠــﻪ ﷲ{ )اﻟﺑﻘ ـرة } (193وﻗــﺎﺗﻠوﻫم ﺣﺗــﻰ ﻻ ﺗﻛــون ﻓﺗﻧــﺔ
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وﻳﻛــون اﻟــدﻳن ﻛﻠــﻪ ﷲ{ )اﻷﻧﻔــﺎﻝ  (39وﻷن اﻟﻘﺗــﺎﻝ ﻟــﻳس ﻣﻘﺻــوداً ﻟذاﺗــﻪ ،ﻓــﺈن اﻵﻳﺗــﻳن ﺗﺧﺗﺗﻣــﺎن }ﻓــﺈن
اﻧﺗﻬوا ﻓﻼ ﻋدوان إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟظـﺎﻟﻣﻳن{ }ﻓـﺈن اﻧﺗﻬـوا ﻓـﺈن اﷲ ﺑﻣـﺎ ﻳﻌﻣﻠـون ﺑﺻـﻳر{ .واﻟظـﺎﻟﻣون ﻫﻧـﺎ ﻫـم
أوﻟﺋ ــك اﻟ ــذﻳن ﻳرﻳ ــدون إطﻔ ــﺎء ﻧ ــور اﷲ واﻟﻘﺿ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ دﻳﻧ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن اﻧﺗﻔ ــﻰ ذﻟ ــك ﻣ ــﻧﻬم ﻟ ــم ﺗﻌ ــد ﻫﻧ ــﺎك
ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻟﻠﻘﺗﺎﻝ ،ﻷن اﻟﻘﺗﻝ ﺟرﻳﻣﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،واﻟﻣﻬم أن ﻳﻧﺗﻬوا وﻳﺑﻘﻰ أﻣـر ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻔوﺳـﻬم
ﷲ ،اﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳراﺋرﻫم.
ﻻ ﺷﻲء ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗﻝ وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘرآﻧﻲ ﺳوى اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻛﻔـر أو اﻟﺷـرك
أو اﻟﻌودة إﻟﻳﻬﻣﺎ.
اﻵﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ }أﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺳﻘطوا{ )اﻟﺗوﺑﺔ  (49وﻓﻳﻬـﺎ )ﺳـﻘطوا( ﻟﻔـظ ﻳﺻـور ﻟﻧـﺎ اﻟﻔﺗﻧـﺔ وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺣﻔـرة
ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺳﻘط ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون اﻟذﻳن ﺗﺣدث ﻋﻧﻬم اﻟﻘرآن ﻓﻧﻔﻰ ﻋـﻧﻬم اﻹﻳﻣـﺎن ﺑـﺎﷲ واﻟﻳـوم اﻵﺧـر ،وﻗـﺎﻝ
ﻋــﻧﻬم }وارﺗﺎﺑــت ﻗﻠــوﺑﻬم ﻓﻬــم ﻓــﻲ رﻳــﺑﻬم ﻳﺗــرددون{ )اﻟﺗوﺑــﺔ  (45ﻫــؤﻻء }ﻳﺑﻐــوﻧﻛم اﻟﻔﺗﻧــﺔ{ )اﻟﺗوﺑــﺔ (47
و}اﺑﺗﻐوا اﻟﻔﺗﻧـﺔ{ )اﻟﺗوﺑـﺔ  (48وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أﻧﻬـم ﻳﻛﺗﻣـون ﻣـﺎ اﺑﺗﻐـوا وﻳﺑﺗﻐـون ،وﻳﻘـوﻝ ﻓرﻳـق ﻣـﻧﻬم
ﺑﺄﻟﺳﻧﺗﻬم }اﺋذن ﻟﻲ وﻻ ﺗﻔﺗﻧـﻲ{ )اﻟﺗوﺑـﺔ  (49ﻓـﺈﻧﻬم ﻛﻣـﺎ ﻗﺎﻟـت اﻵﻳـﺔ }أَﻻ ِﻓـﻲ اْﻟ ِﻔﺗَْﻧ ِـﺔ َﺳـﻘَطُوا َ ٕوِا ﱠن َﺟﻬَـﱠﻧ َم

ِ
ﻳن{ ﻟﻘد ﺳﻘطوا ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻧﺔ ،وﻣﺎ اﻟﻔﺗﻧﺔ إﻻ ﺟﻧﻬم اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻬم وﺑﺎﻟﻛﺎﻓرﻳن ﻣـن ﻛـﻝ
ﻟَ ُﻣ ِﺣﻳ َ
طﺔٌ ﺑِﺎْﻟ َﻛﺎﻓ ِر َ
ﺟﺎﻧب.
