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 :قصة مدينة
 بلينسيا

  مدينة الحدائق والجنان
  

  إعداد: محمد القاضي 
  

 بلينسيا لؤلؤة الشرق األندلسي:
  

ختتلــف مدينــة بلينســيا عــن بقيــة املــدن اإلســبانية األخــرى وذلــك حبكــم موقعهــا املتميــز 
علـــى البحـــر األبـــيض املتوســـط والنهـــر األبـــيض ويطلـــق علـــى الســـهل الســـاحلي الـــذي تقـــع فيـــه 

ـــا تعـــرف مبدينـــة الـــرتاب، والغالـــب علـــى شـــجرها (حديقـــة إســـب انيا). ذكـــر يـــاقوت احلمـــوي: أ
  القراسيا وال خيلو منه سهل وال جبل.

أنشـــــأها الرومـــــان مثـــــل غريهـــــا مـــــن املعاقـــــل واملراكـــــز البحريـــــة، فـــــأطلقوا عليهـــــا اســـــم: 
VALENTIA استوطنها القيسيون بعد ذلك رغم كثرة اجلاليات  م714. وفتحها العرب سنة

برية اليت أقامت يف اجلبال اجملاورة هلا. فحكموها يف البداية باسم اخلليفـة بدمشـق، مث باسـم الرب 
  اخلليفة بقرطبة.

ــــة  ــــة والزراعي ــــدلس، فأصــــبحت مــــن أكــــرب العواصــــم التجاري ــــبط تارخيهــــا بشــــرق األن ارت
  والعلمية أيام العرب وذلك المتدادها فيما بني طراغونة مشاال ومورسيا جنوبا.

ــــذلك أشــــارت املصــــ ــــا يف العصــــر اإلســــالمي وأشــــاد ب ــــة إىل ازدهــــار عمرا ادر اجلغرافي
ـا مدينـة عـامرة ذات خطـة فسـيحة وأسـواق  العديد من اجلغرافيني واملؤرخني املسلمني فذكروا أ
وفـــــرية وعمـــــارات وضـــــياع وحصـــــون كثـــــرية، ومســـــاجد ومعاهـــــد وفنـــــادق ومحامـــــات، وحـــــدائق 

نيــة والرصــافة
ُ
ــا شــا ومنتزهــات مجيلــة والســيما امل رها الكبــري ابــن خفاجــة. أراضــيها  عوالــيت تغــىن 

كانــت ومــا تــزال تنــتج الربتقــال والعنــب واألرز والزيتــون واخلضــروات. وصــفها ابــن ســعيد نقــال 
ا مطيب األندلس، ومطمح األعني واألنفس، قد خصها اهللا بأحسن مكان،  عن املسهب بأ

ــار واجلنــان، فــال تــرى إال مياهــا تتفــرع، وال تســمع إال أطيــاراً تســجع وال تستنشــق  وحفهــا باأل
ـا يف شـيء إال قلـت هـذا أملـح، وهلـا البحـرية الـيت تزيـد يف  إال أزهارا تـنفح، ومـا أجلـت حلظـاً 
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ا يزيـــد علـــى ضـــوء ســـائر بـــالد يينســـصـــفاء بلينســـيا صـــحو الشـــمس عليهـــا. ويقـــال إن ضـــوء بل
بصــراً. وحيــث خرجــت مــن دلس، وجوهــا صــقيل أبــداً، ال تــرى فيــه مــا يكــدر خــاطراً وال األنــ

ا ال تلقى إال منازه ومسارح.   جها
  وقال فيها شاعرها ابن غالب الرُّصايف: 

ــــــــــــــيت ــــــــــــــك الزبرجــــــــــــــدة ال  بلينســــــــــــــيا تل
 كــــــــــأن عروســــــــــاً أبــــــــــدع اهللا حســــــــــنها
 هـــي الـــدرة البيضـــاء مـــن حيـــث جئتهـــا

  

ـــــــــــــرا    تســـــــــــــيل عليهـــــــــــــا كـــــــــــــل لؤلـــــــــــــؤة 
 ريَّ مــــــن شــــــرخ الشــــــباب هلــــــا عمــــــرافصــــــ
 بــــــدرات ومــــــن للــــــدر أن يشــــــبه الأضــــــاء

  

 بلينسيا والقدر المشؤوم
  

ترتبط بلينسيا بتاريخ شرق األنـدلس، فعنـدما تـوىل األمويـون أمـر األنـدلس كانـت هـذه 
اجلهــــة واحــــدة مــــن مملكــــتهم. ويف عهــــد اخلليفــــة هشــــام املؤيــــد قامــــت الفتنــــة، فاســــتقل جماهــــد 

بــارك ومظفــر. بلينســيا ونواحيهــا، وقــد تتــابع عليهــا عــدد مــن مــوايل العــامريني مثــل مبالعــامري 
يقـول املـؤرخ "ابــن حيـان" واصــفا مـا اســتحدثه هـؤالء يف املدينــة حبيـث "اختــذوا البسـاتني الزاهــرة 

املتدفقـــة، وســـلكا ســـبيل امللـــوك اجلبـــارين يف إشـــادة والرياضـــات الناضـــرة، وأجـــروا خالهلـــا امليـــاه 
ـــ والقصـــور والتنـــاهي يف عليـــات األمـــور، إىل أبعـــدالبنـــاء  ات، مبـــا أبقيـــا الغايـــات ومنتهـــى النهاي

مـا مـن  ا ومـن تعلـق  ما حديثا ملن بعدمها، واشـتمل هـذا الـرأي أيضـا علـى مجيـع أصـحا شأ
ما، فاحتذوا فعلهما يف تفخيم البناء. أما ُدوُر األغنياء فكانـت تـزدان بعجائـب  وزرائهما وكتا

  من غايل األثاث".
هــد، واســتوطنها طائفــة لقــد رحــل إىل بلينســيا النــاس مــن كــل قطــر بــاألموال يف هــذا الع

ـــــا املنـــــازل والقصـــــور ونشـــــطت التجـــــارة والزراعـــــة  مـــــن جاليـــــة قرطبـــــة القلقـــــة االســـــتقرار فبنـــــوا 
والصــناعة، ومتتــع أهلهــا برغــد العــيش، ورخصــت لــديهم أســعار احلاجيــات. ولكــن جتــري الريــاح 

ريون مظفــر، وبــايع العــاممبــا ال تشــتهي الســفن، فبمجــرد مــا تــويف مبــارك ثــار الســكان وأقصــوا 
نيــة" الشــهرية، الــيت اختــذه

ُ
ــا "امل ا، وأنشــأ  ا املنصــور عبــد العزيــز بــن عبــد الــرمحن فجــدد حصــو

فــــنتَّ األدبــــاء والشــــعراء يف وصــــفها، والتغــــين مبحاســــنها. وظــــل منــــزال لنزهاتــــه وحفالتــــه، والــــيت ا
ــا ســنة   مــك يفوخلفــه يف رياســتها ولــده عبــد امللــك فاهـــ. 452املنصــور عليهــا حــىت وفاتــه 
هـــ، فأصــبحت 457حيــىي بــن ذي النــون ملــك طليلــة ســنة اللهــو واجملــون، فخلعــه صــهره املــأمون 
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ا أبو بكر حممد بـن عبـد العزيـز واسـتوىل عليهـا إىل أن تـويف سـنة  هــ، 478تابعة إلمارته. فثار 
 أن ســلم القــادر بــن ذي النــون عثمــان، فلــم يــزل ملكــا عليهــا إىل ووخلفــه عليهــا ابنــه أبــو عمــر 

ة أللفونســو الســادس، فجــاء القــادر إىل بلينســيا فــدخلها قســراً مبســاعدة ألفونســو ســنة طلــطلي
هـ وحكمها بقساوة، فثار عليه أهلها وبايعوا القاضي ابن جحاف الذي أمر بقتل القـادر 478
هـ، واسـتوىل علـى قصـره وذخـائره النفيسـة، ومل ميـض وقـت طويـل حـىت حاصـر السـيد 485سنة 

هـــ. وقــام بقتــل ابــن جحــاف 488ا أشــد احلصــار إىل أن دخلهــا ســنة يالقمبيطــور مدينــة بلينســ
  وأحرق جثته.

  
  السيد القمبيطور حاكم بلنسية ونهايته

 على يد المرابطين:    
  

ا جتـاه أهـل بلينسـيا  اختذ السيد ريد ريغودياث املعروف بالسيد القمبيطـور موقفـا مشـا
العـدل مقابـل استسـالم املدينـة لـه، إال قبل احتالله هلا حيث وعدهم بتنفيذ سياسـة التسـامح و 

هـــذه الوعـــود جـــاءت يف ظـــروف صـــعبة متـــت يف إطـــار مفاوضـــات كـــان اهلـــدف منهـــا هـــو أن 
استســـالم بلينســـيا لـــه. ويعكـــس الـــنص التـــايل ظـــروف هـــذا االستســـالم الـــذي أورده صـــاحب 

انتهوا من الصـرب "ملا بلغ بأهل بلينسيا املاء الزىب، و "البيان املعرب يف أخبار األندلس واملغرب" 
م احلـال إىل دخـول العـدو حبكـم االضـطرار، ال  إىل الغاية القصوى، وال نصر وال غـوث، أجلـأ
حبكـــــم االختيــــــار. فتجمعــــــوا إىل قاضـــــيهم أيب املطــــــرف ابــــــن جحـــــاف، وســــــفروا إىل الطاغيــــــة 

من يتوسط هلم معه أخذ األمان. فأجاب يف هذا الشأن، وعقد نيتـه  –لعنه اهللا  –القمبيطور 
علــى اخلــرت، ونقــض العهــد وأعطــاه أمــان مثلــه مــن األجنــاس... وأمــن النــاس، وهــو مــع ذلــك 

علــى هـذه احلضـرة، ورمــى  –لعنـه اهللا  –يراعـي أمـرهم ميـنعهم مــن اخلـروج مـن املدينــة، وحصـل 
  ).34على ما هي عليه من النعمة والنضرة واحلسن والبهجة". (اجلزء الرابع / ص: 

احلالــة هــذه، ســوى تســليم املدينــة لــذلك املغــامر الــذي ال فمــا كــان أمــام البلنســيني، و 
يرحم، والذي كان كالوباء ينشر اخلراب والدمار يف املدن الـيت حيتلهـا، فـزرع الرعـب واملـوت يف 
بلينســـيا بعـــد احتالهلـــا، ونكـــت العهـــود واملواثيـــق الـــيت أخـــذها علـــى نفســـه مـــن قبـــل، ونفـــرا مـــن 

ــــا، مث شــــرد قســــما كبــــريا  مــــن أبنائهــــا ممــــن يشــــك يف والئهــــم، وقــــام بتحويــــل زعمائهــــا ورجاال
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املســجد اجلــامع إىل كاتدرائيــة أطلــق عليهــا اســم "ســانتا ماريــا" وعهــد بــإدارة أســقفية املدينــة إىل 
  راهب فرنسي يدعى "جريوم دي بريجيورد".

لقــد نســجت األســاطري الكثــرية حــول هــذا املغــامر فيمــا قــام بــه مــن نشــاط يف احــتالل 
ا أعواما ووقوفه بلينسيا مث استقال صامدا يف وجه املـرابطني حـىت تـويف مـدافعا عنهـا، وذلـك له 

م. ومتكــن هــؤالء مــن اســرتجاعها إىل احلكــم اإلســالمي بقيــادة القائــد أبــو حممــد 1099يف ســنة 
  مزديل الذي أصبح والياً عليها.

 ويف أواخر املرابطني نشبت ثورات عدة يف مدن األنـدلس كـان مـن بينهـا ثـورة القاضـي
هـــ وانتهــت بســيطرته علــى املنطقــة 539أيب مــروان عبــد امللــك بــن عبــد العزيــز يف بلينســيا ســنة 

  هـ.540نسيا إىل شاطبة إىل أن ثار عليه جنده سنة ياملمتدة من بل
واتفــق أمــر أهــل بلينســيا ومورســيا ومجيــع شــرق األنــدلس علــى تقــدمي رجــل مــن أعيــان 

خيافون منه كثريا فأقام بشرق األندلس حيفظها  اجلند امسه عبد الرمحن بن عياض كان النصارى
هـــ. وقــام بعــده بــأمر شــرق األنــدلس حممــد بــن ســعيد بــن 541ويــدافع عنهــا إىل أن مــات ســنة 

  مردنيش وكان خادماً البن عياض.
  

 بلينسيا والحكم الموحدي
  

ا إىل األنـــدلس، اصـــطدم ابـــن  وعنـــدما ظهـــرت دولـــة املوحـــدين بـــاملغرب وامتـــد ســـلطا
هـــ، فوقعــت عليـه اهلزميــة وحتـالف مــع النصــارى. إىل 560ملوحــدين قـرب غرناطــة سـنة مـردنيش با

فدانت بالد شرق األندلس للخليفة أيب يعقوب يوسف بن عبـد املـومن هـ. 567أن مات سنة 
  املوحدي، وقد أكرم املوحدون أبا بكر بن سفيان املخزومي بسبب ثورته على ابن مردنيش.

بعــد وفــاة زعــيمهم حممــد بــن ســعد مــن أنصــار اخلليفــة أمــا بنــو مــردنيش فقــد أصــبحوا 
هـــ مــن صــفية بنــت حممــد 569ن ســنة معبــد املــو وأصــهاره، وتــزوج اخلليفــة يوســف بــن املوحــدي 

ا. وتبعــا لــذلك أســند اخلليفــة  بــن ســعد بــن مــردنيش وأقــام هلــا حفــال عظيمــا يليــق مبكانــة أســر
ا إىل أيب احلجـاج يوسـف بـن سـعد بـن مـردنيش وظـل عليهـا إىل  املوحدي والية بلينسيا وجها

هـــــ. وخلــــف مجلــــة مــــن األبنــــاء كــــانوا والة للموحــــدين علــــى نــــواحي شــــرق 582أن مــــات ســــنة 
اية احلكم املوحدي.   األندلس حىت 
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هــــــ، أخـــــذت دولـــــة املوحـــــدين باالضـــــمحالل 595ومبـــــوت أيب يوســـــف يعقـــــوب ســـــنة 
ة شـنيعة للمسـلمني، مل هــ الـيت سـجلت هزميـ609واألفول، والسيما بعد موقعة "العقـاب" سـنة 

تقـــــم هلـــــم قائمـــــة يف بـــــالد األنـــــدلس خاصـــــة أيـــــام أمـــــري املـــــؤمنني أيب عبـــــد اهللا حممـــــد الناصـــــر 
م األهواء، وجتاسرت عليهم العامة والرعـاع 610هـ/595( هـ) وتوىل بعده ملوك ضعفاء لعبت 

لـــوك. هــــ ســـبعة م646مـــن الرعيـــة، فقـــد بلـــغ عـــدد مـــن َملـــَك بعـــد الناصـــر إىل ســـقوط إشـــبيليا 
وعاشــت الــبالد يف هــذه املرحلــة حالــة رعــب وتــوجس واضــطراب. فقامــت يف شــرق األنــدلس 
ثــورات جديــدة، أســفرت عــن قيــام املتوكــل بــن هــود يف مورســيا، وزيــان بــن مــردنيش يف بلينســيا 

مـن أحفـاد ابـن مــردنيش الكبـري، فاضـطر الـوايل املوحـدي أبــا زيـد عبـد الـرمحن بـن يعقــوب وهـو 
راجـــون"، وأصـــبح زيـــان بـــن أيب احلمـــالت حاكمـــا علـــى املدينـــة ودعـــا فيهـــا إىل اللجـــوء إىل "أ

هــ. ويف أثنـاء ذلـك كـان ملـك "أراجـون" "خـاميي 626للخليفة العباسي ببغـداد وذلـك يف سـنة 
ومعـه جـيش كبـري فكانـت  الفاتح" يزحف جبيوشه جنوبا حنو أراضي الشرق، فخرج إليهم زيـان

هـــ 634املســلمون كثــريا والــيت عرفــت بوقعــة أنيشــة ســنة  علــيهم الواقعــة العظيمــة الــيت خســر فيهــا
  م).1237(

هـــ بعــد ســنة مــن احلصــار. 636وأخــذ خــاميي يزحــف حنــو بلينســيا فاســتوىل عليهــا ســنة 
ا وأعلن البيعة لألمري أيب زكريا  وعند ذلك خرج زيان إىل جزيرة ُشْقر القريبة من بلينسيا وأقام 

بــار القضــاعي البلنســي الــذي وصــل تــونس ري ابــن األكبــاحلفصــي بتــونس وبعــث إليــه الشــاعر ال
  وأنشد قصيدته املشهورة: 

ـــــك خيـــــل اهللا أندلســـــا  أدرك خبيل
  

ـــــــــا َدَرســــــــــا    إن الســـــــــبيل إىل منجا
  

إال أن أبا زكريا مل يكد يرسل جنداته حىت كانت بلينسيا قد سقطت وتالها بعد ذلـك 
  دينة قرابة مخسني ألف مسلم.سقوط النواحي التابعة هلا يف شرق األندلس، وخرج من امل

  
  

 وسقطت بلينسيا نهائيا
  

استســلم املســلمون يف بلينســيا إىل "خــاميي الفــاتح" بعــد أن عقــدوا معــه معاهــدة أقســم 
م  عليها وتعهد بأن يصون حياة املسلمني وأمواهلم، وأن حيرتم حريتهم يف ممارسة دينهم وعادا
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مني يف اجلـــزء املتبقـــي بيـــدهم مـــن مملكـــة ولغـــتهم وقضـــائهم حبســـب شـــريعتهم، وأن ميـــنح املســـل
ا مثــاين ســنني؛ ولكنــه مل حيــرتم عهــده، وقــرر بعــد أن اســتثبت لــه األمــور أن  بلينســيا هدنــة مــد
يستويل على ما تبقى من اململكة فكان له ما أراد، مث نقض العهد مرة أخرى، إذ حـول بعـض 

دا مــن املســيحيني ليســتقروا يف إىل كنــائس أو إىل ملكيــات تابعــة هلــا. واســتدعى أعــدااملســاجد 
بلينســـيا ومـــا حوهلـــا مـــن املـــدن، يف حماولـــة منـــه لرتســـيخ أقـــدام الفـــتح، فبـــدأ النصـــارى بإزعـــاج 
املسلمني وإساءة معاملتهم. كمـا قـام "خـاميي" بعـزل العناصـر املوجـودة يف بلينسـيا بعضـها عـن 

ه. وانتقلـــت بعـــض وهـــم املســـلمون والنصـــارى واليهـــود، بـــل جعـــل لكـــل عنصـــر حيـــاً خاصـــا بـــ
عـن طريـق اإلقطـاع واملصـادرة وحتـول العـرب مـن مـالك إىل  امللكيات العربية إىل أيـدي اإلسـبان

أُجراء لدى املالك اجلدد، وأصبحوا أقل من غريهم من أفراد الشـعب. ومـع الظلـم الـذي سـلط 
عليهم جلأوا إىل السلطة فلم تظهر أي اهتمام بشكاواهم فأدركوا أنه ال غىن هلم عـن االعتمـاد 

ـــدفاع عـــن حقـــوقهم، وملـــا تزا يـــد الضـــعف علـــيهم مـــن قبـــل امللـــك واحلكومـــة علـــى أنفســـهم وال
م األوىل يف بلينســيا عــام  م بزعامــة أمــري إحــدى 1254والكنيســة والشــعب انــدلعت نــريان ثــور

املنــاطق التابعــة لبلينســيا وتســميه الروايــات اإلســبانية األزرق أو (اليزرقــي)، واســتوىل الثــوار فــورا 
يكـانطي، وسـيطروا علـى املنـاطق اجلبليـة وأل على عدد مـن القـالع واحلصـون بـني شـاطبة ودانيـة

ــر "ُشــْقر"، وبقيــت الثــورة حمصــورة يف هــذه املنطقــة بعــض الوقــت، ولكنهــا ســرعان مــا  جنــويب 
ايـــة عـــام  م، فقـــد اضـــطر األزرق إىل 1257امتـــدت إىل مجيـــع نـــواحي اململكـــة، واســـتمرت إىل 

ثـائرين إىل مملكـة غرناطـة. مفاوضة امللك ومت االتفاق على أن ينسحب األزرق وملن يريد مـن ال
م األوىل فظـن امللـك "خـاميي"  لبث العرب هادئني يف مملكة بلينسيا مثاين عشـرة سـنة بعـد ثـور
أن األمور استثبت له، وبعد أن هدأت األمـور بـدأ يشـعر بثقـل الوعـد الـذي قطعـه للبابـا مبحـو 

األشــقياء الــذين بــدأوا  العنصــر العــريب مــن مملكتــه، فرفــع عــنهم محايــة الدولــة وتــركهم حتــت رمحــة
م عبيـداً يف سـوق النخاسـة حتـت مسـع الدولـة وبصـرها، وهـي ال تعـارض وال خيتط م ويبيعـو فو

تستنكر تلك التصرفات. وملا يئس املسلمون من كل إنصاف قرروا الثورة من جديـد وذلـك يف 
النجدة من م، واحتل الثوار دفعة واحدة أربعني حصناً ومعقال، وطلبوا 1276شهر مارس سنة 

بــين األمحــر بغرناطــة، ولكنهــا مل تســتمر أكثــر مــن ســنة واحــدة فقــد اضــمحلت وتالشــت ســنة 
  م.1277
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م أثـــــريت مســــــألة تنصـــــري مســــــلمي مملكـــــة بلينســـــيا بقــــــرار مـــــن البابــــــا 1525ويف عـــــام 
م أصـدرت 1534"كليمينطي" السابع بأن يطردوا من أراضـيهم أو يعتنقـوا املسـيحية, ويف عـام 

خيــرج أحــد مــن مكانــه، ومــن خــاف فعقوبتــه أن يبقــى مملوكــا ملــن يلقــي القــبض  األوامــر بــأن ال
م يف أراجـــون،  عليـــه، ممـــا دفـــع مســـلمي بلينســـيا يعلنـــون الثـــورة مـــن جديـــد إىل جانـــب إخـــوا

م. ويف سـنة 1568ريسـكو بلينسـيا سـالحهم يف سـنة و واستمروا على هذه احلالة إىل أن سلم م
يون كد الشـــعبني وتعلـــيم النصـــارى اجلـــدد (املوريســـم تأسســـت مجعيـــة للعمـــل علـــى احتـــا1587

ا يــوم لاملتنصــرون) وافتتحــت ج أكتــوبر مــن نفــس الســنة. وكانــت مهمــة اجلمعيــة هــي  13ســا
العمـــل علـــى احتـــاد الشـــعبني والتبشـــري والتعلـــيم للنصـــارى اجلـــدد واملوريســـكيون بطـــرق عاطفيـــة 

الدين أو احلكومة كانت تذهب سلمية. ولكن هذه املناورات وهذه احملاوالت سواء من رجال 
  م.1609بلينسيا، إىل أن جاء قرار الطرد النهائي سنة سدًى مع موريسكيي 

  
 ذهب العرب وبقيت محكمة المياه 

  

بلينســيا، بســقوطها انتهــى الوجــود العــريب يف شــرق األنــدلس، وبــدأت مطــاردة  ســقطت
ركـزوا يف أذهـان مـواطنيهم أن  املسلمني قتال وتشريدا وتنصريا. فقد استطاع رجال الكنيسة أن ي

ـــا ولـــن يأتيهـــا إال علـــى يـــد خصـــوم املســـيحيني  كـــل شـــر أصـــاب أو قـــد يصـــيب الـــبالد مل يأ
الكـــاثولكيني وهلـــذا وجـــب القضـــاء علـــى املســـلمني أينمـــا وجـــدوا. ومـــاذا كانـــت النتيجـــة إذن؟ 
رة حقيقـــة إن إســـبانيا مل جتـــن مـــن هـــذه االضـــطهادات املخزيـــة إال الضـــرر والتخلـــف عـــن مســـاي

ايف والصـــناعي الـــذي عرفتـــه أوربـــا ألن املســـلمني كـــانوا بـــاعرتاف مجيـــع قـــالركـــب احلضـــاري والث
ـار بلينسـيا وحفـروا ترعهـا وأجـروا  املؤرخني أحذق الصناع وأمهر الفالحيني. فقد شق العرب أ
ا وسريوا إليها املاء من جبال سيريا نيفادا حيث جتتمع الثلوج ملدة طويلـة وبنـوا القنـا طر خلجا

  الكثرية حلجز املياه إىل املناطق العالية حىت أصبحت هذه البقعة جنة من اجلنات.
وجعلــوا للــري تنظيمــا قانونيــا مــا يــزال إىل اليــوم مضــرب األمثــال ومرجعــا قيمــا للعلمــاء 

بلينسـيا ال تـزال والبحاث املختصني يف خمتلـف أقطـار األرض. إن بسـاتني الربتقـال يف مقاطعـة 
فسها اليت أنشأها العرب منذ ألـف سـنة. كمـا قـام العـرب يف هـذه الـبالد هيئـة تسقى باألقنية ن

مـــن أغـــرب اهليئـــات القضـــائية وأقـــدمها، تنحصـــر مهمتهـــا يف معاجلـــة مشـــاكل الـــري يف منطقـــة 
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ا، هي منطقة احلدائق واحلقول اليانعة. أطلقوا على هذه اهليئة حمكمة امليـاه. وممـا  أندلسية بذا
عــريب بعــض أوضــاعها ونظامهــا احلاليــة، فهــي مــثال تنعقــد كــل يــوم مخــيس يؤيــد أصــل احملكمــة ال

ــــو صــــغري مســــتدير يقــــع وراء بــــاب الرســــل، وهــــو البــــاب اخللفــــي لكنيســــة  عنــــد الظهــــر، ويف 
ا منــذ ســقوط بلينســيا، وتفســري ذلــك أن حمكمــة امليــاه كانــت تنعقــد أيــام  بلينســيا، وهــذا شــأ

  يئات القضائية األخرى.احلكم اإلسالمي باملسجد اجلامع كباقي اهل
ويعــرتف القــانون اإلســباين بوجــود وشــرعية حمــاكم املــاء يف مظاهرهــا القانونيــة واجلنائيــة 

  سواء يف املخالفات طبق القانون اإلجيايب أو اليت ينظر فيها وفق أحكام العرف.
وتتألف احملكمة من مثانية قضاة يشرتط فيهم أن يكونوا مـن املباشـرين ألعمـال الزراعـة 

 مالكــاً فقــط. وممــن اشــتهروا بالنزاهــة واملــروءة واالســتقامة مجيعــا، ويــرأس اهليئــة أكــرب األعضــاء ال
ســناً. وهلــذه احملكمــة شــهرة واســعة، حــىت إن النــاس حيتشــدون ملشــاهدة أعضــائها وهــم يتجهــون 
حنــو مقــر اجتمــاعهم، وقــد ســار أمــامهم رجــل حيمــل عاليــا شــعاراً براقــا يشــبه يف شــكله منجــل 

م وينظــرون ر  –حصــاد  مــز احملكمــة الــذي يوضــع إىل جانــب األعضــاء عنــدما يعقــدون جلســا
  يف اخلالفات.

هكــذا كانــت بلينســيا اجلميلــة اليانعــة يف إســبانيا والــيت حتولــت بعــد خــروج العــرب إىل 
خــيم البــؤس والشــقاء والوحشــة بســبب خلــو األراضــي والقــرى ، فأرض جــرداء يابســة ومظلمــة
ـــا أصـــبحت كئيبـــة وأرضـــها اجملـــاورة هلـــا مـــن الســـكان. و  قـــد وصـــفها أحـــد املـــؤرخني اإلســـبان بأ

  يابسة وزراعتها معطلة بعد طرد عدد كبري من أسر املوريسكيني.
ينسب إليها مجاعة وافرة من أهل العلم بكل فن، وأشاد العديد مـن الشـعراء بقصـورها 

ا الرائعة اجلمال.   وحقوهلا وحدائقها النضرة وحبري
  ريق املرسي:قال أبو احلسن بن ح

ايـــــــــــــــة كـــــــــــــــل حســـــــــــــــن  بلينســـــــــــــــية 
 فــــــــــإن قــــــــــالوا: حمــــــــــلُّ غــــــــــالء ســــــــــعر

ــــــــ ــــــــة حّف  ت رُباهــــــــافقــــــــل: هــــــــي جن
  

 يف شـــــــــــــرق وغـــــــــــــرب َصـــــــــــــحَّ حـــــــــــــديث   
 ومســـــــــــــقط ِدمنَـــــــــــــَيتَّ طعـــــــــــــٍن وضــــــــــــــرب
 مبكـــــــــــــــروهني مــــــــــــــــن جـــــــــــــــوع وحــــــــــــــــرب

  
  وقال ابن السَُّمْيِسر:
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 بلينســـــــــــــــــــــــــــــية بلـــــــــــــــــــــــــــــدة جنـــــــــــــــــــــــــــــة
  

 وفيهــــــــــــــــــــا عيــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــىت ُختتــــــــــــــــــــربْ   
  

يف روايــة األوصــاف الــيت أغــدقها األدبــاء شــعراً ونثــراً ويضــيق بنــا املقــام إن حنــن أســهبنا 
علــى مدينــة بلينســيا، إذ كانــت عنــدهم مدينــة الزهــر العطــر واخلضــرة اليانعــة والفواكــه اللذيــذة. 

بـــا ضـــخما يف ثـــالث جملـــدات  وكتـــب عنهـــا املستشـــرق اإلســـباين الشـــهري "هويســـي مريانـــدا" كتا
مي لبلينســيا وأحوازهــا" وقــد صــدر ســنة غل حنــو ألــف صــفحة مســاه "التــاريخ اإلســالكبــرية تشــ

  م.1970
  

 ةيبلينسيا الحال
  

مدينــة إســبانية حديثــة تنتمــي إىل إحــدى املقاطعــات الــثالث الــيت تألفــت منهــا اململكــة 
القدمية، وحتد مبقاطعات: كاطلونيا وتـُْرويل وْكِوينكة والَبسيطي وأليكـانطي، تبعـد عـن مدريـد بــ 

ة آالف وســــبعمائة مــــن الكيلــــومرت املربعــــة، ويقــــارب كلــــم وتبلــــغ مســــاحتها حــــوايل عشــــر  347
ســـكان املدينـــة املليـــون نســـمة، وتعتـــرب ثالـــث املـــدن اإلســـبانية املزدمحـــة بالســـكان بعـــد مدريـــد 

  وبرشلونة.
مدينــة ذات شــوارع واســعة متقاطعــة يف كــل اجتــاه، تقــوم علــى جوانبهــا عمــارات عاليــة 

  ة وإدارية.وحدائق غناء ومقاهي وفنادق ومنشآت جتارية وصناعي
ا الكبــرية بعبــق ذلــك املاضــي العريــق  تشــعر وأنــت تتجــول يف شــوارعها أو يف مســاحا
الذي يعود إىل مئات السـنني والـذي جسـدته تلـك األمـم واألجنـاس الـيت تعاقبـت علـى املدينـة 

 جمــــال العمــــران واملــــآثر الــــيت شــــيدوها أو يف العــــادات فطبعوهــــا بطــــابعهم ســــواء يفيف تارخيهــــا 
واألعياد واحلفالت اليت ما زالت راسخة يف أذهـان اإلنسـان البلنسـي إىل اليـوم فميزتـه  والتقاليد

عـــن بـــاقي ســـكان إســـبانيا. ومـــا احلفـــالت واألعيـــاد الـــيت يقيمهـــا خـــالل الســـنة إال دلـــيال علـــى 
(حفلــة يصــنع فيهــا  "FALLAS DE VALENCIA"اعتــزازه مباضــيه وأصــالته وخوصــا: 

املدينـــة مبناســـبة عيـــد القـــديس يوســـف) وتنطلـــق مـــن أبـــراج التماثيـــل مـــن الكرطـــون وحتـــرق يف 
"سريانوس" وهو من املعامل األثرية البارزة يف بلينسيا، ومنوذج للفن املعماري القوطي الفريد مـن 
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نوعه يف أوربا، وقد شيد يف أواخـر القـرن الرابـع عشـر املـيالدي. وكـان قـد حتـول إىل سـجن مـن 
  طنية مهمة يف بلينسيا وإسبانيا.م. ويعد معلمة و 1888م إىل 1586سنة 

وككـل مدينــة إســبانية فـإن أهــم مــا مييزهــا هـو الكتدرائيــة العظيمــة الـيت مــا زالــت حتــتفظ 
ا أيـام اخلمـيس ومنـذ ألـف سـنة "حمكمـة امليـاه" الشـهرية. مث  بواجهتها الباروكية. وكانت تعقد 

مـــن املعـــامل املهمـــة يف  قصـــر العدالـــة الـــذي بـــين يف عهـــد امللـــك اإلســـباين كـــارلوس الثالـــث وهـــو
  املدينة، وتشغله اليوم إدارة اجلمارك ومعمل للسجائر. 

إضـــافة إىل وجـــود قصـــور عديـــدة حتولـــت مـــع الزمـــان إىل منشـــآت عموميـــة خمتلفـــة. مث 
م فـوق مسـاحة تقـدر بثمانيـة آالف مـرت مربـع. ويشـتمل 1928السوق املركزي الذي شيد سنة 

واملــواد االســتهالكية األخــرى ويليــه ســوق "كولــون" علــى ألــف دكــان وحمــل لعــرض وبيــع الســلع 
  م وهو أقل أمهية من األول.1916و 1914وقد شيد بني سنيت 

أمــا جامعــة بلينســيا فقــد تأسســت يف القــرن الســادس عشــر، ومل تشــرع يف أداء رســالتها 
م وتتــــوفر علــــى خزانــــة للكتــــب واملخطوطــــات حتتــــوي علــــى آالف املصــــادر 1830إال يف ســــنة 

املطبوعات والوثائق تتعلق بإسبانيا وأمريكا الالثينية. مث ساحة الثـريان الـيت بنيـت بـني واملراجع و 
عمــود، وتتســع لســبعة عشــر ألــف متفــرج. ويوجــد باملدينــة  384م وتقــوم علــى 1860و 1850

قصر للفنون والعلوم وآخر للمـؤمترات. ومتحـف للفنـون اجلميلـة املعـروف "بسـان بيـو اخلـامس" 
ـــا... ويشـــتمل علـــى لوحـــات  لفنـــانني عـــامليني أمثـــال فـــان كـــوخ، وفالســـكيت، ومورجيـــو، وغوي

إضــافة كــذلك إىل املتحــف الــوطين واملتحــف العســكري ومتحــف لأللعــاب مث متحــف الكاتــب 
البلينســـي "بالســـكو إيبانييـــت" ذو الشـــهرة العامليـــة والـــذي خلـــف قصصـــا وروايـــات يف وصـــف 

ل البلينســي "الكــوخ" و"القصــب والطــني" اإلقلــيم وعــادات الســكان وإبــراز تارخيــه منهــا: اجلمــا
  م. 1928و"ليلة الزفاف" و"بني أشجار الربتقال" و"األرز والقارب". تويف سنة 

وباملدينـــة جســـور قدميـــة حتتهـــا حـــدائق حديثـــة نســـقت يف أمجـــل صـــورها. وقـــد شـــيدت 
أغلــب هــذه اجلســور يف القــرن الســادس عشــر والثــامن عشــر املــيالدي، وتضــفي علــى األمكنــة 

ا روعة ومجاال وخصوصا جسر "سان خوسـي" جهـة الشـرق، وجسـر "اليت  سـيرتانوس" توجد 
  وجسر "ترينداد" وجسر "البحر" البارز بأقواسه الرائعة وسلمه اخلارجي اجلميل. 
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املتوسـط يف تـاريخ  األبـيضدوراً نشيطا على البحر  –وما يزال  –أما امليناء فقد لعب 
ــا مــع العــامل اخلــارجي، دون املالحـة اإلســبانية حبيــث كــان مــن األ وائــل الـذين ارتبطــت إســبانيا 

  اجلزائر واألتراك.أن ننسى دوره أيام القراصنة والقرصنة، مع 
ولشدة اهتمـام اإلنسـان البلينسـي بـالزهور والـورود فقـد تفـنن يف طريقـة غرسـها والعنايـة 

ــا الشــوارع وواجهــات املنــازل وخصوصــا القدميــة منهــا وهــو مــا يل فــت الزائــر إىل هــذه ــا فــزين 
يــئ املــأكوالت ذات الطــابع احمللــي وخصوصــا مــا تعلــق منهــا  املدينــة. كمــا تفــنن يف الطهــي و

 LA"بــاألرز. وكيــف ننســى األكلــة الشــهرية الــيت ميــزت هــذه املدينــة يف إســبانيا وأوربــا وهــي: 

PAELLA"  والثـــوم  َيا) املكونـــة مـــن األرز ومســـك القمـــرون وأجـــزاء مـــن اللحـــم والكبـــد(الَبـايِــــ
  والفلفل األخضر... مث الربتقال البلينسي املشهور يف أوربا مبذاقه اللذيذ وقشرته الرقيقة.

وفــوق هــذا وذاك أصــالة اإلنســان البلينســي األنيــق املضــياف اهلــادئ يف طبعــه وســلوكه 
حبـــاه اهللا بـــنعم هـــذه األرض / الـــبالد اجلامعـــة خلـــريات الـــرب والبحـــر فجعلـــت منهـــا مركـــزاً جتاريـــاً 

  صناعياً وزراعياً هاماً يف إسبانيا. و 
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  األديانالحركات األصولية المعاصرة في 

  محمد امين فر شوخ

  
وم هللا ل  La Revanche de Dieu, ي ل كيب ات  , لجي ا للحرك ا علمي ا تاريخي ه بحث أراده مؤلف

المية :األصولية  ة  اإلس يحية واليھودي ين والمس ادة  م1990و  1975, ب ھدت اع ي ش رة الت , أي للفت
ا وأسرائيل . والمؤلف يشير في الشرتأكيد الھوية الدينية  ا وامريك ق والمغرب العربيين , وفي أوروب

 -يقدم ال يوافقه عليھا كثيرون , اال أن أمله ھو أن تفسيرات وتأويالت  إلىأنه قد يصل  إلىفي مقدمته 
  . صالحة للمناظرةمادة  -بنزاھة 

الم وفوضاه , والمسيحية واليھودية , في ھذه الفترة , جاھدت  اإلسالميةأن الحركات  لتأكيد تشوش الع
ر النظام  باعثة مصطلحات فكر ديني لتطبيقھا على العالم المعاصر , ثم راحت تضع مشروعات لتغيي

ي تفسيرھا , األجتماعي ,  ولجعله متفقا مع قيم القرآن والتوراة واألنجيل , بصفتھا الضمان الوحيد , ف
زامأذا , ھي تشترك جلمجيء عالم من العدالة والحق .  ا , ميعھا بخصائص تتعدى مجرد ت ن ظھورھ

روعية  رى أن مش ي ت ة»فھ ودة  «المدني ي ع و ف وھري ھ ل الج ا , والتحوي ارت أنقاض ة ص الدنيوي
ة»النصوص الدينية لتكون األلھام األول  ثالث  «للمدني ديانات ال رق ال ا تفت ة , وھن وىالمقبل ي المحت  ف

  . الذي ينبغي ايالؤه لھذه األخيرة
ام قطيعة  إلىالصلة بين الدين ونظام المدينة , ما أدى  ستين , تراختفي سنوات ال ذ ع حين  1975من

ا  إلىانقلب األمر كله , اذ راح يتكون خطاب ديني جديد ال يھدف  ة , وانم ىالتكيف مع القيم الدنيوي  إل
ىفشلھا  يعود تجاوز حداثة  إلى, داعيا اعطاء تنظيم المجتمع أساسا قدسيا  ا ع إل ذه و.ن هللا  ابتعادھ ھ

  . ومن جھة أخرى , فأن الحركات الدينية المعنيةلم تستطع في النھاية أن تولد قيما  الحداثة , عمليا , 
السلطة والتحويل  األستيالء على إلىال تھدف كلھا وعلى المدى القريب , وھي تريد تجاوز الحداثة ,  

  . الثوري للمجتمع
تدالل م اط اس ف يرصد نق ا راح المؤل داث وھن ين أح كن ب ة ,  تل ار الحقب ىفأش نوات  إل و  1977س

  : انقالب في اليھودية والمسيحية واألسالم  منھا , حصل في كل سنة التي ,  م1979و  1978
ة , فحققت لم تسمح األنتخابات التشريعية  م1977سنة   -1 ال بتشكيل الحكوم ة اسرائيل للعم في دول

اء »رئاسة الوزارة , وراحت تكثر من أنشاء المستوطنات  بتسلم بيغنالحركات الصھيونية اختراقا  بن
وعي ار جرى  لعھد ن ين الشعب المخت ين هللا وب د خسارة حرب  «ب ان التساؤل  بع د  م 1973 و ك ق

ة للصھيونية ازداد حول الّس لفيتھا نة العلماني ي س الي ف ة أن تغ ال لألحزاب الديني ا أفسح المج , , مم
ا  ى اختالفھ ي عل يوھ ترك ف راح  تش ط , اط اء فق ة باألنتم ف اليھودي ارفالتعري يادة  معي دھا ھوس عن

  . وأحكام الدين في الحياةبادات عالتقيد الصارم بال الطقوس و
ة  م1978سنة  -2 ويتيال سدة البابوي ة , فوضع حداعتلى البولوني ف اة  ا في الكنيسة الكاثوليكي لمماش

ةبدأت تتنوالعصر , أو مزامنة الطقوس والعقيدة ,  ة اللدني ول بالھب ي تق ة (الت ) امى المجموعات اللدني
ين الشباب ف,  أوروبا كما تنامت في أميركا  في دت المتعلم ية تفاوتت من جن ا السياس , اال أن ترجمتھ
ن بطالن المجتمع  إلىبلد  ا تعل ا جميع آخر , فھي راسخة في ايطاليا وبولونيا ضعيفة في فرنسا , لكنھ

  .هللا ألنقاذ البشر إلىالعودة  وتقدم شھادات على ضرورة, الخاضع لربقة العقل فقط 
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ي  م1979سنة  -3 دأ مع عودة الخمين رن الخامس عشر الھجري, ب ى, الذي تصادف انه بداية الق  إل

د مكة  المسجد الحرام في  على مطھران , ثم الھجمو , مما أظھر القوة الكامنة في الدين أمام العالم . لق
وا بانبعاث على اعتبار ديانات العالم الثالث بقايا فولكلورية  اعتاد الغربيون ذا فوجئ ذي  اإلسالم, ل , ال

ادات  ة والع اة اليومي لمة الحي ة ألس ت عميق ن حركل ي م زء المرئ وى الج ن س م يك ن ل ا م , انطالق
  . النصوص المقدسة

نة  -4 ً  م1979س ا ا رئيس ت اميرك دانياً  انتخب ديدَ  معم ل ااإل ش اء ليغس ان , ج ن إليم ا م دارة ويطھرھ
ت  ة ووترغي نة خطيئ ه س ا أن انتخاب منافس زى  م1980, كم ىيع ددأصوات  إل ين الج د . اإلنجيلي لق

  شبكة وعظ وتبشير بتمويل ھائل , مطورة خترقت الشرائح كلھا فاالحركات الدينية األميركية اشتدت 
  . فقط «القيم المسيحية»لتعميم مفھومھا عن المجتمع المؤسس على 

ا ,  الحركات الدينية في األديان الثالثةھذه  ل  ,  التي برزت في السنوات المشار اليھ ا قب كانت والدتھ
ة , ذلك ,  ا متفاوت ان ضالل أو ومع أن حميتھ ا ك ا م ا , وكائن ا وجدت صدى واسعا في عوالمھ لكنھ

ا ا وممارس ي أن نحمل محمل الجد خطابھ ذه الحركات , اال أن رصدھا يعن , تھا تعصب أو غرابة ھ
دأ  ل»وھنا ب ل كيب ي  «جي ة : ف ياقات في رصد انتشار الحركات الديني ة س  اإلسالمباستعراض أربع

مسالمتو ة الشمالية , ث تانتية األميركي ة , والبروتس ي  طي , والكاثوليكية األوروبي اسرائيل والشتات  ف
  . اليھودي

  أوال : السيف والقرآن 
,  اإلسالم إلىالمجموعات الماركسية وحركات العودة ين في سنوات السبعين , دارت نزاعات عنيفة ب

ة ,  اءات بنيوي ى فض يطرة عل ط , للس يض المتوس ر األب وض البح دان ح ي بل ات ف ت بالجامع تمثل
د  ذا العق رية ھ ھد عش يين , لتش ة بالماركس ت الھزيم ات لحق ة الثمانين ي بداي دن , وق أطراف الم وب

ران ,  اضطرابات متقطعة , لم تحقق األستيالء على السلطة ألي من الحركات , سوى ما حصل في اي
اعي بصورة  ام أجتم ة أي نظ م تتزعزع بني اھر األرھاب , ل ة ومظ ة والعراقي رغم الحرب الللبناني ف

اط   العادات  لتطال  واضحة «من تحت» اإلسالمأساسية . لقد كانت عودة  المعيشة , في انشاء  وأنم
بكات عة  ش ل  واس ن الس ات م ادة , ذات ھيكلي ويض طة المض ى تق دأب عل ت ب ديكتا عمل   ورياتتال
  . القديمة

ا عانت ا  والمتابع لواقع ھذه البلدان , في حقبة الستينات , يالحظ م في أدارة اقتصاد العوز  حكوماتھ
ه للمجتمع , وال األقطاع ولّفي سياق األنفجار السكاني  نمط السوفياتي نجح في تكييف وا , فال ال د نم

ى ال اد قضى عل بة فس دول المنتس ام , أدمجت ال تياء ع ى. وازاء اس تراكية إل يوعيين  األش  بعض الش
اداتھم بتحالفات مؤيدة للسلطة , لكن سرعان ما سجنتھم أو ھجّ  ادة رتھم حين تجاوزت انتق ه ق ا يحتمل م

  .لناصر أو جبھة التحرير الجزائريةالبعث أو عبد ا
ر أما في الدول المحافظة , أو البورجوازية   , فالمجموعات الشيوعية عملت في السر , أو بصورة غي

وقد غلبت على حرم الجامعات فيھا اتحادات سرية . شرعية , دون أن تملك وسائل لألطاحة بالسلطة 
ونس  ي لعب فيھا الماركسيون أدوارا ايديولوجية ھامة , كما في المغرب وت ر الت ان . وفي الجزائ ولبن

ن األستعمارالف ديثا م ه , تخلصت ح ة مع ى ثقافي ا بقرب ع احتفاظھ ارية رنسي , م ارات يس رت تي ظھ
تراكية ,  , طالبية ة األش د , حزب الطليع ا بع ا  فيم انوا يفكرون ويعبّقادھ ة ك رون لكن شباب الطليع

ية  لطة عارضتھم بالفرنس وا الس ين أقلق تعربين», وح ث اتصلوا  «بالمس ن الشرق حي ادوا م ذين ع ال
ذا لمين , ھ األخوان المس ة ال ب ات األحتجاجي ف أضعف المجموع ات الموق ية وأنھض الحرك ماركس

  .اإلسالمية
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ط ,  رق األوس ي الش ي وف ين حرب ار  م1973و  1967ب د انھي ش بع ة ھ ب الحاكم ع  النخ , ووض
ة ,  ة الغربي رائيل واألمبريالي د اس ة ض ز المقاوم طين رم بحت فلس ة , أص وش العربي د الجي م يع فل

ل ح ع , ب م المرج اكمون ھ اة الح ھم دع ل أنفس يون لجع ارع الماركس وطني . وس رر ال ات التح رك
في  لكن الجميع فوجئوا بثورة عظمىالقيادية العربية .  «الخيانات»والمدافعين عنھا في وجه المقاومة 

بس كان ينتظر يساريا الذي  ماركس أو لينين : انھا مراوغة التاريخ , فالغرب إلىال تنتسب  ايران  يل
يخا ة رأى ش ة .  كوفي ل بندقي ات الواذ بيحم الميةحرك يين  اإلس رد الماركس ي تطلعتط اف ى ھ الم  إل ع

  . مرجعيته في الدين ,  أفضل
ً وفي الواقع ,  فجمعية العلماء الجزائريين من جناح ديني ,  أن الحركات الوطنية والقومية ما خلت يوما

ة , أسھمت في األبقاء على موالتي تستلھم فكر عبد الحميد بن باديس  ة ف اإلسالمرجعي ي خطاب جبھ
ي مصر التحرير , كما أن اال ه الضباط األحرار , خوان المسلمين ف د الناصر ورفاق اندوا نظام عب س

الم  ة للع روعبد الناصر والسادات كالھما متحدر من أوساط متواضعة أشبعت برؤي ة  عن  تعب الرغب
د أن  د الناصر , بع ة . اال أن عب والت قرآني ر بمق ي التغيي أن ف ىاطم نة  إل لطانه س راح  , م1954س

  شريكه , ومنافسه السياسي الوحيد.يصفي  
ردّ  ,  اإلسالميوفد القت طروحات سيد قطب شھرة واسعة في العالم  ى وھي ت ه : في ظالل  إل كتابي

ين الطريق .  فيالقرآن , ومعالم  امال ب ه فصل فصال ك ومجتمعات  اإلسالموقوام فرادة سيد قطب أن
اء  عصره , بما دعي األنتم ي ت ىفي ذلك تلك الت دين .  إل ع ال ة  م ة»فأوجب القطيع ة  «الجاھلي المتمثل

ة  ة الدول الم المعاصر , ألقام ى أنقاضھا  اإلسالميةبالع ة الناصرية بلغت نقطة عل ال أن البربري . وق
ى المالالرجوع ,  تولي عل ة أن تس ى النخب المؤمن د أن جوعل ع بع ه»تم ة «تفاصله وتعتزل  . وحرك

ودة  , كانت بتأويالتھا   القطيعة ي أصل حركات الع ىھي ف ة في ,  اإلسالم إل د خط القطيع د امت وق
ذا ا ,السياسي  اإلجماعمختلف المجتمعات المعنية , ليفجر  در من الذي لم يھتز بمثل ھ ذ لق اإلتساع من

  .ستقالالتاال
ي  اإلسالميةھذه الحركات , في تأكيدھا على الھوية  يد قطب ,  أرسى اسسھاالت دأت س ول ب ل حق تحت

ان ى حساب اليسار الماركسي , وك ر مباشر  م1973 لحرب   التمرد تدريجيا عل ى   انعكاس غي عل
وھو ال يؤيد اية أعادة   -سالم ھو الذي كان المنتصر الحقيقي في ھذه الحرب ا -البترو , وألن تناميھا 

اد نظر بالنظام األجتماعي , ولو جاءت المراجعة باسم رآن ىء مب د راحت  - الق ة  فق ة  المملك العربي
ة , بصيغته السعودية ,  اإلسالمدور زعيم نشر  السعودية تلعب دور من األھداف األولي ذا ال ة ھ جاعل

  .المنبعث اإلسالمد ھذا سوى مولّ  لم يكن  النفط , مع انقالب األمر ھنا ,لكن نعم , عندھا . 
ي والمراكز الومع ارتفاع أسعار النفط , تفككت مجتمعات  ة م, وتعززت الفوارق بين العالم الريف  ديني

اء بالفالحين الذين  حيث تتركز الثروات , ففاضت مدن الشرق األوسط استقروا في أحزمتھا , في أحي
آذن المساجد , صغيرةً  رةً  صفيحية وسواھا من ضروب السكن الھشة , وفيھا , راحت ترتفع م ,  وكبي

ابر  إلىية , في ظل غياب للدولة : في جنوب طھران , واسطمبول , تشفعھا جمعيات خيرية وتعليم مق
  ...القاھرة وأحياء الجزائر الصفيحية 

ك بتنظيم  اإلسالميةختراقات األجتماعية للحركات أھم االأما  ي الجامعات , وذل مراجعات »فكانت ف
اك مجانية للطالب في المساجد  «ومحاضرات اثرت ھن ى طليت «الخدمات», وتك ين  حت  صور لين

   . هللا أكبر ر : بشعا ,  نھائيا ,  في الجامعات
ا م1974 في مصر سنة «المؤمنين الحقيقيين»ووقعت أول مواجھة مع  ا السادات وفككھ , فتصدى لھ

ذا أول فشل لألستراتيجية  د  اإلسالميةوأعدم قادتھا , وكان ھ ى السلطة . لكن و بع ي األستيالء عل ف
يد قطب ,  «ةذري»مال , ولن يكون من سيجسد طرف ھذه اآل م1979 لس ران الشيعية ا ب ي ھو اي لت

  . انتصرت فيھا الثورة الخمينية
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الشيعي شبه كھنوت ھرمي متراتب , والمذھب الشيعي  اإلسالمذلك أنه في  «فريدة»ھذه الثورة كانت 
ام الغائب .ديولوجية , أن حائز السلطة ال يملك الشرعية  قبل  ظھور احية األيايعتبر , من الن ا  ألم كم

الف ي  التح ان ف ورة ك ر الث م   أن صاعق تفجي ذي ت د ال ة , وق ين النخب الطالبي دين وب ال ال ين رج ب
ا دم لھ ة ق ى رأس حرك المكدسون في الضواحي   «المستضعفون» عرف ھذا التحالف كيف يقف عل

ا .  الم جنودھ مل الع تمتد وتش ورتھم س أن ث رانيين ب يقن األي رغم ت الميوب دوا   , اإلس م يج م ل اال انھ
تطوعين ممؤيدين بأعداد كبيرة اال في جنوب لبنان, حيث جرى  تأطير مناضلي حزب هللا الخمينيين ب

  .   وا من طھرانجاء
ى  :السنية ,فانھا جميعا خرجت مھزومة  اإلسالميةالحركات  إلىوفي عودة  في السعودية (الھجوم عل

واتر مرد لال, وحيثما حصل تمصر وافغانستان في  ) ومكة ستيالء على السلطة . ولعل ھذا الفشل المت
زمالئھم الشيعة  -ھيكلية الحقل الديني في العالم السني , فالعلماء السنة  إلىيعود  ا ل وا  -خالف م ينجح ل

ا انبعث المناضلون األسالميون ادرا م ة , ون من  في األحتفاظ  باستقالل  حقيقي ازاء السلطات القائم
ة , صفوف العلماء ال ل سنة , بل على العكس , فالمناضل النموذجي ھو طالب كلية حديثة دنيوي مع مي

   . األحيانأكثر الفروع التطبيقية  إلى
ي حرب  اإلسالميةفشل الحركات  ن ا ة ف ران الغارق في حوض البحر األبيض المتوسط , جعل من اي

كن ھذه العملية اضطرمت في أواسط من فوق , ل اإلسالم إلى, النجاح الوحيد للعودة مكلفة مع العراق 
ات لتفضي  ىالثمانين دولي ,  إل اب ال وحي األرھ ران الم ية و واي ه الرئيس ان حزب هللا محطت ذي ك ال

روت  ىء سوى بضع عصابات في بي م يستطع أن يعب ع ل ذي شغل الجمي األكبر له , ھذا األرھاب ال
  . «األسالميين»متخصصة قي النھب والخطف 

وفي سنة ي (شدي آخر محاولة قام بھا الخمينوكانت قضية سلمان ر اد م1989ت رويج الجھ اود ت ) ليع
الردة إلى, وكان األمام قد دعا على الصعيد الدولي  ه ب د اتھام ي  ,  قتل الكاتب بع ال من النب ه ن –ألن
لم ه وس ه -صلى هللا علي ه  ,  واحترام ي روايت ات الشيطانية»ف د تنتمي . «اآلي م تع ذه القضية ل ىھ  إل

وق» اإلسالم إلىالعودة  منطق اطق  «من ف دت خارج من ة ول ران ھو تضخيم حرك ه  اي ا فعلت ألن م
ال من ھ, وسط مسلمين ھندوباكستانيين مھاجرين , ولكي نفھم نفوذھا  وق»ذا األنتق ى «ف  «تحت» إل

  . اإلسالمية «المفاصلة» وأ «العزلة»داللة  إلىينبغي أن نعود 
ا من ضبطو «التبليغ»ي الھند , جماعة ف اليم ا سلوكھم انطالق ودون  «رياض الصالحين»تع ه يع فالي

ة ,  اتھم اليومي ي ليعرفوا شؤون حي دين النب لم–مقل ه وس ان يفعل ,  -صلى هللا علي ا ك ا في كل م وفيم
انھ ذھبي , ف د الم ان موراء البع تجيبي وا ك اعي  ون س ابع اجتم ب ذي ط انلطل ا ك زال» , من ھن  «اعت

  . , وتقديم محميات لھم جتمع الكافرالمؤمنين للم
  الحيزات المؤسلمة في أوروبا 

ر  در أكث لمين يتح ة المس ارة الھندي به الق ن ش ا م ي بريطاني د  و, ف ي ق م ف ة لھ وا مرجعي ز نظم المرك
مقرب برادفورد  «دوزبري»األوروبي للتبليغ  في  ذه  , وما يسر لھ ة لألسالمھ ة المتحدي ھو ,  الھيكل

اجرين (ضل األنخراط السياسة البريطانية التي تف اعي للمھ ا لالجم ي تفضل األنخراط خالف ا الت فرنس
راء , نشبت اضطرابات ) , الفردي ي طالت الفق ة الت ولما خفضت السيدة تاتشر الموازنات األجتماعي

ع  ا المساجد , بركستون العنصرية , فشعر المسلمون أيضا بضرورة التجم اون أدارتھ ي شبكات تع ف
و»في  «الجاھلية  البريطانية»من تحت , فتم اعتزال  اإلسالم إلىللعودة  أرضية مؤاتيةلد مما و  «غيت
د ب م1987وفي انتخابات ساجد , محول ال ول قاعطى المسلمون أصواتھم لمن تعھ شرعة المطالب »ب

ان الجو  «اإلسالمية لمان رشدي ك ات  جاھزا , فأحرقت  اإلسالمي. لذلك عندما اطلقت قضية س آي
ره يطانية . سلمان رشدي الش دام الكاتب بألكن األمام الخميني في أم ة ,  -ع استجابة للسياسة األيراني

ا ,  - اإلسالميومحاولة ألسترداد الزعامة األيديولوجية للعالم  دة رفع الرھان عالي ة جدي مبشرا بمرحل
  . من فوق اإلسالم إلىللعودة 
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ذلك قضية الحجاب  ا  اإلسالميك ي فرنس ي  ف ي خر الت فانفجرت ف د  ,  م1989 ي صدرت عن  فق
ودة المنطق ذاته ,  ا  شبكات الع ي فرنس ه ف ا حققت رجم م ىوھي تت ا طمن تحت , وت  اإلسالم  إل بيقھ

ركتھم من تضامن  «الجاھلية  الفرنسية»عن   «المفاصلة» ي مع , وقد استفاد المناضلون المسلمون ف
  . الحيز العمومي لىإيھا الديني فيعود  «علمانية جديدة»بعض الكاثوليك من أجل 

   اإلنقاذوجبھة  نتفاضةاال
الم , أيضا , من تحت  اإلسالم إلىظاھرة العودة تنامت  واألنتفاضة الفلسطينية ھي , اإلسالميفي الع

ر , فالقضية الفلسطينيةعنصر مكون لھا , كما كانت جبھة األنقاظ في الجزائر ,  ي كانت آخر تعبي الت
  . تلعب فيھا سوى دور متواضع اإلسالميةمصطلحات التعبئة لم تكن  ,  عن القومية العربية

ة , ومع ففي حرم الجامعات الفلسطينية ولدت مجموعات اسالمية  حققت نجاحا في األنتخابات الطالبي
رائيل ,  ة ألس ة المعادي عبية أطرت التعبئ دالع األنتفاضة نشأت لجان ش بكات من ان ام ش وشجعت قي

ان للمساجد ا ,  التعاون واألحسان ك د , فاشتھرت , حينھ ا دور رائ ة فيھ تحت اسم  اإلسالميةالمقاوم
  . «حماس»

اظ في من تحت ,  «اإلسالم إلىالعودة »وفي الجزائر , حققت استراتيجية  ة األنق وز جبھ ا مع ف نجاح
ات  ة ,  م1990انتخاب يين البلدي اط الماركس ن نش القلق م عر ب ين ش دين ح ام  بوم ك أن نظ بب ذل وس

ذين  «المستعربين»عارضھم بالطالب  –الذين سبق وشجعھم  -ين والفرنكوفوني ي الشرق ال درسوا ف
اك  وا ھن ط وتعرف ىاألوس ة انتصروا .  إل ات الجامعي ي النزاع لمين , وف وان المس ت األخ م تعاظم ث

ة  نة  اإلسالميةالحرك لحة س ة  م1982وصارت مس بكات جامعي دأت ش ا ب ل اسالمية  , كم ي تتھيك ف
ة  «البرية»ساجد األحياء وحول الم ى الرقاب خارج المدن,  وداخلھا . والمساجد استطاعت األلتفاف عل

ع ,  د والقم ا نج ة  «المفاصلة»وھن وين جبھ مح بتك ي , س ام السياس اح النظ ع انفت ن , وم ة . لك واقعي
  . من شبكات معاودة التحنيف من تحت التي أثبتت قدرتھا على توحيد القوى المنبثقة, اإلسالمياألنقاظ 

  أوروبا أرض رسالة وأرسالية
رين ,  رن العش ن الق ر م ع األخي ي الرب در كثف ى ق ا عل ت أوروب يحية , يكان ة والالمس ن الدنيوي ف م

يم فتكاثرت  ى الق د عل حركات معاودة التنصير في كل مكان . وجاءت بابوية يوحنا الثاني  لتعيد التأكي
وث , , في وقت اتسم بنمو العصر الصوالھوية الكاثوليكية .  ناعي الذي راح يھدد بأفراط التسلح والتل

ا فظة من بل وساھمت الثورة األلكترونية في انقالب ال سابق له في القواعد الخلقية ,  وبلغ ذلك أنماط
ديولوجي شاسع  ية نقل القيم في تلقيھا وتبليغھا . أما في الشرق األوروبي فسقط حيز اي كانت الماركس

ديدة , وت ة ش كتمارس عليه رقاب ا , كل ذل ي بولوني اثوليكي ف يس وزراء ك ين رئ ى أشار  م تعي أن  إل
د رأت الكنيسة في المسرح السياسي صار محتوما كنتيجة لخروج الشيوعية ,  إلى «عودة الديني» وق

  .لتاريخية التي بدأھا عصر التنويرذلك نھاية دورة الحداثة ا
ة  ل عملي ي تحلي ير»وف اودة التنص ه مج «مع رض ل ا تع م م ع نفھ اني»م ان الث ة  «الفاتيك لمناھض

ر «لكاثوليك اليسار»التأويالت التقدمية  ة تطمح  «أو الھوت التحري ى ظھرت حركات كاثوليكي , حت
ىالضغط على السلطة أو  إلى ا .  إل ى عكس و ,الوصول اليھ اودة »عل أن   « اإلسالممع حركات »ف

ادة  لذلكولدت حيث عاشت علمنة دنيوية عميقة ,  «معاودة التنصير كان ينبغي على ھذه الحركات أع
ة في  ام للحركات الديني أثير الع تعليم مفاھيم أنجيلية لشبان فقدوا مسيحيتھم , وھذا أحد أسباب تدني الت

  . اإلسالمييكية بالقياس مع العالم أوروبا الكاثول
ات  وء نزاع ع نش م يمن ذا ل ن ھ خة لك ة مترس د ديني ين عقائ ة وب ات دنيوي ين طوباوي ت»ب  و «قاطع

أعادة التنصير من فوق ومن تحت  إلىفتھيكلت حركات تطمح العالم ,  «نجس»نفسھا عن  «فاصلت»
د  اإلسالمية, لتعيد العصر المسيحي , كما حاولت الحركات  الة محم –استعادة جيل قرآني يستلھم رس

  .-صلى هللا عليه وسلم
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ىبمراجعة تھدف  م1962 قام المجمع الفاتيكاني الثاني سنة  اة الكنيسة مع العصر , فأصدر م إل ماش
خطر امتصاصھا »والكنيسة لقلقھا من ست عشرة وثيقة ,  كانت ثمرة تسويات بين القوى الحاضرة , 

ا , عملت للمحافظة على المؤسسة مع التخلى عن الحد األدنى من الطقوس ,  «في الروحية الحديثة كم
في ,ية ضمن منظار ذي اسس مسيحية عاألجتماحاولت أدراج مثل العصر الكبرى , كالتنمية والعدالة 

أن جماھير اميركا الالتينية  إلىوقت بدأ احتياط الكنيسة الديموغرافي ينتقل  ا ف ي أوروب ا ف رة . أم الفقي
ة  ة العامل دت الطبق يون ب ا الماركس دد بھ ة ين يحية اجتماعي ة ازاء مس د المبالي الحا بي فتھا س , بص

أعال ع ب ه البورجوازية , وانتھى المجم ة هللا ال يمكن تقليصه وتحجيم ىن :أن األنسان خليق مجرد  إل
  . ما شاء هللا إلىتغالله سنتاج يمكن اأعامل 

ذي ھو ھوتيي التحرير اللكن أحد  الم ال قال في المجمع : أنه لم يتجرأ على أعادة النظر في النظام الظ
ة  اة األجتماعي اس الحي ي أس ي الحيف ة ف وه النزاعي رض للوج م يتع ية . و, فل وت » اة السياس الھ

 «الخطر الماركسي»المراتب الدينية في نظر مـّثل , الذي المس كثيرا من فكر المؤمنين ,  «التحرير
  لينحرف بھا عن رسالتھا.الذي يوشك أم يستخدم الكتيسة

ة  ة مقفل ذي تعززه المراتب الديني وما وراء لغة النص , صرنا ازاء موضوعتين : األستالب الديني ال
ل عل روعيةى التأوي فاء المش ا أض روح غايتھ ن الش ام م ل نظ زام  داخ ائم , واأللت ام الق ى النظ عل

زامھم تة لسبدون توسط النصوص المقداألشتراكي الذي يمثله الھوتيو التحرير , المنطلقون  ر الت بري
  . ھذا

ة  ة قطيع ام ايديولوجي ون  أم ا ياذا ,  نك ائم , مم ام الق ع النظ ي عم ةن ق الك إمكاني ة ش ة , فأقام نيس
ر , يح خطي يء المس ام مج تراكية مق م  األش ة  رغ وت بحكم ذا الالھ ة ھ ك راعت الكنيس ين  , ذل فح

اھيري  ابع الجم اھرة الط ذه الظ بت ھ قفي اكتس المؤتمر األس كت ب ة , أمس ا الالتيني ي اميرك خاصة ف
ذا الالھوت ,  ادين  لھ اقفة مع أوثق وآمن الولالالتيني , فعينت أس وذه ب ائلتوقف نف ذا و , س عانى ھك

  . كثيرةالھوتيو التحرير خيبات ا
ل أما حركات أعادة التنصير  فقد تعززت منذ أواسط السبعينات ,   والمسؤول  عن ذلك ھو ھيمنة العق

ان,   ى األيم ال  عل د الكاردين تيجيهويجس ه ,   لوس ى طريقت ل عل ر , ك ال راتزنج راط والكاردين انخ
ة . األ د الحداث ا بع ي م ة ,  خريج الكنيسة ف ان الحرب الثاني يحية اب ق المس وني , اعتن ودي بول ول يھ

ار هللا»والثاني ريفي أظھر نفسه في كتابه الباريسية ,  ة مدارس دنيوية , عاش في البورجوازي  «اختي
ان مثقفا  دا في األيم ا , واج ين مآزقھ ة ويع وم األجتماعي ه العل ا قدمت رن , فيحدد م ارف الق تحكم بمع ي

آزق  الكاثوليكي ذه الم ول وسائل لتجاوز ھ تيجيه : ا. يق ه يجھل هللا , لوس ل بنفسه يجعل اء العق ن اكتف
ىنفسه , وھو ما أفضى  إلىيعود عليه تقديم حساب اال  ال  بحيث تالينية  إل ة أو الس ة النازي التوتاليتاري

ي يولّ ود وتجسيدھا األعلى الشيوعية . فالعقل المكتف ا يق ة , مم ىد الوثني ان , فيحل األرت إل اب باأليم ي
ة مكان المثل األعلى .  ,وھميا العقل,   ام أعادة التنصير في المجتمعات العلماني ائق أم والحال أن الع

  .«علمانية جديدة»استبعاد الديني , وال بد اذا من استحداث الدنيوية األوروبية ھو 
شؤون العقيدة العقيدة األيمانية , وقد ظھرت اعمال راتزنجر , الذي عينه البابا رئيسا للمجمع الكنسي ل

ه اإل في وقت كثرتبمواقف عادت التيارات التقدمية , فرأته حافر قبور آمالھا ,  ية , في قاقات الكنس نش
د ضد  فقام ليؤكد على أولوية البابا , المتأسسة على الھوت األستشھاد , وان الكنيسة ھي المالذ الوحي

ود ألنسان , توتاليتارية الدول التي تريد تسخير ا ه اليع ولكي يستطيع الصليب الدفاع عن األنسان , فأن
ومي»حيز الحياة الخاصة . أن استرداد وضعية  إلىمقبوال أن يزاح  انون العم ات  ھو أحد «الق رھان

ا , ألن التنظيم  زا مستقال ذاتي ا حي ل تحفظ لھ ائق األنجي ة لحق ة الدول أعادة التنصير المعاصرة , فتبعي
اعي الم و إاألجتم يحي ھ ي , ثنَ س ةُ ين ي الرُ  والكنيس رن ف ر من الق ع األخي ةً ب رين ليست دول ن  العش ول
  . تصير كذلك

  أعادة التنصير في اوروبا الغربية 
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ات تسعى  امي حرك ھدا تن ان ش ا مجتمع ي أوروب ىف ى  إل ة الضغوط عل وق , بممارس ر من ف التحري
ا  ي بولوني ا ف ة كم يالدول ارزا ف ك , حيث لعبت الكنيسة دورا ب ة  , ذل ع حرك ا م ي ايطالي اول »وف تن

ار  «وتحرير ذه الحركات فضل ازدھ ة», مثل ھ ة اللدني ة  «الھب ة جماعي زات متحدي ي تنشىء حي الت
  . اء مدارس تقف بين الخاص والعموميعلى انشلمريديھا , 

صف الخمسينات , سجلت نجاحھا في الن إلى, والتي تعود بدايتھا في ايطاليا  «تناول وتحرير»حركة 
ن هللا ,  د ع الم ابتع ي ع ة ف ل حضور الكنيس ن أج تد نضالھا م ين اش بعينات ح ن الس اني م اش الث فع

ومي ,  داس الي ى الق داومون عل رابين وي دمون الق ا , يصلون ويق الھم مع دوھا مشكالتھم وآم د مري وق
  . , فاثاروا فضائح شجبتھا الكنيسة أكثروا من المعسكرات واألجتماعات المختلطة

ا في ارتباك , فھي ال تريد تحديث المسيحية , بل سھ, وجد ت الحركة نفمجمع الفاتيكاني الثاني وبعد ال
ك  ة الكاثولي د ھوي ة , لتأكي يح الحداث اعتزال»تمس نة  «ب ة . وس ة الغالب ق العلماني ين م1970منط , ح

ي حققمثل تلك  «حالة وحدة»اعلنت الحركة رسميا , اجتمع المريدون وأكدوا وفاءھم للعيش في  ا الت ھ
  . المسيح بنفسه بتوسط المعمودية

  في فرنسا 
ة»حصريا بمجموعات حركة اعادة التنصير تجلت  ة اللدني ة الھب ك من تحت   «تجددي ى ذل ة عل العامل

تانتية , في مشروعات اجتماعية متنوعة , وأصول  أثرة بالبروتس ة , مت ة كاثوليكي ة أميركي ذه الحرك ھ
ى شكل صدمة وھي رغبة عامة بالتجديد بعالق دس عل روح الق ة شخصبة مع هللا يعبر عنھا بتوسط ال

الروحانفعالية ال يستطيع العقل البشري فھمھا  زل  , ف يھم  القدس يتن ؤمنين ھؤالء ويجود عل ى الم عل
ائبيتكلم اللغا»بنفحات روحية , أكثرھا أبھارا  فاء العج ى الش درة عل ون . «ت , والق د عاش المؤمن وق

والي ( ددھم ح وا ضابطين 200000ع ين , وعاش باب المتعلم ن الش را م تقبلت كثي ات اس ي تجمع ) ف
ل , شأن المسيح ى األنجي ل حياتھم عل ا»يين األوائ وال المسيح بحرفيتھ ا  «في ممارسة أق وفي فرنس

ومي استمر  انوني العم ادة الوضع الق ىالتفاوض والنضال من أجل أع ك في  إل ى ذل المسيحية , وتجل
ا ,  اإلسالمالتنصير ومعاودة  تحالف مجموعات أعادة د مع اودة التھوي ة الحجاب ومع د أزم خاصة بع

  في مرحلة اولى.  «المدارس في », ألحتالل الحقل العمومي , ولو اإلسالمي
ة  دة البابوي وني س اء بول د ارتق ا , فبع رقية ايض ة والش ا الغربي ت أوروب ير طال اودة التنص نة ومع س

دة  «سة الصمتانقالبا على كني»اعتبر ذلك  م1978 ي بولن ار النظام الشيوعي ف ي انھي ه ف حقق آمال
رى ا األخ اق أوروب دي أللح تار الحدي دمير الس ة» وت ة األوروبي ث  «بالجوق لوفاكيا حي ي تشيكوس فف

نة ا س ا الباب لطة ,زارھ ن الس ي م طھاد حقيق ة ألض ت الكنيس ه  م1990 تعرض ا تراتيل مع فيھ وأس
  . من أساقفتھا التاريخ ومواعظه أبرشيات كانت محرومة حتى ذلك

ع انتشرت معاودة التنصير في أوروبا كجواب على األزمة األجتماعية في السبعينات ,  ة لتطل في رغب
اق  ن اعتن نوات م د س ة , بع ن اآلراء الفردي رة م ن كث األعراب ع وقراطي ب ائق»ديم ل  «حق ال تقب

ية المناقشة , مع التساؤل : ھل التوتر الروحي الفذ في البالد سيستم اة السياس ر بعد استرداد حرية الحي
ل  ذا , وھ ه ھ زول في ذي ي وم ال ي الي يموت ف ه س ة , أي ان دي التوتاليتاري ى تح ل عل ط رد فع ان فق ك

راءة  د من ق ة الخروج من الشيوعية , ال ب اودة التنصير في عملي ات مع م رھان التحرير ؟ ولكي نفھ
  .«النمط البولندي»

   هفي بولند
ة الكاثو إلىنتماء الا يا ليكية ھو من أھم السمات المكون تانتية وروس يا البروتس ين بروس دة ب ة بولن لھوي

ة وتشجيعھا وصول رحال جدد األرثوذ ىكسية , ومع النازية التي قامت بمحو منظم للنخب الثقافي  إل
ا  نة السلطة , لم يكن في مقابلھا اال األكليروس , فصفته سخنت وتفكيك م اضطر النظام  م1956س , ث

  . للحصول على حالة اجتماعية مستقرةالتعايش معه  إلى
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ا بكانت بولندة مختبرا لمعاودة التنصير ,  ة نوفاھوت ال كنيسة في مدين يد العم ا فحين ش القوة , افتتحھ
ة) شاھدا كارول فويتيال (البابا فيما بعد ة الكاثوليكي د الھوي ة ملحدة  لكفاح عنيد في تأكي دء  في دول وب

  . حتعملية التنصير من ت
ة الواحة»ثم تأسست  ع رو «حرك يم م رة لتق دت مخيمات مبعث ر فعق ا التفكي ة قوامھ اة جماعي ا حي ادھ

ع والصالة والمقاسمة ,  اثوليكي م د الك ل الم راكعين»واكتم ورة ال بعينات ,  «ث ة الس ي نھاي  ليصبح ف
انت الكنيسة ك م1989و  1981, وبين تت من فوقأالمحادث السياسي للسلطة , محاولة التنصير ھذه 

اطق دني  الن ع الم م المجتم ز باس ا , وتقليصھا  المتمي ات تحجيمھ ادة النقاب ة ق ع محاول ى, م وة » إل ق
  .النزاع حتى زوال السلطة الشيوعيةوبقي  «روحية

  المثال التشيكي المناقض 
ى أكثفي البالد التشيكية كان الوضع  م يحصل الحزب الشيوعي عل ا ل دة , ففيھ ر مناقضا لوضع بولن

وى  ا أعالن الحزب صراعه السياسي واألداري ضد ق ات , من ھن ي أي انتخاب من ثلث األصوات ف
م تكن الرجعية وعلى رأسھا الكنيسة الكاثوليكية .  ا ل ة , كم ة القومي ل الھوي غيران الكنيسة لم تكن تمث

ك ائل  تمل ون  الوس مي  لتك اطق الرس م   الن ع باس دني ,   المجتم دىالم الن  فل ام  اع ة   قي جمھوري
ى رب األول داة الح لوفاكيا غ نة  ,’  تشيكوس ا , وس ي بوھيمي عا ف ة واس داء للكاثوليكي عور الع ان ش ك

  . لتعليم الطائفيا  شھد تأميم أرزاق الكنيسة , وألغاء م1948
ان ,  ة والرھب انية مأساوية آلالف الكھن ائج أنس ان ذا نت ذين ھذا التدمير للھيكلية الخارجية للكنيسة ك ال

راخيص ممارسة القسعرف انوا وا السجن والنفي ومعسكرات العمل , حتى الذين حصلوا على ت وسة ك
  . خاضعين لرقابة بوليسية

ك , ات التنصير من تحت كيدأت حر دة المسيحية في ذل دة بالعقي رة األوالد , المتقي ائالت الكثي مع الع
ا  يوعية , «المفاصلة»فعاشت ھويتھ ة الش ة عن المجتمعي ي  أو المنقطع ة»ف ادي األسر المعيل م  «ن ث

وير  ة وتط ة لتنمي الم»جرت اتصاالت دولي يحية للع تم الت «صورة مس ة الصالة واف ع جماع صل م
  . ة في فرنساالمسكوني

اد  نة (الرعب «ھروزا»ولما ع ى م1968) س ة  إل د أن أقصاه سكريتارية الشؤون الديني ع », بع ربي
بعينات ,  تجدد العداء السافر للكنيسة وأفرادھا «براغ ارا من الس باألبتزاز والتھديد والتخويف . واعتب

ة األخرى برز موقفان بين الكاثوليك :  اودة التنصير من تحت , وفي الجھ ز لشبكات مع فھناك تعزي
ى تصورين مختلفالتزام قلة من الكاثوليك  ان عل ا مبني امالن ولكنھم ين  باألنشقاق والخروج , ھما متك
  . مجتمعلمكانة الكاثوليك في ال

بالد ظھرت انق ي ال ة ف ام الديموقراطي د قي ك , سوبع ين الكاثولي ر ب زام السياسي امات أكث بسبب األلت
وقراطي»تأسيس  إلىلفريق منھم , لكن رجاالت الكنيسة سارعوا  ا راحت  «تحالف مسيحي ديم , كم

ا  ىء قواھ زام مع النظام الشيوعيحركات معاودة التنصيرمن تحت تعب ,  مقترعة  , رافضة كل الت
  . للمسيحية الديموقراطية

اني ,  ان الث د الفاتيك ا بع ب م دا لري ا واضعة ح د ھويتھ ة تأكي اودت الكنيس بعينات ع ط الس ي أواس ف
انوا يتطلعون  ؤمنين ك فواجھت خيارا مستحيال , لتشجيع التنصير من تحت أو من فوق . فعدد من الم

 -قة األخيرة التي ھي في عھدة الكنيسة , تظل تابعة ويعتبرون أن التعبير عن الحقي الديموقراطية  إلى
اعي مكلف برسالة  «حزب مسيحي»ن حريتھم , وليس ثمة علبحث البشر  -في ھذا العالم  تنظيم اجتم

ذا  ا سواه , وھ ي ال يملكھ ة الت ى الحقيق ة»جرى ضبطه على الحق أو عل ى الديموقراطي راه عل ,  «أك
ىليس حاضرا اليوم في حقل العودة  رى اإلسالم إل ن نلبث ان ن ا ل راق  , ولكنن ذا األخت ل ھ , في ا مث

  . يركيينمأشكال مختلفة , في عالم األنجيليين والسلفيين األ
  أنقاظ أميركـا
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لفية  ر مصطلح األصولية الس نوات ا fundamentalismظھ ي س ور اثنلف ر ظھ ى أث رين عل ي عش
تانت المعارضين تضم مقاالت ال «األصول»تحت عنوان  م1910عشر مجلدا سنة  وتيين البروتس الھ

  . أو حل وسط , مع الحداثة المخيمة لكل تسوية ,
ة  ي تحظر كل نظري ة الت وانين الوالي وحين حوكم أستاذ على تدريسه نظرية تطور األنسان , منكرا ق

ة  م1925غيرموافقة على رواية الخلق األلھي لألنسان سنة  ة الحداث , برزت األصولية أعالميا , مقابل
تملتنادي بھا المؤسسة البروتستانتية ,  يالليبرالية الت ا يش  مؤمنة بعصمة الكتاب المقدس المطلقة , وم

  .عليه من أوامر سياسية واجتماعية
رة  ارت م ي أش اءات , الت ن األحص ان م تفاد الطرف زاع اس ذ الن ي ھ ىوف ؤمنين  إل دد الم ادة ع زي

ر  ايا العش دين بالوص ثال,والمعتق ون م ذين يمتلك ا أوال ون  علي ادر األنجيلي ى, فب ام  إل راء األھتم بفق
  نوب , كما عزمت كنائسھم على نشر رسالة المسيح في العالم . جال

وين  ات وتك ر الرعوي ة عب ة ھام واألنجيليون ينحون نحو الخالص الشخصي , مع ممارسة اجتماعي
اول الشر ة . وھي تتن ة عالي وة وتقني ة تستخدم وسائل األعالم بق ة شبكات قومي ر تعري ور واآلالم عب

دائھا ,.  ة وف اودة الخطيئ ة لمع ذه الحرك ن هللا , ھ اد ع ي األبتع و ف ر ھ بب الش د ان س د للتأكي وتجاھ
  .ر من تحت ظل بعدھا السياسي مغيباالتنصي
ام و أوزا ذه الحركة جسدھ ي غراھ ومي بيل ى الصعيد الق األول  عل رتس , ف اتطور (إل روب ) حيائي

تحمس يستمع شدة متجولة , ھي تجمعات حا ىفي مھرجانات كبرى ومع جمھور م ذاب  إل وصف الع
ر األزلي الذي ينتظر الخاطىء , وھذا الواعظ استطاع أن يتوسل األذاعة ثم التلفزيون ليصبح أحد  أكب

اھير  الميين المش ركيين والع د»األمي ول  وق ةح ى اإلنجيلي ة إل اھرة ثقافي ر .  «ظ واعظ اآلخ ذلك ال ك
ل الخارقة في حمالته الصليبية من أجل المسيح  روبرتس صاحب الشھرة ة وينق ان يشفي بعجائبي , ك

ه , وحين يصرخ  ه يطرد الشيطان من ى المريض كأن ده عل ون , فيضع ي ر التلفزي ذه عب احتفالياته ھ
أن صرخة الشيطان المسعور  انطلقت... ولكن أحدا لم  إلىالواعظ المريض ليدخل في األغماء ,يشير 

رة , و رة يشف مباش ات الكثي دا , والتبرع ه حاش اھيري ل د الجم ان التأيي ك ك م ذل ه  -رغ ه وألمثال   -ل
ايكر ,  لشفائھم ,  ضرورية  يعتقدونھا  , والمتبرعون تتدفق  الدوالرات  بماليين يم ب (ھناك ظاھرة ج

  .سنة) 45ھا ثم حكم بالسجن الواعظ المحتال الذي جنى ثروة طائلة واقترف اآلثام كل
ا الشفاء الع نة»جائبي كم تكلم باأللس ا البشري سوى هللاأي التحدث ( «ال درجا في بلغات ال يفھمھ ) ان

ألة  ة, ألن المس ىليست المساعدة للتوصل ممارسة اجتماعية تسير عكس ممارسة الكنائس الليبرالي  إل
ا  ا كانت  ىإلالرفاه والغبطة في ھذا العالم , بل لتقويم عالقة الفرد المضطربة مع الخالق , وأعادتھ م

  . «بألھام الروح القدسلة المسيحية يالفض» عليه , وذلك بأدخاله في جماعة أو متحد , تحركه فيھا
ثم تغلغلت ھذه الحركات في األوساط الكاثوليكية , وكانت وراء ظھور اللدنيين الذين قطعوا األطلسي 

ون أن  إلى انوا يؤمن ات الكنيسة أضعفتھا ا»أوروبا , والكاثوليك ھؤالء ك ا آف ي انتقلت اليھ دوى الت لع
  . «الينابيع إلىالذي يسمح بالعودة  المجتمع , ولذا فأن ألھاما من الروح القدس ھو وحده