اﻟﻔﺗﻧــﺔ إﺣـراق وﻋــذاب وﺗﻌــذﻳب وﻛﻔــر وﺷــرك ٕواﺛــم وﻗﺗــﻝ وﻫــﻼك وﺿــﻼﻝ  ..إﻟــﺦ ﻫــذا ﺻــﺣﻳﺢ ،ﻟﻛــن
اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻗد ﺗﻛون أﻳﺿﺎً ﺳﻼﻣﺔ وﻧﻌﻳﻣﺎً ٕواﻳﻣﺎﻧـﺎ )ظﺎﻫرﻳـﺎً( وﺛواﺑـﺎً وﻫداﻳـﺔ .اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﺗﺣﺗﻣـﻝ ذﻟـك ﻛﻠـﻪ ،وﺟـوﻩ
وﻧﻘﺎﺋﺿﻬﺎ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻷوﻝ ﻣـن اﻟوﺟـوﻩ ظـﺎﻫرة ،ﻗرﻳﺑـﺔ ،ﻻ ﻳﻛـﺎد ﻳﺧﺗﻠـف ﻓﻳﻬـﺎ أو ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻧـﺎس،
أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧــوع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﻬــﻲ ﺧﻔﻳــﺔ ،ﺑﻌﻳــدة ،ﻻ ﻳﻛــﺎد ﻳﻧﺗﺑــﻪ إﻟﻳﻬــﺎ ﻣﻌظــم اﻟﻧــﺎس أو ﺣﺗــﻰ ﻳﻠﺗﻔﺗ ـوا إﻟﻳﻬــﺎ.
اﻟﻣﺻﻳﺑﺔ ﻓﺗﻧﺔ ،واﻟﻧﻌﻣﺔ ﻓﺗﻧﺔ ،اﻷوﻟﻰ ظﺎﻫرة ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺧﻔﻳـﺔ .وﻗـ ﱠﻝ ﻣـن ﻳﺻـﺑر ﻋﻠـﻰ اﻷوﻟـﻰ ،أو ﻳﺗﻧﺑـﻪ
ﻟﻠﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﻳﻧﻔذ إﻟﻰ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ.
واﻹﻧﺳﺎن أﻳﺿﺎً ﻣﺻدر ﻓﺗﻧﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ }وﻟﻛﻧﻛم ﻓﺗﻧﺗم أﻧﻔﺳﻛم{ )اﻟﺣدﻳد (14
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ـك ِإﻟَـﻰ ﻣـﺎ ﻣﺗﱠﻌَﻧـﺎ ﺑِ ِـﻪ أ َْزواﺟـﺎً ِﻣ ْـﻧﻬم َزْﻫـرةَ اْﻟﺣﻳ ِ
ـﺎة
وﻟﻠﻔﺗﻧﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌـددة ،اﷲ ﻣﺻـدرَ } ،وﻻ ﺗَ ُﻣـ ﱠد َن َﻋ ْﻳَﻧ ْﻳ َ
ُْ َ َ َ
َ َ ْ
َ

اﻟـ ﱡد ْﻧَﻳﺎ ِﻟَﻧ ْﻔﺗِـ َـﻧﻬُ ْم ِﻓﻳـ ِـﻪ{ )طــﻪ ، (131:واﻟﻧــﺎس )اﻵﺧــرون( ﻣﺻــدر ،واﻟــدﻧﻳﺎ ﺑﻣــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣﺻــدر ،واﻟﺷــﻳطﺎن
ﻣﺻدر .ﺛﻣﺔ ﻓرق ﺑﻳن ﻓﺗﻧﺔ وأﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر }وﻛذﻟك ﻓﺗﻧﺎ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض{ )اﻷﻧﻌﺎم .(53
اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻣن اﷲ ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻟﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺑث ﻻ ﻳﻛون ﻣـن اﻟﺧـﺎﻟق ،ذي اﻷﺳـﻣﺎء اﻟﺣﺳـﻧﻰ واﻟﺻـﻔﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ ،واﻷﻓﻌــﺎﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻳــق ﺑــﻪ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ .ﻗــد ﺗﺧﻔــﻲ اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻟﻛﻧﻬــﺎ أﺑــداً ﻣوﺟــودة .أﻣــﺎ ﻓﺗﻧــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن
ﻟﻧﻔﺳــﻪ وﻓﺗﻧــﺔ اﻟــدﻧﻳﺎ ﻓــﺄﻣر ﻣﺧﺗﻠــف ،إذ اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣﻧﺗﻔﻳــﺔ ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً ،وﺿــﻌف اﻟــﻧﻔس وأﻫ ـواء اﻟﺑﺷــر
وأﻏ ارﺿــﻬم ،وﺑﻬــﺎرج اﻟــدﻧﻳﺎ وﺧــداﻋﻬﺎ داﺧﻠ ـﺔٌ ﻓــﻲ ﻧﺳــﻳﺞ اﻷﻓﻌــﺎﻝ وﻣــﺎ ﺗــوﺣﻲ ﺑــﻪ .أﻣــﺎ ﻓﺗﻧــﺔ اﻟﺷــﻳطﺎن
)إﺑﻠـﻳس وذرﻳﺗــﻪ( ﻓﻬـﻲ ﺷـﱞـر ﺻــرف ،ذﻟـك أﻧــﻪ ﻋــدو ﻵدم وﺑﻧﻳـﻪ ،وﻋداوﺗــﻪ ﻗدﻳﻣــﺔ ﺑـدأت ﺑﻌﺻــﻳﺎﻧﻪ أﻣــر
اﷲ ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻵدم ،وﺳﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﻗﻳـﺎم اﻟﺳـﺎﻋﺔ }ﻳـﺎ ﺑﻧـﻲ آدم ﻻ ﻳﻔﺗﻧـﻧﻛم اﻟﺷـﻳطﺎن{ )اﻷﻋـراف .(27
اﻟﺷ ــﻳطﺎن ﻫ ــو أﻋظ ــم اﻟﻔﺗ ــﺎﻧﻳن ،اﻷﺷـ ـرار ،ﻟﻬـ ـذا ﻛ ــﺎن ﻣ ــن أﺳ ــﻣﺎﺋﻪ «اﻟﻔﺗ ــﺎن» .واﻟﻧـ ـﺎس – ﻏﺎﻟﺑـ ـﺎً –
ﻣﻐﺗرون ﺑﺎﻟظواﻫر واﻷﻟوان واﻷﺷﻛﺎﻝ ،ﻗﺻﻳرو اﻟﻧظر – ﺑﺣﻛم ﺑﺷرﻳﺗﻬم – ﻻ ﻳرون ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻳﺑﺔ إﻻ
أذاﻫ ــﺎ اﻵﻧ ــﻲ ،وأﻟﻣﻬ ــﺎ اﻟﻘرﻳ ــب ،وﻻ ﻳﺟ ــدون ﻓ ــﻲ اﻟﻧﻌﻣ ــﺔ إﻻ ﺣﻼوﺗﻬ ــﺎ اﻟﺣﺎﺿـ ـرة ،وﻣﺗﻌﺗﻬ ــﺎ اﻟظ ــﺎﻫرة.
ﻳﺑﺗﻬﺟون ﺑﺎﻻﻣﺗﻼك ،وﻳﺳؤوﻫم اﻟﻔﻘد ،ﻳﺳرﻫم اﻟﻌطﺎء ،وﻳﺣزﻧﻬم اﻷﺧـذ ،وﻗـد ﻳﻛـون اﻻﻣـﺗﻼك واﻟﻌطـﺎء
ﻓﻘداً وأﺧذاً ،واﻟﻔﻘد واﻷﺧذ اﻣﺗﻼك وﻋطﺎء.