ه حظي  م1980سنة  ين أن اخبين تب ل ألصوات الن ي تحلي ان , وف د ربغ د واسع من انتخب رونال بتأيي
ة  ةالحركات الديني ري اإلنجيلي ة جي ذه الحركات كانت حرك ة ,  , وأكبرھ ل األخالقي ىفولوي جانب  إل

ا ألير صأخرى ضغطت لمعاودة تن ى رفض سياسات نأميرك ذه الحركات عل د اجتمعت ھ ا , وق قاذھ
دععدم اطا» اجتماعية للدولة , منھا السماح باألجھاض الذي اعتبروه  ة  ة للمسيح , وق وضعت الدول

  . الذي يجعل العصيان المدني مشروعا, األمر «نفسھا خارج الشريعة
ا بصراط هللا»: وقال فولويل ادة يحكمون أميرك ان  « ونھجهأن على األميركيين انتخاب ف ذا ك . وھك

ان يطرح نفسه  عون كلھم األنتماء األنجيلي ,يدّ  م1980 سنة  المرشحون الثالثة رابح ك لكن ريغان ال
الة الك اھى مع رس ي تتم ة الت ة األميركي اتتكبطل الوطني بيت »المتحدة  اب المقدس , وتجعل الوالي

  . , فتميز «المقدس الجديد
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ا جرّ  ن . كم ة داروي ول نظري كوكه ح ة ش ه األنتخابي ان خالل حملت دى ريغ د أب وي وق ام الترب م النظ
اطي المخدرات المحايد العاري من األخالق ,  ة وتع اقم الجريم ال بعد تف ين ن , وحين خاطب األنجيلي

  . «المقدسعام الكتاب »  م1989, ثم ھة الذي جعل رضاھم 
ين  -بعد السبعينات  -وقد أكدت األحصاءات  ا , أن األنجيلي التي يحترمھا األميركيون كثيرا ويوظفونھ

لزادوا قوة وعددا , ففي المجال ال ان نصفھم ذلك  الھوتي قب دويين», ك ة  «مھ أي في تشاؤمية ثقافي
دنيا أخذھم يو وسياسية ,يرون أن األمور ستسوء على األرض , وأن هللا يصطفي مختاريه م من ال  وھ

  .أجل هللا ومن أجل الخير من عملن قدرة األنسان على الم نويائس
ةلقد عاشت الطائفة  وبي  اإلنجيلي ي الريف الجن داخلي ف ى ال بعينات , حين جاءت ,في المنف ى الس حت

رن  السياسة , وھو ما ظھر جليا في الربع األخير إلىأجيال شابة لعبت دورا في انتقال الطائفة  من الق
ر ا  العائلية الموروثةتركوا الھامشية دون أن يتخلوا عن القيم  حين  العشرين , ات مستخدمين أكث لتقني

  . حداثة للدفاع عن معتقدھم
 و  «بوب جونز»مھمتان أنجيليتان  ھما : وعلى الصعيد الجامعي , كانت ھناك في الستينات جامعتان 

ه في أنشاء  يراألخ بلغ المشروع  و  «أورال روبرتس» ة للطب  لتصير ذروت ان»كلي ة األيم  «مدين
ة ة زاعم م1979نة  س فاء من األمراض  إمكاني يم الش يطانية ,تعل اءت بالفشل .فالش ة  ب ا المؤسس أم

ا  ر تسييس م األكث ا تحت اس ي فرجيني ل ف أھا جيريرفولوي ي أنش ي الت ةعجام»فھ جت خرّ   «ة الحري
ين  وف من المتعلم وّ الوعاظ , لي -أألل وق , أذ ك ي حمالت التنصير من ف ل ن سھموا ف جماعة فولوي

وبي ن ضغط (ل ة») م ة األخالقي ه  «األغلبي ا جعل ة خاصة , م ا األعالمي ة وتقنياتھ تخدما  الحداث مس
  .ية , وفاعال في السياسة والمجتمعمشھورا , وثريا جدا من الھبات المال

تثارت  ين اس تبدل وح انيين , اس داء علم ات أع ذه الحرك ل بھ ة»ـفولوي ة األخالقي ة » «األغلبي فدرالي
دد  «الحرية ة يحول تع ا مصطلح الحري الم , بينم وھواستبدال ذكي , فمصطلح األخالق محدود المع

ة ,  ل معادي ور ردود فع ه دون تبل ارالتخلي دالالت ذا ص تراتيجية وھك ن اس ة»ع يء سياس ل ش  «ك
ال  ى واألنتق ي اللع إل ه ف اعي دون توظيف دان األجتم ية . المي ة السياس ن ب ل م حب فولوي ا انس وبينم

ل النموذجي للمجتمع الراقي  أن روبرتسون الممث تانتي , السياسي بالمعنى الضيق ف األبيض البروتس
م  ائل «بوش»يستخدم والواعظ األنجيلي الشھير , خاض األنتخابات , وكاد ينجح لو ل ه  هكل وس وقوت

ل ھو توظيف  ه فولوي ام ب ا ق د المدى ضده . م ه روبرتسون في السياسة عابر , ألن بعي ام ب ا ق , وم
  . وليست أثرا وال سببا ,  السياسة ظاھرة فرعية

دة»وظھر خصم جديد ھو  ة الجدي ة ,  «الطبق ذين يصنعون المعرف راد ال وي من األف ق النخب أي الفري
ا ,  ات ونجاحاتھ ا الثالثين ة ألميرك ة»مثلت وھي طبقة وريث ة الدنيوي انوية العلماني ا  «األنس د رآھ , وق

ى الصعيد األخالقي  ة , وعل ز سلطة الدول ة بھدف تعزي وجدوھا األصوليون كابحة للمشاريع الفردي
ة , أيتنصّ  ة الكامل ع  ب نفسھا حامية للحري ل     م ا يمي ىم ة ,  إل دمّ الفسق والالأخالقي ة ت ر في أباحي

اف ع المح وليين م ة األص ت حرك ة , فالتق ن معرك د م رة . أذا , ال ب ذه األس ي ھ ديين , وف ظين التقلي
ل  ه فولوي وحظ توج ة ل ىالمواجھ يض الصغار» إل ن  «الب تفيدون م دفعون الضرائب وال يس ذين ي ال

بكات ة  ش اؤه   الدول ة , وأنش ه للجامع ان تأسيس ا ك ن ھن ة واألقتصادية , وم ية والثقافي ت »السياس بي
  . لوحيدات وتأمين من يتبنى أبناءھنلحضن الحوامل ا «النساء
ر ة مش روع وع الجامع ؤمن تمش وي ال ي ة»رب لةاب»أو  «بالقطيع ون  «لمفاص الطالب يدرس ق , ف وف

د و قي ات , ول دث التقني ون  وا أح م يخرج ومي , فھ لوكھم الي ية , وس اتھم الجنس ي عالق ىف اة  إل الحي
   . لينافسوا اآلخرين في كل مجاالتھم

  األميركيون لھم فرادتھم : األنجيليون و
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اولين ألستخدامھم  :أوال ة مفتوحة للوعاظ المق ذه السوق األميركي ة , وھ ر حداث ات األكث ة والتقني اللغ
ق رأس ل منط ون داخ ذين يتنافس روات .يكوّ ف الي ,مال ون الث ة وروح ان  ن ة ديبني ين حرك انس ب التج

  .موجود فقط في أميركارأسمالية 
ا اودة التنصير  : ثاني ة مع ال حرك ي انتق ىف ة ,  إل لوكھا السياس دة أيضا ,طريقوس اول  ة فري د ح فق

ل د الحرب , العم ون , بع ي «من تحت» األنجيلي ھم ف وا أنفس م وظف وق» ث ارك الحرب  «الف ي مع ف
مع أنه يملك صورة ليبرالي  اإلنجيلية إلىالباردة . وفي مفارقة أخرى , فالرئيس كارتر أعلن أنه منتم 

  . نجيليون, وھو مصطلح يمقته األ
نجد أن المناضلين المسلمين كانوا من الفالحين الذين ھاجروا من الريف  , التشابه مع المسلمين وفي 
ا , خريجو جامعات  أيضا  اؤھم األنجيليونرطراف المدن , وھكذا بدأ  نظأ إلى وم جميع م الي , وھا ھ

ون العلوم التطبيقية , يكوّ  إلىمع ميل  ة مضادة»ن يمللم «نخب ة , ن  سكين بالسلطة والمنتج يم الغالب للق
رة  اإلسالميي العالم وف ذه السلطة األخي ة»تسمى ھ يا المغربن ا ھي  «األنتلجانس ة »وفي أميرك الطبق

  . باألنسانوية العلمانية الدنيوية متغذينمن ال «الجديدة
  فتداء اسرائيلا

نة  رائيلي  م1984س ام األس رأي الع ف ال ودي»اكتش ري اليھ يم الس ت الش «التنظ د أن أوقف طة ربع
ل مجموعة يھوأعضاء  ة الخلي ا من جامع ا اغتالت طالب تبه بأنھ ة يش ال  اإلسالميةدي , وحاولت أغتي

غوش » إلىلتفجير المسجد األقصى . والمجموعة تنتمي   فلسطينيين , ووضعت خطة  رؤساء بلديات
ؤمنين «ايمونيم ة الم ان أو كتل ة األيم ي ) (كتل د حرب تشرين الت دت بع ة ول ية ديني ة سياس وھي حرك
  . نفسانية للدولة اليھوديةبھزيمة  انتھت

ة  «غوش ايمونيم» د أسرائيل في مواجھ ادة تھوي د أع كانت تتابع مسيرة ذات أيديولوجية متشددة تري
ذه اني واشتراكي , وھ وم علم ا مفھ ة من  الدولة التي يسيطر عليھ د في مجموعة الحرك ادة التھوي أع

ىانتقلت  حين مح للسيطرة على الدولة , وتطاسرائيل والشتات  ابي  إل ي واألرھ , جذبت العمل العنف
ة  بالبعد المبتذل للكلمة , وھي تقع «اصولية»انتباه وسائل األعالم والدارسين , الذين أسموھا   في منزل

  .سيحية واألسالمية من ھذه الظاھرةالمنوعات المبين 
يفاراد (وھناك أيضا غالة السلفيين الذين يعملون على تجن ة يد الشباب الجامعي  والس الطوائف اليھودي

يھم ,) من أوساط المھاجرين الشرقية ق عل ية , وأطل حتى صار لھم في البرلمان وزن األحزاب السياس
  . يستغنى عنھم في أي ائتالف حكومي ) ولم يعد(أي الذين يخشون هللا «حريديم»اسم 

ة في سنوات  ودي حرك الم اليھ ىأي عودة ( «تشوفا»السبعين شھد الع ة) وحر إل ة اليھودي ة»ك  «توب
ة إلىأي عودة ( د بالشريعة اليھودي دون بالتقي ائبون ھؤالء , المتقي تدعوا 1613ـ) , والت  فريضة , اس
  . الصارمة بين اليھود وغير اليھود «المفاصلة»أو  «القطيعة»

ر اسرائيلوقد انشرت ھذه الح ا ركات في بلدان كثيرة غي ا ,, وكانت لھ من  ظواھر متنوعة , , محلي
د تح معاھ دس ,  ف ي الق ة ف يغن تلمودي احيم ب ادة من ديني بقي ا ال ىأو وصول تحالفھ نة  إل لطة . وس الس

  .في ھذا الموضوعصدر كتابان القيا شھرة واسعة , لمؤلفين تائبين , كانا أمثولتين أدبيتين  م1978
دي كان يقدم كاتبه نفسه فيه كيھوأي : أن تكون يھوديا , لشيمون ھورفيتز ,  «الوجود اليھودي»كتاب 

يم تتعارض يعي مآزق المجتمع الغربي  ذه الق وقيمه , وقد اكتشف بعد دراسته في معھد تلمودي أن ھ
وراة »كليا مع الثقافة اليھودية  فالغرب يسعى ألشباع الفرد في سياق من المادية ال حدود له , ولكن الت

لمئير شلر , الذي أراد  «دةطريق العو»والكتاب الثاني  .«ھي التي يمكن أن تعطي الفرد معنىوحدھا 
ة , وھو فيه أن ينتقد المجتمع العلماني الدنيوي , انطالقا  ة والدنيوي من موقع المعرفة المزدوجة الديني

ة  «المسه الوحي األالھي»أن  الذي درس التوراة في نيويورك , بعد وقد استخدم علوم العصر , واللغ
ي  ائعة ف ك (الش ين التفك انية ليب وم األنس ى االعل ذي يرق ىل ايماكتاب إل ات  )ت دورك ن آف ه م ا يحدث وم

وحي األالھي إلىيصل لاجتماعية وأعراض عصابية ,  أوامر ال د ب  أن اليھودي مجبر تلقائيا على التقي
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تطيع  ,  و ال يس ك  -وھ د ذل ي  -عن يم ف ة»أن يق ة الدنيوي ه أن  «المدين ل علي ا»ب ييل «يقاطعھ ع ع ش م
  . طائفته مشاركا في مجھوداتھا

دان البه لھرمن برانوفر , فقد اغتنت  «عودة»ما كتاب أ ي مي ر ف الم كبي حركة , ألن المؤلف , وھو ع
ات »ية , عالج المسألة اليھودية علميا ئمغناطيس الدينامية الما فھو لم يجد حججا ضد الدين في النظري

الج سوى التفاعل  ا العلمية , حتى في أكثرھا حداثة , بل اتضح له أن العلم ال يع ين الظاھرات , بينم ب
  .«لدين يكشف جوھر األشياء وموضوعھاا

ر  ذلك اعتب ة , ل ة اليھودي ديني للھوي د ال د البع ه بتأكي الصھيونية »والكاتب روسي يھودي , أنھى كتاب
اسسة على مؤالم «اليھودية د ناضل من أجل  «فھوم دنيوي علماني انحرافا أثيم الم . وق ي الع ره ف فك

  .ودية عالمية منذ أواسط السبعيناتھيئة يھ «توبة»حركة  كله , مساھما في جعل
وفي أميركا , ھناك تجسيدان للھوية اليھودية : اليھودية األصالحية , وھي التي تمارس النقد التوراتي 

ىرافضة الطقوس ,  ا  إل د أن قيادتھ اد ح ة األتح ى خريجي جامع ع الجوائز عل ل توزي ي حف دمت ف ق
ة .  ة غيرمحلل ة أطعم ار العبري ار تي ذا التي ل ھ ي مقاب افظ»وف ودي مح وس  «يھ رام الطق د ألحت يجاھ

ار المستحيل وأحكام الشريعة , موفقا بينھا وبين قواعد الحياة العلمانية  , مما أتاح له األفالت من الخي
ى  بين الصراطية األرثوذكسية م يعمل عل ة , وھو ل ة»وبين األنصھار الذي يمحو الھوي مع  «القطيع

  . محيطالمجتمع ال
ةفي اسرائيل و بالد العربي ة») في سكن السفرديم (الوافدون من ال دن  التنمي ة ,  «م في أطراف الدول

يطر .  كيناز المس ع األش دن ومجتم ذه الم ي ھ ين ف ين المقيم ا ب ان قوي اوت ك  م1967لكن حرب والتف
لحة  القوات المس ا , ف افي عميق وازن الثق زت الت ة  -ھ ة دنيوي ت علماني و كان مح حق -ول را س ت ظف ق

ة  مع حدود أرض بانبعاث جملة من القيم الدينية , ذلك أن دولة اسرائيل باتت تتطابق بصورة تقريبي
  . ن لم يكن متدينا أصبح كذلك اليوم) : كل مقال دايان (وزير الدفاع يومھا الميعاد التوراتية ,

ة اسرائيل كانت األداة الحاخام كوك وابنه زافي  الذي قال بھذا الشعور الصدمة تجلى على يد  ان دول
يئة الالوا ة للمش ا المطاب عي ة قوامھ ة االھي ذ لخط ان المنق ھا ك ة , فجيش ة األالھي دود الدول ين ح ة ب ق

  .وأرض الميعاد
الم اليھ ي الع تين ف نوات الس ت س د كان ي  -دي ولق ا ف المكم يحية  اإلس وين  -والمس نوات التك ي س ھ

وين  ادة تك ات أع ديولوجي لحرك راألي ديني .  األم ي ال رائيلية ف رب األس تلعب الح دورا  م1973وس
ة  ات التقدمي ار الطوباوي ات انھي ي عملي را ف عبيا كبي ة ترجمت ش ات األقتصادية واألجتماعي , فاألزم

  . كما في العالم المسيحي اإلسالمي تحول في اسرائيل والعالمببانتفاضات مؤلمة , أسھمت 
ونيم» وش ايم نة رأظھ «غ ھا س اوز  م1974ت نفس ا تج رائيل بأنھ تقبل اس ا لمس اغت رؤيتھ , فص

ة ,  ة الدنيوي ھيونية العلماني رة للص اد فك رائيلأرض اس»ألعتم ل أرض اس ة مح  «رائيل التوراتي
ة  ا يھودي ا ألنھ ازل عنھ ىورفضت كا مقايضة لألرض أو التن وشجعت سياسة األستيطان األزل ,  إل

وق معاودة التھويد»مكرھةالسلطة السياسية على خوض  ذاب  «من ف ة اجت ذه الحرك د استطاعت ھ وق
ة واألدارة  رائح الدول ي ش حا ف ا واض ت تعاطف دين ونال ن المؤي ر م ي  م , ثالكثي ا ف ل نجاحھ تجل

  . ال الدين في السياسة بقدر أعظم)ألدخاألنتخابات , (
,  حين ظھرت ھذه الحركة في الحيز السياسي كثرت المظاھرات وتشجع األستيطان الذي كان خجوال

أھداف غوش أيمونيم بمعاودة التھويد من فوق , ومن على حتى جاء بيغن فأعطاه مشروعيته مصادقا 
كانت الحركة  كما ,  مرةاأن صادقت الدولة على استيطان يھودا والس الحركة  الضغوط التي مارستھا

  . اسرائيلة اليھودية على كامل أرض جدا من أعادة سيناء , ألنه يخالف مشروع السيطر مستاءة 
ة  ؤالء وقتل آمرين ھ ين المت ة ب ى مستوى األيديولوجي ة عل به مذھل وه ش ل وج ل كيب د المؤلف جي ويج

نحن  م1980 السادات سنة ول  -, ف وق ,  -يق د أو تحنيف من ف ة تھوي ام عملي العنف ضد ارتكبت أم
  . رمز لتسريع تحول الدولة
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  أكتساح العالم 
ية , ليشير  «يوم هللا»به وفي الباب األخير , يلخص جيل كيبل كتا اوين الرئيس ىفي استعادة العن أن  إل

اودة  الم  اإلسالمحركات مع ي الع دما ظھرت عالمات تفكك ف أن نجاحات  اإلسالميتنامت عن , وك
ي  ل السياس زاء للفش رح ج ت أص الميين كان اعي األس ذ  واألجتم ة من ب الحاكم ادي للنخ واألقتص

في  اإلسالميةصر بين ظھور عبد الناصر وانتصار الجماعة فثمة ربع قرن تفصل في ماألستقالل . 
ات حرم جامعة القاھرة , وفي الجزائر  ا  أال في انتخاب ى نجاحاتھ اذ أول ة األنق  م1990, لم تحقق جبھ

  . محاربة منظمة التحرير اإلسالمية البلدية , وفي فلسطين  كان ينبغي انتظار األنتفاضة لتبدأ الحركة
ة مفھ إلىوھنا يشير  ا  اإلسالميةوم الحكم ليقول : أن علي بلحاج خطيب الحرك ان دائم ة , ك الجزائري

ل يجد ضد الديموقراطية  ق شريعته , وكيب ه تطبي ر حاكم  واجب ھا االهللا عب يادة ال يمارس ده الس , فعن
ا , ويضيالعذر لعدم فھم المسلمين  د عليھ ادوا بع م يعت ات ول ف للديموقراطية ألنھم يعيشون ديكتاتوري

ه بأن استخدام العنف ضد الدول الكافرة وضد المسلمين المتغربنين أصبح اليوم عنصرا ال ي مكن عزل
  . عن الحركيين األسالميين

التي ترى الدولة  «غوش ايمونيم»التھويد من فوق مع وفي مملكة اسرائيل يستعيد ما قاله عن محاولة 
دأداة الواعية لمشيئة المسيح المخلص , فيجب تسريع طف ا ال امتشاق السالح لت دعو رتھ ا ي ميرھا كم

  .سيد قطب وتالمذته
د ضد  أما مواجھة المريدين فھي عند المسلمين ضد األنظمة , وبالعنف , بينما ھي عند حركات التھوي

وق  ن ف ات التنصير م دمتھم الفلسطينيون . فحرك ي مق ي , وف أ األجنب ىال تلج ي  إل دا , ال ف العنف أب
ا أوروبا وال في أميرك ا   , جل م ا لقيصر لقيصر وم ا , وھي بذلك ال تطعن بكلمات المسيح : م

ذا  د يكون في ھ واطنين , وق ة الم تريد ھو األصالح دون اطراح مفھوم الديموقراطية , ألنھا تتكلم لغ
ة اذا نجحت ال يمكن  «قسر ديموقراطي» ذه العملي ل ھ ة فقط . ومث يم العلماني وب ھو تحج ألن المطل

  . التنصير من تحت اال مع معاودة تصورھا
ى حدة ,  ل وفيما يتعدى أوجه الشبه ھذه , فأن بين الحركات تباينات عديدة , موجودة في ك ذھب عل م

وم  اإلسالميفأقفال النظام السياسي في العالم  ه مفھ وغياب أفق الرفاه , يشجع اللجوءالى العنف , يغذي
الم المستوحيدي أوحدي  ي الع ا ف درج في المذھب للكون , أم ة تن ذه الحركات ثنائي يحي فاكتسبت ھ

ى «من تحت» كما في اليھودية والمسيحية أفضت حركات اإلسالمالديني نفسه ,وفي  ة مع  إل القطيع
  . منطق المجتمع المحيط

غالة األرثوذكس ,  دويا في العالم اليھودي , فالحريديم منأن نتائج العودة أو التوبة ھي أكثر ما تكون 
تند  اإلتساعوا شبكة طائفية بالغة أنشأ ىمقفلة  تس ع عادات  «بالمفاصلة»وھي تعمل  ,  الشريعة إل م

ة تقييد للنسل ن تعليما وزواجا دومنطق المجتمع المحيط ( ) وذلك لحفظ أنفسھم ضد أغراءات اليھودي
أ  م يلج تات فل ي الش ا ف ة . أم ىالمعلمن و»  إل ذلك ,  «الغيت ات ك المحرك م  اإلس ت ل ن تح د م تعتم

ا األنخراط في ھا عندمع البيئة , فالمسألة  «المفاصلة» اذ شعب من مخاطر الصھر , وانم ليست أنق
  .في األنسانية جمعاء اإلسالملنشر مسار متنام 

دى  ى الم ا عل ل معھ الم , تحم اح الع ا ألكتس وازاة بعضھا بعضا , وطموحھ ا بم ات جميع ذه الحرك ھ
زاع  و الن زاع , ھ ق ن ط , منط ين  أوالمتوس رب ب ؤمنين»الح د  «الم ادة تأكي ن أع ون م ذين يجعل ال

  .ية بمقدار ما ھي حصرية استبعاديةھي حقائق خصوصلحقائق  «امعيار»وترسيخ ھويتھم الدينية 
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  عالمــعرب والـال
  واصل متكافئ ومنتجـو تـــنح

  أ.د. كمال عبد اللطيف                    

            

  تمھيد      

  

يواجه العالم في مطلع األلفية الثالثة إشكاالت جديدة مرتبطة بالتحوالت الحاصلة في 

الت مظاھر عديدة شكا. وتتخذ ھذه اإلنھاية القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين

ومتنوعة، ففي المجال السياسي نالحظ أن انفراط عقد المعسكر االشتراكي، أدى إلى إحداث 

أما في مجال ثورة االتصال  .شرٍخ كبير في مجال العالقات الدولية ومنظمات العمل الدولي

جملة من  يقاع التغير درجة غير مسبوقة، فإننا نجد أنفسنا أمامإوالمعلوميات التي بلغ فيھا 

في  المعطيات التي تحتاج إلى كثير من الفحص والفھم، للوقوف على مختلف تأثيراتھا

 .الواقع

ولعل أخطر مظاھر التغير في النمط الجديد الذي اتخذته العالقات الدولية بعد نھاية 

استمرار غلبة مبدأ القوة على  تتجسد في بؤر التوتر العديدة الكاشفة عن ،الحرب الباردة

يجاد إفقد تضاعفت أزمات العالم لعدم قدرة المنظمات الدولية على  .أي الحق والتوازنمبد

، وذلك بحكم ارتباط وتداعياتھا المخارج والحلول المساعدة على محاصرتھا والحد من آثارھا

 .األكثر قوة في المشھد السياسي العالمي واألقطاب السياسية ھذه المنظمات بمصالح الدول

عدالت العنف في العالم بصورة مخيفة، واتخذت أشكاالً عاكسة لكثير وقد ارتفعت م

في لغة القانون وقيم  حصل تراجعٌ ومقابل كل ذلك  .من مظاھر الفوضى واالضطراب

ً أمام تصاعدِ التعاون والتآزر في الھيمنة أملتھا مصالح الدول  إرادةٍ  ، وأصبح المجال فارغا

فسادت لغة التسويغ التي ال تتردد في األقل قوة، العظمى، وذلك على حساب األمم والشعوب 

وفرض اختياراتھا السياسية  ،لترھيب العالم ،توظيف ترسانة القوانين وأسلحة الدمار

                                                 
  . أكاديمي المغرب  
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واالقتصادية عليه، رغم تنافي ذلك مع مقتضيات التنوع والتعدد في العالقات الدولية 

 .المتكافئة والعادلة

مشاكل ال حصر لھا،  كما ھو معروف حقةواجھت البشرية في حقب التاريخ المتال

من مواجھة  مبادئ التعاضد والتكافل، وبناء مشتركات في الفھم والعمل وتمكنت انطالقاً من

شكاالتھا. وإذا كانت قد انخرطت في ملت على ايجاد الحلول المناسبة إل، كما عقضاياھا

ً في بعض بعض األحيان في ترتيب عالقاتھا بلغة الحرب والعدوان، فإنھا اس تطاعت أيضا

منعطفات التاريخ االنتصار على كثير من األزمات الحادة وتجاوزھا بالحوار والعمل 

 .والتفاھم، ومدعمًة مبادئ السلم والتوافق بذلك قواعد التواصلِ  رسخةً مُ الدبلوماسي، 

م صحيح أن مشاكلنا اليوم أكثر تعقيداً، وأن أسلحتنا أكثر فتكاً، وأن حروبنا تھدد العال

م دخْ تَ سْ مل أن تُ حتَ أجمع وبدون استثناء، بحكم األجيال الجديدة من أسلحة الدمار الشامل التي يُ 

الوقت نفسه أن تجاربنا في التاريخ اليوم أكثر تنوعاً  ينبغي علينا أن ننسى في فيھا، اال أنه ال

تجاربنا في وأنه بإمكاننا أن نبني بقليل من المرونة وحسن التوافق المستندين إلى وغنى، 

معطيات ال حصر لھا في المواءمِة المساعدِة على ايجاد الحلول المناسبة لقضايانا  ،التاريخ

، بحكم مبدأي المرونة والتوافقينبغي إذن إغفال أھمية  . فالفي السياسة واالقتصاد والحرب

ينبغي إذن أن  الأنھما يسعفان ببناء قواعد في العمل مبنيٍة على قيم التوازن والسالم واألمن. 

، ل من دور دروس التاريخ في تركيب المواقف المساعدة على التوافقات التاريخيةقلِّ نُ 

نساني في العيش المشترك داخل التاريخ، بل ينبغي علينا أن نستحضرھا الراعية لرصيدنا اإل

الجديدة في السياسة والحرب  ناباستمرار، ونعتبر أنھا وسيلة من وسائل مواجھة قضايا

 .تلف إشكاالت التاريخومخ

أن العالم في نحن نعتقد ان عالمات عديدة حادثة في مطلع األلفية الثالثة، تشير إلى 

وأن بعض الوقائع التي حصلت في العقدين األخيرين من القرن  طور إعادِة تشكٍل جديد،

بغي نذلك أنه ال ي .الماضي تكشف عن جوانب ھامة من المالمح الكبرى والعامة لھذا التحول

تحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي لم تكن حدثاً بسيطاً، واليمكن أن ننسى أن عملية انھيار اإل

ً بمعايير التاريخ والسياسة. كما أن عدم قدرة المنتظم الدولي على  ً عرضيا أن تكون حادثا

 ايجاد الحلول السياسية المناسبة لبعض المشاكل التي خلفتھا المرحلة االستعمارية ومرحلة
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، ي لفلسطينسرائيلمشكل اإلحتالل اإل الحرب الباردة في مناطق كثيرة من العالم، ومن بينھا

قوى الدولية الداعمة لإلحتالل قد راكم بدوره كثيراً من العداء التاريخي بين العرب وبين ال

 ..سرائيلي، وھو األمر الذي حال دون حصول األمن والسالم في المنطقة العربيةاإل

دئ القانون الدولي التقليدية تتمتع بالصالبة التي كانت لھا في زمن الحرب لم تعد مبا

فقد تم اختراق مبدأ السيادة وعدم التدخل، كما تم تجاوز مبدأ عدم جواز استعمال الباردة، 

 ...القوة بالبحث عن الحلول السلمية للنزاعات بين الدول

تضعنا في قلب  ،ت مركبةذن في واقع عالمنا المعاصر إشكاالإنواجه لقد أصبحنا 

إعادة ترتيب نظام العالم، وھو األمر الذي يدفعنا إلى ضرورة االنخراط في معركة المساھمة 

االيجابي في مواجھة ھذه القضايا، بھدف فھمھا، والمساھمة في عملية ايجاد الحلول المناسبة 

قيم التساكن نظرنا لھا، بجانب كل القوى المؤمنة بحتمية العمل المشترك، الذي تفرضه في 

والتعايش، من أجل إنسانيٍة أكثَر وفاًء لقيم التعدد والتوازن والتعاون والعدل، وھي القيم 

 ..التي دافعت عنھا كل العقائد والفلسفات في التاريخ

صحيح أنه تقع اليوم فوق جغرافيتنا وفي قلب مجتمعنا وثقافتنا كثير من أشكال 

العربية بالذات تتعرض ألصناف من العدوان الھادف إلى  االختراق والتمزيق، وأن أوضاعنا

وطموحنا في امتالك مقومات الكرامة  بمشروعنا في النھضة،تحقيق غايات العالقة لھا 

 ينبغي أن ، إال أن ھذا األمر الحاصل اليوم بفعل شروط قائمة الوالحضور الفاعل في التاريخ

إننا نتصور أن أوضاعنا الفعلية المتردية تشكل بل رادية أو القسرية ، يدفعنا نحو العزلة اإل

والمناور، للتمكن من تھييء  يد من بذل كثير من الجھد المقاومن أجل مزم ،أكبر حافز لنا

 .في معترك العمل الدولي الوسائل والسبل المساعدة على انخراط أقوى وأكثر فاعليةً 

لمساعدة على تركيب أن نقطة االرتكاز المحورية ا ،نفترض في منطلق ھذا البحث

تتمثل في تركيزنا على األھمية ، تصورات محددة لمقاربتنا الثقافية والتاريخية لھذه القضايا

لمبدأ عطاء األولوية ، وسعيھا إلالقصوى لدور الذات في وعي مصيرھا التاريخي في العالم

ا، من أجل بالجھد الذي تتطلبه ھذه القضاي االنخراط النقدي في مواجھة القضايا الدولية

المادية والرمزية التي  رة لألرصدِة والسجالَّتالمدمِّ  القيمِ  ، ونبذِ تعزيز قيم الحوار والتفاھم

 ..نسانية بكثير من الجھد والعناء خالل حقب التاريخبنتھا اإل
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ً لنظام وجودنا في ؤسِّ إن القضايا الكبرى التي تشغل بال العالم تعتبر جزءاً مُ  سا

بھا ألن كثيراً من مظاھرھا وتجلياتھا تنعكس على حاضرنا ومستقبلنا،  العالم، ونحن معنيون

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 

 ..ن تجاوزھا بإيجاد الحلول والمخارج المناسبة لھاالتقليص من خطورتھا، إذا لم نتمكن م

يتعلق األمر ھنا بعملية تقسيم آلي لطبيعة العمل، تقسيم يميز بصورة فاصلٍة بيننا  ال

الداخل والخارج، العرب  بين ما نطلق عليه بكثير من التجاوزوبين اآلخرين ھنا وھناك، 

ال يشير إلى المحاذاة ،"عرب والعالمال"والعالم، فحرف الواو في العنوان األكبر لبحثنا 

 بل إنه حرٌف مؤسٌس لِتعالٍق ال، و ال يرسم التباعد المفترض في مسافة محددة، والجانبية

، وذلك رغم كل مظاھر التجافي الحاصلة فعالً بيننا وبين وجود فيه للفصل إال بمقدار الوصل

 ..بعض األطراف الفاعلة في العالم اليوم

الطابع الدينامي ھو  ،والتدقيق في ضبط وتحديد معالِِمه ،ة اليهإن ما نريد االشار

لھذا السبب نحن ملزمون بضرورة المواجھة المركبة لذاتنا  .المعقد لقضايانا في التاريخ

وإلشكاالت حاضرنا في اآلن نفسه، لعلنا نتمكن بصورة تدريجية من تركيب اإلنجازات التي 

ذاتية، والتقليص من درجة تأثير إشكاالت العالم في تمنحنا القدرَة على تخطي عقباتنا ال

إذن بين معاركنا في الداخل ومعاركنا المشتركة مع  لُ نحن النفصِ حاضرنا ومستقبلنا .. 

وكل تأجيٍل لھا  ،واحدةٌ، إنھا معارك مركبةٌ  التحليلِ  اآلخرين في الخارج، فمعاركنا في نھايةِ 

 اآلخرين وانفرادھم بتدبير شؤون العالم قوةِ  ئرَ مھما كانت أسبابه يكرس تخلفنا، ويعزز دوا

  ..دون التفات إلى مصيرنا

  مقدمات

العرب والعالم أو العرب ومشاكل تفكيرنا في تحليل تصورنا لموضوع  ه عمليةَ جَّ وَ 

 ص في قضايا نظريةٍ شخَّ جملة من المقدمات، بعضھا نظري عام وبعضھا مُ  العالم المعاصر

لنعرِّف  ،ختزالعلن عن ھذه المقدمات بكثير من اإلحددة. نمتعلقة بموضوعات م ،جزئية

بمواقِع أقدامنا في النظر، ثم نواصل التحليل بعد ذلك، مستندين إلى خلفياتھا المرجعية الناظمة 

، مع عدم إغفاِل مقتضيات وشروط الواقع وضغوط لنمط التصور وطرق التحليلوالمؤطرة 
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التي سيصل إليھا  لنتائجل نااستخالص وأساليب لشكل معالجتناالراھن، والطابع المركب 

 البحث.

بالحداثة ، وترتبط الثانية بالتاريخ والوعي التاريخيترتبط المقدمة األولى 

 ،من أطروحتي "نھاية التاريخ" و"صدام الحضارات" إلى موقفنا، وتستند الثالثة والتحديث

 .ي السجال السياسي الراھنبحكم حضورھما البارز في كثير من تحليالت الصراع الدولي ف

فتتعلق بالمعايير والقيم األخالقية العليا التي نستند إليھا في نمط تحليلنا وتركيبنا أما الرابعة 

، بحكم أننا نرى صعوبة التفكير في أسئلة بحثنا دون االستناد إلى لعناصر البحث الكبرى

 .مي محددقيَّ  موقفٍ 

لمنطق التحليل  حايثةٍ ضر بصورة مُ كما تح ،تحضر ھذه المقدمات بصورة معلنة

عالقة وآليات بنائه، وھي تحضر لتساعدنا في عملية بناء منظور محدد لتصورنا لموضوع 

لھذا السبب سنعمل في الفقرات الالحقة على تعيين القسمات النظرية العامة  .العرب بالعالم

 .المحددة لھا وألبعادھا ضمن صيرورة عملنا

عالقاتنا بالعالم وعالقة العالم بنا إلى التاريخ ومعطياته  نعتمد في تصورنا ألشكال

لًة موضوعيًة لمساٍر تاريخي  ،الفعلية، وفي ھذا االطار نحن نعتقد أن أحوالنا اليوم تعد ُمحصِّ

، وكل مظاھر ترددنا في مجال بناء عالقاٍت فاعلٍة ومتكافئة في المجال الدولي يدل على محدد

 جابھةِ سنودِة بالحس التاريخي والفكر التاريخي، سواء في لحظات مُ افتقارنا إلى المبادرة الم

 .بناِء أشكاٍل من التواصل مع اآلخرين معضالتنا، أو في لحظاتِ 

، بلزوم الوعي التاريخي كقاعدة شرطية للتواصل الفاعليترتب عن اقتناعنا 

اإلقرار أولھما ن إثنان: في العالم أمرا عِ والمبدِ  رِ واستعادة الدور التاريخي المستقل والمبادِ 

، فنحن لم نستطع التخلص من ِعلل تأخرنا التاريخي أوضاعنا التاريخية العامة مترديةٌ  بأن

أن تجاوز في مظاھرھا المختلفة، في الفكر والسياسة واالقتصاد والتربية والتقنية.. وثانيھما 

ناء التصورات إلى بناء تأخرنا يتطلب استعمال آلياِت الفعل التاريخي النسبي، ابتداء من ب

، ففي التاريخ تشكل اإلرادة التوافقات، إلى إنجاز المشاريع وإعادة رسم معالم الحاضر

ل والمطور للظواھر والحوادث. وھذا التصور  التاريخية الواعية الفعلَ الصانَع والفعل المعدِّ
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فية الحداثية للكون يستند بدوره إلى روح المقدمة الثانية، المتمثلة في قواعد الرؤية الفلس

 .والمجتمع والتاريخ

إن استيعاب مقدمات الرؤية الفلسفية الحداثية، وتمثل مبادئ التحديث السياسي 

ً متكامالً في النظر والعمل، يعد منطلقاً  ً يشكالن أفقا واالجتماعي واالقتصادي، وھما معا

ً في عمليات فھمنا لما ل القرنين الماضيين. جرى ويجري في عالمنا وفي العالم خال رئيسيا

صالح والتحديث في منتصف القرن التاسع عشر فقط، صحيح أننا بدأنا نتھجى أبجدية اإل

اغتصاٍب استعماري مورس على أرضنا ومجتمعنا في الوقت  وأن ھذه البداية ارتبطت بفعلِ 

ً لضغط عوامل  نفسه، إال أننا مطالبون بالرغم من كل ذلك، بل وبسببه واستجابة أيضا

ذاٍت قادرة على  ددٍة باستيعاب مكاسب التاريخ الحديث والمعاصر، للتمكن من بناءِ متع

نتاج والتدبير، وإال فإننا قيم العصر وأساليبه في العمل واإلالمواجھة، ذاٍت مستوعبٍة ل

زحف ، سنتحصن بالتقليد أمام زحف عالٍم لم نعد نتواصل معه، والنشارك في ترتيب عالقاته

ً يتطلبان بناًء على مقتضيات الوعي  لمواجھة النديةَ تتطلب فيه ا عالم والتكافؤ، وھما معا

للبشرية  التاريخي الذي ذكرنا والذي نحن مطالبون به، استيعاب كل ما ھو متاح اليوم

الصراع، جمعاء، والعمل بمنطق العصر، منطق التاريخ الذي تحدده مفاھيم أساسية من قبيل: 

، منطق التدبير العقالني للمجتمع وإلرادة الفاعلين فيه، قبلالمصلحة، القوة، وصناعة المست

وھو المنطق الذي يعزز درجات انتمائنا لزمن نعيش في فضائه وتحكمنا شروطه الناظمة، 

 .م مقوماته وأصولهعلُّ دون أن نتمكن من تَ 

أما المقدمة الثالثة، فإنھا ترتبط بموقفنا النقدي من األطروحات التي تم إنتاجھا في 

ضاء البحث الذي تشرف عليه المؤسسات البحثية األمريكية، بھدف تسويغ وتبرير ف

ستراتيجية في إعادة ترتيب معالم العالم المعاصر، بعد الھزة التي تھا السياسية واإلاختيارا

 .لحقته إثر تفكك القطب االشتراكي

 "، فقد حاولنھاية التاريخ" "وصدام الحضاراتنحن نشير ھنا إلى أطروحتي "

موظف الخارجية األمريكية الباحث فوكوياما بناَء األطروحة األولى، وعملت اإلدارة 

محتواھا قيمًة تفوق نظامھا في  يم مضمونھا على أوسع نطاق، مانحةً االمريكية على تعم

ختيارات الليبرالية والنظام الرأسمالي النظر، وذلك بھدف تقرير تفوق اإل المعرفة ونمطھا في
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نتاج االشتراكي، كما تم تركيبه في تجارب ُمحددٍة في ت االشتراكية ونمط اإلى االختياراعل

 .التاريخ األوروبي والعالمي

التستند ھذه األطروحة في نظرنا إلى الديناميات االقتصادية واالجتماعية العميقة 

نسان في االقتصاد والمجتمع، وھي أشبه ما تكون أسست ومازالت تؤسس أنماط حياة اإلالتي 

نظري عام منفعٍل بحدٍث حاصٍل، وَتوجٍه في الفكر يتغنى بالنصر الدائم في زمن مايفتأ  حدسٍ 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 

 .ورةالمذك

، فقد تأكد اليوم أنھا تشكل  "صدام الحضارات"أما أطروحة ھنتجتون في موضوع 

من االختيارات االستراتيجية الحاصلة والمتواصلة الحصول في  لكثيرٍ  ومؤطرةً  ناظمةً  خلفيةً 

 .السياسة الخارجية األمريكية

ً  ونحن نعتقد أن ھذه األطروحة مثغورة ى عدم إضافة إلومليئة بالمغالطات  نظريا

عن دورھا ليس في تسويغ مواقف سياسية  . بل إننا نستطيع أن نتحدثتماسكھا النظري

حيث تمارس األفكار في بعض محددة، بل في تأسيس ھذه المواقف على أرض الواقع، 

فقد  األحيان دور تركيب الحوادث، مثلما أن الحوادث تصنع بدورھا كثيراً من األفكار ..

 سالمأن تمنح حركات اإل رغم نواقصھا المذكورة، ي تصورنااستطاعت ھذه األطروحة ف

انقالب السحر على  المتطرف مالمح محددة في عملية تشبه ماتوحي به عبارة السياسي

سالمي في صناعة أعداٍء ساھمت بعض نصوص حركات التطرف اإل ، مثلماالساحر

 ھا..الواقع في تحوالتھا وتناقضات بمقاساتبمقاسات خاصٍة العالقة لھا 

إن اإلسالم الحي في التاريخ كما نتصوره العالقة له بشعارات التطرف التي ترفعھا 

المخاصمِة للعالم أجمع. ولعل ھذه التيارات في مواقفھا الحربية  السياسية بعض التيارات

نة تشبه مواقف التطرف العقائدي والسياسي التي أعلنتھا إدارة البيت األبيض في علَ المُ 

حين شخصت كل تناقضات  ،2001سبتمبر  11تحدة األمريكية عشية حادث الواليات الم

الحرب الوقائية ". ودافعت عن شعار المجردة والميكانيكية ،الخير والشر ثنائيةالعالم في 

ومن ھنا فإننا ندرج أفكار كل من فوكوياما وھنتنجتون في خانة  على "االرھاب". "العادلة
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ھم وما فتئ يساھم في دعم دوائر الخالف بين الواليات ونعتبر أن ما بشرا به ساواحدة، 

 .المتحدة األمريكية وبين شعوب عديدة في العالم

وألننا نعتبر أن التواصل مطلٌب حيوي في حياة األفراد والدول والمجتمعات في 

 ً ونفكر بنقائض محموالتھما  ،العالم، فإننا نرفض مقدمات ونتائج األطروحتين معا

في كيفية تعزيز مبادئ الحوار والتفاھم والتشارك  أننا نفكرھذا العمل، أي  االيديولوجية في

والصراع والنھاية  والتعايش، لعلنا نساھم في تقليص الشحنات الداللية لمفاھيم الصدام

وكذا مـا يســمى " بالحرب  ستباقية"ب، "الحرب الوقائية"، و"الحرب اإلوالخالص والحر

 العادلة"

ألحكام والمواقف المعلنة أو عل في كيفيات تركيبنا لبعض اوھناك موجه آخر فا

يتعلق األمر بعدم تصورنا إمكانية بناء عالقات دولية وتة في ثنايا فقرات ھذا البحث، المبث

متكافئة، دون االستناد إلى منظومة قيمية فعالة، منظومة مستَبَطنة في روح المواثيق 

، منظومة يكون بإمكانھا أن تساھم في محاصرة وليوالقوانين المعلنة في دوائر المنتظم الد

نحن ننزع في رؤيتنا نسان في التاريخ. إلمكبوتات العنف والتسلط والشر المرافقة لمسيرة ا

ً على قيم الحداثة وتجارب التاريخ وأنظمة التعاقد والتوافق  ً مفتوحا ً أخالقيا إذن منزعا

 .الوضعية والتاريخية

بالمبضع الوضعي  اليوم الكابوسي السائد في العالم المفر إذن من مواجھة الوضع

ومن ھنا نفترض  .التاريخي، وبقيم التسامي التي تمنح البشر مكانًة عليا في التاريخ

في العالقات الدولية.  آلية التوازنضرورة بناء جملٍة من المعايير المساعدة على ضبط 

ً يختلط فيه الطوباوي صحيح أن تركيب قواعد ناظمٍة للعالقات البشرية كان دا ً مطلبا ئما

ً أن مظاھر االختالف والتناقض والصراع  تشكل السمات األكثر بالواقعي، وصحيح أيضا

ينبغي أبداً التخلي عن ھذا المطلب،  في مختلف مظاھر حياة البشر في الكون، إال أنه ال َغلبةً 

القات الدولية، للتمكن ستفادة من كل تجارب العي أن يتم االتجاه نحو مزيد من االبل ينبغ

من حمايِة الرصيد التاريخي الكبير، الذي أنجزه البشر في تاريخ عالقاتھم، والعمل على 

 . في العالم تطويره في ضوء المتغيرات الجارية
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في يمكن تلخيص الروح الفكرية العامة لھذه المنظومة األخالقية الكونية المأمولة، 

يحصل ھذا األمر ، ونسانيةيم والمعايير والتصرفات اإليد القالحد األدنى المشترك على صع

جماع على سلسلة من القيم والقواعد اإللزامية، التي ينبغي على الجميع بتحقيق نوع من اإل

  .العمل في ضوء مقتضياتھا، للمساھمة في وقف مسلسل الكوارث والحروب واألزمات

 

 قضايا العالم المعاصر

محدد لنمط عالقة العرب بالعالم اليوم، وذلك نروم في ھذا البحث بناء تصوٍر 

نٍه محددة من المشاكل العالمية الكبرى ونھدف من وراء ذلك تركيب جملٍة من  .انطالقاً من عيِّ

المعطيات النظرية والتاريخية، واضعين نصب أعيننا أوالً وقبل كل شيء، األھمية الكبرى 

، حيث تسمح اليوم تقنية ي مع العالميتيحھا مشروع فعِل التواصل االيجابي والنقدالتي 

المعلوميات بتحقيق كثير من أوجه الترابط المساعدِة على خفِض درجات التوتر، والحد من 

آثارھا السلبية على حاضر ومستقبل البشرية، وھو األمر الذي يؤدي حين تحققه إلى إضعاف 

يدة، لكنھا تشير في العمق عوامل العنف والعنف المضاد، التي ُتطَلق عليھا اليوم تسميات عد

 .إلى مسمى واحد، يعكس درجات الفوضى الضاربة في كل أنحاء العالم

في ھذا العمل اليشير فقط إلى  التواصلوالبد من التوضيح ھنا بأن حديثنا عن 

أطراف خارجية، نفترض لُزوَم االنفتاح عليھا، وبناء عالقات تواصليٍة ايجابية ومنتجة معھا، 

واصل في مقالتنا يتجه أيضاً إلعادة بناء عالقاتنا مع ذواتنا، عالقاتنا بتاريخنا بل إن فعل الت

تعود إلى عدم ، ذلك أن كثيراً من المشاكل المتفاقمة في حاضرنا في تحوالته المتواصلة

، حيث قدرتنا على التواصل النقدي مع ذاتنا التاريخية المتحولة بفعل مقتضيات الزمان

سة على مبادئ تھيمن على تصوراتنا ك ثيٌر من األحكام والمغالطات والمواقف المؤسَّ

ومعطيات غير تاريخية، وھو األمر الذي تترتب عنه نتائٌج ساھمت وماتزال تساھم في 

المؤدي بدوره إلى مزيٍد من تعميق مستويات ھامشيتنا،  ،تعميق درجات تأخرنا التاريخي

 ..في تمظھراته المختلفةفة وزننا المادي والرمزي في المشھد العالمي وخِ 

نستعرض في ھذا العمل عينة من القضايا العالمية الكبرى التي نحن مطالبون 

رھا، بما يخدم مصالحنا بالتفكير فيھا، وتقديم جھد في تحليلھا، وبناء تصورنا لكيفياِت تطوي
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المستقبل  نسانية، والحد من تأثيرھا السلبي في الحاالت التي تكون فيھا وباالً علىومصالح اإل

يتعلق األمر بقضايا التطرف السياسي والعقائدي، وإشكاالت العولمة، ثم قضايا البشري. 

عمليات ترسيخ قيم المواطنة  طرحه من تحديات تمستما األقليات والتعدد اإلثني، 

 .والتحديث السياسي في العالم

في إطار  والشك في ترابِط مختلف ھذه القضايا ، وخاصة عندما يتم التفكير فيھا

ومكاسب الفكر نظام العالقات الدولية، وتطور االقتصاد العالمي، وكذا ثورة االتصال 

يرتبط بكل ذلك من قضايا جزئيٍة تتفرع إلى شبكة من  وما ،نسانيةالمعاصر ومستقبل اإل

 .رة كعناوين مركزيٍة في المشھد السياسي والثقافي في العالم المعاصربَ الموضوعات المعتَ 

تار عينة من القضايا الدولية ونحاول بناَء جوانب من معطياتھا ال ندعي أن ونحن نخ

فقد  .تجعلنا نستحضرھا ونتخلى عن غيرھا ،لموضوعات ھذه العينة مواصفاٍت خاصة

يرتبط  ثانٍ  ختيار بمعياِر درجة قربنا من موضوعھا، كما حصلت بمعيارٍ حصلت عمليُة اإل

إلى ايماننا بالترابط الحاصل بين موضوعاتھا،  إضافةً  .بدرجات تطور البحث في مجالھا

لم نفكر في تقديمھا  والترابط القوي القائم أيضاً بينھا وبين بعض الموضوعات األخرى التي

 قضايا السلم العالي ومشكلة البيئة والتلوث،وكذا بإعادة بناء موضوعھا، وَنخصُّ بالذكر ھنا

نسان وموضوع أة والطفل وحقوق اإلة وقضايا المرإشكاالت الفقر والبطالة والصح

أخالقيات العلم، وحدود التطور التكنولوجي في مجال األحياء، مجال الھندسة الوراثية 

.. فھي في مجموعھا موصولٌة ببعضھا، وتقدم سجالَّتھا النظرية والواقعية قضايا والتناسخ

 .بالغة األھمية

لموضوعات المبحوثة، بل إننا النھتم في ھذا العمل فقط بالمعطيات التي رتبنا في ا

ب نظرنا نحو محاولِة بناء المالمح العامة الختيار ينتجاوز ذلك،  دافع عن ضرورة وُنصوِّ

المواجھة  شكاالت العالم المعاصر، في مختلف تجلياتھا وأبعادھا، بحكم أنمواجھة العرب إل

نسانية في لمآزق اإلايجاد الحلول المناسبة  نخراط مع اآلخرين فيتتيح لنا مزيداً من اإل

 .العالم

نعتمد في تركيب عناصر ومعطيات ھذا البحث على روح المقدمات التي استعرضنا 

لھا. وھدفنا من وراء ھذه  أحكامنا ومواقفنا بالمرجعية النظرية المؤسسة دُ نِ سْ ونَ  ،في تمھيدنا
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نتائجنا  يتمثل في مسعانا الرامي إلى بناء تصوٍر يسمح بوضوح الرؤية، ويجعلالعملية 

ل من بعض أحكامنا عن اآلخرين، أو يغني بعض  قابلة للتطوير، وقابلة لبلورة حواٍر ُيعدِّ

بما يسعف في النھاية بتطوير منظومة الفكر العربي المعاصر في مجال التواصل مع ، آفاقھا

 .العالم

 

 أوالً: التطرف السياسي والديني 
 رھاب المتبادلاإل      

الدائر اليوم في العالم المعاصر بسمات متعددة، تكشف عن يتسم الصراع السياسي 

يتعلق  .وإدارة الصراع ، وآليات جديدة في كيفيات تدبيرآليات جديدة في الحرب والسياسة

اھر أصبحت متخطيًة العقائد، وھي مظ كثير منبمظاھر الغلو الديني السائدة في األمر 

 .للقارات للحدود وعابرة

اإلسالم في جبھة العمل السياسي والحربي باعتباره  يستعملضمن ھذا اإلطار 

ومقابل ذلك يعمل منظرو  ".الوسيلة األمضى لمغالبة "جاھلية األزمنة المعاصرة وجبروتھا

وساسة القوة في الواليات المتحدة األمريكية على ترسيخ ھذه التصورات ببناء معطيات 

 ،الم بعد انھيار المعسكر االشتراكيايديولوجية ترى أن الخطر الجديد الذي أصبح يھدد الع

في دولة الشريعة سالمي، ممثالً تي ترفع شعار استعادة المشروع اإليتمثل في التيارات ال

 .سالمية، المناھضة في تصورھم لقيم السياسة الوضعية والتاريخيةاإل

مفھوم ف التعرف ما تقول عندما توظ في تصورنا وإذا كانت تيارات الغلو الديني

نقصد بذلك لحظة األزمنة المعاصرة بكل لوصف حقبة ھامة في تاريخ اإلنسانية،  ليةالجاھ

مريكي ال ، فإن منظري الغرب األوروبي واألوالتقنيةمكاسبھا الكبرى في المعرفة والعلم 

سالم في تفاعالته القوية مع روح ورياح األزمنة الحديثة يھتمون بسيرورة تطور اإل

بتعدد الرؤية اإلسالمية واختالفھا عن تيارات التطرف اإلسالمي  ال يھتمون كما، والمعاصرة

  .المتحزبة

جملة من  ،تؤطر الصراع السياسي واالقتصادي والثقافي القائم في العالم اليوم

الشروط التاريخة الموضوعية، أما عملية تحويله في أدبيات التطرف الديني إلى صراع 

 فإنه ال يساعد"، "الجھاد" و"الحرب العادلةة في الحروب الصليبية، المتمثل محكوم بآليات
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في نظرنا على إدراك مختلف أبعاده وتجلياته، ولعل ھذا من أسباب عودة اإلنسانية 

 .الدائر اليوم في العالمالمتصارعة إلى لغة ال عالقة لھا بروح الصراع 

اق تسال باإل ،منا ذلك دروس التاريخعلِّ صحيح أن منطق الحرب ال يھتم كما تُ 

وأن مغامرة الصراع بالوسائل  ،النظري، وال بالتفكير العميق في أسئلة السياسة والتاريخ

إال أن المسار الصراعي  ،الحربية تدفع إلى توظيف كل ما يتيح إمكانية تكسير قوة الخصم

الذي اتخذته كثير من بؤر الصراع في العالم في نھاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد 

يتجه لتركيب أنماط من األسلحة والمعارك أقل ما يمكن أن توصف به أنھا  ،نوالعشري

، العالمالقائمة في أمكنة عديدة من قد أصبحنا نشاھد اليوم في حروبنا ف .مرعبة ومدمرة

عمليات تقويض عنيفة لكثير من القيم التي بنتھا التوافقات والمواثيق الدولية بعد الحرب 

 .النصف الثاني من القرن العشرينالعالمية الثانية وطيلة 

 ،سالميلنة بين بعض تيارات التطرف اإلنتجه ھنا لتوضيح جوانب من الحرب المع

الحرب المعلنة  ھذه إن مظاھر .وسياسات التطرف التي تنھجھا الواليات المتحدة األمريكية

لبنية  والمشخصة في وقائع وأحداث، تقدم كثيراً من العناصر المساعدة على إدراك أفضل

وقد  ،بل إن إرادة الھيمنة األمريكية على العالمالصراع وآلياته الحربية والسياسية والثقافية. 

أصبحت جليًة بعد نھاية الحرب الباردة، تقدم سواء بدعمھا الالمشروط للوجود الصھيوني 

في  في المنطقة العربية، أو باختياراتھا االستراتيجية المعادية لقيم التحرر واالستقالل

ما أن شكل . كمناطق كثيرة من العالم، صوراً مساعدة في تشخيص مظاھر عدوانيتھا

انطالقاً من  ،شتنبر، واحتاللھا للعراق اليوم 11رھاب في أفغانستان بعد أحداث مواجھتھا لإل

األبرز في مبرر امتالكه ألسلحة الدمار الشامل وتھديده لألمن في العالم، يقدمان الصور 

رھاب في كل مكان"، وذلك بإعالن مواجھة اإل"دارة األمريكية لق عليه اإلمسلسل ما تط

رھاب" وتجفيف تصورھا المنفعل على كسر شوكة "اإلحروب "استباقية" قادرة في 

منطق . وقد نتج عن ھذه الممارسات التي تجاوزت الشرعية الدولية، واستندت إلى منابعه

التي نجد اليوم صعوبة كبيرة في تصور كيفية  جملة من المآزق والمآسي ،القوة وآلة الحرب

 ..الخروج منھا، والتقليص من حدة آثارھا المدمرة
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نكتشف في الحروب التي تقودھا الواليات المتحدة األمريكية في مناطق عديدة من 

ً من المواجھة الشرسة بين لغتين متقاربتين لغة المحافظين الجدد من ساسة  :العالم نمطا

يكية، دة األمريكية، وھي لغة مشدودة من جھة إلى منطق المصلحة األمرالواليات المتح

والقوة األمريكية، دون عناية بالمعايير والقوانين التي يأخذ بھا المنتظم الدولي، وتعمل بھا 

ٍد لقيم التاريخ، قيم التحرر ، إضافة إلى استخدامھا لمنطق في الحرب معامؤسساته

القادر على  أمريكا تعتبر نفسھا القطب الدولي األوحد ستقالل والحوار. فقد أصبحتواإل

 .ترتيب المالمح العامة لنظام العالم، وتصنف أوروبا في خانة القارة العجوز العاجزة

تستند الواليات المتحدة األمريكية في تصوراتھا التي عرضنا إلى جملة من العقائد و

ئيات متقاطعة العالقة بينھا وبين القطعية الصارمة، وجملة من األحكام المؤسسة على ثنا

أما اللغة الثانية التي يستعملھا الطرف الثاني المعادي ديناميات التاريخ الحية والجدلية. 

فإنھا لغة التوظيف السياسي واألسطوري لتصوٍر محدد لإلسالم، تصوٍر  ،للغرب األمريكي

سالمية في ة اإلقة بينھا وبين مرونة المنظومتؤسسه تيارات التطرف بطريقة العال

قواعدھا النظرية الكبرى والعامة، وفي الروح التاريخية التي اتخذت عبر مراحل تاريخ 

 ..االسالم

يجعلنا  "الجھاد"" المرادف لحروب "الحرب العادلةإن العودة إلى استعمال مفھوم 

عالم لقد أصبح الومتخيل .  مفترٍض  أمام أشكال من تفجير الذات وتفجير العالم باسم خالٍص 

، ومعنى ھذا أننا أصبحنا نواجه أبواباً والتواصل ھنا يتكلم لغة تستبعد كل إمكانية للحوار

ً .. ،موصدة يعود بنا ھذا األمر إلى درجة من الحيوانية أقل ما و وأن الحوار لم يعد ممكنا

، وأصبحنا يمكن أن توصف به أنھا ُتشِرع للفوضى المطلقة، فقد تخلينا عن الحق الوضعي

 ..قتتالد للفتنة واإلالمولِّ  األعمى الجماعي حالة التوحش"، حالة الطبيعةق بلغة "ننط

ومحكومًة في  ،سبق تصبح ظاھرة التطرف الديني والسياسي عالميةً  بناء على ما

لغة التجييش إن لم تكن واحدة، آليات تعتمد  مستوى منطق الخطاب بآليات متقاربةٍ 

زة والداعمة ألسلحة نحو تركيب مف النازعةِ  ،األسطورية اھيم الحرب وألغامه النظرية المعزِّ

رة ل ه كل مابناه اإلاأللغام المفجِّ . وقد عملت بداعوعقالنيته وكفاءاته في العمل واإلنسان بِكدِّ

خاص على ھذه  عالمية في إضفاء طابعٍ للعولمة، كما ساھمت تجلياتھا اإل المظاھر المتزايدة
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ي اتخذت في السنوات األخيرة، بل إن بعض مالمحھا تدفعنا الظاھرة في مختلف األبعاد الت

نسان طيلة تاريخه..  وفي العمليات االنتحارية نظام القيم التي َركَّب اإلإلى إعادة النظر في 

ل األدميين إلى أحزمة من المتفجرات صانعٍة للمآسي، ومدعمٍة لدوائر الحقد حوِّ الجديدة التي تُ 

المسبوقٍة في تاريخ ى أننا أمام صور من الرعب غير معھودٍة واألعمى، ما يقدم الدليل عل

نسانية، ُصوٍر تدعو البشرية إلى التفكير في  ُسُبِل الخالص التاريخية المجتمعات اإل

 ..والعقالنية

بعض الخطابات الساعية إلى فھم الظاھرة  أننحن نتصور  ،وفي ھذا السياق

نفعالية، في مزيد من مھا القاطعة ومواقفھا اإلھا بأحكاالمذكورة وتحليلھا، قد ساھمت بدور

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 ُتزَھُق أرواح 

 .األبرياء بكثير من الحقد والھمجية

وبة في تفسير أسباب انتشار واتساع مظاھر التطرف الديني وإذا كنا نجد صع

السياسي، والتطرف السياسي الديني في العالم، فإننا نستطيع مع ذلك بناء على جملة من 

فھَم جوانب أساسيٍة مما جرى ويجري، سواء داخل بنياته  المساعدة في المعايير والمؤشرات

 .الفضاء الدولي المعولم وعالئقه المحلية واإلقليمية، أو داخل دائرة

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 

لنظرية العامة لبحثنا، أنه بإمكاننا أن نساھم في بناء بعض العناصر النظرية التي المقدمات ا

 .تسمح بمقاربٍة أكثر تاريخية لمعطياتھا ونتائجھا

استحضار اللغة الدينية في الخطابات السياسية، سواء في العالم  أنإننا نتصور 

تخلي عن ممارسة النقد يدعونا إلى عدم الاإلسالمي أو في العالمين المسيحي واليھودي، 

في  . كما أن لغة التطرف السياسية العقائدية المتبعةالتاريخي والوضعي للخطابات الدينية

بعض السياسات ھنا وھناك، تعيدنا إلى منطق في النظر والعمل السياسيين حصل تجاوزھما 

 وفي تعميق ،ومعنى ھذا أن معاركنا المشتركة في التحديث السياسيفي أزمنة خلت. 
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درجات استيعابنا وتطويرنا لقيم التنوير ما تزال متواصلًة، بل وما تزال مطلوبة بصيغ 

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 

العقل والعدل والتوازن، وھي القيم المشتركة التي نفترض أن إنسانية  أكثر وفاء لقيم

الحاضر مطالبٌة بإعادة تركيب قواعدھا العامة، بروح وضعية ُمسلِّمٍة بأولوية التعاقد 

ستفادة من ال العالقات الدولية، مع لزوم اإلوأھمية التآزر والتعاون في مج ،والتوافق

 .ا المجال والمتولدة في التاريخالمعطيات الجديدِة الموصولة بھذ

ً بسياسات التطرف العقائدي المحافظة ، وإذا كانت المالحظة السابقة تتصل أساسا

لتعامل كما تبلورت في االختيارات السياسية األمريكية بالذات، فإن مواجھة مظاھر الغلو في ا

يث السياسي في حدتقتضي مواصلََة معركة الحداثة والتسالم، مع التجربة الروحية في اإل

معركَة فتِح باب االجتھاد على ، سالميةالفكر العربي اإلسالمي، وفي واقع المجتمعات اإل

ً من أن مستقبل اإلسالم ال يمكن فصله عن مطلب  مصراعيه دون خوف وال تردد، انطالقا

االجتھاد، الذي يعني أوالً وقبل كل شيء االنفتاح على مكاسب المعرفة العصرية 

 ..ومنجزاتھا

نتصور إذن أن بناء عالقة مستوعبٍة لمتغيرات العالم، تتطلب منا مزيداً من بناء 

صالح وترسيخ قيم الحداثة في الفكر وفي السلوك، وذلك بمواصلة معاركنا في مجاالت اإل

الديني والثقافي والسياسي، وفي مجال بناء مشروع في التوحد القومي التاريخي 

 ..ألزمنة الحديثة وتجارب التاريخ المعاصروالديمقراطي، بھدف تمثل قيم ا

أنه ال يعني التبعية خرين، كما ارة قيم اآلال يعني ھذا أننا مطالبون بنسخ واستع

 متثال إلرادة القوي واألقوى، وال تقليد الغالب بالعبارة الخلدونية التي تشيروالخضوع واإل

يعني أوالً  ،التفكير فيه ورسم معالِمهِ .. بل إن ما نحن بصدد بتقليد الغالب المغلوبِ  عِ لَ وَ  إلى

، ونقصد بذلك قيم المعرفة والعلم استيعاب ما ھو متاح اليوم للبشرية جمعاءوقبل كل شيء، 

ذلك أن مكاسب  .والسياسة واالقتصاد، المنظور إليھا باعتبارھا ُمحصلًة لتاريٍخ مشترك

يصعب فيھا نفي الطابع  المثاقفة الحضارات تعكس كما ُتعلِّمنا ذلك دروس التاريخ أشكاالً من

المتداخل لجھود البشر المشتركة في التاريخ، حيث تساھم الحضارات المتعاقبُة في الزمان، 
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 ةِ لَ نجاز المتناسِ بداع واإلرة التاريخية ألفعال اإلفي َرْفِد بعضھا البعض داخل سياق الصيرو

 .داخل دائرة الزمان

نفتاح على الفكر المعاصر علق بمساعي اإلأن روح المبدأ المتلكننا نتصور ھنا، 

في العمق  يتضمنومكاسب الحضارة المعاصرة، في مختلف تجلياتھا التاريخية والنقدية، 

ً من اإل رادة الرامية إلى إنجاز نوع من التصالح المطلوب مع ذاتنا التاريخية في نوعا

فتنا في زمن الحداثة ومابعدھا، يعني التفكير أن انخراط ثقاومعنى ھذا  تحولھا وتغيرھا

والمساھمة في مواجھة التحديات المشتركة القائمة بيننا وبين اآلخرين في كل مكان، ليس فقط 

ً من تاريخھا  مع الغرب بل مع كل الثقافات التي تشبعت بالفكر الحداثي، وعملت انطالقا

ز المحلي وأسئلتھا الخاصة على دعم مقدمات الثقافة ال خھا وُتعزِّ حداثية، بالصورة التي ُتَرسِّ

 ...مكانتھا في الواقع وفي األذھان

ً من عوائق بلوغ  فقد شكل انخراطنا القسري في األزمنة الحديثة والمعاصرة عائقا

عملية التصالح الضرورية، وشكلت عالمات التأخر التاريخي ومعطيات الظاھرة 

اريخي، حاجزاً حال بيننا وبين بھا جسدنا الت االستعمارية بمختلف الجروح التي َوَشَمتْ 

ٍر من مظاھر نطالق في تركيب مالمح ذاتنا الجديدة، فنتج عن ذلك مزيٌد من ترسيخ كثياإل

ا العتيقة، فتأرجحت خطانا، رتباك واالنكفاء على الذات وعلى حصونھوآليات المحافظة واإل

و األمر الذي ساھم في تعميق كثير السير في المكان نفسه دون حسم وال إقدام، وھ وراوحنا

 .من مظاھر تأخرنا التاريخي المركب والعام

ً مع العالم في موضوع مواجھة  ،في ھذا السياق نحن نعتبر أن تواصالً إيجابيا

إشكاالت الغلو والتطرف في العقائد والسياسات، يفترض أوالً وقبل كل شيء، تحقيق وعي 

بإمكانية إعادة بناء مقوماتنا التاريخية في ضوء ذاتي مستوعٍب للمآل العربي، ومؤمٍن 

. إن نجاحنا في بلوغ مرامي النھضة والتقدم مكاسب الحاضر الكوني في أبعاده المختلفة

دراك الجيد لذاتنا المتحولِة في مد على كفاءتنا في تحقيق مطلب اإلواستكمال التحرير، يعت

ذاٍت مغلقة، وال لھويٍة مكتملة، فالھوية في ل في نظرنا فال وجودالزماِن بحكم أفعال الزماِن. 

، إنھا دينامية تاريخية مفتوحة، وتنميطاتھا التاريخية ال وفعلٌ  التاريخ كما نفھمھا صيرورةٌ 
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ينبغي أن تصبح قيوداً، إنھا مجرد لحظات في سيرورة ال تكتمل وال تتوقف، وِسجالَّت 

سة للھويات في التاريالتاريخ المعروفة تقدم أكبر دليل على رحلة التحول ا  .خلمؤسِّ

ن بلوغ عتبة التصالح مع الذات استناداً إلى تمثل مكاسب التاريخ المعاصر في إ

، حيث تصبح لبناء تواصٍل منتجالفكر وفي الحياة، يحدد في نظرنا الخطوة األساس 

 .ابذبرموز متكافئٍة، فتتقلص درجات التنافي والتن محتويات لغات التواصل ومؤسساته ُمحملةً 

ونصبح أمام مؤشرات ضرورية في باب التواصل مع اآلخرين في العالم، خدمًة للمصالح 

على ُسلَّم من القيم  بناءً  ،سطرھا الجميع، ويتوافق عليھا الجميعواألھداف المشتركة التي يُ 

دة في صورة قواسم مشتركة مقبولٍة من الجميع..  أن تحقق ھذا األمر يبدو والمبادئ المحدَّ

ً يتطلع الجميع لبلوغه، لتخطي أھوال  اليوم ً بعيد المنال، لكنه سيظل في نظرنا أفقا مطلبا

  ، مولدًة مآٍس ال بداية وال نھاية لھا..ال حصر لھا الحروب التي تتخذ اليوم أقنعةً 

 

 ني،اً: األقليات والتعدد اإلثثاني

 نحو تعزيز قيم المواَطنة   

المجتمعات البشرية كثيراً من المشاكل ني تثير داخل ما تزال قضية التعدد اإلث

السياسية والثقافية، بل إنھا تشكل في بعض المناطق في العالم مكبوتات يتم بين الحين واآلخر 

 ً  .َنفُض الغبار عنھا، وتوظيفھا في سياقات محددة، بھدف بلوِغ غايات مرسومة سلفا

 ً التاريخ، بحكم عوامل بتعدد واختالط األجناس واألعراق في وإذا كنا نسلم تاريخيا

الصھر والدمج، وبحكم الحروب والكوارث الطبيعية، واألدوار التي تمارسھا الھجرات 

ً بأن رادية والقسرية في إعادة انتشار البشر في األمكنةاإل ، فإنه ينبغي أن نعترف أيضا

ئمة أو ، والعصبيات القبلية القاوأساطيره الدور الذي تلعبه النعرات القومية وأشجار النسب

نسان الراھنة، تدل على أھمية ھذا العامل في تجييش الوجدان ورة في أوضاع اإلالمتصَّ 

اج ومعنى ھذا أن قيم المواطنة والعمل واإلنت .وتعبئته لخوض معارك محددة ،البشري

لم تخلص البشَر َبْعُد من اآلثار النفسية  ،نتاجية والمردوديةوتنظيم المدن وبناء معايير اإل

وأساطير  ،ماعية، التي يمنحھا اإلحساس باألواصر المستندة إلى قيم النسب والدمواالجت

 .األصول الواحدة الموحدة والنقية
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عامل التوظيف السياسي  ،ويمكننا أن نضيف إلى العناصر التي حددنا أعاله

، فقد يبرز على سطح المجتمع في حقبة تاريخية محددة نيات في العالم المعاصرثلموضوع اإل

بھدف تعزيز دوائر حضور فئات اجتماعية في فضاء الصراع السياسي داخل  ،نيثإعار ش

درجة النقص القائم في مجال وھو األمر الذي يكشف أوالً وقبل كل شيء  ،مجتمع معين

نصراً من عناصر ثني ع، فيشكل المعطى اإلالتحديث السياسي والممارسة الديمقراطية

ويتم التلويح  .اعات والفئات المفترض أنھا تمثل ھذا المعطىعتبار إلى الجمالدعوة إلى رد اإل

بأشكال الحيف والھوان التي لحقت ھذه المجموعات في التاريخ، والمطالبة بصيغ من التوافق 

ً من التكافؤ السياسي حين بالشعار من المحتجين بلغة العرق وِّ التي تمنح الملَ  فَُرصا

ى سبيل المثال في تدبير جوانب من الشأن العام، ، وذلك بإشراكھم علواالجتماعي والثقافي

، وطقوسھم الرمزية وثقافاتھم المحلية، عتراف بلغاتھماإلمجال  وتحقيِق بعض مطالبھم في

لترتفع ھذه المطالب بعد نيل المراد، وقد تتطور لتتخذ مظاھر أخرى.. وھكذا نجد في تجارب 

 ..ُمشابھة لما ذكرنا كثيرة من الشعوب في العالم خطوات مماثلة وُمحصالتٍ 

سياسي أو اجتماعي بلغة االنتماء ثم بناء احتجاج ثقافي، يتخذ الصراع ھنا صيغة 

ويكون الھدف مشخصاً في كسب رھان توسيع دائرة المستفدين من الرأسمال  .إلى أصٍل محدد

 الرمزي الذي تمثله السلطة، ويمثله المشروع االقتصادي في جغرافية القبيلة داخل الوطن

 .الواحد

وقد اتخذ موضوع األقليات في العقود األخيرة من القرن الماضي صيغاً جديدة، ذلك 

وتوظيفاته السياسية المتعددة، يطرح أسئلة عديدة  ،أنه إضافة إلى طابعه النفسي واألسطوري

التي يمكن  ،نفترض أن التفكير فيھا يساعد على إمكانية التخلص من النتائج واآلثار السلبية

وفي مستوى تطور بنيات أنظمِة الدولة  ،تترتب عنه في مجاالت الصراع المجتمعيأن 

 .والمجتمع

ن المشكل يطرح أوالً أوعندما نكتفي بأمثلة تنتمي إلى الجغرافية العربية، نتبين 

التي تنتمي  ثنية أقليًة في األقطار العربيةذلك أنه ليست كل المجموعات اإل ة،إشكالية التسمي

ضھا يشكل مجموعات كبيرة، وبعضھا ال يتجاوز مجموعات صغيرة جداً، وبعضھا ، فبعإليھا

ثنية ى ذلك نالحظ أن منطق المجموعة اإلإضافة إل .الثالث تشكله مجموعات من إثنيات عديدة
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ً بمعطيات ثقافية وتاريخية، تضيف إلى اإلشكال العرقي جوانب داعمةٍ   يكون معززاً أحيانا

في بعض  واألعراف والثقافات ندماج، حيث تعمل العقائد الدينيةإلت امكانياوأخرى معززة إل

الحاالت على ترسيخ عمليات الدمج، متجاوزة ًمقتضيات وشروط العامل العرقي في صوره 

 ...الَقَبلِية المرسومِة مالِمُحھا بكثيٍر من المعطيات الوھمية

ھذه الظاھرة، بحكم  والجدال في الدور الدي لعبته الظاھرة االستعمارية في استخدام

عوامل متعددة، من بينھا بعض أنواع الروابط التي أقامتھا الدول االستعمارية مع بعض 

رموز ھذه األقليات، بھدف تسھيل مھمة إمكانية التوظيف والتسخير في ظروف محددٍة 

ة األقباط واألمازيغ واألكراد والطوائف اللبنانيمحتملِة الحصول. نحن نشير ھنا إلى أوضاع 

 على سبيل التمثيل واألتراك وقبائل جنوب السودان، ويشير كل واحد من األسماء التي عينا

 .إلى قضايا ثقافية وسياسية ونفسية وتاريخية ال حصر لھا

بحكم أن دروس التاريخ فيه تغنينا  ،إال أنه ال ينبغي أن نذھب بعيداً في ھذا المجال

التي يمكن أن تطرح في ظرفيات محددة.  ،رضةعن كثير من أشباه المشاكل أو المشاكل العا

ً أن أدوار المجتمعات البشرية والدور الھام الذي لعبته الدولة  الوطنية، فمن المؤكد تاريخيا

ثنيات واألعراق، وذلك ببناء وتركيب فضاءات سياسية مشتركة، قد الدولة األمة في صھر اإل

ض يب األصول المفترضة. وقد أوقف مسلسل العودة إلى التشبت باألصول، ومبدأ ترك َعوَّ

التعاقد اإلرادي العقالني والتاريخي بمزاياه ومكاسبه المتمثلة في الحوار والتوافق 

نخراط في بناء الحاضر الخيرات، واإلالمساعدين على إنجاز ما يحقق تبادل المنافع و

ض ھذا اإلختيار التالمشترك، وفق معايير سياسية وبكثير من التراضي عاقدي عملية ، َعوَّ

نتماء الدموي الوسيلَة الوحيدة لتحقيق األھداف األصول العرقية، فلم تعد آلية اإلستنجاد باإل

رادي التاريخي من أفضل السبل المساعدة بل أصبح التعاقد اإلية واألمنية، والمصالح التاريخ

بعد تاريخ  ختيار الذي بلغته المجتمعات البشرية. وقد كشف ھذا اإلعلى بناء تاريخ مشترك

 كثيرٍ  طويل من الصراع القبلي، كشف عن كثير من الحس النقدي والتاريخي، وساھم في حلِّ 

 .من إشكاالت المجتمعات في التاريخ

اعته التاريخية ھو الفلسفات السياسية جَ ه إجرائيته ونَ منحَ وما عزز ھذا المنحى وَ 

بة لجوانب عديدة من مستوعالحديثة التي ساھمت في تركيب مفاھيم وتيارات فكرية 
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لقد عملت شرية. طفرة نوعية في تطور المجتمعات الب إشكاالته، وھو األمر الذي حقق

حرية االختيار، كما  نسان امتيازَ رادة والوعي التاريخي على منح اإلمفاھيم العقل واإل

تصورات فلسفية ساھمت في تخليص ساھمت مفاھيم التسامح والتعاقد واألمن في تركيب 

صة في األصول الدموية ووحدة األعراق وشجرة النسبنساإل وما  ،انية من الصور المشخَّ

أنھا كشفت بلغة التاريخ الطابع وقد ال نجازف عندما نعتبر  .يترتب عن ذلك من عصبيات

، حيث يظھر البحث التاريخي والتشخيص األسطوري لنقاء األصول وصفائھا المتوھمين

، غير ُمخَتَرَقٍة وال مختلطةٍ  أصولٍ  وجودِ  عات عدمَ نتربولوجي في كثير من المجتماأل

عوامل الزمن ومقتضيات  فاألصول البشرية النقية وأشجار النسب غير المثغورة بفعلِ 

مواقف  عن صور موضوعٍة وضعاً، بھدف ترضيْه نزوعات نفسية أو التاريخ، عبارةٌ◌ٌ 

ي موضوع النظر إلى بنية ستفادة من ِعَبِر ودروس التاريخ فسياسية. ومن ھنا أھمية اإل

صيروراتھا المعقدة في دوائر األزمنة واألمكنة في  المجتمعات وتطورھا، وكيفيات حصولِ 

 .التاريخ

من أھمية التعدد  يقلِّالنسطورية أو الطابع الوھمي ال يعني ھذا أن الصفة األ

سة لمشاريعه بالصفتين المذكورتين نقَط ارتكازه الفاعلة، بل والمؤسِّ  ني، بل إنه يشكلاإلث

سات فقد أصبح معروفاً اليوم في مجال الدرا .في فضاء الصراع السياسي داخل المجتمعات

األحداث في التاريخ، وكثير من  نسانية الدور الكبير الذي يمارسه الوھم في صناعةِ اإل

ة لھا بالفاعلية والنجاع المشھودِ  الكبرى لبعض الظواھرِ  األوھام واألساطير صنعت المالمحَ 

 .في التاريخ والمجتمع

ل مفاھيم ولغات النسب واألعراق ال ُيعنى بمسائل  إن التوظيف السياسي الذي ُيشغِّ

الخالص، بل إنه يفتح إمكانية  االتساق النظري العقالني، وال بمتطلبات التشبع المعرفي

 ستفادة من كل ما يسمح بتحقيق مآربه وغاياته، بغض النظر عن أبعادھا ودالالتھااإل

ل معرفي آخر،  األخرى، والتي قد ال تكون منسجمًة مع تصورات ومواقف منتمية إلى ِسجِّ

ً جوانب من سماته  دنا آنفا ل الذي عدَّ يتسم بدوره بمواصفات مناقضٍة لمواصفات السجِّ

العامة، ودورھا في عمليات التوظيف السياسي والثقافي والرمزي، للتمكن من اقتناِص 

 .ئرة الصراع في المجتمعأھداٍف محددة داخل دا
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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 

الح صاخل المجتمعات، لھذا نتصور أن اإلنساني دوقد يسعفنا ببناء المشتَرك اإلاإلثنية، 

بعاد إمكانية االستنجاد بلغة األصول النقية سي يشكل المدخل األكثر إجرائية إلالسيا

 ..واألعراق غير المختلطة

إن تجدد الحديث عن اإلثنيات واللغات واألقليات وسط التجزئة السياسية الحاصلة 

ب التاريخية تسمح باستيعابه باألسالي ال صيغٍ بِ  دٌ جدُّ في الخريطة السياسية العربية، وھو تَ 

والسياسية والثقافية المناسبة، نقصد بذلك أساليب الوعي التاريخي القادر على التصالح 

ا أن تعمل مَّ اإليجابي مع مكوناته، وذلك بمراعاة مبدأ حسابات ممكنات الحاضر والمستقبل. أَ 

الغربية والمؤسسات التابعة لھا في الوطن  على تأجيجه وتوظيفه بعُض مؤسسات البحث

موكوٌل إليھا أمر تدبير إيقاعه، بما يخدم مصالحھا  سياسية محليةٍ  بتوسط نخبٍ  ،لعربيا

 ومصالح من يقف وراءھا، فإن النتائج التي يمكن أن تترتب عن كل ذلك قد ال تكون مطابقةً 

ومعنى ھذا أننا أمام عناصر تؤكد حاجتنا الفعلية إلى الحداثة لطموحاتنا التاريخية.. 