اﻹﻳﻣــﺎن وﺣــدﻩ ﻳﺿــﻊ اﻟﺣــدود اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ ﺑــﻳن اﻷﺷــﻳﺎء ،وﻳﻌــﻳن اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠــﻰ ﺗﺟــﺎوز اﻟظــﺎﻫر ،واﻟﻘــﺑض
ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــﺎطن ،ذﻟــك أﻧــﻪ )اﻹﻳﻣــﺎن( ﻳﺣﻣــﻝ ﻣﻌــﻪ أﻣ ـرﻳن  :اﻟﺗﺳــﻠﻳم ،واﻟﺻــﺑر .وﺑﻬــذﻳن ﺗﻧﻛﺷــف وﺟــوﻩ
اﻟﻔﺗن وﺗﺳﻘط اﻟﻘﺷرة اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ،وﺗﻘـﻊ اﻟﻳـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـواﻫر ﻻ اﻷﻋـراض .اﻟﺗﺳـﻠﻳم واﻟﺻـﺑر ﻫﻣـﺎ ﺳـﻼح
اﻷﻧﺑﻳﺎء ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷري.
-6ﻋﻣــر اﻟﻔﺗﻧــﺔ ﻋﻣــر اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻷرض ،ﺑــﻝ ﻫــو أﻗــدم .ﻗﺑــﻝ أن ﻳﻬــﺑط اﻹﻧﺳــﺎن ﻛﺎﻧــت ﻓﺗﻧﺗــﻪ،
ﻓﺗﻧﻪ إﺑﻠـﻳس ﻋﻧـدﻣﺎ أﻏـراﻩ ﺑﺎﻟﺷـﺟرة اﻟﻣﺣرﱠﻣـﺔ ،وزﻳـن ﻟـﻪ أﻛﻠﻬـﺎ ﻟﻳﻛـون ﻣـن اﻟﺧﺎﻟـدﻳن .ﻳوﻣﻬـﺎ وﺟـد ﻧﻔﺳـﻪ
وزوﺟﻪ ﻋﺎرﻳﻳن ،اﻟﻌﺻـﻳﺎن ﻓـﻲ ﺟـوﻫرﻩ ﻋـري ،ﻷﻧـﻪ ﺧـروج ﻣـن ﺣظﻳـرة طﺎﻋـﺔ اﻟﻣـﻧﻌم .وﻗﺑـﻝ ﻓﺗﻧـﺔ آدم
ﻛﺎﻧــت ﻓﺗﻧــﺔ إﺑﻠــﻳس ﻧﻔﺳــﻪ ،ﻓﺗﻧــﺔ ﻣــن ﻧــوع آﺧــر ،ﻓﺗﻧــﺔ اﻟــﻧﻔس واﻹﻋﺟــﺎب ﺑﺎﻟطﺑﺎﻋــﺔ ،واﻷﺑﺗ ـزاز ﺑــرداء
10

أﻳﺿﺎ ذﻟـﺔ وﻣـن اﻟﺿـروري أن ﺗﻧﺗﺑـﻪ إﻟﻳﻬـﺎ
اﻟﻛﺑرﻳﺎء اﻟذي ﻳﻘﺻم اﷲ ﻣن ﻳﻧﺎزﻋﻪ ﻓﻳﻪ .اﻟﻔﺗﻧﺔ ذﻟﺔ ،وﻫﻲ ً
وﺗﻘــوم ﻣﻧﻬــﺎ ،ﺑﺎﻹﻧﺎﺑــﺔ وﻋــدم اﻹﺻـرار .ذﻟــك ﻫــو اﻟﻔــرق ﺑــﻳن ﻓﺗﻧــﺔ آدم وﻓﺗﻧــﺔ إﺑﻠــﻳس ،أو ﻣﻌﺻــﻳﺔ آدم
وﻣﻌﺻﻳﺔ إﺑﻠﻳس.
وﻣﺳﻠﺳﻝ اﻟﻔﺗن ﻣﺳـﺗﻣر ﻋﺑـر اﻟﺗـﺎرﻳﺦ .ﺑﻌـد آدم ﺟـﺎءت ﻓﺗﻧـﺔ اﺑﻧﻳـﻪ ﻗﺎﺑﻳـﻝ وﻫﺎﺑﻳـﻝ ،وﻣـدﺧﻝ اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻫـذﻩ
اﻟﻣرة ﻛـﺎن اﻟﺣﺳـد ،واﻟﻧظـر إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻳـد اﻷخ ،وﻫﻛـذا أراق ﻗﺎﺑﻳـﻝ دم ﻫﺎﺑﻳـﻝ ﻟﻳؤﺳـس ﺷـرﻋﺔ اﻟﻘﺗـﻝ،
وﻳﺑوء ﺑﺈﺛم ﻛﻝ اﻟذﻳن ﻗَﺗَﻠوا وﻛﻝ اﻟذﻳن ﻗُﺗﻠوا ﻣن ﺑﻌد.
أﺑــو اﻷﻧﺑﻳــﺎء إﺑـراﻫﻳم ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺳــﻼم ﺗﻌــرض أﻳﺿـﺎً ﻟﻠﻔﺗﻧــﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻣﺷــﺎر اﻟﺣﺳــﻲ اﻟﻘرﻳــب :اﻹﺣـراق،
وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﺑﺗﻼء .ﻟﻘـد أوﻗـدوا ﻟـﻪ اﻟﻧـﺎر ،ورﻣـوﻩ ﻓﻳﻬـﺎ ﻟﻳـردوﻩ ﻋـن اﻟﺗوﺣﻳـد ،ﻟﻛـن اﷲ ﺧـرق ﻟـﻪ
اﻟﺳﻧن ،وأﺑطﻝ ﻗوة اﻟﻧﺎر ،ﻓﻠم ﺗﺣرﻗﻪ }ﻗﺎﻟوا اﺑﻧوا ﻟﻪ ﺑﻧﻳﺎﻧﺎً ﻓﺄﻟﻘوﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺣﻳم ﻓـﺄرادوا ﺑـﻪ ﻛﻳـداً ﻓﺟﻌﻠﻧـﺎﻫم
اﻷﺳــﻔﻠﻳن{ )اﻟﺻــﺎﻓﺎت } (98 ،97ﻗــﺎﻟوا ﺣرﻗــوﻩ واﻧﺻــروا آﻟﻬــﺗﻛم إن ﻛﻧــﺗم ﻓــﺎﻋﻠﻳن ﻗﻠﻧــﺎ ﻳــﺎ ﻧــﺎر ﻛــوﻧﻲ
ﺑرداً وﺳﻼﻣﺎً ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﻳم{ )اﻷﻧﺑﻳﺎء .(69 ،98
أﻣــﺎ ﻣﺣﻣــد اﻟرﺳــوﻝ اﻟﺧــﺎﺗم ﻓﻘــد ﺗﻌــرض ﻟﻔــﺗن ﻛﺛﻳ ـرة ،ﺣﺎوﻟــت ﻗ ـرﻳش ﻓﺗﻧﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻣــﺎﻝ واﻟﻣﻠــك ﻓﻔﺷــﻠت،
وﺣﺎوﻟ ــت ﻓﺗﻧﺗ ــﻪ ﺑﺎﻹﻳ ــذاء واﻹﺧـ ـراج واﻟﻘﺗ ــﻝ ﻓﻠ ــم ﺗﺻ ــﻝ إﻟ ــﻰ ﺷ ــﻲء ،أﺟﻣﻌ ــت أﻣرﻫ ــﺎ ،وﺑ ــذﻟت ﻛ ــﻝ ﻣ ــﺎ
ﺗﺳ ــﺗطﻳﻊ ،ﺣﺗ ــﻰ إن اﻟﻘـ ـرآن ﻋﺑ ــر ﻋ ــن ذﻟ ــك ﺑ ــﺎﻟﻘوﻝ } ٕوان ﻛ ــﺎدوا ﻟﻳﻔﺗﻧوﻧ ــك ﻋ ــن اﻟ ــذي أوﺣﻳﻧ ــﺎ إﻟﻳ ــك{
)اﻹﺳراء  (73وﻟﻛـن أﻧـﻰ ﻟﻬـﺎ ذﻟـك ،وﻧـور اﷲ أﻗـوى ﻣـن ﻛﻳـدﻫﺎ .وﻗـد ﻛـﺎن اﷲ ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺻـﺎد ،ﻓﺣـذر
ﻧﺑﻳﻪ }واﺣذرﻫم أن ﻳﻔﺗﻧوك ﻋن ﺑﻌض ﻣﺎ أﻧزﻝ اﷲ إﻟﻳك{ )اﻟﻣﺎﺋدة .(49
-4وﻧﺣن اﻟﻳوم ﻧﻌﻳش ﻓﺗﻧﺎً ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﺗن ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﺗن اﻟﻘدﻳﻣﺔ إﻻ اﻟﻘﻠﻳﻝ.