لتدبير التعاقدي الديمقراطي للسلطة، إلى فصل السلط، واعتبار أن موضوع السياسية إلى ا

ھو موضوع تدبير المصالح المرسلة للبشر داخل  ،السياسي في تجليه األكبر واألھم

المجتمعات في التاريخ، حيث تنشأ اللغة السياسية الوضعية، وتنشأ القوانين البشرية 

م مصالح األفراد والجماعات داخل المجتمع، وفي الساعية لتأطير الفعل السياسي، بما يخد

أفضل  من أجل تدبيرٍ  ،إطار العالقات الدولية التي تنشأ في التاريخ بين األمم والشعوب

  .آلمالھا وطموحاتھا في التاربخ لعالقاتھا ومستقبلھا، تدبير أكثر مطابقةً 

 

 العرب والعولمة، اً:ثالث

 نحو تكيف يتيح إمكانية التشارك  

دخل ھنا في استعراض المعطيات المتداولة في موضوع العولمة، إن زاوية لن ن

تتمثل في البحث في كيفيات مواجھة المجموعة العربية النظر التي يتجه تفكيرنا نحوھا 

، وأشكال للتحديات التي تفرزھا ظاھرة العولمة في الواقع االقتصادي العالمي المعاصر
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ھا في الفضاء العربي، ونحن ندرج ھذه الزاوية ضمن الضغط المادي والرمزي التي ُتولِّد

 .سؤال تواصلنا مع العالم

لكن قبل ذلك البد من التوضيح بأننا ننطلق في فھمنا لظاھرة العولمة من مقدمة 

صة  ، ليست مكتملةً  أننا أمام ظاھرةمن بينھا كبرى ترى استناداً إلى معطيات عينية ُمشخَّ

 ..القات الدوليةوأنھا ليست نظاما مغلقا في الع

، وھي وان عبارة عن سيرورة في طور التشكلإن العولمة في األوضاع الراھنة 

 عالمية، بطريقة تبدو في الظاھرجموعة من البنيات االقتصادية واإلكانت تعبر عن فعل م

قائمة، اختيارات  اختيارات إراديةوآلية، إال أنھا في العمق تشكل مظھراً من مظاھر  مستقلةً 

، مالية كبرىمؤسسات و وثقافية وإعالمية ة تستند إلى توسط مؤسسات اقتصاديةسياسي

الدول االستعمارية، في مرحلة  مؤسسات تتجه لتعويض األدوار التي كانت تمارسھا

مبريالية التقليدية في نھاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وإلى حدود مرحلة اإل

 .الحرب العالمية الثانية في المشھد السياسي العالمي بعدتبلور  الصراع الثنائي القطبية كما

مستوى  تزال دون ماوإذا كان األمر كذلك، وإذا كانت األوضاع في العالم العربي 

نخراط في العصر بالفاعلية المطلوبة، من أجل حضور عربي منتج بناء الذات بما يؤھلھا لإل

 .لن يتجاوز رد الفعل داخل عتبة الھامش ،ري، فإن مصيرنا أمام ما يجومبدع في التاريخ

فنحن اليوم على ھامش التاريخ نتفرج، وقد نستھلك على حساب المشاركة بفاعلية في إنتاج 

أما أن يكون لنا موقع  ،وفي إلزام اآلخرين بضرورة القيام بتوزيع عادل للثروات ،الخيرات

تفاعل فإن ذلك وفي ظل أوضاعنا الميخي، فعل التواصل الفاعل وما على مسرح الفعل التار

 .ستثنائيج إلى كثير من الجھد التاريخي اإلالراھنة يعتبر من األمور التي تحتا

كيف نواجه ظواھر العولمة التي تروم فرض منطق معين على العالم؟ كيف نواجه 

 .على سبيل المثال عملية التنميط القسري الذي تفرضه العولمة اإلعالمية؟

ً فعلياً، يُ  لصورةإن عولمة ا ساھم في عملية تحويل العالم إلى وقد أصبحت واقعا

، وذلك لحساب للمجتمعاتِ  للقارات، ومخترقةٍ  عابرةٍ  وشركاتٍ  ماليةٍ  سوق في خدمة مؤسساتٍ 

آلية في العمل االقتصادي الھادف إلى تطويق العالم في إطار منظومة سياسية أخالقية محددة، 

تناھض كل الدول وكل أشكال الحكم في  ، منظومةٍ جرة بالقيمختالف، ومتامعادية للتعدد واإل
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وتشھر  ،العالم بمنطق المصلحة والمنفعة، حيث تشھر سالح حقوق اإلنسان أمام أنظمة معينة

سالح الديمقراطية أمام أنظمة أخرى، وتبرر الجرائم الكبرى والتدخالت المفضوحة، 

بھدف بناء نظام في  ،بأكثر من مكيالِ  تكيل .وتحاصر من تشاء تحت أغطيٍة وشعارات معينة

. العالقات الدولية اليعطي أي اعتبار ال للمبادئ األخالقية وال لمبدأ التعاقد القانوني الدولي

ً من التركيز على  مبدأ المصالح األنانية مقابل ذلك نالحظ في العالقات الدولية اليوم نوعا

 .ات بعينھا، ومؤسسات بعينھا فوق الجميع، المصالح التي تجعل أنظمة بعينھا، وفئالمباشرة

فإنه في وإن كان في الشكل يأخذ بمبدأ المصالح الوضعي الحداثي والتاريخي،  ،وھذا المنطق

عتدال ، وفضائل اإلوأخالق التآزر ،العمق معاٍد لإلنسان ومعاٍد لقيم التعدد واالختالف

 ..والتوازن في التاريخ

امش سيرورة العولمة إطارا للنقاش النقدي في ھذا اإلطار يمكن أن نفتح على ھ

والمتجه نحو فضح تناقضات الخطابات السياسية واالقتصادية، التي يعمل الغرب  ،المسؤول

المتوحش على حساب قاعدة إنسانية  الندفاعهِ  على ترويجھا والدفاع عنھا، وتمريرھا خدمةً 

في بعض المناطق في أوروبا.. أعرض وأوسع في افريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، بل وحتى 

 .البلدان والمجتمعات التي ينتمي إليھا وأحيانا داخل

ومن بين أھم الحركات التواصلية النقدية الرامية إلى كشف األبعاد العدوانية 

صحيفة لوموند "بمبادرة من  1997نذكر جمعية "أتاك" التي احدثت سنة  ،للعولمة

 متوخيةديين والسياسيين والقانونيين األوروبيين، وبعض النقابيين واالقتصا ،"دبلوماتيك

وبجانب ھذه الجمعية نشأت  ".إعادة عملية امتالك العالم" يسميه مؤطروھا:تحقيق ما 

، " 1995سنة  "منتدى الفقراء" ،جبھات أخرى للتواصل بالمقاومة، نذكر من بينھا

ي بلورة نقاش وحركة ، وقد ساھمت ھذه الجمعيات وغيرھا ف)1996(وشبكة العالم الثالث 

 األمرإن بل  .عن العولمة وحتمياتھا قةِ لَ جمعوية بھدف زعزعة القناعات والتصورات المغَ 

، بغية إلى مستوى عقد مؤتمر سنوي للتفكير في تنويع أساليب وصور المقاومةاليوم  وصل

اقض المصالح الحد من اآلثار السلبية لعالٍم يتعولم دون إرادة أجزاء كبيرة منه، وذلك بحكم تن

ي من ويالت الفقر والجوع وتفشِّ  التي تعاني ،بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب

 األمراض واألوبئة



 24

ونحن نتصور أن ، لكنه قد اليكفي للمواجھة. إننا نعتقد أن ھامش المناورة مفتوحٌ 

على يكون أوالً بالعمل  ،يجابي بالنسبة للمجموعة العربيةواصل اإلطريق المواجھه بالت

نجاز مشروع في التجديد إتتمثل في  ،والخطوة األولى في ھذا البناء .إعادة بناء الذات

ثم في بناء الذات في تنوعھا واختالفھا، من أجل  .الثقافي وفي إبداع التحديث السياسي

. ودون ذلك، فإننا قد تأسيس تكتل اقتصادي وسياسي فاعل في محيطه االقليمي والدولي

الً وفي مستوى الخطاب، نرفضھا مع الرافضين بلغة الشعارات التي نرفض العولمة قو

دون أن نتمكن من مواجھة مختلف اآلثار والنتائج التي ، بلورتھا المؤسسات الرافضة للعولمة

ما فتئت تترتب عنھا في تالفيف مجتمعنا واقتصادياتنا، بل وفي عمق تالفيف ِقيَّمنا، حيث 

ى بناء بواسطة القنوات التي التعد والتحصى عل ا البصريفي مشھدن تعمل الصورة المنقولة

ستطيع تصور مالمحھا بالضبط في آجال قريبة، نقصد بذلك اإلنسان نكائنات جديدة، قد ال

عالميات ونتائجھما المتمثلة في سنوات في إطار ثورة اإلتصال واإل الجديد الذي يتربى منذ

إلغراءات التي تقدم في تعاملھا مع فضاءات الصورة الجديدة بكل عنفھا، وبمختلف ا

 .في نظرتھا للقيم وللحياةكذا و ،المعرفة

نواجه أسئلة ترتبط إننا نواجه اليوم في واقعنا التاريخي الثقافي إشكاالت جديدة، 

بواقعنا المحلي، كما نواجه أسئلة ترتبط بطبيعة موقعنا في العالم، ونحن نواجه قبل ذلك 

، حيث تتجه الثقافة في زمن ثورة االتصاالت قافية بالذاتإشكاالت العولمة الثوبعده 

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 

 ..جديدشباب نھاية القرن العشرين وأطفال القرن ال

صحيح أن عمليات التنميط القسري التي تمارسھا آليات األفعال التاريخية المتعولمة 

ِطح والمتشابه والمأزوم،  إلى أننا النريد أن في زمننا، تتجه لصوغ حالة من الوعي المسَّ

نسبق األحداث في ھذا المجال بالذات، ونتعامل مع الظواھر الكبرى الناشئة في التاريخ بلغة 

ندق السياسي والثقافي، وھي اللغة التي تنتشر في المنتديات السياسية والثقافية التخ

، ففي في كثير من مؤسسات مجتمعنا السياسي والمدني المناھضة للعولمة االقتصادية

ينبغي بناء التصورات بكثير من الحذر، وبكثير من النظر النقدي، الذي ُيعلق  المجال الثقافي
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حة تعميق النظر، مع عدم إغفال شروط ومقتضيات التحول الجارية األحكام السريعة لمصل

 ...في العالم

الذي اليكتفي بالتشھير أو بالرفض  ،مبدأ التكيف اإليجابيإننا نتبنى في ھذا السياق 

التكيف المعتمد على آلية النقد، والمتجه صوب السياسي الجاھز لظاھرة العولمة ومظاھرھا، 

حيث ، فاعليةً  أكثرَ  ختيار كثير من المعطيات المساعدة على مواجھةٍ ففي ھذا اال ،بناء الذات

 .نجاعًة◌ً  أكثرَ  في المقاومة من أجل فعلٍ  المناورةِ  نستطيع توسيع دائرةِ 

مظاھر العولمة بالخطاب الرافض لھا وبصورة مطلقة، ففي  مواجھةَ  نستطيع ال

عن  بحثٍ  دونَ  مكتفية بالرفِض بالمواقف ال المكاسبُ  صنع الوقائع وال تحصلُ تُ  التاريخ ال

لھذا السبب يبدو لنا أن معركتنا مع ذاتنا في العقود األخيرة قد  .البدائل والممكنات األخرى

تكون مدخالً قوياً لترتيب دائرة عالقاتنا فيما بيننا، وھو األمر الذي يمكننا في حال حصوله 

يمكننا الفصل اليوم بين  . صحيح أنه المن مغالبة التحديات الخارجية ،على أحسن وجه

ن الداخل في كثير من األحوال أصبح خارجا، والخارج أومعاركنا الداخلية والخارجية، 

أصبح في قلب ديارنا. إال أن التدبير التاريخي العقالني إلشكاالت تأخرنا في الداخل، 

ال أو كثيراً ختيار، قليثيراً من الحسم واإلوإشكاالت ھامشيتنا في الخارج، يتطلب قليال أو ك

الستھانة من الترتيب الذي يضع سلما لألولويات وينطلق في تنفيذھا ، فال وقت اليوم ال ل

ً  والمشھدُ  ،للفرجةِ  نتظار .. لم يعد ھناك مجالٌ بما يحصل أمامنا وال لإل ، يزداد اتساعا

  ..واإلنجاز التواصلو نخراطويدعو الجميع لإل

  

 نحو تواصل أكثر إنتاجية

،  العرب والعالم اليوممن المعطيات في موضوع  ا العمل لتقديم جملةٍ اتجھنا في ھذ

وفي نوعية الخالصات التي رتبنا سواء  كما حاولنا بناء عناصر منھجية في طريقة المعالجة

يجابي اإلاعتبرنا أن التواصل . ومنذ البداية في نھاية الورقة أو في سياقات التحليل والعرض

مع الذات. فال يمكن أن ننخرط  مباشرَة تواصٍل عميقٍ  بل كل شيءأوالً وق مع العالم يتطلب

مع اآلخرين في مغامرة التفكير والعمل والتوافق، دون أن نكون أوالً وقبل كل شيء ذاتاً 

 .مع ذاتھا متصالحةً 
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، االدراك التاريخي للتحول الحاصل في ذواتنايعني التصالح مع الذات في تصورنا 

ولعل مالحق ذاتنا  .ر من مظاھر وعينا نتحدث عن ذاٍت لم تعد ذاتاً لناذلك أننا مانزال في كثي

مما نتصور، وذلك رغم رفضنا الوجداني لكثير من أشكال التحول  من تحول تاريخي أعظمَ 

 فينا.. ولھذا السبب فنحن النرى أنفسنا في الحال والمآل، بل نواصلُ  الحاصلةِ  الموضوعيةِ 

ي أغلبھا عن ذات تعتريھا مثل كل ظواھر التاريخ تحوالت ة فتثبيت صوٍر ذھنيٍة متخيلَّ 

، لنتمكن من عتراف بھا ومجابھتھاأن نمتلك القدرة والشجاعة على اإلوتصدعات تقتضي 

 .نسانية في التاريخمواصلِة مغامرتنا اإل

 ،التصالح مع مآلھا الراھن، ال َتواصلَ مع العالم دون قاعدِة التواصل مع الذات

ومواصلة  والجسد من أجل استعادة الروح ،فيھا ية تدارك مواطن العطبوالوعي بإمكان

فقد بوٍل باألمر الواقع، نوٍع أو قَ . الينبغي فھم التصالح مع الذات باعتباره مجرَد خُ العمل

تشكلُ مقاومُة مظاھر تأخرنا التاريخي العام بلغة العصر ومبادئة الكبرى، الصيغَة المواتية 

 .من بناء ذاتھا بصورٍة أكثر فاعلية لتصالٍح يمكِّن الذاتَ 

عربي في التواصل مع  ثقافي تسمح الخطوة المذكورة بإمكانية تحقيق مشروع

 ُ ً موصولتان  ى وبدايةِ ولَ العالم، واليتعلق األمر بتوقيف عملية أ ثانية، فالخطوتان معا

بصور  منھا ُمضمٌر وحاصلٌ  ، وكثيرٌ ومكشوفٌ  بعضعا ظاھرٌ  ،ببعضھما بوشائج من القربي

 .عديدة يصعب في بعض األحيان التمييز فيھا بين الذات وبين العالم

أن اماً، ذلك أننا نقدر مَ لم نتجه في عملنا للتأكيد على الخصوصيات المحلية إاللِ 

ورغم أننا توقفنا في بعض لحظات التمثيل والتحليل في بحثنا أمام  .مشاكنا في العالم واحدةٌ 

، إال أن مظاھر المشتركةونحن نفكر في القضايا العالمية  ،وميةبعض قضايانا المحلية والق

وھو جيدة إال في فضاء ارتباطھا بالعام والعالمي،  بصورةٍ  ُتستوعبُ  إشكاالت المحلي ال

من أجل بناء عالم ، دفاعنا عن لزوم التواصل مع اآلخرين األمر الذي  يؤكد مشروعيَة◌َ 

 ..والتعاوني ترتيب مالمحه بكثير من التآزر مشترٍك َيَسُع الجميع، ويساھم الجميع ف

صحيح أن المنطقة العربية شكلت في العقدين األخيرين فضاء الختبار خيارات 

وعمق مآزقھا  ،وھو األمر الذي ضاعف مشاكلھا ،سياسية وعسكرية واستراتيجية محددة

قد  ،والغربية كيةوصحيح أيضاً أن التموقع الصھيوني المدعوم بإرادة القوة األمري .التاريخية
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ه االستعماري في فلسطين، وان العدوان األمريكي المنفعل والمتھور يخاصم خ وجودَ رسَّ 

ً في قلب جغرافية الموارد  مناطقَ  كثيرة في العالم، ويحتل اليوم العراق ليضمن لنفسه موقعا

داً عن ينبغي أن يصدنا أب إال أن كل ھذا الالعربية في المشرق العربي والخليج العربي. 

مواصلة المقاومة والمجابھة بأساليب التاريخ المساعدة على تعديل الموازين وتغيير 

الذي يتيح لنا ليس فقط إدراكاً  ،المواقع، من أجل مباشرة بناِء ما يحقق التواصل المنتجَ 

معادلة  إعادة تركيب في مساعدة جيداً ألسئلتنا ولما نريد، بل يساعدنا على إنجاز عمليات

 .ع القائم فوق أرضناالصرا

بناء على ما  ،إن أول أشكال المقاومة كما نتصور، تتمثل في تغيير نظرتنا لآلخرين

يعتري وجودھم وأحوالھم من تغير في مختلف مستويات الحياة، تغير تستلزمه في العادة 

 أم أننا سجناء ،ھل نعرف األخرين فعالمقتضيات التاريخ، وينبغي علينا أن نتسائل دائما، 

تغييرھا إذا اقتضى األمر  لزومَ  التاريخِ  تعلمنا دروسُ  رٍ وَّ ؟ صُ جاھزة ال تتغير ٍر نمطيةٍ وَّ صُ 

 .ذلك

وأن تكافؤ جاً دون أن يكون متكافئاً، نتِ من أن الحوار لن يصبح مُ  وإذا كنا على بينةٍ 

حضر ليست مجرَد أمٍل يراود النفوس، أو خاطرة ت ،العالقة بيننا وبين اآلخرين في العالم

بالبال، فإننا نعتقد في اآلن نفسه أن التكافؤ فعلٌ تاريخي يحصل بالوسائل التي تسمح 

يجابية المشفوعِة اإل نحزنا لمبدأإلھذا السبب ، بحصول األحداث والمواقف في التاريخ

، وأبرزنا أھمية التواصل في عالم ال عائد اليوم من وراء بالحس النقدي والتاريخي

ً لنا بحكم  نكفاء على ذات لم تعدواجھته باإلبرفضه، أو ماختيارات مواجھته  تحوالت ذاتا

 .التاريخ وتفاعالت المجموعات البشرية في

نحو تركيب التواصل أوالً ھو طريق التواصل المتكافئ، وھذا األخير ھو سبيلنا  إن

ن استثناء . فكل القضايا التي اعتنينا بمعطياتھا في ھذه الورقة وبدوتواصٍل منتٍج في العالم

، إلى أمثلة شكاالت األمن والسالمإمن قضايا التطرف إلى في العالم،  مشاركٍ  تخصنا كطرفٍ 

 .المركبة بالصحة والتنمية والتحديث السياسي ثنيات والتلوت البيئي في عالقاتھمااإل

وتوقفنا عند  المتنوعة، المعطيات في عملنا أمثلة من استعرضنا ،ولھذا السبب بالذات

 .بھدف المساھمة في إبراز أھمية فعل التواصل التاريخي في تطوير ذاتنا داخل العالمبعضھا 
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صبح فعُل المقاومِة المناھضِة ھذا العمل، سيلبل إنه بفضل المقدمات النظرية التي قدمنا بھا 

ر الطغيان والغطرسة لإلحتالل، والمواجه فعالً من أفعال التواصل  كما نفترض لُصوَّ

 .بامتياز

افئ الموضوعي ألفعال عال المقاومة المستندة إلى قواعد محددٍة ُتَعدُّ المكإن أف

التي تقوم بھا أطراف أخرى بھدف إلحاق الضرر بوجودنا  ،حتاللاإلغتصاب واإلختراق واإل

 .التاريخي

 ً ذلك أھمية األفعال المركبة في بعض معطيات التاريخ.  ،وضحنا في ھذا العمل أيضا

ي اليوم في العالم يتطلب أعماالً مركبًة مماثلًة لما يقع. إن المقصود أننا نعتقد أن ما يجر

عتراف بالذات يرتين اثنتين إن لم يكن أكثر، اإلالعمل بوت ھو السياقبالفعل المركب في ھذا 

، نخراط في العالم وفي مؤسساتهواإل ،والتصالح معھا، وھو عمل ثقافي و نفسي  وتاريخي

نتوخى من ورائھا  ،نتاج، وھذه العملية األخيرةلفكر والعمل واإلة من طرائقه في استفادواإل

على  في نظرنا القادرالفكر ، ستئناف السير التاريخي المستند إلى مكاسب الفكر المعاصرإ

ويبقى أمامنا أن نواصل وتجارب التاريخ العديدة تسعفنا بتحقيق ذلك،  .تدراك المسافات

 ير من الحزم .. فھل نوفق في ذلك؟عملنا بكثير من التفاؤل واألمل وبكث
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  اإلسالميّ  يّ السِّياسالتَّديُّن 
  ةارَ عَ تَـ سْ المُ  الماديَّةاثة دَ الحَ  آفاتُ 

  جول كامل  محمد زاهد
ا عن مراعاة اجلانب الرُّ  1يبدو أن اليقظة اإلسالميَّة ة، وحي يف املمارسة اإلسـالميَّ املعاصرة ال تزال غافلًة يف خطا

تعمل علـى حتقيـق النَّهضـة  ةٍ حضاريَّ  األقدر على إحداث نقلةٍ  هت عنايتها إىل اجلانب السِّياسّي باعتبارهفقد توجَّ 
  ، وخترج العامل اإلسالمي من  حالة التبدع والتخلف.والتَّقدم
ــ ولعــلَّ  تــدارك  اس يف تقــدمي اجلانــب السِّياســّي مــن التَّــديُّن علــى اجلوانــب األخــرى هــو االســتعجال يفَســبب األَ السَّ

 ،ى االسـتعماريَّة الغربيّـةوَ االحتكـاك املباشـر مـع الِقـاحلضاريَّة اليت حدثت عقـب  التَّقدم احلضارّي، نتيجًة للصَّدمة
 حـداثيٍّ  والـيت قامـت علـى منـطٍ  ،بـةقليـد للحداثـة الغربيّـة املتغلِّ ك االستعارة والتَّ رَ شَ  يفوع قُ األمر الذي أفضى إىل الوُ 

  .2يف أُُفق العلم واملعرفة خولباعتبارها عائًقا حيول دون الدُّ  ،يستند إىل مبدأ نبذ األخالق
ــــ «التَّــــديُّن السِّياســــيّ »إن دعــــاة  ة آلليــــات جتديــــد اخلطــــاب روط العمليَّــــاإلســــالمّي املعاصــــر غفلــــوا عــــن إدراك الشُّ

ــ ،3يينالــدِّ  أن  دَّ ة، إذ ال بُــينيــة اإلســالميَّ اهرة الدِّ اللَّــذين حيكمــان الظـَّـ ،كامــلمول والتَّ والــيت تســتند إىل مبــدأي الشُّ
  .«املسألة األخالقّية»أوصاف اإلنسان، أال وهي  خصِّ جديد بألتَّ يتعلق ا

فع عـن املسـتوى الرتَّ بـإال  «التَّديُّن السِّياسيّ »شنيع اليت تعاين منه حركات ضييق والتَّ وال ميكن اخلروج من آفات التَّ 
حيــاًء إو  ،جديــدطلًبــا للتَّ  ،نيوي والتَّغلــب السِّياســّي، وذلــك مــن خــالل االشــتغال مبــا هــو أرفــع وأشــرفاملنفعــي الــدُّ 
 األشــرف، ومــن املســتوى السِّياســّي األضــيق بــاينِّ  إىل املســتوى الرَّ دىناأل نيويِّ ة باالنتقــال مــن املســتوى الــدُّ لإلنتاجيَّــ

  .األوسع إىل املستوى اإلنساينِّ 
ًمـا، ًدا طاغًيا، وتضـييًقا منظَّ السِّياسّي القائم على التَّغلب واملغالبة، جلب استبد يندفمن املعلوم أن االشتغال بالتَّ 

 لطة بكـلِّ نـازع علـى السُّـمهيـأة للتَّ و ئاسـة، الرِّ  على حـبِّ  ا، وذلك أن القلوب جمبولةٌ ا وخارجيًّ ًفا داخليًّ وتشنيًعا مكثـَّ 
  حكم.ق التَّغلب والتَّ الوسائل اليت حتقِّ 

  «ديُّن السِّياسيّ الت»ماهية 
ـ هـةٍ وقـراءة موجَّ  ،خمصـوص لإلسـالم هـمٍ إىل ف «التَّديُّن السِّياسيّ »يشري مفهوم  نة واملمارسـة لنصـوص الكتـاب والسُّ

يطمــح إىل قلــب  ،الفــرز واالســتقطاب يُتــهُ غا ،تعبــويٍّ  يــديولوجيٍّ أ خطــابٍ  ة اإلســالمّية، عملــت علــى بنــاءِ ارخييَّــالتَّ 
 يبُّ ســالمّية األوىل الــيت أقامهــا النَّــجربــة اإلل التَّ تتمثَّــ دولــةٍ  ةِ قامــــدف إ ،أو كــافرةً  ةً أنظمــة احلكــم باعتبارهــا جاهليَّــ

  اشدين من بعده.واخللفاء الرَّ  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 
يف التَّــديُّن ملفهــوم  ةَ فعاليــات وحركــات ومجاعــات تعطــي األولويَّــ نوجــه مــن لــدهــو ذلــك التَّ  «التَّــديُّن السِّياســيّ »ـفــ

 حالصـــنـــب السِّياســـّي منفـــرًدا علـــى القيـــام بعمليـــات اإلبقـــدرة اجلا راســـخٍ  اعتقـــادٍ علـــى والـــذي يتـــوافر  ،التَّْســـِييس

                                                 
 باحث وكاتب من تركيا .  
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علــــى اعتبــــار أن قيمــــة الفــــرد تنحصــــر يف الفوائــــد واآلثــــار السِّياســــّية الــــيت يرتكهــــا أو يتلقاهــــا يف نطــــاق  ،والتـَّْغيــــري
  نازعات على مراكز الُقوَّة.والتَّ  ،واملصاحل السُّلطويَّة ،ارات املذهبيةيتتشابك فيه االخت اجتماعيٍّ 

ــ ية ملقتضــيات فصــري اإلنســان بطرائــق مســتو بفــإن التَّْســِييس خيتلــف عــن الــوعي السِّياســّي الــذي يعمــل علــى ت ؛ذاو
ـا وضـعه ضـمنَ ات اليت يتحـدَّ باألسباب والكيفيَّ  املنهج العلميّ  وه واآلثـار ُجـة، وتنبيهـه إىل الوُ ة معنيَّـنظاميَّـ بـُْنيـةٍ  د 
  بنية النظامية اليت ينتمي إليها.الملقومات  أو خمالفٍ  فقٍ اه موايف اجتيأيت به  فٍ تصرُّ  السُّلطويَّة لكلِّ 
ويف حتقيـــق مـــا يلـــزم اجملتمـــع مـــن  ،يف حتديـــد الفـــرد مـــل السِّياســـيِّ اغـــري الع عامـــلٍ  مـــن دخـــول أيِّ  فالتَّْســـِييس مينـــعُ 

تسـاهم مـع العامـل السِّياسـّي  ةٍ عوامل غري سياسيَّ  ال متنع من دخولِ  ةالسِّياسيّ  شَّرعيَّةأو التـَّْغيري، بينما ال صالحاإل
  زمة يف اجملتمع.حوالت الالَّ حداث التَّ إو  ،ة الفرديف تعيني وضعيَّ 

 إىلهـا مـن حيـث ال تشـعر رُّ ه جيَُ باحلركة، إصالحيَّة كانت أم ثوريَّة، وذلك أنَّ  ضرُّ ت وهذا ما جيعل من التَّْسِييس آفةً 
ــا عــن اجملــرى اإلنســاينّ حــكايــد، األمــر الــذي ينحاقــد والتَّ غالــب والتَّ صــارع والتَّ التَّ  مــن ألــوانٍ  الــذي رمبــا كانــت  رف 
  .4ري فيهيف البداية للسَّ  ختطِّط

ـــا  «التَّـــديُّن السِّياســـيّ »لقـــد عرفـــت حركـــات  ا للعمـــل ا وإيـــديولوجيًّ منطلًقـــا فكريًّـــو الـــيت تتخـــذ مـــن اإلســـالم مرجًع
ــة مــن السِّياســّي يف العــاملني العــريب واإلســالمّي تســميات عــدَّ  هــذا التَّيــار علــى ق ْطلــرين، فقــد أُ لــدن البــاحثني واملفكِّ

اإلســـــالم »وهـــــو عنـــــد الـــــبعض ينـــــدرج حتـــــت رايـــــة  ،حينًـــــا آخـــــر 6«اإلْســـــالمويَّة»حينًـــــا، و 5«ةاألصـــــوليَّ »اســـــم 
  .8«اإلسالم احلركي»أو  ،7«السِّياسيّ 

 ب فيمـا بينهـا مـع فـوارق دقيقــةٍ سـميات تتقــار ، وإن كانـت هـذه التَّ 9«ةيَّـممتا» ويـذهب آخـرون إىل نعتـه بأنـه حركــةٌ 
َّ يف الدَّ  ة السِّياسـّية الـيت تقـوم علـى اإلسـالم فكـرًا نظيمات الدينيَّـوهي التَّ  ،عموًما واحدةٍ  ا تشري إىل ظاهرةٍ اللة، فإ

  .10ةاإلسالميَّ و م يف املنطقة العربيَّة كْ ة إىل قلب أنظمة احلُ الواقع وخاصَّ  يريغوتسعى إىل ت ًة،وأيديولوجي
إلشــكاالت الــواردة علــى  ل، علــى املصــطلحات األخــرى، نظــرًا )التَّــديُّن السِّياســيّ (ثرنــا اســتخدام مصــطلح: آلقــد 
 ،ة للمسألة السِّياسّية علـى املسـائل األخـرىالفعاليات اليت تعطي األولويَّ و احلركات تلك ا بأن منها، وإميانًا منَّ  كلٍّ 

ـــو  َّ قـــدرة يف تـــرى  ،ين اإلســـالميّ للـــدِّ  ةٍ تأويليَّـــ وفـــق قـــراءةٍ  ،ةة اإلســـالميَّ اهرة الدينيَّـــمكونـــات الظَّـــ ا أحـــد أهـــمِّ تـــرى أ
  .وعودة اإلسالم إىل احلياة ،والتـَّْغيري والنَّهضة والتَّقدم صالحعلى إحداث اإلوحده اجلانب السِّياسّي 

  شكلشأة والتَّ عرجات النَّ نم
ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر صـــالحيَّةمـــن رحـــم احلركـــة اإل «التَّـــديُّن السِّياســـيّ »خرجـــت حركـــات   ،الـــيت ظهـــرت يف 

 عــنا باالنزيــاح تــدرجييًّ  «التَّــديُّن السِّياســيّ »، حيــث بــدأت قطاعــات 11واســتمرت حــىت عشــرينات القــرن العشــرين
  .12من القطعية وصوًال إىل إحداث نوعٍ  ،ةفكر وممارسة اإلصالحيَّة اإلسالميَّ 

ســـبيل بنـــاء  يف، وذلـــك «ةنظيمـــات العثمانيَّـــالتَّ »ت عصـــر رجـــاال مـــعا فاإلصـــالحيَّة اإلســـالمّية حتالفـــت موضـــوعيًّ 
اتتســــتوعب امل حديثــــةٍ  منظومــــةٍ  ، ويف هــــذا اجملــــال قــــدمت اإلصــــالحيَّة غــــربة الــــيت أحــــدثها صــــدمة الالعامليَّــــ تغــــريِّ
 «نظيمــاتالتَّ »وأطروحــة  ،هطــاويبتعبــري رفاعــة الطَّ  «املنــافع العموميــة»ة أطــروحتني أساســيتني : أطروحــة اإلســالميَّ 



 3

  .13ونسيين التُّ بتعبري خري الدِّ 
 ، الـــذي كـــان شـــامًال ذا أبعـــادٍ 14كـــربى يف ســـائر جمـــاالت اهتمامهـــا  ة اجنـــازاتٍ قـــت اإلصـــالحيَّة اإلســـالميَّ قـــد حقَّ ل

ـــــة ة وأخالقيَّـــــة وسياســـــيَّ اقتصـــــاديَّ و  اجتماعيَّـــــة ـــــًال يف جمـــــال عالق ة، إال أن عشـــــرينات القـــــرن املنصـــــرم شـــــهدت خل
  .بالغرب، وعالقتهم بالدَّولةاإلصالحيَّة اإلسالمّية 

 ،قافــة الغربّيــة، والتقنيَّــة الغربّيــة مــن جهــةا بــني الثَّ ا وعمليًّــون علــى الفصــل نظريًّــففــي اجملــال األول، درج االصــالحيُّ 
 فاحلضــارة الغربيّــة كانــت مــن وجهــة نظــرهم حضــارةً  ؛والسِّياســات الغربيّــة جتــاه العــامل اإلســالمّي، مــن جهــة ثانيــة

ا يف كلِّ ميكن عامليةً    اجملاالت. ه اإلفادة من منتجا
الغـرب جتــاه اإلســالم واملســلمني. بــل  ةِ ة الغربيّــة بســبب عدوانيَّــجربـة احلضــاريَّ د األبــواب يف وجــه التَّ إيصــافـال ينبغــي 

يَّــة والتقنيَّــة الغربّيــة يف ســائر اجملــاالت: الوصــول إىل ة مــن املنجــزات احلضــاريَّ دافــاملقصــود مــن وراء اإل نإ ميكــن  ةِندِّ
لكـن العقـدين األولـني  ،مواجهة نتائج السِّياسـات الغربيّـة علـى اإلسـالم واملسـلمني ،مٍ وتقدُّ  ةٍ دثه من قوَّ حتومبا  ،ا

يف السَّيطرة على أكثـر ديـار اإلسـالم،  ثَّلتمت ،هائلة جتاه العامل اإلسالميّ  ةً يّ غرب ةً من القرن العشرين شهدا عدوانيَّ 
ــــا يف احلــــرب العامليــــة األوىل ب ،موحتقــــري ديــــنهم وجمتمعــــا ــــ(حق دولــــة اإلســــالم الباقيــــة، ســــوبلغــــت ذرو ة نلطالسَّ

  ني املنتصرين يف احلرب.ب قطارهاأ، واقتسام )ةالعثمانيَّ 
ـــ 15ار حممـــد عبـــدهلـــذلك رأى كثـــريون مـــن تيَّـــ ـــأن العّل راعات الدَّاخليـــة بـــني رجـــاالت الغـــرب ة ال تنحصـــر يف الصِّ

 ؛وتـــاريخ الغـــرب مـــع اإلســـالم ،قافـــة الغربّيـــةة الغربّيـــة، والثَّ العقليَّـــ إىلريَّة، بـــل تتعـــدى أو نـــزعتهم االســـتعما ه،ودولـــ
، ومهــا تســرتجعان وتبلــوران تارخيًــا طــويًال ملعــاداة اإلســالم واملســلمني، مــن نيتينســانإقافــة ماديتــان غــري الثَّ و ة فالعقليَّــ

  بل وغري صحيح. لسِّياسّي لدى الغرب أمرًا غري مسوغواآلخر ا ،فرقة بني الثَّقاّيف احلضاريِّ هنا فقد بدأت التَّ 
ه كـــان ظـــاهرًا ، ألنَّـــأمهيـــةً  ، بـــدا آنـــذاك أشـــدَّ - 16اخللـــل يف العالقـــة مـــع مشـــروع الدَّولـــة -وعلـــى أن اخللـــل اآلخـــر 

ـــفقـــد عمـــد مصـــطفى كَ  ؛ومباشـــرًا لغـــى اخلالفـــة عـــام أ، مث م1922ة عـــام فـــلطنة واخلالمـــال إىل الفصـــل بـــني السَّ
مـع عدائيـة  ،كـي اجلديـدظـام الرتُّ ين عـن الدَّولـة يف النِّ فصل مبقتضـاه الـدَّ  17ًدادشتا مام نظاًما علمانيًّ وأق ،م1924

  اإلسالم ومؤسساته ورجاالته. صرحية ضدَّ 
ذات  ةٌ سياســيَّ  أو بــدون رعايتهــا أنظمــةٌ  ،تظهــر يف تلــك البلــدان برعايــة القــوى االســتعماريَّة املســيطرة تلكــن بــدأ

حــىت يف جمــال إســباغ  دورٍ  هــا ال تــرتك لــه أيَّ اإلســالم ومؤسســاته العــداء، لكنَّ  نة، ال تعــالو قطريـَّـة أنزعــات قوميَّــ
  .القرن التاسع عشرمن لث األول املشروعيَّة على املستجدات، كما كان عليه احلال منذ الثُّ 

ث عـن مشـروعيتها يف املصـادر وتبحـ ،هـور واالسـتتبابطريقها إىل الظُّ  مَّسلتيف املشرق ت 18ةكانت الدَّولة الوطنيَّ 
  .19ني اإلسالمّيني جانًباة الغربّية للمشروعيَّة فكرًا ومؤسسات، وتزيح اإلصالحيِّ ة العلمانيَّ القوميَّ 

 نوسياســاته، أفــرزت جــيًال هــيم تــهبــالغرب وثقاف يبــةت عــن اخلمــجن خبــة اإلصــالحيَّة أزمــةٌ دت يف وعــي النُّ لقــد تولَّــ
  .اصرعلى جممل الفكر اإلسالمّي املع

ة وظهور حركة اإلخوان املسلمني، فقد بدأ هاجس احلفاظ علـى اهلويـَّ ه،التأحد حتوُّ  20«رشيد رضا» الشيخ كان
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ّي، جلماعـــة اإلخـــوان املســـلمني الـــيت قـــام بتأسيســـها الشـــيخ حســـن البنـــا عـــام حالصـــيف املشـــروع اإل حاضـــرًا بقـــوةٍ 
واهلوية اإلسـالمّية  ئر،اعتعين باألخالق والشَّ  ،ةقافيّ ة وثحركة توعية دينيّ كبدأت  واليت ، 21اإلمساعيليةيف  م1928

  بالقضايا السِّياسّية. مباشرٍ  بشكلٍ  ة، ال تعىنحركة إحيائيَّ هي للمجتمع، ف
، 22صــالحيَّةوضــع نشــوء حركــة اإلخــوان املســلمني بــذور القطيعــة بــني احلركــة اإلســالمّية اجلديــدة، وفكــر احلركــة اإل

اين ة مع موضوعات اجليل الثـَّ، خاصَّ الفكرينيج كبرية على صعيد العالقة بني غري أن هذه املقدمات ستنضج نتائ
  .23، ومفكري شبه القارة اهلنديةيدأفكار أبو األعلى املودو  فيها علىللحركة مع سيد قطب، ترتكز 

او بعــد أن أ ،عبــري عــن تلــك القطيعــةذروة التَّ  24«احلاكميــة»كانــت فكــرة  ة. لكنهــا بفكــرة الدَّولــة الوطنيــ ئيًّــادت 
سياسـية متطرفـة  ىنأجنبت إىل جانب ثقافة العنف والتكفـري بـ ،ة يف جسم احلركة اإلسالمّيةيَّ رجد سياسة خواستولِّ 

علــى الفتنــة واحلــرب األهليــة (حركــات :  ، وفتحــت اجملــال السِّياســّي واالجتمــاعيّ داهــأســاءت اســتخدام فكــرة اجل
  .25ةظري وسواها من احلركات النَّ  ،اإلسالمّية واجلماعة، فري واهلجرة، واجلهاد اإلسالمّي)التك

ا املاديَّـــة  زمخًـــاوقـــد جـــاءت جتربـــة املقاومـــة األفغانيـــة لالحـــتالل الســـوفييت تعطـــي  هلـــذه احلركـــات علـــى صـــعيد قـــدرا
ا الثَّ بعد أن زوَّ  ،26ةبار ضَّ ال   .27لضرورية لالشتغالااقة الفكرية والنفسية ورة اإليرانية بالطَّ د

غانيــة تيــارات جهاديــة عديــدة تســتند إىل مفهــوم التــدين السياســي أدت إىل والدة املقاومــة األفوقــد أفــرزت ظــاهرة 
تنظــيٍم جهــادي انتقــل مــن مرحلــة اجلهــاد الــوطين إىل مرحلــة اجلهــاد العــاملي، وعوملــة احلركــة اإلســالمية متثّــل بنتظــيم 

  منوذجا معياريا لظاهرة التدين السياسي. الذي سوف يصبح 28«القاعدة»
 ــائيٍّ  ه مل حيســم بشــكلٍ  أنـَّـإالَّ  «التَّــديُّن السِّياســيّ »غم مــن اجلــدل العميــق حــول أســباب بــروز ظــاهرة الــرُّ  علــىو 

  وهي: ،اهرةم الظَّ تفهُّ ل يف حماولةٍ  رئيسةٍ  حيث ظهرت مخس أطروحاتٍ 
منـــه إىل  ساســـيٍّ أ ءٍ إذ يـــرى فـــؤاد عجمـــي أن هـــذا الفشـــل يعـــود يف جـــز  ة:ة القوميَّـــخـــب العلمانيَّـــفشـــل النُّ  :ًال أوَّ 

ــــا  م لكو ــــا خنــــب مــــا بعــــد االســــتعمار مــــع احلداثــــة والغــــرب، ودفعــــوا إىل احتقــــار شــــعو الطريقــــة الــــيت حتالفــــت 
  .29لفةخمت

 إن اإلْســالمويَّة ردُّ  :قــول فيشــريو  ،حوراء بــروز اإلســالم املســلَّ  ،ويــرى فيشــر يف هــذا الفشــل أحــد العوامــل الرئيســة
ـــ»علـــى فشـــل  فعـــلٍ  واشـــرتاكية العـــامل الثالـــث الـــيت  ،الـــيت ســـادت يف ثالثينـــات القـــرن العشـــرين «اذجةالليرباليـــة السَّ

  .30سادت يف الستينيات والسبعينيات
ة، علـى مالقـاة ت األنظمـة االسـتعماريَّة األوروبيَّـفـة الـيت خلخب العلمانيَّـم بروز اإلسالم كنتاج لعدم قدرة النُّ ويقدِّ 

ا. ا وتطلعا   أمال شعو
عب علـى ة من الصَّ حتيَّ نية التَّ غرافيا والبُ من اجل ية كالًّ مالنَّ اإذ جيعل توسع الدَّولة  اركة السِّياسّية:ثانًيا: نقص المش

  كانية الفرار منها.اجملموعات السُّ 
كًال آتكـــون النَّتيجـــة تـــ ،ســـلط يف اجملتمعـــات املســـلمةيـــة للتَّ ديدحتيـــة باليـــد احلنيـــة التَّ ويل للبُ وحيـــث تـــربح اليـــد الطُـــ

ة املســاحات العامــة الشــرعيَّ  قت كــلَّ كتاتوريــة ألنظمــة مــا بعــد االســتعمار ضــيَّ املــدّين، أي أن الطَّبيعــة الدِّ للمجتمــع 
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  .31، كما يرى مايكل غيلسنانرةاملتوفِّ 
  .32غريةة الصَّ ي أن اإلْسالمويَّة هي عقيدة الربجوازيَّ دكي كييرى نتإذ  غيرة:ة الصَّ ثالثًا: أزمة البرجوازيَّ 

غرية حبســب غرية، وتنشــأ أزمــة الربجوازيــة الصَّــأصــول اإلْســالمويَّة يف أزمــة الربجوازيــة الصَّــأنَّ ذلك كــ  غيلســنانرى يــو 
نـت مـن السَّـيطرة علـى دولـة مـا الـيت متكَّ  ،ة الصـغريةالل محـل نتـائج غامضـة للربجوازيـَّقمن واقع أن االست غيلسنان

عــن  هــا اســتمرت عــاجزةً لكنَّ  ،النتشــار وقســريًاواســع ا حكــوميٍّ  جهــازٍ  صــفوفِ  يفدها يــعــرب جتن ،بعــد االســتعمار
ـــ ـــيطرة املســـتمرة للنُّ لطة والثَّـــالوصـــول إىل السُّ ة عبئـــة الـــيت عرفتهـــا الربجوازيَّـــخـــب احلاكمـــة؛ أي أن التَّ روة بســـبب السَّ

  .33لطنةغرية بعد االستعمار مل تنجح يف إعطائها السُّ الصَّ 
جــًدا مــن اآلراء الــيت تقــوم  شــائعةً  هنــاك جمموعــةً إن إذ  المتوازنــة: نميــة االقتصــاديّة غيــردوالر والتَّ  رابًعــا: البتــرو

ـــــا السِّياســــّية وابط الـــــرَّ  ،نيمـــــو والتنميـــــة االقتصـــــاديّتيـــــذيب النُّ  ،علــــى العالقـــــة بـــــني العمليـــــات االقتصـــــاديّة ودالال
  ة ناشئة.مستحيلة يف جمموعات اجتماعيَّ  د طموحاتٍ ولِّ يو  ،االجتماعية التقليدية

ــ ــعلــى نتــائج النُّ  ة فعــلٍ المويَّة كــردَّ وتــربز اإلْس  غمــوضوال ة للحيــاةِ قليديَّــفتــدمري األمنــاط التَّ  ؛ريعمــو االقتصــادّي السَّ
م التَّ يدفعان النَّ  ،الذي يوحي ذلك به أقلم مـع للتَّـ ة أو إىل إعـادة تأكيـدها وسـيلةً قليديـَّاس إىل تأكيد طريقـة حيـا

  غريات.التَّ 
أمسـايل العــاملي اخلاضـع لســيطرة ظـام الرَّ ى تكامـل اجملتمعـات املســلمة يف النِّ إذ أدَّ  قــافّي:آكـل الثَّ خامًسـا: نتــائج التَّ 

يقــوده  عــامليٍّ  إىل نظــامٍ  لالنضــمام كاســتجابةٍ أن اإلْســالمويَّة بــرزت   ؛أي «املســلمة»إضــعاف اهلويــات إىل الغــرب 
  .34الغرب

 «التَّـديُّن السِّياسـيّ » تعليـل بـروز اإلْسـالمويَّة، أو اعية إىلات السَّـبـاتهذه اآلراء اخلمسة هي األكثر شيوًعا يف الك
ـــــجٍ  ة فعـــــلٍ يف العـــــامل اإلســـــالمّي، وهـــــي تبـــــدو ردَّ  ـــــيطرة وذلـــــك بســـــلوك  حـــــرر والنَّهضـــــة يف التَّ  علـــــى اهليمنـــــة والسَّ

مارســـة مـــن امل ييعتمـــد علـــى نفـــس اآلليـــات املنتميـــة للحداثـــة املاديَّـــة الغربيّـــة أغفلـــت اجلانـــب التَّْأنِيســـ ،واإلصـــالح
  مًعا. االثننياألمر الذي أفضى إىل تضيع  ؛السِّياسيّ اجلانب ة صلحاإلسالمّية مل

  التَّْسِييس والتَّْأنِيس
أن ال سبيل إلى اإلصـالح والتـَّْغييـر مفادهـا:  ةٌ ممسلَّ  ؛منذ عقودٍ  «التَّديُّن السِّياسيّ »وعي أنصار يف خ لقد ترسَّ 

ـــدُّ ة والفســـاد إالَّ بعيَّـــتَّ خلـــف والالتَّ  المنشـــود، والخـــروج مـــن رقِّ  ـــا خُ  بال ـــق العمـــل السِّياســـّي خطاًب ول فـــي أُُف
  .وممارسةً 

حـــرك وج إىل التَّ لُ ا علـــى املســـارعة بـــالوُ احلداثـــة املاديَّـــة الغربّيـــة هـــي الـــيت محلـــت هـــذا التَّيـــار الـــذي بـــدأ إحيائيًّـــ ولعـــلَّ 
 بـالِقَيم املاديـَّة لألشـياء، احلداثة ال تتعلَّـق إالَّ  انشغاالت هذه السِّياسّي والغفلة عن اجلانب األخالقّي، وذلك ألنَّ 

ا  ماديـةٌ  ةالغربيّـ اثةوألن السِّياسة مبفاهيم احلد ة، هوات مـا يشـوب احلظـوظ واملصـاحل احلسـيَّ األهـواء والشَّـمـن يشـو
ه مـن حظـَّ حيـة شـيًئا، فـإنَّ و ل مـن الِقـَيم الرُّ قِ عْ ال يَـ  السِّياسّي للحداثة الغربّية، وهو مسارٌ  رىت دخل املرء يف املساوم
ة حــىت قيَّــلُ بيــة اخلُ ســوخ يف الرتَّ الرُّ   عــن طريــقِ هــوض إالَّ يــد والنُّ دجوال ســبيل إىل حتقيــق التَّ  ،ولٌ دخ مــنيُّ بــوالتَّ  يقظِ التَّــ
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ــ لــب عليــه نقفيــتمكن مــن تأســيس اختياراتــه االجتماعيــة وخططــه السِّياســّية بطــرق ال ت ؛جديــد املطلــوبق التَّ يتحقَّ
  .35د إنسانيتهجدِّ ر لتُ ر بالضَّ 

التَّْســـِييس مـــن  نزعـــة تســـقطهاة الـــيت علـــى املقومـــات اإلنســـانيَّ  وهـــو يـــدلُّ  ،مـــا يقابـــل التَّْســـِييس إمنـــا هـــو التَّـــْأنِيسف
ــا االجتاهــات ذات البُـ  ع طبــلبس الــذي فــالتَّ  ؛ريح كالــديانات الســماويةد اإلنســاين الصَّــْعــاعتبارهــا، والــيت تتمســك 

لها من حيث ال تشعر على اإلخـالل بآفة التَّْسِييس مح «دين السِّياسيِّ التَّ »مّية من أنصار سلوك احلركات اإلسال
  .باجلوانب التَّْأنِيسية، من خالل ترك األخذ باملعاين الروحية وااللتصاق باملاديَّة

بعـد  خـتصَّ تمـع، مث اة أو اجملنيويـة للمدنيَّـاللـة علـى تـدبري األمـور الدُّ للدَّ  «السِّياسة»قد جرى استخدام مصطلح و 
  ئاسية للمدينة أو اجملتمع.ؤون الرِّ اللة على معاين تدبري الشُّ ذلك بالدَّ 

هـذا   أنَّ أو اجملتمـع، إالَّ  دينـةمستوى من مستويات امل لطة على أيِّ مبمارسة السُّ  ماله تعلقٌ  ة كلُّ ئاسيَّ واملقصود بالرِّ 
وحميط بكل  ،شيء ة للمجتمع مع اعتبارها كلَّ ئاسيَّ ؤون الرِّ دبري الشُّ هو ت خّص؛ذ مع التَّْسِييس مدلوًال أفظ اختَّ اللَّ 
  ، وال شيء فوقها.ءشي

ــ ــلطويَّة مــن جهــة مكاســب ماديَّــوملــا كانــت هــذه الشُّ ، ورمبــا أكثــر املكاســب تغلغــًال يف ةة صــرفؤون الرئاســية والسُّ
تهـــى مطمعـــه، أدركنـــا ملـــاذا ال يـــرتك س ومنيتســـيامل علـــممبلـــغ  ثانيـــةٍ  كانـــت هـــذه املكاســـب مـــن جهـــةٍ   وأاملاديـــات، 

حالــــة كــــاملعىن الروحــــي، بــــل   خيــــرج عــــن املــــادة، ويرفــــع مهــــة اإلنســــان إىل جتــــاوزِ معــــًىن  س االلتجــــاء إىل أيِّ ياملتســــي
  .36العلو والتعايل هويستنكف عن طلب هذا املعىن من مصدر وصف

غم علـى الـرّ واسـعة ة إنسـانيَّ  س لنزعـةٍ ، الـذي أسَّـم التَّـْأنِيس القـرآينفهـو عـن م «التَّـديُّن السِّياسـيّ »لقد غفل أنصـار 
ة، فهـــو مركزيَّـــ يف اخلطـــاب القـــرآين مكانـــةً  اإلنســـان حيتـــلُّ  نَّ فـــإيرجـــع يف خطابـــه إىل اهللا،  كـــل شـــيءٍ   مـــن القـــول أنّ 

ا اخللق  ةل الوحي، وغايأوَّ يف املختار من اهللا، وهو املخاطب  بـني هي خري اإلنسان، والقرآن الكرمي يقيم صلة إمنَّ
ـا م ،اهللا والطَّبيعة واإلنسان ظـر واالعتبـار، فمركزيـة اإلنسـان لإلنسـان، ومصـدرًا للنَّ  ةٌ ادنقـحبيث تبـدو الطبيعيَّـة وكأ

اخللـــق ويف  غايتـــهد مكانـــة اإلنســـان يف الوجـــود و رفيعـــة حتـــدِّ  فيـــه درجـــةٌ  األنســـنةة، فبالعنايـــة اإلهليَّـــ يف القـــرآن حماطـــةٌ 
  .37التاريخ

عليــه يــدور القــول يف ســائر األغــراض، وإليــه تعــود املعــاين يف و ور األساســي يف اخلطــاب القــرآين، يعتــرب اإلنســان احملــ
مــن اهللا ا، إذ القــرآن خطــاب ممــا يبــدو بــديهيًّ  حســبكليفــي و ســائر املقامــات، ولــيس ذلــك يف جمــال اخلطــاب التَّ 

ــجمــاالت البيــان للخلــق اإلهلــي، وللعنايــة بــالكون و  كــلِّ تعــاىل لإلنســان، ولكــن يف   رح مــا فيــه، ويف كــل مقامــات الشَّ
وع مقــــام لإلنســــان مقاًمــــا يف القــــرآن الكــــرمي يغــــاير يف النَّــــ ودي يف خمتلــــف األغــــراض، وهــــو مــــا يشــــهد بــــأنَّ ُجــــالوُ 

  .املوجودات األخرى مجيًعا
ــ{: -تعــاىل–قولــه  ،هــاوقــد اســتجمع هــذه املعــاين كلّ  ــَن َوَلَقــْد َكرَّْمَنــا بَــِين آَدَم َوَمحَْلَنــاُهْم ِيف اْلبَـ رِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزقْـَنــاُهم مِّ

وهـــو شـــامل لإلنســـان  ،كرمي هـــو اإلعـــالء واإلعـــزازفـــالتَّ  ؛38}الطَّيَِّبـــاِت َوَفضَّـــْلَناُهْم َعَلـــى َكِثـــٍري ممَِّّـــْن َخَلْقَنـــا تـَْفِضـــيالً 
  .39مبقتضى مطلق اإلنسانية

ا أنصار إن املعاين اليت يتعلَّ  دوام  ي، إن هـي إال حصـيلةُ مسـافعة والتَّ مبظهر الرِّ ولو ظهرت  «التَّديُّن السِّياسيّ »ق 
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وقد أنزل منزلة املثل العليـا، وإذا علمنـا أن   ينه،بالوجود املادي لألشياء، إن مل تكن هي هذا الوجود ع كاالحتكا
ـ عجيل بقهرها، حىتالعوائق اليت ينبغي التَّ  ين عائًقا من أشدِّ الدِّ  التَّْسِييسية تعدُّ  األيديولوجياتكل  بيل يتمهد السَّ

عــــاون مـــع هـــذه القــــوى مــــن ســـاقته املصـــلحة إىل التَّ  طر كـــلٌّ ضـــال نســــتغرب أن ي إىل اإلصـــالح والتـَّْغيـــري، فحينئـــذٍ 
حـول يف سـياق التَّ  «التَّـديُّن السِّياسـيّ »يين، كما حـدث مـع أنصـار اره الدِّ تير الخإىل أن يتسرت أو يتنكَّ ة يالتَّْسِييس

عـــاون، األمـــر الـــذي أفضـــى إىل ال بـــد هلـــا مـــن التَّ  انأييـــد، فكـــعم واملســـاندة والتَّ الـــدَّ  تنشـــد ةٍ سياســـيَّ  إىل حركـــاتٍ 
عــاطف مــع قضــاياها الــيت ــدف إىل كســب التَّ  يــديولوجيات التَّْسِييســية املهيمنــة بعالقــاتٍ االرتبــاط مــع جممــل األ
وحـــي يف مطالبهـــا ين والرُّ يمـــيش العنصـــر الـــدِّ علـــى حســـاب  أن مثـــن هـــذا االرتبـــاط كـــان تناضـــل مـــن أجلهـــا، إالَّ 

  .40ضايلوبراجمها وسلوكها النِّ 
ــا تركــت العمــل بالقواعــد األخالقّيــة الــيت تعمــلُ يالل باجلوانــب التَّْأنِيســية للتســيخــومــن أوجــه اإل علــى تقــومي  س، أ

هــــو العمــــل  ثابــــتٍ  اوية تنبــــين علــــى ركــــنٍ ســــميانات الهــــه إىل فعــــل اخلــــري، وإذا كانــــت الــــدِّ يســــلوك اإلنســــان بتوج
 ب

ُ
ـا تقـوم علـى أخـالقٍ ين هـي األخـرى تـدَّ ة للـدِّ نِبَـاجَ األخالق، فإن املمارسـات امل ومدروسـة تتحـرى  ،دةحمـدَّ  عي أ

  .فع للفرد واجملتمعمتام النَّ  يف وضعها أن تكون نافعةً 
ــا، ألن األخــالق الــيت ال  ونتــائج مغريــة، ال ميكــن ت إىل فوائــد ظــاهرةٍ واحلــق أن هــذه األخــالق ولــو أدَّ  أن نعتــرب 

ا آتية بالسالم. ؤمن أن تنعطف إىل الفساد حيث يظنُّ ربانية ال يُ  تستند إىل معاٍن روحيَّةٍ    أ
ؤمن عليهـا فـال يُـ ،رعة مـن االشـتغال بالشَّـوإذا كان التَّْسِييس هو فقدان التَّْأنِيس، وال تأنيس بغـري أخـالق مسـتمدَّ 

  .41ردار إىل الشَّ من االحنْ 
 التَّْسِييســيةح و إليهـا الــرُّ  تياســة، وتســربللسِّ  املـاديِّ  42بـاملفهوم احلَــَداثيّ  «التَّــديُّن اإلســالميّ »لقـد أخــذت حركـات 

ا ألبعــــاد اإلصــــالح والتـَّْغيــــري، إىل أن  ا ت تــــدرجييًّ طغــــالالأخالقيــــة املبثوثــــة فيهمــــا، واســــتولت علــــى جممــــل تصــــورا
 نيٍ ينيــة لتنتهــي باالنفصــال عنهمــا، وتســتبد بعــد حــضــالية علــى املقــوالت الدِّ النِّ  ة يف مشــاريعهااملقــوالت السِّياســيَّ 

ر جيـزئ مفهـوم بطريـق اإلفـراط، إذ قامـت علـى تصـوُّ  ةالتَّْسِييسـيزعـة ة للحركـة فقـد أخـذت النَّ رسم اآلفاق املستقليَّ ب
  .تـَّْغيري يف األجزاء األخرىنة، إال واحًدا وقفت عليه مجيع أساليب الاألجزاء املكوّ  اجملتمع، ويسقط كلَّ 

 ،مــن دحــض املنازعــة تــتمكَّنهــا وغــري املشــروعة، حــىت فيولــذلك فقــد لزمهــا أن تســتنفر أقصــى الوســائل املشــروعة 
  على يدها دون الغري. سليم هلا بظهور احلقِّ ويقع التَّ 

نـا ، فإنَّ يف ذلـك بالعنصـر التَّْأنِيسـيّ  دأو إمنـا شـرطه أن يتقيَّـ ،ا مل يكن العنصر السِّياسّي مستقًال بتحديد اجملتمعملَّ و 
ـا، كمـاعبئة اليت ينبغي هلـذه النَّ ندرك مدى التَّ  ا مـطبع نف اللَّـذين سـتتَّعنـكلـف والى التَّ دَ درك َمـنُـ زعـة أن جتـيء 

  عبئة.هذه التَّ 
كـم حي سياسـيٍّ  وعـيٍ  دون وجـودِ  تسييسـية عليهـا نزعـةٌ  يمناليوم وممارساته  «التَّديُّن السِّياسيّ »إن واقع حركات 

ــالنَّ  ــا ينســاق مــن حيــث ال يشــعر إىل اســتخدام الطُّــيلوك ظــر والسُّ ة بليغيَّــرق التَّ تأســس علــى اخلــري، ويبــدو أن خطا
حلـــيالت  مبـــا جيعـــل هـــذه التَّ بعهـــا خطـــاب احلداثـــة الغـــرّيب املـــادي، فـــال يبـــايل يف حتليالتـــه واســـتنتاجاته إالَّ الـــيت يتَّ 

  .ة وحدهاباإلرادة اإلنسانيَّ  قةً واالستنتاجات متعلِّ 
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ــ االواقــف علــى هــذا اخلطــاب اإلســالمّي قــد حيســبه صــادرً  حــىت أنَّ  ة، وكــان األحــرى ن ال تشــغله األمانــة اإلهليَّــعمَّ
ة اإلهليــة، وال يكفــي يف يــعأصــول يصــطبغ بأوصــاف املم اء خطــابٍ إنشــأن جيتهــدوا يف  «التَّــديُّن السِّياســيّ »تبــاع أب

ذه اقذلك أن ي ـا عمليًّـ، بـل أن يتحقُّ عيـةملروا  ـذا التَّ نيعا، مث أن يسـتقـوا   حقـق، كـي يسـتخرجوا منـه مقـوالتٍ وا 
ــا خطابًــا م ة وأحكــام منتجــةٍ إجرائيَّــ ذنا اأســتكمــا يــرى   ينتدعــامكون إىل بــالرُّ  ًدا، وال ســيبل إىل ذلــك إالفــرِّ تيبنــون 

  .كاملن هلا القدرة على التَّ وتؤمِّ  ،نازعيها آفة التَّ قاليت ت ةة الحيَّ جربة اإليمانيَّ دعامة التَّ لدكتور طه عبد الرمحن: ا
ـــاهج العقليَّـــودعامـــة الفكـــر المحـــرَّ  والـــذي يقيهـــا آفـــة  ،ةة المســـتجدَّ ة والمعـــايير العلميَّـــر علـــى شـــروط المن

  .43ن هلا القدرة على التجددويؤمِّ  ،حجرالتَّ 
، وحيـــتفظ ةخول يف أُفُـــق اإلنســـانيَّ فـــتح اآلفـــاق للـــدُّ ي يٍّ دنقـــ اخـــتاليفٍّ  حـــواريٍّ  منطـــقٍ  وال ســـبيل إىل ذلـــك إال ببنـــاءِ 
  .مبسافٍة عن اجلوانب السياسيَّة

  فنْ والعُ  التَّْسِييس
هـو انعطافهـا إىل سـلوك عنيـف يف  «التَّـديُّن السِّياسـيّ »خطر املزالق اليت واكبت نزعة التَّْسِييس لدى أنصـار أ لعلَّ 

، واملرئـيِّ  سلوكها اخلطـايبِّ  من مكوِّناتا يًّ أساس انً ف مكوّ نْ يث أصبح العُ ، حبتعاملها مع اآلخر الدَّاخلي واخلارجيِّ 
ا، فقــد وقــع ا وخارجيًّــضــييق واحملاصــرة داخليًّــضــه ألبشــع أنــواع التَّ ه مفهــوم اجلهــاد يف اإلســالم وعرَّ وَّ األمــر الــذي شــ

ـي واألرضوالسـب غنـائمطلًبا لل ،قتال المشركين والكفار :تشويهه ابتداًء بقصره على معىن آخـر  نفـرع ، مث توسَّ
ر ، مث تطـوَّ منًعـا لحريـة االعتقـاد ،ولـو كـانوا مـن أهـل الكتـاب ،قتال المخالفين في العقيـدة :على معىن هحبمل

، ومـن مث محلـوه دباسم الدين منًعـا لحريـة االجتهـا ،قتال الجميع بما فيهم المسلمين :األمر حبمله على معىن
قتـال األبريـاء،  :، وانتهى األمر حبملـه علـى معـىنينالعجز عن قتال العسكريِّ  ةحجَّ قتل المدنّيين ب :على معىن

   .بحيث أصبح مرادفًا لمعنى اإلرهاب
ـ وال خيفى علـى كـلِّ  مـن أن حيمـل علـى هـذه املعـاين املفرتضـة،  رعية أن معـىن اجلهـاد أشـرفُ مـن طلـب احلقيقـة الشَّ

 دة، وال ينزل منهـا القتـال إال رتبـةً م حيتوي على مراتب متعدِّ فاجلهاد يف اإلسال ؛سةمن مفهوم احلرب املقدَّ  وأصحّ 
  .44عالهاأوليس  واحدةً 

اس كافــة، مــن غــري والعــدل بــني النَّــ ة احلــقِّ مــاقلإلنســان مــن أجــل إ وإمنــا نصــرةً  ،اتللــذَّ  نصــرةً  وهــذا القتــال ال يــتمُّ 
  .ة مجعاءوإمنا إىل اإلنسانيَّ  ،بعينها التفات إىل أمةٍ 

أن اجلهـاد القتـايل  صـحَّ  مـىتسـواه، و  لم الذي ال ينفع يف إزالتـه جهـادٌ  حيث يوجد الظُّ  ال جيب إّال واجلهاد القتايل
  .سامحالتَّ  أن العنف ضدّ  ط، ومعلومٌ العنف املسلَّ  إلزالةِ  أيًضا أنه مقاومةٌ  لم األشد، صحَّ إمنا هو مقاومة الظُّ 

ــ جبملــة اآلراء الــيت  ســامح، وال عــربةَ ة التَّ مــاقإ مــن أجــلِّ  ةٌ ا هــو مقاومــومــن هنــا ميكــن القــول بــأن اجلهــاد القتــايل إمنَّ
ل يف اخـتالف اآليــات مِّـه، واملتأيف األرض نــال حّقـ ذي حـقٍّ  كـلَّ   يف مشـروعيَّة أصـل اجلهـاد، كمــا لـو أنَّ  كتشـكِّ 

 ، وحينئـذٍ فس ودوافعهـامـن وقوعـه حبسـب اخـتالف الـنَّ  دَّ لم واالعتـداء ال بُـبأن الظُّ  يعلمم، مواختالف الناس واأل
َوقَاتُِلواْ ِيف َسِبيِل الّلِه الـَِّذيَن يـَُقـاتُِلوَنُكْم َوَال { الكرمية: اتاجلهاد القتايل يشرع لدفع االعتداء كما جاء يف اآلي فإنَّ 
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نَـُة َأَشـدُّ ِمـَن َواقْـتُـُلوُهْم َحْيـُث ثَِقْفُتُمـوُهْم َوَأْخرُِجـوُهم مِّـْن *  تـَْعَتُدواْ ِإنَّ الّلَه َال حيُِبِّ اْلُمْعَتِدينَ  َحْيـُث َأْخَرُجـوُكْم َواْلِفتـْ
ـــاقْـتُـُلوُهْم َكـــذَ  ـــاتـَُلوُكْم َف ـــِإن َق ـــاتُِلوُكْم ِفيـــِه َف ـــاتُِلوُهْم ِعنـــَد اْلَمْســـِجِد احلَْـــرَاِم َحـــىتَّ يـَُق ـــِل َوَال تـَُق *  ِلَك َجـــزَاء اْلَكـــاِفرِينَ اْلَقْت

َنٌة َوَيُكوَن ا يُن لِلّـِه فَـِإِن انتَـَهـواْ فَـَال ُعـْدَواَن ِإالَّ َعلَـى الظـَّاِلِمنيَ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ الشَّـْهُر اْحلَـرَاُم بِالشَّـْهِر *  لـدِّ
َأنَّ اللّـَه َمـَع  اْ اللّـَه َواْعَلُمـواْ احلَْرَاِم َواْحلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدواْ َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعلَـْيُكْم َواتـَُّقـو 

يف  ضطهادالفتنة، وهي اال ءُ ا هو در أن أحد األسباب املوجبة للجهاد القتايل إمنَّ  ات هذه اآلي، وتبنيِّ 45}اْلُمتَِّقنيَ 
  وتعذيب املؤمنني. ،الدين

 سـع لالخـتالف حبسـب، فـإن األمـر يف اإلسـالم يتَّ «اجلهـاد»الـيت دارت حـول مفهـوم  شُّـبهكثرة المن  غم وعلى الرّ 
 ل أصـلٌ االختالف داخل األمة املسلمة وخارجها، على أن ال يعطّ  من أصول حقِّ  رٌ مقرَّ   األزمان، وهو أصلٌ تغريُّ 

ات، ولـــيس مبـــدأ تعطيـــل ظـــر حبســـب فقـــه األولويَّـــيســـتحق النَّ  46«اجلهـــاد املـــدينّ »فـــالقول بأولويـــة  ؛ثابـــتٌ  قطعـــيٌّ 
  .47اآليات

ـــالرتك اخل، ولعـــلَّ  قـــّي، واجلهـــاد االقتصـــادّي، ...وكـــذلك مفهـــوم اجلهـــاد الثَّقـــاّيف واجلهـــاد األخال ز علـــى الوظيفـــة ي
خطــاب وممارســة  طبعــتالــيت  ولــغطــرف والة العنــف والتَّ آفــالوســائل لــدرء  عة للجهــاد هــو أجنــســاحميَّ ة والتَّ يَّ نســاحاإل

ـــعقـــب للمســـلمني ، والـــيت أصـــبحت صـــفاٍت الزمـــٍة «التَّـــدين السِّياســـيّ »أنصـــار  فجـــريات نيعة والتَّ األحـــداث الشَّ
  وله.طعرض العامل و  يفة، والقتل اجملاين العشوائيَّ 

يات الـيت حـدِّ باتت مـن أخطـر التَّ  «التَّديُّن السِّياسيّ »نات مكوِّ  من أهمِّ  ظاهرة العنف اليت أصبحت واحدةً  ولعلَّ 
اجلهــــاد يف »ملفهــــوم  رابــــة إلعــــادة االعتة قــــوى األمَّــــة اليــــوم، حبيــــث جيــــب أن تتضــــافر كافَّــــاإلســــالميَّ  ةمَّــــتواجــــه األُ 
مـا ك  ،ينطرف يف الـدِّ التَّ و  الُغلوِّ ابقة من السَّ  ممَ ة الوسط، منًعا من الوقوع يف آفات األُ مَّ ، وبيان حال األُ «اإلسالم

  .49}َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّينِ {واآلية الكرمية :  ،48}يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلواْ ِيف ِديِنُكمْ {جاء يف اآلية الكرمية : 

ــ حيــثُّ  فاإلســالمُ  ــا القتــال فهــو بقــدر احلاجــة دون جمــاوزة احلــدود المعلــى بنــاء ثقافــة السَّ أمــا  ،املقــررة والعــدل، أمَّ
ـــم حمـــاربون مبجـــرَّ  نياملـــدنيّ واســـتهداف  ،االعتـــداء علـــى الغـــري ـــة أ م مـــن دافعـــي الضَّـــرائب، وغريهـــا مـــن حبجَّ د كـــو

ا ال تستند إىل  َّ   يف غاية اخلطورة. استداللٌ هو و  ،صحيحةٍ  ةٍ شرعيَّ  أدلةٍ احلجج الواهية؛ فإ

خلص مـــن ىل الـــتَّ إوال ســـبيل  ،ة املتســـاحمةاألخالقّيـــ همـــع اإلســـالم وروحـــ واحلـــقُّ أن اإلرهـــاب والعنـــف ال يتطابقـــان
، ةالميَّــــة واإلعود العلميَّــــُهــــتضــــافر اجلُ بإال  «يّ السِّياســــالتَّــــديُّن »لظــــاهرة  املالزمــــةِ  وّ لُــــطــــرف والغُ آفــــات العنــــف والتَّ 

م طلبً تحمُّ بو  للخروج مـن رحـم األزمـة، ذلـك أن آفـة العنـف ال ميكـن أن تصـرف إال بـالفكر  ال العلماء مسؤوليا
وإمنـــا  ،ال يســـوى بـــالعنف فـــاالختالف الفكـــريّ  ؛لبةة الّصـــواملعرفـــة، ولـــيس مـــن خـــالل احللـــول األمنيـــة والعســـكريَّ 

  .قايفّ الثَّ و  األخالقيّ على فضائل اجلهاد  باحلوار املبينِّ 
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االنبعــاث »عوًضــا عــن اســتخدامات أخــرى مســتعملة مــن لــدن مجلــة مــن البــاحثني مثــل:  «اليقظــة اإلســالمية»آثرنــا اســتخدام مفهــوم  -  1

  .هامن إلشكاالت الواردة على كلٍّ لنظًرا ، «الصحوة»، أو  «اإلسالمي اجلديد
ومـا  18، صم1998، ندوة مركز دراسات الوحدة العربيـة، بـريوت، الطبعـة الرابعـة،  «سالمية املعاصرة يف الوطن العريباحلركات اإل»انظر: 
  بعدها.

ألخالقـي النقـد اسؤال األخالق: مسامهة يف »اثة الغربية، انظر: طه عبد الرمحن حول أمهية املسألة األخالقية يف اإلسالم، ومادية احلد -  2
  .م2000، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل، «للحداثة الغربية

، دار الكتــاب العــريب، « ال يف اإلســالمجتديــد يف املســلمني»خلطــاب الــديين اإلســالمي، انظــر: عمــر فــروخ حــول مفهــوم التجديــد يف ا -  3
  .م1981بريوت، 

سـي يف النظرية السياسية من منظور إسالمي: منهجية التشديد السيا»لدين عبد الفتاح، خلطاب السياسي حتديًدا، انظر: سيف اويف جتديد ا
  .32-14، صم1998، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل، «وخربة الواقع العريب املعاصر

  .104-103، ص م1997الطبعة الثانية،  ، املركز الثقايف العريب، بريوت،«العمل الديين وجتديد العقل»طه عبد الرمحن:  -  4
  .13ص  م،1993 ،تشرين الثاين 29 ،«الوسط»حول مصطلح األصولية: انظر: ملف األصولية،  -  5

، الناشــــر بــــريوت، الطبعــــة األوىل، «األصــــولية اإلســــالمية، دراســــة يف اخلطــــاب األيــــديولوجي والسياســــي عنــــد ســــيد قطــــب»أمحــــد موصــــللي: 
  .م1993

  .م1993، الناشر، الطبعة األوىل، «اءة نظرية تأسيسية يف اخلطاب اإلسالمي األصويل: نظريات املعرفة والدولة واجملتمعقر »أمحد موصللي: 
، دار الفـــارايب، «اإلســـالموية السياســـية: املســألة اجلزائريـــة»حــول مصـــطلح اإلســـالموية: انظــر: زهـــرة بـــن عــروس، أمقـــران آيـــت إيــدير:  -  6

  .م2002بريوت، الطبعة األوىل، 
  .م1994، دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل، «جتربة اإلسالم السياسي»حول مصطلح اإلسالم السياسي: انظر: أوليفيه روا:  -  7
ورابطــة العقالنيــني العــرب، بــريوت،  -، دار الطليعــة «اإلســالم احلركــي»م بوهاهــا: حــول مصــطلح اإلســالم احلركــي: انظــر: عبــد الــرحي -  8

  .م2006الطبعة األوىل، 
  .م1985، بريم للنشر، تونس، «احلركة اإلسالمية يف تونس»حول مصطلح التَّماميَّة: انظر: عبد اللطيف اهلرماسي:  -  9

وهـذا تعريــٌب دقيــق باالسـتناد إىل مــا يـراه أصــحاب تيــار   integrismeو  integristeوالتماميـة، أو التمــامي: تعريـب حــريف لعبـاريت 
  قاد بتمام النّص القرآين.التدين السياسي من االعت

  .10-9، ص م2006ورابطة العقالنيني العرب، بريوت، الطبعة األوىل،  -، دار الطليعة «اإلسالم احلركي»عبد الرحيم بوهاها:  -10
ز ابيـة واحـدة، وال متيِّـال عربة مبا يشدد عليه أنصار القراءة الواحدة لطبيعة وحتوُّالت احلركة اإلسالمية، باعتبارها جمرَّد تلوينات لبنية خط -11

، وقد تنبَّه هلـذه املسـألة وتـوىل «نقد اخلطاب الديين»تور نصر حامد أبو زيد، يف كتابه بني خطاب إصالحيٍّ وأصويلٍّ، ويف مقدمة هؤالء الدك
  .«يثرب اجلديدة»ذ حممد مجال باروت يف كتابه: الرَّد عليها األستا

، دار الشــروق، القــاهرة، «املالمــح العامــة للفكــر السِّياســي اإلســالمي يف التــاريخ املعاصــر»ميكــن الرجــوع إىل: طــارق البشــري:  للمزيــد -12
  .40بريوت، الطبعة األوىل، ص

النهضــة احلديثــة يف القــرن »حــول مصــطلح التنظيمــات واملنــافع العموميــة، وأثرمهــا يف فكــر احلركــة اإلصــالحية: انظــر: علــي احملجــويب:  -13
  .م1999، مركز النشر اجلامعي، سراس للنشر، تونس، «ر وتونس، وجنحت باليابان؟التاسع عشر: ملاذا فشلت مبص

حول أطروحات احلركة اإلصالحية منذ الطهطاوي، وخري الدين التونسي، واألفغاين، وحممـد عبـده، واحلجـوي، والكـواكيب، وصـوًال إىل  -14
  ، وغريهم من اإلصالحيني.رشيد رضا

  ، دار الشروق.«د مفكري اإلسالمأسس التقدم عن»انظر: فهمي جدعان: 
  ، دار نوفل.«الفكر العريب يف عصر النهضة»والربت حوراين: 
  .، دار الكتاب العريب«ات اإلسالم املعاصريسياس»ورضوان السيد: 

حممــد عبــده: قــراءة جديــدة يف »حممــد احلــداد: د عبــده خصوًصــا، انظــر: حــول االنقــالب والتحــول يف خطــاب اإلصــالح عمومــا وحممــ -15
  .م2003، دار الطليعة، بريوت، الطبعة األوىل، «خطاب اإلصالح الديين
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  .م2002، دار الطليعة بريوت، الطبعة األوىل، «حفريات تأويلية يف اخلطاب اإلصالحي العريب»حممد احلداد: 

  خصوًصا، انظر: ياسيِّ دين السِّ ا، وأتباع التَّ عمومً  ملزيد من التفصيل حول موضوع (الدَّولة) يف الفكر اإلسالمي املعاصر -16
، املركــز الثقــايف العــريب، بــريوت الطبعــة األوىل، «، ومقاربــات مــع الرؤيــة اإلســالميةالدَّولــة والثــورة، رد علــى مــاركس، أجنلــز، لينــني»منــري شــفيق: 

  .م2001
  .م2004طبعة الثانية، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ال«ولة يف الفكر اإلسالمي املعاصرالدَّ »بد اإلله بلقزيز: ع

سـات أثارت العلمانية الصلبة واملائعة جـدال واسـعا يف العـامل العـريب واإلسـالمي منـذ إلغـاء اخلالفـة، وال تـزال تشـغل حيِّـزا كبـريًا مـن الدرا -17
  واألحباث بني خمتلف التيارات. انظر أطروحات متباينة حول مسألة العلمانية:

  .م1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة الثانية، «خمتلف العلمانية من منظور»عزيز العظمة: 
  .م1993، دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل، «األسس الفلسفية للعلمانية»عادل ضاهر: 

  .م2005، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، «العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة»عبد الوهاب املسريي، 
، املركـز الثقـايف العـريب، «الحية العربيـة والدَّولـة الوطنيـةاإلصـ»ة ميكن الرجوع إىل: علي أومليل: ل الدَّولة الوطنية، واحلركة اإلصالحيحو  -18

  بريوت.
، ص م1997، دار الكتـــاب العـــريب، بـــريوت، الطبعـــة األوىل، «ســـالم املعاصـــر: مراجعـــات ومتابعـــاتات اإليسياســـ» رضـــوان الســـيد: -19

171-174.  
  حول حممد رشيد رضا وجهوده اإلصالحية، انظر: -20

  .م1989، دار عمار، عمان، الطبعة األوىل، «حممد رشيد رضا: ودوره يف احلياة الفكرية والسياسية»أمحد فهد بركات الشوابكة: 
  .م2002مان، الطبعة األوىل، ، دار البيارق، ع«السلطة السياسية يف الفكر اإلسالمي: حممد رشيد رضا منوذًجا»حممد سليمان أبو رمان: 

  .م1985، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة الثانية، «اإلخوان املسلمون» ن املسلمني، انظر: ريتشارد ميتشلحول نشأة اإلخوا -21
ــا املعاصــرة يف مصــر، انظــر: حســام متــام،  ايــة التنظــيم األيدلوجيــةحتــوالت اإلخــوان املســلمون: تفكــك »وحــول حتوال مــدبويل، ، مكتبــة «و

  .م2006القاهرة، الطبعة األوىل، 
ـا »حول قطيعة اإلخوان املسلمني مع الفكر اإلصالحي، انظر: رضوان السيد:  -22 حركات اإلسالم السياسـي املعاصـرة: تـأمالت يف بيئا

  .204-184، صم1997، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، «سياسات اإلسالم املعاصر»، ضمن «األيديولوجية والسياسية
دار اإلســالم والنِّظــام »ســن أبــو هنيــة: حلحــول تــأثُّر ســيد قطــب بــاملودودي، حــول فكــرة احلاكميــة، ميكــن الرجــوع إىل البحــث القــيِّم،  -23

، م2007، مــايو (أيــار) 5ضــمن الكتــاب الشــهري ملركــز مســبار للدراســات والبحــوث، العــدد:  «اديــة املعاصــرةالــدويل يف فكــر الســلفية اجله
  .48-41ص

  .م1995، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل، «األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية»هشام جعفر، 
  .وما بعدها 24، دار الشروق، الطبعة الثامنة، ص« الطريقمعامل يف»سيد قطب: للمزيد حول فكر احلاكمية انظر: -24

  .م1995، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل، «اكميةاألبعاد السياسية ملفهوم احل»هشام جعفر، 
، بقيــادة الشــاب نبيــل برعــي، الــذي خــرج مــن مجاعــة اإلخــوان املســلمني، م1958كــان أول تنظــيم جهــاديٍّ يف مصــر قــد ظهــر ســنة   -25

ميـة كمـنهج للحركـة، مث انشـق عنـه علـوي مصـطفى سـنة وطالب باستخدام العنف، واعتمد يف أفكاره بشكلٍّ رئيس على الفقيه الكبري ابن تي
، وعــن الظــروف واملالبســات الــيت رافقــت تطــور أفكــار ســيد قطــب مــن ســلمية إىل «اجلهــاد» ، وأقــام تنظيًمــا جديــًدا، مســي بتنظــيمم1973

  ة.، ندو «سالمية املعاصرة يف الوطن العريباحلركات اإل»لرجوع إىل: حممد أمحد خلف اهللا: راديكالية ميكن ا
  .67-64، ص م1987، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، «الصحوة اإلسالمية يف مصر»ومقالة: 

  .م1989، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة األوىل، «مات الغضب اإلسالمي يف السبعيناتتنظي»رفعت سيد أمحد: 
  ملزيد من التفصيل حول هذه املرحلة: -26

  .م2005، ترمجة نبيل سعد، دار العامل الثالث، القاهرة، الطبعة األوىل، «نتشار واحنسار اإلسالم السِّياسيا جهاد:»جيل كيبل: 
، ترمجـة حسـان بسـتاين، دار السـاقي، بـريوت، الطبعـة األوىل، «يـارهنشوء اإلسالم السِّياسي الراديكـايل وا»راي تاكيه ونيكوالس عفواليف: 

  .م2005
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، املركـز الثقـايف العـريب، بـريوت، الطبعـة األوىل، «مّية يف صوغ اجملال السِّياسيّ اإلسالم والسِّياسة: دور احلركة اإلسال» عبد اإلله بلقزيز: -27

  .169-168، ص م2001
  ، انظر على سبيل املثال: م2001هناك ببلوغرافيا كبرية تكونت حول تنظيم القاعدة بعد هجمات احلادي عشر من أيلول  -28

  .م2004، دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل، «لفتنة: حروب يف ديار املسلمنيا»جيل كيبيل، 
ا: قصة اجلهاديني العرب»كميل الطويل،    .م2007، دار الساقي، بريوت، الطبعة األوىل، «القاعدة وأخوا

29- Ajami, Fouad (1981) The Arab Predicament. Cambridge: Cambridge University 

Prees. pp:15, 140-141.   
30- Islam And the revolt of the petitbourgeoisie, Daedalus, III (1), Winter. p: 102. 