-7اﻟﻔﺗن اﻟﻳوم ﺷﻲء آﺧـر ،ﺻـﺑﻐﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﺑﺻـﺑﻐﺗﻬﺎ ،أﺻـﺑﺣت أﻛﺛـر ﻗﺑﺣـﺎً وﺷ ارﺳـﺔ وﺗوﺣﺷـﺎً واﻣﺗـداداً
واﺗﱢﺳﺎﻋﺎً وﺗﻌﻘداً وﺗﺷﺎﺑﻛﺎً .اﻟﻌرب ﻛﺎﻧوا ﻳﻘوﻟـون ﻟ ـ «اﻟﺣـرب»  :ﻓﺗﻧـﺔ ،وﻳطﻠﻘـون ﻋﻠـﻰ اﻟـدرﻫم واﻟـدﻳﻧﺎر:
اﻟﻔﺗﱠﺎﻧﻳن ،وﻛﺎن اﻟﺷﻳطﺎن ﻋﻧدﻫم ﻓﺗﺎﻧﺎً .ﻫﻝ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧوازن ﺑﻳن ﺣرب اﻷﻣس وﺣرب اﻟﻳوم ،ﺣـرب
اﻟﺳﻳف واﻟرﻣﺢ واﻟﺣﺻﺎن واﻟﻔﻳـﻝ ،وﺣـرب اﻟطـﺎﺋرات واﻟﺻـوارﻳﺦ واﻟﻘﻧﺎﺑـﻝ اﻟذﻛﻳـﺔ وﻣـﺎ إﻟـﻰ ذﻟـك؟ وأﻳـن
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ﻳﻘﻊ اﻟـدرﻫم واﻟـدﻧﻳﺎر ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺿـﻲ ،ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ واﻟﺷـرﻛﺎت ﻋـﺎﺑرة اﻟﻘـﺎرات واﻟﺑﻧـك اﻟـدوﻟﻲ؟
ﺣﺗﻰ اﻟﺷﻳطﺎن ﻛﺎﻧت أدواﺗـﻪ ﺑداﺋﻳـﺔ ﺳـﺎذﺟﺔ إذا ﻣـﺎ وﺻـﻔت إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻷدوات اﻟﺗـﻲ أﺻـﺑﺢ ﻳوظﻔﻬـﺎ
اﻟﻳوم.
ﻋﺎﻟم اﻟﻳوم ﻳﻌـﻳش ﻓﺗﻧـﺎً ﻛﺛﻳـرة :ﻓﺗﻧـﺔ اﻟﺣـروب اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗـف ،ﺗﺗـزاﺣم ﺗزاﺣﻣـﺎً ،وﻻ ﻳﺣـدﻫﺎ ﻣﻛـﺎن ،إﻧﻬـﺎ
ﻻ ﺗﺳــﻛت ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن إﻻ ﻟﺗﻌــوي ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن آﺧــر ،وﻳرﺗﻔــﻊ ﺻــوﺗﻬﺎ اﻟﻧﺷــﺎز ﻓــﻲ ﻏﻳــر ﻣﻛــﺎن ،ﻓــﻲ وﻗــت
آﺧر.
وﻓﺗﻧــﺔ اﻟظﻠــم ،واﻻﺿــطﻬﺎد ،واﻟﺗﻔرﻗــﺔ ،واﻟﻔﺳــﺎد ،واﻹﻓﺳــﺎد ،واﻟظﻠــم ،واﻟﺧــداع .ﻫــﻲ ﻓــﺗن ﻗدﻳﻣــﺔ ﻟﻛــن
اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ ظواﻫر ﻋﺎﻣﺔ ،وﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻗﺑﻝ ذﻟك ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻘﻧﻧﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻗواﻧﻳن وﻟواﺋﺢ ودﺳـﺎﺗﻳر،
وﺗﺿﻊ أﻗﻧﻌﺔ دوﻝ وﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﻧوك وﻣراﻛز ﺑﺣوث.
وﺛﻣــﺔ ﻓــﺗن ﺟدﻳــدة  :ﻓﺗﻧــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك ،وﻓﺗﻧــﺔ اﻟﻣـرأة ،وﻫــذﻩ اﻷﺧﻳـرة ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣـرأة واﺳــﺗﻧزاﻓﻬﺎ
واﻋﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻷﻏراض ﻏﻳر إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻓﺗﻧﺔ اﻹﻋﻼن ،وﻓﺗﻧـﺔ اﻹﻋـﻼم اﻟـذي ﺗﺣـوﻝ إﻟـﻰ ذراع ﻟﻔﺋـﺎت أو
ﺷـﻌوب ﺗﻌــﻳش ﻋﻠــﻰ ﺣﺳـﺎب ﻓﺋــﺎت وﺷــﻌوب أﺧـرى ،ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺎً ﺳــﻼﺣﻪ ﻓـﻲ ﻏﺳــﻳﻝ اﻷدﻣﻐــﺔ وﺗﺳــطﻳﺢ
اﻟﻌﻘوﻝٕ ،واﻟﺑﺎس اﻟﺧطﺄ ﻟﺑوس اﻟﺻواب واﻟﻌﻛس ،واﻟﻛذب ﻟﺑوس اﻟﺻدق واﻟﻌﻛس.
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺄﻛﻳدﻩ وﺳـﺑق اﻹﻟﻣـﺎح إﻟﻳـﻪ ﻫـو أن اﻟﻔﺗﻧـﺔ ﻟﻳﺳـت داﺋﻣـﺎً ﺷـﻳﺋﺎً ﻗﺑﻳﺣـﺎً ،ﺣرﺑـﺎً أو ﺷـﻳطﺎﻧﺎً،
أو ﺷﻳﺋﺎً ﻣﺎ ﻣﺣﺎﻳداً ﻛﺎﻟدرﻫم واﻟدﻳﻧﺎر ،ﺑﻝ إن ﻟﻬـﺎ وﺟوﻫـﺎً ﻋـدة :اﻟﻣـرأة وﺟـﻪ ،واﻟوﻟـد وﺟـﻪ ﻛﻣـﺎ أن ﻓﻘـدﻩ
وﺟ ــﻪ ،واﻟﻌ ـ ّـز وﺟ ــﻪ ،ﻛﻣ ــﺎ أن اﻟ ــذﻝ وﺟ ــﻪ ،واﻟﻧﻌ ــﻳم وﺟ ــﻪ ،ﻛﻣ ــﺎ أن اﻟﺷ ــﻘﺎء وﺟ ــﻪ .وﻟﻬ ــذا ﻗ ــﺎﻝ اﻟﺷ ــﺎﻋر
اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻋﻣرو ﺑن أﺣﻣر اﻟﺑﺎﻫﻠﻲ:
إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ ٕواﻣﺎ ﻟﻬﺎ

واﻟﻌﻳش ِ
وﻣر
ف َ◌ﺗْﻧﺎن ﻓﺣ ٌﻠو ﱡ

ـﺎن ﻋــن
اﻟﻌــﻳش ﻓﺗﻧـﺎن :وﺟﻬــﺎن ،أو ﻟوﻧــﺎن ،ﻛــﻝ وﺟــﻪ ،أو ﻟــون ﻳﻣﻛــن أن ﻳــدﺧﻝ إﻟــﻰ اﻹﻧﺳــﺎن اﻻﻣﺗﺣـ ُ
طرﻳﻘﻪ ،اﻟﻌﺑرة إذن أﺑداً ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬدف )اﻟﻣﻔﺗون( أو اﻟـذي ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺗﻌـرض ﻟﻠﻔﺗﻧـﺔ ،ﻛﻳـف ﻳﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ
ﻫــذﻩ اﻟوﺟــوﻩ ،وﻛﻳــف ﻳ ـزﻳﺢ اﻷﻗﻧﻌــﺔ ﻋــن ﺣﻘﻳﻘﺗﻬــﺎ ،ﻓﻳــدرك أﻧﻬ ـﺎ زاﺋﻠــﺔ ،ﻓــﻼ ﻳﻔــرح ﻓﻳطﻐــﻰ ،وﻻ ﺑــﺄس
ﻓﻳﻧﻛﺳــر ،ﺗﺗﺳــﺎوى ﻋﻧــدﻩ اﻟوﺟــوﻩ ﺟﻣﻳﻌـﺎً ،وﻻ ﻳﻧﺧــدع ﺑﻬــﺎ }ﻟﻛــﻳﻼ ﺗﻔرﺣـوا ﺑﻣــﺎ آﺗــﺎﻛم وﻻ ﺗﺣزﻧـوا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﻓﺎﺗﻛم{ )اﻟﺣدﻳد.(23 :
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