Fischer, Michael M. J. (1982) 
31- Gilsenan, Michael (1990) Recognising Islam. London: I.B. Tauris. pp:261-263.   
32-Keddie, Nikki (1983) An Islamic Response to Imperialism. Berkeley: University 

of California Press. p: 14.  
33- Gilsenan, Michael (1990) Recognising Islam. London: I.B. Tauris. p:261.  
  .69-63، صم2007، دار الفارايب، بريوت، الطبعة األوىل، «ركزية األوروبية وبروز اإلسالماخلوف األصويل، امل»بويب س. سيد:  -34
-200، ص م2005، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت، الطبعـــة األوىل «ق اإلســـالمّي يف االخـــتالف الفكـــرياحلـــ»ه عبـــد الـــرمحن: طـــ -35

201.  
  .104، ص م1997، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة الثانية، «العمل الديين وجتديد العقل»طه عبد الرمحن:  -36
  .5، ص م2000، دار الطليعة، بريوت، الطبعة األوىل، «سالمّيةأزمة الثقافة اإل»انظر: هشام جعيط:  -37
  .70اإلسراء:  -38
، 74-73، جملـة املسـلم املعاصـر، السـنة التاسـعة عشـرة، العـددان: «تكرمي اإلنسان، وأثرها الرتبوي عقيدة»انظر: عبد اجمليد النجار:  -39
  .12ص
  .105، ص م1997الثقايف العريب، بريوت، الطبعة الثانية،  ، املركز«العمل الديين وجتديد العقل»طه عبد الرمحن:  -40
، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت، الطبعـــة األوىل، «ســـؤال األخـــالق: مســـامهة يف النقـــد األخالقـــي للحداثـــة الغربيـــة»طـــه عبـــد الـــرمحن:  -41

  .179، ص م2000
، املركــز الثقــايف «حلداثــة: املــدخل إىل تأســيس احلداثــة اإلســالميةروح ا»طــه عبــد الــرمحن: اديــة للحداثــة الغربيــة، انظــر: حــول الطبيعــة امل -42

  .م2006العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
  .9، ص م1997، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة الثانية، «العمل الديين وجتديد العقل»طه عبد الرمحن:  -43
  .8، صم2005املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  ،«ق اإلسالمّي يف االختالف الفكرياحل»طه عبد الرمحن:  -44
  .194-190البقرة:  -45
 مفهوم اجلهاد املدّين أحد املفاهيم األساسيَّة لدعاة اخلطاب السلمي اإلسالمّي، وأول من نادى به العالمة أبو الكـالم آزاد (تـويف عـام -46

م) ، واملفكــر املعاصــر وحيــد الــدين 1988وخــان عبــد الغفــار خــان (تــويف عــام  ، وطيــب اهللا، -وكــان رفيًقــا للمهامتــا غانــدي  -) م1958
  خان.

ليحمــل فكــرة ومفهــوم تقنيَّــة فاعلــة يف الصِّــراع كفيلــٍة بإجنــاز حتــوٍُّل اجتمــاعيٍّ  «الالعنــف»وقــد تبــىنَّ هــؤالء املفكــرون يف القــارة اهلنديــة تعبــري 
.   سلميٍّ

  يد، وخالص جليب.ومن أبرز دعاته يف العامل العريب: جودت سع
  .157، ص م2001، 25، عدد: 7السنة  «إسالمية املعرفة»جملة  «يل السَّالم يف اخلطاب اإلسالميّ تأص»انظر: كرمي دوجالس كرو: 

  .273، صم2005، املركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل، «سالمّي يف االختالف الفكرياحلق اإل»طه عبد الرمحن:  -47
  .171النساء:  -48
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  .256البقرة:  -49



 1

  اإلحيائية واألصولية: مخاوف المعصية
  وهموم الواجب

  
  رضوان السيد

  
  :التوبةومقتضيات  خوُف المعصية : أوالً 

) أنه في 205-5/204( )، وأنساب األشراف للبالُذري2/500( جاء في تاريخ الطبري
 َفِزعوا إلى خمسٍة نفرٍ » هـ، وبعد وفاة بزيد بن معاوية؛ فإّن شيعة علٍي بالكوفة65العام 

الُخزاعي، والمسّيب بن َنَجَبة، وعبد اهللا بن سعد بن ُنفيل،  درَ صُ من رؤوسهم: سليمان بن 
ضُّ مضاجَعهم يستحثُّهم وُيقِ  ؛ اجتمع هؤالء«وعبد اهللا بن وال، ورفاعة بن شّداد ..

هـ إلى الكوفة مستنصرًا بهم 61اإلحساُس بالذنب لضياع اإلمام الُحسين الذي جاء عام 
هؤالء يبحثون عن سبيٍل للتوبة مما ارتكبوُه بالثأر  يين، َفُخِذَل وُقِتل. لقد كانعلى اُألُ◌مو 

بحسب الطبري: أال فانهضوا فقد سخط  َردصُ للحسين من َقَتلِته. قال لهم سُليمان بن 
نباء حّتى يرضى اهللا. واِهللا ما أظنُّه راضيًا دون أن األربُُّكم وال ترجعوا إلى الحالئل و 

كم كاألُلى من بني إسرائيل إذ قال لهم ربُّهم {إن روا.. كونواقتل الُحسين أو َتبي تُناجزوا َمنْ 
قتل ه أو قتلهم (ال توبَة دون َقْتل قاِتلي». فـ)54البقرة: (ظلمتم أنُفَسكم عند بارئكم}

تمسون َأقبلوا على وهكذا فإّن هؤالء إنما كانوا يل .«التّوابين) حّتى َتْفنى على ذلك أرواُحُهمْ 
قْتل أنُفِسِهْم توبًة من عبادِتِهم الِعْجل. وهذا اإلحساُس بالذنب، حاضٌر بقوٍة في نفوس 

قويًا  صوليين المتشّددين، حّتى ليوشُك اَألْمُر أن يكوَن دافعاً وتصرفات الكثيرين من األُ 
 ت واضحةً جدًا للسلوك انطالقًا منه، أو استنادًا إليه. لكّن المسألة لدى بني إسرائيل كان

من وجهة نظرهم على األقّل؛ فقد اكتشفوا بشكٍل صاعق كيف وقعوا بسهولٍة في عبادة 
حيث لم  «التوّابين». وكذلك اَألْمُر مع «بِّهر ميعاد »الِعْجل بمجرَّد مغادرة موسى لهم إلى 

كتابًة أو ِسرًّا بعد  هُ وربما كان بين أولئك الخمسة َمْن بايع يخرجوا تلبيًة لنداء الُحسين.
ن عقيل بن أبي طالب إلى مدينة الكوفة. أّما في اُألصوليات بول رسوله مسلم وص
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اإلسالمية الُمعاصرة فاألمر ليس على نفس الَقْدر من الوضوح. ذلك أّن معَظم هؤالء من 
لكّن األزمَة في األزمنة  الشّبان الذين لم يرتكبوا معاصَي أو كبائر من قبل غالبًا.

لتصرُّف، كانت من الِشدَّة، بحيث أقبل كثيرون على العقائد قبل ا الحديثة، وفي الوعي
في تصريحات وكتابات  رُ شددة أو األمرين معًا. فالذي يظهَ المتطرفة أو التصرُّفات المت

متشّددي السبعينات، أّن هؤالء كان يدفُعُهم العتناق العقائد المتطرفة أو السلوكات 
نه جاهليًة َجْهالء استولْت على عاَلم اإلسالم المتطرفة، الشعوُر باإلثم؛ إزاء ما يعتبرو 

أو من طريق األعراف الموروثة، والتي  من طريق الضالل المسيطر في العاَلم الحديث،
اعتبروها متساهلًة أخالقيًا أو منحرفًة عن ُسُبل الحّق واالستقامة والصواب. وهذا 

ُص منه بسهولة. يستولي وال يمكُن الخال اإلحساس يرقى إلى مستوى الرمز، الذي
 «مفاسد»ابًا له فيما يراه من حوله من بويستطيع الذي يتملُكُه هذا اإلحساس أن يذكر أس

الحالة،وجوٌه متعدِّدٌة، لدى فئاٍت شّتى من لك من وجهة نظره. ولهذا اإلحساس، ولت
، اإلْثمباإلحيائيين واُألصوليين في اليهودية والبروتستانتية واإلسالم. هناك اإلحساُس 

على المستوى الفردي، أو  والذي قد يدفُع باّتجاه الخروج من العاَلم اآلثم بالُعْزلة الشديدة،
االنسحاب من المجتمع على المستوى الجماعي، وهذه صيغٌة من ِصَيغ الَتوبة. وتتمّثل ب

ُكم َمْن ضلَّ إذا اهتديتم}(عليكم أنُفَسُكم ال يضُ { تعالى: حالٌة كهذه في مثل قوله ائدة: المرُّ
). وقد ذكر بعُض من استولى عليهم هذا الشعور بالذنب أنهم لم يستطيعوا منه 120

واألصحاب، والتفرغ لعبادة اهللا وأداء شعائره بعيدًا عن المجتمع  اكًا إّال بمفارقة األهلكف
الظالم لنفِسه، والذي تستحيُل معه وفيه العبادُة الخالصة. واالنعزاُل الفرديُّ قد يكوُن 

من المحيط  لكْن إذا استولى شيٌئ منه على مجموعٍة؛ فإنه يقتضي الخروجَ  ياً شعور 
وهذا ما ذكره كثيرون من اإلنجيليين الجدد، وما فعله ( بالجسد وليس بالشعور وحْسب

في مصر الستينات والسبعينات). على أّن اإلحساس باإلْثم، يمكن  «المنعزلون شعورياً »
، إّما بُمصادمة الباطل حّتى االستشهاد، وبُة في هذه الحالةلتاو  .ِسمَة الَغَضب تّخذَ ي أن

، يوم اهللامراجعة كتاب جيل كيبيل :  أو االنتقام والثأر من الجاهلية والجاهليين (أنظر
، الوجهين لحالة الغضب هاتين الحالتين أو ). وفيالتسامحفي هذا العدد من مجلة 
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مسلمو القرن التاسع عشر، في الجهات  عرفُتصبح ممارسُة العنف تطهيرًا ذاتيًا. وقد 
التي بدأ يسيطر فيها االستعماُر كالهند والجزائر هذين الوجهين أو المتنفََّسين للشعور 

. في حال االنعزال ذهب التائبون إلى األرياف فاالصطدام الهجرةو  باإلثم: االنعزال،
حال الغضب عمدوا  من دار الكفر إلى دار اإلسالم. وفي «هاجروا»واستقروا فيها، أو 

لمقاتلة المستعِمرين الستعادة ُطهر دار اإلسالم، وانتهوا غالبًا باالستشهاد. وقد حدث 
اَألْمران معًا أحيانًا إنما في َنواٍح شّتى من الهند والجزائر (الهجرة ثالث مرات من الهند 

الفرنسيين الذين بزعامة األمير عبد القادر ب واصطدام الطريقة القادرية - باتجاه أفغانستان
). وهناك طريٌق ثالثٌة عرفها وسلكها ذوو اإلحساس باإلْثم 1830غَزوا الجزائر عام 

النحسار الدين والخير من المجتمع، هي طريُق الدعوة والتبليغ، الستعادة الخير والبّر 
وقد سلكت هذه الطريق عشرات الجماعات والجمعيات لدى  بأساليب سلمية وجّذابة.

ت، ومنذ القرن التاسع عشر. ويشهد العاَلُم منذ عقدين انطالقًة قويًة للتبشير البروتستان
ائس البروتستانتية على يد ُأناٍس نذروا أنُفَسُهم لهذا الغرض، أَتوا للمشرق، أو بإحدى الكن

جماعة »مي ذهبوا إلى شرق أوروبا، وأميركا الالتينية. والمَثُل على ذلك المجال اإلسال
، والغضب، : االنعزالثالثند وباكستان. وفي هذه الحاالت الهبال «غلتبليالدعوة وا

من العاَلم وعليه:  والدعوة، يكوُن المحرُِّك في العادة الخوف من المعصية، والخوف
األنفال: (واّتقوا فتنًة ال ُتصيبنَّ الذي ظلموا منكم خاّصة، واعلموا أّن اهللا شديُد العقاب}{

حوال ينشأ ويتجذَُّر لديه اإلحساس أنه مسؤوٌل بالمعنى ). فاُألصوليُّ في كّل األ25
بالنفس، نوعًا من التطهير. وقد  السْلبي عّما يحُدث، وتكوُن اُألضحوية أو التضحية

حاضرًة ومسيطرًة في أوساط إحيائيي اليهود والبروتستانت.  الثبقيت هذه الحاالت الث
وٕادارته؛ وبالتالي ال ُيصارعون على بمعنى أّن هؤالء ال يهتمُّ أكثرهم بالشأن العاّم 

السلطة؛ بل يبحثون عن الخالص الفردي، أو َخالص الجماعة الصغيرة التي ُيخالُجها 
وتجُد من واجبها االنعزاَل أو التفرغ للدعوة، أو االندفاع العنيف باتجاه  حساُس باإلثم.اإل

  الشهادة واالستشهاد.
  للشعور باإلثم؟إنما ما هي اإللماعاُت وعوامُل التنبُّه 
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أو المستجّد نتيجة ورود َغَلبٍة خارجية، أو ظواهر شاّذة  الوعي الواردُ هناك أمران: 
الناجُم عن سيطرة ظواهر وأفكار وسلوكات بالداخل وتفّشي  والوْعُي اآلَخرُ بالجوار، 

خلية) الظواهر والَغَلبة الدا( وال شّك أّن األمر الثاني اإلحساس بالَعْجز عن إزالة الباطل.
، يمكن أن يكوَن هناك الغزو . ذلك أّن أبَلُغ وأعمُق في االستثارة واالستنفار الخارجيَّ

العجز عن مواجهته إذا كان قاهرًا وكثيفًا، شأن اإلمبريالية الغربية بالهند  ُعْذٌر في
 . كما أّن الغزو الخارجيَّ يفَرُض مواجهًة شاملًة بالجهاد، وال يتوّقفوالجزر اإلندونيسية

األمر على ذوي الحساسية الفائقة. ومع ذلك فإّن مقتضيات فرض الكفاية أنه إذا لم 
ُيواجه المنكر أحٌد، َأِثَم الجميع. ونحن نعلُم من تاريخ مواجهة االستعمار من جانب 

لت دائمًا إلى حركاٍت إحيائيٍة أو حوّ ت المسلمين بآسيا وٕافريقيا أّن الحركات الجهادية ما
المعصية إذا  الحاملة ألعباء اإلثم والخوف من «التوابين»حركات كانت  ُأصولية. بينما
ومظلومية في غالب األحيان؛ بمعنى  وأصولية المقاومة، حركات إحياءٍ  جرى الكّف عن

أصل ذلك  أنه وقع في أجله أو الذي كان الَثَوراُن من أنها ال تقف عند حدود الَحَدث
َمَخاِطر. فأبلُغ ما يكوُن الشعوُر باإلثم إذا ظهر تُكن ال االستنفار أياً  الوعي بضرورة

ستقامة االبحيث يحسُّ الحّساسون، وذوو التزمُّت و  واستعلى بداخل الجماعة، «الباطلُ »
ُر عن  المفرطة، أنهم مسؤولون بأشخاصهم عّما نزل بالجماعة. وبذلك يكوُن التأخُّ

  عصية.ملووقوعًا في ا انحرافًا أوُجْبنًا، أو عجزاً  المكافحة
، أنَّ األوَل الخطر الخارجي عن «الخطر الداخلي»تميُّز  والمقصوُد من هذا التأكيد على

وألنه  أعمَق وأبقى وأكثر فعالية. ولذلك يكونُ  وليس في الواقع. «الوعي»يحُدُث في 
، الذي يخالُف في أكثر األحيان اإلدراك العاّم مستوى الفهم واإلدراك ، أي يتم علىكذلك

الُمعتبر  الُعرف السائد على يتخُذ الشعوُر باإلثم ِسمات االنشقاق، أي الخروج للجماعة؛
في تجلياته اُألولى لمواجهة األكثرية  وهو قد يفشلُ  .أو بْدعياً  من جانب تلك الِقّلة فاسداً 

، وضرورة تكرار التمرد واالستشهاد، حساسًا عميقًا بالظلم واالنظالمله، لكنه يخّلف إ
من طريق التضحية اُألضحوية.  والفوز الرمزي بالنجاة من أعباء المسؤولية لُعْذر النفس،

إلى عين الوردة لمواجهة جيوش اُألمويين ذين خرجوا الفسليمان بن ُصَرد وزمالؤه، و 
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؛ بل وا ذلكبَ االنتصار؛ وٕان لم يأ عبيد اهللا بن زياد قاتل الُحسين، ما كان هدفهم بقيادة
وكذلك األمر في ثم بالموت. اإلتطهير من الالتكفير و  كان في وعيهم أّن المطلوبَ 

َدٍم في مقابل  ْفكَ س، بدًال من قتل ابنه إسماعيل؛ إذ كان - سالمالعليه - ُأضحية إبراهيم 
أو تضحياٍت كبيرة،  ُمهراقاً  فالتوبُة والتعويض، يتضّمنان دائمًا دماً  َصون الدم اآلخر.

ًة ميقع تترك آثاراً  حوالألكلِّ ا فيها؛ لكنها في كاهل الجماعة، وقد ُتحدُث انشقاقًا◌َ  ظُ تُبه
  ال تكاُد تنقضي. ي،التاريخ والوع في

 وٕاذا كان الركن الرمزي األوُل للثورة في الوعي على :هموُم الواجب والنهوُض به: ثانياً 

المعصية؛ فإّن الرَكن الثاني الذي يقترُن باألول وقد ال  اإلحساُس باإلثم وخوف الكائن هو
رن هو اإلحساُس بالواجب، أي النهوض بأعباء الدعوة ومسؤولياتها. وهذا معروٌف يقت

ومشهوٌد في سائر ديانات التوحيد، وهو واضٌح في اإلسالم، ومآُلُه القياُم بواجب األمر 
من  بالمعروف والنهي عن المنكر. وٕاذا كان الركُن األوُل لإلحياء يتمّثل في الخوف

الثاني يحُدُث في الواقع  في الوعي قبل الواقع؛ فإّن الركنَ المعصية، ويحُدُث غالبًا 
ساد. وعلى  بالدرجة اُألولى، ويترّتُب عليه اّتجاُه َغّالٌب للنهي عن المنكر الذي تفّشى أو

المباشرَة تحُدُث بالضرورة في  بالفعل في الواقع، لكّن آثاَرهُ  الرغم من أّن المنكر يحُدثُ 
تكوُن حركاُت النهي عن المنكر أعمَّ   ف الُمباشر. وفي العادةالوعي، الذي يدفُع للتصرُّ 

ُمواجهة وأشمَل من حركات اإلحساس باإلثم، وخوف المعصية. وعلى أّي حاٍل فإّن 
 ويذكر القرآنُ  واقعًا ووعيًا فيها قْدٌر من اإلحساس باإلثم أو مخافة المعصية. «المنكر»

 وا فتنًة ال ُتصيَبنَّ الذين ظلموا منكم خاّصة،واتققوله تعالى: { في الكريم األمرين معاً 
أو يحُدَث انقساٌم  ضروريةٌ  للمنكر). فالمواجهُة 25واعلموا أّن اهللا شديد العقاب}(األنفال: 

الذين  «الُعصاة»وحدهم، بل يتناوُل العقاُب أولئك  «الذين ظلموا»من  ، ال يناالنوفتنةٌ 
صلى –هنا حديث النبي  ن حّيز المسؤولية. ولديناتخاذلوا أو غفلوا أو أخرجوا َأْنُفَسهم م

، وَمَثُل السفينة، ذات الطبقتين، واللتين تشيران إلى اختالف المواقع - اهللا عليه وسلم
واألدوار. لكْن عندما يداهم الَخَطر جزًءا من األمة؛ فإنَّ الجزء اآلَخر ال يستطيع القول 

تراف غن السفينة َخْرَقها بغرض االاُألولى م الذين في الطبقةإّن ذلك ال يعنيه. فإذا أراد 
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من ماء البحر؛ فإّن أهل الطبقة الثانية سيناُلُهم من الضرر ما أصاب أهَل الطبقة 
ومن هنا فإّن واجب النهي عن المنكر، ُمَتأتٍّ من أّن الضرر  األولى، وسيغرقون جميعًا.

يرفُع تلك المسؤولية إلى   لكنه هو األمر الذيالسكوت عنه محسوٌس وواقع.  منالواقَع 
ولذا فإّن  اإلحساس بوحدة الجماعة وجودًا ومصائر. الواجب، باعتبار تنمية مصاّف 

كما أنه اإلسالمي،  التصحيحية موجوٌد في مختلف ِحَقب التاريخ هذا النوَع من الحركات
، رقابةلاهنا ال يقتصر على  اُألخرى. فاألْمرُ  لدى أهل ديانات التوحيد يمكن استطالعه

وة )، واجب: األمر بالمعروف. أي الدعقابةالر المنكر ( النهي عن :بل يتناوُل إلى جانب
وليس َقْصر الموضوع على النْهي أو القمع. ولذا فإّن واجَب النهي والذي  لبدائل ُأخرى،

فتح ينطلُق من اإلحساس بالخطر على الذات والجماعة؛ له جانٌب آَخُر متمثٌِّل في 
حيائية كما تكوُن ُفسحٍة من المبادرة والخير. وهكذا فإنَّ الحركات اإلاآلفاق على 

أيضًا إصالحية. وفي الواقع؛ فإّن الديانات التوحيدية  تصحيحيًة، يمكن أن تكونَ 
ُح هذا الجانب  اُألخرى، وبعض الديانات األسيوية تشهُد األمرين في العقود األخيرة. وترجُّ

تلك األمة أو الجماعة، وأيُّ إحساٍس يغلُب عليها وهل في  بالوعيعلى ذاك، له عالقٌة 
  هو اإلحساُس بالخطر، أم اإلحساُس بضرورة المبادرة والتغيير.

هي حركاٌت  إّن حركات الشعور باإلثم ومحاولة استنقاذ النفس من الوقوع في المعصية،
يلة. أّما حركاُت تضحيٍة بالنفس، وُتَخلُِّف مرارًة على َمَدياٍت طو  استشهاديٌة أو حركاتُ 

ساوية، لكنها ال تتطلع إلى األمام؛ بل تملُك في أالنهي عن المنكر، فهي أقلُّ توتُّرًا وم
موجوٌد في العادة في النّص  المقياسنموذجًا لما ينبغي إنكاُرُه والخروُج عليه.وهذا  الوعي

التغيير الذي  أو الماضي؛ ولذا فهي حركاٌت تأصيليٌة ُتصرُّ على عدم التجديد. وال تقبلُ 
يكاد أّن اإلحيائيات واُألصوليات في اإلسالم المعاصر  ُه  منكرًا  وابتداعًا. والواقعُ تعتقدُ 

وْعُي سيطرة المنكر. فهي حركات تصحيٍح وتأصيٍل وضبٍط،  يغلُب عليها وْعُي اإلثم أو
ا ، والعمل على َصونهوليست حركات إصالٍح وتجديد. إنها حركاُت الخوف على الهوية

؛ فمن الطبيعي أن ُتصادَم كلَّ تغييٍر ألنها تْأباه. الُطُرق  والوسائل. وألنها كذلك شَتىب
أيضًا بحجة الرجوع إلى  التقليدوبسبب نزعة التأصيل والتطهير القوية فيها؛ ُتصارُع 
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األصل، الذي انحرف عنه حّتى التقليد أو العادات واألعراف. وهكذا فإّن الحركات 
اإلسالم وغيره من األديان إنما تظهر في أزمنة األزمات، حيث يظهر وعٌي اإلحيائية في 

صلَّى اهللا - حادٌّ باألخطار التي تتهدد الجماعة في دينها ووجودها. وقد أدرك رسوُل اهللا 
وجوَه الوعي التي قد تترتب على التصرف على أساٍس منها أخطاٌر على  - عليه وسلَّم

ستطع فبلسانه، فإن لم يغّيره بيده، فإْن لم يلمنكم منكرًا ف َمْن رأى»الدين واألمة؛ فقال: 
 -صلى اهللا عليه وسلم– . وهكذا أوضح رسوُل اهللا«به؛ وذلك أضَعُف اإليمانيستطع فبقل

 تالمفاسد واألخطار. بيد أنَّ المسؤولية ليس أنه ال يجوُز السكوُت على المنكر أو تجاُهل
الذات؛ إذ يجعُل ذلك أداء الواجب مستحيًال. ولذا فرديًة، كما أنها ال ينبغي أن تتهدد 

المتمكُّن، يكوُن باللسان، ويكوُن بالقلب، حسب الُقدرة من  دفالتغيير كما يكون باليد عن
  جهة، واألهمية من جهٍة ثانية.

فالمقصوُد أن يظلَّ أصُل الواجب قائمًا، لتظلَّ ثوابُت األمة محفوظة. ثم يكوُن هناك 
ه بحسب القدرة (الشخص أو الجهة)، وبحسب األهمية؛ فال تجوز التضحية تدرٌُّج في أدائ

بالنفس في أّي حاٍل، أّما األضرار مادون ذلك فتُقاُس عندها بضرورة الهدف الذي ُيراُد 
 «َجْلُب المصالح». أّما «درء المفاسد»الوصوُل إليه. بيد أّن ذلك كلَّه يظلُّ واقعًا في باب 

تأمرون »في القرآن، عندما قال:  -سبحانه وتعالى- الذي قدَّمه اهللا فهو الجانُب اآلَخُر و 
. وحركاُت نشر المعروف، ال تختلف من حيث الوعي «وتنهون عن المنكر ،بالمعروف

. لكّن ذلك الوعي يكون قد وصل إلى درجة «النهي عن المنكر» والدوافع عن حركات
وف والمستقبل، قبل القضاء على التأزُّم، فيصُعُب معه أو يستحيل التفكير في المعر 

ُم خفيفًا، أو غلب الوعي بضرورة التحول إلى طريق التغيير  الشّر! بيد أنه إذا كان التأزُّ
؛ فإّن دعوة المعروف، ُتصبُح مثاًال نموذجيًا للخير -  وبحماٍس دينٍي غّالب -  والتطوير

  الذي تريده الجماعُة لنفسها وللعالم.
ت في اإلسالم ، كما في الديانات التوحيدية اُألخرى حركاٌت ظهر  : في النتائج: ثالثاً 

إحيائيٌة وُأصوليٌة تتفاوت من ديٍن آلَخر في االّتساع والعنف والوعي والتصرُّف والتأثير. 
وتقُع التياراُت اإلسالمية في طليعة اإلحيائيات الدينية، التي ُتعتبر حركات هوية، ُتريُد 
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لشديد عليه، وتعتقد أنها إن لم تفعل تكوُن قد خانت حفظ االنتماء، وتشعر بالخطر ا
وليست كلُّ اإلحيائيات دليل أزمٍة  ديَنها أو تركْته أو أهملْت حقَّه، وأهملت واجبها ُتجاهه.

وتشقُّق؛ بل هناك إحيائياٌت ضروريٌة لبقاء الدين وبقاء األمة وبقاء التماُسك والحركة في 
  أزمنة األخطار.

بأّن  . ألنها تمتلُك وعيًا قوياً ذاهبشّتى الم اإلسالمية مأزومٌة فيبيد أّن اإلحيائية 
إلى  اإلسالم ليس بخير، وهو بخَطٍر شديد. ولذلك تسلك مسالك شّتى الستعادة المجتمع

كما تراه) على المجتمع. ثم إنها تتجه لالصطدام ( اإلسالم، أو فرض سيطرة اإلسالم
ّنها بهذا اإلدراك المأزوم؛ تتجه إلى الدين. وهكذا فبالخارج، الذي تعتبره َخَطرًا كبيرًا ع

لتضييق مفهوم الدين بحيث ُتخرُج منه كثرًة كاثرًة باسم االنحراف، وللتضييق في الدنيا، 
وليس للجماعة. وتنطلُق تلك الحركات في األساس من  عتبُر المرجعية للشريعةتُ  ثحي

لياتنا بمراحل متعددة، كانت اإلحساس بالذنب، وضرورة أداء الواجب. وقد مرت أصو 
منها المرحلة التي اّتسمت بالتوتر الشديد، وباالنتحاريات بالداخل والخارج. لكننا نتجاوُز 

دون أن يعني ذلك ، ، ولُيعاد ترتيب األولوياتن هذه المرحلة ليصبح العنف أقلّ اآل
َن تجارُب وهناك أمٌل كبيٌر في أن ُتعي التحول من التصحيح والتأصيل إلى اإلصالح.

ومعاناُة العقود الماضية في الوصول إلى قناعاٍت بالتغير من طريق المسالمة والحوار. 
بيد أّن األهمَّ تغيُُّر الوعي باتجاه رؤيٍة ُأخرى للعالم، ال تعتبر أّن الدين مهدَّد بل تدرك أّن 

  الخطر آٍت من الجانب الدنيوي، وطرائق إدراكه وٕادارته.
روف والنهي عن المنكر األمر بالمع»كل كوك في كتابه الضخم: ذكر ماي وفي النهاية
تعرض المرأٍة في محطٍة للقطار وأنزل بها األذى. وقد شاهده  جالً أّن ر  «في اإلسالم

أحٌد منهم لمساعدة المرأة. بيد أنَّ واحدًا منهم فقط، نبَّه البوليس بعد فرار  سبعٌة ما تدخل
يتدخلوا اختلفت تعليالتهم من أنهم لم يدركوا ما الرجل فجرى القبُض عليه. الذين لم 

يحصل إلى القول بأنه ال يعنيهم. أما الذي تدخل وٕاْن متأّخرًا فقال: ربما تكون المرأة 
 ُأختي أو صديقة أمي..الخ. ويعّلق كوك إّن هذه المواقف قاصرة حّتى على المستوى

ى أّن المسلمين ما يزالون ، فكيف بالمستوى األخالقي والديني. وهو يذهب إلالقانوني
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اإلحساس بالمسؤولية. ولو كان بين المشاهدين لالعتداء على المرأة  يملكون ذلك
ُمسلمان َمَثًال، لتدخَّل أحُدُهما للمساعدة، أّما الذي لم يتدخل ألي سبٍب كان؛ فإنه 

  سيشُعُر بالِخْزي والعار!



 1

   يةالجھاد حركاتاللدى الفتنة وسياقاتھا المعرفية 
  

  محمد حلمي عبد الوھاب
  

والتي أصدرھا الدكتور/ سيد إمام المعروف  «وثيقة ترشيد العمل الجھادي»يمكن القول إن 
د  دة، ق يم القاع ھا تنظ ى رأس اد وعل ات الجھ رين لجماع م المنظ د أھ دكتور/  فضل، أح بال

ر د أعادت فتح ملف المراجعات م ر من مرور ة أخرى. فبع ىسنوات  خمسأكث نشر  عل
ب  ات كت اد مراجع وان الجھ ة تحت عن اھيم»األربع لة تصحيح المف اير  «سلس ي ين نةف  س
ة نفسھا على الساحة  مراجعات قضية ال تفرض، م2002 يةوالديني ة والسياس بفضل  الثقافي

ايضاعف التي و المراجعات الجديدة، د يتجاوز حدود بتأي أن صاحبھا يحظى من أھميتھ ي
   إلى ما ھو أشمل منھا على المستوى العالمي. الجھاديةمجموعته 

م يتسن و في سياق الزخم اإلعالمي الذي رافق اإلعالن عن نشر المراجعات وصاحبھا، ل
ى حد  ة والسياسية عل ياقاتھا المعرفي توياتھا وس ا ومس ى أبعادھ ألغلب الباحثين الوقوف عل

ر  «المابعد»تغطيات تساؤالت سواء. كما لم تطرح أغلب ال فيما يتعلق بمستقبل ومصير وأث
ذي  ادي ال ية، وحتى بالنسبة للشخص الع ھذه المراجعات بالنسبة للجھاديين وللحياة السياس

اتورة أخطاء ھؤالء. فھل  ة دفع ف ة أخرى داخل المرجعي د لمرجعي نحن إزاء تأسيس جدي
وخطوة تكتيكية  تعدو كونھا مجرد مناورة األساس للتيار الجھادي؟ أم أن تلك المراجعات ال

  في أفضل األحوال؟
اين  ن تب ي األساس م ع ف ا ينب ات وتقييمھ أن المراجع احثين بش تالف الب ول إن اخ ن الق يمك
ا وفق  ه أغلب ھؤالء لقراءتھ ل في ذي يمي المنھج الذي يعتمدونه في قراءتھا، ففي الوقت ال

. ومن «تحليل الخطاب»راءتھا من خالل ، يميل البعض اآلخر إلى ق«تحليل النص»آليات 
ا  ل النص وفق ة تحل راءة ثالث راءتين للخروج بق ة للق ياقات المتاخم ثمة يمكننا إبراز أھم الس
دى  ة م ي بحث ورؤي اب ف ل الخط تھج تحلي ا تن ا، كم نعرض لھ ي س ة الت ياقاته األربع لس

  التطور الذي حدث بشأن المراجعات.
ال ى أن الع ارة إل در اإلش ة، تج ات بداي ن المراجع د م ھد العدي د ش ان ق المي، وإن ك م اإلس

الجھادية، إال أن حالة جماعة الجھاد المصرية بالتأكيد لھا سماتھا الشخصية وخصوصياتھا 
الذاتية. فمن ناحية، ترتبط ھذه الجماعات بالمناخ المصري العام الذي نشأت فيه، حتى وإن 

ا اوز تاثيرھ دود دوائرھ تج ة اح ن ناحياألولي رتبط . وم ة، ت اتة ثاني ذه الجماع ياق  ھ بالس
ل المي كك ي واإلس ن ،العرب ات  فضال ع ب الحرك ات أغل ع تراجع ل م ابه بالمث ا تتش أنھ

  السياسية األيدولوجية العالمية، والتي حدثت ضمن سياقات ورھانات تاريخية محددة.
ه  ك، أن ى ذل ف إل اتأض احب المراجع ن دور ص ال ع ل  فض ي العم ه ف ومكانت

ل في تشكيل أثرت والكثير من الجدل قديما أدبياته الجھادية  حركي، أثارتالجھادي/ال بالمث
المنشور سنة  1«العمدة في إعداد العدة»كتابيه خاصة بصفة ، ووعي اآلالف من الجھاديين

  .م1993المنشور في  2«الجامع في طلب العلم الشريف»، و م1988
بقھان المراجعات األولى وحقيقة القول، إ د س ا ق افي خ من ول حال ثق يئا من القب ا ش اح لھ أت

 .بعض المبادئ الحاكمة للعنفلالنظر  سبقتھا في إعادةالتي كتابات ال، حيث مھدت ظھورھا
والتي  3«الحركة اإلسالمية المعاصرة»حول كمال حبيب د.  تقع مقالةمن ھذه الكتابات ضو

المية من الحركة اإلس» مھمكتابه الو ،م1998في عدد يناير  «المنار الجديد»مجلة بنشرت 
   . 4«المواجھة إلى المراجعة

                                                 
 . باحث من مصر  
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ر أن ا  غي ذي يھمن اال ث ، ھن ا بح ا، وإنم م عليھ ات أو الحك يم المراجع يس تقي كاليةل  اإلش

اي الخاصة بحكم الخروج على الحاكم والت يد  خصصت لھ ة ترش ة الخامسة من وثيق الحلق
الم العمل الجھادي رغم من . 5في مصر والع ى ال ى الحاكمأن النھفعل  ،ي عن الخروج عل

ائرا ان ج و ك ى ول دا ،حت را جدي يس أم ام  ،ل ة واألحك ات الفقھي ي األدبي واتر ف ا يت وإنم
لطانية ن الس ة لصدوره م ة تاريخي ة يكتسب أھمي ذه الوثيق ل، إال أن وروده بھ م  قب د أھ أح

   في العالم اإلسالمي. فقھيا وفكرياالمشتغلين به عمليا المنظرين له رموز الجھاد 
ذهعلى كل حال، سننطلق و ا ھ د لبحث  في مقاربتن د من التجري من المراجعات نحو مزي

كالية  ةالخروج/»إش المية.  «الفتن ة اإلس ي التجرب ة ف ة والتاريخي ياقاتھا المعرفي ن وس ويمك
ا  ا حول م ور ھن ق القول إن ثمة العديد من التساؤالت التي تث  باألسباببصفة خاصة يتعل

اء  التي ا عمدفعت الفقھ د الوم ى الحاكم لنھي عن الخروجتأكي ائرا، ،عل ان ج و ك  حتى ول
  واعتبار ذلك من قبيل اإلجماع: 

مھل يتعلق ف ى الحاكم  صدورھذا الحك دا واضحا بفداحة ثمن الخروج عل ا ب في سياق كم
ى  ل عل ق بالتعوي المية؟ أم يتعل ة اإلس ة لألم ية التاريخي ة السياس ة النصوص التجرب جمل

أن ال ةالواردة بش ذا  فتن م بھ ق الحك نة؟ أم ال يتعل رآن والس ي الق ا بمحضذاك الوف  ، وإنم
الُمحرم مشروعية المعارضة بين الفقيه والسياسي وواقع التوظيف السياسي الصراع على 
  ؟!تاريخيا لمفھوم الفتنة

  الفتنة وسياقاتھا المعرفيةأوال: 
ين رئي «الفتنة»وردت لفظة  د أحد معني ريم لتفي ا: 6سينفي القرآن الك ى ، أولھم ة بمعن الفتن

االختبار واالمتحان واالبتالء اإللھي، سواء كان ذلك على مستوى الفرد المسلم أو الجماعة 
ة . والفتنة بھذا المعنى وردت فيالمؤمنة برمتھا قوال وسلوكا وعمال ين آي ما ال يقل عن أربع

-تعالى–) وقوله 28األنفال: (لكم وأوالدكم فتنة}واعلموا أنما أموا{ :-تعالى–كقوله قرآنية، 
   ).27(القمر: {إنا مرسلوا الناقة فتنة لھم}: 

رادف  ذلك ت ة»لفظة وھي ب ي  ،«المحن ا المرء من والت ا كل شدة يتعرض لھ ي عموم تعن
ا مرض ونحوه،  ة، غير أنھ ة أو ديني اء أو أي جماعة فكري ة بلفظة العلم ق مقترن حين تطل

ان أو  يقصد بھا االضطھاد من قبل ذوي النفوذ ة ك والسلطان، بغض النظر عن حجمه: إھان
  .7قتال أو تعذيبا...إلخ ،تأنيبا

ه المعنى الثاني:  ر عن ا يعب ة، أو م ذي يمزق جسد الجماعة أو األم داخلي ال ھو االنقسام ال
ة مواضع حاليا بالحرب األھلية.  وترد الفتنة في القرآن حسب ھذا المعنى في سبعة أو ثماني

ط ه  8فق الى–كقول اتلوھم {: -تع ة}وق ون فتن ى ال تك ه: 93(البقرة: حت ة ) وقول ي الفتن {أال ف
قطوا} ه: 49(التوبة: س ن{)، وقول يھم م ت عل و دخل ا} ول ة آلتوھ ئلوا الفتن م س ا ث  أقطارھ

  ).14(األحزاب: 
ى األح ا إل ان ادوإذا انتقلن رت إب ي انتش ك الت ة تل أن، وخاص ذا الش واردة بھ ار ال ث واآلث ي
رنين األول وال ريين، الق اني الھج ه لث دنا أن ا يوج ة بمعناھ تخدام الفتن ى اس تم االقتصار عل

  بدال من الفتنة للداللة على المعنى األول.  «المحنة»الكتاب استخدام لفظة ل فيما فضالثاني، 
ى ة عل وال للدالل ول واألق ار والنق ة في األحاديث واآلث رد لفظة الفتن ، وفي كل األحوال، ت

ةاالنقسا والتحذير من، ا  م الداخلي الذي يھدد كيان األم ر الرعب كم ألقصى درجة من يثي
  حسب التعبير الكالسيكي. «الھرج»انتشار الفوضى أو 

دماء، الرعب الناشئ عأن  من المالحظ في ھذا السياق و ن الفتنة لم يكن فقط بسبب سفك ال
ة  ،وإنما أيضا بسبب الخوف من الفوضى دام السلطة الضابطة والحارث ع، أي إنع للمجتم
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اريخ اإلسالم.  رى في ت تن الكب دا واضحا في الف ا داموھو ما ب ديھي م ة  وھو أمر ب الخليف
ا في السلطةيحتل  ا مركزي ان أن  ،موقع ن اليم ة ب ل حذيف اح للصحابي الجلي ذي أب األمر ال

ة عثمان بن عفان بأنه مقتل يصف  ان بمثاب ل هللا»ك ذي انقطع حب الى «ال ه تع تنادا لقول : اس
   .)103آل عمران:  (}موا بحبل هللا جميعا وال تفرقواواعتص{

  تاريخيا الفتنةتطور ثانيا: 
رى  ات كب ة نزاع الم اإلسالمي ثالث ھد الع زتش ى  ھ دانھا عل ي وج رت ف ة وأث ان األم كي

ه- بمقتل عثمان حيث بدأت الفتنة الكبرىمستوى كل من الفكر والممارسة.  ، -رضي هللا عن
ا أي أنھا غطت  ،-كرم هللا وجھه- ليوبلغت ذروتھا بمقتل خلفه ع رة من تقريب ى  35الفت إل

  ھـ. 40
كة الجمل بين علي والخارجين العديد من المعارك كان أبرزھا معرعلى ملت ھذه الفتنة تشا

ه بينه وبين عليه، ومعركة صفين  را حرب ة، وأخي ة ضد جيوش معاوي ه بسبب المحكِّم قبول
ي، وطلحة، وقد راح ضحية ھذه الفتنة أرالتحكيم.  ان، وعل بعة من خيرة الصحابة ھم: عثم
  والزبير. 

دأ ة، فب ل الحسين في كربالء سنة أما الفتنة الثاني ـ، 61ت بمقت لھ ن  مرورا بمقت د هللا ب عب
ع  ويين م اء بنزاعات األم يس انتھ اج، ول د الحج ى ي ا عل ر وغيرھم ن جبي عيد ب ر وس الزبي

د طوال الزبيريين فضال عن النزاعات التي تمت بين الق يسية واليمنية والمختار بن أبي عبي
ن األشعث العشر سنوات الالحقة لمقتل الحسين. ورة اب ي سميت بث ة، والت ة الثالث  وفي الفتن

ا انفصأجزاء من خراسان سجستان وولى الثوار على ھـ، است84إلى  82 من ل العراق كم
  .9عن الشام

  جدلية النص والتاريخ ة،الفتنالموقف من ثالثا: 
ة النص يعك س الموقف العام من الخروج على الحاكم، تأييدا أو معارضة، ضربا من جدلي

ا والتاريخ. فمن ناحية،  ذا الشأن تقف كل واحدة منھ ات الخاصة بھ ثمة نوعين من المروي
ائر،  ى الحاكم الج على طرف النقيض من األخرى، ففيما تؤيد بعضھا شرعية الخروج عل

ة بالصبر والطاعة تنزع األخرى نحو النھي عن الخ ة والمطالب وع الفتن ا من وق روج خوف
  .10لزوم الجماعةو
ث ف ن األحادي روج م ن الخ ة ع ه الناھي ة، قول رة بالطاع لمص-اآلم ه وس ن -لى هللا علي : م

أطاعني فقد أطاع هللا ومن أطاع اإلمام فقد أطاعني. وما روي عن حذيفة أنه قال: ليس من 
ك،  ى إمام نة أن تشھر السالح عل الالس ه ق ك أن ن مال ا روي عن أنس ب ا وأيضا م : أمرن

أن ال نسّب أمراءنا وال نغشھم وأن نتقي  -الة والسالمصعليه ال-كبراؤنا من أصحاب النبي 
قال:  -لى هللا عليه وسلمص-ي عن الحسن البصري أن رسول هللا ، وكذلك ما رورهللا ونصب

ي م األجر وعل ان لھ نوا ك وزر ال تسبوا الوالة فإنھم إن أحس يھم ال اءوا فعل كم الشكر وإن أس
ال تس اء ف ن يش م مم تقم هللا بھ ة ين م نعم ا ھ بر وإنم يكم الص ة وعل ة هللا بالحمي تقبلوا نقم

  استقبلوھا باالستكانة والتضرع.والغضب 
ث  د أحادي ر، نج ب اآلخ ى الجان ه وعل اكم، كقول ى الح روج عل دة للخ ه ال-مؤي الة صعلي

ره : أفضل الجھاد كلمة عدل-والسالم را فليغي نكم منك ائر، ومن رأى م ده  عند سلطان ج بي
ان ك أضعف اإليم ه وذل زة فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب ، وأفضل الشھداء حم

   ..إلخ..على ذلك ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونھاه فقتله
ان  ذلك ك ا ل اءتعكس أحاديث المجموعتين موقفين مختلفين من السلطة، وتبع اء و الفقھ العلم

از ب أو ذاك،  ونينح ذا الجان ى ھ ث إل ن حي ة فصائل المعارضة م ي خط المقاوم تظم ف ان
اء، وبخاصة  ان أغلب الفقھ ا ك الشيعة والخوارج وأبو حنيفة والثوري وسعيد بن جبير. فيم
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ك ى عدم تأييد الخروج على الحاكم. ما بعد العصر األموي، يميلون إل وأوضح مثال على ذل
 ،والذي رغم إدانته المعلنة لممارسات الحجاج ووصفه إياه بأفسق الفاسقين الحسن البصري

دماال أنه إ ى الحاكمسئل  عن م الخروج عل ال عن حك ائليه: ل ق م س ه يكفك وا إلي وا هللا وتوب اتق
  .11!!جوره، واعلموا أن عند هللا حجاجين كثيرا

ى تؤسس حكما فقھيا بالدر ال ، بجانبيھا،األحاديث السابقةومع أن  را جة األول ا توضح أم در م  بق
، فحين سئل ى حكم فقھي قطعي الثبوت والداللة، إال أن بعض الفقھاء أحالوا تأويالتھم لھا إلاعام
لأح ن حنب ال،مد ب ى سبيل المث ى ع ، عل بھم بالسيف حت ة أجاب: ومن غل ة بالغلب م الخالف ن حك

ا والي ال يحلصار خليفة وسمي أمير المؤمنين  ا ألحد يؤمن ب راه إمام وم اآلخر أن يبيت وال ي
  . 12عليه، برا كان أو فاجرا!!

ى وتأثيم يحيل إلى حكم شرعي بتحريم «ال يحل»قوله ويبدو واضحا أن  يس فقط الخروج عل ، ل
ا  اكم، وإنم رى فالح ه دون أن ي رء ليل ت الم يفأن يبي ة الس م بغلب ى الحك ر» يمن وصل إل  اأمي

ؤمنين ة أي  ،!!«للم ي حرم رأن ينف ة المغتِصء الم ك عن أن عن الحكوم بة صفة الشرعية ناھي
ة  ر ملزم وى غي ديم فت ا أو تق ة م أريخ لحادث يدعوا للخروج عليھا. ھنا يخرج الفقيه عن إطار الت

  . 13عام وتنظير نظرية وتأصيل حكم شرعي يتسم بالتأبيد والدوام مبدألغيره نحو تأطير 
واردفي أحد األحاديث في السياق ذاته، نقرأ و لم–بالبخاري أن الرسول ة ال ه وس  -صلى هللا علي

ال: أدوا  ا رسول هللا؟ ق ا ي ا تأمرن الوا: فم ا، ق ورا تنكرونھ رة وأم م سترون أث قال ألصحابه: إنك
ا مما يعني أن . 14إليھم حقھم وسلوا هللا حقكم!! دنيا، فيم حق األمراء معجل وال بد من أداءه في ال

ن حجر العسقالني ألخرةحق المحكومين المقھورين مؤجل إلى اآل ة ، ومما حدا اب ن يفسر الجمل
نھم!! األمر أي : بقوله «وسلوا هللا حقكم»األخيرة  را م سلوا هللا أن يلھمھم إنصافكم أو يبدلكم خي

ا ه المش ع مع ذي يمتن ر المصيرال ر وحق تقري ي التغيي ى  ركة ف كويبق ا ذل درة  :معلق د الق ا بي إم
ول ال ة وحص ورع الخليف ة أو ب هاإللھي ة ل ة  ،ھداي ارج المعادل دا خ ا وأب ى دائم ة فتبق ا الرعي أم

   السياسية برمتھا!!!.
ة»أن توظيف  ،واقعالو وتوظيفھا سياسيا «الفتنة»يعكس المثالين السابقين مأسسة  يا «الفتن   سياس

ين: و ،يتجاوز الفقه إلى األحكام السلطانية التي كانت تنتھج نھجا تبريريا وخطابا مجسدا في واقع
ات واق ع الكلم اريخ وواق لطةع الت الزم للس دأ السياسي الم ة يشكل المب وم الطاع ل مفھ ا جع . مم
هيبدو أن على جانب الفقه، و ة أدى ب ه من الفتن ة وھلع ، في كثرة مراعاة الفقيه للظروف المحكم

فضى إلى جر المقاصد العامة في السياسة الشرعية وأإلى الخروج عن منطقه األصولي  النھاية،
   .الب إلى عكس مقصودھا األساسيلالنق

اء في سياق النھي عن ويمكن القول إ ة للحجج التي يسوقھا الفقھ ن محض النظرة المنتبھ
المحصلة لم ينتبه لھا الكثيرون. ذلك أن  الحاكم، لتكشف عن مفارقة قارة فيھا الخروج على

يالنھائية لھذه الحجج تؤدي إلى أبدية القناعة التامة بأن  ه  الخروج منھ يس فقط عن بسبب ل
ه هأي الفتنة أو الحرب األھلية، و لكن ما يئول إليه، وال أدل !!.  منھي عنه ألنه فتنة بحد ذات

ن أن الجُ  ك م ى ذل داديعل د البغ ة  ني ل الجھل ن فع ة م ى األئم روج عل رى أن الخ ان ي ك
   .الفاسقين

ى أحد فلماذا يرتبط الخروج على الحاكم بالحديث عن الفتنة؟ وھل المشكلة تت ل إل ق بالمي عل
اة للظرف  م مراع ق بإصدار الحك الجانبين من االستدالالت النقلية وتأويل األخرى، أم تتعل
ين الخروج  ربط ب تم ال دويني، ي ى المستوى الت اذا، حتى عل ه؟ ولم ذي قيلت في التاريخي ال

  ؟!دة بھذا الشأن ضمن كتاب الفتنوالفتنة كما فعل البخاري في إدراجه األحاديث الوار
ر والخروج عن كما جاء في الوثيقة وأيضا: ما المقصود بالكفر البواح ، ھل ھو إعالن الكف

ن  ا ع اكم حالي روج الح د خ ل يع ط؟ وھ المية فق ريعة اإلس رعية الش تورالش م  يةالدس وحك
اج السنة: إن أم ال القانون كفرا بواحا ھو اآلخر ه منھ ة في كتاب ن تيمي ول اب ى ق ؟! وما معن

ى أئ روج عل ع الخ ى المن اع عل تقر اإلجم م اس نة ث ل الس ديما ألھ ذھبا ق ان م ور ك ة الج م
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ه؟!! ل  15من ه؟! وھ روج عن وز الخ ل ال يج ي المقاب ا ف ديم إجماع ذھب الق ن الم م يك أل
يمكن توصيفھا بأنھا مراجعات جھاد رغم وصفھا لحوادث العنف التي المراجعات الحالية، 

م محض افتئات ارتكبتھا بالجھاد، مع أنھا كانت  ،على السلطة وعدوانا على المجتمع ومن ث
  ؟!«فتنة»يجب مناقشتھا باعتبارھا ھل 
د ت ةؤك ادي وثيق يد العمل الجھ دة  ترش ة واح ى الحاكم إال في حال ه ال يجوز الخروج عل أن
ه  مدللة كفر السلطانھي و على ذلك بالحديث المرفوع إلى النبي عن عبادة بن الصامت وفي

ر أھ ازع األم ان). (وأن ال نن ه برھ ن هللا في دكم م ا عن را بواح روا كف ه... إال أن ت ة ل وحقيق
داخلي األمر، أن  ة اآلثار الكثيرة الواردة في سياق استفظاع العنف ال ة ومحاول وضع الفتن

مدى فعل في األساس عكس تفتنة أنه في مقابل الطاعة ووسم الخروج على الحاكم الجائر ب
  السلطة في التاريخ. 
ذ بانھاوسواء أخذت ھ ا في حس اءة حالي درة والكف اء الق رأت النص أو  ،ه المراجعات انتف ق

ى لّم ا األول دة وشريعة وحسب تركيبتھ ى العنف عقي ا ا كانت تتبن إن كال منھاج ر، ف للتغيي
بانھا ثالثة أو باألحرى قراءة  ،القراءتين منقوصتين وبحاجة إلى مراجعة ثالثة تأخذ في حس

دلالمؤدية كم الجائر وتوسع من األسباب حق األمة في الخروج على الحا اقتصارھا  لذلك ب
ه ذاتهفي الوقت و على العامل الديني فقط، ا توظيف ، تؤطر لثقافة الالعنف في المجتمع دونم

  . سياسيا
دعوى تين إذاً بحاجة إلى موقف ثالث (وسط)، ألن إطالق كال القراء الخروج على الحاكم ب
يوظف سياسيا مثلما تم توظيف النھي عن الخروج في أمر نسبي ومن السھل أن  زأنه جائ

اءلة  ة في مس ى النھي عن الخروج، أمر يحول دون حق الرعي المقابل. وأيضا التأكيد عل
إلى ھذه القراءة وال  ال نميل الفي الواقع نحن لذا فالحاكم حال مخالفته الشرعية الدستورية. 

 تبني موقف وسط بينھما. إلىنما إإلى تلك، و
وقف الوسط ببساطة شديدة يؤكد مبدئيا حق األمة في الخروج ويوسع من دائرته ليضم المو

ن  ل يضع م ي المقاب ه  ف رعية، ولكن ن الش روج ع ريعة الخ ن الش روج ع ب الخ ى جان إل
ى  ا يحول دون الوصول إل ائل م ات والوس ة»اآللي ى ضرورة  «الفتن د عل من خالل التأكي

ات احترام الشرعية الدستورية في إطار ال ل اآللي ام، وتفعي اعي الع عمل السياسي واالجتم
  الدستورية الحاكمة لعالقة الحاكم بالرعية. 

ذا ال ل ھ ف ومث ط الموق ا وس فم وع والعن ين الخن أنهب ن ش كالية  أن ، م ة إش د مراجع يعي
ة ويحو «الفتنة» وع وفق منظور مختلف يضمن حق الرعي ل، في الوقت نفسه، دون الوق
ة ويبقى ال .«الفتنة» في ة والمعرفي قول إن كل نص يرتھن في األساس إلى سياقاته التاريخي

  التي نشأ فيھا وتأثر بھا وھو ما سنناقشه في العنصر القادم.
  المراجعات وسياقاتھا األربعةرابعا: 

ة،  ة فكري كيف نصف سياق المراجعات إذاً؟. في الواقع، ثمة نمطين رئيسين في كل مراجع
ا؟ إذا األول يُوصف بالخطوة والتر ارق بينھم ا الف ة. فم اني المراجع ى الث اجع فيما يُطلق عل

ي  ف ف تخدام العن ن اس ا ع المية بمصر تراجعھ ة اإلس الن الجماع ثال إع ا م و  5قارن يوني
رار م1978 ة ق ان بمثاب المية ك ة اإلس ع الجماع فنا أن تراج ة الكتش ات الحالي ، بالمراجع

يد الجھ ة ترش ا وثيق ة، أم ه مراجع ا وخطوة أكثر من د تراجع ك ال تع ى العكس من ذل اد فعل
  :16بعمليات أربعة ، فيما يؤكد ضياء رشوان،وإنما بمثابة نقلة نوعية حددھا صاحبھا

م  ي كانت تحك ة والت اثنتان تتعلقان بالماضي وھما، إجراء نقد عميق لألنساق الفكرية العتيق
ذلك ھذا الفضاء من قبل، يتواكب مع ذلك نقد جملة الممارسات العملية ا ا ل لتي كانت تتم وفق

   السياق الفكري/العقائدي.
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ة  ويرسم في  ة جدي واثنتان تتعلقان بالمستقبل: األولى، بناء نسق فكري طموح يطرح رؤي
ي  ة والت ذلك ضرب من الممارسة العملي رتبط ب تقبل الجماعة، ي المقابل مشھدا مغايرا لمس

  العام.تتوقف على حدود المسموح والممنوع في الفضاء السياسي 
وي  ي الماض ة، والزمن ن جھ ي م ري والعمل تويين النظ ى المس زاوج عل ن إذاً إزاء ت نح
ات،  والمستقبلي من جھة ثانية. أما عن محددات النقلة التي حدثت في فكر صاحب المراجع

دة والجامع  ه العم ين كتابي ة ب ة فأمر يكفله المقارن ةمن ناحي ة الحالي ين الوثيق ة  وب من ناحي
ة، إن  . ففيماثانية دي الخاص بالجماعات الجھادي نھج التقلي ابقين ذات ال ه الس يتبع في مؤلفي

ا  ة برمتھ رة نحو قلب المعادل على مستوى الطرح أو الموضوعات، ينزع في الوثيقة األخي
  سواء على مستوى المنھج أو السياق. 

اد لح ل العمل بالجھ م تأجي ين الخالص ال يتعلق األمر إذاً بإقرار حالة االستضعاف ومن ث
ابقة. ففي  ه الس ا وغائب عن أدبيات دا ھن را فري ذه ليست أم ة االستضعاف ھ منھا، ألن حال
وم  اذا يفعل المسلمون الي اده: م ة مف ام تساؤال بالمقدم دة طرح إم كتابه العمدة في إعداد الع

ة االستضعاف 17وھم على ما ھم عليه من المھانة واالستضعاف؟ ر بحال ه يق ي أن ا يعن . مم
ذا ھذه ف ا؟!! ھ اك وكيف ھي ھن ي كل من الكتاب والوثيقة معا، ولكن كيف كانت إجابته ھن

  ھو بيت القصيد.
ى  لمين التغلب عل ى المس اديين عل في إجابته عن تساؤله ھذا في العمدة، يوجب منظر الجھ
اء  ببا إللغ حالة االستضعاف ھذه واإلعداد للجھاد. أي أنه ال يجعل االستضعاف شرطا أو س

. أما «العمدة في إعداد العدة»األمر الذي يبدو واضحا من سياق عنوان الكتاب ذاته  الجھاد،
في الوثيقة، فيجعل حالة االستضعاف ھذه سببا وشرطا النتفاء وسقوط الجھاد!! وإن لم يكن 
ول  ھذا بحد ذاته نقلة نوعية وثورة في فكر الجھاديين، وھم أكثر الحركات تشددا وانتفاًء لقب

  والمراجعة، فما الذي يمكننا أن نصف به مثل ھذه الخطوة إذن؟!.تي الذاالنقد 
ين  ه من مع ة وفكر صاحبھا، نْھلِ ى تطور الوثيق ة عل ة الدال أيضا من أھم المؤشرات الھام

ل في الفقهأصول أدبيات  ا يتمث . فمن المعلوم أن الفارق بين أي حركة إسالمية وأخرى إنم
وم اإلسالمية من ترتيب كل حركة ألولوياتھا من جھة،  ة العل ا أيضا لنسق وھرمي وترتيبھ

جھة ثانية. ففيما تنزع الحركات الجھادية إلى االھتمام بعلوم العقيدة أوال ووضعھا على قمة 
  ھا. اتھذا الھرم، تنحو الحركات الالجھادية عادة نحو االھتمام بالشريعة وتطبيق

ا للتساؤل حول صحة ة دوم ا، بحيث  وفيما تتوجه الحركات الجھادي د في مجتمعاتھ العقائ
ه وتطبيق الشريعة  يبدو كما لو أنه ليس ثمة تساؤل آخر تطرحه بأدبياتھا، تكون مسائل الفق

حتى بمثابة الشغل الشاغل والھم األكبر للحركات اإلسالمية األخرى، وھو ما يبدو واضحا 
  من خالل فكرھا السياسي والذي تربط فيه قيام الدولة بتحقيق شرع هللا في األرض. 

ا أن كل مجتمعات  ات مفادھ ة بإجاب ة تساؤالتھا العقدي و الحركات الجھادي وفي الغالب، تتل
ال سيد قطب من  ا ق دة، كم ة وأن كل حكومات األرض مرت ة من الجاھلي األرض في حال

ه تال رع عن ذي تف ل، وال ا دام قب ات م رددين نفس التساؤالت وذات اإلجاب د م ا بع ه فيم مذت
ربھم ھو ھدفھم األول  اس ل تناداتعبيد الن ه ل اس الى–قول ا{: -تع خلقت الجن واإلنس إال  وم

  ).56(الذاريات: آية }ليعبدون
دة  ه العم ي كتابي دة ف ام بالعقي ات االھتم احب المراجع ى ص ب عل ياق، غل ذا الس ا لھ وتبع

ا والجامع سواء  ا فيم على مستوى ترتيب المباحث أو على مستوى اإلنشغال والمعالجة. أم
ى  ل عل ام بالتأصيل الفقھي والتعوي ى، االھتم رة األول ه، وللم د غلب علي ة فق ق بالوثيق يتعل

  أدبياته التقليدية.  
  خامسا: رھانات خاسرة
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 وأبسياقاتھا الداخلية  تثير المراجعات وفقا للفھم السابق، العديد من التساؤالت منھا ما يتعلق
ذي  ام ال ا ھو السياق الع ا. فم الخارجية، ومنھا ما يتعلق بمدى جديتھا والحكم عليھا وتقييمھ
ية  داف سياس ق أھ ي الماضي لتحقي ف ف تخدمت العن ة اس ة أيديولوجي ه أي حرك ع ب تتراج

ا د المراجع اذا بع ام؟. وم م تمارس العمل الع لمية وإن ل ة س ى حرك ك إل ت؟. لتتحول بعد ذل
ا؟.و أثر بھ ل أن تت ن المحتم ي م ع، والت دوائر األوس ا ال ا؟. وم ن المخاطب بھ ق أي  م ووف
ا؟م ا وتقييمھ م عليھ ن الحك ار يمك ول  عي ة لقب ددة إزاء الجماع ل الضمانات المح ا مجم وم

  أفرادھا وإعادة دمجھا مرة أخرى إن على مستوى الحراك السياسي أو العمل الدعوي؟.        
اورة أو يمكن القول إ ا إذا كانت المراجعات مجرد من ا وم ق بالنواي ن طرح التساؤل المتعل

ق من  ه ينطل ا أن خطوة تكتيكية، يمثل خطأ منھجيا بحد ذاته ألنه اختبار للنوايا من جھة، كم
رغم من أن  ى ال تصور استاتيكي للجماعة والسياقات العامة المحيطة بھا من جھة ثانية. عل

اشر العمل السياسي، بغض النظر عما إذا كان ذلك بطريقة عنفوية نظرة أي جماعة دينية تب
أثر  أو سلمية، ھي نظرة دينامية باألساس تتحرك وفق بوصلة من المؤشرات واألحداث تت
ذه الجماعات من  ا المراجعات ھ بھا وتؤثر فيھا في آن. ومن ثمة يُخرج التساؤل حول نواي

زل ا بمع ا ويبحثھ ياقات المصاحبة لھ ار الس ي  إط ا يضيع، ف ا كم دھا أھميتھ ا يفق ا مم عنھ
  المقابل، فرصة اإلفادة منھا.

ة رة التاريخي دلنا الخب ة إذاً؟. ت ات الجھادي ونامي المراجع ل تس د كيف يمكن تفعي ا يؤك ، فيم
أن ثمة جماعات عنفوية تراجعت في البدء عن استخدام العنف بصورة  ،18عمرو حمزاوي

يتوجب علينا أن  لذاذا التراجع موقفا مبدئيا أو جوھريا. تكتيكية ثم تحولت بعد ذلك التخاذ ھ
ال نُغلب ھنا دور العامل الشخصي على مجموعة العوامل المحيطة به ودون أن نضعھا في 
ل  ا، سواء من قبي ة الضغوط الممارسة عليھ درك أيضا جمل سياقھا االجتماعي ودون أن ن

  الفضاء العام أو من النظام القائم. 
ا، أضف إلى ذلك ص عوبة، إن لم يكن استحالة، وصول الباحث إلى حكم قطعي بشأن النواي

االت  ود لالعتق ذ عق رتھن من خاصة مع فقدان أدنى مساحة من المعلوماتية لجماعات باتت ت
اردات  ةوالمط ھا  ،األمني ق شخوص ه صدر بح م أن ي أن نعل دام 109ويكف م إع ذت  حك نُف

ين ألف من أفرادھا  30، وُزج بأكثر من بالفعل ا ب راوح م رات تت  5في غياھب السجون لفت
  ءة أو االتھام!!عاما دون حكم قضائي بالبرا 16إلى 

ويكفي أن نعلم أيضا أن محاكم القضاء اإلداري المصري قد أكدت ضرورة التعويض عن 
د عن  ا يزي ك م ى  40فترات االعتقال وأصدرت بشأن ذل راءة بحق ھؤالء عل م ب ألف حك

ادي يلحق ضررا اعتبار أن القانون ال  يُعاقب إال على فعل مادي أو على شروع في فعل م
  باألماكن أو األشخاص.   

د و ياقات يؤك ار الس ي إط بعضف ةأن  ال ل  ثم ياق عوام ت بس كلت ودفع ة ش ة مھم أربع
ع من استخدام  المراجعات للظھور مرة أخرى: أولھا، ھو الحساب العقالني للمردود المتوق

ة في العنف نھجا سائدا لتحقيق  ة المعني ل االستراتيجي للحرك اع العق أھداف الجماعة وامتن
دا  ة بعي ذھب بالحرك ٍد وي ر ُمج را غي ات أم ه ب لحظة محددة عن استخدام العنف وإقراره بأن

ي ائي/ اإلطالق ف الالنھ ذ العن ك نب ي ذل توي ف دافھا. يس ق أھ ن تحقي  Indefiniteع
violence العنف الُمرشد/المعقلن على حد سواء. ، والذي ال يعترف بالحدود األخالقية، أو  

دى المجال أو الفضاء  ثاني العوامل الحاكمة لسياق المراجعات يتعلق بحالة رفض العنف ل
العام في حدود الدولة المعنية. فمن يقارن الفضاء المصري العام إبان التسعينيات من القرن 

ف، الماضي وحدوده اآلن، يالحظ أنه لم يكن ثمة رفض قطعي الدال ذاك الستخدام العن لة آن
  أو على األقل لم تكن درجة الرفض ھذه بنفس الوضوح كما ھو ماثل اآلن.
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ة التي  رات الداخلي ل في حدود التغي ا، يتمث دافع لھ العامل الثالث لفھم سياق المراجعات وال
ا،  ة م تطرأ على الجماعة من داخل، فعندما تتعاقب األجيال ويتم تدويل القيادات داخل حرك

  عادة ما تراجع الحركة بعض آلياتھا ووسائلھا االستراتيجية. 
ة السياسية  أما العامل األخير، فيتمثل في العالقة الحاكمة والمباشرة بين الجماعة والمنظوم
ن  ات م ذه الحرك ل ھ د مث دما تتأك ه عن ك أن ارة. ذل ربح والخس ابات ال تنادا لحس ة اس القائم

ه  استقرار النظام السياسي لدرجة يتعذر ة إزاحت معھا تأثره بعملياتھا، فضال عن عدم إمكاني
  كليةً، تتراجع عن استخدام العنف وتركن للمھادنة.

د، و اؤل المابع ق بتس ا يتعل اكفيم ات  فھن رات الحرك ن خب ھما م ن استخالص ين يمك نمط
  : 19المماثلة خالل عقد السبعينيات من القرن الماضي

ا.  يرتبط بالتجربة األوربية وحركات أولھما، ا وألماني راء بإيطالي ة الحم اليسار بھا، كاأللوي
ا، وإن  ذه الحركات عن استخدام العنف اختفت تنظيمي دما تراجعت ھ ه عن ع األمر أن فواق
د،  ا بع بقيت بعض أفكارھا مترسبة في الفكر اليساري وقام على أساسھا أحزاب سياسية فيم

م األحزاب السياسية المس اني، أحد أھ ة كحزب الخضر األلم ل، ثم اك. وفي المقاب تقرة ھن
ا  ة فيم ا قائم م لھ م تق ا ول ة بشخوصھا وأفكارھ حاالت أخرى اختفت فيھا تلك الحركات كلي

  بعد.
ي تستخدم العنف  النمط الثاني، وطني والت ق بحركات التحرر ال ا، يتعل وھو أسبق تاريخي

ة لتحقيق االستقرار ثم تتراجع عنه، كالمؤتمر الوطني اإلفريقي والجيش األ دي ومنظم يرلن
ة، إذ  ا الالتيني يا وأمريك وطني في آس التحربر الفلسطينية وعدد آخر من حركات التحرر ال
تتسم ھذه الحركات بدرجة عالية من البراجماتية ومن ثم، فھي تستغني عن استخدام العنف 

  كليةً حين يتضح لھا إمكانية تحقيق ھدفھا التحرري بطريقة سلمية.
د الميضاأ وبحسب عمرو حمزاوي ا بع ة لسياق م ة حاكم ة عوامل أربع إن ثم راجعات ، ف

   :ومستقبل الحركات الجھادية
ة  أولھا: ا إذا كانت المنظوم ام وم ذه الجماعات في الفضاء الع مساحات الدور المحتمل لھ

السلمي في  السياسية ستتيح لھا مساحة من حرية الحركة لتعلب دورا في الحراك السياسي
رعية السي يةضوء الش ى مجالھاس ود إل ى وتع ا األول ة انطالقھ ى نقط ترتد إل ا س ا ، أم أنھ

  ؟!«الدعوي»األصلي 
اني  ل الث ن العام دى يمك ى أي م ة وإل رية للحرك درات البش ول الق اؤل ح ي التس ل ف يتمث

ي أم  ل: السياس ي أمي ام ھ ال الع ن المج وع م ى أي ن ي، وإل يج المجتمع ي النس ا ف إدماجھ
  الدعوي؟. 

ى ، ھثالث العوامل م عل و ذلك الذي يتعلق بأنماط التطور العام في السياق اإلقليمي وما إذا ت
م  ك ت ى العكس من ذل اة السياسية أم عل المستوى اإلقليمي دمج مثل ھذه الجماعات في الحي

  إقصاؤھا واستبعادھا. 
ا، ھو موقف الفضاء المصري أخيرا ، من أھم العوامل الدافعة للمراجعات وإمكانية تفعيلھ
تعد ألن العا ة ومس ه الذاتي ة وبقناعات واه الحي أنھا بمختلف ق ان حاضرا بش م منھا، وما إذا ك
  بحث عن دور لھا في فضاءه أم ال؟ي

  
  للظواھري، دفاعا عن الحصن األخيرسادسا: التبرئة 

د من  ة، فال ب يمكن القول إنه، وبغض النظر عما إذا كانت المراجعات تراجعا أم نقلة نوعي
ائمين استثمارھا وتفع ا الق دافھا ونواي يلھا وعدم إضاعة الجھد والوقت في التساؤل حول أھ

  الجماعة.  -السياق -بھا. كما ال بد من إعادة طرحھا للنقاش وفقا لثالثية: النص
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ع  يس من المنتظر أو المتوق ه ول دريجي بطبيعت وفي كل األحوال نحن أمام طابع عملياتي ت
ة أن تمنحنا الوثيقة إجابات كاملة. وي كفي أنه، وإن كان المخاطب األول بھا ھو قلب الحرك

زة  ا، األجھ تقبال، كالسلطة بتفريعاتھ ر أخرى ستشملھا مس ة دوائ ا، إال أن ثم الجھادية ذاتھ
ادي  توييھا القي دة بمس ه، والقاع ام برمت ري الع اء المص ة، والفض فة خاص ة بص األمني

  رى في سياق الوثيقة المنشورة.واالتباعي...إلخ، وھي دوائر تبدو حاضرة بدرجة أو بأخ
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 

والقاطع منھا حتى دون أن يعلن أوتي من قوة. وعلى الرغم من أننا نعرف مقدما موقفه الواضح 
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.
 فھم السياقات العامة التي يدور كتاب التبرئةالتساؤل الذي يفرض نفسه ھنا ھو: كيف يمكن أن ن

ينبغي أن تتجاوز قراءتنا لكتاب التبرئة حدود رد الفعل على الوثيقة في الواقع، في إطارھا؟!  20
نحو إعادة استكشاف منظومة الفكر الجھادي/القاعدي من جديد وتقِص طبيعة التحوالت التي 

تراتيجيات الفكر الجھادي قد تأثرت سلبا أو لحقت به في العشرية األخيرة، وما إذا كانت اس
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 

بين سلطة كل من القلم والسيف، األمر الذي يحيل ربما ال يبدو واضحا للعيان. حيث يزاوج ھنا 
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 

  ادية.بخطورة التأثير الذي أحدثته الوثيقة في صفوف الجماعات الجھ
السطور  ومنذ ،غير أن خطاب محاكمة النوايا استحوذ أيضا على ذھن الظواھري والذي أعلن

أن الوثيقة التي ظھرت إلى العلن مصحوبة بضجة إعالمية مفتعلة إنما تخدم  ،األولى من مقدمته
مصالح التحالف الصليبي اليھودي مع حكامنا الخارجين على الشريعة أيما خدمة، »باألساس 

محاولة لتخدير أعدائھم المجاھدين وتشكيكھم في منھجھم وإخراجھم من ميدان المواجھة  فھي
بحجة العجز والضعف وبحجة عدم توفر مقومات الجھاد، وبحجة اليأس من إمكان الحركات 

  .21«اإلسالمية أن تحدث أي تغيير في مصر
لى الرغم من أن الوثيقة ومن الملفت لالنتباه في ھذا النص الطابع المحلي الذي يدور فيه، فع

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. 
ى وفيما يتعلق بالعامل الشخصي في تأليف الكتاب، يؤك ه عل د نالت من ة ق د الظواھري أن الوثيق

زم الصمت  إن ھو الت ه ف تفيدون من »التعيين وأنه وجد نفسه في موقف ال يحسد علي زعم المس
ا ، وإن 22«كتابة الوثيقة أنھم قد نجحوا في تشكيك المجاھدين في منھجھم رد ربم ى ال د إل ھو عم

ا من تتحول الو»يكون رده ھذا ليس إال انتصارا لنفسه ومن ثم  د يتبعھم ا ق ا وم رد عليھ ة وال ثيق
وم من  الم مع إخوة تشرفت في ي ى مرأى ومسمع من الع ام عل ردود أفعال ترامياً بالنقد واالتھ
اد في سبيل هللا ، «األيام بأن أبادلھم المودة الصادقة واإلخوة الصافية على درب التضحية والجھ

  .على حد قوله
من أصعب إن لم تكن »لتي يقدمھا للقارئ اليوم ھي بل نجده يقر صراحة بأن ھذه الرسالة ا

أصعب ما كتبت في حياتي. وقد كنت أحسب أن ردي على اإلخوة في حماس ھو أصعب ما 
وبعد ذلك يطرح الظواھري ثالثة أسئلة فيما يتعلق  .«كتبت في حياتي، حتى جاءت ھذه الرسالة
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ولصالح من نشرت ، ؟جت اآلنلماذا خربالسياقات التي صاحبت اإلعالن عن الوثيقة وھي: 
  !. وكيف كتبت ھذه الوثيقة؟ ؟ووزعت

ثم يفصل القول في اإلجابة على ھذه األسئلة تباعا فيؤكد بداية، وفي معرض جوابه على 
شبه  -على أكثر التقديرات تفاؤالً -محاولة يائسة أو »التساؤل األول، أن الوثيقة ليست سوى 
حوة الجھادية التي تھز كيان العالم اإلسالمي ھزاً بفضل يائسة للتصدي للموجة العاتية من الص

إنما يكمن في  ھاالھدف منوأن  .«هللا، وتنذر أعداءه الصليبين واليھود بما يكرھون وما يحذرون
كف جھاد المسلمين ومقاومتھم للصليبيين واليھود وأجھزة الحكم العميلة في بالدنا، سواء باليد  »

السلمي كالتظاھر واإلضراب واالعتصام والمؤتمرات  أو اللسان أو حتى االحتجاج
 عدم تعكير صفو األمنعلى  -بلغة وزارة الداخلية-واالجتماعات. أي أن الرسالة تحرص 

  .23!!)الفتنة(
في وقت قررت »اآلن  يؤكد الظواھري أن الوثيقة خرجت إلى النور ،وعلى السياق الدولي

أن تنصرف عن خطھا السابق بالسماح  -وطأتھا نظراً للضربات التي تترنح تحت-أمريكا فيه 
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 

تمر أنابولس، وما يتوقع حصار، ومن اعتبارھم إياھا حكومة غير شرعية، وكما حدث في مؤ
ً تمويل الخونة في مجالس  ً بيانا منه من خيانات وعدوان. وفي وقت قررت فيه أمريكا عيانا

الصريحة في عمالتھا. لتشجع بھا أمريكا تياراً أكثر تماوتاً  )اإلسالمية بالعراق( الصحوة
  .24«وانھزاماً من تيار المعارضة عبر االنتخابات

الثاني: لصالح من خرجت ھذه الوثيقة؟ يجيب الظواھري بأن الواليات وفي جوابه على التساؤل 
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 

  ليس في حيزھا الضيق الذي خرجت منه. المستوى العالمي و
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 

فالقاعدة ال تطالب فقط »م المجاھدين على أمنھا وعلى طبيعة وجودھا ومستقبلھا في ھذا العال
ً بأن يباع البترول بسعره  بطرد المحتلين الصليبيين واليھود من بالد المسلمين، بل تطالب أيضا
الحقيقي، بكل ما تمثل ھذه الدعوة من آثار مدمرة على السيطرة األمريكية على العالم، التي 

  .25«انبنت بدرجة كبيرة على سرقتھا لثروات المسلمين
لظواھري وبقوة على العامل األمريكي في التراجعات بل ويدعو القارئ للبحث عنه ھنا يؤكد ا

، سرعان ما م1997 ضمن ثناياھا. ذلك أن تراجعات الجماعة اإلسالمية، والتي بدأت منذ عام
إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فبدأت موجة أخرى من »أصيبت بالركود 

من أعضاء الجماعة اإلسالمية، الذين وافقوا على مبادرة وقف المراجعات، استنكرھا العديد 
العنف، ھذه الموجة وصلت بھم العتبار السادات شھيداً، واألھم أنھا تركزت في معظمھا على 

  .26«الھجوم على القاعدة، وبدأت المزايا الحقيقية الدنيوية تتحقق للمتراجعين
ت فتارة يتسخدم اللفظة األولى، وھو والمالحظ ھنا أنه يخلط بين التراجعات والمراجعا

تخدم لفظة المراجعات. لكن األمر الملفت للنظر ھنا ساالستعمال الغالب في ھذا السياق، وتارة ي
، م1994أعلن عن تراجعه في كتابه (الجامع) منذ عام »وبشدة إنما ھو تأكيده أن سيد إمام قد 

ايش غريب مع أجھزة أمنھا، ثم بعد وانصرف لحياته الخاصة باسمه الحقيقي في اليمن في تع
اعتقلته السلطات اليمنية بأوامر أمريكية، ورحل لمصر،  م2001 الحادي عشر من سبتمبر

وتصور األمريكان أنه قد يكون مفيداً في حملتھم الصليبية الجديدة. فبعد فترة من التكتم على 
ألوان من الضغط والتقييد  اعتقاله بلغت حوالي ثالث سنوات، ال أشك أنه قد مورس عليه فيھا

  .27«والقھر مقرونة بأساليب الترغيب والترھيب، بدأ إبرازه وإحاطته بكل ھذه الھالة اإلعالمية



 11

وبعد ذلك يعيب الظواھري على وسائل اإلعالم احتفائھا بالمؤيدين للوثيقة على حساب 
ة أتاحت المعارضين لھا. وإن كان حكمه ھذا ليس صحيحا ألن جريدة الحياة بصفة خاص

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 
ر في ظل انعدام األمل من حدوث التغيير في نظام الحكم المصري وعدم السماح حتى بالتظاھ

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:

أم إلى التبعية والدونية، وھل  ؟إلى قيادة وريادة العالم العربي واإلسالميإلى أين تسير مصر: 
يدافع حاكمھا عن حقوقھا؟ أم أن جل ما يقدمه ھو القيام بدور السمسار ألمريكا، أو النمام الذي 

  .؟!يرفع لھا التقارير عن غيره من الحكام
ھري والذي وجه حديثه من قبل، وفي معرض نقده والواقع، ليس ھذا األمر جديدا على الظوا

 إلي الذين اعترفوا بحسني مبارك وليا ألمر»للوثيقة في تسجيل صوتي، إلى المتراجعين بقوله: 
بالشھادة، وتعھدوا باإلبالغ عمن يريد شًرا بولي أمرھم ھل مؤتمر  المسلمين، وشھدوا للسادات

في  - نجله الصاعد في سماء االستسالم األمريكيثمرة من ثمار عبقرية ولي أمركم و )(أنابوليس
   .«السادات؟ أم ھو نجاح آخر علي الطريق الذي بدأه شھيدكم -إشارة إلي جمال مبارك 

ألخير (الجھاد) متذرعا به وفي كل األحوال، يلتف الظواھري في رسالته ھذه حول الحصن ا
ية المعاصرة وال األحوال المصرية لاللتفاف من حوله ولم تغب عن ذھنه القضايا السياسوداعيا 

    المتردية بصفة خاصة فضال عن تناوله القضايا الدينية في إطارھا الفقھي الجھادي.  
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  الفتنُة وأَخواُتها في النّص والوعي والتاريخ
  

  رضوان السيد                
  

   المصطلح في التجربة والتاريخ: أوالً 
ترُد " الفتنُة" في القرآن الكريم بمعنيين رئيسيين: االختياُر واالمتحاُن اإللهي   

فعلية واالسمية لألفراد والجماعات قوًال وعمًال وسلوكًا، وهي َتِرُد بهذا المعنى وبالِصَيغ ال
: االنقسام الداخلي والحرب األهلية. الفتنةفي َحوالي األربعين آية. والمعنى الثاني لمفرد 

  طن.اوبهذا المعنى ُتْذَكُر في القرآن في سبعة أو ثمانية مو 
أّما في األحاديث واآلثار التي انتشرت في القرنين الهجريين األول والثاني، فإّن   

األعّم بالمعنى الثاني، أي االنقسام  طلحًا َيِرُد في األغلبالمصطلح أو ما صار مص
ُل عليه  قرنينِثُرُه القرآن، فإّن اآلثاَر من الذي يؤ الالداخلي، أّما المعنى األول للفتنة و  تَُفضِّ

مام أحمد بن ومحنُة اإل متحان، وهو أكثُر لألفراد وليس للجماعات.االمفرد: المحنة و 
غيره في  المأمون العّباسي إرغاَمُه ومئاٍت  هـ عندما أراد218م حنبل مشهورة،وقد بدأت عا
بخلق القرآن. والجديُر ذكره أّن فعَل المحنة واسَمها يرُد  القول سائر ديار اإلسالم على

في القرآن الكريم مرتين وبالمعنى األول الوارد لمفرد "الفتنة" في القرآن أيضًا، دون 
( من أواخر القرن الثالث ن" ألبي العرب التميميالمعنى الثاني. وفي كتاب " الِمح

َقَصٌص كثيٌر عن تعُرِض أفراٍد من العلماء المتحاٍن في عقائدهم أفضى أحيانًا  الهجري)
األمر بالمعروف والنهي = بهم إلى الموت بسبب إصرارهم على اعتقادهم أو كالمهم( 

  عن المنكر) أو سلوكهم.
واألقوال في الفتنة. ترُد في " الفتنة" بمعنى االنقسام  َوْلَنُعْد إلى األحاديث واآلثار  

راض والمقاصد، لكنها الداخلي ألوُف األحاديث واآلثار واألقوال،وهي متنوعة األغ
لها تشير إلى الرعب الهائل الذي أصاب المسلمين نتيجة االنقسام األول الذي بمجم

فاء الراشدين، ثم هالك ألوف عفان، ثالث الخل أفضى إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان بن
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ت التي دارت على السلطة في خالفة أمير المؤمنين علي، رابع الصراعا الناس في
والمرعب بالنسبة إلى المسلمين في تلك "الفتنة" أنها حدثت بين أصحاب  الراشدين.
م)، وأنها أّدْت إلى سفك دم كثير بين مسلمين "دعوُتهم ى اهللا عليه وسلّ (صلّ  رسول اهللا

واحدة"، أي أنهم جميعًا موحدون، يجمُعُهم الديُن الواحد، ويعرفون حرمة القتل، وتوعُّد 
القرآن الكريم لسافك دم المؤمن عمدًا بالخلود في النار: {ومن  يقتل مؤمنًا متعّمدًا فجزاؤه 

عليه ولعنه وأعدَّ له جهنم وساءت مصيرا} ( سورة النساء:  اهللاُ  جهنم خالدًا فيها، وغضبَ 
93(.  

إلى أن هذه التجربة المؤسية وقعت في أصل  ويذهب كثيٌر من الباحثين الُمْحَدثين  
نشأة علم الكالم أو علم أصول الدين، إذ كانت مسألة اإليمان ومقتضياته أول بحوث 

ري التفكير في عالئق القول( جذلك العلم، إضافًة إلى مسألة القدر. ففي مبحث اإليمان ي
وكيف ينبغي الحكُم على كبار  لفعل ( اّتباع األوامر والنواهي)،باالشهادتان مثًال) 

المسلمين الذين شاركوا في " الفتنة" أي خالفت أفعاُلُهْم مقتضى اعتقادهم عندما شاركوا 
في أفعال القتل العمد، ومن ضمنها قتل عثمان وعلي. وقد انقسمت الفرق اإلسالمية 

فُيرجئون الحكم على الذين شاركوا، ويكلون أمرهم األولى بشأن هذه المسألة. أما المرجئُة 
إلى اهللا عز وجل العالم بالسرائر، لكنهم في ذلك التأخير إنما يقّدمون ُحسن الظن بنيات 
أصحاب رسول اهللا(صلى اهللا عليه وسلم) بالنظر إلى سابقتهم وصحبتهم. وأما المعتزلة 

ين. في حين يذهب أهل السنة إلى األوائل ( معتزلة البصرة) فيتبرأون من سائر المشارك
تضليل الذين قتلوا عثمان، وتخطئة الذين قاتلوا عليًاً◌، ويرجحون توبة الذي بقوا على 
قيد الحياة منهم، أما الذين لم يتوبوا فيعتبرونهم مرتكبي كبيرة، موكول أمرهم إلى اهللا عز 

  وجل إن شاء غفر لهم، وٕان شاء عّذبهم. 
ما اقتصرت أسباُبُه على  ب المسلمين في"الفتنة" األولىالرعب الذي أصا بيد أنّ   

رئة األعداء، بل كان من ضمنه خوُف جالصف، وت وانقسام ارتكاب محّرم سفك الدم،
خدمون للفوضى، أي انعدام وهم يست الفوضى. الوقوع في من خوفُ ال الفوضى أو

بيُة القديمة أصل والحامية، مصطلح" الهرج". وال تعرُف المعاجم العر  الضابطة السلطة
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، بل تذكر أن معنى َهَرج الناُس والقوُم أو تهارجوا، أي اختلط بعضهم ببعض هذه الكلمة
أن يروي حديثًا  تل بعُضُهم بعضًا. والطريُف أّن البخاريَّ في صحيحه، وبعدوقاتلوا وقَ 

مرفوعًا إلى الرسول (صلى اهللا عليهوسلم) من طريق أبي موسى األشعري، عن الفتنة، 
ُيذَكُر فيه الهرج، يفّسر المفرد بقوله: والهرُج القتل.ونعرُف اليوَم أّن المفرد سبئي األصل، 
أي من اللغة العربية الجنوبية قبل اإلسالم، وهو يرد مرارًا في الكتابات اليمنية الباقية 
محفورًة على الصخور، في وصف المعارك (=َمْهَرجة) التي يكُثُر فيها القتل. وأبو 

، كان من حلفاء قريش قبل موسى  عبد اهللا بن قيس األشعري، راوي الحديث، يمنيٌّ
يتردد على مكة للتجارة، وهو من ُقدامى الصحابة، وقد استعمل ذلك  اإلسالم ألنه كان

المفرد اليمني لوصف الحالة بالمدينة المنورة عشية مقتل عثمان، أي حالة الفوضى 
سيف بن عمر في كتابه: " الفتنة ووقعُة الجمل"  وسقوط السلطة. ففي التقرير الذي كتبه

يذكر أحد شهود العيان أّن " العصائب" ( أي الميليشيات بلغتنا المعاصرة) سيطرت على 
دار هجرة رسول اهللا( صلى اهللا عليه وسلم) لثالثة أيام، وكانت أبرُزها ُعْصَبة أهل 

إخراُج جثمان الخليفة المقتول  مصر التي كان يتزعمها الغافقيُّ بُن َحْرب. ولذلك تعّذر
عثمان من داره لدفنه ليوٍم وليلٍة، إلى أن تسلل به بعض خدمه وأقاربه تحت جنح الظالم 

خ في كتابه: " تاريخ المدينة، وما استطاعوا أن يلحدوا له. ويورد الطبري المؤرٍّ  إلى خارج
ُيلّقب بالكاتب، األمم والملوك" عن سيف بن عمر بيتين قالهما صحابي اسمه حنظلة و 

يبدو أنه كان موجودًا بالمدينة خالل حصار عثمان وقتله، يشيان بهذا الرعب من سقوط 
  السلطة وحلول الفوضى:

ونَه الخالفة أن َتزوال   عجبُت ِلما يخوُض الناُس فيه      ُيَرجُّ
  الـّرًا وبيـوالقوا بعدها ش    ولو زالت لزال الخيُر عنهم  
هـ 35ن اليمان العبسي( المتوفى بعد عثمان بقليل عام صحابي ُحذيفة بلوُيسّمي ا  

حبل اهللا"، ويقول إنه انقطع الخليفة المقتول: " هـ) في تعليٍق له على مقتل عثمان،36أو 
في اآلية  التعبيَر الوارد فانكسر الباب الحاجُز للفتنة.ويقصُد ُحذيفة بن اليمان بذلك

جميعًا وال تفّرقوا واذكروا نعمة  بحبل اهللاوا ) : { واعتِصم103سورة آل عمران: ( القرآنية



 4

...}. ويذكر المفسِّران ين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانااهللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألَّف ب
هـ) أّن "حبَل اهللا" 150- يمان (ـهـ) ومقاتل بن سل117- األوالن قتادة بن دعامة السدوسي(

هـ) 161- بن المبارك(ايجزم عبد اهللا معناه في اآلية: الجماعة أو اإلمام. وبذلك 
  معاِصُرُهما في بيٍت له:

  به هو العروُة الوثقى لمن دانا    إن الخليفة حبل اهللا فاعتِصموا 
هـ عام البيعة لمعاوية بن أبي سفيان: عام 40وهكذا فإن تسمية أهل الشام للعام 

تنُدها يبدو، بل مسالجماعة( أي االجتماع على إمام) ما كانت مجرد دعاية أموية في ما 
تي تجددت إثر مقتل اإلمام علي على يد أحد الباقين بعد ال، و الخوُف الكبيُر من الفوضى

وقعة حروراء. وال نعرُف موقف اإلمام علي من هذا التفسير لألمرين أو المصطلحين: 
" حبل اهللا، والجماعة. لكننا نعرُف أنه كان شديد الحملة على أولئك الذين يريدون" إلغاء

السلطة ولو باسم الحاكمية اإللهية، وهذا هو سبب خالفه مع أولئك الذين قاتلهم في 
اهللا، وكانوا يريدون من  حروراء، فقد صرخ هؤالء أثناء خطبته على المنبر أنه ال ُحكم إالّ 

وراء ذلك االعتراض على قبوله التحكيم في الخالف مع معاوية. قال اإلمام علي مجيبًا 
ريد بها باطل، نعم، إنه ال حكم إال هللا، ولكّن هؤالء لشعار: " كلمة حق أُ على رفع هذا ا

أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن،  يقولون: ال إْمرة! وٕانه ال بد للناس من أمير برٍّ 
ُل به العدّو، وتأمُن  به الُسُبل، ويْؤَخُذ فيه ويستمتع بها الكافر... وُيجمع به الفيء، ويقاتَ 

  ..."للضعيف من القوي
هـ) باعتباره القائل إن 36هـ أو 35- نا ُحذيفَة بَن اليمان العبسي(رْ وما ُدْمنا قد ذك

رعب لا آخر بالغ الداللة على لحديٍث  حبل اهللا هو اإلمام وهو الجماعة، فنذكر روايته
الذي سيطر على المسلمين في " الفتنة األولى". يذكر ُحذيفة أنه سأل رسول اهللا(صلى 

م) عن السلوك الواجب في الفتنة، فقال له: " تلزُم جماعة المسلمين اهللا عليه وسلّ 
وٕاماَمُهم! فقلت: فإن لم تكن لهم جماعٌة وال إمام؟ قال: فاعتزْل تلك الِفَرَق ُكلَّها ولو أْن 
َتَعضَّ بأصل شجرٍة حتى ُيْدِرَكَك الموُت وأنت على ذلك" ( صحيح مسلم). اختفاء 

إذن ُيضاهي أو يؤدي إلى اختفاء األمة، وعندها ال مخرج حذيفة  إلى السلطة بالنسبة
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أن ُحذيفة بالذات كان شديد الرعب  عتزال المميت أيضًا! والذي يبدومن الهالك إال باال
تعرُف وال  هلية، بدليل أّن حوالي ُربع أحاديث وآثار الفتنة مرويٌة عنه.ألحرب اال من

أبوه في  وحالف بيلة عبس القيسية،ق كتب تراجم الصحابة كثيرًا عن شخصيته، فهو من
باستثناء شكواه إلى  شهل بيثرب، وليس في حياته أحداٌث بارزةٌ الجاهلية بني عبد األ

عثمان من اختالف الُغزاة في قراءة القرآن بالشام وأذربيجان، فكان ذلك بين أسباب إقبال 
 ألنرسول اهللا"،  ه: " صاحب سرّ يالمصادر تسمّ  ومع ذلك فإنّ  عثمان على جمع القرآن.

ن التي تَ وأخبار الفِ  م) كان يأتمُنُه على أمرين: أسماء المنافقين،ى اهللا عليه وسلّ النبي(صلّ 
بعده! ويعلل ُحذيفة ذلك بأّن الناَس كانوا يسألون النبي عن الخير ليفعلوه، أما هو  ثُ تحدُ 

حاديِث الفتنة( بمعنى أاِة فكان يسأُلُه عن الشر ليتقيه! وقد قمُت بإحصاٍء أوليٍّ ألسماِء ُرو 
 المتعلقة بأمارات الساعة)، فوجدُت أنه يأتي بعد( األهلية)، وليس الفتن والمالحم الحرب

والدعوة إلى اعتزالها بأي ثمن: أبو موسى  نة،تالمشاركة في الف التحذير من ُحذيفة في
اص فأبو بن عمرو بن الع اهللا فعبد ،فكعب األحبار ،فعبد اهللا بن مسعود ،األشعري

شعري انطالق الفتنة من عقالها بقتل عمر تارًة األمن حذيفة و  هريرة. وفي حين يربط كلٌّ 
داث الهائلة التي حهريرة باأل وابن العاص وأبو وعثمان تارًة أخرى، يهتم ابن مسعود

  أن ُحذيفة وابن مسعود توفيا خالل االضطراب اريخالت ونعرُف من ستكون أيام بني أمية.
ان أو بعده بقليل ، وأنهما كانا حسني العالقة بعلي، بل إّن ُحذيفة كان صديقًا على عثم

لعمار بن ياسر الصحابي المعروف والمقتول بصفين مع اإلمام علي. ويقول ابن 
أنه توفي  عساكر إّن ُحذيفة ما تمّنى الموت إّال عندما سمع بمقتل عّمار. لكّن الراجح

موسى األشعري فمعروفٌة مشاركُتُه في التحكيم،  . أما أبوقبل صفين بأكثر من سنة
 وَتَشرَّدَ واعتباُرُه كلَّ ما حصل منذ مقتل عثمان فتنًة رجا اهللا أن يقَيُه َشرَّها ، لكنه عانى 

ومات خائفًا من معاوية، سيَئ الرْأي فيه أيضًا. أّما أوالُدُه فقد  بعد موقفه في التحكيم،
ياته من و ر الممكن اتهام كعب األحبار بأن م ان منوقد ك دارة األموية.عملوا في اإل

. لكن المشكلة أن أكثر أحاديث وآثار اآلخرين بما كانت كذلكسرائيليات، وهي ر اإل
ويبقى من  فة.و حبار الموقاألمون، آلثار كعب ضمالو  الصياغة، مشابهة في المرفوعة
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الرعب الذي أصاب  ة:، أيًا يكن رأي علماء الرواية والدراية في الصحة والحجيكله ذلك
العرب (الحديثي العهد بجاهلية، كما ورد في إثٍر للحسن البصري) من أن يعودوا قبائل 

  رة.متنابذة يقاتل بعضها بعضًا، والرعُب من زوال السلطة وحدوث الفوضى المدمِّ 
  تشبيهات الفتنة ومغرياتها والسلوك السليم تجاهها: ثانياً 

بون، ال َضْرٌع َفيْحَلب، وال في الفتنة كابن اللَّ  ي قوله: كنْ اشتهر عن اإلمام عل  
وهو يشرح ذلك تارًة بالقول: أي اسلك  ابن مسعود، عن ثُر نفُسُه مرويٌّ األظهٌر فُيرَكب. و 

أن  طراف. بيداأل أو أداًة بيد أي طرف من سلوك الطفل البريء، أو ال تكن مفيداً 
ري هجمن الفتن الثالث في القرن ال تابعين الذين عانواالالمشكلة في نظر الصحابة و 

" أن الفتنة إذا  الحق، ذلك التأكد أنهم على حايا اليقين أوضاألول، أنهم وقعوا كل مرٍة 
يكوُن  اإلْدبار َغْيُر ُمْجٍد ، ألّن الدمَ  ، وٕاذا أدبرْت تبّينت"، بيد أّن البياَن بعدأقبلت َشبَّهتْ 

ه حقُّها بباطِلها فقط، بل هي مغريٌة أَشدَّ بال يشتُ  واقعة قد وقعت. ثم إّن الفتنةَ الو  قد ُسفك،
تستشرُف نها " د الحميد كاتُب بني أمية يصُفها في إحدى رسائله بأعبُ  اإلغراء، وها هو

ُر لهم أذيالها، وتعُدُهم تتاُبَع لذاتها حتى  بأهلها متشوفًة بآنِق منظٍر وَأْزَيِن ملبٍس، ُتَجرِّ
، وُتمّنيهم الِخداع. فإذا لزمهم ُمْسِلمًة لهم، َتِعُدُهم الِكَذبومات أمواجها بهم في حَ  ترميَ 

عنهم..." إنها  هم ُمْعِرضةً ، تَخّلْت عنهم خاذلًة، وتبرأت منِعضاُضها، وَنَفر بهم ِشماُسها
مثل حورية البحر األسطورية، التي تتراءى للبّحارة فيتبعونها مسارعين إلى أن تصطدم 

وال يجدون الوقت للتفكير فيما أصابهم. ولذلك فقد رأى  سفينتهم بالصخور، فيهلكون،
نما تحصل إهبان بن صيفي أن النجاة من الفتنة المشتبهة واألخرى المغرية الصحابي أُ 

ولو كان ثمن ذلك فقدان أجر الهجرة التي وقعت في  بالتعرب، أي بالعودة إلى البادية
أّن رسوَل اهللا( صّلى اهللا عليه  أساس اإلسالم األول. لكنه يعود للقول في أثٍر آخرَ 

ويحتار ابُن َحَجر العسقالني في شرحه  وسّلم) أمُره أن َيّتِخَذ في الفتنة سيفًا من خشب.
على صحيح البخاري ماذا يعني ذلك: هل يعني أنه إذا اضُطّر لسبٍب ما للمشاركة، فإّن 

يتوهم المهاجمون  يقتل، أو يعني أنه يضُع ذاك السيف في بيته حتىلسيف الخشبي ال ا
اليمان   أنه مسلٌَّح فال يصاولونه؟ فبحسب اآلثار عن أبي موسى األشعري وُحذيفة بن
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َس بيتك ) أو لْ ( كن حِ الفتنة سلوك األمَثُل فيالوأبي هريرة: َحْبُس النفس في البيت هو 
ذي يروغ ال فهو المرعوبُ الساعي،  من القائم، والقائم خيرٌ  الفتنة خيٌر من في القاعدَ  أنّ 

ويستغيُث اَهللا سبحاَنه أن يمَنع عنه ُمْغَرياِت الفتنِة  الثعلب، بدينه وعن دينه َرَوَغانَ 
ق"، أي المشرُف على الغرق في البحر. بيد أّن عبد اهللا بن " الغرِ  كما يستغيثُ  ونيراَنها

األمويين هبيرة تلميذ حذيفة بن اليمان، والذي شارك في الفتنة الثانية(صراع الزبيريين مع 
نفسه، وال ُيرغُمُه  يخضُع لهوىفال  هُ لَ ) ما رأى سبيًال للخالص إال بأن يكسر رجْ 

  !سلطانه
َت بالُجْبن والَعْجز؟ يقوُل ُحذيفة: َلُيَخيََّرنَّ الرجُل منكم بين الَعْجز لكن ماذا لو اُتهمْ   

و دخل أحٌد عليك والفجور، َفَمْن أدرك منكم ذلك فليخَتِر الَعْجَز على الفجور! وماذا ل
الفجور؟ الحسُن البصريُّ يقول له تلميذه  ز علىجوأنت الذي اخترَت الع الفتنة، بيتَك في

كالمًا معناُه إّن مروياِتَك هذه نظرية، إذ ال يستطيُع أحٌد التوقُّف في الدفاع عن نفسه! 
ي صاحب رسول ويعترُف الَحَسُن بصعوبة ذلك، لكنه يذُكُر لتلميذه مثَل أبي سعيٍد الُخْدر 

عندما غزا جنوُد يزيَد بن  َحرَّةوقعة ال عليه وسلَّم)، والذي هرَب يومَ  صّلى اهللاُ  ( اهللا
كان يختبُئ فيها، فرمى  رَة التياخل عليه جنديٌّ شاميٌّ المغدمعاوية المدينَة ، فقد 

ُه إلى جموع  وهدًة على سفح سرى، فلّما بلغا األالخدريُّ سيفه، لكنَّ الشاميَّ اقتاَدُه ليضمَّ
 المشركين مع رسول اهللا موعه) وقال : لقد قاتلتُ دَحّرات استعَبر الشيخ( نزلت الإحدى 

له المدينة! فقال  كانوا يحاولون دخول عندما م في هذا المكان،وسلّ عليه ى اهللا صلّ 
الخدري صاحُب رسول اهللا ! فخّلى  : َمْن أنت أيُّها الشيخ؟ قال: أنا أبو سعيدالشامي

الصحابي مع  رحمك اهللا! ويختلُف أبو بكرةيدهب ال عليك إ: قائالً  مترفقاً امي سبيله الش
علقمة بن األسود تلميذ ابن مسعود. فعلقمة يرى أنه إذا ظهر أهل الحق على أهل 

لو سقط ضحايا بين الفريقين. أبو بكرة يجيبه باألثر  الباطل، فليس في األمر فتنة، حتى
ره باألثر في النار. وهو يذكِّ  لمان بسيَفيهما، فالقاتُل والمقتولالمشهور: إذا التقى المس

لكّن علقَمة  !الذي رواه شيُخُه ابن مسعود: كن عبد اهللا المقتول،  وال تكن عبد اهللا القاتل
ندُع " الهرج" (الفوضى والقتل)  لال يتوقف عن المجادلة: هل نترك الباطل يسيطر؟ وه
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باألثر العجيب الذي سمعه أو سمعاه من عبد اهللا بن عمر  ينتشر؟ عندها يذّكره أبو بكرة
وا منها، ف ّن القاتَل إبن الخطاب:عليكم باألُْلفة ما لم يختلف الناس، فإذا اختلف الناُس َفِفرُّ

ي آدم! وباألثر الذي سمعاُه من أبي موسى األشعري: إذا وقعت فيها والمقتوَل بمنزلة ابنّ 
لزموا أجواَف البيوت، وكونوا فيها كالخير من اعوا أوتاركم، و وقطِّ  الفتنة فكسِّروا سيوَفكم،

لكريم ( سورة المائدة: ما ورد في القرآن ا ي آدمَ نَ باب وفي الحالتين المقصودُ  !بَني آدما
با ُقربانًا َفتُُقّبل من أحِدِهما ولم ُيتقبَّْل من ): {32- 25 واتُل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ َقرَّ

لئن بسْطَت إلّي يَدك لتقُتَلني ما ألقُتلّنك ، قال إنما يتقّبل اهللا من المتقين. اآلَخر، قال 
... فطّوعت له نفُسُه َقْتَل أخيه يدَي إليك ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين أنا بباسطٍ 

فقَتُله فأصبح من الخاسرين}. وتمضي القصة القرآنية لتذكر أّن قابيًال ما اهتدى إلى 
من أجل ذلك  {قتله حتى دّله على ذلك ُغراٌب ولتختم باالستنتاج:  خيه الذيكيفية دفن أ

ساد في األرض، فكأنما قتل يل أنه من قتل نفسًا بغير نفٍس أو فعلى بني إسرائ كتبنا
ممارسة العنف والقتل في الحرب الداخلية بحسب أبي  نّ وهكذا فإ .}الناس جميعًا...

أبي موسى ال تسويغ لها حتى لو كان المرء يعتقد سعيد الخدري وابن عمر وأبي بكرة و 
الحق أو كان يدافع عن نفسه بالفعل.وكنُت قد عجبُت الستعمال األستاذ  بأنه على

 مذهب الالعنف في ي آدم هذا في القرآن ، في االستدالل علىبنَ اجودت سعيد مثل 
النفس في  وكانت حجتي أن الدفاع عن مذهب غاندي. يفوقُ  هإنوالذي قال  م،الاإلس

 الجماعي أو عنف الخارجي ( االحتالل األجنبي مثًال) أو الداخلي الفردي أوالمواجهة 
( من  كتاب " مسائل اإلمامة" للناشئ األكبري السلطوي، إنسانيٌّ ومشروع. ثم رأيُت ف

مطلع ي المعتزلة" في بغداد ف ، أّن جماعًة سّمْت نفَسها" صوفيةالقرن الثالث الهجري)
ابن آدم هذا، وتقول إّن اهللا سبحانه لم يبعث  ي أوثالث كانت ترى مذهب ابنَ ال القرن

قصة قابيل ب محمدًا إلقامة الُملك العظيم، بل بعثه رحمًة وحياًة، وتستشهُد للمسالمة التامة
وسارع التهامهم بالتأثر  ؤالء،هوما ُسرَّ الناشئ لرْأي أسالفه  .القرآن وهابيل في

 وهو يقصد بالزنادقة المانوية الذين كانوا يحرمون سفك دم اإلنسان بالنصارى والزنادقة.
   والحيوان!
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ما معنى هذه اآلثار الكثيرة في استفظاع العنف الداخلي؟ وهل كانت لها نتائُج   
  في التجربة اإلسالمية القديمة؟

هذه اآلثار المرفوعة ال تصح عن النبي(صّلى اهللا عليه وسّلم). لكن في  أكثرُ   
من الصحابة هالهم مقتل عثمان، وما تاله من أعمال فوضوية على  جماعةً  خ أنّ التاري

أيدي الميليشيات المسلحة بالمدينة. وقد رفض بعضهم مبايعة علي باعتبار أن قتلة 
وكان بعضهم كذلك إذ انضمُّوا  على علي، لتحزُّبوقد اتُّهموا با عثمان كانوا بين أنصاره.

 لكّن عددًا منهم ما شارك في أيٍّ ير عليه، أو إلى معاوية. إلى حملة عائشة وطلحة والزب
من تلك األحداث اعتزاًال للفتنة وسفك الدم.وفي كتاب " وقعة صفين" لنصر بن ُمزاحم 

ريقين في ِصّفين داعيَن إليقاف القتال وتحكيم كتاب فال أّن الذين رفعوا المصاحف بين
الزّهاد، وحاولوا  " القراء" أي المتعبدين أواهللا كانوا جماعًة أطلقوا على أنُفِسهم اسم 

انقسم هؤالء في النزاع األموي / الُزبيري فيما بعد، فأصرَّ  وقد التوسط بين علي ومعاوية،
 على االعتزال( ومن هنا جاءت تسمية المعتزلة األوائل)، بينما انضمَّ بعٌض  بعُضهم

ورة على الَحّجاج بين يوُسف عام بعد ذلك في الث الزبير. وانجرفوا جميعاً  منهم إلى ابن
 هـ، ربما باستثناء الحسن البصري. بيد أّن َمْن بقي منهم على قيد الحياة أظهر الندمَ 82

 وفي رسائل عبد ظل يعتبر األموييُن طغاًة وجبابرة. وتحريَم سفك الدم، وٕان ،والتوبةَ 
مد محاولٌة واضحٌة موي في عهَدي هشام ومروان بن محاألُ  الحميد الكاتب، رئيس الديوان

الطاعة ألمير المؤمنين، واالجتماع عليه.  ابل الطاعة والجماعة،قلوْضع الفتنة في مُ 
على أن هذا النزوع السلمي ما تحول إلى اتجاه إال لدى" المرجئة" الذين كانوا ال يرون 

ين مويألفي النزاعات الداخلية، وال يعتبرون الخالف بين ا باسم اإلسالم استخدام العنف
تهم الُمسالمة هذه على صخرة الراديكاليات يطمت وسطمهم خالفًا دينيًا. وقد تحوخصو 

العباسي  العصر مية فيالالفرق اإلس ، وبيننوالعباسيياألمويين  خالل الصراع بين
أخذوا منهم المبدأ الذي صار جزًءا -وهم من نقاد المرجئة –األول. بيد أّن أهل السنة 

  تزال في الفتنة".عقيدتهم" مبدأ االع من
  الفتنة والبغاة والمعارضة السياسية: ثالثاً 
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تركت النزاعات الداخلية الثالثة الكبرى في القرن األول الهجري آثارًا عميقة في   
لتي ولى أو الكبرى وافتن الثالث: األال الفكر والسلوك والتصرف. والمعنيُّ بالنزاعات أو

هـ)، مع ما تخللها من نزاعات 40- 35علي(تها بمقتل تبدأ بمقتل عثمان، وتبلغ ذرو 
اإلمام علي والخارجين عليه مع  الجمل بين فرعية ومعارك دامية: معركة البصرة أو

وحرب صفين بين علي ومعاوية، وحرب علي على  عائشة أّم المؤمنين وطلحة والزبير،
ختالف الاو وٕالى مقتل اإلمام علي تحكيم، المة الذين انفصلوا عنه بعد صفين و المحكِّ 
وٕالى  هـ،61الحسين عام  إلمامل اتنة الثانية والتي تبدأ بمقتالفو  الحسن بن علي. على

بن الزبير على يد الحجاج، مع ما ا اهللا هـ بعد مقتل عبد72استعادة األمويين الزمام عام 
زبيريين المنية، وبين اليالقيسية و  بينام العشرة من نزاعات دامية و تخلل فترة األع

مدينة، ثم لمّكة ، األمويين لل زبيريين، وغزوالاُألمويين و  بن أبي ُعبيد، ثم بين راوالمخت
فرات، وأطراف لامية التي دارت بين قيس وربيعة، وبين قيٍس واليمن، على اوالنزاعات الد

. في الفتنة األولى تمثلت الفظاعة في أنها كانت بين صحابة الرسول(صّلى اهللا الصحراء
): عثمان صّلى اهللا عليه وسّلم(ُقتل فيها أربعًة من بين األقرب إليه  وأنهعليه وسلم)، 

الحسين سبط الرسول(  وعلي وطلحة والزبير. وفي الفتنة الثانية تمثلت الفظاعة في مقتل
صلى اهللا عليه وسلم)، وفي انقسام السلطة، وظهور أميرين للمؤمنين. أما الفتنة الثالثة 

هـ)، وقد بدأت بالكوفة بالعراق، وضد الحجاج 84- 82شعث(فكانت ما سّمي بثورة ابن األ
بن يوسف بالذات، ثم تطورت بعد النجاحات األولى لتصبح ثورًة على األمويين. إذ 
استولى الثوار على الكوفة والبصرة وسجستان وأجزاء من خراسان. وكان األفظع في ما 

مشاركين فيها في مواجهة حدث فيها إمكان انفصال العراق عن الشام، وأنه كان بين ال
السلطة الحّجاجية واألموية كثيٌر من " القراء" أو تلك الطبقة من العلماء المتكونة حديثًا 

م على قيد الحياة الصحابة بالحجاز والعراق. ولهؤالء أو َمْن بقَي منه من بين تالمذة
  صة.والدروس المستخلَ  ،الت والمراجعاتَنديُن بالتأمُّ 

س المستخلصة التحريُم القاطُع لسفك الدم أو حمل السيف وأوُل تلك الدرو   
فتنة ال وهذا معنى األحاديث واآلثار الكثيرة التي تحّذر من تكن األسباب. بالداخل، مهما
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والُمبطل. أما البدائل للتعامل مع السلطة الظالمة فقد حدث  ال فرق في ذلك بين الُمحقٌ 
علماء الشام الميل  يون وأنصارهم منفي شأنها خالف طويل ومعقد. فقد شجع األمو 

الطاعة المطلقة للسلطة، وربطوا الطاعة بالجماعة، وأسقطوا اعتبارات  الذاهب إلى
وقال متطرفو  البحث في الشرعية التأسيسية(=الشورى)، والشرعية الوظيفية(=العدل). 

لمصالح. المحكِّمة بالثورة الدائمة الحتالل أو غياب الشرعيتين التأسيسية وشرعية ا
واتجهت المرجئة اتجاهًا آخر حينما فصلت االختالف السياسي عن االختالف الديني. 

، بل هو شأن سياسي، والمعارضة فقالوا إن الخالف مع السلطان الظالم ليس أمرًا دينياً 
 والشيعة القدرية(= ُنفاة القدر) رفع السيف. ورأى ئزة إنما ال ينبغي أن تصل إلى حدجا

لمعتزلة األوائل أن االنحراف األموي سياسي وديني، ولذلك للثورة على وا واإلباضية
األمويين مسوِّغ واضح. إنما ال بد من اإلعداد واالستعداد وجمع أكثرية الناس من حول 
المرشح المؤهل للخالفة حتى ال ُيصاب العمل المسلح باالنتكاس، كما حدث لكل من 

ٌه لدى َمْن ُعرفوا في ما بعد باسم ثاروا على األمويين، قبل الدعوة العباس ية. وظهر َتَوجُّ
وفة والمدينة ومصر) يقول أصحاب الحديث وأهل السنة(وهم عدد من العلماء بالك

وعدم جواز حمل السيف مطلقًا في وجه السلطة أيًا بالطاعة لألئمة ما صّلوا وما جاهدوا،
ال ينبغي إعانُة  إنما برهان} تكن األسباب{ ما لم تروا كفرًا بواحًا عندكم من اهللا فيه

الُسلطة على الُظْلم أو التجنُّد معها ضد المتمردين عليها. وهذا هو مقتضى مبدأ " 
االعتزال في الفتنة" عندهم، أي التسوية بين السلطة وخصومها في عدم التحيز إلى أحد 

  الجانبين.
لنصف األول والواقع أن المرجئة وفقهاء أصحاب الحديث هم الذين حاولوا في ا  

من القرن الثاني الهجري َفْتَح نافذٍة للمعارضة السياسية السلمية حتى لو أدت إلى عنف 
زوال األمل في إمكان العودة إلى الشورى من أجل المشروعية  جزئي أو عارض. إذ بعد

مبدأ تحريم سفك الدم أو سّل السيف قادرًا على ضبط التوترات. فكان   والرقابة، ما عاد
من أمرين إضافيَّين : شرعنة المعارضة السلمية المسوَّغة في شتى الظروف لكي ال بد 

ال َتْحُدَث انفجاراٌت مسلَّحٌة كلَّ الوقت، وٕاعطاء الفرصة للذين يتورطون في عمل عنيف 
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وا في ذلك باآلية تجُّ للعودة إلى حياتهم العادية، دونما خوٍف أو اضطهاد. وقد اح
: { وٕان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصِلحوا بينهما، فإن )9القرآنية(سورة الحجرات: 

ا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا، فإن فاءت فقاِتلو بغت إحداهما على اُألخرى 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقِسطوا إن اهللا يحبُّ الُمقِسطين}. المالحظ في اآلية أنها تشترع 

كون بين السلطة والمعارضين فقط. فالخطاب لكل النزاعات الداخلية، وليس تلك التي ت
وال ندري  -فقهاء القرن الثاني في اآلية بالجمع، أي للمؤمنين أو سائر المواطنين. لكنَّ 

وبناًء على هذا  ضة المسّلحة.المعار فهموا أنها تعني التناُزع بين السلطة القائمة و  –لماذا 
صاف. فإن ظهر نة إليقاف القتال واإللفهم رأوا أن الواجب تبيُّن الُمِحق وعرض الوساطا

قتال، فللسلطة أن تُْقِدَم في قتالهم حتى ُيلقوا ال معارضين على متابعةال انبج إصراٌر من
سجن ، بل باإلصالح،وٕانصاف القتل و السالح. لكنَّ اَألْمَر بعد ذلك ال ينتهي بالهزيمة و ال

   قسط.الالذين الَقوا السالح بالعدالة و 
ُألولى لدى الفقهاء في التعريف أو التفرقة بين ة اكلكانت المشو 

تي الالمعارضة(المشروعة) واألخرى التي تدخل في أعمال العصابات المسلحة، و 
) : { إنما جزاُء الذين 33الكريم( سورة المائدة:  تعرضت لها آيُة الحرابة في القرآن
صلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم يُ  األرض فسادًا أن ُيقتَّلوا أو يحاربون اهللا ورسوله ويسَعون في

خرى األوأرُجُلُهم من خالف أو ُينَفوا من األرض...}. فالتفرقة بين الجريمة السياسية و 
أنَّ عندهم َمْظَلمة. والتأويُل  العادية أن تكون للمتمردين دعوى أو يكوَن لهم " تأويل" أو

مسلَك سياسات أو  أو  يَ أْ الذي يخالُف ر أو االقتصادي ُي السياسيُّ أْ الر  المقصوُد هو
قائمة. وفي الحالتين ال يتعرُض السلطان ( بحسب الفقهاء) لألفراد المعارضين الالسلطة 

وٕانما عليه أن يرسل إليهم  وٕان تكلموا أو خطبوا، وال حتى إن تجمهروا من دون سالح.
 من يناقشهم ويستمع إلى مطالبهم، ويحاول إنصافهم إن كانت عندهم مطالب. فإن حملوا

اإلمام بالقتال أم ينتظر أو األمير  سالح بعد األخذ والرد، فالفقهاُء مختلفون: هل يبدؤهمال
ُبغاة (= الحكام ألم" ألكتابه" انا فصله في هـ) الذي وصلَ 204- شافعي(هم؟ ال أن يبدأوه

يبدأهم حتى يبدأوه،  صادي)، يرى أالتقاال جتماعي أواال أصحاب المطلب السياسي أو
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، "الفتنة" أن يبدأهم بالهجوم خشية أبي حنيفة أنه يجوز للسلطان أصحابفي حين يرى 
 ق"يبحثون عن " السواب - ةادكالع -نقسامات. بيد أن الفقهاءاالأي أن تزداد الثورة و 

للقياس عليها. وفي هذا األمر ما وجدوا سابقًة مثاليًة إّال في تصرفات اإلمام علي ُتجاه 
شرعيًا، وكان عادًال.  على حٍد سواء. فعليٌّ كان خليفةً  معارضيه المسالمين والمسّلحين

وقد أرسل إلى المتمردين بالبصرة من استمع إلى مطالبهم، وقد انحصرت في الَقَوِد من 
َقَتَلِة عثمان، ووعدهم عليٌّ باالقتصاص منهم بعد أن تهدأ األوضاع، لكن الروايات 

له، أو  داخل أحد الجيشين لمصلحةٍ  التاريخية تذكر أنه كان هناك من أنشب القتال من
  أن المندسِّين من فرقة عبد اهللا بن سبأ ُهْم َمْن بادروا إلنشاب القتال.

 ويتابع سائر الفقهاء األخذ عن اإلمام علي وسلوكه ُتجاه الُبغاة(= أصحاب
وهنا تختلف  ،ي موقعة البصرةالمطلب المشروع مبدئيًا). فقد انهزم خصوم علي ف

 النه ما تعرض لمن ألقوا السالح و إكيفية تصرفه. روايات أهل السنة تقول الروايات في 
وهم يعللون ذلك  ماًال. أو منهزمين سالحاً ال ، كما لم يصادر منلجرحى وال تابع منهزماً ل

 وا( أي اعتدوا حسب اآلية)، وقد لقوا جزاء بغيهم فيغَ وببأنهم مسلمون،وأنهم أخطأوا 
معركة،وما داموا قد عبَّروا عن التوبة بإلقاء السالح، فال لا الهزيمة وَمن سقط منهم في

ثم إّن النزاعات الداخلية ال تنتهي آثاُرها السلبية إّال بالتواُفق والمصالحة  يهم.لع شيئَ 
وليس باستمرار القهر: { فإْن فاءت، فأِصلحوا بينهما بالعدل وأقِسطوا إّن اهللا ُيحبُّ 

لكم "  عليًا قال لجنده بعد موقعة البصرة: تذكر أن اإلمامروايات الشيعية الو  الُمقسطين}.
إلى ذلك  ويضيفون رض المعركة وحسب،أ العسكُر وما حوى"، أي ما خلَّفه الثائرون في

االعتداء على األفراد  مال بالبصرة، لكنه شّدد في عدمالأنه قّسم بينهم ما تجّمع في بيت 
عن مصادرة  أو َجرحوا، كما أنه نهى َتلواقَ الذين شاركوا في القتال حتى لو كانوا قد 

  أموالهم أو ممتلكاتهم.
ويعود الرواة فيذكرون مسلك اإلمام علي مع من ُسمُّوا في ما بعد بالخوارج، وهم 

وجهه شعار: ال ُحكم إال هللا)، وقد انفصلوا عن جيش  المحكِّمة ( أي الذين رفعوا في
وقد ذهب إليهم اإلمام بنفسه وجادلهم  كيم.تحال لخارج الكوفة عندما قب علي،وذهبوا إلى
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رجع علي عن ي االعتزال إلى أن على اآلخر مصراً  هم، وظل البعضعضفرجع ب
اهللا ابن َخّباب  تلوا عبدأن قإال بعد  - قالي في ما - قاتلهمما  ن علياً إومع ذلك ف التحكيم.

صيل، ال شيَء التفا عليه وسّلم).وهكذا، وبغّض النظر عن صاحَب النبّي (صّلى اهللا
أصاب إذا " تبدأ المشكالت الجماعية إن ظلت سياسية،وٕانما على المعارضة الفردية أو

وفي تاريخ أبي  لسالح.ا ُبل" مستعملين في ذلكأو ماًال أو سدُّوا السُ  ماً دالتاويل  أهل
 هـ) أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل العالم المدني281- (ُزرعة الدمشقي

الح في "الفتنة " فقال الزهري: الس هـ) عن الحكم بعد إلقاء124-ري(زهالالمشهور 
أدركت الفتنُة المسلمين وأصحاُب رسول اهللا(صّلى اهللا عليه وسّلم) متوافرون، فرأوا أنه "

   نة".فتال ال َتِبعَة على أحٍد في دٍم أو مال في
نة ما معنى هذا كله، وهل كان له تأثير في مجريات األحداث خالل األزم

  الوسيطة؟ 
-ي(ـاألم" للشافعـاب "موجود في كت اةـلبغا أول فصل وصل إلينا عن أحكام

. فكُتب (الِسَير) بمّدةهـ)، كما سبق القول. لكن ال بد أن البحث بدأ قبل ذلك 204
هـ)، 145- المؤلفة في النصف األول من القرن الثاني مثل كتاب محمد النفس الزكية(

هـ) تعالج ثالثة موضوعات: السلوك إزاء المجاهدين 186- ري(هـ) والفزا157-واألوزاعي(
، والمرتدين عن بينهم وبين الدولةتقسيُم الغنائم  ينبغي الذينوٕازاء المقاتلين ، المستشِهدين

والذي يظهر أن " البغي" كان مفردًا ُمحايدًا،  اإلسالم، والُبغاة الذين خرجوا على اإلمام.
و صاحب مطلب، ثم صار يعني المعتدي أو المتجاوز ويعني ما تعنيه كلمة ُمعارض أ

، وهو معنى تؤيده طريقة االستخدام في القرآن الكريم.وال شك في أن مبحث" أحكام للحد
الُبغاة" في كتب الفقه أو في كتب مستقلة، ما كان المقصود به الجانب السياسي فقط، 

  بل الجانب الجنائي إذا صح التعبير، وكيف يمكن مواجهته.
على أي حال، فإن الذين درسوا األمر من الُمْحَدثين أي أمر المعارضة في و 

الزمن اإلسالمي األول، ما فهموا مقصد الفقهاء في حماية المعارضين حياًة وحريًة 
. وال وحسب وكرامًة، ولذلك انصرفت المعارضة السياسية عندهم إلى الخوارج والشيعة
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 داية، ثم صار الجميع إلى بناء تصور آخرشك في أنها كانت معارضة سياسية في الب
لالعتقاد ولألمة. أما الُبغاة فهم ُأناس ما عارضوا السلطة ألنهم يريدون اعتقادًا آخر أو 
دولًة ُأخرى، بل ألنهم يريدون المشاركة من خالل سماع الرأي واعتبار المصلحة.وقد 

ي ترجمه عبد الرحمن بدوي ثون تأثروا بكتاب ُفلهاوزن الصغير الذحدَ يكون المؤلفون الم
الدينية في - بعنوان: " أحزاب المعارضة السياسية من القرن الماضي في الخمسينات

  اإلسالم: الخوارج والشيعة".
وما احترمت السلطات حلول الفقهاء السياسية كثيرًا، وال عهدت بالمعارضين 

ًة أخرى. والحليُم ِجّدًا للمحاكم العادية، بل كانت تقتل المستسلمين تارًة، وتعفو عنهم تار 
من وُالة األمر القدامى، من كان يقبل عرض األمر على مجلس المظالم األسبوعي أو 

  القضاة. وحضورأو حاجبه الشهري برئاسة السلطان أو وزيره 
بيد أن التأثير األساسي والباقي ألبواب الفقهاء المعقودة ألحكام البغاة في الكتب 

المعارضة السياسية للسلطة القائمة ضمن حدود وحدة األمة الفقهية العامة هو شرعنة 
األطراف المتنازعة. لكْن حّتى أو والسلطة، وعدم استخدام العنف من جانب الطرفين 

ومن ضمن  المصير إلى العنف من جانب أحد الطرفين ال ُيْلغي الحقَّ في المشاركة،
جريمة العادية فرديًة كانت أو الجريمة السياسية، وال ينذلك الحق التفرقُة الحاسمُة ب

الجريمتين" إذا صحَّ التعبير؛ أّن الُفقهاء إلى أّن التفرقَة بين " ويذهب بعُض  جماعيًة.
حالة قْطع  القائمون بها عصابة كما في اُألولى العادّية هي فرديٌة في الغالب (وٕان صار

ثانية أي السياسية ال مةتأويل. بينما تكون الجري وال يهافالطريق: المحاربين)، وال دعوى 
تأويًال أو مطلبًا سياسيًا. ولذلك يشترطون  جماعٌة تملُك دعوى أو جماعيًة ، أي تقوُم بها

ُيطالبون السلطة  ، كمارنحياز، أي الخروج من الِمصْ االتحديدها: التجْمُهر و  في
اء والجماعة المعاِرضة بالتفاُوض السلمي، والعمل على التواُفق والتوفيق؛ باإلصغ
  واالستجابة من جانب السلطة، وبعدم اللجاجة والتعنُّت من جانب المعارضين الثائرين.

ل، ترتَّ  وُخالصُة األمر أّن تجارب النزاعات الداخلية في القرن الهجريّ  بْت األوَّ
عليها عدُة نتائج وتركت تأثيراٍت كبرى في الوعي ومجرى التاريخ ومسارات الجماعة 
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لنتائج واآلثار ظهور أدبيات كبرى في وْصف الفتنة والتحذير من واألمة. وُأولى تلك ا
منُسوبٍة للنبيِّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم،  لذلك بمأثوراٍت قرآنيٍة أو الوقوع فيها، واالحتجاج

األحداث عن ُقرٍب أو ُبْعد. وقد ارتبطت فيما بعد  والصحابة والتابعين الذين شاركوا في
نزاعات الداخلية الَأماراِت الساعة وأهواِل القيامة؛ َفَبَدْت الفتنة و بأدبياٍت نشوريٍة تتعّلق ب

واقُع أنه ال الو  مشارف الساعة. على والمالحمغدت تمهيداٍت للفتن لَهْول بحيث إنها ا من
األول،  ظروف السياسية الحادثة في القرنالو  فتنة ذات اُألصول العربيةال عالقَة ألدبيات

أي  علىة. و يالمسيح المأثورات صل مناأل يامة المأخوذة فيقال وعالمات بالنشوريات
في الفتنة داخل األمة، والكالُم عنها،  تضاءل التأليف الثالث الهجري، فبعد القرن ،حال

وسادت فصوُل وأبواُب ومؤلَّفاُت المالحم والِفَتن وأمارات الساعة. وما يزال األمر على 
  هذا النحو حتى اليوم.
ل، فقد كان ظهور أّما األَثُر الث اني للنزاعات الداخلية في القرن اإلسالمّي األوَّ

، وتحول في القرنين مبدأ "االعتزال في الفتنة"، الذي تبنْتُه فئٌة من القراء والعلماء والفقهاء
  الثاني والثالث إلى جزٍء من عقيدة أهل السنة والجماعة.

اركة مشاألوَلين، أمام  ينانسداُدُه خالل القرن األُُفق السياسي أو ودفع ضيقُ 
السياسية السْلمية، وفي  جّدي في شرعنة المعارضة قهيتفكيٍر ف لىجماعات، إالو  فراداأل

يس الطاعة المطلقة، كما ل، المسلَّح فتنة. فالبديُل للثورانالَتَواٍز مع مبدأ االعتزال في 
تحفُظ الحقَّ في المشاركة تي الو  سلمية،الاإليجابية و  ، بل المعارضةالُيْشِعُر مبدُأ االعتز 

هذا المبدُأ  وقد يكونُ  نقسام الداخلي المدمِّر.االالسياسية، دونما وصوٍل إلى سفك الدم، و 
  خاّصة. الُمهمُّ أبرز نتائج تجارب الفتنة وآثارها، وهو محتاٌج لدراسةٍ 
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  كر اإلقتصادي العربيفال

  لمةعوفي مواجھة تحديات ال

  جميل علي حمود
 

ك مّم ھا كالتحا ال ش رض نفس ة تف ه أّن العولم دافي ر تعقي ا األكث رز وربم اريخي األب ى » دي الت عل
ا اإلنسانيّة جمعاء في مطلع األلفية الثالثة، ي إختلفت ت والحفالشعوب والمجتمعات والثقاف ضارات الت

دأ في نفس  أو تميّزت عن بعضھا البعض بذلك، ھذا الشيء،فيما بينھا ب تجد نفسھا اليوم من حيث المب
ع  داعيات والموق اه ت ةتج ات العولم أثيرات ومعطي ون.  ت د يك ا ق ر تھيئ ذا الشعب أكث ع  «ھ للتفاعل م
دي، ف، التح ي التكيّ ك أسرع ف ون ذل ا يك دا  وربم ى جدي تحقاق يبق ن اإلس د »لك ع والجدي ى الجمي عل

  ب تجديد.يتطل

على الجميع لغاية في نفس يعقوب.  فالدارس للعولمة سرعان ما يالحظ  «نقول إّن التحدي يبقى جديدا
ه صانع جضد ضرورة التجديد في وجه ال صناإلستنتاج الخاطىء بأّن المجتمع األميركي مح د ألنّ دي

ا األول.  إّن ال ة ومحركھ ي العولم ة ف ة العولم ليم بإنطالق ا تس ا ومنھ داً أميرك ي أب ا ھداعياتأّن ت ال يعن
  أبحرت األطلسي لتشغل بقية العالم فيما تنعم الواليات المتحدة بالسالم واإلستقرار.

ا  اش مخاض ي ع ع األميرك ع أّن المجتم عبا»الواق يا  «ص رن »وقاس ن الق رين م دين األخي ي العق ف
ة.   ى إقتصاد المعرف ذا المخاض طاول العشرين فرضته سيرورة النحول من إقتصاد التصنيع إل ھ

دريجيا ل «ت االت الح ك ل مج ّس ك ع وم ات المجتم يم وصحة فئ ال وتعل ة وإدارة وأعم ن سياس اة م ي
ا  ل وإتصاالت ومواصالت.  دعن ال ال الحوإعالم ونق بيل المث ى س ا، عل ى التحول نشير ھن صر، إل

اً  ف ماديّ ً  المكل يا ي نفس ً  والقاس ا ر وإجتماعي ة للش ة واإلداري ة التنظيميّ ان للبنيّ ن البني ة م كة األميركي
ىنالتقليدي العامودي الذي يتسم بمركزية القرار وبيروقراطية ن ز بمجموعة  فيذه إل أفقي متشعب يتمي

ع معمر رار سريعة التجاوب م ز ق داعيات التحاك م إّن ت ات السوق.  ث ات طي ي الوالي د ف ول والتجدي
ة ال لجميع بتحول ھذه األمة إلا هالمتحدة ال تزال تتفاعل وتتشكل في الوقت الذي يسلّم في ى أمبراطوري

ة تح ول تقف سطوتھا عند حدود.  فالدارس لتطور أميركا ال بد من أن يالحظ أّن البطء الطبيعي لعملي
ا المحوتكييف منظومة القيم والعادات والتقاليد اإل ائدة في مجتمعھ ة الس بيا جتماعي والمنعزل »افظ نس

ى إنفصام وقة للتطور اإلقتصادي ، مقابل السرعة الغير مسب«جغرافيا ؤدي إل والتكنولوجي فد أّدت وت
  عليه. عتيادشخصية بين ما ھو معتاد عليه وما يجب اإل

ا ھو إقتصادي تتسميتھا كذلك، بين ما ھو قيمي إجإن أردنا  نعكاسات ھذه الھوة،إإّن  اعي نفسي وم م
تب كل وس ل وتتش زال تتفاع وجي ال ت ذلك تكنول د الإقى ك ين.  ق ى ح ا ل ى أزم ؤدي إل ى ت و عل ت تطف

                                                            

  . باحث من لبنان  



  2

ر ح ا تثي ي الخلالسطح.  لكنّھ اك ف رة وخوف وإرتب ر مفي ل غي ى ردود فع ؤدي إل د ي ا ق ة مم ة.  ي توقع
ذه على األرجح، يندرج في إطار ردود الفعل بلوربما،  ة  ھ ة أيديولوجي  ووصول مجموعة دوغماتي

  إلى السلطة في مجتمع برغماتي عملي ومرن.

ا ألنّه ليس موضوعنا.  إنّم د وال نسترسل في توصيف تحول المجنمع األميركيھذا الح دندعنا نقف ع
ح ان أن نوض ة بمك ن األھمي ا م ح رأين ا وض ببين.  أوالً م اد ناه لس ع بح ، إّن اإلعتق انة المجتم ص

د العرب،  ا عن ى تشكيل موقف سلبي منھ ه عل وعي أو بدون األميركي ضد تداعيات العولمة يساعد ب
د م ان ال ب إذا ك ىف ك عل يكن ذل لبي، فل ف س اذ موق ى  ن إتخ يس عل وعية ول ة وموض س منطقيّ أس

وق إ ر ومتف ى في مجتمع متطور أكث د حت ستنتاجات خاطئة.  ثانيا، إذا كان جديد العولمة يتطلب تجدي
د  على غيره، ي قصة التطور والجدي فما بالنا بالمجتمع العربي الذي تنطبق عليه حكاية أھل الكھف ف

ذاوالتج د؟  ھ ى الح دي ا إل اؤل يقودن ن الالتس ا ديث ع ي عموم ر العرب ر اإل»فك ن الفك ادي قوع تص
  .«تحديدا

ادئ اإل  ه مب ة كتاب ي مقدم ادف د أ1قتص ال، أح رد مارش ي الف يكي،علم ، يعط اد الكالس دة اإلقتص عم
ا  ا»اإلقتصاد مفھوم ذلك حيث  «عمومي و ب ة.  فھ ا العادي ي شؤون حياتھ ه دراسة للبشرية ف ول بأنّ يق

تفح اي ن النش ك الشق م رس لتحص ذل ذي يّك اعي ال ردي والجم ة ط الف تخدام الشروط المادي ق وإس قي
م اإلقتصاد معنى م وم العمومي يعطي مارشال عل ق ألللرفاھية.  بھذا المفھ ه دقي ّن بّسط وشامل لكنّ

ة.  فاإلستجزء مھم من شؤون حياة اإلنسان العا يتعاطى دراسة اإلقتصاد بالفعل علم ة واليومي ھالك دي
ا ھي واإلدخار والعمل واإلنتاج والزراعة وغيرھا من المسائل التي تدخل في صلب ع م اإلقتصاد م ل

  ذ فيھا اإلنسان قرارات ويتعامل معھا بوعي أو بدونه في حياته العادية اليومية.إالّ شؤون حياتية يأخ

الي ألنّه يظھر ويبرز أھمية علم اإلقتلماذا نذكر ھذا التعريف ونعلق عليه؟   صاد لتطور اإلنسان وبالت
اره   إلزدھار وتقدم الشعوب واألمم. فكما يقول محمود عبد الفضيل، فإّن نمو الفكر اإلقتصادي وإزدھ

ر عن حإذن فحال  .2في مجتمع ما له عالقة وثيقة بنھضة الشعوب ورقي األمم ال الشعب العربي يعب
ً الفكر اإلقتصادي العربي، فھل من مشّكك في تردي اإلثن   ؟ين معا

يراً  ع أس د وق ره ق ذ زمن  الواقع أّن الفكر العربي بمجمله من إقتصادي وغي د من ود وعدم التجدي للرك
ويتجدد.  وھكذا  ھذه تسيطر على العقل العربي فيما العقل الالعربي يتطورليس بقريب.  حال الركود 

ً يزداد العقل المت الم.  أّم خلف تخلفا ة الع ين العرب وبقي الفكر اإلوتتسع الھوة ب ق ب ا يتعل قتصادي ا فيم
ى تطور وت ه كانت بحاجة إل ولم، العربي، فإّن حال الم يتع ة.  اآلن والع روز تحدي العولم ل ب د قب جدي

ر من أي  وة وإلحاح أكث ھا بق ذه لتطرح نفس د ھ ود ضرورة التجدي ى ساحة الفكر تع وقت مضى عل
نالعربي.  ال بل إنّنا نذھب أبعد من ذلك لنقول أّن التجدي ان مستحس ا ك ذي ربم ً د ال ا من  ا ة م في مرحل

ألة وجود أو تاريخنا، ثم تحول إلى ضرورة في مرحلة الح ة مس قة، قد أصبح اليوم في عصر العولم
 ً عيا ة تجد عدمه.  من ھذا المنطلق، وس ى مساھمة وإن تواضعت في إطالق حرك ا إل ي الفكر من د ف ي
حديات العولمة.  إلى ھذا، تادي العربي في مواجھة كر اإلقتصفية الضالعربي، نتناول في ھذا البحث ق

دي في  نقسم بحثنا إلى ثالثة محاور رئيسية.  فبينما نتناول حال الفكر اإلقتصادي العربي في تحليل نق
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ا في  ا.  أم ا عليھ ة،مالھا وم وم موضوعي للعولم ديم مفھ المحور األول، نكرس المحور الثاني إلى تق
  .عولمة على الفكر اإلقنصادي العربيض أبعاد التجديد التي تفرضھا المحور الثالث فنسعى إلى عرال

   حليل نقديالفكر اإلقتصادي العربي: ت 

ول أّن  البعض يق ال بد من التسليم بادئ ذي بدء بأّن علم اإلقتصاد الحديث نشأ وتتطور في الغرب.  ف
ذا 3ؤلفين إثنينوليام بتي أسس قواعد البناء الكالسيكي لعلم اإلقتصاد السياسي في م ان ھ .  حتى وإن ك

 ً ول صحيحا يكي الق وم باإلقتصاد الكالس رف الي ا يع ي لم م اإلقتصاد السياس ادئ عل إّن أسس ومب ، ف
ةً  ا يعرف عام ذيع سيطھا إالّ مع  والنيوكالسيكي وم م تنتشر وي اب باإلقتصاد الرأسمالي ل ظھور كت

د ھكذا أصبح آدم سميث  .4ميثثروة األمم للبريطاني آدم س ذي لعب العدي أبو علم اإلقتصاد الحديث ال
حصر ديفيد مھمة في تطوره.  نذكر من ھؤالء على سبيل المثال ال ال يين أدواراً من اإلقتصاديين الغرب

ذي ريكاردو الذي يرت بط إسمه بإقتصاد التجارة الخارجية ونظرية الميزة المقارنة، جان مينارد كيز ال
ي إدارة الع اطة ف دخل الس ر لت ف نّظ تغليتزرض وجوزي اد  س ي إقتص ة ف اھمات مھم ّدم مس ذي ق ال

  المعلومات.

ق  اب بح ر لإلعج داث وھوالمثي ع األح ل م ى التفاع يكي عل اد الكالس درة اإلقتص ورات و ق التط
الرغم من  ه ب وة حجت ى شرعيته وق زال عل ذلك حافظ وال ي واألزمات والتأقلم معھا أو أقلمتھا.  فھو ب

درة عإشكاليات نظرية وتطبيقية  ذه الق ه المنطقي.  ھ ى التطور لعدة كانت وال تزال تشّوه جمال بنيان
الرغ ي ب اق والتفاعل والتأقلم ال تنطبق على الفكر اإلقتصادي العرب م من أّن جذوره تضرب في أعم

ريم الالت القرآن الك اردو.  ف د ريك رون آدم سميث وديفي ه تسبق بق رج العرب من ي أخذاريخ وبدايات
ان النور إحالظلمات إلى  ي ألن تتجاوز حدود الزم ا يكف ة بم توى مبادئ وأسس إقتصادية عامة ومرن

ى والمكان.  ھذه األسس كانت وال تزال قابلة للتطور واإلجتھاد  مما يجعلھا بالتالي قابلة ألن تتحول إل
ا نطرح السؤال ا يجعلن ذا بالضبط م زة.  ھ ة ممي ة وھوي  علم إقتصاد عربي إسالمي ذو شرعية علميّ

  التالي: ھل يوجد فكر إقتصادي عربي؟

   ھل يوجد فكر إقتصادي عربي؟ -1

ً بمن الم»إنطالقا  الفكر في تطوير  ادئ اإلقتصادية القرآنية، ساھم بعض أعالم العرب واإلسالم قديما
د تضمن ات إبن خلدون والمقريزي فاإلقتصادي.  وقد سبقت مساھم رون.  فق ة ق كر آدم سميث بأربع

اھيم قشة مھمة فكر األول منا ذه المف ا أّن ھ لظاھرة القيمة وتقسيم العمل والنمو اإلقتصادي.  نالخظ ھن
الثالثة ھي التي بنى عليھا كارل ماركس نظرية اإلقتصاد اإلشتراكي كما بنى عليھا آدم سميث نظرية 

دو ألة ال د ومس وع النق ي موض ث ف د بح زي فق ا المقري يكي.  أم اد الكالس ات رات واألزاإلقتص م
ً بقتصادية.  طاإل ه الم عا ا قّدم م بم ى عل ان إقتصاديو الغرب عل ه قنحن ال نعلم إذا ك زي، لكن أبحاث ري

  لما يعرف اليوم باإلقتصاد النقدي وإقتصاد الدورات. توطئةتشّكل 

ر  م اإلقتصاد والفك ع عل دارس إنقطاع العرب عن التعامل م زي، يالحظ ال دون والمقري ن خل د إب بع
في اإلقتصاد.  لكن نالحظ ف و يؤلّ لم يكتب أ أّن أحداً ھذا ال يعني  عنھما.  طبعاً  اإلقتصادي وإبتعادھم
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رن العشرين.  فھل  ع عشر والق رن الراب ين الق م اإلقتصاد ب عدم وجود مساھمات مھمة في تطور عل
يمكن أن يكون ھناك فكر عند شعب في موضوع إنقطع وابتعد عنه حوالي الخمسة قرون؟  ھل يوجد 

  دي عربي؟فكر إقتصا

دين  د أّن للسؤال بع اده ومقاصده.  نعتق ا توضيح أبع حتى يمكننا اإلجابة على ھذا السؤال، وجب علين
وير اإلقت ل بتط ادي المتص الفكر اإلقتص ق ب د األول يتعل ا.  البع ب بحثھم يين يج م أساس اد كعل ص

ةنموضوعي حديث. أما البعد الثا راً وكتاب في الفكر اإلقتصادي  ي فيتناول مساھمة العرب بحثاً وتفكي
  السائد.

ر  ا تثي د ذاتھ ة بح أة الغربي ذه النش ن ھ رب.  لك ي الغ ديث ف اد الح م اإلقتص أة عل لمنا بنش د س ا ق كن
ادىء وأسس  في اإلستغراب على ضوء إشارتنا إلى أنّ  ي اإلسالمي مب راث العرب ريم والت رآن الك الق

ذ ان من الممكن لھ د ك رون عدة.  لق بة إقتصادية سبقت الغرب بق ه األسس أن تشكل األرضية المناس
م يحدث.  فإلطالق وتطوير علم إ وم عدة قتصاد حديث.  لكن ھذا ل ذا كشأن عل م اإلقتصاد ھ أة عل نش

  غني فيھا وترك لآلخرين تطويرھا.عجز الفكر العربي عن اإلستفادة من تراثه ال

ا  الواقع أنّه ليس للعرب إسھامات تذكر في علم اإلقتصاد الحديث.  وحتى ا، دعن ال تلتبس األمور علين
ديث.   اد الح م اإلقتص ه بعل ا نعني ح م وانين نوض ادىء والق س والمب ة األس ن منظوم ّكل م و يتش فھ

الموضوعية التي تتحكم بالسلوك اإلنساني في اإلقتصاد.  باإلضافة إلى ذلك، ال بد من اإلشارة إلى أّن 
ي تصبغه  اإلقتصاد الحديث حتى يكون علماً يجب أن يكون مجرداً  ة الت يم األيديولوجي من منظومة الق

ة ھو  ة النظر العلمي وتكون مرتبطة بزمان ومكان ما.  فكما يقول فالسفة العلوم، أّن أھم ما يميز وجھ
  .6النزعة الموضوعية التي تلتزم الحياد الكامل وتترفع فوق الميول والغايات الذاتية

م ل.  عل االً للتعلي تخدم مث ا أن نس ا ينفعن ول أّن  ربم اد يق ن اإلقتص كل م الي يتش ومي اإلجم اتج الق الن
إستيراد) -مجموع اإلستھالك واإلستثمار والمصاريف الحكومية والميزان التجاري الخارجي( تصدير

ى آخر.  لة الوطنية الموجودة في الخارج. والتحويالت النقدية للعما ان إل ھذه المكونات ال تتغير من مك
ة موضوعية ال  قد تزيد أحجامھا أو تنقص ا ھي معادل ة ھن اً أو آخر.  إذن فالمعادل لكنھا ال تزيد مكون

اتج  ادة الن تتأثر بالزمان والمكان، وبالتالي فھي ال ترتبط بقيم شعب ما أو مجتمع ما.  أما إذا قلنا أّن زي
ة كومية ما يعني زيادة تدخل السلطة في الدورة اإلإلجمالي تتطلب زيادة المصاريف الحالقومي ا نتاجي

اه  ن إتج ر ع ا يعبّ در م اً بق اً ثابت اً علمي كل قانون ذا ال يش ا ھ إّن قولن وطني، ف اد ال ي إدارة اإلقتص وف
ا أّن أيد ة.  كم ادة المصاريف الحكومي دون زي الي ب ومي اإلجم اتج الق ادة الن يولوجي.  فمن الممكن زي

  .ضوعيةبعيدة عن الموإدارة السلطة لإلقتصاد الوطني ترتبط بقيم وإعتقادات 

ھبن د أس ين اإلقتصادلق ارق ب ي توضيح الف ة  ا بعض الشيء ف ذھب أو أيديولوجي م واإلقتصاد كم كعل
رتبط بالش ين الم ه الرألھدف في نفسنا.  إّن الخلط بين اإلثثن ي والخوف من الغرب ومذھب سمالي ك ف

ود ا ي رك اھم ف اھم ويس ا س ه مم دون عن ديث ويبتع اد الح م اإلقتص رب يرفضون عل ل الع ر جع لفك
ذاھب واألاإلقتصادي العربي.  لقد إنصرف العرب إلى البحث في مسا ديولوجيات اإلقتصادية ئل الم ي

ادىء  خفمما أوقعھم أسرى  ة مب ين الرأسمالية واإلشتراكية متجاھلين قابلي ر ب الصراع الفكري المري
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ود في ھ ي اإلقتصاد اإلسالمي للتطور إلى علم إقتصاد حديث.  فبالرغم من بعض الجھ ذا المجال الت
، ال يزال اإلقتصاد اإلسالمي 7الرائد إقتصادنا رنذكر منھا على األخص مؤلف السيد محمد باقر الصد

ى ھفي طور إثبات الوجود  اًء عل ة.  بن أوإكتساب الشرعية العلمي تنتاج ب ة اإلس يس من المبالغ ّن ذا، ل
  يث متواضع جداً.الفكر اإلقتصادي العربي المرتبط بتأسيس وتطوير علم إقتصاد حد

 واقع الفكر اإلقتصادي العربي المعاصر -2

ي أال وھو مساھمة العرب في  نعود اآلن إلى البعد الثاني لسؤالنا عن وجود الفكر اإلقتصادي العرب
ذالفكر اإلقتصادي السائد.  دعنا نشير  ا ھو الفكر ال ى أّن المقصود ھن م  يإل د عن اإلقتصاد كعل يبتع

كل اول بش وعي ويتن ذاھب  موض ن م ارن م اد المق ي واإلقتص اد السياس ائل اإلقتص ي مس أساس
ا  ي تناولھ ائل الت ال أّن المس ذا المج ي ھ دارس ف ظ ال ة.  يالح اھيم قيمي دارس ومف ديولوجيات وم وأي

  اإلقتصاديون والمفكرون العرب تصب في إتجاھين إثثنين.

ين الرأ راع ب اه األول الص ذ اإلتج وراً يأخ تراكية مح مالية واإلش و س ه.  فھ ياً ل ن أن أساس ذلك يمك ب
ع الغرب   ت لواء اإلقتصاد المقارن.ينضوي تح في ھذا المجال، وجد العرب أنفسھم في حالة عداء م
مالي تعمار باإلض تهورأس ه باإلس طين وإلرتباط ي قضية فلس رائيل ف ه إلس ة تبني باب نتيج ى أس افة إل

ذكرھا ة ساھمت في تحو أخرى ال مجال ل ذه العدائي ا.  ھ دافعين عن اإلشتراكية ھن ى م ل العرب إل ي
اھم في  بتبني .  كأّن معاداة المذھب الرأسمالي ال تتم إالّ 8ومنظرين لھا ا س مذھب آخر مستورد.  ومم

ة ي مرحل ومي ف الفكر الق ه ب و إرتباط تراكي ھ ر اإلش ار الفك ّرة إ إنتش ث أن م ة البع ي أيديولوجي و ف
بعض تعريب األيديولوجية الناصرية.  وفي محاولتھم إضف ى الفكر اإلشتراكي حاول ال اء شرعية عل

  إسم العلمية فيما سعى البعض اآلخر إلى أسلمتھا. تاإلشتراكية تح

ام اإلقتصادي  مالية والنظ د الرأس ي نق رز ف د ب مالي فق تراكي الرأس ر للصراع اإلش ه اآلخ ا الوج أّم
رز بشكل أساسي تبني الع ةالعالمي الذي نتج عنھا.  في ھذا اإلطار ب المركز واألطراف  رب لنظري

دول الصناعية  المستوردة من اإلقتصادي األرجنتيني رؤول بيربيش.  خالصة ھذه النظرية ھي أّن ال
دول أطراف  ة ال ا تشكل بقي ة مصالحه فيم ه لخدم المي ويوجھ تشكل مركز يسيطر على اإلقتصاد الع

  لخدمة المصالح الخارجية. تابعة.  ففي ما ينمو المركز نمو ذاتي، يبقى نمو األطراف متجه

رين واإلصفوف القد القت نظرية المركز واألطراف إنتشاراً واسعاً في  ذين قلمفك تصاديين العرب ال
المجال كتابات  وقد برزت في ھذا .9كانوا مھيئين أساساً لتقبل ما ينتقد الغرب ويظھر نواقصه وعيوبه

الرغم من سمير أمين الذي كّرس معظمھا لنقد النظام اإلقتصادي  ه.  لكن ب ديل عن المي ولطرح ب الع
ا ا تتسم  كثرة المؤلفات عن التبعية وظواھرھ ات في معظمھ ذه المؤلف د بقيت ھ ي، فق الم العرب ي الع ف

   أميركا الالتنية.  نباإلنفعالية وتبعد عن األسلوب المنھجي المنظم الذي إتسم به فكر إقتصاديي

ذي إنصب اني ال اه الث ى اإلتج ود اآلن إل ّكلت  نع ي ش و القضايا الت ي وھ ر اإلقتصادي العرب ه الفك في
ال الشعب ر تحرره من اإلستعمار. جدول أعم ي إث ذه القضايا شملت بشكل أساسي العرب  الوحدة ھ

ذه القضاياوالتنمية والتحرر.  فقد بحث المفكرون واإلقتصاديون  وا  العرب بإسراف في ھ م يترك ول
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ات لك. 10زاوية إالّ وحاولوا إستكشافھا تثناء بعض المؤلف ه مع إس ذا المجال أنّ ن المؤسف فعالً في ھ
ا أن ت تيحالمنظمة ونادراً ما االجادة، بقيت معظم الكتابات بعيدة عن المنھجية العلمية  ار لھ خوض غم

م بالشو ات إتّس ذه الكتاب ة التجربة التطبيقية.  ضف إلى ذلك أّن العديد من ھ دة والتنمي اطفي للوح ق الع
  ما غيّب عنھا الوعي الكافي لصعوبة وتعقيد ھذه المسائل.رر موالتح

  العولمة: مالھا وما عليھا

رز  كنا قد أشرنا في ما سبق إلى أّن الفكر اإلقتصادي العربي كان بحاجة إلى تجديد وتطوير قبل أن تب
ة حاجة اإلنسانية جمعاء.  أما اآلن والعالم يخوض غمار العولمة، فإّن حدالعولمة وتفرض نفسھا على 

ر  ائد والفك ي الس ر العرب ين الفك وة ب ي أّن الھ ا يعن د زادت.  مم وير ق د والتط ى التجدي رب إل الع
يرة الحض ي مس ة والسير ف ة تحديات العولم ان االضروري لمواجھ و ك د إتسعت.  ول د ق رة من جدي

اءل األمر يقف عند ھذا الحد، يعني لو أّن الھوة ھذه ستتوقف عن اإلتساع، لكان األجدى بال مرء أن يتف
ر  رب األم دارك الع ا ت وة إذا م يص الھ ل بتقل ه األم ون مبعث ا يك اؤل ھن بياً.  فالتف و نس ى ول راً حت خي

ى إطالق  وا عل ع وعمل ي م ر العرب ل الفك ي تفاعل وتعام ه ف ا نالحظ ن م د وتطور.  لك ة تجدي حرك
  العولمة ال يبعث على التفاؤل.

صادي العربي خصوصاً بين اإلقتصاد كمذھب وأيديولوجية لقد خلط الفكر العربي عموماً والفكر اإلقت
دنا  اني وعلم اإلقتصاد الحديث في السابق فانتق ى أن أصبح الث اني بسبب األول إل ا الث األول وتجاھلن

ا ليست إالّ  ا أنّھ ا وتفكيرن ى فكرن حكراً على غيرنا.  أما اليوم ونحن نواجه العولمة، ال يزال يغلب عل
ذھب رأسمالي إمتداداً أليديولوج ة متطورة لم ا ومرحل اً للسيطرة علين ة تسعى دائم ة أمبريالي ية غربي

م اإلقتصاد  يھدف إلى سلب مواردنا.  وھكذا نتجاھل العولمة كظاھرة موضوعية اليوم كما تجاھلنا عل
ا  ذاتي فيم ين الموضوعي وال ز ب ة ال تمي الحديث األمس.  إّن إستمرار الفكر العربي في إعتماد منھجي

ة نھضتنا يأ تينا من الغرب لن يؤدي إالّ إلى تعميق أزمة تخلفنا عن معطيات العصر وبالتالي إلى إعاق
د  ة وتحدي اھرة العولم ل ظ ي تحلي ر ف ادة النظ اول إع ا نح ق، دعن ذا المنطل ن ھ ا.  م ريس تبعيتن وتك

  مفھومھا لعلنا بذلك نساھم في تطوير فھم موضوعي لھا.

  اھرة والمفھومالعولمة عند العرب: بين الظ -1

ام األول.   ييرى جورج طرابيش يس كظاھرة في المق وم ول ي كمفھ الم العرب ى الع ة أتت إل أّن العولم
ائالً،  ابع ق ة»ويت واقه المنفتح ي أس ي،وال ف الم العرب ات الع ي بورص اھر ف م تتظ ة ل م  -فالعولم وك
ة-غلقةمباألحرى ال ين المتخصصين في  وال في مصانعه المرّحلة إليه من الخارج ، بل في أدمغ المثقف

المثقفين الشموليين  -علوم اإلقتصاد والقانون واإلجتماع والتاريخ واإلنتروبولوجيا وحتى اللسانيات أم
 بعلى الوعي العام.  فمفھوم العولمة المتداول في العالم العربي ھو حس -بإرادتھم أو بوھمھم -القيمين

ة  كھم.  فھو، بمعنى ما، مفھوم حبر وورقإنتاج المثقفين في المقام األول وبرسم إستھال أكثر منه حقيق
  .11«واقعة على األرض
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الفكر العربي ال يعرف  ة.  ف قد يكون ھذا التوصيف أدق ما قيل عن تفاعل وتعامل العرب مع العولم
ل يب اھرة ب ة كظ ين اإلالعولم ارق ب وم نظري والف ا كمفھ ذيحثھ يئ ال ي الش اھرة ھ ر.  الظ ين كبي  ثن

ومعاينة صفاته وإفرازاته على أرض الواقع.  أّما المفھوم فھو شيء مجرد عن شيء ال  سنستطيع تلم
در نفكر فيه.  دعنا نشير إلى أنّنا ال نقصد إعطاء  انلمسه وال نعرفه ولكنن ا بق تعريفات فلسفية دقيقة ھن

ة تلم ة.  إّن إمكاني ق بالعولم ا يتعل وم فيم اھرة والمفھ ين الظ ارق ب اح الف د إيض ا نقص ة م س ومعاين
ع  ع الواق م م ذا الفھ ة ھ ى مطابق ره عل ا وتجب م واعي لھ وين فھ ر بتك دارس والمفك مح لل اھرة تس الظ

ي  رين عقل ى تم وم فيبق ا المفھ ه.  أّم رد والتواصل مع ذ وال ل لألخ و قاب ا.  فھ رتبط بظاھرة م م ي إذا ل
بات شرعيته ومصداقيته.  ولصياغة والصناعة وإعادة الصناعة طالما أّن الواقع ال يسمح بإختباره وإث

ذھبي  المفھوم بظاھرة وبواقع، يبقى عرضةفإذا لم يرتبط  ع من فكر م للصياغة األيديولوجية التي تنب
  محّدد مسبقاً.

ً على ضوء ما تقدم، يب ا واضحا وم  دو لن ة كمفھ ي يعرف العولم القول أّن الفكر العرب ه ب ا نعني اآلن م
ارة ال يمكن معاينة العولمة كظاھرة إ العربي باكمله،غير مرتبط بظاھرة وبواقع.  ففي العالم  الّ في إم

دو أن يكون أ ك فال يع دا ذل ا ع ا م اء صھاردبي الصغيرة.  أّم االت األنب د تناقلت وك ة.  وق ات عولم
وعشرين مليون نسمة لم يكن فيه ما يزيد عن العشرين ألف خط مؤخراً خبراً مفاده أّن عراق الخمسة 

ة  ھاتف محمول قبل الحرب األميركية البريطانية عليه.  كيف يمكن لشعب ما أن يعيش ظاھرة العولم
ة ؟  !التي ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا في الوقت الذي ال يزال نصفه تقريباً غارق في بحر األمي

ا إّن المفكرين العرب،  رھم يجھلھ ا لكن أكث رأون فيھ من إقتصاديين وغيرھم، يكتبون عن العولمة ويق
د شومان  ارتن وھارول كظاھرة وواقع.  إذن ال عجب أن يالقي كتاب الصحفيان األلمانيان ھانز بتر م

ة إالّ ف ي العولم رى ف ذي ال ي الم  خال ي الع عاً ف اراً واس ة إنتش ة والرفاھي ى الديمقراطي دوان عل وع
العولمة في الفكر العربي ليس إالّ إمتداداً وتكراراً لما قيل باألمس .  فأغلب ما يقال اليوم عن 21العربي
  مبريالية والتبعية والرأسمالية والمؤامرة العالمية.عن اإل

  العولمة: حلبة صراع األيديولوجيات -2

ع شيء إ يتعامل وم م اس الي الة تكالن ذا الشيء ھو رس ي.  ھ د اإلكترون ى حاسوب سمه البري تب عل
الم  ويمكن أن تتضمن صوت وصورة ووثائق مكتوبة، وترسل إلى حاسوب ان من الع آخر في اي مك

واني أيضاً.  إّن حيث تق ا في ث رد عليھ واني ويمكن ال ذه تصل في ث الة ھ ع.  الرس رأ ويمكن أن تطب
يس ھابية.  فھوسيلة اإلتصال ھذه ليست إمبريالية وال رأسمالية وال ماركسية وال إر ي وسيلة إتصال ل

ا أّن إالّ  ظ ھن ا نالح الحه.  دعن ة مص خيرھا لخدم تخدامھا وتس ان إس ان أي إنس ا وبإمك ة لھ ، ال ھوي
  ضاء.فاللكتروني يختزل الوقت ويوّسع الا اإلتصال عبر البريد

ا م د أردن يط الدالللق ال البس ذا المث الل ھ انّ  ةن خ ة ب ي العولم ا  ف ة لھ وعية ال عالق اھرة موض ظ
دباأل ات ي م بمنھجي درس والبحث والفھ توجب ال اھرة تس ذه الظ ؤامرات. ھ ذاھب والم يولوجيات والم

د. علمية وبعقول منفتحة اذا كان للفكر العربي أن يتجدد ا   وللشعب العربي أن ينھض من جدي ذا م وھ
  دعنا نلقي نظرة على رؤية الفكر العربي للعولمة.   نراه في الفكر العربي المعاصر.ال
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ع العظم في العولمة انتقال نمط اإل جالل يرى صادق ادل والتوزي رة التب نتاج الرأسمالي من عالمية دائ
اج ووالت رة االنت ة دائ ى عالمي ويق ال ادة اإلإس اجع بقوا  . 13نت د س يون ق رون الماركس ان المفك د ك وق

ة.  ّموھا عولم م يس ا أن التوصيفالوا الكاتب في توصيف علمية االنتقال ھذه لكنھم ل تم من  ضح ھن ي
ا كظاھرة. أمنظار  أنّ  يديولوجي ماركسي يحكم على العولمة كمفھوم أكثر ما يحاول فھمھ ة  ك العولم

ذا التوصيف إلفتحت الباب أمام المفكرين ا ون ھ ذين يتبن ادة لعرب ال اء الفكر الماركسي.إع في   حي
ا األ» نّ أيقول صادق جالل العظم وحسن حنفي مكان آخر  ل اقتصادي  ساسيالعولمة في مظھرھ تكت

ى لال وى العظم واده األللق الم، م روات الع تثمار بث وس ة وأس رة، ولي عوب الفقي اب الش ى حس اقه، عل
ة ر . 14«طراف التي حاولت الفكاك منه في الخمسينات والستيناتحتواء المركز األإو ا كانت نظري بم

ولكن  لغرب في وقت ما. طار نظري صالح للنظر إلى عالقة دول العالم الثالث باإطراف المركز واأل
  لى متى يبقى العرب أسرى لھا؟إف  أميركا الالتينية التي ابتدعت النظرية أقلعت عنھا منذ زمن.

ة. لهعبد اإل ه للعولم ة اعنف في تعريف رى   بلقزيز ينابع السير في نفس االتجاه لكنه يستخدم لغ و ي فھ
المسلح  –ختراق الذي يجري بالعنف ف اإلھا ردينّ إ  غتصاب ثقافي رمزي على سائر الثقافات.إ»أنھا 

ذن فمضمون المؤامرة ھنا إ .15«المجتمعات التي تبلغھا العولمة فيھدد سيادة الثقافة في سائر –بالثقافة 
وارد يتعدى اإل ة والحضارة.إقتصاد وسلب الم ى الثقاف ى   ل دي عل ة تغتصب وتعت ة ھي ثقاف فالعولم

  16صراع الحضارات التي بّشر بھا صموئيل ھانتنغتون؟ أليس ھذا ھو لب نظرية سائر الثقافات. 

ق.  نّ إأما عند مطاع صفدي ف ة المطل ة ھي أمبريالي ة ملطّ » العولم ة للھجفھي كلم ى ف وم الشامل عل
ى رأسمالي خضاعھا إلجميع دول العالم إل رادة الرأسمالي الكبير الذي تحّول من رأسمالي صناعي إل

ة روات فلكي ع لث الي مجّم ة م ر  .17«ھائل راً ي يس آخ راً ول ة أخي ي العولم ابري ف ابر الج د ع ى محم
  ستھداف للوجود القومي عبر تصفية المقوالت الثالث لھذا الوجود وھم الدولة، األمة والوطن.إ

فالذين كتبوا في العولمة وھجوھا    ما تقدمنا به ما ھو إال عيّنة لكيفية تفاعل الفكر العربي مع العولمة.
د عودة.كثر نذكر منھم  ان ومحم دال عثم ون، اعت ين، برھان غلي د أم الم، حسين أحم ين الع   محمد أم

تحمس ل اً ألبالمقابل يوجد أيضاً الفكر الم ا تحقيق رى فيھ ذي ي ة وال ه أو لعولم ا يحالم سعى من خاللھ
ع الفكر المعترض   التھليل لمفھوم معين يخدم غاياته ومصالحه. ة يتساوى م تحمس للعولم فالفكر الم

وم أو كظاھرة من منظار ثنان معاً يحكمان عھا من حيث أن اإلليع  ھةن وجمديولوجي ويأليھا كمفھ
ت، يحدد ة على شبكة اإلرففي دراسة منشو  ھل طبيعتھا الموضوعية أو ال تراھا.انظر ذاتية تتج نترن

ى أص ة عل دولي العولم د ال اني والتنّ ندوق النق داع االنس ن االب ة ع ة ناتج يرورة تاريخي ا س ور ھ ط
ال ة الم ر التجارة وحرك اد تكامل االقتصادات خاصة عب صندوق  إنّ  . 18التكنولوجي، توّصف ازدي

راه. هالنقد بتعريف د أن ي ا يري ة م ا  ھذا يرى في العولم راه ھو تكامل اإل وم د أن ي ر قتصاديري ات عب
ه ا عى الي ذي يس ال ال ة رأس الم ارة وحرك ه التج ن أجل ل م أته ويعم ذ نش ندوق من ً نطالإلص ا ن  ق م

ة النشاط االقتصادي.إيديولوجية أ ا  قتصاد السوق وحري ا نالحظ ھن ه صندوق   دعن تحمس ل ا ي أن م
ي  ةالصندوق الرأسمالية وبلغ ةه بلغنّ إ  النقد الدولي ھو بالضبط ما يرفضه الفكر العربي. الفكر العرب

لعربي كسبه ثوباً يعجبه. لكن الفكر اصندوق النقد يريد ان ي نساناً، فإنّ إذا كانت العولمة إف  بريالية.ماإل
  نسان الذي يلبسه.ال يحب الثوب ھذا فيرفض اإل
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ففي دراسة صدرت ق النقد الدولي.  مم المتحدة للتنمية عن رؤية صندومن ناحيته، ال يبتعد برنامج األ
وان  ت عن ؤخراً تح ة»م انيالعولم ال لبن دول أعم و ج ا، ي«: نح امج أنّھ ل » رى البرن ة تكام عملي

ألم  .19«ة تؤدي إلى إختزال الوقت والفضاءميدي، تكنولوجي، ثقافي وسلطوي عبر الحدود القواتصقإ
وطن؟ ة وال ة واألم وق الدول ة ف م المتحدة لتكون مؤسسة وسلطة عالمي ة األم ؤدّ   تنشأ منظم ي فھل ت

ية يريد ان يراھا العولمة فعالً إلى تكامل سلطوي عبر الحدود القومية أم أّن برنامج األمم المتحدة للتنم
  كذلك لخدمة الھدف الذي انشئت منظمة األمم المتحدة من اجله؟

  ية العولمةھما -3

ي ان ت ن الطبيع م م ت بحج روحات خاصة إذا كان يرات وش أويالت وتفس دة لت اھرة جدي خضع أي ظ
ر شيالعولمة.  ومما يزيد في الغموض واإللتباس ھو معايشة  ي طور تشكلھا.  فھي تغيّ ء الظاھرة ف

اح تعّود عليه وإ ه ال يرت ه.  واإلنسان بطبيعت زال يجھل بعضه او كل ستقر إليه اإلنسان إلى شيء ال ي
  وأسس بنيانه النفسي. هكثيراً للتغيير خاصة إذا مس قيم

ة لشعوب واألمم وتعمل جاھدة على اإلكما أنّه من الطبيعي أن تسعى ا دة لخدم تفادة من ظاھرة جدي س
ية واإل ه مصالحھا السياس اته وجماعات رب بمؤسس ه الغ ا يفعل ذا بالضبط م ة.  ھ قتصادية واإلجتماعي

ً  وأفراده في تفاعله مع العولمة.  أّما العرب فيرفضون الظاھرة ا م أساس ليسوا في  جملة وتفصيالً ألنّھ
ي وجود  ذا الوضع ال ينف ا.  لكن ھ ة أو غيرھ وضع يسمح لھم بمجاراة الغرب في التفاعل مع العولم

ه فأ من مواجھتھا.  الموضوعي وال يعفي أحداً الظاھرة  يئاً أمام رى ش ن يغمض المرء عينيه حتى ال ي
ر أت يحال يعجبه ال يؤؤل بالشيء إلى الذھاب مع ال دما خب ة من عدوھا عن ال النعام .  والحمت الرم

  رأسھا فيھا آملةً إتقاء الشر.

ولوجي في ظل تجاھل نسبي لجوانبھا يغلب على دراسة العولمة التركيز على شقيھا اإلقتصادي والتكن
ى وتكشف  ا كظاھرة تتجل ى أنّھ ا إل األخرى من ثقافي وإجتماعي ونفسي وسياسي.  ذلك عائد في ظنن
ا أّن  ا.  كم عن نفسھا بوضوح في حقلي اإلقتصاد والتكنولوجيا مما يسھل معاينتھا، تلمسھا ومالحظتھ

اع  تصاد والتكنولوجيا يسھالن عملية القياس الكمياإلق ة واإلجتم ول الثقاف التي ال تزال صعبة في حق
دةبالسلوك  م النفس كونھا مجاالت تعنى أساساً وعل ة.   اإلنساني الذي يصعب أن يخضع لوح اس كمي قي

إ ك، ف ى ذل افة إل م باإلض ت تتس ا فتئ ا م اد والتكنولوجي ارج اإلقتص ة خ ات العولم اج وإنعكاس ّن نت
  ور التكوين والتبلور.بالغموض والضبابية كونھا ال تزال في ط

ة  م العولم ة وفھ ؤّخر دراس وعية ت ل موض ذه عوام ت ھ لوك وإذا كان ق بالس ي تتعل ا الت ي جوانبھ ف
اإلنساني، فال يمكننا إستثناء العوامل الذاتية التي تتحكم بوجھة نظر ھذه الجھة أو تلك.  لكن مھما يكن 

ا  دلل عليھ ة ي ي العولم اك ظاھرة موضوعية ف ي.  من امر، فإّن ھن د اإلكترون ا السابق عن البري مثالن
ذه  وكنا قد الحظنا في معرض حديثنا عن البريد اإلكتروني مسألة إختزال الوقت وإتساع الفضاء.  فھ

ة. إالّ المسألة ما ھي  ر   السمة األساسيّة للظاھرة الموضوعيّة للعولم ي يكث رات األخرى الت ا المتغيّ أم
ة الشركات واإلدية وإقتصاقتصاالتكتالت اإلالحديث عنھا كبروز  ر بني المي د الحجم وتغيي تثمار الع س



  10

اوز ال ال وتج ة رأس الم ا ھي وحرك ك فم ا ذل ة وم دود القوميّ ائج وا الإح زال الوقت فنت رازات الخت
  وإتساع الفضاء. فما ھي العولمة؟

وعة  ي موس يرمان ف ام ش ول ولي تيق فة أن مس ة للفلس م عانفورد االلكتروني رين اإلظ االمنظ عيين جتم
ة للوجود  دوائر الفضائيّة والزمنيّ ي ال يّة ف رات أساس المعاصرين يتفقون على أن العولمة توصف تغي

د االجتماعي تُخضع معنى الفضاء والحدود لتحوالت في وجه تسارع د ي العائ ان الزمن رامتيكي للبني
د ال يكون صحيحاً أن معظم المنظري  .20نسانيشكال النشاط اإلإل اعيينن اإلق ذا  جتم ى ھ ون عل يتفق

اً مع وجھفمنظرين الفكر ا المفھوم.  ذه.ة لعربي ال يتعاملوا أساس د ھو أن أساس   النظر ھ لكن األكي
اعي.  ة للوجود االجتم ر الفضائية والزمني يّة في دوائ ا  العولمة مبني على التغيرات األساس وإذا أردن

ول أن ا الق فية، فبإمكانن ابع  تجريد ھذا المفھوم من صبغته الفلس ة ھي تحول مجتمعي شامل ن العولم
  أساساً عن تطور تكنولوجي نوعي وسريع يؤدي إلى إختزال الوقت وإتساع الفضاء.

أياماً لتصل، أصبحت تصل  لكتروني نجد أن الرسالة التي كانت تستغرقلى مثال البريد اإلإفإذا عدنا 
زال الوقت.  اآلن في بضع ثواني.  ه إخت ا يعني ذا ھو م ة اإلا إتسأم ھ ي إمكاني اط اع الفضاء فيعن رتب

ابقاً.  ان ممكن س ا ك ر مم رة أوسع بكثي وع في دائ ول  بشبكة عالقات من أي ن ا الق ي مفھومن الحظ ف
ولكن  تساع الفضاء. إختزال الوقت وإامل ألن كل جوانب الحياة تتأثر بفھو ش بتحول مجتمعي شامل. 

ك. ليس في العولمة ما يصبغ ھذا التحول المجتمعي بھذ ة  ه الصبغة أو تل ا يحدد إيديولوجي ا م وال فيھ
ا.  وق غيرھ زال الوقت واتساع  معينة أو يرفع منظومة قيم ف تج عن عامل إخت التحول المجتمعي ين
ي تحدد  لذلك فإنّ  الفضاء وھو عامل ال سلبي وال إيجابي.  ة ھي الت ا مع العولم كيفية تعامل شعب م

ول.  اه التح ذا م إتج ول ھ اه التح ة الموضوعيّة وإتج اھرة والطبيع ي الظ يس أصل ف و ل ان فھ ا ك ھم
  للعولمة.

  الفكر االقتصادي العربي: تحديات العولمة

ة.  ا أنّ  أشرنا سابقاً إلى أن الفكر االقتصادي العربي كان بحاجة إلى تجديد قبل العولم ا قلن وّ  كم ن المك
ذا المكون فرض نفسه ھ ضاء. األساسي لظاھرة العولمة الموضوعية ھو إختزال الوقت وإتساع الف

دون النظر قتصادي بشكل عام مما جعل اإلعلى الفكر اإل م االقتصاد قتصاديين في الغرب يعي في عل
ي الفكر اإلإرازات الواقع الجديد وھكذا فإالحديث على ضوء  د ف ي نطلقت حركة تجدي قتصادي الغرب

ر أقلم والتفاعل مع المتغي ا بالفكراإل ات. وھو الفكر الذي طالما دأب على الت ا بالن ي فم قتصادي العرب
ي بشكل عام  نّ إ  الذي يتسم بالجمود في وجه التغيير. العولمة تفرض تحديات عديدة على الفكر العرب

ا بما أن الفكر اإل وعلى الفكر االقتصادي العربي بشكل خاص.  ي ھو موضوعنا، دعن قتصادي العرب
  ننھي ھذا البحث باستعراض أھم ھذه التحديات.

 قتصاد المعرفة والمعلومات.إ - 1

أساس النشاط قتصاد الوطني وشكل النشاط الزراعي الصناعية، سيطرت الزراعة على اإل قبل الثورة
ت األ ادي. فكان ل اإلاالقتص اج األرض عام وازين نت ى م ة عل ات الزراعي يطرت المنتوج م وس ھ
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فتحول النشاط اإلقتصادي   قب.مور رأس على علكن الثورة الصناعية قلبت األ المبادالت التجارية. 
ه عامل اإلن الزراعة إلى الصناعة وأصبحت اإلم م.ل اج األھ وم والوقت يخ  نت ا الي زل والفضاء أم ت

اط اإل رى النش ع، ن ة يتس اد المعرف ى اقتص ناعة إل ن الص ل م رى لينتق رة أخ ر م ادي يتغي قتص
م  ھم.معرفة بحد ذاتھا عامل االنتاج األوھكذا تصبح ال  والمعلومات. يئاً. األھ لم يعد مھماً أن نصنع ش

ة  ھو أن نضع قيمة مضافة.  ى طريق ة أو حت والقيمة المضافة ممكن أن تكون خدمة أو معلومة أو تقني
د أنّ  تغرباً أن نج يس مس ويقية. فل ادية تس ات االقتص ي   القطاع ولم ھ اد متع ي إقتص رة ف المزدھ

  ن قطاعات تغزيھا المعرفة والتنكنولوجيا.ستشارات وما إلى ذلك متصاالت واإلالمعلوماتية واإل

ة الصناعة.  إنّ  ا في مرحل تح أمامھ م تكن لتُف ام شعوب ل اً أم تح أبواب ة والمعلومات يف  إقتصاد المعرف
ر.   لتصنيع يتطلب أموال مرتفعة جداً.فا ل بكثي ه أق ابع بتكلف من  أما المعرفة والمعلومات فيمكن أن نُت

ول أنّ  ا نق ى الفكر االقت ھن ي أنعل ات  صادي العرب ي معطي ة قتصاد اإيبحث ويفكر ويتأمل ف لمعرف
  ستغالل فرص لم نكن لندركھا من قبل.إوالمعلومات لعلنا نستطيع 

 التحول البنيوي االقتصادي -2

د صالحة البنية اإل إنّ  م تع قتصادية التي كانت تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي والنشاط الزراعي ل
ة من مواصالت  ة والمعلومات. لنشاط إقتصاد المعرف ة التحتي ا البني ة االقتصادية ھن والمقصود بالبني

ات إ وإتصاالت وشبكات إلكترونية وأسواق والبنية الفوقية من وحدات نتاجية وتسويقية وإدارية وعالق
ا لقد أصبح التحول البنيوي اإل  صادية بين القطاعات وما إلى ذلك.إقت قتصادي ضرورة ال مھرب منھ
رة الحديث عن اإللوا ك كث ى ذل ي.ح اإلصالدليل عل الم العرب ي الع و   قتصادي ف تغرب ھ لكن المس

ا ھو التحول؟ قتصادي. لماھية وكيفية التحول البنيوي اإلقتصادي العربي تجاھل الفكر اإل ا ھي   م م
ستوعب كيف ت ما ھي التجارب المتوفرة؟  ما ھي النماذج المتاحة؟   بأي سرعة؟ كيف يتم؟  أھدافه؟ 

 قتصادي العربي.سئلة ملحة ال تزال برسم الفكر اإلاالثار الجانبية؟ ... الخ ... الخ. ھذه أ

 المنافسة والتنافس -3

والقطاع   ي في مختلف أنحاء العالم العربي.قتصادالعام يسيطر على معظم النشاط اإل ال يزال القطاع
ة الحاجات األساسية العام ال يتفاعل مع معطيات المنافسة بقدر ما يتعامل م ة وتلبي ارات العمال ع إعتب

قتصادية كانت في السابق أسھل الحماية اإل كما أنّ  والحفاظ على مصالح طبقات معينة وما إلى ذلك. 
ر. وأكثر فعالية.  م يتغي يئاً ل ا أن ش ة نشاطه كم ام متابع ى إذا   أما اليوم فلم يعد بإمكان القطاع الع وحت

ان باإل ة السك ان حماي ة اإلومك ي المؤسس ف نحم ة فكي ن ق الوطني ة م ي قتصادية الوطني ة ف المنافس
ا؟األ تح أمامھ ي تف ة الت ر   سواق الخارجي ام وتحري وب بالضرورة خصخصة القطاع الع يس المطل ل

ارة ا تشترط المؤسسات اإل التج وائياً كم ة.عش التوازن   قتصادية الدولي ادة النظر ب وب إع لكن المطل
المطلوب أن نولي إھتماماً لدراسة حيثيات ومعطيات  كما أنّ  ام والقطاع الخاص. القائم بين القطاع الع

 المنافسة حتى نفھم كيف ننافس وبماذا.

 قتصاد الكمياإل - 4
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قتصادي في الفكر العربي، قطع علم االقتصاد صاد السياسي يسيطر على الحديث اإلقتفيما ال يزال اإل
م   شوطاً طويالً بإتجاه الموضوعية والعلمية. م الرياضيات وعل ى عل فإذا بالنماذج الكمية المرتكزة عل

زال   ضافة إلى تقنيات الحاسوب تنتشر في كل مجاالت البحث االقتصادي.حصاء باإلإلا ل ال ي بالمقاب
ى مراإل ا قتصاد عند العرب ال يرتقي إل دة أھمھ ة ألسباب عدي ة العلمي ي عن إتب نفصام المفكر العرب

ين نفصام اإلإمجتمعه و ة في اإل عن السلطة. ثن اذج الكمي دما يسعى فالنم قتصاد تصبح ضرورة عن
ع. ة والواق ين النظري افة ب زال المس ى اخت ر إل ذي المف  المفك ذي يغ و ال الواقع ھ اءات ف ر بإحص ك

  متحان نظرياته وتطويرھا.ومعلومات يستخدمھا إل

  خاتمة

ديات ا إنّ  ديث عن التح ر اإلالح ى الفك ة عل ي تفرضھا العولم ي ببحث أو قتصلت ي ال ينتھ ادي العرب
اً في بحث من عدة صفحات. ستھالكھا واإلإيمكن فھذه التحديات عديدة وال  إثنين.  ا جميع اء بحقھ  يف

دثنا عنإنّ  وين إا ھما أردنا من خالل ذكر التحديات التي تح ارئ بتك اوين فضفاضة تسمح للق عطاء عن
رع وتتشعب.  فكرة عامة.  اوين أخرى. فھذه العناوين ممكن أن تتف ا عن ا  ويمكن أن يضاف إليھ دعن

ة األنذكر على سبيل المثال ال ال ة للمؤسسة اإلحصر قضايا البني ين المؤسسة حادي ة ب قتصادية، العالق
  قتصادية والسلطة والبيروقراطية ومشاكلھا.اإل

د.  ى تجدي ه بحاجة ال ي بمجمل ه أن الفكر العرب د في  مما ال شك في ة تزي د أن العولم ذه واألكي ده ھ ح
اً بإم كما أنّ   الحاجة. اً وثيق رتبط إرتباط ي ت ه.نھضة الشعب العرب د أو عدم ة التجدي ة أو   كاني فبعولم

 .مفكريه غارقون في جمود مخيف بدونھا ال يمكن لشعب ما أن ينھض طالما أنّ 
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  الفكر األخالقي عند أبي حيان التوحيدي
  تحليل ونقد

  محمد الجبر
لـــم يحـــظ التوحيـــدي بدراســـة أكاديميـــة تعطـــي الجانـــب األخالقـــي عمقـــًا فـــي التحليـــل 
والرؤية، مع أن صلة التوحيدي بالفلسفة لـم تكـن صـلة عارضـة، كمـا لـم يكـن مجـرد 

ـــــي إطـــــار الف ـــــك شخصـــــية فلســـــفية مســـــتقلة ف ـــــل امتل ـــــذ، ب كـــــر الفلســـــفي راٍو أو تلمي
اإلسالمي. ومهمة البحث هذا الكشف عن األسس النظريـة المنهجيـة لألخـالق. فـي 

  ضوء رؤية علمية قائمة على المنهج العلمي الموضوعي.
حقــًا أن األخــالق كانــت مرتبطــة بالــدين فــي حــدود الفكــر الفلســفي فــي اإلســالم، وٕان 

ه، حتى تكاد تكـون الفلسـفة هذا الجانب لم يحظ بالعناية الكافية التي تتناسب وأهميت
األخالقيــــة مــــن أقــــل فــــروع الفلســــفة حظــــًا مــــن عنايــــة الدارســــين والمــــؤرخين للثقافــــة 
اإلســالمية األقــدمين والمحــدثين علــى الســواء، فــابن خلــدون فــي الفصــل الســادس مــن 
ــيم وطرقــه وســائر وجوهــه) ذكــر علــوم  مقدمتــه حيــث تنــاول (العلــوم وأصــنافها والتعل

، كذلك ال يذكر ابن صـاعد األندلسـي فيمـا 1دنى إشارة لألخالقالعرب جميعًا دون أ
  .2ذكره عن علوم العرب شيئًا عنها

، وحقـًا 3وقد ناقش أحمد محمود صـبحي هـذه القضـية، وعـرض آراء البـاحثين حولهـا
تكــاد تكــون الدراســات األخالقيــة فــي ثقافتنــا العربيــة أقــل التخصصــات التــي تحظــى 

  احثين العرب المحدثين.باالهتمام والبحث من قبل الب
وٕاذا نظرنا في فكر التوحيدي، وجدنا مفكرنا قد اهتم باألخالق اهتمامـًا بالغـًا، ولـيس 
أدل على ذلك من تناوله لهذه المشـكلة فـي معظـم كتبـه، حتـى حظيـت بـأجزاء كبيـرة 

ربمـا كـان يريـد أن  «رسـالة فـي األخـالق»منها، هذا باإلضافة إلى رغبتـه فـي كتابـه 
وفـي األخــالق »ءه المتفرقـة فـي بنيــة فكريـة واحـدة، الـدليل علــى ذلـك قولـه: يبلـور آرا

واسع على غير ما وجدت كثيرًا من الحكماء يطيلون الخوض فيه، ويعوضون  كالم

                                     
 . أكاديمي من سوريا  
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المـــرام منـــه بتـــأليف محـــرف عـــن المـــنهج المـــألوف ولـــو ســـاعد نشـــاط، والتـــأم عتـــاد، 
األخـالق رسـالة، واسـطة  وقيض معين، وزال الهم بتعذر القـوت لعلنـا كنـا نحـرر فـي

بــــين الطويلــــة والقصــــيرة يســــتفاد منهــــا مــــا وضــــح لنــــا بالمشــــاهدة والعيــــان وبــــالنظر 
  .4«واالستنباط، ولكن دون ذلك أرق ثقيل، وعوق طويل، واهللا المستعان
فأسـرار اإلنســان »وكـذلك يـدرك التوحيــدي مـا فـي الموضــوع مـن غمـوض وصــعوبة، 

  .5«ال تكاد تنتهي، وعجائب ال تنقضي في أخالقه كثيرة وخفية، وفيها بدائع
وهــو يــربط بــين األخــالق والــدين والعمــل تأكيــدًا علــى ارتبــاط هــذه المفــاهيم وارتكازهــا 

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

عندما يكتب التوحيدي في األخالق فهو يسـتفيد ويجمـع بـين النظـر والتأمـل العقلـي و 
والمعرفـــي، وبـــين الخبـــرة المتصـــلة بـــالواقع الحـــي المعـــاش كشـــأنه فـــي تناولـــه لشـــتى 
الموضوعات األخرى، فهو يستند في تدليله علـى صـحة آرائـه بالجـانبين سـواء علـى 

  لسانه أو منسوبًا لغيره.
ن يعـرض التوحيـدي مفاهيمـه األخالقيـة، ولكنـه ال يتعـرض لـذلك وفي مثالـب الـوزيري

مباشــرة، بــل هــو يعــرض لهــذه الموضــوعات مــن خــالل تناولــه بالنقــد للصــاحب بــن 
واالبـن أبـو الفـتح). ويؤكـد مفكرنـا فـي كتابـه  -د، وابن العميد (األب أبو الفضل عبا

  هذا على اآلتي:
  قية.أن كل إنسان من الممكن نقده من زاوية أخال -1
قيــًا وخاصــة فــي حــق الشخصــيات العامــة بــل وضــرورة شــريعة الثلــب دينيــًا وأخال -2

  هذا للمصلحة العامة.
ويــدافع التوحيــدي عــن آرائــه هــذه، ويؤيــدها بــالحجج الدينيــة والتاريخيــة والعقليــة. فهــو 
يطرح الجانب العملي في األخالق ومن زاوية االستهجان يتعرض لالستحسان والبـد 

مـــن المعرفـــة بـــأحوال الـــنفس المختلفـــة، معرفـــة تفـــرق وتـــوازن بـــين خلـــق عنـــد مفكرنـــا 
  .7وخلق، وهذه المعرفة ثمرتها (السالمة في الدنيا والكرامة في اآلخرة)
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أن (ماهيــة الضــمير األخالقــي  «لوســن»ويســتخلص عبــد الــرحمن بــدوي مــن كــالم لـــ 
قــــــــة مزدوجــــــــة، ويقــــــــوم فــــــــي االستحســــــــان واالســــــــتهجان أو الموافقــــــــة وعــــــــدم المواف

Lapprobation et la reprobation  وتبـدأ األخـالق حـين يكـون ثمـة موافقـة أو
. فــاللوم مهمــة أخالقيــة، وليســت مهمــة العــالم الــذي 8عــدم موافقــة إقــرارًا واســتهجانًا)

عليه أن يثبـت الصـواب أو الخطـأ عـن طريـق البرهنـة أو التفنيـد، والفنـان أيضـًا إنمـا 
. 9ه ال يبــرئ وال يــدين، فهــذا مهمــة أخالقيــةهــو مســتغرق فــي الجانــب الجمــالي، لكنــ

ودعــوى التوحيــدي التــزام تقــديم البرهــان والعيــان تصــنيف تأكيــدًا لمفاهيمــه األخالقيــة، 
ويقــول (كيــف يســتحي مــن الحــق، وٕان كــان مــرًا؟ أم كيــف يعتــذر عــن الصــدق، وٕان 

  .10كان موجعًا؟ هذا ما ال يكلفه حكيم وال يأمر به مرشد، وال يحث عليه ناصح)
ومن هنا نجد أن الموقف األخالقي هو الذي يملي عليه، فكأن الضمير يدفعه دفعـًا 

  إلبراز هذه المفاهيم في تجسيداتها العيانية في أشخاص بعينهم.
ولما كان العقل عند مفكرنا يحظى بتقديره ويعترف له بأهميته. فالعقل أساس وركـن 

ط عنه التكليف، فالعقـل أسـاس يعول عليه والدليل على قيمته عنده أن من فقده يسق
هام في األخالق والمعرفة اإلنسانية فبه (يعرف الـدين ويقـوم الخلـق، ويقتـبس العلـم، 
و يلتمس العمل الـذي هـو الزبـدة، وقـد يعـدم العمـل موجـودًا، وقـد يفقـد الخلـق والـدين 

ا هـو ثابتًا، فليس األصل كالفرع، وال األول كالثاني، وال العلة كمجلـوب العلّـة، وال مـ
فبعـد العقـل يـأتي الـدين و الخلـق، والثالثـة  11قائم كالجوهر كما هـو دائـر كـالعرض)

دعائم العالم، وأركان الحياة، وأمهات الفضائل، وأصول مصالح الخلـق فـي المعـاش 
والمعاد وذلك (ألن الدين جماع المراشد والمصالح، والخلق نظام الخيرات و المنافع 

  .12والعلم رباط الجميع)
م مهم للدين، فبـه يصـح، ومهـم أيضـًا للخلـق فبـه يظهـر، ولكـن البـد مـن العمـل والعل

  فهنا تأكيد آخر على أهمية العمل. 13للعلم، ألنه به يكمل
فــــأخالق المســــلم فــــي تصــــوره إنمــــا تقــــوم علــــى التصــــديق بالعقائــــد أوًال، واالتصــــاف 
 بصـــفات أخالقيـــة معينـــة (أو بفضـــائل)، والتنحـــي عـــن أخـــرى (رذائـــل) نـــص عليهـــا

القـــرآن والســـنة، فمـــن الرذائـــل مـــثًال التـــي يجـــب الـــتخلص منهـــا والبعـــد عنهـــا، دنـــس 
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المــالل، ولجــاج الطمــع، ومــن الفضــائل الواجــب التحلــي بهــا أن يكــون لــه مــن البشــر 
نصــيب ومــن المســاهمة موضــع. وأن يحظــى بــالعلم، ولكــن النــاس تتفــاوت فــي هــذه 

لدين، وفي الخلق، وفي العلـم، الخصال السالفة الذكر، أي تتفاوت في العقل، وفي ا
در نصـــيب كـــل ومـــن هنـــا يـــأتي الـــذم والمـــدح، أو االســـتهجان واالستحســـان علـــى قـــ

  إنسان من هذه األخالق.
ــــة، فهــــو يرجــــع ف ــــاهيم أو النظري ــــة، بجانــــب المف ــــالمواقف األخالقي التوحيــــدي يهــــتم ب

ل، الموقف األخالقي لإلنسان إلى عوامل عديدة، أو على األقل يرصـد ذلـك ويتسـاء
فمـــن ذلـــك الطبـــع والخلـــق، ومـــن ذلـــك أيضـــًا العوامـــل أو الظـــروف الخارجيـــة ســـواء 
تمثلــت فــي ظــروف اقتصــادية أو فــي تربيــة معينــة ينشــأ عليهــا اإلنســان بطبعــه أميــل 

  إلى الشر. 
ويقول التوحيدي على لسان ابن السماك (لوال ثالث لم يقع حيف، ولم يرسل سـيف، 

. ممـا يظهـر 14وجـه، وسـلك أنعـم مـن سـلك) لقمة أسـوغ مـن لقمـة، ووجـه أصـبح مـن
تأكيـد ألثــر هـذه العوامــل فـي دوافــع الصــراع اإلنسـاني وبالتــالي فـي الحيــاة األخالقيــة 

  لإلنسان، فلوال االقتصاد أو المال والجنس، ما وقع ظلم وال صراعات وحروب.
مـن حيـث أثـره علـى الموقـف األخالقـي لإلنسـان يقـول (ولحـا ولذلك ففـي ذكـره للفقـر 

 الفقـــر فإنـــه جالـــب الطمـــع، والطبـــع وكاســـب الجشـــع والضـــرع، وهـــو الحائـــل بـــين اهللا
  .15المرء ودينه وسد داونه مروته وأدبه وعزة نفسه)

فــالفقر ال يــؤثر علــى الموقــف األخالقــي فقــط، بــل وعلــى ديــن الرجــل، ويفقــد صــاحبه 
وهـو الموضوعية، ويبعده عـن االعتـدال، فهـو أقـرب إلـى التفـريط إذا مـدح، وٕاذا ذم، 

يؤثر على نفسية اإلنسـان وسـلوكه، ويعبـر التوحيـدي عـن ذلـك، فصـاحب الفقـر (إن 
مدح فرط، وٕان ذم أسقط، وٕان عمل صالحًا أحبط، وٕان ركب شيئًا خلط وخـبط، ولـم 
أر شيئًا أكشف لغطاء األديب، وال أنشف لماء وجهـه، وال أذعـر لسـرب حياتـه منـه، 

اســاته والتجلــد عليــه، لفــي شــغل شــاغل وٕان الحــر األنــف، والكــريم المتعيــف، مــن مق
  .16وموت مائت)

  األخالق وقوى النفس
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واألخالق في اإلنسان إنما ترجع إلى أن  له قوى ثالثـًا، أو قـوى ثالثـًا للـنفس، وهـي 
الـــــــنفس الناطقـــــــة، والـــــــنفس الغضـــــــبية، الشـــــــهوانية، وهنـــــــا يظهـــــــر بوضـــــــوح األثـــــــر 

لجمهوريـة يـرد األفعـال ي ااألفالطوني، فقد جعل أفالطون في النفس ثالث قوى، وفـ
اإلدراك، والغضــب، والشــهوة، فاإلنســان يــدرك ويغضــب ويحــس لــذات  -إلــى ثالثــة 

الجسم (فيقرر أن المبادئ عدة، ألن شيئًا ما ال يحدث وال يقبل فعلين مضـادين فـي 
وقت واحد من جهة واحدة فال يضاف إليه حاالت متضادة بتميز أجزاء فيه، فيجب 

زءًا ناطقـًا وجـزءًا غيـر نـاطق، لمـا نحسـه فينـا مـن صـراع بـين أن نميز فـي الـنفس جـ
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 

عدالـة، ونحـن ال والعقل فينحاز تارة إلى هذا، وطورًا إلـى تلـك، ولكنـه يثـور بـالطبع لل
نغضب على رجل مهما يسبب لنا من ألم إذا اعتقدنا أنـه علـى حـق، لـذلك كثيـرًا مـا 
يناصــر الغضــب العقــل علــى الشــهوة، ويعينــه علــى تحقيــق الحكمــة فــي مــا هــو خــاو 

طــالع أبــي حيــان التوحيــدي علــى التكريتــي إلــى ا. وقــد أشــار 17مــن العقــل والحكمــة)
، ويســـتدل علـــى ذلـــك بمـــا 18علـــى وجـــه الخصـــوصالفلســـفة اليونانيـــة واألفالطونيـــة 

يصـــرح بـــه أبـــو حيـــان فـــي اإلمتـــاع والمؤانســـة مـــن استشـــهاد بســـقراط فـــي قولـــه (قـــال 
ينبغي إذا وعظمت أال تتشكل بشكل منتقم من يسـعط أو يكـون بعالجـه داء  :سقراط

ـــه، إذا وعظمـــت أيضـــًا بشـــيء فيـــه صـــالحك، في ن تتشـــكل بشـــكل نبغـــي أبصـــديق ل
  .19المريض للطبيب)

(مثــل الحكــيم كمثــل النملــة فهــي تجمــع فــي  :وكــذلك فــي قولــه علــى لســان أفالطــون
  .20الصيف للشتاء، وهو يجمع في الدنيا لآلخرة)

  طبيعة األخالق والخلق
التوحيدي يضع أيضًا مفهومـًا خاصـًا لألخـالق فعنـده أن (الخلـق الحسـن مشـتق مـن 

  .21ل الخلق)الخلق فكما ال سبيل إلى تبديل الخلق، كذلك ال قدرة تحوي

مــن حيـث أمــزجتهم، فاإلنسـان (إذا غلبــت الحـرارة عليــه  ولـذلك يصـف أخــالق النـاس
في مزاج القلب يكون شـجاعًا بـذاًال ملتهبـًا سـريع الحركـة والغضـب قليـل الحقـد زكـى 
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الخــاطر حســن اإلدراك، وٕاذا غلبــت عليــه الرطوبــة يكــون لــين الجانــب، ســمح الــنفس 
غلبـــت عليـــه اليبوســـة يكـــون صـــابرًا، ثابـــت الـــرأي، ســـهل التقبـــل كثيـــر النســـيان. وٕاذا 

  .22صعب القول، يضبط ويحتد ويمسك ويبخل)
وقــد يبـــدو هــذا القـــول وكأنـــه يــذهب بكـــل أمــل فـــي أي إصـــالح، ويلغــي الـــدعوة إلـــى 
الخلــق الحســن، والتحلــي بمكــارم األخــالق، وكأنــه ال تبــديل ألحــوال العبــاد، وبالتــالي 

التــذكير، إال أن أبــا حيــان يتــدارك ذلــك بعــض فــال مبــرر حتــى للنصــح  واإلرشــاد أو 
الشيء، فيجعل لذلك بفضـل الفائـدة أو التقـاء الضـرر، ولـذلك يقـول: (لكـن الحصـن 
علـــى إصـــالح الخلـــق وتهـــذيب الـــنفس لـــم يقـــع مـــن الحكمـــاء بالعنـــاء والتجريـــف، بـــل 
لمنفعــة عظيمــة موجــودة ظــاهرة، ومثالــه الحبشــي يتــدلك بالمــاء،  والغســول ال يســتفيد 

ضــًا، ولكــن يســتفيد نقــاء شــبيهًا بالبيــاض، ويقــال للمهــذار (أكفــف)، ال ليكــف عــن بيا
النطـــق، ولكـــن ليـــؤثر الصـــمت، ويقـــال للموتـــور (ال تحقـــد) ال ليـــزول عنـــه مـــا حنـــق 

  .23عليه. ولكنه ليتكلف الصبر، ويتناسى الجزاء على هذا أبدًا)
الضـد، فالتوحيـدي وأحوال اإلنسان مختلفة، وكـل مـا يـدور عليـه ويحـور إليـه مقابـل ب

يبــدأ فيــذكر هــذه األضــداد، أال يــدور وجــوده كلــه بــين الحيــاة والمــوت، فــإن لــم تكــن 
  ادات بهذا الوضوح، فشبيهًا بالضد.اعتق

و كيـف يتخـذ موقفـه، فيــرى يضـع منهجـًا لإلنسـان كيـف يختـار بـين هـذه األضـداد أو 
مها. وٕامـا ن كانت في مجال األخـالق أن يجتلـب محمودهـا ويتجنـب مـذمو أن عليه إ

إذا كـــــان األمـــــر خاصـــــًا بالحيـــــاة والمـــــوت، فهمـــــا ليســـــا مـــــن األخـــــالق وال يعالجـــــان 
باالجتهــاد، ولكــن النــوم واليقظــة، و إن كــان أيضــًا ليســا مــن األخــالق، إال أنــه يمكــن 

  في االختيار. وفِّقلإلنسان أن يقف عند حد الضرورة، فيكون بذلك قد 
عتهـــا، والتوحيـــدي يـــرد األخـــالق إلـــى وهـــو يضـــيف هـــذه األخالقيـــات بردهـــا إلـــى طبي

، فهو يقول في ذلك (األخالق تبعة للمـزاج فـي األصـل، ولـذلك 24المزاج في األصل
قلنا: إن الخلق، والولد شبيه بوالده، وفي الجملة كل ما يمكن أن يقال فهـي اإلنسـان 
(ال تفعل هذا)، وأقل من هذا، وكف عنه، فإنه في باب األفعال أفعـل، وكـل مـن لـم 
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ز أن يقال ذلـك فيـه، فهـو بـاب األخـالق أدخـل، ثـم لـبعض هـذا نسـبة إلـى الخلـق يج
  .25أما ظاهرة غالبة، وٕاما خفيف ضعيفة

وهو فيما يبدو يعول كثيرًا على مسألة المزاج والخلـق، ويـرى الباحـث أنـه بـذلك يقلـل 
مـــن المســـؤولية الملقـــاة علـــى عـــاتق اإلنســـان أخالقيـــًا مـــع أنـــه قـــد أوضـــح أن تميـــز 

ن باالختيــار وأن ســلوكه اختيــار ال إلهــام، ولكنــه لــو كــان كــذلك فكيــف يحيــل اإلنســا
ال يقلـل ذلـك مـن قيمـة التربيـة خالقية إلى الخلق أو المزاج، ثم أمعظم الصفحات األ

  التي كثيرًا ما أشار التوحيدي إلى أهميتها في السلوك.
منهـا مـا اب و وعنده أن بعض هذه الصفات ترد إلى الخلق ومنها ما يرد إلى االكتسـ

  يرد إلى االثنين معًا.
وترتبط الحياة وقيمتها بالقيم األخالقية 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 األكــل والشــرب والتلــذذ والتمتــع، فــإن فــي تكميــل الــنفس الناطقــة باكتســاب الرشــد 
لهــا وأبعــاد الغــي عنهــا مــا يســتوجب أضــعاف العمــر، فكيــف إذا كــان العمــر قصــيرًا، 

. وبهــذا الســياق نجــد مــا يقولــه عــادل العــوا فــي 26وكــان مــا يــدعو عليــه الهــوى كبيــراً 
ن األخــالق تبحــث باإلنســان الــراهن وتنظــر بــأ :قضــية ربــط الحيــاة بالقيمــة األخالقيــة

إليــه علــى ضــوء واقعــه الصــحيح نظرتهــا إلــى كــائن يبــذل جهــده لتحقيــق تــوازن بــين 
. وعلى اإلنسان إذن أن يسـعى فـي محاولـة تهـذيب نفسـه واكتسـابها 27فاعليات كثيرة

الفضائل، فإذا كان الخلق من الخلق، وٕاذا كان قد بدأ من كـالم مفكرنـا أن الصـفات 
خالقيــة أقــرب إلــى الطبــع إال أنــه يؤكــد أن علــى اإلنســان أن يســعى ســعيه، وفــي األ

سعيه هذا عليـه أال (ييـأس مـن إصـالح مـا هـو مسـتطاع، ولـيس لـه أيضـًا أن يرجـو 
  .28ما ليس بمستطاع، القتداره على صالح ما هو مستطاع)

األخــالق نلمــح اهتمامــه بمبحــث الخــالق، ونــرى تأكيــده علــى  وفــي كالمــه عــن حيــاة
فكرة أن الخلـق تـابع الخلـق بالمضـارعة اللفظيـة وبالتـالي نجـد أن كالمنـا نـوعين مـن 
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الخلق األول: يزول بالرياضة كـل الـزوال أو يقـل بعـض اإلقـالل وبالجملـة يمكـن أن 
  .29يتغير ويتبدل، والثاني: صورة ال يطمع في البراءة منه، والطهارة عنه

تحديد األخالق ال يصح إال بضـرب ومع ذكر فمفكرنا ينسب إلى السجستاني قوله (
من التجوز والتسمح، وذلك أنها متالبسة تالبسًا ومتداخلـة تـداخًال والشـيء ال يتميـز 

. 30عـــن غيـــره إال ببينونـــة واقعـــة تظهـــر للحـــس اللطيـــف، أو تتضـــح للعقـــل الشـــريف)
ويذكر على لسان السجستاني أيضًا نفـس الـرأي السـابق الـذي ذكـره منسـوبًا إليـه فـي 

الحيــاة مــن أن الخلــق تــابع للخلــق ممــا يؤكــد أن الــرأي للتوحيــدي أو أنــه علــى رســالة 
(واألخالق والخلق مختلطة، فمنها مـا  :أقل تقدير، أخذ به إذ يذكر للسجستاني قوله

اختالطه قوي شديد، ومنها ما اختالطـه ضـعيف يسـهل، ومنهـا مـا اختالطـه نصـف 
وينبو العالج عن بعضـها، والحـزم بين اللين والشدة، وهذه ينفع العالج في بعضها، 

  .31يقضي بأال يتهاون بما يقبل العالج ألجل ما ال يقبل العالج)
وكــل إنســان عنــد مفكرنــا ال يخلــو مــن تقصــير واجتهــاد، وبلــوغ الغايــة وقصــور عــن 

، فكـــل شـــخص فيـــه 32النهايـــة، وتشـــارك فـــي المحامـــد والمـــذام، والمســـاوئ والمحاســـن
ا يحمــد، ومــا يــذم، ولكــن المهــم أي الصــفات الســيء والحســن، وفيــه مــن الصــفات مــ

تغلــب؟ أهــي الصــفات المستحســنة أو المســتهجنة، وليســت المســألة فــي الكــم أو فــي 
عدد الصفات، ولكن إذا كان مع الحسن الصفات ما يفسد صـفاته المستحسـنة، وٕان 
كــان مــع الســيء أو الالأخالقــي مــا يغطــي مســاوئه أو صــفاته المســتهجنة، فــإن ذلــك 

ن يغيـــر مـــن القيمـــة األخالقيـــة لســـلوك الشـــخص (وكمـــا وجـــدنا الســـيئات مـــن شـــأنه أ
  .33يحبطن الحسنات، وكذلك قد وجدنا الحسنات يذهبن السيئات)

ومــع ذلــك، فاألغلــب عنــد التوحيــدي هــو عــدم الثقــة فــي اإلنســان، أو أنــه ال يحســن 
الظن به، فالنقص أغلب على الجمهور فـي كـل حـال (واإلحسـان مـن اإلنسـان زلـة، 

  .34لجميل منه فلتة، والعدل منه غريب، والعفة فيه عرض ضعيف)و ا
هذا هو مجمل آراء التوحيدي في المسائل األخالقية، وال يخرج مفكرنا عن المفـاهيم 

ــــة، مــــع تــــأثره بــــبعض االتجاهــــات اليونانيــــة، وخاصــــة األفالطونيــــة ، شــــأن 35القرآني
بية حــاول أن يقــدم الفالســفة اإلســالميين، وشــأن مســكويه، الــذي ربمــا وٕان كانــت ســل
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مـذهبًا، فوضـع آراء شـتى مــن النظريـات اليونانيـة والمفــاهيم اإلسـالمية، وٕان لـم يفلــح 
في التوفيق بينها من حيث التفاصيل. كما أنه (قد جعل للدين أثره الكبيـر فـي تقـويم 

. إن التوحيدي لألسف لـم يمهلـه القـدر ليكتـب رسـالته 36األخالق والوصول للسعادة)
  كيف كان سيعرض لمذهبه في األخالق.نحكم في األخالق ل
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  األصولية في األديان

  الدوافع والسمات المشتركة

 *عامر الحافي

بغض النظر عن بين األصوليات الدينية هذه الدراسة إلى كشف أوجه الشبه والتماثل  تسعى
المختلفة وذلك من خالل تناولها كظاهرة اجتماعية وٕانسانية ال تقتصر ا الخاصة وأسمائها عناوينه

  على مجتمع بعينه.
ها جميعًا إلى سوف نختبر مدى صحة الفرضية التي توحد بين األصوليات وتردّ  وبعبارة أخرى

  دوافع ومنطلقات متشابهة وهذا لن يكون دون مقارنة موضوعية لتلك األصوليات.
 رعلى شعو  ينطوي قد وال شك أن هناك من يفهم بأن مجرد المقارنة بين األصوليات المختلفة

هذا باإلضافة مدى صعوبة الخوض في هكذا قضية.  يؤكد ما التجاهه أو معتقده وهذا صانتقاب
إلى التأثير الكبير للتوجيه السياسي واإلعالمي الغربي لمصطلح األصولية واختزاله باألصولية 

  اإلسالمية.
والسياسية على مدى التاريخ اإلنساني وبين شتى  األصولية كظاهرة اجتماعية لها تمثالتها الفكرية

 داخلية قبل أن تكون خطرًا على اآلخر فهي تعتقل على مشكلة تنطويافات  أتباع األديان والثق
الحتجاج الغاضب نتيجة لعدم االستقرار اعقل اإلنسان وتختزل مدركاته وهي تمثل حالة من 

  إلنسان.لالنفسي واالجتماعي وغياب الحقوق األساسية 

 دوافع األصولية وعلم النفس االجتماعي

ي الحديث في دراسته لدوافع السلوك االجتماعي على الجوانب يركز علم النفس االجتماع
الشعورية المعرفية أكثر من تركيزه على الدوافع الالشعورية المرتبطة بالعواطف والرغبات وٕاذا 
اختبرنا هذا االتجاه في دراسة الحركات األصولية الدينية فإننا نتجاوز جانبًا غاية في األهمية 

  العاطفية لتلك األصوليات. يتمثل في البنية النفسية

من األهمية بمكان أن نقارب بين دراسة االتجاهات التعصبية في علم النفس االجتماعي وبين 
اتجاهات »دراسة األصوليات الدينية خاصة وأن مجمل الدوافع والسمات العامة لما يطلق عليه: 

والذي يعتبر من أهم دوافع مثًال  «اإلسقاط»على الحركات األصولية الدينية، فـ ينطبق «تعصبية
السلوك االجتماعي والمفسر األساسي المستعمل في دراسة االتجاهات التعصبية ضد اآلخر 

                                                 
  باحث من األردن . * 
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والعداء بسبب شعور المتعصب أن اآلخرين يضمرون له  الكراهية(األقليات مثًال) والذي يبرر 
  شعوره على غيره.نفس الكراهية والعداء دون أن يدري بأن هذا الشعور قد يكون مجرد إسقاط ل

أحد أهم المفاهيم المستعملة في تفسير ظاهرة التعصب وهو يعني  «التمركز العرقي»تمثل مفهوم 

النظر إلى الجماعة التي ينتمي إليها على أنها مصدر للحقيقة واألحكام على اآلخرين وهي 

هيم تتجلى (الجماعة لعرقية) تترفع وتتميز عن الجماعات األخرى وسوف نالحظ أن هذه المفا

  .بصورة واضحة في الفكر األصولي الديني

تقوم على معتقد ديني أو سياسي مع الشكل الثقافي أو »يعرف جارودي األصولية بأنها: 
في عصر سابق من تاريخها، وهكذا تعتقد أنها تمتلك حقيقة المؤسسي الذي تمكنت من ارتدائه 

كريًا للذين يكرهون التكيف مع ظروف الحياة فاألصولية تمثل استعدادًا ف .1«مطلقة وأنها تفرضها
الحديثة ينتج عنه جمود وتصلب في معارضة كل نمو أو تطور من خالل استنادهم إلى عقيدة 

محافظ متصلب في »تراثية، وقد تطور هذا المصطلح من االستخدام الديني ليشمل كل مذهب 
  .2«موضوع المعتقد السياسي

امتالك حقيقة أخيرة، كاملة، مطلقة، وكان ذلك اصطفاء  فكل حركة دينية أو سياسية تدَّعى
  .3إلهي، وتدعي أن رأي اآلخرين الٍغ وال قيمة له

  : 4حدد روجيه غارودي المكونات األساسية لألصوليات بالعناصر اآلتية
  الجمود ورفض التكيف ومعارضة التطور. – 1
  العودة إلى الماضي واالنتساب إلى التراث. – 2
  امح والعداء مع اآلخــر.عدم التس – 3
  .االنغـــالق – 4

فأي حركة أو جماعة يتسم فكرها بالعناصر المذكورة سابقة فإنها تكون حركة أو جماعة أصولية 
  سواء كانت دينية أم غير دينية.

  :5وضع إيان لوستيك في دراسته عن األصولية اليهودية ثالثة محددات لمصطلح األصولية وهي
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  على معطيات ال تقبل المساومة. أن تبني نشاطها – 1
  أن يكون سلوكها موجه من مصدر السلطة المتعالية.  - 2
  أن تعمل على إحــداث التغيير الشامــل. – 3

وقد أخرج لوستيك بهذه المحددات العديد من الحركات الدينية اليهودية مثل اعودات، ينطوري 
صورة في غوش ايمونيم (جماعة اليمان) كارتا، الطوائف الحسيدية، وكأن األصولية اليهودية مح

  وال تخرج عنها.

ويالحظ عند المقارنة بين المحددات عند كل من جارودي ولوستيك بأن جارودي أضاَف البعد 
التاريخي الذاتي في حين ركز لوستيك على الجانب العملي والسياسي على حساب المنطلقات 

  نها ظاهرة جديدة في التاريخ اليهودي.العقدية والفكرية، وأظهر األصولية اليهودية وكأ

  ويؤكد هذا التباين مدى اإلشكاالت في التعاطي مع مصطلح األصولية بين الباحثين المعاصرين.
، فالحركات اإلسالمية التي تهدف إلى تحرير أصوليةجميع الحركات الدينية هي حركات  ليست

الستفادة من تجارب الشعوب كما العقل اإلسالمي من الجمود وفتح باب االجتهاد والحوار وا
يتجلى ذلك مع األفغاني ومحمد عبـده ومحمد إقبال ليست حركات أصولية وٕانما هي حركات 
إإلصالحية تنويرية تتجاوز القوالب النمطية للفكر األصولي وتسعى إلى تطوير المفاهيم 

  والتصورات الدينية على ضوء المعارف العلمية واإلنسانية الحديثة.
العقلي ويخلط  والتقبيحية الدينية تمثل امتدادًا للفكر الذي يرفض تعليل األحكام والتحسين األصول

ة دورها في صياغة اآلراء بين األصول والفروع وال يعطي للظروف التاريخية واالجتماعي
  .والمواقف

  دوافع التدين و  الدينية األصولية 

من النظر والتفكر في الطبيعة ثم راحت  تذهب بعض الدراسات إلى أن العقيدة الدينية قد بدأت
التي  «الغريزة العقلية»تبحث في كائنات روحية تقف خلفها وُتسيطر عليها، ومن خالل هذه 

  بمعانيها اإلنسانية. 1تتطلع إلى فهم الطبيعة والعالم جاءت تصورات األلوهية

الدؤوب عن في سياق بحثه  «غير المقدس»و  «للمقدس»لقد صاغ الفكر الديني مفهومه 
، وهذه الدوافع النفسية «اإلنساني»و  «اإللهي»الحقائق الروحية والذي يرجع إلى إحساس بثنائية 
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لهذه الثنائيات ما يزال لها الحضور األوفى في الثنائيات الدينية المفاهيمية والصراعية والتي 
  .كر األصولي الديني حتى يومنا هذاتشكل إحدى أهم السمات في الف

قنا من المقولة التي تشير إلى أن دوافع اإلنسان النفسية تسير جنبًا إلى جنب مع حياته إذا انطل
المادية، فإن دوافع األصولية الدينية هي دوافع متجددة ومتواصلة مع المحيط السياسي 

  واالقتصادي واالجتماعي لإلنسان األصولي.

ة فإن هذا الشعور بالخوف والرهبة من يمثل الشعور بالخوف دافعًا أساسيًا في نشأة العقيدة الديني
ذلك شعور آخر يوازيه ويلطف من حدته. القوى العلوية ال يكفي لتفسير الفكرة الدينية، وال ُبد من 

أن الخوف إذا استأثر بالنفس سحق اإلرادة وولد اليأس من إمكانية الخالص، ولذلك ال ُبد 
وهذه المعادلة نفسها لها  1نقطة التوازن لإلنسان باستمرار من شعور باألمل والرجاء ليصل إلى

حضورها في الفكر األصولي الديني وآليات خطابه الذي يجمع بين استغالل مشاعر الخوف من 
  العقاب واإلحساس بالذنب ويوجهها نحو الثواب العظيم والسعادة في العالم اآلخر.

ن منُذ نشأته على أثر شعوره إلى أن العقيدة الدينية تتولد في اإلنسا «وجيست ساباتيهأ»ويذهب 
بمناقضة جوهرية بين حساسيته وٕارادته، وهما القوتان اللتان تتألف منهما حياة النفس في أيسر 

، «الخارج إلى الداخل»مظاهرها فالنفس تقوم على حركتين معاكستين:  احداهما تتجه من 
اء على النفس بواسطة فالحركة األولى تمثل تأثير األشي. «الداخل إلى الخارج»واألخرى من 

وهاتين الحركتين ال  اإلرادةاإلحساس والحركة الثانية تمثل مجاوبة النفس على األشياء بتوسط 
تنطبقان تمام النطباق، ذلك أن الحساسية تسحق اإلرادة وتكبتها، فكلما اندفعت اإلرادة من داخل 

كئيبة مبتئسة، وهذه النفس، وارتطمت على صخرة األشياء الخارجية فانكسرت عليها رجعت 
الصدمات والمنازعات المستمرة بين النفس والعالم الخارجي هما السبب األول لكل أنواع اآلالم، 

  .2ولكنهما في الوقت نفسه هي منبع النور

فاالحساس واإلرادة والتناقض بينهما يمثل دافعًا أساسيًا في البحث عن صيغة دينية تضفي على 
والرضا وال شك أن إحساس الحرية والبحث عن الهوية والكرامة وتجاوز  الواقع اإلنساني االستقرار

القهر واالستبداد يمثل دافعًا أساسيًا عند اإلنسان األصولي خاصة إذا تأملنا في صخرة الواقع 
  االستبدادي والطبقي في محيطنا االجتماعي والسياسي.
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ين إحساســه وٕارادتــه وبــين العلــم بــ 1«المناقضــة العامــة»وعنــدما يصــل الفكــر اإلنســاني إلــى نقطــة 
ــــة فـــي  ــــد األصوليـ والعمـــل وبـــين التفكيـــر والحركـــة بـــين قـــوانين الطبيعـــة وقـــوانين األخـــالق فإنـــه يجـ

  انتظــاره.

بين دوافع التدين عمومًا والدوافع التي تقف وراء االتجاهات  دراسة العالقةمن هنا ال ُبد 
لون بهذا التفريق ويعتبرون دوافعهم باستمرار هي األصولية، هذا بالرغم من أن األصوليين ال يقب

  دوافع أخالقية ودينية.
الدراسات النفسية واالجتماعية  ندرةوالذي يزيد من صعوبة التفريق بين المتدين واألصولي هو 

لذلك قد للدين في العالم العربي واعتبار التدين كظاهرة فطرية ميتافيزيقية تتجاوز عالم األسباب 
  نقدًا لإليمان وتجاوزًا للفطرة.يمثل نقد دوافع األصولية الدينية أن  يعتقد البعض

ض األصوليين اليهود يتعاملون مع مصطلح األصولية بنفس المنطق عمن الالفت للنظر أن ب
سببًا رهاب إلالذي يطرحه بعض األصوليين المسلمين عندما يجعلون من وصفهم باألصولية أو ا

فهذا جوناثان  اسية واإلعالمية لهذه المصطلحات.لدالالت السيللفخر واالعتزاز دون إدراك ا
إذا كانت اليهودية تأمرنا بأن نكون أصوليين، فلنكن »ساكس رئيس حاخامات بريطانيا يقول: 

  .2«كذلك وبكل افتخار ودون دفــاع
 «أم األصوليات»بر في إنتاج األصوليات وهو بحسب تعبير جارودي الغرب كان له الدور األك

و الذي أنتج األصوليات الدينية والرأسمالية والصهيونية في حين أن األصوليات اإلسالمية فه
من الدوافع الداخلية العديدة لألصولية اإلسالمية إال أن  فبرغم. 3«أصوليات منعكسة»ليست إال 
  الخارجية يبقى لها األثر األكبر في تشكيل خطابها وتحديد أهدافها. األسباب

القمع واالضطهاد واالنحالل األخالقي وكمحاولة لالنفالت من بفعل على الشعور فهي تأتي كردة 
  الهيمنة االستعمارية.
واالغتراب أمام النماذج الثقافية  باإلهمالالشعور تدفع إلى األصولية التي ومن أهم األسباب 

في والحضاري والسياسية التي تبنتها بعض الدول اإلسالمية دون االلتفات إلى مدى التباين الثقا
  بين تلك النماذج والبناء الفكري والثقافي السائد.

 إخفاق الدول القطرية أمام التحديات السياسية والعسكرية الخارجية خاصة هزيمةوقد أدى 
صدمة قوية مزدوجة أثرت في نشأة األصولية اإلسالمية التي بدأت ُتعيد إلى حدوث  م1967

كان  «القدس»د إلى الصيغة القديمة لالنتصار فسقوط النظر في الفكر القومي واليساري وتعو 
سهم استيالء الدولة أومن ناحية ثانية  الثقة بالهوية والعقل اإلسالمي. بمثابة الزلزال الذي هز

                                                 
 .144، صالــديـندراز،  -  1
 .92، صاألصوليةالنداو،  -  2
 .7صوليات، األصارودي، ج -  3



 -6 -

اليهودي الذي رأى فيه نوعًا من تحقيق  الصهيونية على القدس إلى إحداث صدمة في الوجدان
من الحركات األصولية اليهودية للعديد آلخر الذي سيعطي النبوءات وتأكيدًا على موثوقية النص ا

  الكثير من األتباع واألنصار.
  السمات الفكرية المشتركة لألصوليات الدينية

  تضخم النزعة العقدية

مع الدول والمجتمعات األخرى كمعطيات عقدية ال تتحرك إال في دائرة تتعامل األصولية الدينية 
الدين والعقيدة، ومن ُهنا كان تركيز األصولية اليهودية (كاخ، وعوش ايمونيم مثًال) على كراهية 
المسلمين والعرب لهم بسبب منطلقاتهم الدينية وبنفس المنهج فإن التعامل مع الغرب وٕاسرائيل 

األصولية تسعى ل ذلك يؤكد أن ى النيل من الدين والقضاء عليه. كتهدف إلكدول دينية عقدية 
قد انتصر بالعقيدة  «العدو»األصولية باألصولية والعقيدة بالعقيدة فما دام اآلخر  مقابلةإلى 

  بالعدو أكثر مما هو خيار إنساني حـر. «كنكاية»فالرجوع إلى الدين يأتي ُهنا 
  الشعور باالضطھاد

م في استقطاب األنصار ب األصولي الكوارث والمآسي التي تقع التباع ديانتهالخطا استغل
الهوليكوست (المحرقة النازية لليهود) وفسرتها رت معليهم فاألصولية اليهودية استثواالستحواذ 

  .1العناية اإللهية كعقوبة إلهية على الخطايا التي وقع بها اليهود وكحافز للتوبة والعودة إلى كنف
رئيس حاخامات انجلترا السابق بـ أثر هذه التفسيرات الالهوتية  «اللورد جاكوبتس»َر وقد أق

  .2للمحرقة في زيادة نفوذ وحيوية األصولية اليهودية

  اآلخر  في الفكر األصولي الديني
المبالغة والتضخيم في إظھار خطر اآلخر ومؤامراته المستمرة في القضاء على  -

طاب نسانية بطريقة تهويلية بهدف تسويغ الخأو في وصف مشكالت اإلالذات، 
وكمثال على ذلك التهويل في الحديث عن المحرقة  الشمولي واالنقاذي لألصولية.

شوكة في »اليهودية وتلك القصص التي يذكرها الحاخام مائير كاهانا في كتابه: 
. والتي يذكر فيها روايات مأساوية لقتل اليهود في فلسطين على أيدي 3«عيونكم

 المسلمين !.

النظر إلى اآلخر وقراءة مواقفه من خالل العقل األصولي وآلياته وليس من خالل   -

وهكذا يصبح الفھم الموضوعي لآلخر فالفكر األصولي يلبس منطلقاته لخصومه، 
أي صراع يمثل حربًا دينية ممتدة ومستمرة لحرب قديمة (االستعمار الغربي كامتداد 

هم امتداد لألعداء القدماء لبني إسرائيل (العمالقة) كما  العرب»للحروب الصليبية) و 
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وينم والمعركة الفاصلة (هرمجدون) كامتداد لألعداء القدماء يما شهو الحال مع غو 
 للمسيح في الفكر األصولي البروتستانتي.

وهذا يؤكد مدى التشابه في بناء التصورات وتفسير التاريخ لدى الحركات األصولية 
  الدينية.

آلخر ھو النقيض المطلق للذات فال يمكن قبول التسوية معه أو حتى احترامه ألن أن ا
  ذلك يمثل تھديداً مباشراً لتفرد الذات وقداستھا.

جمعيها مصطلحات تتفق في مضامينها اإلقصائية  «أعداء المسيح»و «الكفار»و «لغوييما» :ـف
يتجلى في الخطاب األصولي  كما «من ليس معي فهو ضدي»واالستعدائية وتنطلق من مقولة: 

  للمحافظين الُجدد.
إلى معسكرين األول هو معسكر الخير، فالعالم يقسم النظرة الثنائية للعالم ومجتمعاته البشرية  -

هو معسكر الشر، الكفر، الباطل ، والثاني: «بالذات األصولية»اإليمان، الحق والذي يتمثل 
  والذي يتمثل باآلخـر.
تأكيد  ئية من خالل القديم والجديد واألصالة والمعاصرة والدين والعلم رغمكما تتجلى هذه الثنا

  الخطاب األصولي على وحدة المعرفة ووحدة الحقيقة.
  الديني. األسس المعرفية للفكر األصولي

سواء األصولية اليھودية أم المسيحية  «نص مقدس»ترتكز األصولية الدينية على  -

، والنصوص الدينية تنتج نمطًا وخاصة السلفية واإلسالمية ةالبروتستانتيوخاصة 
 .1من المفاهيم المشتركة والمعرفة الخاصة باتباع تلك النصوص

فوق التاريخ وذات صالحية »فاليهود األصوليون ينظرون إلى التوراة على أنها 
  .2«أبدية

لمدى ال يأبه للعقل الفلسفي والعلمي لذلك، عن موقف ھدمي الديني  يصدر الفكر األصولي 
  التناقض بين نصوصه المؤسسة وبين العقل أو العلم.

فالفهم األصولي للدين يشير إلى أزمة في فهم الدين، ومشكلة في الهوية في الدرجة األولى ثم 
إلى إشكاالت إجتماعية وسياسية في الدرجة الثانية، بالرغم من محاولة األصوليين إنكار ذلك 

   .والقفز فوق جميع المعطيات الواقعية
والعقل األصولي في تمثالته الدينية يتجاوز السنن االجتماعية والقوانين الطبيعية كما أنه لم 
يستوعب آليات تنزيل األحكام وظرفيتها فالخطاب األصولي ينتزع النصوص الدينية من سياقها 

  .1ويحولها إلى معاٍن مطلقة تطبق على كل المجتمعات واألجيال
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ألنها تمثل نقيضًا  ء والمواقف ورفض النقد واالجتھادالوثوقية المطلقة في اآلرا -
وتشكيكًا في قداسته، ولذلك ال يمكن لألصولي أن يعترف بشرعية اآلخر  لإليمان

 وحقه باالعتقاد.

 

: أحد السمات األساسية لألصولية هو عجزها عن نقد ذاتــد الــز عن نقـالعج    -
 «نظرية نقدية»لى عدم اشتمالها على ذاتها أو مراجعة أفكارها ومواقفها وهذا يعود إ

  فالنقد يعني وفق القاموس األصولي الشك ونقصان الثقة بالعقيدة المطلقة.
ضعف القدرة على نقد الذات أو مراجعة األفكار للتداخل والتماھي بين ذات كما يعود سبب 

ين حقيقة الدين للدين وب افهمهبين طريقة فاألصولية الدينية تدمج   ،األصولي وعقيدته النظرية
وهذا يجعل إمكانية إعادة الفهم أو المراجعة أمرًا غاية في الصعوبة ألنه سوف يفسر عندهم بأنه 

  انتقاد للدين ذاته.
يبرر طرد وتشريد تبني الموقف ونقيضه فالوعد اإللھي لشعب إسرائيل باألرض المقدسة  -

كارثة أو محرقة مهما كانت  الشعب الفلسطينين لكن طرد الشعب اليهودي أو اضطهاده ُيعد
الدوافع والمبررات، ودعوة األصولي إلى عقيدته ُيعد واجبًا وحقًا ال يقبل الجدال ولكن دعوة غيره 

غرب كما يوصف في العديد من الكتابات إلى عقيدته ُيعد باطًال وخطًأ ال يمكن قبوله وال
يوصف بأنه صليبي عقائدي.   األصولية يقوم على الفكر المادي واإللحادي وهو في ذات الوقت

  وكل هذه المفارقات ال تعني شيئًا عند األصولي.
  

  والخالص المسيحاني الدينية  األصولية
واألفكار تمثل عقيدة المسيح المنتظر ومعتقدات نهاية الزمان عامًال أساسيًا في توجيه المواقف 

ت المتحدة تنظر إلى دعم بين إتباع االتجاهات األصولية فالمسيحية الصهيونية في الواليا
كخطوة نحو الخالص المسيحاني وموقف اليهودية الصهيونية المتمثلة بالحاخام كوك إسرائيل 

تسريع مجيء المسيح وأما في لخطوة  اواألحزاب الدينية القومية تنظر إلى الصهيونية على أنه
ترتبط باستمرار  أنها إالوان كانت اقل حضورا  األصولية اإلسالمية فإن عقيدة المسيح المنتظر

  بالمعارك النهائية والفاصلة في نهاية الزمان والتي تمثل فلسطين قاعدتها األساسية.
  

يمثل قاعدة في فهم التاريخ وتحليل أنه والالفت في هذا النمط من المعتقدات الغيبية األخروية 
يعتقده بعض اليهود أحداثه بل وصناعته وليس مجرد عقيدة غيبية، والمثال على ذلك هو ما كان 
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وموقف أحد رموز  1«يأجوج ومأجوج»الحسيديون في غزو نابليون لروسيا بأنه بمثابة حرب 
  السلفية من حركة جهيمان العتيبي وٕامكانية تأييده فيما لو كان هو المهدي !.

كما أن تحطيم المسجد األقصى يرتبط بعملية الخالص اليهودي كما هو الحال في أدبيات غوش 
مرحلة ضرورية لمجيء المسيح وقد أسهمت عقيدة  وهو يمثل 2يم واتباع الحاخام كوكايمون

الخالص المسيحاني اإلعجازي في جمود الفكر السببي في ذات الوقت التي شكلت فيه الرؤية 
  .3السياسية لكثير من الحركات الدينية األصولية

األخير والحاسم بين أتباع الحق واتباع  ال بُد أن يحدث النزالاالعتقاد باقتراب نھاية العالم وأنه 

ً التباع الحق. العقيدة ليست مجرد عقيدة  وهذه   الباطل وأن النظر في ذلك النزال سيكون حليفا
االعتقاد تاريخية تصيغ المواقف واآلراء السياسية وتنتج نوعًا من  رؤية مستقبليةإيمانية وٕانما هي 

وأنه ال يتوقف حتى يتحقق االنتصار  ألمم األخرىبحتمية الصراع بين الجماعة األصولية وا
  الحاسم.

االعتقاد بوجود خطة إلھية توجه التاريخ نحو ذات األھداف التي تؤمن بھا تلك الجماعة، وبذلك 
وھذا يقدم تسويغاً جاھزاً في نظرھم ته يئشفھم ينظرون إلى أنفسھم على أنھم منفذين إلرادة هللا وم

  ه.لكل عمل يمكن أن يقوموا ب

 المؤمنة أو الطائفة الثابتة على الحق ھو اعتقاد مشترك بين األصوليات الدينية «البقية»  -

فهناك مجموعة استثنائية ومميزة تمثل الحق في كل مرحلة من مراحل التاريخ وهم امتداد ألنموذج 
كاملة هي التي تملك الحلول ال «البقية»قديم يعبر عن المرحلة الذهبية للفكر األصولي وهذه 

  لمشاكل اإلنسانية جمعاء.
  األصولية الدينية والقيم األخالقية

لدى كثير من األصوليين الحريديم  إحدى القواعد األساسية:  االنحدار وتراجع القيم  -
ولذلك فإن الحريديم  «االنحداراألجيال آخذة في »اليهود يكمن في اعتقادهم بأن 

، وهذا الرجوع إلى األنموذج 4لورع والقدوةينظرون إلى الوراء في التعليم والقيادة وا
العناصر في الفكر  أهميعتبر احد  «المرحلة الذهبية» والذي يمثل األسمى القديم

  عمومًا. الديني األصولي 
يعطى األصولية لنفسه من الحقوق ما ال يعطيه لغيره، فهو : القيمية االزدواجية -

عض األحيان ومقدسة في غير واعية في ب ازدواجيةعلى  ينطوييصدر عن فكر 
أحيان أخرى ولذلك فهم يشعرون باالستعالء والتميز غير المعلل كجماعة أو حزب 
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مشروع إلهي يمتد من القديم وحتى نهاية  يرتبط برباط خاص مع اهللا وينطوي تحت
  العالم.

تعتبر طاعة القيادات الدينية من : الطاعة الكاملة والوالء المطلق للقيادات الدينية -
فهذه الطاعة تمثل جزءًا من نسيج مترابط يشتمل على اإلله،  سمات األصوليينأهم 

  .1النصوص المقدسة، الشروحات الدينية القديمة
ردة على اإلنسان الحضاري ويظهر حجم العوائق التي تحول يمثل اإلنسان األصولي فان  وأخيرا

بالقيم االجتماعية السائدة  دون الوصول إلى مجتمع إنساني متحضر فعندما يفقد اإلنسان الثقة
مهما  فاألصولية وبالنظم السياسية فإنه يبحث عن صيغة جاهزة وقديمة لتحقيق األمل المنشود.

تمثل خطرًا على المستقبل،  «تقنوقراطية أم ستالينية، مسيحية يهودية أم إسالمية»كانت صيغتها 
متعصبة منغلقة على نفسها  وكل المجتمعات البشرية في مذاهب «المقدس»وذلك ألنها تعتقل 

  .2وبالتالي تتجه نحو المصادمة
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  األصولية عين الحداثة
  قراءة نقدية في أفكار إرنست غلنر

  مصطفى الفي الحرازين

  
م ما يحمله من طاقة نقدية هائلة تعّطل الكتابة المحلية التي تنال من اإلسـالم مـن حيـث رغ

غلنــر بهــذه المهمــة. إذ الــنص هنــا يــدور فــي  ال ينحصــر نــص إرنســت 1قدرتــه علــى التشــّكل
دل حــول اإلســالم ليطــال جــوهر الــذات، جــدل تتشــّكل أطرافــه حقــل نفســه، حيــث يحتــدم الجــ

قابـــل مـــن جبهـــة متعـــددة المشـــارب تتميـــز األساســـية ممـــا تبقـــى مـــن فكـــر التنـــوير أوًال. وبالم
 2ا فكــر مــا بعــد الحداثــة وفلســفة العلــم الالســلطويةبديناميــة االنشــقاق والتجــاذب يحتــل نواتهــ

لـورة تتمسـك بانتمائهـا إلـى اإلناسـة محاولـة وتدور في محورها صيغ متنوعة وأحيانًا غير متب
  .3من موقعها هذا التقرب مما تسميه إسالم البيانات السياقية

المحــور ولــم ينضــبط بتلــك البيانــات ألن اإلســالم لــم  والواقــع أن غلنــر لــم يقــع فــي شــرك هــذا
وفصـلها يكن بالنسبة له سياقًا يقوم بذاته بل حقًال من األقوال التي ال بـد مـن إعـادة جمعهـا 

حاســمة مــع تلــك االنشــقاقات التــي تمــس بلحمــة وتســوية ســياقاتها ليصــبح منطلقــًا لمواجهــة 
نظام الحداثـة، أي بضـرورة القواعـد وصـالبتها واسـتمراريتها. ولهـذا بالضـبط ال يمكننـا قـراءة 

ال يسعى إلى جمعه أو توحيـده بـل إلـى إحيـاء  4«نظام التراث»ما كتبه إّال بما هو جزء من 
  بره أصل فّعاليته ومتحركيته الكامن في قدرته على توفير هذه القواعد المنشودة.ما يعت

علينا لننتقل من القراءة السردية لنص غلنر إلـى قـراءة تلـتقط هـذا الـنص  ،وانطالقًا مما تقدم
ال ينفّك عن فّعالية تحكمية في لحظـة تاريخيـة « التراثي»بما هو حقل كالمي ربما بالمعنى 

لعالقة بين اإلسـالم والغـرب أن نعـي بدايـة مـا يـوّفره هـذا الـنص مـن طاقـة مخصوصة تسم ا
سياقية ويكسر مبـدأ التنـوع سياسية استراتيجية حين يهمل كما مضت اإلشارة إليه البيانات ال

اإلناســـي لـــيلحظ المقايســـة بـــين الســـياقات التاريخيـــة والِخطاطـــات العقديـــة فـــي حقلـــي تشـــّكل 
عـن اآلخـر، حقـالن  ما هما حقالن متضايفان ال ينفّك أحـدهماالقواعد في الغرب واإلسالم ب

ال بد من تجاوز ثنائيتهما التي تستحضـرها دومـًا الجملـة النظريـة التحليليـة اللتقـاط المصـير 
المشترك الذي يجمعهما مـن حيـث انتمائهمـا إلـى حقـل األفعـال، وهـو حقـل ال تعّبـر عنـه أو 
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البرنامجيــة التــي تجيــب عــن متطلبــات ســتفهامية توضــح متحركياتــه المضــمرة إّال الجملــة اال
  5علينا أن نفعل؟ الفعل والتدخل وتقع تحت صيغة ما يسميه ليوتار: ماذا

لن نصل إلى هذا المضمر الفّعال في النص الغلنري إّال حين نكـف عـن البحـث عمـا يجـده 
ن ن قواعــد صــلبة بهــدف التصــدي لهشاشــة التنــوير الــذي أحدثــه انفصــاله عــفــي اإلســالم مــ

القواعــد علــى مســتوى اشــتغال الســلطة لنعبــر إلــى موضــع ابســتيمولوجي آخــر يفــتح لحاظــًا 
 6جديــــدًا للتبّصــــر بمــــا يمكــــن أن نســــميه الحــــد األدنــــى مــــن تعطيــــل دورة اإلســــالم الداخليــــة

وت بــين متحركيــات األفعــال واألقــوال المتعلقــة بآليــات الضــروري لعــدم تحــّول التنــازع والتفــا
ي الغرب إلى مصدر النكشاف السلطة ولمـا تغّيبـه مـن كونهـا ال تقـوم السيادة والمشروعية ف

  إّال على ضرب وٕالغاء أية أصول ثابتة سابقة عليها.
النص بقدر ما هو متكامل من حيث بناءاته ومفاهيمه قـد رهـن مصـداقيته ويبدو لنا أن هذا 

مـن المفـردات بمشروطية تحقق سلسلة من االفتراضات المتدرجة: إن مشكلة الحداثـة تتـأتى 
ألساسية وأن في اإلسـالم إذا مـا قُـرء والصيغ الهشة التي أصابت برخاوتها مفاصل التنوير ا

مــن حيــث جــوهره وهــو برأيــه تصــّلب وتمــّتن قواعــد الفــرض الُمصــاغة الطاقــة الكفيلــة لعــودة 
الحداثــة إلــى معناهــا األصــيل الكــامن بســيادة القواعــد المجــردة التــي تــؤّمن اللحمــة المنطقيــة 
للمجتمــع، وهــو التجريــد نفســه الــذي يرّكــز عليــه غلنــر حــين يفصــل بــين اإلســالم المتعــالي 

  واإلسالم الطرقي.
ومــن هنــا يبــدو اإلســالم والحداثــة بعكــس مــا تــوحي بــه ثنائيتهمــا صــورتين لمضــمون واحــد: 

ســــالم يترســــخ بــــالتطهر مــــن أشــــكال التوســــط حداثــــة تتحــــرر مــــن ميوعــــة تداوليــــة التنــــوير وإ 
للعقــل »رقيــة ومــا ارتــبط بهــا مــن ممارســات شــعبية. إن هــذا الموقــع المتميــز الصــوفية والط

التاريخيــة الــذي جعــل منــه غلنــر المعّبــر األصــيل عــن موجوديــة اإلســالم بصــيغته  7«المجــرد
فـــي الـــراهن هـــو الـــذي سيفّســـر فيمـــا بعـــد موقفـــه ممـــا ســـمي باألصـــولية بمـــا هـــي تفـــرع عنـــه 

  واستكمال حديث له.
إنما تحجب الرؤية المضمرة التي نحاول إظهارها  8ص بصيغ تقريظيةغير أن قراءة هذا الن

هنا فتصبح المقايسة بين سياقات الحداثة ولغة الوحي المتعاليـة أمـرًا ممكنـًا، وهـو مـا يحـول 
ـــداخلي حيـــث تلبـــي جميـــع  دون قـــراءة المفـــاهيم الغلنريـــة مـــن خـــالل تتبـــع خطـــوط نظامـــه ال

بط التـــداول بفّعاليــة الفــرض العبــاري الــذي يوّلـــد اآلليــات مهمــة ابتكــار الســبل واألدوات لضــ
  قواعد عامة ال يمكن للمتداولين تبديلها أو تعطيلها.



 3

  غلنر األّناس: اإلسالم كمادة للتقريب
أين يقع النص الغلنري الناقد للتنوير في السـياقات الفكريـة المتداولـة فـي الغـرب؟ بعكـس مـا 

يبدو لنا أن هذا النص على ما يحمله مـن  ،حليةيثيره من انقطاع مفاجئ بالنسبة للكتابة الم
ُمستجد غير مسـبوق ال يخـرق المحـاوالت المسـتمرة لتحسـين آليـات الحداثـة وتـدعيم أصـولها 
باسـتمرار. ولــن نـتمكن مــن فـك كنــه هـذا الــنص إّال إذا استحضـرنا هــم الحداثـة المركــزي بمــا 

ـــد ن مشـــروعية الكـــالم وســـعي مقابـــل للبحـــث عـــ 9هـــي ادعـــاء مســـتمر لالنفصـــال عـــن التقلي
والسلطة بتركيز مبدأ السيادة بما يجعل هذا المقابل نقيضًا لمـا يسـتوجبه هـذا االنقطـاع ولمـا 

 10مثلت الثورة الفرنسية أشد صـيغه تجـوهراً يترتب عنه. إذ لم يكن ممكنًا لمبدأ السيادة الذي 
قوليـة تعّبـر  ن حيث أنه فعل صيغاً أن يجد بما هو إظهار للسلطة كفعل بحت يبّرر نفسه م

عنــه كمبــدأ مــنظم وتــؤّمن فــي الوقــت نفســه مــا يجــب أن يتعّطــل مــن مقــوالت النظــام القــديم 
جـوهر مـا . إن هذه االسـتحالة هـي 11القائم على تأسيس مشروعية السلطة على إسناد القول

ُيشار إليه باإلرهاب، هذا اإلرهاب هو ما حـاول التنـوير أن يتصـدى لـه بإيجـاد صـيغ رمزيـة 
  .لتجاوزه

مـــا ســـينتج عنـــه مـــن مقـــاالت نظريـــة آثـــار هـــذه  عســـيحمل علـــى تنـــو  التجـــاوزغيـــر أن هـــذا 
الثنائية، وسوف يظل مترجحًا بين الشرعية والسيادة، فكأنمـا النظـام القـديم الـذي انـدحر ظـل 
 ضــــرورة مرجعيــــة تحكــــم حقــــل التــــداول الفكــــري وتدفعــــه دومــــًا إلــــى التوفيــــق بــــين المَلكّيـــــة

، وهو ما سيشّكل 13ن الدولة الحديثة واألصناف المهنية: دور كايم، وبي12والجمهورية: كانط
مكمن ميوعة التنوير وعـدم اسـتقراره. وهـذا بالضـبط مـا يأخـذه عليـه غلنـر منـدفعًا مـن خـالل 
نقده لكانط ودور كايم إلى حسم النزاع مـع النظـام القـديم مسـتعينًا هـذه المـرة بآليـات التقريـب 

  .14مع فقه السلطة في اإلسالم
كَمَلكـــة »أمـــام هـــذه القـــراءة ألزمـــة التنـــوير نشـــعر حـــين نســـتعيد حـــديث غلنـــر عـــن العقـــل و 

إلـى منطقـة مـن بحثنـا شـديدة األهميـة والخطـورة حيـث يـدخل  أننا قد وصلنا فجـأة 15«أصيلة
مبـــدأ الســـيادة عبـــر الهيمنـــة علـــى مفـــردات القـــول ووحـــدات الفعـــل فـــي صـــلب  لســـؤالنا حـــو 

سـناد بمـا هـو أصـل فكـرة الشـرعية التـي تقـوم علـى إيجـاد محاولة غلنر التخلص من مبدأ اإل
  المرجع والمرتكز وتفتح بالتالي على أسبقية الطبيعة والواقع.

جـد أنـه عنـدما ُيخضـع بدايـة ن« ملكـة العقـل»إننا حين نتعمق بتقييم غلنر لموقف كانط مـن 
خولهــا أن لهــا: الطبيعــة والواقــع ت مرجعيــة 16هــذه الملكــة لمــا يشــّكل فــي المــذهب األرســطي
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والقواعـد يعيـد قـراءة كـانط بعـد قـراءة هيـوم بمـا يقّربـه مـن التحـرر مـن  تكون مصدرا للمبـادئ
هـذه الملكـة  علـى كـون الدمج بين حاكمية العقل بوصفه ملكة معرفية وتأسيس سلطة الحكم

هي المصدر الذي يعطي لهذه السلطة. هنا يبدو أن غلنر يـدفع بمبـدأ الفّعاليـة عنـد  كـانط، 
لتقطـــه هيـــدغر وجعـــل منـــه أســـاس الحداثـــة وعالمـــة تمايزهـــا عـــن الفكـــر الـــذي االمبـــدأ هـــذا 

إلــى أقصــى حــدوده جــاعًال مــن النظــام الكــانطي عنصــرًا فــي نظامــه الــذي  17اليونــاني القــديم
يؤّسس لفكرة سلطوية صافية مجردة تجعل من التقعيـد نشـاطًا يقـوم بذاتـه، أي نشـاطًا يحـّول 

لملكــة العقــل  تشــهد بدايــة الفــرض واألمــر بــالقوة، بدايــة ال يمكــن المبــادئ والقواعــد إلــى نقطــة
  أن تستوعب حيثياتها فترضخ أمام ضرورتها.

لتحريــر كــانط مــن همــوم محــاوالت الــدمج بــين الشــرعية محاولــة وهكــذا يبــدو الــنص الغلنــري 
 والسيادة التي فشلت وتحّولت إلى إرباكـات وثغـرات فـي سـياقات التنـوير وٕان هـذا الهـم نفسـه
هــو الــذي يحكــم قــراءة غلنــر لــدور كــايم. غيــر أن هــذه القــراءة ســتكون أشــد تعســرًا وتعمــًال 

مــن همــوم التقاليــد الباحثــة  ن تحقــق مبتغاهــا المتمثــل بتنقيــة مقالــة دور كــايموٕافتعــاًال كونهــا لــ
بتأويـــل مضـــامينها وتخريـــب آلياتهـــا ولجـــم توتراتهـــا وكـــتم الســـؤال  عـــن مصـــادر الشـــرعية إالّ 

ذي تطرحــه حــول قــدرة نظــام الســيادة علــى التحــرر مــن مرجعيــة تقاليــد الشــرعية الــالمركــزي 
. ولــن يكــون هــذا 18القديمــة وقــدرة المجتمــع الحــديث علــى معــاودة إنتــاج دوراتــه دون توســط

التحرير ممكنًا وهذا التأويل حاسمًا إّال بالخروج عن تقاليـد الغـرب والهجـرة إلـى صـقع رمـزي 
  جديد: الهجرة إلى اإلسالم.

نه غلنر األّناس الذي يستحضر اإلسالم هنا كمادة قابلة للتشـّكل فـي نظامـه خـارج أزمانهـا إ
الخاصة بما هو نظام تراثي انقضى واستحال إلى مجموعـة مـن اللغـات الصـناعية المتقابلـة 

الذاتيـــة  بينهـــا وٕادراجهـــا بمـــا هـــي أصـــًال منفصـــلة عـــن دورتهـــا فيمـــا 19التـــي يمكـــن المفاضـــلة
  الدولة اإلسالمية التاريخية. انهيارركب بعد ومجّمدة بانفصال م

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

فعـل السـلطة المأّصـلة التـي لـم  كما عبر عنـه العـالم الدسـتوري برترانـد دي جوفينيـل بمـا هـو
. فكيــــف تكــــون مثــــل هــــذه 21يملــــك أحــــد فــــي الغــــرب القــــدرة علــــى إنكارهــــا أو التشــــكيك بهــــا

ًا ومخزونـــًا غيـــر ُمســـَتهلك يســـتند إليـــه ليـــنّقح االســـتعادة ممكنـــة إن لـــم يفـــتح غلنـــر أفقـــًا جديـــد
  المقالة الفلسفية السياسية في الغرب ويحّررها من وطأة النظام القديم؟



 5

ــ كــان ــة ف ي المقالــة السياســية مــن الضــروري للفصــل بــين الجمهوريــة وشــرعية العدالــة المَلكّي
الكانطيـــة ولتحريـــر الدولـــة مـــن أصـــناف المهـــن فـــي المقالـــة الـــدور كايميـــة إســـقاط الحركـــات 
المناهضــة للدولــة المطالبــة بالشــرعية فــي تــاريخ اإلســالم وتهمــيش مبــدأ الجماعــة التصــّوفية 

لفصــــل االنهمــــام التنــــويري بالشــــرعية عــــن تاريخــــه وتعميمــــه  22فالمماســــكة للحمــــة األصــــنا
بإدخال اإلسالم كنموذج للمقارنة وللتدخل. فما يجري في هذا النموذج يعيد النظـر باألصـل 
الغربــي ويعيــد النظــر فــي التفســير والترميــز بمــا ال يكتفــي بإعــادة قــراءة التــاريخ بــل بتــدعيم 

  .23ر من جديداإلقفال عليه وٕاعادة صياغة مفهوم التنوي
ال بد أوًال من منع تسرب الصيغ المناهضة ألصالة التقعيد باإلكراه فـي اإلسـالم ولذلك كان 

إلى حقل التـداول الفكـري الغربـي. وهـذا مـا دفـع غلنـر إلـى إعـادة قـراءة االجتمـاع اإلسـالمي 
محــاوال تســفيه أو تتفيــه المعارضــة باعتبارهــا  24المعاصــر بوصــفه ِخطاطــة لنظــام اجتمــاعي

شكاًال توسطية تمس بمبدأ التوحيد، متخلصًا هكذا مما تحمله من إشـارات استفسـارية حـول أ
شــرعية الســلطة، وكــذلك إلــى التنــازع مــع الوجهــات اإلناســية واالستشــراقية التــي تقــول بتعــّدد 

  .25صيغ اإلسالم مولية أهمية متعادلة للغات اإلسالمية المتنوعة
ة والــوحي باتجــاه التركيــز علــى ثباتهــا كــان ضــروريًا إن اســتخدام مفهــوم العالقــة بــين القاعــد

ـــة فـــي الغـــرب نحـــو التحـــرر مـــن إلزامـــات  ـــة السياســـية االجتماعي ـــدفع المقال بالنســـبة لغلنـــر ل
الشرعية. ولم يكن ذلك ممكنًا إّال باالنطالق في قراءة اإلسالم من فرضـية تـوحي باالنـدماج 

تقعيد ويعّمم اإلكراه على المجتمع محـوًال بين الدولة والوحي: إن مبدأ الطاعة يلّخص مبدأ ال
الجماعـــة إلـــى مبـــدأ فرعـــي ملحـــق بالطاعـــة. وتبعـــًا لـــذلك يعّطـــل نظـــام التـــراث مـــا تبقـــى مـــن 
اتجاهــات ويعطــي غلنــر لنفســه حــق قــذف الصــيغ الكالميــة المتعــّددة المناهضــة لهــذا الــدمج 

الكالم والحضور مسـتكمًال بين الدولة والقاعدة إلى ما دون اللغة الصناعية حارمًا إياها من 
  بذلك نظام التراث محوًال إياه إلى طاقة لغوية متجّددة.

  ترميم التنوير: إنجاز تدمير األصناف
لفشل التنوير ولم يلـتقط قلـق مقالتـه التـي تخـوض فيمـا  لم يستمع غلنر إلى تفسير دور كايم

فهــــوم القاعــــدة يطرحــــه مفهــــوم القاعــــدة مــــن استشــــكاالت بــــل اكتفــــي بــــالتركيز علــــى تنقيــــة م
بمحاولـة اسـتبدال ضـرورة اللحمـة االجتماعيـة بالرابطـة المنطقيـة مـن تعلقاتـه بنظـام الشـرعية 
القديم، ألن اللحمة االجتماعية كما سيتبّين لنا تقتضي عند دور كايم القبول والرضـا وَتَحُكـم 

دور كـايم  تركـز نظـامالجماعة بنشاطها التقعيدي. فرغم دفاعه عن الدولة وضـرورة اإلكـراه ي
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عــن الســلطة مــع إرادة الفــرد.  النظــري علــى إظهــار عــدم تعــارض األفعــال العامــة الصــادرة
ويمكننا فهم هذا المبدأ بصـيغة أخـرى بأنـه نـوع مـن التعبيـر عـن الحـل التنـويري الـذي يصـر 
عليــه دور كــايم فــي مواجهــة األزمــة الناتجــة عــن التعــارض بــين الشــرعية والســيادة والمتمثلــة 

لثنائية ال من خالل المعابر القانونية أو اللحمة المنطقيـة بـل بالكشـف عـن أن مـا بفك هذه ا
ُيقِفـــل عليـــه مبـــدأ الســـيادة أصـــبح مطويـــًا مـــع النظـــام القـــديم المنـــدحر، عنينـــا بـــذلك الرابطـــة 

حيــث  26االجتماعيـة الذاتيــة المتمثلـة باألصــناف المهنيـة التــي باتـت مغيبــة فـي حقــل السـيادة
  فراد يرتبطون بالمجتمع المدني.تحولت إلى مجموعة أ

إن ما يقوله دور كـايم ينحـو إلـى الحكـم بعـدم كفايـة هـذه العالقـة المباشـرة بـين الدولـة والفـرد 
ائط الكفيلـة بسـريان القواعـد وتطبيقهـا بتحررهـا نسـبيًا مـن مبـدأ اإللـزام واإلكـراه وبوجوب الوسـ

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

بما يـذّكر بمبـدأ اإلكـراه، أهميـة  27وتبعًا لذلك فإن دور كايم يولي رغم ربطه للقاعدة بالعقوبة
ا القواعـــد حاســـمة لنـــوع مـــن القواعـــد يكـــاد ال يســـتدعي اإلخـــالل بهـــا أيـــة عقوبـــة فعليـــة. إنهـــ

قواعد وسيطة تقـع بـين صـنفي القواعـد األخالقيـة العامـة، أي تلـك التـي »المهنية التي هي: 
ُتعنى بالعالقات التي يقيمها كل منا مع نفسه، أي التي تؤلّـف مـا يسـمى بـاألخالق الفرديـة، 
وبــين تلــك التــي ُتعنــى بالعالقــات التــي نقيمهـــا مــع اآلخــرين، وبغــض النظــر عــن الجماعـــة 

وصــة التــي تنعقــد فــي متنهــا. أمــا الواجبــات التــي تلزمنــا بهــا هاتــان المجموعتــان مــن المخص
القواعد فإنها ال تجري إّال من حيث الصفة اإلنسانية العامة، إْن بالنسبة لنا أو بالنسبة لمـن 
نتخـــالط معهـــم مـــن األشـــخاص اآلخـــرين. بينمـــا نجـــد بـــين هـــاتين المجمـــوعتين واجبـــات مـــن 

اإلنســـانية العامـــة، بـــل   تتأّصـــل مـــن حيـــث تفرعهـــا عـــن طبيعتنـــاطبيعـــة أخـــرى، واجبـــات ال
. والســؤال هنــا هــو: أال يحمــل هــذا 28«بارتباطهــا بصــفات مخصوصــة ال تعــم النــاس جميعــاً 

التبّدل الذي يصيب القواعد من جراء اسـتخدامها إشـارة إلـى ارتباطهـا بحقـل التـداول التـي ال 
  إّال في متنه؟ فّعاليتهاتأخذ 

يـــه دور كـــايم هـــو أنـــه مـــن غيـــر الممكـــن رؤيـــة القواعـــد خـــارج حقـــل تـــداولها إن مـــا يشـــير إل
وتخصصها وتنوعها، كما أنه من غير الممكـن أن ُتسـترجع القواعـد لتُنقـى وتُـنظم مـن جديـد 
مــن قبــل الدولــة. ولكــن إذا كــان هــذا مطلوبــًا وممكنــًا، فأيــة مشــكلة تلــك التــي عــانى التنــوير 

  نية التفصيلية ولماذا اختلت المفردات التداولية القيمية؟منها؟ لماذا انهارت األخالق المه
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يكشــف تعيــين دور كــايم ألزمــة الحداثــة أنــه مــن الــوهم إســناد قــوة القواعــد وثباتهــا إلــى أفعــال 
الدولة وانهيار الوسائط الثقافية االجتماعية، إذ ما يبحـث عنـه دور كـايم إنمـا كيفيـة اسـتعادة 

د. غير أن ذلك يفترض دون أي برهان أو بيـان أن انهيـار هذه الوسائط النتظام دورة القواع
الوسائط عارض على طبيعة الدولة الحديثة وناتج عن عدم اهتمامهـا بالسياسـة تحـت وطـأة 

. وربما هـذا مـا أعطـى منفـذًا لغلنـر لتأويـل الرؤيـة الـدور كايميـة 29سيادة النزعة االقتصادوية
، أي ترّكزهــا فــي إطــار فــارض تصــدر عنــه ودفعهــا باتجــاه الخلــط بــين ثبــات القــيم وجمودهــا

  وتتأّصل به.
ولذلك علينا هنا التصدي لعالقة الدولة الحديثة بالقواعد ال بمعيار مـا يجـب أن يكـون الـذي 
يشتغل به دور كايم خالفًا لنصائحه المنهجية بل بما هـي عليـه فعـًال فـي حقـل الحداثـة وأن 

ال مـــن حيـــث مفهـــوم القاعـــدة نفســـه، ة ذلـــك يقتضـــي كمـــا ســـوف ينكشـــف لنـــا المـــسُّ بعموميـــ
التشــديد علــى أصــناف القواعــد بــل علــى عــدم المقايســة التــي تحكــم المقارنــة بــين القواعــد فــي 
حقل هو كناية عن إطار ملحق بمركز يؤّصل القواعد ويفرضها وبين القواعد التي تسـتكمل 

يدها مـــن فـــي اإلســـالم دورة تخصـــيص األحكـــام والمعـــامالت بســـريانها فـــي دورة كبـــرى تســـتع
بمـا  31، حيث تفقـد صـيغتها الفرضـية التـي تقرنهـا بالعقوبـة ِلتُتلـى30التداول إلى لغة اإلعجاز

هــي جــزء مــن لغــة الــوحي التــي تتماســك بهــا الجماعــة خــارج أي مركــز ســلطوي متأّصــل فــي 
الـزمن يطـرح نفسـه مصـدرًا للقواعـد مـدبرًا لمضـامينها منظمـًا آللياتهـا بنسـخ لغتهـا إلـى لغــات 

  .32تفصيلية تدعي األصالة والديمومة والثبات وتحويل الوحي إلى منقولصناعية 
هكذا يسود بين القواعد الصادرة عن مركز متأّصل في الزمن وبين القواعد السارية فـي لغـة 
ـــه. وال  ـــوحي وضـــع مـــن عـــدم المقايســـة، أي أن نظامهمـــا يعّطـــل أحـــدهما اآلخـــر وال يّكمل ال

اعــد مــن حيــث ســياقاتها واســتخداماتها ودورات تــداولها يظهــر هــذا الوضــع إّال إذا ُأخــذت القو 
  .33وسبل تنقيتها من الحدثي واسترجاعها إلى مصادرها

وما ينكشف لنا من خالل هذا التعطيـل المتبـادل هـو أن الدولـة الحديثـة ال تنوجـد إّال كحقـل 
فّكـك ويلفرض اإلكراه، وأن هذا الفرض الذي تقتضيه السـيادة هـو الـذي يخـّرب دورة القواعـد 

  األطر الوسيطة.
غير أنه من الملفت فعًال أن يـرهن دور كـايم فّعاليـة القواعـد بتـداولها وتخلصـها النسـبي مـن 

وزائع واإلكراهات وأن يبّين بالتالي وبالعكس تمامًا لما يؤّوله به غلنر أن القواعد العامة ال ال
ـــة وأن قوتهـــا ال تتعـــّين بثباتهـــا بـــل بقـــدر  تها علـــى إيجـــاد وســـائل تـــؤدي إلـــى اللحمـــة المنطقي
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للتوسط بين الفرد والدولة. وهو في هذا السياق يعّين أزمة الحداثة بفقدانها لهذا المبـدأ وعـدم 
فّعاليــة القواعــد الشــاملة التــي تعــود للفــرد والدولــة علــى حــد ســواء، لكونــه يــربط هــذه الفّعاليــة 

تفّكــك هيكليــة المجتمــع بــدورة التقعيــد التــي تســببت بانهيــار األصــناف، وهــو انهيــار أدى إلــى 
القــديم دون أن يــؤدي تبلــور الدولــة الحديثــة ووضــوح قواعــدها إلــى إيجــاد ســبل بديلــة تــؤّمن 

  الثبات والتماسك.
لقــد الــتقط دور كــايم مكمــن ضــعف التنــوير وهــو بالضــبط فرضــه لوحــدات القواعــد وكســرهن 

عــن طبيعتهــا  لمعــابر الوصــل بــين أطــر تــداولها ومراكــز فرضــها وعــدم قــدرتها علــى التخلــي
القهرية التي تجعلها تفشل في االنفكاك عن العقوبـة. إن هـذا االنفكـاك النسـبي هـو بالضـبط 
مـا تؤّمنــه الشـرعية التــي تأخــذ هنـا فــي األصــناف المهنيـة القديمــة شــكل المـزاج الــدمجي بــين 

  الفردي والجماعي وبين القانوني والديني.
فـي الغـرب، وعـن  لتاريخيـة تشـّكل القواعـدولكن كيف يمكن لغلنر أن يمر علـى هـذه الرؤيـة 

هذه المحاولة الدور كايمية الكبرى الستعادة مبدأ التوسط القروسطي بوصفه العالج األوحـد 
نفسها الكامنـة وراء قلقنـا  إن ما نشهده من قلق في سياساتنا يعود لألسباب»ألزمة الحداثة: 

والدولــة. ولقــد رأينــا أنــه ال غنــى  االجتمــاعي: غيــاب األطــر الثانويــة التــي تتوســط بــين الفــرد
ة لكـي ال تطغـى الدولـة علـى الفـرد وتقهـره، وبتنـا نـرى اليـوم أنهـا عن هـذه الجماعـات الثانويـ

. 34«ضرورية لكي تتحرر الدولة بما يكفي من الفرد، أي أنها في الواقع مفيدة لكال الطرفين
ط ما يطرحه من نصائح فهل كان هناك ما يحول دون أن يستمع غلنر إلى دور كايم اللتقا

  منهجية؟
القــديم  كــان مــن الطبيعــي أّال يســتمع غلنــر إلــى دور كــايم وال يأبــه باهتمامــه بلحمــة النظــام

المتمثلــة باألصــناف، إذ أن هــذه اللحمــة القديمــة قــد انتهــت فعليــًا، وذلــك ألن إمكانيــة تنشــيط 
 35المسيحية القديمـةاألطر الوسيطة في سياق الغرب الحديث قد استُنفدت مع استسالم لغة 

ألفعال السيادة وتحّولها إلـى مصـدر تبريـري لهـا. غيـر أن غلنـر وٕان لـم يسـتمع علـى الكـالم 
ـــه مـــن  ـــم يغفـــل بالمقابـــل مـــا قـــد ينـــتج عن ـــاريخ الغـــرب ل ـــذّكر بالشـــرعية مـــن داخـــل ت الـــذي ي
احتماالت كبرى إذا ما اسُتمع إليه برموز نظـام آخـر مـا يـزال يختـزن قـدرة كبـرى علـى طـرح 

كالية الســلطة ومفهــوم القواعــد نفســها بإرجاعهــا إلــى لغــة الــوحي، أي بتــرك الســؤال حــول إشــ
الشرعية راهنـًا ومفتوحـًا. وبهـذا المعنـى يصـبح عـدم االسـتماع إهمـاًال احترازيـًا لمنـع التسـرب 
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حّول مخاوف دور كـايم إلـى منافـذ للغـة أخـرى تضـع مبـدأ السـيادة فـي بين النظامين ولعدم ت
  وحي من جديد.مواجهة لغة ال

  غلنر االستراتيجي: من التحليل والتشريح إلى البتر
لـــئن كـــان غلنـــر قـــد تـــزود بعـــدة األّنـــاس وآلياتـــه ليحّلـــل االجتمـــاع اإلســـالمي بمـــا هـــو تـــاريخ 
وراهن، فإنه ظل يعي جيدًا أن ما يحّلله ال يظل هامدًا مستكينًا إّال بتدخل األّنـاس لمسـاعدة 

الســـيادة الغربيـــة إلتمـــام إهمـــاده وكســـره. ومـــن هنـــا تبـــدو  اببمـــا هـــي نصـــ 36الدولـــة الحديثـــة
المهمة مركبة والداخل والخارج في الحقل ال ينبسـطان فـي المـدى بـل همـا بعـدان لـزمنين ال 

يد السـيادة ليتشـّكل كتـاريخ للغـرب وزمـن فـي اإلسـالم ينتهـي ينفصالن: زمن ينطلق من توط
زاميـــة القواعـــد، قاذفـــًا الدولـــة بمـــا هـــو دومـــًا بمـــا هـــو انفتـــاح الحـــدثي علـــى الـــوحي بتخطـــي إل

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

ـــًا معياريـــا، مـــ دعيًا أنـــه يمثـــل الثبـــات واســـتقوائها وانفراطهـــا هـــو الـــذي يجعـــل منـــه غلنـــر زمن
  واالستمرارية ال بل يؤّمن ما يلزم الستنهاض التنوير في الغرب.

لقد فصل غلنر هذا الزمن الذي قاد االجتماع اإلسالمي بحجة الحفاظ على صالبة القواعد 
والمتحركيـات التـي أضـطلعت إلى توتر مستمر غالبًا ما قاد إلى تفّككه وانهياره عن اآلليات 

بــدور الملطــف لهــذا التــوتر، قاذفــًا بجميــع أشــكال المطالبــة بالشــرعية والمنشــطة  فــي التــاريخ
لدورة العالقة بين الحـدث ولغـة الـوحي الحائلـة دون تجّمـد القواعـد إلـى مقولـة مجملـة مبهمـة 

  .37ابتدعها وحّول بها ما يبقى حيًا في اإلسالم إلى معطى فلكلوري
مية المقاومـة لقسـرية القواعـد مـا تـزال محافظـة غير أن هذا ال يعني أن هذه األشكال اإلسال

على فّعاليتها التاريخية وٕانها لم تنته كما انتهت األصـناف المهنيـة فـي الغـرب، بـل إنـه تنبـه 
غلنر إلى ما قد تحمله من قدرة على استثارة موضوع الشرعية وذلك مـن خـالل تحّولهـا إلـى 

ت ال تــؤّمن الفعّاليــة الكافيــة لتحقيــق إشــارة دائمــة إلــى ضــرورة مرجعيــة لغــة الــوحي، وٕان باتــ
هذه الضرورة. إذ قد تتأتى هذه الفّعالية مـن مصـادر أخـرى تتعـّين فـي حقـل اإلسـالم الـراهن 

فــي مجــال النقــد  التــي تعتمــد علــى نشــر القــرآن وتلجــأ« الــدعوة»بمــا أصــطلح علــى تســميته بـــ
  .38إلى ممارسة النصيحة
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ا طــور تقنياتــه الوقائيــة مــن خــالل مفهومــه ربمــا لــم يكــن غلنــر يتصــور فــي الســتينات عنــدم
المركــــزي لثنائيــــة اإلســــالم فــــي المغــــرب أنــــه سيضــــطر لالنتقــــال مــــن الفصــــل بــــين اإلناســــة 

. 39ات مع نموذج يبدو عصـيًا علـى هـذه الثنائيـةق إلى مواجهة حقيقية في الثمانينواالستشرا
مثـل بـالثورة اإليرانيـة يفسر كيفية تعامل غلنر مـع هـذا النمـوذج الـذي ت شيءوبالفعل فإن ال 

مبـدأ السـيادة فـي بصيغته السنية سوى مـا اقتضـاه اهتـزاز  40«عاليتاإلسالم الم»بتقريبه من 
مســـخ وذلـــك الغـــرب مـــن انتقـــال منهجـــي ســـريع مـــن البتـــر الوقـــائي إلـــى الضـــبط والنســـخ وال

ن أن الصـناعية. ومـن هنـا ال يمكـ بتسريب اللغة اإلعالمية الشائعة إلى حقل اللغة التحليلية
ال يبغـي إّال التطويـق  هنـا يؤخذ على غلنر معارضة تحليالتـه للبيانـات السـياقية، إذ التحليـل

للقضـاء علـى هـذا االلتمـاع المفـاجئ والخطيـر والمحاصرة وٕاعادة ترميم نظم اإلقفال الغربية 
لتقاليـد الشـرعية التـي تـدمج بـين صـالبة القواعـد وتنشـيط سـبل الوسـائط فـي المجتمـع بإيجـاد 

  .41ليفة غير منتظرة تجمع بين التسلف والتخلق وتتخطاهما معاً تو 
غيــر أنــه مــن الخطــأ تمامــًا التعامــل مــع تغييــب غلنــر لمــا يشــّكل مصــدر الطاقــة الفعليــة فــي 
النموذج اإليراني كخطأ في تعيين ما هو في نفس األمر، وذلك ألن هذا التغييب الذي يبـدأ 

مفهوم األصولية يتشابك في الحقل الفكري السياسي  القول باالستعانة باللغة الشائعة لتكوين
الغربــي مــع المحــاوالت الكبــرى للــدفاع عــن الســيادة وتطويــق مــا بــدا فعليــًا تفلتــًا إرهابيــًا علــى 

  نظمها.
إعالميــة وسياسـية لتعيــين مـا يجــب هـذا التســرب السـتمداد طاقـة كـان ال بـد مــن اللجـوء إلــى 

رؤيـــــة تمّهـــــد للفعـــــل وتتخطـــــى التحليـــــل لينـــــدرج الفكـــــر األصـــــولية. فهنـــــا ال أن تكـــــون عليـــــه
االستراتيجية السياسية. وبهذا فإن مفهـوم األصـولية بمـا هـو فّعـال أصـبح اآلن مؤشـرًا علـى ب

تحقــق رؤيــة غلنــر ال ألنــه كــان فــي األصــل متطابقــًا مــع الواقــع بــل ألنــه انــدرج فــي مجمــل 
ندفاعــة الخمينيــة وذلــك بتوجيــه بتطويــق االالمــداخالت السياســية واإلعالميــة التــي ســاهمت 

مواقـــع النفـــوذ الفقهـــي القابلـــة لالختراقـــات الســـلطوية الحديثـــة بانجـــذابها إلـــى القـــوة الجهازيـــة  
بتجلياتهــا الحزبيــة والتكنولوجيــة المكثفــة ممــا أدى إلــى تعطيــل تقاليــد الشــرعية القائمــة علــى 

لحيـاة وخضـوعها تـدريجًا عبـر الجماعة القرآنية المندمجة بالذكر القادرة على إعـادة تشـكيل ا
  إحياء الفواصل الكالمية والمذهبية المدمرة لهذه الجماعة لمبدأ السيادة السلطوية الحديثة.

وعليـــه فإنـــه إذا كـــان مـــن الضـــروري فـــي البدايـــة التنـــازل عـــن التنـــوير واالعتـــراف بهشاشـــته 
التحليليــــة للمحافظــــة علــــى ســــيادة الدولــــة، فــــإن إدراج مفهــــوم األصــــولية فــــي حقــــل الرؤيــــة 
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جديـد مفـردات االستراتيجية رفع هذه الضرورة حين خبت قوة المطالبة بالشرعية وعادت من 
لتصـبح مفاصـل تقـاطع بـين الدولـة اإلسـالمية المتعّينـة بالقواعـد وفرضـها  42التنوير الملتبسة

ـــد األمـــور إلـــى  ـــاطع يعي ـــة فـــي الغـــرب، تق ـــة الحديث ـــة وبـــين الدول بصـــيغ إصـــالحية أو تقليدي
جديــــد اإلقفــــال علــــى مصــــادر التســــرب، ويتحقــــق بــــذلك هــــدف غلنــــر  وُيحكــــم مــــننصــــابها 
  المتمثل بإحباط أية محاولة محتملة للمس بسيادة الدولة الحديثة في الغرب. األساسي

فـــي ضـــرب اإلشـــارات إلـــى ولـــيس عرضـــًا أن يلعـــب مفهـــوم المجتمـــع المـــدني دورًا مركزيـــًا 
وانـــًا لتفتيـــت الـــروابط المهنيـــة التـــي تـــؤّمن الشـــرعية، إذ إنـــه كمـــا كـــان فـــي الغـــرب وســـيلة وعن

حضــور النــاس فــي دورة للقواعــد ال تقــوم علــى اإلكــراه، فإنــه ُيســتخدم اليــوم لتعظــيم نصــاب 
. هــذه الثنائيــة هــي التــي 43الدولــة بحصــر دورة القواعــد بثنائيــة األهــداف/ الوســائل األرســطية

وكســـر اإلقفـــال التـــاريخي تنكشـــف مـــا أن يحـــاول االجتمـــاع اإلســـالمي اســـتعادة دورة الـــوحي 
الذي تمثل بالدولة وما تركته بعد انهيارها من لغات وشبكات تداولية جهازية باتت مسـتتبعة 

  من حيث أفقها لمنطق السيادة الحديث.
وٕان هـــذا ال يعنـــي إعطـــاء الخطـــاب الغلنـــري دورًا إســـتراتيجيًا رئيســـيًا فيمـــا شـــهده االجتمـــاع 

االعتراف بنظم السـيادة الغربيـة باالنكفـاء إلـى نظـم  من تراجعات أهمهااإلسالمي المعاصر 
التــراث، تراجــع وانكفــاء يــؤّمن اللجــوء إلــى مقاصــد الشــريعة أرضــية لــه، بــل أن هــذا الخطــاب 
التوقعي التدخلي يعطي بصورة استثنائية إمكانيات نظرية ويوّفر آليات منهجية لالنتقال من 

ــة باإلســالم بمعيــا ر التطــابق أو عــدم التطــابق مــع الوقــائع إلــى التعامــل مــع األدبيــات المعنّي
تعيينهــا مــن خــالل وقوعهــا فــي حقــول القــول والفعــل. هــذه اآلليــات التــي يمكننــا انتزاعهــا ممــا 
يحتويه النموذج التحليلي الغلنري مـن افتراضـات تبـدو بدايـة تعسـفية متعارضـة مـع البيانـات 

القــول إلــى الفعــل ال تفهــم إّال بهــذا  الســياقية، غيــر أنهــا فعليــًا إشــارات إلــى االنتقــال مــن حقــل
  اللحاظ.

فلقــد كــان باإلمكــان التوقــف عنــد الخطــأ الــذي يقــع فيــه غلنــر حــين يصــيغ مفهــوم األصــولية 
بصــورة تتعــارض تمامــًا مــع وقــائع اللحظــة اإليرانيــة التــي يســند إليهــا هــذا المفهــوم. غيــر أننــا 

الســياقية النتقــاد غلنــر تخلينــا عــن مــا وقــع فيــه أولئــك الــذين تمســكوا بالبيانــات  متنبهــون إلــى
منطلق الرؤية الغلنرية لنرّكـز علـى الهـدف. وَلَمـا كّنـا نسـتطيع تحقيـق ذلـك لـو أننـا لـم نغّلـب 

  الهم االستراتيجي على المفاهيم اإلناسية التي يسخرها ألهدافه.
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ســائل وبالمقابــل، إلــى التبّصــر أحيانــًا بو وكــذلك فــي هــذا الســياق نفســه قادتنــا هــذه اآلليــات، 
المفــاهيم بمعــزل عــن أهــدافها. وهــذا مــا جعلنــا نلــتقط اإلشــارة النظريـــة  الخطــاب ومضــامين

الكبــرى التــي تنبعــث مــن مضــمون التواصــل الــذي يقيمــه غلنــر بــين الحداثــة واإلســالم، وهــي 
االنتقــال مــن قراءتهمــا بوصــفهما نظــامين منبســطين فــي المــدى يخضــعان  مــنإشــارة مكنتنــا 

ل إلى كونهما أزمانًا متعددة ومتشابكة تتقارب وتتباعد وتتنافر وتتالقـى لمقولة الخارج والداخ
بين مبدأ السيادة القائم على تثبيت الدولـة الحديثـة لتعطيـل الـوحي وبـين مبـدأ الشـرعية الـذي 
لــم يعــد بعــد انهيــار الــروابط التقليديــة فــي الغــرب يجــد صــيغة فّعالــة الســترجاع نفســه بضــبط 

لغـــة متعاليـــة تـــنّظم التـــداول وتحـــول دون تشـــّكل أي ســـيادات عليـــا القواعـــد وتنشـــيط دورتهـــا ب
  متأّصلة في الزمن.

كمــا قادنــا تتبــع الــنص الغلنــري مــن حيــث إنــه يغّلــب بصــورة حاســمة الفعــل علــى القــول إلــى 
ًا تخطـى صـيغ النقـد القوليـة للسـلطة المتمثلـة بالـدعوات إلـى إدراك مناعته بوصفه نصًا فريـد

ي فــي الغــرب حــين تخطـى المعطــى الجــوهري للتنــوير، مستعيضــًا عــن الحـوار والتــداول والــرأ
هــذه الصــيغ باآلليــات التــي أنتجهــا مــن خــالل نشــاطه التقريبــي مــع المفــاهيم اإلســالمية. وقــد 
أدى هذا االنفتاح في النص الغلنري إلى انكشاف هشاشة المقاالت اإلسالمية المحليـة التـي 

ســـلطة تنشـــأ بتوحـــد مفـــردات القـــول وأن مجـــرد . متوهمـــة بـــأن ال44تغّلـــب القـــول علـــى الفعـــل
االنشقاقات القوليـة يـؤّمن الممانعـة للسـلطة، فيمـا يتبـّين مـن تتبـع االسـتراتيجية الغنريـة كيـف 
أن الدعوات التداولية واالنشقاقية ما بعد الحداثية والتأويلية المحلية قد ُعطلت أو اسُتخدمت 

  .45السيادة الحديثوُحّولت إلى إقفاالت جديدة لمنع المس بمبدأ 
إن هذا ما يكمن وراء دعوة غلنر الموهومـة الغالـب لالسـتفادة مـن المغلـوب. وهـم مضـاعف 
ُيظهــر كيــف أن التنــازل فــي حقــل القــول يخــدم تــرميم الســيادة فــي حقــل الفعــل. ولكــن الســؤال 
الذي فتح بصيرتنا على نقد هذه الدعوة، السؤال الذي لم يظهـر فـي تفاصـيل هـذا النقـد ألنـه 
ظل في مرتبة ما قبل الصياغة الصـناعية ُمرِكـزًا علـى مسـار الكـالم نحـو الفعـل هـو أنـه لـو 

إلى الحـوار وااللتقـاء شـرط أن ينوجـد اإلسـالم بـدون وحـي صـحيحة لمـا فشـلت  كانت الدعوة
حداثـة ولمـا انتقـل مشـروعها بنيويـًا إلـى الغـرب متحققـًا الدولة اإلسالمية التاريخية في بلـوغ ال

لحديثــة. هــل الحداثــة إســالم بــال وحــي: إســالم القواعــد القهريــة؟ إنهــا كــذلك تطــوي بالدولــة ا
اإلسالم طالما لم ُيمس بنظام اإلقفال على الـوحي وبمبـدأ تماسـكه وقوتـه: مبـدأ السـيادة. أمـا 
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اســتراتيجية صــناعة الكــالم اإلناســي الحــديث حــول اإلســالم فليســت ســوى االنشــغال الــدؤوب 
  .46بتحسين هذا النظام

  
                                                 

  كنموذج لما تطلقه ھذه الكتابة من أحكام بفشل اإلسالم تطال الوحي والناس والتاريخ والممارسات الراھنة انظر: -  1
Darius Shayegan: Cultural Schizophrenis: Islamic Societies Confronting the West, Translated from 
French by John Howe, Saqi Books, London, 1992. 

  للوقوف على نموذج مميز لھذا الجدل الذي يشھده الغرب في الراھن انظر: -  2
Jean-Francois Lyotard: The Inhuman, Reflections on Time, translated by Geoffrey Bennington and 
Rachel Bowlby, Stanford University, Stanford, California, 1991. 

ينطلق ھذا المفھوم الذي تقوم عليه الكتابة اإلناسية الحديثة حول اإلسالم من شرط منھجي يرّكز على السياق ويدفعھا إلى بناء  -  3
  لخصوص:النظريات بمعيار التطابق مع ما يشھده ھذا السياق من وقائع. راجع بھذا ا

Dale F. Eickelman: From here to modernity: Ernest Gellner on nationalism and Islamic 
Fundamentalism, in The State of The Nation, Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Edited by 
John A.. Hail, Cambridge University Press, London, 1998. 

إنما ھو إطار تتركب في داخله مجموعة من اللغات الصناعية الكالمية والفلسفية « نظام التراث»حيث جوھره يمكننا القول بأن  من -  4
التي تسعى إلى ترتيب مبادئھا على أساس تناسب مفرداتھا مع لغة القرآن، وھو تناسب يفتح دورة األقوال واألفعال التي تتجه إلى تعطيل 

ر أن ھذه الدورة قد اصطدمت دائماً بھذه الفّعالية وھو ما يفسر االختالف بين نظام التراث ومفردات التراث التي ظلت فّعالية الوحي. غي
تتواصل مع لغة القرآن دون أن يتمكن ھذا النظام من احتوائھا أو تعطيلھا. للتعرف إلى ھذا المفھوم راجع نظير جاھل: فضيلة االستماع، 

 م.2000، بيروت، 1القول والفعل، المركز الثقافي العربي، ط قراءات إسالمية في أنظمة
  انظر بھذا الخصوص: -  5

Jean Francois Lyotard: The Postmodern Explained, Translation by Don Barry, Bernadette Maher, 
Julian Pefanis, Virginia Spate, and Morgan Thomas, University of Minnesota Press, London, 1997. 

نقصد بدورة اإلسالم الداخلية دورة تداول القواعد التي ال تنفّك عن أطرھا المنظّمة من دون أن يؤدي ھذا التنظيم إلى تحويل  -  6
أحكامھا إلى إجراءات تدخلية توسع اإلجراءات اإلدارية ولغتھا المفروضة باسم القانون. ولقد أبصر جاك بيرك حدود ھذه الدورة حين 

ر بصورة ثاقبة إلى الشح الذي تشھده لغة القرآن في طرق التعبير القانونية في مقابل طرق التعبير األخرى التاريخية والطبيعية أشا
  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. 
حول مفھوم العقل المجرد وحدوده وسبل استحضاره في إطار الممارسة اإلسالمية التاريخية راجع طه عبد الرحمن: العمل الديني  -  7

 م.2000، بيروت، 3وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، ط
  ثالً:لإلطالع على ھذه الصيغ أنظر م -  8

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 أيضاً صيغاً انتقادية تقود برأينا إلى األمر نفسه. راجع بھذا الخصوص سامي 

  م.1997: أنثروبولوجيات اإلسالم، مناقشة ونقد ألفكار إرنست غلنر، دار الساقي، بيروت، زبيدة
  حول دواعي االنفصال عن التقليد الذي يبدو من وجھة النظر الحديثة شكالً نظامياً رمزياً مناسباً الشتغال آليات النظام القديم أنظر: -  9

Alasdair Macintyre: After Virtue, A Study in Moral Theory, Duckworth, London, 1985. 
نستفيد ھنا من القراءة الھامة التي يقوم بھا ألصول الفكر السياسي الكانطي جان فرانسوا ليوتار وذلك في إطار محاولته إعادة كتابة  -  10

  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. 

ونعني بذلك أن المشروعية في جوھرھا تتمثل بإسناد السلطة وتفسير ضرورتھا ووجوب الطاعة لھا بمبدأ سابق عليھا، وھو ما ال  -  11
 يقوم مبدأ السيادة إالّ على تھميشه وإسقاطه.

12 - Jan Francois Lyotard: L, Enthousiasme, La Critique Kantiunne de La Histoire, Galilee, 1986. 
بما ھو تجمعات الحرف التي تنظم نفسھا بناء لقواعد عرفية تشمل المھنة وأداءاتھا  Corporationيدخل مفھوم األصناف المھنية  -  13

الداخلية، ويُنظر إليھا بما ھي تجمعات تتداخل فيھا المراتب واللغات والتوسط االجتماعي في صلب المشروع النظري الدور كايمي ال 
  أصل التواصل واالنفصال بين األساليب والطرق التفكرية في العلوم االجتماعية. راجع بھذا الخصوص: بل في

Emile Durkheim: The Division of Labor in Society, Translated by George Simpson, The Free Press of 
Glencoe, New York, 1960. 

ال نعني بذلك تناسباً في نفس القدرة بين السلطة الفقھية اإلسالمية بصيغتھا التاريخية والسلطة إننا إذ نشير إلى ھذه االستعانة فإننا  -  14
 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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ما نريد أن نشير إليه ھنا ھو أن غلنر يعود فيستند إلى أرسطو ليظھر أن العقل ال يبدو أساساً كأصل في سياسات أرسطو رغم  -  16

طؤ ارتباط فلسفة ھذا األخير بالعقالنية. فالطبيعة ھي المرجعية التي تبّرر الفصل بين العبد والسيد وتتأسس عليھا السلطة، ولذلك فال توا
  كوماً سلفاً بھذه القسمة السلطوية. للتعرف إلى ھذه الوجھة في سياسات أرسطو انظر:عقلي إالّ ومح

Aristotle: The Politics, Translated With an Introduction Notes and Appendixes, by Ernest Barker, 
Oxford University Press, London, 1952, p 3. 

، ھذا المبدأ الذي يأخذه ھيدغر عن ليبنتز ويعّرف به العقالنية الحديثة. «شيء بدون علة تعطى لهال يوجد »المقصود ھنا مبدأ العلة:  -  17
  انظر:

Martin Heidegger: The Principle of Reason, Translated by Reginal Lilly, Bloomington: Indiana 
University, 1991. 

دور كايمي معنى سلبياً يجعل من استبعاد تقنياته ومتحركياته أمراً ممكناً بما ھو وھذا ما يفسر لماذا أعطى إرنست غلنر اإلكراه ال -  18
 استبعاد ال ينفّك عن نزع المشروعية عنه.

لنشر ھنا إلى أن ھذه اللغات رغم أنھا تتساوى من حيث مبدئھا الذي يلحم مزاجھا فإنھا تظھر مختلفة من حيث آليات اشتغالھا. غير  -  19
، ھو الذي وجه إرنست غلنر نحو تيارات الكالم «لحمة منطقية»الصيغ في لحاظ كونھا فّعالية عبارية حاكمة، أي  أن التعامل مع ھذه

  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. 

ا غير أن ھذا ال يطال مبدأ اللحمة المنطقية رغم انتماءه لنفس العائلة اللغوية العلمية، إذ ما يكسب ھذا المبدأ مشروعيته اإلسنادية كم -  20
 مفرداته.يُستفاد من غلنر، إنما ھو بالضبط قدرته على صياغة الفرض األولي ودوره األساسي في تشكيل 

حول ھذا المعنى يشير برتراند دي جوفينيل إلى نشوء مبدأ السيادة مع ھوبس ووقوع الجميع في سحره، من لوك إلى روسو مروراً  -  21
فكرة السيادة بذاتھا التي لن يجرؤ أحد فيما بعد على »ببوفاندوف منجذبين إلى تلك الفكرة التي لمعت في سماء الغرب مفتتحة الحداثة 

وجودھا، ولن يجري العمل سوى على تقسيمھا أو إناطتھا بالجھة التي تجعل استخدامھا يظل األقل خطورة. غير أن الفكرة ھي في إنكار 
  راجع بھذا الخصوص:«. ذاتھا خطرة

Bertrand De Jouvenel: Sovereignty, an inquiry into Political Good, Translated by J. f Huntington, 
Cambridge University Press, London, 1957, p 198. 

حول ھذه المماسكة التي تمت في سياق اندماج الحرفيين بالطرق الصوفية وأيضاً حول الدور المناھض للدولة الذي لعبته األصناف  -  22
  في حقل اإلسالم التاريخي انظر:

Bernard Lewis: The Islamic Guilds, The Economic History Review, Volume VIII 1937-1938, p 27, 36. 
وبھذا المعنى تختلف ھذه المحاولة إلعادة صياغة التنوير بما تسعى إليه من أھداف وما تتوسل به من آليات عن تلك التي نشھد  -  23

  وجودھا في الكتابة الغربية الحديثة. للتعرف إلى صيغة من ھذه الكتابة حيث تكتسب ھذه المحاولة شكالً نموذجياً انظر:
Jurgen Habermas: Legitimation Crisis, Translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1975. 
24 - Ernest Gellner: Moslem Society, Cambridge University Press, London, 1981. 

  كنموذج لھذه الوجھات راجع: -  25
Michael Gilsenan: Recognizing Islam, an Anthropologist's Introduction, Croom Helm, London and 
Sydney, 1982. 

ما تشعر به المجتمعات المتمدنة من توق »لألصناف المھنية في حقل الحداثة، يشير دور كايم إلى أن « العنيف»منتقداً ھذا التغييب  -  26
، وأن اإلصالح الذي قاده تورجو إنما يستوجب إلى الحياة ھو حجة ناجزة على أن إقصاء األصناف بصورة جذرية لم يكن ليشّكل حالً 

  انظر:«. إصالحاً آخر ال يمكن تأجيله أو تأخيره
Emile Durkheim: The Division of Labor in Society, Translated by George Simpson, The Free Press of 
Glencoe, New York, 1960, p 10. 

  راجع بھذا الخصوص: -  27
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. 

 .3المرجع نفسه، ص -  28
لوسيطة التي تؤّمن انتظام دورة القواعد، فإن رغم ما يكشفه التحليل الدور كايمي من أن ما ينھار في حقل الحداثة إنما ھو األشكال ا -  29

أھم  Jeremy Benthamھذا االنھيار ليس أمراً طارئاً كما يوھمنا دور كايم بل ھو مفتاح النسق الحديث الذي يؤّصل جيرمي بنثام 
  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. 
ي دفعت  ة الت م المتحركي وبالرغم من ذلك فإننا مازلنا نشھد في حقل التداول الجامعي الراھن العودة إلى أصول التحليل الدور كايمي لفھ

  ع ھذا االنھيار بوصفه مستجداً وعارضاً. انظر بھذا المعنى:نحو االنھيار وذلك بالتعامل م« دولة الرعاية»بـ
Pierre Bourdieu: Acts of Resistance, Against The Tyranny of The Market, Translated From French by 
Richard Nice, New York: Verso, 2002. 

ائدية تزعزع لحمة المفاھيم اإلناسية، وإذا كنا نعتبر أن وكأنه يدفع بحجج عق« لغة اإلعجاز»من حيث ظاھرة يبدو الكالم حول  -  30
 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

يعّرف بھا « أفكار مفتاحية»توفر عليه ھذا النظام من الذي يؤّسس مقالته على إدراكه لما يبدو حاسماً لقراءة نظام لغوي معين، وھو ما ي
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. 

ال تُفھم التالوة في ھذا اللحاظ إذا ما أعيدت قراءتھا في ضوء ما سميناه منوھين بما قاله جاك بيرك دورة اإلسالم الداخلية إالّ بما  -  31
بھذا المعنى تنفتح على أفق يحّررھا من إشكاليتھا التاريخية في حقل  ھي سر النموذج اإلسالمي ومفتاحه الذي إذا مس تتعطّل آليته، وھي
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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 

 م.2002، بيروت، 1ط الكّواز: كالم هللا، الجانب الشفاھي من الظاھرة القرآنية، دار الساقي،
انظر محمد السيد الجليند: درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية، سلسلة تقريب التراث، مركز األھرام للترجمة  -  32

 م.1988، القاھرة، 1والنشر، ط
ممارسات اإلسالمية التي أصابھا التفّكك تشّكل الحركات اإلسالمية الحديثة من ھذه الحيثية انقطاعاً مفاجئاً حين تنطلق إلعادة بناء ال -  33

 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. 

  للمزيد حول تكامل األنّاس مع أھداف الدولة الحديثة راجع: -  36
Talal Asad: Anthropology and the Colonial Encounter, ed, Ithaca Press, London, 1973. 
37 - Ernest Gellner: Moslem Society, Cambridge University Press, 1981. 

ر، ليست النصيحة إالّ ممارسة نقدية ال يسعنا لتحديد طبيعتھا إالّ أن نميّز بينھا وبين مفھوم النقد العام الذي تشّكل في سياقات التنوي -  38
جوھره يتمثل بكونه حقاً يعطى لفئة المتنورين وحيث يُقيّد ھذا الحق بالطاعة المسبقة للدولة، فإن النصيحة  فلئن كان النقد العام في

  تستعمل باألساس ضد الدولة وھي ليست حقاً يعطى لفئة بل واجباً 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. 

فلئن كان ما يجعل اإلسالم مقبوالً في العالم الحديث إنما »مفتتحاً الكالم عن ھذا النموذج يشير غلنر إلى ھذا االستعصاء بقوله:  -  39
ة والنصية، فلماذا لم تتحقق والحال ھذه معظم النجاحات السياسية المبھرة إالّ من جانب وجھة إيمانية تفتقد نزعته إلى التطھر والمساوا

  راجع:«. إلى ھذه الخصائص ال بل إنھا تقع في ما ھو نقيض لھا
Ernest Gellner: Postmodernism, Reason and Religion, Routledge: London and New York, 1992, p 17. 

 .17المرجع نفسه، ص -  40
التسلف بصيغته العملية ھو االقتداء بالسلف بھدف التنمذج، أما التخلق فھو تحصيل ھذا التسلف/التنمذج وتوصيله بصيغ إشارية  -  41

مفصولة عن أي سماكة عبارية. بخصوص العالقة بين ھذين المفھومين في تشّكالت اإلسالم الصوفية انظر طه عبد الرحمن: العمل 
 م.2000، بيروت، 3ني وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، طالدي

إن ھذه العودة ھي التي تفّسر تبّدل الحقل السياسي الرمزي للثورة الذي قامت عليه تجربة الخميني وذلك بإحالل لغة المجتمع  -  42
  ى تمتين سلطة الفرض المصاغة.المدني التي تستبدل التداول الطبيعي بتداول قولي مسلوب الفّعالية وال تؤدي إالّ إل

يعبّر أرسطو عن ھذه الثنائية بحصر التداول في دائرة الوسائل التي تستجيب ألھداف مصاغة سلفاً تحّدد بما ھي ثابتة وال تُحمل إالّ  -  43
  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. 

ھذا ما نجده مثالً عند طه عبد الرحمن في كتابه: سؤال األخالق، مساھمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي  -  44
 م.2000، بيروت، 1العربي، ط

ير ھنا إلى أن ھذا المنحي الذي تقوم عليه قراءتنا لھذه الدعوات ھو بالضبط ما نتحّصل عليه مما يوفّره النص الغلنري حولھا في نش -  45
ا حقل الحداثة من إرشارات يأتي في طليعتھا التغفيل عن مبدأ السيادة، أي بمفردات ھذا النص تفريغ السياقات التقعيدية من اإلكراه ودفعھ

  لك نحو لغة العالمات الداللية. للوقوف على مجمل موقف غلنر نم ھذه الدعوات انظر:بدالً من ذ
Ernest Gellner: Postmodernism, Reason and Religion, Routledge: London and New York, 1992. 

ن فإننا ال نقصد بذلك أن اإلناسة من حيث إننا إذ نشير ھنا إلى المقالة الغلنرية وما اقتضته من مفاھيم تحكم بھا حقل اإلسالم الراھ -  46
  :صيغھا وسبلھا علم موحد ال يشوبه التعّدد أو التنوع بل ما يمّوه 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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  الغربيِّ  مفهومِ وال سالميِّ اإلبين المفهوِم  األصوليةُ 
  

منذ أن ظهرت الحركات اإلسالمية على الساحة السياسية ، وأخذت تعمُل للعــودة باالســالم إلــى قيــادِة 
المجتمع ، أخذ الغرُب ُممثًال بالواليات المتحدة األمريكيِة  ينظُر بعين الرِيبة والحذِر إليها ، ولم يتــواَن 

خدام أيَِّة طريقٍة ممكنٍة لكي يتخّلَص منها ، أو على األقل أن يحتوَيها ، لذلك ظهرت كثيٌر مــن عن است
االتهامات الغربية واألمريكية الباطلة ، التي تتهُم االسالم والمسلمين ، فتارًة يـُتَّهُم اإلســالُم بأنــه إرهــابّي 

اإلسالمية  بالحركــة اُألصــوليِة المســيحيِة ، وأصوليٌّ، ومتطرٌف ، ومتعصب ، في محاولٍة لربِط الحركاِت 
، انتهــى بغلبــة الســلطة المدنيــة ، وتحديــد دور  خاضــت صــدامًا طــويال مــع الكنيســة المتعصــبِة ، التــي

  .1الكنيسة، وتحجيِم دورها
، واضـــطهدت العلمـــاَء وحاربـــت االتقـــدم العلمـــي ، مســـيحيُة رفضـــت التجديـــَد والَعصـــرنة واألصـــوليُة ال

مضــادة ألفكــار الكنيســة رت مــن جــرَّاء هــذه األصــولية: حركــُة التنــوير ، والفلســفات الوالمفكرين ، وظه
ويعــارُض العلــم ، ويحــارب التقــدَم وجعلته يضطهُد ويقهُر العقــول ،  التي شوَّهت الدين نفسه ،الغربية ، 

ى ترســيخ والتطور ، وأسهمت َردة الفعل هــذه فــي زيــادة الُهــوة بــين الــدين والعلــم . وقامــت الكنيســُة علــ
هــذا المصــطلح فــي الــوعي األوروبــي ، وأرادت تعميمــه علــى كــل ديــن وِمّلــة ، بهــذف تشــويه النظــرة إلــى 

  . الف والتنوع في أفكارها ومقاصدهاالعقائد ،  بغضِّ النظر عن االخت
 ،  - م1982بعــد االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان عــام  -هــذا المصــطلح العــرب  اإلعالميــون تــداول وقــد 

 السياســـية واإلعالميـــةُ  األوســـاطُ  اســـتعملتهُ ، كمـــا  هم البـــاحثون والمحللـــون النـــاطقون بالعربيـــةومـــن بعـــد
  ..  إلى حالة اليقظة اإلسالمية الراهنة في مختلف أرجاء العالم اإلسالميّ  لإلشارةِ  ، والثقافية في الغرب

تــوحي بــه  دقيقــاً  تعبيــراً  عبــرال يُ ،  الالت سياســية وفكريــةبمــا يحمــل مــن دِ  المصــطلحَ ا أن هــذ والحقيقــةُ 
المصــطلح  مــن معــاني الرجعيــة المعاديــة هــذا لجهة ما يتضمنه  وخاصةً ،  (األصولية) الرائجة حالياً  لفظةُ 

  سياسية. باألصولية بمثابة شتيمةٍ  عتُ صبح النَّ بل أ،  لكل تقدم
  معنى األصولية في اللغة : 

للغـــوي وهـــي كلمـــة :              ة ، بـــل نجـــد َجـــذرها ا) فـــي معـــاجم اللغـــال نجـــد ذكـــرا  لهـــذه الكلمـــة  (اُألصـــولية
  .، والنسبُة إليها : (ُأصولي)) (أصل
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. ورجــل األصــُل : واحــُد اُألصــول ( ) فــي مختــار الصــحاح :هــ666تـــ الرازي (محمــد بــن أبــي بكــر) ( قال
   .2 َأصيل : أي ، ُمحكم الرأي)

ســفل كــل شــيء ، وجمعــه : ُأصــول ، وَأُصــَل اَألصــُل : أ(هـ) في لسان العرب : 711تـوقال ابن منظور (
  الشيء: صار ذا َأصل . قال أُمية الُهَذلّي : 
  لعرضك، ما لم تجعل الشيء يأُصل          وما الشغل إال أنني ُمتهيبٌ 

  .3لشيء : قتله علما ، فعرف َأصله)وأّصَل ا
َأصــُل الشــيء : أســفله ، (هـ)  فــي المصــباح المنيــر : 770(تـ  )(أحمد بن محمد المقري وقال الفيومي

وأساس الحائط أصله ، واستأصَل الشيء :ثّبت أصله َوقوَّى . ثم َكُثر حتى قيــل:  َأصــُل كــل شــيء : مــا 
  . هر أصُل الجدول . والجمع : ُأصوليستند ُوجوُد ذلك الشيء إليه . فاألب أصل الولد . والن

  . جعلــت لــه أصــًال ثابتــاً يُبنــى عليــهيًال : ، فهــو أصــيل . وَأّصــلُته تأصــوَأُصــَل النســب أصــالة : َشــُرَف 

وقــولهم : ال َأصــَل لــه وال َفصــل ، أي : الحســب والنســب ، واألصــُل : العقــل . واألصــيُل : العشــي، 
.                       : مـــــــــــن دواهـــــــــــي الحيـــــــــــات ، قصـــــــــــيرة عريضـــــــــــةوالجمـــــــــــع : ُأُصـــــــــــل وآصـــــــــــال . واَألَ◌َصـــــــــــَلة 

   .4ل اهللا الكفار : أهلكهم جميعًا)قيل : استأص واستأصلُته : قلعته بأصوله . ومنه
َأّصل الشيء أصال : استقصى بحثــه حتــى عــرف َأصــله . وأّصــَل الشــيء : (وقال في المعجم الوسيط : 

ابتكــاره . وفــي النســب أصال ثابتا يُبنى عليه . واَألصالُة في الرأي : جودتــه . وفــي األســلوب :  جعل له
  . : َعراقَتهُ 

ـــه . واُألصـــول : أصـــول العلـــوم  وَأصـــُل الشـــيء : ـــه ، وَمنشـــُؤه الـــذي ينبـــت من أساســـه الـــذي يقـــوم علي
  .5ها األحكام والنسبة إليه أصولي)وقواعدها التي تبنى علي
: مــا يُبتنــى عليــه غيــره . واُألصــوُل اَألصــُل : هــو (في التعريفــات : هـ) 816(تـ  وقال الشريف الجرجاني

وفــي الشــرع : عبــارة عمــا  فتقــر إليــه ، وال يفتقــر هــو إلــى غيــره .جمع أصل ، وهو في اللغة عبارة عما ي
  .6 ت حكمه بنفسه ، ويُبنى عليه غيره)يُبنى عليه غيره ، وال يُبنى هو على غيره . واَألصُل : ما يثب

والتَّحقيُق: َأنَّ المعنى الحقيقي في هذه المادة : هو ما يبنى عليه شيء ، ســواء أكــان فــي الجمــادات ، 
  .أو في المعقوالت ، أو في العلوم لنباتات ، أو في الحيوان ،أو في ا

، األصــل  ، األصــل فــي األلفــاظجر ، أصــل اإلنســان ، أصــل المعرفــة يقال : أصل الحائط ، أصل الش 
 . في المعاني ، وغير ذلك

  ، منها :  7جاءت كلمة أصل وما اشتق منها في القرآن الكريم في عشرة مواطن تقريبا وقد
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  . )24(إبراهيم : }بٍة أصلها ثابت وفرعها في السماءكشجرٍة طي{الى : قوله تع
  . وغير ذلك )5الحشر: (}ما قطعتم من لينٍة أو تركتموها قائمة على ُأصولها..{وقوله : 

والفــرُق بــين اَألصــِل واَألســاِس: أن األصــل مــا يُبنــى عليــه شــيء، وهــذا المعنــى إنمــا يتحقــق بعــد تحقــق 
ي ، ولــيس بمفهــوم مســتقل .. وهــذا بخــالف األســاس ، فهــو مفهــوم مســتقل ، ال الفرع ، فهو أمــر نســب

  .8يحتاج إلى وجود غيره ، فيقال : إنه َأّسس َأساس الظلم ، وَأّسس َأساس البيت ، وال يقال : َأَ◌صََّله
ومن كل ما سبق عرضه نخلص إلى أن مصطلَح اُألصــولية اللغــوي ، يــدوُر حــول معنيــين : أساســه الــذي 

  .عليه ، وُجذوره  ومنشؤه الذي ينبت منهيقوم 
  . واعدها التي تُبنى عليها األحكامق  :وُأصول العلوم ، هي

  .9فاُألصولّي إذن : هو مرجع القواعد ِدرايًة ، وفهماً ، واستنباطاً 

    مفهوُم اُألصوليِة في البيئة الغربية :
م مــن كلمــة  1920ت عــام ِصــيغ (fundamentalism) موســوعة (روبيــر اللغويــة) إن كلمــةتقــول 

(fundamental)  وتعني تيارا الهوتيا محافظا ، أصله بروتســتانتي ، نشــأ فــي الواليــات المتحــدة ،
   األمريكية المتحدة ، أثناء الحرب العالمية األولى ، ومتمسك بالتعريف الحرفي للنصوص االنجيلية..

  منها : ،  10سبعة وخمسين موضعا ) في الكتاب المقدس ، فيوقد جاءت كلمة (أصل وما يشتق منها
انعطفــت عليهــا زراجينهــا ،  .بــت وصــار كرمــة منتشــرة قصــيرة الســاق فن(: 11مــا ورد فــي ســفر حزقيــال

  . 12 فرخت أعصانا)وكانت أصولها تحته ، فصارت كرمة . وأنبتت فروعا وأ
  .14)واآلن قد وضعت الفأس على أصل الشجر ..( 13وجاء في إنجيل متى 

والــذين علــى الصــخر هــم الــذين متــى ســمعوا يقبلــون الكلمــة بفــرح ، وهــؤالء (: 15يــل لوقــاوجاء في إنج
   .16لى حين ، وفي وقت التجربة يرتدون)ليس لهم أصل ، فيؤمنون إ

  م، لتعني معنيين: 1966فقد اشُتقت عام  (fundamentaliste))  أما كلمة (اُألصولي
  . ُألصولي اأولهما : معنى عام ، هو : من يقوم بأبحاث ف

  .17والثاني : معنى ديني ، هو : من ينتمي إلى اُألصولية
أي : اُألصــولية هــو  (fundamentalism) الــذي َســكَّ  المصــطلح اإلنجليــزي وأغلــب الظــن أن

م ، حيــث َعــرََّف اُألصــوليين 1920فــي افتتاحيــة عــدد يوليــو  18نيويــورك وتشــمان)(رئــيس تحريــر مجلــة 
  .ن بإخالٍص من أجل اُألصوللو بأنهم :  أولئك الذين يناض
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ــَد  ِلَســكِّ  هــذا  المصــطلح ، هــو : سلســلة ُكتيبــات صــدرت بــين وأغلــب الظــن كــذلك ،  أن الــذي َمهَّ
بلغ عددها اثنــي عشــر   (the fundamentalism)م ، بعنوان اُألصول، 1915-1909عامي 

، والالهــوتيين  والمبشــرين ، ســةُكتيباً ، وبلغ توزيعها بالمجان ثالثة ماليين ُنســخة ، ُأرســلت إلــى القساو 
  . ان المسيحية ، والشابات المسيحية، ومدارس األحد ،  وسكرتيري  الشب

  ويمكن تصنيف األفكار الواردة في الُكَتيبات على النحو التالي : 
 . قة جهنم ، والمجيء الثاني للمسيحأصوُل اإليمان مثل : حقي - 

 . ى أن اإلنجيل تسجيل لتطور دينيعلمهاجمة تيار نقد اإلنجيل ، وهو تيار يدور  - 

نقــــد النظريــــات العلميــــة ، وبــــاألخص الداروينّيــــة ، الناقــــدة لقصــــة الخلــــق الــــواردة فــــي ســــفر  - 
  .19التكوين

الـــذين دارت أفكـــارهم علـــى د علمـــاء الّالهـــوت الليبـــراليين ، وقـــد وردت هـــذه األفكـــار كـــرد فعـــٍل ضـــ
  مسألتين هما : 

الجيولوجيــا  ر التكــوين ، بســبب مــا أحرزتــه علــومالتشــكيك فــي  قصــة الخلــق الــوارد فــي ســف - 
  . والبيولوجيا من تقدم

، علـــى أنهـــا مجـــرد تفكيـــر بـــدائي إلنســـان كمـــا وردت فـــي ســـفر التكـــوين النظـــر إلـــى خطيئـــة ا - 
  وصبياني ، إذ ليس ثمَّة وجود لما يسمى : آدم .. وحواء ..
 لتالي : ثم تبلورت سماُت األصوليِة في بداية القرن العشرين على النحو ا

وعلـــى حـــل المشـــكالت  ، التســـليم بـــأن ثـــمََّ◌َةَ◌ حلـــوًال قـــادرة علـــى إحـــراز انتصـــار دولـــي - 1
  االجتماعية ، وَأّن َأيَّ فشٍل يلحق بأي ُأصولي ، فمردود إلى مؤامرات األشرار. 

التسليم بأن المؤسسات السياسية للدول الرأسمالية جزٌء من المؤامرة الشيوعية ، ومــن ثــم  - 2
  ك في وطنيتها. فقيادتها مشكو 

 . عن المبادئ األساسية خيانة للحق أي تنازل - 3

 .20رفض أي تأويل للنص الديني - 4

علـــى فـــرق إنجيليـــة بـــرزت فـــي مطـــالع القـــرن  (fundamentalism)وفـــي الغـــرب ُأطلـــق تعبيـــر 
العشرين في الواليات المتحدة ، تدعو إلى العودة إلى أصول المسيحية ، والتمســك بــالنص الحرفــي ، 

، إنهــا : ( اتجــاه لــبعض األوســاط  (fundamentalism) موســوعة الكاثوليكيــة عــن كلمــةول التق
البروتســتانتية خاصــة فــي الواليــات المتحــدة ، تحــافُظ بصــرامة وتشــبث علــى العقيــدة التراثيــة ضــد تيــار 
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ــة ، وقــد تكونــت هــذه  ــة أو العلمي ــار بالوقــائع التاريخي ــة محاولــة تأخــذ فــي االعتب ــة ، بــل ضــد أي الحداث
 معية األصــولية المســيحية العالميــة)الج(م، باسم : 1918حركة في الواليات المتحدة األمريكية عام ال

.. وتشـــــــــير إلـــــــــى مـــــــــذهب دينـــــــــي تـــــــــم التعبيـــــــــر عنـــــــــه فـــــــــي وثيقـــــــــة مـــــــــن خمـــــــــس نقـــــــــاط هـــــــــي :                       
ســـيح ، واإليمـــان بمولـــده العـــذري، اعتبـــار النصـــوص اإلنجيليـــة نصوصـــا متزلـــة ، واإليمـــان بألوهيـــة الم

واإليمان بمعنى وأهمية الفــداء فــي وفــاة يســوع ، والثقــة يقينــا فــي عــودة المســيح قريبــا ليحــاكم البشــر .              
وانتشرهؤالء اُألصوليون عن طريق الُمؤسسات اإلنجيلية ، فــي معظــم البلــدان األنجلوسكســونية ، وعــن 

، وكــل الحركــات a.c. m. (Yواي..إم.. ســي..إيه) (.يحية (طريــق منظمــة الشــباب الدينيــة المســ
  ..  21اإلحيائيِة ُأصولية ، ومنها : حركة بيلى جراهام

مــــذهب  -)fundamentalism–اُألصــــولية (ويقــــول قــــاموس المــــورد فــــي تعريــــف اُألصــــولية : 
الكتاب المقــدس  ، في القرن العشرين ، تؤكد على أن 22حركة َعَرفتها البروتستانتية -العصمة الحرفية 

) معصــوٌم عــن الخطــأ ، ال فــي قضــايا العقيــدة فحســب ، بــل فــي كــل مــا (العهــد القــديم والعهــد الجديــد
يــًة إلــى يتعلق بالتــاريخ ومســائل الغيــب ، كقصــِة الخلــِق ، ووالدِة المســيِح مــن مــريم العــذراء ، ومجيئــه ثان

  .23العالم ، والحشِر الجسدي)
حركـــٌة بروتســـتنتية ظهـــرت فـــي الغـــرب فـــي القـــرن التاســـع عشـــر (هـــا : وَعّرفتهـــا الموســـوعة الميســـرة بأن

ي م ، لتحيي من جديــد أفكــاَر أصــحاِب عقيــدة المجــيء الثــان1895الميالدي ، بعد مؤتمر نياجرا عام 
) ، َدَعوا فيها إلــى التمســك للمسيح مجيئاً حقيقياً حرفياً . وقد ظهرت لهم ُكتيبات بعنوان (األصوليات

يــة القديمــة ، والقــول بأُلوهيــة المســيح ، وِعصــمِة الكتــاب المقــدس عــن الخطــأ ، َوُوجــوب بالتعاليم الدين
مــن مــريم ، كمــا َدعــوا إلــى الفديــة مــن األعمــال المنكــرة ،  -عليــه الســالم  -حرفيا ، ووالدته  األخذ به

ى رفــِض كــل وإلى اإليمان بقيامة المسيح من بين األموات بجسمِه ، وعودِة تجّسده ثانية ، باإلضافة إلــ
 -النظريــات العلميةالحديثــة  فــي علــم الالهــوت ، وكــذلك الدراســات التــي تنتقــده أو تُنــاقض مــا فيــه ،

، كما ترفض الفصــل بــين الــدين والدولــة ، ممــا يــؤدي إلــى    –ولذلك ُعرفت بمذهب العصمة الحرفية 
والُوصــول إلــى الســلطة، زيادة اهتمامها بالجانب السياســي ، والّســعي إلــى تكــوين األحــزاب السياســية ، 

اعتقــادهم بــالنبوءات االنجيليــة ،  بُغية سن القوانين والشــرائع المؤيــدة  لمــذهبهم ، ويمكــن أيضــا إضــافةُ 
س ، شــرطا للعــودة الثانيــة إلــى اســتيالء اليهــود علــى فلســطين ، والقــد - حســب اعتقــادهم -التي تقوُد 
 .24للمسيح)
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َبت حركُة اُألصوليين ، وإن ظلــت حيويــة فــي البعثــات م خَ 1910م إلى عام 1895وفي الفترة من عام 
التبشيرية للبلدان غير المسيحية ، إال أنها عادت لالزدهار ثانيًة عقب الحرب العامــة األولــى ، وخاصــة 

م ، حــين اتحــدت مختلــف التيــارات المســيحية ، لتخلــيص  1930م إلى عام 1920في الفترة من عام 
س الّداروينّية في والرعاة الذين يدافعون عن التطور ، ولمحاربة تدريالمدارس والكنائس  من المدرسين 

  .التعليم العام
اً ، ونخلُص مما تقــدم إلــى أّن كلمــة األصــولية باللغــة العربيــة ، هــي مصــطلٌح مــرتبٌط بالكنيســة أوال وأخيــر 

وأنــه بالبيئــِة اإلســالمية ، ) ، وليس له أصــٌل قريــٌب أو بعيــٌد َوُولد في البيئة الغربية (اليهوديِة ، والمسيحيةِ 
تمهيــداٌ لعمليــة محاولــة اقتالعــه ، بعــَد اقــتالِع أواخــر ســبعينات القــرن المنصــرم ، قــد بــدأ الــزجُّ بــه فــي 

  .م1965يكاني المسكوني الثاني عام اليسار ، ِوفقاً لما تمَّ ترتيبه في المجمع الفات
ســالمية فــي الشــرق اإلســالمي خــالل فلمــا بــرزت الحركــات اإل(أو كمــا قــال االســتاذ وجيــه كــوثراني : 

  .25 )دراسات الغربية المصطلح نفسه ، للداللة عليهاالسنوات العشرين األخيرة ، استخدمت ال
  اليهودية ... والمسيحية) ..َة في البيئِة الغربية بنوعيها (وسأتناول فيما يلي اُألصولي

  األصوليُة اليهودية :  -أ
  ي : يتمثل مفهوم األصولية اليهودية ف

  . تقديس النص - 1
  . تقديس الشخص - 2

  . سلطًة أعلى من أي سلطٍة أخرى ، وإعطائِهِ◌◌ِ فتقديس النص ، بتطبيقه حرفياً 
عنــد اليهــود  26وتقديُس الشخص : بتقديس كالمه ، بل يعتبرون كالمه نصًا ، وهذا متمثل في الحاخــام

جســد النصــوص المقدســة عنــد اليهــود تُ (ويلخص الدكتور عبــد اهللا بركــات األصــوليَة اليهوديــَة بقولــه : . 
)  هـــذا المفهـــوم األصـــولي: مـــن مصـــادمة للعلـــم ، والثوابـــت اليقينيـــة ، (األســـفار الكتابيـــة ، والتلمـــود

والبدهيات العقلية ، وتعميق العنصرية والدمويّة ، والتهاون بمحرمــات كــل األجنــاس غيــر اليهوديــة ، كــل 
ة باعتبــار الشــخص المعتبــر نمــا تنفــرُد التعــاليم الشــفويذلــك فــي نصــوٍص ال تقبــل المناقشــَة والجــدل ، بي

  .هميتُه ، وقداستُه ، واعتبارُه ، النصَّ ذاتهأصًال تفوق أعندهم (الحاخام) ، 
ـــ ـــُة (نصوصـــاً وأشخاصـــاً وم ـــا كانـــت المصـــادُر اليهودي المجتمـــع  لية  الذميمـــة فـــي)، محـــور األصـــو ن هن

   .27الغربي)
  وتُناقض النَّقل ، من ذلك مثال : ُتصادم العقل ،  ويقدس اليهود كثيرًا من النصوص التي
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 ويكون الملوك حاضنيك ، وســيداتهم مرضــغاتك ، بــالوجوه إلــى األرض(ما جاء في سفر أشعيا :  – 1
فهــم يتخــذون مــن هــذا الــنص وغيــره أنهــم : شــعب اهللا . 28يســجدون لــك ، ويلحســون غبــار رجليــك)
  المختار ، المفضل على جميع الخلق .. 

اقتل الصــالَح مــن غيــر اإلســرائيليين ، وُمحــرم علــى اليهــودي أن ينقــذ أحــداً (:  29اء في التلمودوج -2
ك يكــون قــد حفــظ حيــاة أحــد مــن بــاقي األمــم مــن هــالك ، أو يخرجــه مــن حفــرة يقــع فيهــا ، ألنــه بــذل

  .30الوثنيين)
  . الذميمة هذه بعض  النصوص التي تفوح منها رائحة العنصرية والقتل ، وغير ذلك من الصفات

ـــخص (الحاخـــام ـــة اواليهـــود يقدســـون الشَّ ـــه فـــوق مرتب ـــاء ، وممـــا يؤكـــد تقـــديس ) ، ويرفعـــون مرتبت ألنبي
) علــى لســان المتحــدث ند اليهــود ، مــا ذكــره صــاحب كتــاب (اُألصــولية اليهوديــة) عالشخص (الحاخام

لو طلب منا حاخاماتنا الرحيل بهدوء فلن تجــد الحكومــة (قوله : اسم إحدى المستوطنات اليهودية ، ب
أســهل فــي االخــالء مــن مــدينتنا ، أمــا إذا طلبــوا البقــاء فسنناضــُل أكثــَر مــن  31في مدينة يهــوذا والســامرة

  .32)أي مدينة ..
. ، واألخـــَذ بحرفيتـــه ، والتمســـَك بـــهوخالصـــة القـــول : إنَّ األصـــوليَة اليهوديـــة تعنـــي : تقـــديَس الـــنصِّ 

  ..  33لك تقديس أقوال الحاخامات ، وإعطائها سلطًة أعلى من سلطة التوراةوكذ
  الصهيونية المسيحية األصولية:  – 2

بعد قيام دولة  -حدَث فقط  -عض المسيحيين أمراً جديداً ، أو ليس وجوُد اتجاهات صهيونية لدى ب
أي  -ه النزعــات الصــهيونية ذإسرائيل الغاصبة في فلسطين ، كما يظنُّ البعض ، بل قــد ُوِجــدت مثــل هــ

لدى بعض المسيحيين األصوليين من مختلف المذاهب   -نة بتوطين اليهود في أرض فلسطين :المؤم
والطوائــف ، خاصــًة بــين البروتســتانت ، منــذ القــرن الســادس عشــر المــيالدي ، أي : بعــد قيــام حركــة 

تياٍر قوي ، إال فــي القــرنين األخيــرين ، االصالح البروتستانتية ، ولم تتحول تلك الرغبات واألماني إلى 
حيث  بدأت بعض الجماعات ، والجمعيات ، ورجال ديٍن بارزين ،  في أوساط المسيحيين الغربيين ، 
وخاصـــًة بـــين األصـــوليين مـــن البروتســـتانت ، تطالـــب صـــراحًة بلـــزوم عـــودة الشـــعب اليهـــودي إلـــى أرض 

  الميعاد ، وأَنها وطنه األبدي ..؟ 
 األخيــرين مــن القــرن العشــرين نشــأ تجمــٌع لعــدة منظمــات مســيحية بروتســتانتية أصــولية ،وفــي العقــدين 

فســهم مركــزا فــي القـــدس ) ، وأنشــأوا ألنأطلــق أتباعــه علــى أنفســهم اســم : (الصـــهيونيون المســيحيون
 -وقــد وصــفهم الــدكتور القــس ريــاض َجرُجــور  . 34)ارة المسيحية الدوليــة فــي أورشــليمالسفَأسموه  : (
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صــهيو مســيحية أم صــهيو »تحــت عنــوان فــي كلمــة   - ن العــام لمجلــس كنــائس الشــرق األوســطاألمــي
نيســان  8بيــروت، فــي فــي  -ي مركــز اإلمــام الخمينــي الثقــافي فــي نــدوة فكريــة فــألقاهــا  ، «أميركيــة؟
المســـيحي  الـــدعم»نهـــا أتعريـــف الصـــهيونية المســـيحية علـــى  تـــمَّ (،  قـــال فيهـــا  :  م2003(أبريـــل) 
لــى فلســطين إاليهــودي  حركــة قوميــة تعمــل مــن أجــل عــودة الشــعب»نهــا : إ. وقــد قيــل أيضــاً «للصهيونية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول :   يق

 «األغلبيــة األخالقيــة»لسياســي األصــولي المســماة امؤســس جماعــة العمــل  «فالويــل جيــري»أمــا القــس 
 إن مــن يــؤمن بالكتــاب»يقــول:  همنــذ فتــرة تكلــم واتهــم ديــن اإلســالم بأنــه ديــن إرهــابي، فإنــ وهو الــذي

إعــادة  متــرابطتين علــى نحــو ال ينفصــم، إن،  ســرائيل الحديثــةإيــرى المســيحية ودولــة ، المقــدس حقــاً 
مسيحي مــؤمن بالكتــاب  لهي في نظر كل، سرائيل في العام ألف وتسعماية وثمانية وأربعينإإنشاء دولة 
  ...«تحقيق لنبوءات العهدين القديم والجديد ،المقدس
وكما جاء في  - رُ عبـِّ المطاف تُ  المسيحية في نهاية إن الصهيونيةَ  :وفي ختام التعريفات أقول : ثم قال 

بريــل) عــام ألــف وتســعماية وســت إ( التنفيذيــة لمجلــس كنــائس الشــرق األوســط فــي نيســانبيــان اللجنــة 
فــي ، الدينيــة  المشــاعرِ  واســتغاللِ  ، فــي اســتعمال الكتــاب المقــدس عــن مأســاةٍ  - )م1986وثمــانين (

للصــهيونية  إذن ال يوجــد مكــانٌ  مخصوصــة. ، وتســويغ سياســات حكومــة محاولة تقديس إنشاء دولة ما
ـــة نبـــذَ ، ويجـــب أن تُ  الشـــرق األوســـط المســـيحية فـــي ـــرٌ  إنهـــا تشـــويهٌ  ، مـــن قبـــل الكنيســـة العالمي   خطي

 كما أنها تدافع عن برنــامجٍ ،  المتركز في السيد المسيح  عن اإليمان المسيحي الحقيقي كبيرٌ   وانحرافٌ 
 اتُ إنهــم أدو ( :فلســطيني محلــيٍّ  متفوقــاً. وبكلمــات رجــل ديــنٍ  اليهــودي عتبــر الجــنسَ قــومي يَ  سياســيٍّ 

  .35 )هذه البالد للمسيحيين األصليين في أو أهميةٍ  تدمير وخراب، وهم ال يعطون أي اعتبارٍ 

تــدعو األصــولية المســيحيُة للعــودة إلــى اُألصــول ، وتعتقــد بالعصــمة الحرفيــة للكتــاب المقــدس ، أي و
مـــة اهللا عصـــمته عـــن الخطـــأ والتحريـــف ، فـــالنصُّ اإلنجيلـــي لـــه الســـلطة العليـــا فـــوق الجميـــع ، وهـــو كل

  المعصومِة من  كل عيٍب ونقص ، وكل ما يعارض النص فهو مرفوض .. 
فــي الالهــوتيين مــن رجــال الكنيســة ، وتهــتم اهتمامــا كبيــراً  همــهُ وتُفســر الــنّص تفســيرا حرفيــا، وتحُصــر فَ 

اني ثــبالنبوءات المستقبلية ، وتحاول تحقيقها تحقيقًا حرفياً ، وخاصًة مــا يتعلــق بإســرائيل ، والمجــيء ال
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لــى تقــديس ، تقــوُم ع حيُة كمثيلتهــا األصــولية اليهوديــةفاألصــوليُة المســي ،-عليــه الســالم  -للمســيح 
  .36النصِّ ، وتقديِس الشخص

  هل هناك ُأصوليٌة في البيئِة اإلسالمية ..؟ : 
ٍت اعتاد الكتاُب الغربيون إطالق تعبير األصولية اإلسالمية على حركة الصحوة اإلسالمية ، في محــاوال

لربطها بالحركة األصــوليِة المســيحيِة المتعصــبة ، التــي ظهــرت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــع كــل 
وممــا ســلبياتها التــي رّســبتها فــي الضــمير األمريكــي بصــورة خاصــة ، والغربــيِّ المســيحي بصــورٍة عامــة ، 

دون غيرهــا مــن  ) يةاإلســالم األصــوليةِ (ال، تركيــز الخطــاب االتهــامي علــى جــيلفــت النظــر فــي هــذا الم
  .التي سبق ذكرها صوليات المعاصرةاألُ 

وفـــي ائد ُمتـــداوٍل فـــي وعينـــا العـــام ، والـــذي يهمنـــا هنـــا اُألصـــوليُة لـــيس كمصـــطلح ، ولكـــن كمفهـــوم ســـ
) َأصــالًة ، فهــو أصــيل ، ت بــه مفــردات اشــتق بعضــها مــن فعــل (َأُصــلَ الخطــاب العربــي المعاصــر ، ارتبطــ

  . التأصيُل واألصالُة ، واُألصوليةوتَأصََّل : صار ذا أصل ، و 
على المشتغل بأصــول الــدين ، أو أصــول  -دون تحديد موقف فكرٍي محدد  -وصفة اُألصولي تطلق 
  ..37ة أصول القضايا والضواهر عامةالفقه ، أو المهتم بدراس

شــيئا مختلفــا أما اُألصوليُة : فهي وإن تكن تعني االنتساب إلى األصل ، أو إلى  األصول ، فإنهــا تعنــي 
األصــوليُة تختلــف وتتمــايز (ومغايرًا تماما ، على حد قــول األســتاذ محمــود أمــين العــالم ، حيــث يقــول : 

عن هذه المفردات جميعا ، وُتشكُِّل داللة مذهبية وآيديولوجيــة خاصــة ، بمعنــى أنهــا الرؤيــة التــي تتخــذ 
مرجعــاً أساســياً ، وســندًا مطلقــاً سياســياً ، مــن األصــل ســواًء أكانــت نصوصــاً دينيــة ، أم مــذهباً دينيــاً ، أم 

نهائيًا في مفاهيمها وسلوكها . فليست كل مرجعية إلى أصٍل ثابت تتسم باألصولية ، وإنما تصــبح هــذه 
مطلــق ، وأصــبحت منهجــاً المرجعيــُة أصــولية إذا تكــررت هــذه المرجعيــة ، واحتكــرت ، وطغــت بشــكل 

  .38مسيطرًا)
مع اُألصولية : أن  ومشكلتنا(يجب ضبط المصطلح ، ويقول :  أنه ويذهب األستاذ فهمي هويدي إلى

سالمّي ، ولذلك هو ال أصَل له في اللغة العربية ، وال أصَل له في الخطاب اإل -أساسًا  -هذا التعبير 
ية ) ،  التي لها أصولها المسيحية البروتستانتية المعروفة ، إنَّ الحالــَة اإلســالمترجمة لكلمة (ِفنِدمنتاليزم

ومتطرفون ، وإن كــان االنطبــاع  ، فيها درجات ال تستطيع أن تصفها كلها بأنها أصولية ، هناك معتدلون
قــد أو مــا يســمى باإلســالم السياســي ،  الــذي ســاد هــو : َأنَّ كــلَّ مــن تحــدث عــن اإلســالم كمشــروع ،

  .39نَِّف ُأصوليًا)صُ 
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مصــطلٌح محمــود غيــر مــذموم ، فهــو (الم وجاء فــي الموســوعة الميســرة َأنَّ مصــطلح األصــولية فــي اإلســ
) فيقــال : عــالم أصــولي ، كمــا ِم بأصــول الفقــه ، وُأصــول الــدين (علــم العقيــدة والتوحيــدُيطلق على العــالِ 

  .40ال : َفقيٌه ، وُمفسٌر ، ومحدِّث)يق
األصــولية) باعتبــاره ي ، أنــه ال مــانع مــن قبــول مصــطلح (الشــيخ الــدكتور يوســف القرضــاو  ويــرى فضــيلة

إن كــان (ي العــودة إلــى اُألصــول ، والتــي هــي الكتــاب والســنة ، والتمســك بهمــا عمليــا ، ويقــول :  يعنــ
العتــزاز بــه ، والــدفاع عــن التمسك باإلسالم الصحيح عقيــدًة وشــريعًة ومنهــاَج حيــاة ، والــدعوة إليــه ، وا

  .41يشهد الثقالن أننا أصوليون أقحاح)فل وحرماته (ُأصولّيًة) ،مبادئه 
 عنــه فــي ، تجــدر اإلشــارة إلــى اخــتالف معنــى األصــولية فــي الثقافــة العربيــة اإلســالميةعرضــه وممــا ســبق 

ــِة  والعقيــدة ، وألنــه  فــي البيئــِة ، والفكــر ، ف ظــروف كــٍل منهــا مــن حيــث النشــأة الخــتال ،البيئــِة الغربي
ل الــدين ، اإلســالمية ، رمــز ألهــل االجتهــاد واالســتنباط ، وُيطلــق علــى ِعلمــين هــامين همــا : علــم أصــو 
  .  42وعلم أصول الفقه ، بينما في البيئة الغربية ، عنوان على أهل الجمود ، والتطرف ، والتدمير 

الغــرَب ن ألغريٌب عن البيئِة اإلســالمية ، وُمقحــٌم عليهــا بقــوة اإلعــالم الغربــي ، و بل إن  هذا المصطلح 
ة اإلســــالمية ، وصــــَف الحركــــة عمومــــًا ، والواليــــات المتحــــدة خصوصــــاً ، تحــــاول أن تُلصــــق  بالحركــــ

األصـــولية بمـــدلولها الغربـــي ، الـــذي هـــو علـــى النقـــيض  تمامـــا مـــن دالالت هـــذا المصـــطلح فـــي البيئـــة 
اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية .                       

فــال يُبــرر اإلســالُم اإلكــراَه فــي الــدين ، بمفهومهــا الغربــي ،  فاإلسالم ال يعرف كلمًة تــدل علــى األصــولية
بل الواقــع أن اإلســالم يــدعو إلــى عقائــده الخالصــة ، ودعوتــه الشــاملة ، بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، 
فمن يجُد في نفسه اقتناعًا تاماً ، فالباُب مفتوٌح ليدخل فيه ، وإال َفلُه الحق بأن يبقى على ما هو عليــه 

بــد مــن تمييزهــا عــن  ، والتــي ال حبــةالرَّ  اإلســالمية صــوليتناهــذه أُ ،  فــال إكــراه فــي الــدين .. مــن دينــه 
  .اإلمبريالية .. اإلقصائية، وتياراتها السياسية العنصرية ،  أصولياتهم المتنوعة

فــي توصــيف بعــض الحركــات  (Fundamentalism)ن اســتعمال هــذا المصــطلح إلــذلك فــ
 هــذا االســتخدام لــم يــأتِ  ألن لــيس صــحيحًا، ،  وبعض المتأثرين بــه الغربيِّ  اإلعالمِ سالمية، من قبل اإل

ســالم وحركاتــه ألن اإلو فيــه هــذا المصــطلح،  الــذي نشــأَ ،  والثقافيّ ،  واالجتماعيّ ،  في سياقه السياسيّ 
،  قــةحقيلل اتجــاه مغــالطٍ  يُّ أ، و  فقهــاً  الو ،  وال شــرائعَ ، ال تاريخــًا  ، السياسية لم يعرف هــذا المصــطلح

نمــــوذج بعيــــة الحضــــارية لألوالتَّ ، ه االغتــــراب وُجــــأَ حــــد أن لــــم يكــــن إ،  فكريــــة عــــن تبعيــــةٍ  نمــــا ينبــــىءُ إ
  .43الغربي
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  المسلمون في إيطاليا
  ستيفانو ألِيايف

  عزالّدين عناية ترمجة
  

 800يتعلّـق األمـر مبـا يقـارب  من هم مسلمو إيطاليا؟ بعض املعطيات األّولية أساسـّية يف ذلـك، إذ
أيضـــا عـــن مليـــون، كمـــا هـــو معـــروض مـــن طـــرف وســـائل اإلعـــالم،  ألـــف نفـــر، وبإمكـــان احلـــديث

العــدد مضــبوطا، لكــن ألّن  يــة الّســابق بيزانــو. لــيس لكــونواملــذكور كــذلك مــن طــرف وزيــر الداخل
هنـــاك تالعبـــا سياســـيا بشـــأنه، فكّلمـــا ّمت تســـويق املعلومـــة يف األوســـاط الّسياســـية الّصـــحفية، مـــن 

. أيّــا كــان األمـــر، فحــىت وإن مل يــتم بلــوغ املليــون اليــوم فسيصـــري يف 1الّصــعب الــتخّلص مــن ذلــك
تؤخـــذ بعـــني االعتبـــار ســـرعة التحـــّوالت، وتبـــّدالت املواقـــع،  القريـــب. فإضـــافة إىل املعطـــى املوجـــود،

  وردود أفعال الّنسيج االجتماعي والّسياسي.
 ، يف%7علـى املسـتوى األورويب، و  %4مـن املقيمـني ببلـدنا، يف مقابـل  %2يتعّلق األمر مبا يقـارب 

ع نسـبة معتـربة احلالة الفرنسية. معطى له داللة، على صلة فحسب بوافدين من بلدان إسـالمية، مـ
من املهاجرين غري الشرعيني، يضاف إليهم احلائزون على اجلنسية واملهتـدون إىل اإلسـالم. أمـا مـن 
حيـــث عـــدد ذوي األصـــول اإلســـالمية املوجـــودين يف إيطاليـــا، وممـــن حيـــافظون علـــى الشـــعائر، كـــون 

                                                 
 عة بادوا، إيطاليا .باحث يف جام 
 . باحث من تونس  

ــــا عائــــدة فالّتشــــي وآخــــرينحنــــن ال نثــــق يف األعــــداد املقرتحــــة مــــن طــــرف الصــــحفية الرّاحلــــة  1 ، فممــــا جتــــدر مالحظتــــه، أ
 «قـّوة العقـل»يف مؤّلفهـا  فالّتشـي ملشاحنات ال ملصادر علمية. وهي على خالف غريها األكادميية مقروءة بشكل موّسـع.

–La forza della ragione- األجانب، الذين يثقلون   املليون ونصف املليون، أو املليونني من املسلمني»تبدي انشغاال بـ
). ويف فصــل متعّلــق بــاهلواجس الدميغرافيــة، متحّدثــة فقــط عّمــن هــم دون ســن الرّشــد، تقــول انــه 90(ص:  «كاهــل إيطاليــا

مخســمئة ألــف  ):53(ص:  «يف إيطاليــا علــى األقــل مليونــا «اهللا»سيصــري اخلمســمئة ألــف مــن أحفــاد  2015خــالل ســنة »
) صــار 225اليــوم، بصــفة حضــور اجليــل الثــاين ال يــزال يف بدايتــه. ويف قســم تــال مــن الكتــاب (ص:  حفيــد غــري موجــودين

. ممـا يطـرح التســاؤل عمـا سـيبلغه تعـدادهم لــو  «عبمـن عـدد أفــراد الّشـ %4،3علـى األقـّل مليــونني ونصـف أي »املسـلمون 
 ...أوفر ت صفحات الكتابكان
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أيضــا، فــإن ذلــك  تلــك النوعيــة هلــا صــلة هامــة بتحديــد االنتمــاء الــّديين لإلســالم أو لألديــان أخــرى
أحبـــاث جّديـــة  علـــى األقـــل، ليســـت هنـــاك موضـــوع آخـــر، أوغـــل عمقـــا وأكثـــر تركيبـــا، ويف إيطاليـــا

  بشأنه.
ذات أصــول  بأغلبيــة حيــوز املغــرب األقصــى لوحــده مــا يقــارب ثلــث احلضــور اإلســالمي؛ تليــه ألبانيــا

ينغال، مث مصـر، حكمته إىل وقت قريب طغمة ملحـدة؛ مث تـونس، مث الّسـ إسالمية، وافدة من بلد
مث بــنغالديش، مث الباكســتان، مث اجلزائــر، مث البوســنة، مث إيــران، مث نيجرييــا، مث تركيــا، مث الصــومال، 
مث... إيطاليا بنـواة ضـّيقة، لكـن نشـيطة يف أوسـاط املهتـدين إىل اإلسـالم، الـذين يلعبـون دورا هامـا 

  .2على املستوى املرئي والتنظيمي
جمــزّأة، ومشــّتتة أيضــا علــى احليــز الــرتايب. كــذلك  اإلســالم مفّتتــة،الشــيء الــذي جعــل عــرض صــورة 

فحســب، وإن كانــت  وبســبب التغــاير مــع وقــائع أخــرى، ال يتحــّدد الشــأن جباليــات املــدن الكــربى
موّظفــة إعالميــا، بشــكل خــاص تقريبــا. فــإن احلضــور اإلســالمي، مــنّظم أيضــا، بفضــاءات خاصــة 

دن املتوّسطة والّصغرى، وكذلك يف األوساط القرويّـة، مـا ميكـن للعبادة، عادة صغرية وظرفّية، يف امل
: األكثــر التصــاقا بــاحملّلي منــه بــالقومي، والــذي عــادة مــا «الّلهجــوي»أن نطلــق عليــه جتــّوزا اإلســالم 

  يكشف عن سياقات اندماج وتقّبل، تفوق تلك املرئية يف أوساط املدن الكربى.
ألســـاس مـــن اجليـــل األّول، وبنســـبة نســـائية منخفضـــة، لكنّـــه با اإلســـالم يف إيطاليـــا متكّونـــا ال يـــزال

يشـــهد نســـق ارتفـــاع متســـارع، كمـــا ال يـــزال حضـــور اجليـــل الثـــاين حمـــدودا، وإن كـــان يعـــرف تناميـــا 
  حثيثا، وتقّدما على املستوى التنظيمي أيضا.

-جيعـل منـه  وبصفته إسالما متعّلقا باجليل األّول، خصوصا يف هياكله التنظيمّية املرئّية، فإن ذلك
، يـتكّلم العربيّـة، أو «ملتفتـا إىل اخللـف»إسـالما  -املبّكـرة يف اهلجـرة كما جيري دائما مع األجيـال

لغــة أّم أخــرى، أكثــر ممــا يــتكّلم اإليطاليــة، ويــويل اهتمامــا أوفــر للواقــع األصــلي، إىل حــّد يفقــد معــه 
ر علـى صـلة بعامـل يف حالـة تطـّور بوصلة االندماج هنا، أين ميّثل واقعه اجلديد قدره ومصـريه. األمـ

فحسب، بـل مقيمـا مشـاركا. بـدأ يف ارتقـاء مـا ميكـن أن نطلـق  حثيثة، فليس اإلسالم نازال جديدا
                                                 

  بشأن ذلك ميكن الرجوع إىل: 2
S. Allievi, I nuovi musulmani. I convertiti all'islam, Roma 1999, Edizione Lavoro. 



 3

عليــــه الطّــــور الثّــــاين للحضــــور يف إيطاليــــا، ذلــــك املتّصــــل بالتجــــّذر واالســــتقرار، ويف جانــــب آخــــر 
  بالتمأسس، وإن كان ال يزال يف مستوى جنيين.

االنــدماج لإلســالم اإليطــايل، مقارنــة مبــا جيــري يف بلــدان أوروبيــة أخــرى، ميكــن  فمــن بــني خاصــيات
  حصر األوجه التالية على األقّل:

ـــة واحديـــة البلـــد متيّـــزا، ســـواء علـــى املســـتوى  - ـــوّع بلـــدان املـــأتى، الـــيت عـــادة مـــا تفـــرض يف حال تن
جرت يف أوروبـا، قـادت املؤّسسي أو على املستوى التصّوري. وبالتايل ما سيحّد من تكرار أخطاء 

وتوجيهـــه، الـــذي وّكلـــت بـــأمره بلـــدان املـــأتى، واملعـــاين مـــع احلالـــة  إىل الـــتحّكم باإلســـالم الـــّداخلي
  اجلزائرية الفرنسية. الرتكية األملانية، ويف جانب آخر، مع احلالة

املســلمون  عــرف الــّدخول واالســتقرار الّســريعان، مقارنــة مبــا جــرى يف فضــاءات أوروبيــة أخــرى، -
اإلسـالم يف البلـدان  إليها منذ عقود؛ حيث النزول اجلديد، يـأيت ضـمن حالـة يشـّكل فيهـا الوصول

األصــلية أّس الصــياغة للفضــاء العمــومي، علــى املســتوى الــّديين والّسياســي والّثقــايف، أكثــر ممــا كــان 
بـــا الوســـطى األمــر يف الســـبعينيات وأوائـــل الثمانينيـــات، مــثال، حلظـــة تـــدّفق اهلجـــرة املوّســع حنـــو أورو 

 والّشمالية.

ــا مــع اجليــل األّول، حــني كانــت الّتجربــة  بــدا واقــع احلضــور اإلســالمي يف الفضــاء العمــوميّ  - جلّي
 مبتسرة ومؤّسسات الّتنظيم أّولية، مما أشاع مظاهر سوء فهم والتباس.

اإلجـراءات، يف جانب عن بطء  احلالة الالّقانونية الشائعة، بفعل الّدخول غري الّشرعي، والّناجتة -
 املخّول له بالتدّخل، متّثل عرقلة كأداء لالندماج. تلّكؤ اجلهاز البريقراطي وعن

مســـبقة، أو  قّلـــة الوافـــدين مـــن املســـتعمرات الّســـابقة، مل يســـمح بتواجـــد صـــالت ثقافيـــة ولغويـــة -
 تقاليد للتعارف املتبادلة.

الفضـــاءات اجلمعياتيـــة؛ يف اجملـــال الـــّدور اهلـــام للمهتـــدين يف اإلنتـــاج االجتمـــاعي لإلســـالم، عـــرب  -
الثّقــــايف: عــــرب احلضــــور اإلعالمــــي، وبعــــث اجملــــّالت، وإجنــــاز صــــفحات الويــــب، وأعمــــال الّنشــــر، 
والرتمجة؛ ويف اجملال الّسياسي: عرب الّسعي خللق لـويب مسـاند للّتفـاهم، يـدفع لتطـوير اإلسـالم علـى 

 قص الّتنظيمي لإلسالم املهاجر.املستوى احملّلي والوطين، من خالل دور أمشل، يعّوض النّ 
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-التشّتت الواسع ألماكن الّشـغل واإلقامـة، حـّد مـن تشـّكل ظـواهر التكـّتالت العرقيـة، ممـا قـاد  -
أو فتـورهم، كنـاطقني باسـم  الفتقـاد احملـاورين اجلمعيـاتيني العلمـانيني -على األقل يف الظرف احلايل

لنسيج املسـاجد  ومما جعل الّدور االجتماعي والّديينأصول عرقية وثقافية وممن حيوزون وزنا متثيليا، 
  بالغ األمهية.

تكـــوِّن هـــذه العوامـــل جمتمعـــة سلســـلة مـــن النتـــائج، بأخـــذها بعـــني االعتبـــار، ميكـــن أن خنلـــص إىل 
املعادلة االجتماعية التالية: تشّتت موّسع للّشغل واإلقامة + ضآلة الّدور املتعّلق بالعمـل اجلمعيـايت 

كـــي + هجـــرة مـــن بلـــدان يف حالـــة غليـــان ديـــين = أثـــرا كبـــريا ملشـــاركة ذات خاصـــّيات العرقـــي الالّئ
  ثقافّية دينّية.

ــا نابعــة عــن نقــص ووهــن يعــاين منــه  فاملســاجد عمومــا ومــا يتواجــد حوهلــا، تلعــب دورا هامــا، لكو
  دبــني املقهــى واملســج احملــاِورون، مقارنــة مبــا حــدث يف بلــدان أوروبيــة أخــرى. فهنــاك عمومــا تشــابه

كأمكنــة لاللتقــاء. حــىت وإن كانــت الفضــاءات اجلمعياتيّــة وحمــّالت املشــاركة ال تســتوعب بشــكل 
شـــامل كافـــة الّســـلوكات. والّتضـــخيم لـــذلك ميكـــن أن يصـــرف عـــن مالحظـــة تلـــك الّنســـبة اهلامـــة، 

  الصامتة، اليت تشّق طريق اندماجها، بعيدا عن اجلاليات املرجعية.
  نظيميالتمفصل التّ 
وعميقـا يعـود  ل الّداخلي، مبفهومه اجلمعيـايت، جتـزّأ وتشـّتتا، وأحيانـا اخرتاقـا متضـاربايشهد الّتمفص

  .3ألفراد
، -Ucoii-«احتـــــاد اجلاليـــــات واجلمعيّـــــات اإلســـــالمية يف إيطاليـــــا»فـــــالتنظيم األساســـــي املســـــّمى بــــــ

، -Usmi-«املســلمني بإيطاليــا الطــّالباحتـاد »، يلقـى مباركــة مــن طــرف 1990املبعـوث رمسيــا ســنة 
، وكـــذلك لـــدى بعـــض 1971إحـــدى أقـــدم التشـــكيالت اإلســـالمية يف بلـــدنا، الـــيت تعـــود إىل ســـنة 

ى بعــض الّشخصــيات العاملــة علــى مســتوى املراكــز اإلســالمية، مثــل تلــك املوجــودة مبيالنــو، ولــد

                                                 
  :إلطاللة على أهّم اجلمعّيات واملؤّسسات واجملّالت ذات الّصلة باإلسالم اإليطايل أشري إىل مؤّلف  3

  S. Allievi, F. Dassetto, Il ritorno dell'islam. I musulmani in Italia, Roma 1993, Edizione Lavoro.   
بشأن أهم التحّوالت اليت جرت خالل هذا العقد، على املستوى االجتماعي، ال على املستوى التنظيمي أو علـى مسـتوى 

  .S. Allievi, Islam Italiano, cit العاملني امليدانيني، ميكن االستعانة بـ: 
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حيـزا متواضـعا ومثلـه أيضـا الفـرع اإليطـايل  يشـغل اليـوم «احتاد الطّالب املسلمني بإيطاليا»فردي. فـ
، الـــذي تربطـــه صـــلة حبركـــة اإلخـــوان -Iifso-«االحتـــاد اإلســـالمي العـــاملي للمنّظمـــات الطالّبيـــة»للــــ

ممثّلـة يف هيئتهـا العليـا بنخبـة  «ت اإلسالمّية يف إيطاليااحتاد اجلاليات واجلمعّيا». وقيادة 4املسلمني
متكّونة من أطّباء وّجتار ومهنيـني،  مسيَّسة ومندجمة بشكل جّيد، هي خنبة سوريّة أردنية فلسطينية،

تســتند يف داخلهــا علــى معرفــة ممتــّدة علــى ثالثــني ســنة، لكــن تشــكو مــن مشــاكل جليّــة إن مل نقــل 
يف احلقيقـــة، جنـــدها يف كافـــة الّتنظيمـــات  الّتجـــّدد. وهـــي مشـــكلة مـــن عجـــز، أو مـــن عـــدم رغبـــة يف

اإلسالمية، حىت تلك املتكّونة من مهتـدين فحسـب. فـاملمثّلون هـم أنفسـهم املؤّسسـون، ممـا يطـرح 
متثّـــل بلـــدان املـــأتى،  مشـــكلة جلّيـــة؛ عـــالوة، وألســـباب ذات أثـــر ســـليب علـــى اإلشـــعاع املســـتقبلي،

، أكثــر مــن إيطاليــا غالبــا، األمــر الــذي يتنــاقض حّقــا مــع فلســطني منهــا باألســاس، األفــَق  املرجعــيَّ
بالتايل هيمنة جلّية على بـاقي اإلسـالم، ومتثيـل  أوضاع أفراد مندجمني بشّكل جّيد يف بلدنا. فهناك

لإلســـالم اإليطـــايل، بـــدءا مـــن املغاربـــة  -بشـــكل عـــددي–حقيقـــي بـــداخلها، لألفـــراد األساســـيني 
مبفهـــوم -واألفارقـــة أيضـــا واآلســـياويني: لكـــن هنـــاك تـــوّجس متبـــادل  وآخـــرين مـــن املغـــرب العـــريب،
يفصل هـذه القيـادة عـن غريهـا مـن هياكـل اإلسـالم األخـرى. يبقـى  -إيديولوجي سياسي، ال ديين

األمر متعّلقا بقيادة لعبـت دورا تارخييـا يف بعـث اإلسـالم اإليطـايل، مشـهود هلـا مـن طـرف العـاملني 
  سالمية.يف األنشطة اجلمعياتية اإل

يعلــن متثيلــه ألغلــب مســاجد إيطاليــا، وهــو مــا «احتــاد اجلاليــات واجلمعيــات اإلســالمية يف إيطاليــا»و
ال يّتفق مع الواقـع، خصوصـا إذا مـا قصـدنا التمثيـل بـاملعىن الفعلـي، كربـاط تنظيمـي متثيلـي، يعمـل 

  ساجد تعرتف بالوكالة. لكّنه يبقى الّتنظيم اإلسالمي الرّئيسي يف البالد، حيث عديد امل
مبمثّليه، ملا يتمّتع به بعضهم من شعبية. باإلضافة إىل مـا جيريـه مـن أنشـطة متواصـلة علـى املسـتوى 
الوطين، مثل لقاءات املؤمتر الّسنوي خالل فرتة أعياد امليالد، واملخّيم الّصيفي املنعقـد دون انقطـاع 

منـــذ «ت اإلســالمية يف إيطاليــااحتــاد اجلاليــات واجلمعيــا»منــذ مخــس وثالثــني ســنة، والــذي يعقــده 
                                                 

تنظـيم معّقـد، عـادة مبعارضـة  كتنظيم شبه إرهايب. وهـي يف الواقـعفها عادة  ية، تصنّ حتوم حوهلا يف إيطاليا رؤية سطحاليت  4
متثيلية، متجّذرة اجتماعيا، ومتبّدلة من بلد إىل آخر، حبسب درجة االعرتاف بأنشطتها. تشـهد يف تنظيمهـا األورويب حتـّوال 

 عميقا.
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مبفرده، واملهـتم مبالقـاة الوجـه الّنشـط، ولـيس فقـط املناضـل، لإلسـالم اإليطـايل، مـع حمـاورين  1992
وخطباء مدعّوين، وهو ما ميّكن من فهم الّروابط العاملية هلذا اإلسالم، ويلّمح النزالقاتـه وتطّوراتـه. 

 وهو مسألة الّتفاهم مع الّدولـة، والـذي مل ُخيْـف مـنفاملوضوع األّول الذي مت عرضه على الطاولة، 
 البــدء الطمــوح لتمثيــل اإلســالم يف مشولــه، بــدا هــدفا متعــّذر البلــوغ ومســتحيال، إذ عديــد اهلياكــل
الوافــــــدة مــــــن بقــــــاع جغرافيــــــة خمتلفــــــة، ال تعــــــرتف ال بقيادتــــــه وال بأهدافــــــه السياســــــية، وال تــــــؤمن 

و الطّبيب نـور داشـان، وناطقـه الّرمسـي املهتـدي محـزة روبـارتو بإيديولوجيته املرجعية. رئيسه احلايل ه
  بيكاردو.

اهليكــل الّتنظيمــي الّثــاين الــذي يتمّتــع بشــهرة، هــو املركــز اإلســالمي الّثقــايف بإيطاليــا، أو مــا يعــرف 
مبســـجد رومـــا. بصـــفته الفضـــاء اإلســـالمي الرئيســـي يف الـــبالد، وبالفعـــل فهـــو فضـــاء جـــامع مركـــزي 

ة علــى حضــوره الظّــاهري بالّنســبة لإلســالم. لكــن يف احلقيقــة أكثــر مــن ذلــك، أيضــا، عــالو  ورمــزي
كـــان تشـــييد املســـجد مـــدعوما   دوره النافـــذ. ففـــي مـــا يشـــبه مـــا حـــدث يف عواصـــم أوروبّيـــة أخـــرى،
، 1974انطــالق املشــروع منــذ  بوســائل عــّدة، مــن طــرف رابطــة العــامل اإلســالمي. ولــيس عفويّــا بــدء

. وأن يكــون 1995، ومت الّتدشــني الرمســّي ســنة 1984انطلــق البنــاء ســنة  بعــد األزمــة البرتوليــة؛ حيــث
موضعه يف عاصمة الكاثوليكية، فقد تالزم تشييده حبذر فاتيكاين، وترافق بدعم ضـمين حكـومي. 

إنــــيت »فــــاملركز هــــو املنّظمــــة اإلســــالمّية األوىل والوحيــــدة الــــيت حصــــلت علــــى االعــــرتاف القــــانوين كـــــ
تمثيلهــا)، أّمــا جملســه اإلداري فهــو متكــّون مــن ســفراء البلــدان اإلســالمية، (هيئــة مشــهود ب «مــورايل

أي بعّدة أوجه نظر، ولكن يف املقابل ال تربطه صلة عضـويّة باملهـاجرين، الـذين ينفـرون مـن الّرقابـة 
املتســّلطة عليــه وال حيّبــذون بعــض الّســفراء املهيمنــني عليــه. فهــو ميثّــل إســالما مؤّسســاتيا، يتحــّدث 

تعمـــل بداخلـــه هيئـــة إيطاليـــة متشـــّكلة مـــن مهتـــدين، يقودهـــا  طـــاب املؤّسســـات اإليطاليـــة.نفـــس خ
ــــالواقع  ــــذي ينشــــغل باالّتصــــال ب ــــة الســــعودية مــــاريو شــــالويا، ال الّســــفري اإليطــــايل الّســــابق يف العربي
اإليطايل، وباحلضور الّثقايف، وبالسعي لتشكيل لويب سياسي. هنـاك أيضـا تنّوعـات وتـداخالت يف 

ملصـــاحل، بـــني مـــن هلـــم الّســـلطة االقتصـــادية، وهـــم الســـعوديون، وبـــني اإليطـــاليني العـــاملني يف لعبـــة ا
  املركز. كما ميثل املركز أيضا قطبا تنظيميا لبعض املساجد املرتبطة به.
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، الّناطقــة -Coreis-«الرّابطــة الّدينيّــة اإلســالمية» تنظــيم آخــر جلــّي وإن كــان حمــدود األبعــاد، وهــو
يشـغل ابنـه منصـب إمـام يف مقـّر  املهتدين بقيادة عبد الواحـد بالفيتشـيين، الـذيباسم جمموعة من 

باألسـاس علـى املسـتوى الثقـايف، عـرب عقـد  «الرّابطة الّدينيـة اإلسـالمية» اجلمعّية يف ميالنو. تنشط
ـــدوات، وقـــد قـــّدمت هـــي أيضـــا مشـــروع نـــص اتّفـــاق مـــع الّدولـــة، للّســـعي  املـــؤمترات والـــّدروس والّن

ـــا كــــللحصـــول علـــ منحـــت إىل حـــد اآلن، كمـــا هـــو معلـــوم، إىل  ، والـــيت«إنـــيت مـــورايل»ى اعـــرتاف 
املعتـدل، وهـي تتشـّكل مـن  مسجد روما دون غريه. وتتقّدم الرّابطة بصفتها متثـل اإلسـالم اإليطـايل

احتـاد اجلاليــات » املتحـّولني إىل اإلسـالم فحســب، بالتـايل كّلهــم إيطـاليني، وتقـف علــى تنـاقض مــع
، حيـــث التـــزال ناشـــبة بينهمـــا خصـــومة حـــادة. وهـــي مجعيـــة ال «ات اإلســـالمية يف إيطاليـــاواجلمعيّـــ

ــا تلعــب دورا هامــا   تربطهــا صــلة بعــامل املهــاجرين الــذين ميثّلــون أغلبيــة املســلمني يف إيطاليــا. بيــد أ
  كواجهة مع اجملتمع اإليطايل، حيث متّثل وتعرض وجها أكثر تفّهما وأقّل غرابة لإلسالم.

، فهــو حمــدود احلجــم مــن حيــث عــدد املنتســبني إليــه، ولكــن -Umi-«حتــاد مســلمي إيطاليــاا»أمــا 
زعيمــــه، الــــذي يقــــود حزبــــا إســــالميا، اجملــــادل عــــادل مسيــــث، جنــــم أضــــواء اإلســــالم  جلــــي حبضــــور

بشــأن الّصــليب بشــهرة، فحــّل ضــيفا مــبّجال  جداالتــه الّتلفــزي، جــرّاء ميلــه لإلثــارة، حيــث متّتعــت
الــذي ســّلط عليــه  يف القنــاة الرئيســية، -Porta a porta-بــدءا مــن برنــامج علــى عديــد الــربامج، 

يف أوساط املهاجرين له قّلة من األتباع، كما ينظر إليـه بـاحرتاز مـن  األضواء على املستوى الوطين.
طــــرف اجلمعيّــــات اإلســــالمية األخــــرى، ومــــن طــــرف عديــــد املســــلمني الــــذين خيشــــون ممــــا يثــــريه يف 

  جداالته املشاكسة.
مــــن رومــــا  ، الــــيت قادهــــا ســــابقا-Ami- «مجعيــــة مســــلمي إيطاليــــا»مــــا انقرضــــت مــــن الّســــاحة ك

املهتــدي الّنشــيط، عبــد اهلــادي بــاالزي، وهــو أيضــا قــّدم نــّص اتفــاق مــع الدولــة اإليطاليــة، ســاعيا 
ـــرغم عديـــد االنتقـــادات مـــن العـــاملني االجتمـــاعيني اآلخـــرين يف  ليكـــون الطـــرف احملـــادث معهـــا، ب

  طايل. ومجعيته اليوم ليس هلا أي أثر على املستوى الوطين.اإلسالم اإلي
ــا  هنــاك عديــد التنظيمــات واجلمعيــات األخــرى، خصوصــا علــى املســتوى احملّلــي، تلعــب أو بإمكا
لعــب دور متثيلــي وتنظيمــي. متكّونــة مــن جتّمعــات للّصــوفيني ومــن تكــّتالت ذات طــابع إثــين، مثــل 
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دينّيــة أخــرى متكّونــة علــى أســاس اثــين قــومي، مثــل املســاجد تكّتــل املريــدي الّســنغاّيل، وتنظيمــات 
الصـومالية والرتكيـة والباكسـتانية والبنغاليــة وغريهـا، كمـا هنـاك وســطاء ثقـافيني، ومثّقفـني مســتقّلني، 

  ذائعي الصيت.
حتضــر أيضــا تفّرعــات ومتفصــالت إيطاليــة للحركـــات اإلســالمّية، ذات صــلة ببلــدان األصــل، مثـــل 

إلســـالمية، وامللّـــي غـــوروس الرتكيـــة؛ أو تابعـــة للحركـــات الّدينيـــة الّدوليـــة، مثـــل محـــاس، واجلماعـــة ا
  اجملموعات املتّصلة بالّسلفية، أو جبماعة الّتبليغ، احلركة الّتقوية غري السياسية.

وكما بّينت عديد التحرّيات القضائية، هناك حضور لتجّمعات من املتعاطفني واملناضـلني العـاملني 
لفائدة املنّظمات العاملية، واليت تربطها صالت مع تنظيمات إرهابية. وبشكل جلي، فهي يف هـذه 
 احلالة، ليست منتظمة بشكل مفتوح، لكن حاضرة وحممّية أيضـا مـن طـرف بعـض أئّمـة املسـاجد،

يف أغلـبهم اليـوم للتحرّيـات. واالخـتالف كبـري، بـني مـا يتعلّـق بالتحرّيـات القضـائية  الذين خيضـغون
وتلك املّتصـلة بالتحقيقـات الّصـحفّية الـيت تضـّخم الظـاهرة، بـرغم جديّـة املوضـوع. ونظـرا للخطـورة 

، وضـامنة ملردوديـة بسـيطة املتعّلق باجملال، فإن املبالغة ميكـن أن تكـون مكلفـة الفعلّية، والتنّبه الّالزم
ذات صلة باجملال السياسي والّصـحفي والفكـري، علـى حسـاب تلـك املتعّلقـة باملخـابرات ومقاومـة 

  الظّاهرة، وأحيانا تلك العائدة للمجال القضائي.
ـــة  ـــة للجيـــل الثـــاين، عـــرب مـــا يعـــرف جبمعي ـــه األوجـــه التنظيمّي الشـــّبان املســـلمني يف »تطـــّور هـــام متثّل

احتــاد اجلاليــات واجلمعيــات »، الــيت تتكــّون وبشــكل حصــري مــن أبنــاء مســّريي -Gmi- «إيطاليــا
أحيانــا، أو مــن متــأّتني مــن قطاعــات مهــاجرة أخــرى، يشــّكل املغاربــة أهــم  «اإلســالمية يف إيطاليــا

ا. والشـّبان املسـلمني عـادة مـا يبـدون اسـتقاللية ذات داللـة يف الـربامج الّسياسـية والثقافيـة،   مكونّا
اإلعالم يف تسـليط األضـواء علـيهم، ملـا  قدرة تنظيمية جّيدة وحضور مشهود، وقد ساهم كما هلم

م الّثقافيـــة املرضـــية، يســـاعدهم يف ذلـــك  ميثّلونـــه مـــن إســـالم إجيـــايب ومنـــدمج، إضـــافة إىل مســـتويا
إملـــامهم بالّلغـــة اإليطاليـــة ومعـــرفتهم بـــاجملتمع اإليطـــايل، وهـــو مـــا يتجـــاوزون بـــه أوليـــاءهم، بصـــفتهم 

األفـــق املرجعـــي بالّنســـبة هلـــم. كمـــا جنـــد حمـــاورا آخـــر  ولـــودين هنـــا ومنـــدجمني يف البلـــد، الـــذي ميثّـــلم
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، وغريهـــا مـــن -Admi- «مجعيـــة الّنســـاء املســـلمات يف إيطاليـــا»جديـــدا، مبفهـــوم تنظيمـــي، متثّلـــه 
  اجلمعيات النسائية.

طاليـا، فَفْهـم الـّدين إن  ال متثل كّل هذه التنظيمات سوى جانب حمدود من اإلسـالم املتواجـد يف إي
كان إميانيـا فهـو يقنـع عـادة باحلضـور يف املسـاجد، دون إيـالء اهتمـام لتمثيـل أوسـع. لـذلك تؤخـذ 
بعني االعتبار أغلبية صـامتة، وافـدة مـن بلـدان إسـالمية، ال ترتـاد العـامل املسـجدي واجلمعيـايت، وال 

را، وأخـرى تعـود لقلّـة املسـاجد وتناثرهـا، حتّس بالتمثيل مـن طرفـه. وحمدوديـة االرتيـاد، أحيانـا اختيـا
إضافة لكون يوم اجلمعة يـوم عمـل. ذلـك يشـكل واقعـا هامـا وغـري متناسـق، كونـه يقـع خـارح لعبـة 
اإلســالم التنظيمــي. يتعّلــق األمــر بواقعــة اجتماعيــة أساســية، ألن ســياقات االنــدماج متــر جلّيــا عــرب 

كونه يستلزم منح شـبه املمثّلـني يف ذلـك الفضـاء،   هؤالء املسلمني. إذ يبدو شاذا ما يرتئيه البعض،
عـــادة أو ال يولــون اهتمامـــا للتمثيــل علـــى أســاس ديـــين، ميــزة الّتحـــاور مــع الّدولـــة،  غــري املســتعّدين

واحلضور أثناء االستشارة يف اهليئات املتعّلقة باإلسالم. حماولة مهّددة بالفشل كّليا، أو ذات نتائج 
أخرى. لكن يبقى هاما دور املثّقفني، الناشطني يف بعـض اجملـاالت أو عرضة لالنتقادات يف بلدان 

املسـتقّلني. لكـّن حمـاورة حقيقيـة مــع الفضـاء اإلسـالمي ال ميكـن أن متــّر سـوى عـرب قنواتـه الّتنظيميــة 
ذات الشــأن، وكــذلك الّصــغرية منهــا أيضــا، مبــا يضــمن احــرتام املكّونــات الّدينيــة مجيعهــا. فــاخلطورة 

اس، يف خلــق اإلســالم الــذي نريــد، حبســب صــورتنا وشــبهنا، والّســطحّي التجــّذر يف تتمثّــل باألســ
  اجلاليات املسلمة املعنّية.
  اإليطاليون واإلسالم

  مع الواقع احمليط، أو باألحرى مع اجملتمع الذين هم بصدد االندماج فيه؟ لةما هي الصّ 
ع اخلــارجي، والــيت متــّس أدوات قانونيــة تبــدو اهليكلــة الّداخليــة متــأثّرة أيضــا بشــكل العالقــة مــع الواقــ

اإلســــالم وحضــــوره املؤّسســــايت. يف هــــذا الّســــياق، دور كبــــري يلعبــــه العــــرض اإلعالمــــي لإلســــالم، 
نــا بأحــداث جيوسياســية ذات أثــر بــالغ، تــذكيها الّصــراعات  فألســباب خمتلفــة عــادة مــا حيضــر مر

، وأفغانسـتان، والّشيشـان، واليـوم العـراق، احملّلية اليت يظهر فيها اإلسالم فاعال رئيسيا، يف فلسطني
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إىل ظهـــــور اإلرهـــــاب اإلســـــالمي الـــــّدويل، ببصـــــمات القاعـــــدة، مـــــن هجمـــــات علـــــى الربجـــــني إىل 
  تفجريات مدريد، أو كذلك يف شكله الداخلي.

لــذا يبــدو ضــروريا، إجيــاد ســياقات لالنــدماج، والــيت هــي باألســاس مــن أدوار السياســة، والفــاعلني 
  يف إيطاليا، واألقّليات األخرى أيضا. ين، خصوصا منها الكنيسة الكاثوليكيةالّدينيني اآلخر 
اهتماما ملسألة اإلسالم يف مشوله، فعلى مستوى عال، ميكـن التفكـري يف الـّدور  تويل فالسياسة مثال

احملــرتس واملعتــدل للــوزير بيزانــو، الــذي جتّنــب برصــانة إذكــاء نــار اجلــدل، حــىت أثنــاء اختــاذه قــرارات 
مة وعرضــة للمناقشــة، بغــرض الــّردع، مثــل طــرد بعــض األئّمــة أو بعــض األفــراد. نفــس الشــيء صــار 

ميكن ذكره حول ما تعّلق منه ببعض اهليئات األخرى يف الّدولة، مثل تلك العائدة للـرّئيس وجمللـس 
كــان موقــف جبهــة الّشــمال،   النــواب وجمللــس الّشــيوخ. وأقــّل اعتــداال ورصــانة يف امليــدان السياســي،

ا منشـــغلة باجلـــدل املضـــاد لإلســـالم، جنّـــدت هلـــا محلـــة حقيقيـــة، تســـّببت علـــى ف قـــد كانـــت أجنـــد
املســـتوى احملّلـــي يف غلـــق عديـــد املراكـــز اإلســـالمية. وإن كانـــت تلـــك اجلبهـــة ال حتـــوز مواقـــع فاعلـــة 
داخـل اإلطــار السياسـي العــام، وال يف أوسـاط اليمــني، حيـث تتواجــد املواقـع األكثــر جتـذرا، واألقــل 

. انطـــالق التفـــاهم، الـــذي يســـرّح االعـــرتاف الّرمـــزي واملؤّسســـايت لإلســـالم اإليطـــايل، يبـــدو 5روزابـــ
حبيسا، وبعيد املنال، ألسباب متعّلقـة بـرفض اإلطـار السياسـي، ولكـن أيضـا وخصوصـا، ألسـباب 
ذاتيـــة داخليـــة متعّلقـــة بالعـــامل اإلســـالمي، الـــذي ال يـــزال مشـــّتتا، وغـــري جـــاهز خلـــوض غمـــار تلـــك 

  ابلة.املق

                                                 
  : نشري باألساس إىل مؤّلف  5

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

ا، خصوصــا مــا يعــود منهــا  ممــا يــروج أيضــا، أن لغــة اجلــدل السياســي اإليطــايل بشــأن اإلســالم لــيس هلــا مــا يوازيهــا يف أوروبــا مــن حيــث حــد
وما بالسياسة، وعن دور اإلعالم والتنظيمات الّدينيـة، وعـن العمـل اجلمعيـايت عم ألحزاب احلكومة؛ عن هذا املوضوع، وعن عالقة املسلمني

  اإلسالمي وآثار البعد الدويل، أنظر:
B. Maréchal, S. Allievi, F. Dassetto, J. Nielson (a cura di), Muslims in the enlarged Europe, Leiden 
2003, Brill. 

التابعــة لّلجنــة األوروبّيــة، وأعــّد بشــكل مســتقّل مــن طــرف  -Forward Studies Unit-وهــو جبــث مقــارن موســع أجــري حتــت رعايــة 
  جمموعة باحثني من كافة البلدان األوروبية، من ضمنها تلك اليت يشملها سياق التوّسع. 
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أبدت يف بعض مواقفها انتقادات شديدة الّلهجة، وبالفعل رفضـا  أكثر متفصال دور الكنيسة، فإن
للحضــور اإلســالمي وألّي حــوار معــه، يتعلّــق األمــر بــاملواقف الشــائعة عــرب وســائل اإلعــالم، مثـــل 

فــــإن عديــــد . يف الواقــــع 6تلــــك العائــــدة لبيّفــــي، رئــــيس األســــاقفة الّســــابق مبدينــــة بولونيــــا اإليطاليــــة
األسقفّيات احملّلية، وعديد اهليئات، مثل الكاريتاس وآكلي وسـانت إجييـديو وغريهـا، أبـدت موقفـا 
ـا. فـإذا   أكثر حذر ومتلّونا يف أحكامها، وذلك مـا يؤخـذ يف احلسـبان، داخـل أنشـطتها ويف رعويا

أمـام ضـرورة إيطاليا، مـن جانـب، دولـة دينيًّـا ذات قطـب واحـد، فهـي جتـد نفسـها يف حـرج  كانت
، أال وهـو اإلسـالم، عـالوة علـى كونـه عـدّوا «خمتلف أكثر اختالفـا»تعّلم التنوّع الّديين يف مواجهة 

ا ومن ناحية أخرى، تعاين نفس احلرج، بفضل حضور ثقافة كاثوليكية شائعة، متمّتعـة  تارخييا. فإ
ـــا مـــن طـــرف املســـلمني، مـــن تـــوفري  بقـــاموس ديـــين قـــادر علـــى تفّهـــم املقتضـــيات الّدينيـــة املطالـــب 

  أماكن للعبادة إىل تلك املتعّلقة بالتعليمات الغذائية.
  المسلمون وإيطاليا

مواقـــف اإليطـــاليني يف مـــا يتعّلـــق باإلســـالم ضـــروري لفهـــم مواقـــف املســـلمني يف مـــا االســـتناد علـــى 
  يّتصل بإيطاليا.

األّول والّثــاين. هــذا التنــوّع  كنــا قــد أشــرنا ســلفا لالخــتالف املتعّلــق بالوقــائع واملواقــف بــني اجليلــني
احلادث، سيشّكل العامل احملوري يف حتّول اإلسالم اإليطايل، مبا مياثل ما حـدث يف بلـدان أوروبيـة 
أخــرى. فهــو أمــر طبيعــي، ولكــن خباصــيات مغــايرة. والــذي ســيكون يف نفــس الوقــت مســتقالّ عــن 

ــاظرة لألســلمة األبعــاد الّدينيــة مــع العديــد، وهــو مــا يشــاهد مــع األوجــه الشــباب ّية للجيــل األّول، الّن
علـــى أســـس خمتلفـــة، مغـــايرة ملـــا عليـــه األوليـــاء الرتبـــاطهم بآفـــاق عائـــدة لبلـــدان املولـــد. ممـــا ينـــذر 
  بتبّدالت حىت على مستوى القيادات اإلسالمية أيضا، يف ثقافتهم املرجعية، ويف رؤيتهم للّشريعة.

، ألن األجيـــال األوىل، مـــن جانـــب مـــا، جتمـــع يف أيضـــا جبيـــل االنتمـــاء الـــوعي بإيطاليـــا جـــّد متـــأثّر
ـــة فقـــط ِخمْياهلـــا الّرجـــوع للبلـــد األصـــل، حـــىت وإن كانـــت تعـــود فعـــال، بالتـــايل ال تعـــري اهتمامـــا  أقّلي

ا خشية من عـدوى  سياقات االندماج املتمثّلة هنا يف اإلملام بالّلغة ومعرفة البلد، هذا إن مل تكن 
                                                 

  حول ذلك ميكن العودة أيضا لـ:  6
R. Guolo, op. cit., S. Allievi, Islam Italiano, cit. 
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د حرّيـة مطلقـة وجمحفـة، جتتـاح األبنـاء وخصوصـا مـنهم البنـات، ومـا القيم الغربية، املدرَكـة يف حـدو 
  يصحبها من انتهاك للعادات وعدم احرتام لبنية العائلة، وهي يف جوهرها انتقادات خلقية قيمية.

فــاملالحظ أن جانــب اجليــل األّول الــذي اختــار إيطاليــا، واجليــل الثــاين أيضــا، وكــذلك املهتــدين إىل 
 االحــــرتاز لتطـــــّورات اجملتمــــع اإليطــــايل وإىل ردود أفعالـــــه بشــــأن احلضـــــور اإلســــالم، ينظــــرون بعـــــني

  اإلسالمي.
إذ يسود تقدير للّدور الذي تقوم به املؤّسسات الّدينية، سواء على املسـتوى الـوطين، عـرب اسـتقبال 
ا املهــاجرين، أو علــى املســتوى العــاملي، ســواء يف مــا متثّــل مــن حــوار مــع اإلســالم، أو يف زيــارة البابــ

دمشــــق، أو يف مواقــــف الفاتيكــــان مــــن املســــائل ذات الصــــلة بفلســــطني والعــــراق، وعمومــــا بشــــأن 
باجلدل املثار حول رئيس األساقفة بيّفـي فهـو ميثّـل حـدثا  احلرب، وبأفغانستان أيضا. وأّما ما تعّلق

  شاذا.
و حـادا، يبـد -La lega-يف اجلانب السياسي، تبدو الّصلة متضاربة. فاملوقف مـن جبهـة الّشـمال 

ألن املســلمني يــدفعون يوميــا مثــن ذلــك، كراهيــة ومحــالت مغرضــة، وباملثــل أيضــا املوقــف مــن رئــيس 
ـا عديـدة  احلكومة برلسـكوين، بشـأن تصـرحياته عـن احلضـارة األرقـى ووالئـه املفـرط ألمريكـا. كمـا أ

اســبات اجلــدل أعــراض اإلســالموفوبيا املنتشــرة يف لغــة اإلعــالم وبالتحديــد يف السياســة، ســواء يف من
بشأن اخلمار، أو تلك املتّصلة باملتحّدثني باسم املسـلمني، القليلـي الشـعبية، لكـن بـارزون إعالميـا 
ـــا  ـــق بالصـــليب مـــثال. فقـــد احنـــدر لـــذلك اجلـــدل مثّقفـــون أمثـــال: أوريان بشـــكل جلـــي، كالـــذي تعّل

ة بـني اجلاليـة املسـلمة، َفالّتشي، وسارتوري، وبادِجي بوّزو وعديد الصحفيني، غري املتـابَعني بـالقراء
ـــم يقـــاس األثـــر يف الـــرأي العـــام. كمـــا شـــاعت عديـــد التحرّيـــات القضـــائية الـــيت وضـــعت  يف حـــني 
اجلاليــة املســلمة موضــع الّتهمــة، جمــربة إياهــا علــى مواقــف دفاعيــة. ولعّلهــا مســؤولية عديــد القيــادات 

الـــيت  عبـــة اإلعـــالم والّسياســـة،املســـلمة علـــى املســـتويني احملّلـــي والقـــومي، العـــاجزة عـــن الـــتحّكم يف ل
  يساهم تدين اإلملام بالّلغة اإليطالية فيها بشكل حاسم.

  شّكلت على األقل حلظتان يف تارخينا احلديث عامال قويا ملْوطَنة املسلمني:  باإلضافة،
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األوىل تبلـــورت مـــع معارضـــة احلـــرب علـــى العـــراق، وتنـــامي احلركـــة املناديـــة بالســـلم، وكـــذلك مـــع  -
امل الكاثوليكي، أو بشكل عـام الشـعب اإليطـايل يف أغلبيتـه املناهضـة للحـرب، وهـو مـا مواقف الع

جتّلى يف حركة الرّايات امللّونة. يف تلك املناسبة، لعّلها األوىل من نوعهـا، أحـّس املسـلمون بالتنـاغم 
الّشـعارات مع الرأي العام احملّلي واالنضـمام إليـه، فشـاركوا يف الّتظـاهرات مـن أجـل الّسـالم، بـنفس 

  وبرايات موّحدة وحّس مشرتك، وهو ما حيمل معىن ما لالنتماء هلذا البلد.
الثانيــة حديثــة العهــد، كانــت جــرّاء أزمــة الّرهــائن اإليطــاليني يف العــراق، حيــث أحــّس املســلمون  -

مــن خــالل  للمــرّة األوىل بــأّن هلــم دورا عــرب وســائل اإلعــالم، مــوّجهني نــداءات خمتلفــة للمحتِجــزين
بااللتقـــاء بعـــائالت الّرهـــائن والتعبـــري عـــن تضـــامنهم معهـــم، واقـــرتاح قبـــوهلم بـــدائل  ض القنـــوات،بعـــ

، -Ucoii-«احتــاد اجلاليــات واجلمعيــات اإلســالمية يف إيطاليــا»للمحتَجــزين، كــان ذلــك مــع نــداء 
ـــــداء  ـــــاة اجلزيـــــرة، مرفـــــوقني بأهـــــايل -Admi-«مجعيـــــة الّنســـــاء املســـــلمات يف إيطاليـــــا»ون ، عـــــرب قن

م إيطـاليني، احملت َجزين؛ وأيضا نداء مجعية عربية بطورينـو، وغريهـا. فقـد شـعر العديـد ألّول مـرّة كـو
  بصفتهم مسلمني. وأن هلم دورا باإلمكان لعبه،

يبــدو مبّكــرا، التصــريح بــالقول إن هــذه الوقــائع تشــّكل قطيعــة، أو قلبــا للمســار الّســائد يف العالقــة 
ني وإيطاليــا. لكــن بالتأكيــد بــدأت إطاللــة جديــدة يف بلــدنا، بــني إيطاليــا واملســلمني، وبــني املســلم

ـــة بوابـــل  ـــزال حمصـــورة مقارن ـــرّاهن احلـــايل. فهـــذه الوقـــائع الت ـــر كبـــري يف ال حـــىت وإن مل تكـــن ذات أث
املقــــاالت والتحرّيــــات الــــيت توثّــــق أو تشــــري إىل تواجــــد اجتاهــــات يف غايــــة املناهضــــة للغــــرب داخــــل 

ننـا. فـالرأي العـام احمللّـي ملـزم بطـرح تسـاؤالت موضـوعية ومتجـاوزة جتّمعات املسلمني املتواجـدين بي
لألْدجلـــة يف مـــا يتعلـــق باحلضـــور اإلســـالمي. ونفـــس الشـــيء مطالـــب املســـلمون بـــه، بصـــفة كليهمـــا 
يعـــيش داخـــل االنفتـــاح الّنـــاتج عـــن التعـــّدد، وعـــن الظهـــور يف امليـــدان ملعطيـــات مســـتجّدة، الئكيـــة 

ة باألجيــال الّشــابة. هــذا الّســياق، بإمكانــه أن يســّهل مســار انــدماج أيضــا، أو خمتلفــة دينيــا، متعّلقــ
التجّمعــــات اإلســــالمية يف بلــــدنا، وبالتأكيــــد، دون أوهــــام، ال بشــــأن حتديــــد أزمنتهــــا، وال بشــــأن 
جـــدواها، الـــيت ختضـــع بالتـــايل كثـــريا، علـــى مـــا أفهمـــه، لـــردود أفعالنـــا، ولـــيس فحســـب ألهـــدافهم 

م.  واسرتاتيجيا
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  األخالق من وجھة نظر إسالمية
  

  عبد الرحمن السالمي

  
ثالث  لوكي وب ل) طابع س ة (فضائل أو رذائ ائل أخالقي دة مس ريم ع رآن الك تذكر في الق

ا ، وفرض عقوباتائل : بطريقة االستنكار واإلدانةوس ل والسرقة والزن ل القت ا مث ، عليھ
اس بالباطل أو التشكيك ، وذكر امسلحة تقطع الطريق وتھديد الناس وتكوين عصابات لن

القول نسابھم وفي سمعة آبائھم وأمھاتھمفي أ وي ب ابع ترب ، والطريقة الثانية وھي ذات ط
رد أن  ة ي أو التقدير إنه ھذه الصفة أو تلك ليست من أخالق المؤمنين ففي عدة آيات قرآني

ارس ل أو ال يخون أو ال يكذب أو ال يم ي أو ال يقت ؤمن ال يسرق أو ال يزن تغالل ا الم س
ا ق الرب اس من طري ة الن دل حاج ل الع ة مث انية عام ر فضائل إنس ة ذك ة الثالث ، والطريق
، والوداعة في التعامل اإلنفاق واإلحسان إلى المحتاجين والشورى والسلوك المعتدل في

نفس  -معھم حتى لو أساءوا  ى ال يرة عل وراً عس ويعتبر القرآن ھذه الفضائل األخالقية أم
ط ھي ، ولذلك فإن النفوس الكبيرة والقويھوى اإلنسان وأنانياته الفرديةف ألنھا تخال ة فق

  .التي تستطيع القيام بھا
ذاً لفضائل السلوك  ه إيضاحاً وتنفي د وتصرفاته وأقوال ي محم ويعتبر المسلمون حياة النب

نَّ  واألعمال وھم يسمون ذه س لوكية ھ اع ةمجموع المظاھر الس ة باالتب ة خيري ، أي طريق
كولبع ا تمل النبي ض تلك الفضائل صفة تشريعية أي أنھ األمر أو ب ة ب ، خصائص قانوني

ا في األ ا لكنھ ي ذكرناھ ة الت واع الثالث وع األول من األن ل الن ل وبذلك تصبح مث ر مث كث
، بل ھي يا ال تترتب عليھا عقوبات دنيوية، أي أنھا نصائح ووصاالنوعين الثاني والثالث

ذھا  ة إذا أنف ائل أخالقي عوبتھفض م ص ان (رغ رةاإلنس ي اآلخ د هللا ف واب عن ا ث ، ا) فلھ
لمينوثوابھا في الدنيا رضى النفس وحسن العالقات باآل ، خرين من المسلمين وغير المس

ي، وبعض وھكذا فھناك مصدران لألخالق  نة النب ريم، وس رآن الك ة : الق ة والعام الفردي
لوكية ذه األخالق س اري وھ وي واعتب ي ال تترتب ، وبعضھا اآلخر معن ك الت ذات تل بال

  .يھا عقوبات أو ليست مكشوفة للناس، وتعتمد على االختيار الشخصيعل
ظھورھا للناس أو  إن ھذه التفرقة بين السلوكيات والمعنويات أو االعتبارات ال تقوم على

أو على المقصد الشخصي من وراء القيام بأي  «النية»عدم ظھورھا فقط، بل تعتمد على 
ردعمل أو تر د ي ي كالم مشھور للنبي محم ادة : كه فف راً في الع لمون كثي ا »ده المس إنم

وى ئامراألعمال بالنيات، وإنما لكل  ي  «ما ن ة للنب يين بمك تد اضطھاد القرش دما اش فعن
ي سم رب الت ى يث ا اھا فيمحمد طلب من أتباعه ومن أراد االنضمام لإلسالم الھجرة إل م

اجربعد : المدينة المنورة ين  ، وقد ھ نتين ب ر س ة عب اس  622و  620للمدين آالف من الن
وما كانت دوافعھم واحدة أو متقاربة فجاء الحديث النبوي السالف الذكر لينبه إلى أن النية 

                                                 
 .رئيس حترير اجمللة  
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اس) ماالشخصية من وراء الھجرة ھي التي تح د الن ذا العمل دد عند هللا (وليس عن ة ھ ھي
، وألن كالم النبي الفائدة الشخصيةوھل ھو فضيلة أم أنه عمل عادي دنيوي المقصود به 

ام هللا ھي  ا أم تشريعي وعام أو قاعدة في األغلب األعم فقد صارت النية التي يسأل عنھ
ران  ك أم جوھر قيام األعمال واألفكار على االختيار الفردي والخاص وقد ترتب على ذل

  .لشروا، ومفھوم الخير ليه : مھمة اإلنسان في ھذا العامفي التراث اإلسالمي ك
ةعلى م ر أو الفضيلة، والشر أو الرذيل د الخي وم تحدي ى النص في ؛ ھل يعاذا يق د عل تم

رون أالقرآن أو السنة ى ، أو على النية والمقصد؟ فالالھوتيون الذين يعتب ائم عل دين ق ن ال
، ذھبوا إلى أن الفضائل والرذائل تتحدد بالنصوص والذين اعتبروا أن النصوص المقدسة

روا أناألعمال واأل ة اعتب ى الني ار الحر والشخصي فكار تقوم عل ل أي االختي ، ھو العق
رآن لمصدر الثالث لتحديد الخير والشرا ذكوراً في الق ، فحتى لو كان ھذا الفعل أو ذاك م

اً وكانت دوافع اإلنسان المسلم للقيام به غير صافية بل بسبب ال اس أو اتباع خوف من الن
م ه من المسلّ ، ثم إنصرف تكون محدودة وأحياناً منعدمةالت ؛ فإن الخيرية في ھذاللجمھور

ريم رآن الك ه أن الق هب م ين ل الفضائل ول ذكر ك م ي ا دامت  ، ل ذا فم ل ولھ ل الرذائ عن ك
المتجدد بالعقل الملتزم البشرية مستمرة فإن األعمال اإلنسانية تعتمد على االختيار الحر و

دم اإلصغاء للھوى،  ، والمستند إلى ثالثة أسس : حريةوالمسؤول زام بع ان، وااللت اإلنس
  .ھوى النفس والعشيرة والناس، وقصد الخير للنبي واإلنسان، وسالمة التصرف معھم

فاستناداً إلى ھذا الفھم أ رة التكلي رة االحتساب، وفك ، فاإلنسان و ھذه الرؤية ظھرت فك
اللعاقل بمقتضى حريته وبمقتضى عقلهالبالغ ا اره م، مستخلف في ھذا الع ، من أجل إعم

الطرائ رية ب اة البش ي الحي ھام ف يش واإلس ار، والع ات اإلعم ع عملي ق م ي تتواف ق الت
لإلنسان  -عزوجل–، ودعم هللا ة االستخالف التكليف اإللھي بذلك، ويرتبط برؤيالمشترك
، وإنزال الشرائع التي يدركھا اإلنسان بعقله االستخالف والتكليف بإرسال الرسلفي ھذا 
ر البشويعمل  ى خي ؤدي إل اذ التكليف الم ى إنف ل عل ، ومن ضمنھا ھو ريةبمقتضى العق

، وعقد حقيقي ين هللا والبشر على إعمار العالم، ولذلك فھناك عقد مجازي بفرداً وجماعة
ك الع ي تل ير ف ى الس رائعه عل االته وش ؤمنين برس ين هللا والم ة ب رة والقوي ة الزاخ ملي

توى العال تويين : مس ى مس االلتزام عل ينب ؤمنين المكلف ين هللا والم ة ب توى ق ى مس ، وعل
ى عالقات البشر بين بعضھم البعض : { اكم يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث وجعلن

اكم} د هللا أتق رمكم عن ارفوا، إن أك ة شعوباً وقبائل لتع ت )9(سورة الحجرات, آي وى األول المس
ع هللا د م لمونللعق اء المس ميه العلم ا يس و م اب ( ھ ب calling، االحتس ) أو بحس

Berufung : Max Weber   ر المحدد زم بفعل الخي المؤمن الملت ل ف بالشرع وبالعق
ه ر هللا اللتزامه مع هللا، أي من أجل الخير بحد ذات ك من غي ى ذل اً عل –، وال يرجو ثواب

اني ، لكن من نتائج ھذا-عزوجل ة البشر ببعضھم العقد على المستوى الث ، مستوى عالق
الناس بمقتضى اإلنسانية المشتركة، بعضاً : التعارف أي العالقات الحسنة والحميمة بين 

نة ة الحس ى الني تناداً إل تركة، واس الح المش ى المص ل وبمقتض بح العم ف يص ، والتكلي
ريم  «قوا الخيراتاستبف»فساً في فعل الخير وسيراً فيه : اإلنساني تنا رآن الك كما يقول الق

رآن  -وبذلك تتصارع في نفوس األفراد ثالث قوى يسميھا الصوفية المسلمون  بحسب الق
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اه الھو - دفع باتج ي ت ارة بالسوء والت نفس األم اً : ال ال أو فعل نفوس ى والتساھل واإلھم
اھلةالشر ديدة أو المتس ذه النزعات الش د ھ دفع بات ، والنفس اللوامة التي تنق ر وت اه الخي ج

  .وصوالً للتسامي الفردي، والخير الجماعي والشامل
ي ن تھدفه الشريعة اإلسالمية ف ا تس و م امل ھ ي الش ر األخالق ذا الخي وتيين وھ ظر الالھ

يذھب إلى أن  -الفقيه الملكي من القرن الرابع عشر  -، بل إن الشاطبي والفقھاء المسلمين
اء ، وليس الشريعة اإلسكل الشرائع د صون مصالح ضرورية لبق ا تري المية وحدھا إنم

اة، وحق الحياة اإلنسانية ويحدد الفقھاء المسلمون تل ا خمس : حق الحي ك المصالح بأنھ
م أن ك، ورغ وق  العقل، وحق الدين، وحق النسل، وحق المل ذه المصالح والحق ائر ھ س

ال التصارع ضرورية ي ح ا ف اةأو التضاد لكنھ إن حق الحي دم  ؛ ف ل يتق ى حق العق عل
فة حق النسل يتقدم على حق الملك .. إلخ، ووالدين ك ھي فلس ة وراء ذل فة الكامن ، والفلس

  .لحياة البشرية مقدسة بكل المعانيأخالقية رفيعة تعتبر ا
ة للشريعة ما أردت إيجازه في ھذا السرد ھو إيضاح األبعاد األخالقية الفر ة والجماعي دي

لمين ، وفي النتاجات الفكرية للعلماصوص المقدسةن، كما استقرت في الاإلسالمية ء المس
، وال شك أن األوضاع الحاضرة للمسلمين ليست المجال األصلح في العصور الكالسيكية

د ريعته وتقالي الم وش ة لإلس ة واألخالقي ب العقدي ى الجوان م عل ة للحك ة والثقافي ه الديني
ة اب ھواالجتماعي رى لغي ؤولية كب لمون مس ل المس ن ذه ا، ويتحم د م اني والتقالي لمع
الم اإلسالمي عالقاتھم في ما بينھم ومع العالم فھناك تجربة سلبية بين الدين والدولة في الع

ائر  -سلبية أيضاً لعالقاتھم مع العالم، لكن وھناك تجربة  المسلمين شأنھم في ذلك شأن س
ر  رون وبخا -البش تقرار ويعتب الم واالس ة والس ارف والعدال دون التع باب يري ة الش ص

اً  اً أو وطني ون ديني الحھم  -المتحمس تالءم ومص ائدة ال ت ة الس اع الدولي  -أن األوض
دى فيثورون عليھا بأشكال وطرائق سلبية وتنشأ من وراء ذلك أفكار وا لبية ل نطباعات س

اتھم نھم ومجتمع نھم وعن دي اس، ع ن الن ر م واھر كثي ، واألصولية اإلسالمية إحدى ظ
، وھي ظواھر يبرز فيھا لدى المسلمين داخلياً وفي العالمالحاضرة  التمرد على األوضاع

ف الم العن اليم اإلس تالءم وتع ذي ال ي دال د الم ة ض اتلين أو ، وبخاص ر المق نيين وغي
نفس ضد  - يبحسب النص القرآن -، فاإلسالم المعتدين دفاع عن ال دأ ال ر مب دايق  ءاالعت

رآن اھذا ھو الجھاد كمو ه الق دفاع، لكن النص علي ات ال نظم عملي اد ضد  ذي ي أو الجھ
ه الفالعدوان ھو الدولة، وليس األفراد أو الجھات الخاصة ا يقول ذا م لمون ، وھ اء المس قھ

دثون دامى والمح ف الق ال العن ون بأعم ا يقوم م إنم الميون إنھ ون اإلس ول المتطرف ، ويق
ذلك ام ب اجزة عن القي دول ع ھم ألن ال ة مقنع .بأنفس ك ليست حج د أن تل ف بي ة ألن العن

يادة األصولي لما أدى إلى حفظ الحقوق والس لمين سوءً  ؛ ب ، ازاد أوضاع العرب والمس
رب  دى الع ة ل كالت المتفاقم ل المش دولي بح ام ال ام النظ إن قي ذا ف ل وھك لمين مث والمس
ل القضية الفلسطينية، والقضية العراقية، وقضية كشمير أو الشيشان .. إلخ ك كفي ؛ كل ذل

ا األخالقي قة السوية بين المسلمين والعالمالبأن يعيد الع د لألمور طابعھ ، وكفيل بأن يعي
  .ع التعارف الذي يؤكد عليه القرآنالتبادلي أو طاب
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واھر  اھر وظ ل بمظ ي تجع ة الت ة الطاغي ذه العولم ي ھ رى ف ة كب كلة أخالقي اك مش ھن
تواصل واالنتصار ، وال حًل إال بالتعاون والل والظلم والعنف المستمر والظاھراالستغال

لمين لل ي نشتاق نحن المس انية اإلنسان الت ا ألخالقيات العدالة والسالم وإنس اركة فيھ مش
، والعنف ال يبرر العنف لكن تبعاً لتعاليم ديننا، وتقاليد أمتنا، ويبقى أن الشر ال يبرر الشر

ررة أيضاً وس ر مب الم غي ذا الع ا الضعفاء في ھ ي يتعرض لھ ان اآلالم الھائلة الت واًء أك
  .ء الضعفاء مسلمين أو غير مسلمينھؤال
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قى ل الدمش و الفض ادى اب دى االقتص ة ل المي للقيم وم  االس  المفھ

  

عبد السالممحمد عبد العال   الباحث / مصطفى محمود  
 بنك التمويل المصري السعودي –باحث في شئون االقتصاد االسالمي                        

ل المصري السعودي  ك التموي وان: بن ز  60 –العن و الع دين أب دقى  –شارع محى ال ص.ب  –ال

         جمھورية مصر العربية  –دقى جيزة  455

  

                                

  مقدمة:

 

ة وأصول  إن الباحث في االقتصاد اإلسالمي يجد أن تعاليم اإلسالم جاءت    ادئ عام في صورة مب

دل ، ر وال تتب ود فال تتغي ا كلية ثابتة ، اتسمت بطابع الخل ر التي تباشر توضيح وأن اآلراء واألفك

ذا ادئ واألصول ال تشاركھا في ھ ذه المب ول  ھ دما نق ا ، وعن رد عليھ ا وي ل يؤخذ منھ ابع ، ب الط

القرآن  أينما ترد في البحث ھو نظرية اإلسالم في مسألة معينة ل ب تجوز ال حقيقة ألن اإلسالم يتمث

ا  والسنة النبوية ق عليھ وحي ، فال يصح أن نطل المعنى المعروف الشريفة ومصدرھا ال ة ب نظري

ا نظرة عن النظرية ا نعني بھ اً . وإنم د أحيان  في الفكر الوضعي التي تتسم بالتبدل والتغير والتفني

رين في الدراسات اإلسالمية اء والمفك التي  اإلسالم إلى المسائل في موضوع البحث وآراء الفقھ

ريفة ة الش نة النبوي رآن والس دي الق ى ھ ير عل  . تس

اء  ساس ، فإنناوعلى ھذا األ ان آراء الفقھ ر اإلسالمي ھو لبي عندما نتناول نظرية القيمة في الفك

  . الدراسات اإلسالمية الذين تناولوا الموضوع والمفكرين في

لمين : اء المس ى لعلم بق علم  -س

ول إن    ن الق دم يمك ا تق ى م اً عل وعات  تأسيس اولوا موض المية تن وم اإلس ي العل ين ف المھتم

ً اقتصادية تؤ رغم من التصور  كد سبق العرب اقتصاديا ى ال ين عل رين واالقتصاديين األوربي للمفك
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طابع المدارس الفكرية غير األوربية للعصر الوسيط ال يمكن أن  الخاطئ لدى بعض المفكرين بأن

ة  يخرج عن إطار محددات ة الرؤي ا في عتم ى وقوعن ا أدى إل ة، مم ذاھب االقتصادية األوربي الم

اري األمر الذي ة تأخذ فى االعتب الخطوات  تطلب التوجه العقالني لتحديد أبعاد الغزو الفكري بطريق

ب راث اإلسالمي  العلمية من خالل فھم نصوص الشريعة اإلسالمية واستيعابھا والرجوع إلى كت الت

ة للتواصل  مع األخذ فى االعتبار مستجدات العصر لتشكيل حضارة عربية بھويتھا اإلسالمية القابل

رائعواأل نظم وش اء ب المي ج دين اإلس اء ألن ال ذ والعط ا  خ يم علي ة وق اد وسياس د واقتص وعقائ

ا زة بطابعھ ارة متمي فة لحض اھيم وفلس لوك ومف يل وس المي األص  )1(.اإلس

الم ذا البحث مع دم سنتناول في ھ ا تق ى م ريم  وتأسيساً عل رآن الك ة في مضامين الق ة القيم نظري

ريفة وآراء  ة الش نة النبوي قي والس الم اإلسالمي ، وھوالدمش ي الع رين ف اء والمفك د الفقھ  . أح

م  ولغرض بيان مفھوم القيمة واتجاه المفكرين في تفسيرھا سنتناول مفھوم دخل لفھ المال ألنه الم

المي ر اإلس ي الفك ة ف   -: القيم

وم -أوالً : د مفھ ال تحدي  -: الم

اوللكي نفھم اتجاه المفكرين المسلمين في تفسيرھم للقيمة ال د أن نتن ال في الشريعة  ب مفھوم الم

ه ھو اء المسلمين ألن الفق ه فقھ ا تناول دد اتجاھات  اإلسالمية حسب م ذي يح انوني ال اء الق البن

لم ث المس  . الباح

ال -1 ف الم   -: تعري

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

واء(الغ ي الھ ر ف اء والطي ي الم مك ف ة والس  )2اب

ة واصطالح ا : اصطالح الحنفي ه اصطالحان رئيسان ، ھم اء ، ل د الفقھ ال عن ور والم   .الجمھ

ا ة في ألفاظھ رة مختلف ات كثي ال بتعريف ا ،  فقد عّرف فقھاء المذھب الحنفي الم ة في معناھ متقارب

ع وي ه الطب ل إلي ه مايمي ال ( بأن اتھم للم ن تعريف ارهوم ن ادخ ة .( مك ت الحاج  )3لوق

رين اع أم يء اجتم ة الش ق مالي ون لتحقي ة يوجب اء الحنفي  -: ففقھ

ه -1 رازه وحيازت ن إح اً يمك يئاً مادي ون ش  . أن يك

2-  ً ا ون الشيء منتفع ة  أن يك ار دون حال عة واالختي ة الس ي حال روعاً ف اداً مش اً معت ه انتفاع ب

رورة   . الض

ا وا  أم د اتفق اء ق ال جمھور الفقھ ى تعريف الم ة  –عل ه –وھو أوسع من تعريف الحنفي  فعرف

ه ن وج ذه م ره وإذا أخ ن غي ك م ه المال تبد ب ك ويس ه المل ع علي ا يق ه ( م اطبي بأن   (4)الش
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ه( اع ب ه واالنتف ا يمكن حيازت د الجمھور ھو م ال عن وم فالم ول أن ) 5وعلى وجه العم ويمكن الق

اس ى أس ال عل وا الم ور عرف  -: الجمھ

ا يمك -1 هم  . ن حيازت

اس -2 ين الن ة ب ه قيم يء ل ون الش  . أن يك

3-  ً رعيا اً ش ة انتفاع ذه القيم ع بھ  . أن ينتف

زم ه ويل اع ب ة يب ه قيم ى مال ال إال عل د قسم  ويقول األمام الشافعي ، أنه اليقع اسم الم ه ، وق متلف

ى المية إل ريعة اإلس ي الش ة ف ة وحرم ه قيم ا ل ب م ال حس اء الم  -: الفقھ

ة السعة -: مال متقوم -1 ه في حال ار فيكون  وھو ما حيّز بالفعل وأباح الشارع االنتفاع ب واالختي

ادي اط االقتص ي النش ه ف ل ب من التعام الً ض ال داخ ن الم وع م ذا الن  . ھ

ة  وھو ما لم يحز بالفعل او حّيز بالفعل لكن حّرم الشارع -مال غير متقوم : -2 االنتفاع به في حال

ذا  ار ، وھ عة واالختي يالس ه ف ل ب ن التعام رج ع ال يخ ن الم وع م ادي الن اط االقتص   . النش

ا  ھو –أي الذي له قيمة  –مما تقدم نجد أن المال المتقوم  ازة ھن ه ، والحي المال الذي يمكن حيازت

تكون للشيء قيمة وبدونھا تكون األشياء غير متقومة  تعني : اندماج العمل مع األشياء ، وبالتالي

ة واصبح حسب المفھوم الفقھي  قدر من العمل ، فكل شيء تجسد فيه ك قيم اكتسب من خالل ذل

ا  ماالً متقوماً ويلزم دفع العوض عند االنتفاع به من قبل اآلخرين ، أما األشياء التي لم يتجسد فيھ

ت ي ليس ل فھ ا العم ة منفعتھ ن درج ر ع ض النظ ة بغ  . ذات قيم

ك األشياء بالفعل ليس أن ھذا ال يعني أن األشياء التي لم تحز افع فتل ى من وي عل ة أو ال تحت ت نافع

ادل ھي األشياء التي تكون  تمتلك خاصية النفع ، وبھذا نفھم أن األشياء التي تكون موضوعاً للتب

ي رعاً والت ة ش ا نافع ن حيازتھ  . يمك

ادلإ    ياء موضوع التب ي األش ة الشرعية ھي شرط أساسي ف افع  ذن المنفع ياء ذات المن فاألش

والالمباحة و د ( األم ذل الجھ ي تشبع حاجة إنسانية دون ب دخل ضمن موضوع  الت الحرة ) ال ت

ي ال ة والت افع المباح ياء ذات المن ا األش ادل ، أم ي  التب د ف ذل الجھ انية إال بب ة إنس بع حاج تش

دخل ي ت ا األشياء المحرمة  تحصيلھا ( األموال االقتصادية )، ھي الت ادل ، أم ضمن موضوع التب

الشريعة وبالتالي ال يكون للمنافع المنتجة لھذه األشياء  ت فعالً فأنھا تتعارض مع أحكاموالتي ُحيزّ 

 ً رعا رة ش ة معتب ة قيم ا أي من متلفھ وق وال يض ي الس عر ف ا س ون لھ ذلك ال يك  . وب

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

لع -1 د الس اني ةأن تجس ل اإلنس ن العم دراً م  . ق
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رعية -2 روط الش اً للش ذول وفق ل المب ون العم  . أن يك

ا إذا ة ، أم ر المتقوم ذول أصبحت األشياء من المباحات غي أذا انتفى العمل المب انتفى العنصر  ف

ك أن ى ذل ام الشرعية ومعن اً لألحك ة طبق ون للعمل قيم اني فال يك ار الشرعي األخالقي  الث االعتب

ذي يأخذ  حد عناصر القيمة وھذا ما يميزھا عن القيمةيشكل أ االستعمالية في االقتصاد الوضعي ال

ك السلعة  في االعتبار قابلية السلعة على إشباع حاجة بغض النظر عن الموقف ( القيمي ) من تل

ا ل إلنتاجھ اق العم ة أنف   .(7)وطريق

رة  عاً والتي تشبعيتضح أن العمل المبذول في األشياء المباحة المنتفع بھا شر حاجة إنسانية معتب

ة ة التبادلي ي القيم ياً ف راً أساس ون عنص  . يك

ً  ھل ھذا يحمل ا ا ثمن  معنى أن تكون كمية العمل المنفق في األشياء المتحققة في السوق باعتبارھ

ا ..؟ ي إنتاجھ ذول ف ل المب ة العم  لكمي

ت أن األحكام تكاد تتفق إلى أن القيمة ة في السوق ي ددة تشكل التبادلي اً لعوامل متع دھا وفق م تحدي

ب رض والطل املي الع ي) (   ع دأ التراض   .مب

وع د ان القيمة  ھذا ما توضحه األحكام الخاصة بتحديد الربح والمرابحة في البي ي تفي ة الت المختلف

ا التبادلية ال ترتبط  نأرتباطاً مباشراً بكمية العمل أو بالكلفة رغم أن األحكام تشدد على ضرورة بي

ي ضوئھا اء السعر ف ا  التكلفة عند تحديد السعر ( خاصة في بيع المرابحة ) ليس من أجل بن وأنم

ول  من أجل وضع المشتري أو المستھلك في الصورة الواقعية لتكلفة السلعة ليقرر على أساسھا قب

ا ( اف إليھ ربح المض بة ال ض نس  .)8أو رف

ين  وتجب األشارة ھنا إلى أن من رق ب ة الفقھاء من ف ة الحقيقي ين القيم ة وب ة الجاري ل  –القيم قب

اردو" ا -"ريك ه  وھن ا تراضى علي ثمن م ة ( أن ال ثمن والقيم ين ال دين" فيفرق ب ن عاب رز " أب يب

دان ر  المتعاق ار من غي ة العي ه الشيء بمنزل ّوم ب ا ق ة م ة أو نقص . والقيم ى القيم سواء زاد عل

  )9وال نقصان)( زيادة

ريميع مجال التفرقة بين الثمن والقيمة وھنا نجد "أبن عابدين" في رآن الك  تمد على ما ورد في الق

اء ير العلم  . وتفس

ين القيمة ربط ب ِم  فالزمخشري ي ثمن بخٍس دراھ الى ( وشروهُ ب ول هللا تع ثمن في تفسيره لق وال

  ) .11) فيقول : المبخوس ناقص القيمة نقصاناً ظاھراً( 10الزاھدين )( معدودة وكانوا فيه من

 قول أبن العربي الذي يربط بين الثمن والقيمة في تفسير األية ، وإنما االشارة فيه نقل القرطبيوي

   .إلى أنه لم يستوفي ثمنه بالقيمة
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ً القيمة والثمن ، فالثمن يدو وھكذا نجد القرآن الكريم قد مّيز بين اً وانخفاضا ، ر حول القيمة ارتفاع

طابق مع القيمة وھو األصل في االقتصاد اإلسالمي، اذ كالم عن مؤشر قد يت والكالم عن الثمن ھو

اء  المنافسة في السوق اإلسالمية ، حيث يؤكد القرآن الكريم على إقامة الوزن بالقسط تسود والوف

ر12بالكيل .. وكل ذلك من باب القيمة كاملة غير منقوصة ( ان  ) والثمن يجب أن يعب ا وإال ك عنھ

ري رآن الك تنكره الق ا اس اً مم  . مبخس

ادة  وھنا نجد القيمة عند الفقھاء ثمن فھو عرضة للزي ا ال بمنزلة العيار بغير زيادة أو نقصان ، أم

ن ان ع ادية والنقص وانين االقتص اً للق ة وفق  . القيم

  

  -: تفسير مفھوم القيمة عند أبي الفضل الدمشقي -ثانباً : 

رنين الخامس و السادس الھجريين أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي الذي عاش في الق

  الموافقين للقرنين الحادي عشر والثاني عشر من الميالد .

ه ولكن  رجم لحيات ي تت ات الت دثرت الكتاب ھذا ما وصلنا من ترجمة عن الدمشقي حيث ان

كتابه "اإلشارة إلى محاسن التجارة " الذي طبع للمرة األولى بواسطة المستشرق ريتشر وظھرت 

ام  ة ع ة العربي ه باللغ ي  1318طبعت ة ، وف ت مجھول ه ظل ر أن حيات مه ، غي دت اس د خل ـ  ق ھ

راث  ه أشھر الكتب في الت ول بأن السنوات األخيرة كان ھناك اھتمام واسع بكتابه ، بحيث يمكن الق

ه  ى طلب ل عل ر من المستشرقين يقب ل الكثي ام الواسع جع التي حملت عنوان التجارة  ، ھذا اإلھتم

  )13بإلحاح وحرص شديدين .(

  
ى محاسن التجارة ) ،  وقد خصص الدمشقى فصال للقيمة          ه ( اإلشارة إل واألسعار في كتاب

ل اع طوي ه ب اجرا ل ذلك جاءت  وكان الدمشقي ت ة ول واع التجارة خصوصا التجارة الخارجي في أن

ة  أفكاره وتصوراته جامعة بين ما رة عملي ه من خب اتجمع ل ين م ه وب ه علمي تحصل عليه من ثقاف

اة االقتصاديةواسعة  د  في الحي ة والنق ال بعام ة اقتصادية شاملة للم ه عن رؤي ر في كتاب د عب فق

د عالج قضايا اقتصادية أخرى  بخاصة بوصفھا المحور الذي يدور حوله النشاط االقتصادي ، وق

ي ا وف روة  بفروعھ وين الث ل تك ادي وعوام د االقتص طة والرش ة المتوس ة والقيم دمتھا القيم مق

اط ل وأنم اري( العم  ) 14التج

رآن ى الق اد عل ه باالعتم ي كتاب قي ف نھج الدمش از م د امت ريفة  وق ة الش نة النبوي ريم والس الك

ازت  والمصادر التشريعية األخرى حيث استسقى معارفه من ا امت خالل معطيات الفكر اإلسالمي كم
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ة ته بالواقعي  . دراس

ي لذا نجد توافقاً بين ة والسعر وب ا يمكن استنتاجه من النصوص ما طرحه حول تفسير القيم ن م

دأ  الشرعية واألصول ى مب ه للقيمة والسعر عل د استند في تحليل المبدئية للشريعة اإلسالمية ، وق

م التراضي يربطون  ، إذ أن المتتبع آلراء الفقھاء عند تعرضھم لعملية التبادل الشرعية ، يجد أنھ

ائع ة  ربطاً وثيقاً بين مشروعية التبادل وبين إقرار مبدأ التراضي بين الب رز أھمي والمشتري ، وتب

ل وين السعر في  ھذا المبدأ في كونه تندرج تحت سياقه جميع الجوانب والعوام دخل في تك ي ت الت

انبي العرض وازن االقتصادي فھو يعكس ج درج العرض تحت م صيغته من الت دأ والطلب وين ب

ن اج م ة اإلنت رة  التراضي في األخذ بنظر االعتبار نفق ة المعتب ضمنھا العمل وجانب الطلب المنفع

وا ال  شرعاً والرغبة التي تدفع المشتري للحصول على السلعة ، يقول هللا تعالى ( يا أيھا الذين أمن

نكم والكم بي أكلوا أم نكم )( ت راٍض م ن ت ارًة ع ون تج ل إال أن تك   .)15بالباط

دأ التراضيا ول بمب ار  ن الق ين االعتب ا أخذت بع ي أنھ ة للسلعة يعن ة التبادلي اً للقيم ه أساس وجعل

د "مارشال "  التوازن بين ى ي رون االقتصاديون عل ّره المفك ا أق ذا م عاملي العرض والطلب ، وھ

د ى أساس العوامل رائ دھا عل ذي حاول تفسير القيمة وتحدي  المدرسة الكالسيكية المعاصرة ال

واءا ٍد س ى ح وعية عل ة والموض   . لذاتي

  

قي د الدمش طة عن ة المتوس ة والقيم  -: القيم

I. طة ة المتوس  -: القيم

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

امت( ائر 16الص ورق وس ين وال و الع ا(  ) وھ نوع منھ  )17المص

اد اول تطور شكل التب د تن لفق دائي المتمث رز  ل من شكله الب دي ، وأب ى شكله النق بالمقايضة حت

دد ذا التطور وھو تع اج (الن  العامل الحاسم في سياق ھ الحاجات اإلنسانية ونتيجة لتطور اإلنت

بعض )  ( ى 18الصناعات مضمومة بعضھا إلى ال ائم عل ادل السلعي الق ة التب ) ، وصعوبات عملي

ادل  أيجادالمقايضة األمر الذي أدى إلى  ة التب مقياس مشترك يلقى قبوالً عاماً بين الناس في عملي

اج  ( فلذلك أحتيج إلى شيء ى أحت ة بعضھا من بعض فمت ه قيم ع األشياء وتعرف ب تثمن به جمي

ا ى شيء مم اً  اإلنسان إل ل ثمن ذي ُجع ك الجوھر ال ك الشيء من ذل ة ذل ع قيم اع أو يستعمل دف يب

ع فوجد ا )19،(   لسائر األشياء اً ( ووق والً عام ذي يلقى قب ادل ال أريخي المع د تطور ت لناس بع

اع ة )( إجم ذھب والفض يل ال ى تفض ة عل اس كاف  .)20الن
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ة  وھنا يظھر الشكل النقدي للقيمة ة ال تحمل قيم رى أن الوحدات النقدي ا بالسعر ، وي ر عنھ المعّب

ذھب و ذاتية خاصة و إنما ا إال أذا تحول ال ا في وظائفھ ى أستعماالت أخرى تكمن قيمتھ الفضة إل

ه غير النقود ، ا ينتھي إلي  وھنا نجد السعر ھو الذي يعبر عن القيمة بوحدات نقدية معينة وھو م

الخارجية فقد حاول  )، ولما كان الدمشقي مھتماً بالتجارة21التحليل النقدي للقيمة عند الدمشقي( 

دولي ،  ى الصعيد ال ادل التجاري عل ذلكتحقيق أفضل صيغة للتب ار عام  ول اد معي أنشغل في ايج

ة ى ( المعرف دى ال ددة فأھت يم السلع المتع بالقيمة المتوسطة لسائر األعراض  تتحدد في ضوئه ق

ن22)( ا يمك ل شيء م ل بضاعة ولك إن لك ول ( ف ل  )، فيق د أھ ة عن ة متوسطة معروف ه قيم بيع

ى 23الخبرة( يم السلع عل ادل الت )، وقد أدرك أن أختالف ق ا يكون صعيد التب جاري الخارجي إنم

ك ه ( ذل اليمن  بسب إختالف تكاليف اإلنتاج وفنون ا ب ة لقيمتھ المغرب مخالف ة ب ألن اإلسفاط الھندي

ان  والمتوسط والمعتدل من أسعارھا في أحد المكانين غير المتوسط والمعتدل من أسعارھا في المك

ان ة المرج ر ، وقيم ل اآلخ ك ألج المغرب وذل ه ب ر قيمت ذلك  بالمشرق غي ادن وك ن المع رب م الق

ل ة المشھورة ك ك الشيء  األمكن ة ذل أن قيم ه ، ف ا مثل ون ال يستطيع غيرھ ن من الفن يختص بف

ه ي معادن نوع ف ا)(  المص تظرف بھ ي يس اكن الت ي األم ة ف ة القيم   )24مخالف

ى ضوء ذا يحدد الدمشقي عل ة المتوسطة السلوك االقتصادي التجاري الرشيد  وبھ ة القيم معرف

ع،ويم ه وض ول أن ن الق ر  ك ة "ھكش اردو" ولنظري بية "لريك اليف النس ة التك دايات لنظري ب

ين"( ارة25أول ي التج ة ) ف  . الخارجي

II. ة ير القيم  -: تفس

الي استطاع  لقد أخذ في تحليله للقيمة الجوانب ا وبالت دخل في تكوينھ والعوامل االقتصادية التي ت

ة ى أساس العوامل ال أن يحدد ويفسر القيم ة والموضوعية ، فيحدد العوامل الموضوعية عل ذاتي

 وبضمنھا العمل فعندما يذكر ( الجزع )*وأرتفاع قيمته إنما يكون بسب تكلفة إنتاجه بنفقة اإلنتاج

رة ألجل اً كثي ه حجر  فيقول ( يعمل به الُصّناع إعالقاً كباراً صحاحاً فكثير أن تبلغ أثمان الصنعة ألن

  )  .26مانع) (

ر العمل في  عطي العمل األساس في تكوين القيمة التبادليةوبھذا فإنه ي ويذكر التكاليف األخرى غي

ه يأخذ والذ بأن ى الف دما يشير إل يس يخرج من  تكوين القيمة عن ه مصنوع ول شكل السلعة ( ألن

ى دما ينسب إل والذاً ) أال عن ادن ف ه يختلف بحسب  المع د فأن ا الحدي ه وأم اذقين بعمل الصناع الح

اُصّناعه  اھر  واألماكن التي ُعمل بھ ين العمل الم ز ب أن " الدمشقي" مي ول ب ذا نستطيع الق ، وبھ

في تحديد قيمة السلعة ، فقد إشار إلى المھارة والحذق كأحد العناصر التي  وبين العمل غير الماھر
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ة تدخل في ة التبادلي د القيم ين العوامل الموضوعية في تحدي د ب ذا يكون ق ة ، وبھ  مكونات القيم

د القيمة  بنفقة اإلنتاج وبضمنھا العمل ، أما العوامل الذاتية : فأنه يرى أن لھا دوراً كبيراً  في تحدي

ى  فالمنفعة المتوقعة من الحصول على السلعة ھي التي تخلق الرغبة عند ا وعل المستھلك لحيازتھ

ا ، المتحققة من ال ھذا األساس فأن القيمة تزيد وتنقص على أساس المنفعة والرغبة حصول عليھ

ة من جھة ة من جھة والقيم ة والرغب ين المنفع ه ( أن  والعالقة ب أخرى يصورھا الدمشقي بقول

أو مضطر إلى أخذ الثمن ، ويبيع من راغب  أصل التجارة في البيع والشراء ، أن يشتري من زاھد

ربح  األسباب إلى مكان األستصالح في المشتري و أو محتاج إلى الشراء ألن ذلك من أوكد وفير ال ت

.  

ى  ومن النص أعاله يحدد ادة عل ة وزي ة التبادلي د القيم الدمشقي عاملي العرض والطلب في تحدي

د  ھذا أشار إلى عدد ة تحدي الي كيفي من العوامل والظروف المؤثرة في طلب وعرض السلعة وبالت

ا من خالل فھم اآللية التي يعمل من خاللھا كل منھما فقد بين بصو القيمة والسعر رة ال تختلف عم

و ل من العرض والطلب(  ھ ي ك ؤثرة ف ل الم ل االقتصادي العوام ي التحلي ه ف ا27علي  : ) ومنھ

اً بمُكوس البضائع(… حيث يقول  -الضرائب : .1 ى ثبت األسعار ثبت م يضيف إل أن مكوسھا  ث ف

ا ) .(  ي جميعھ ذلك ف دة وك ز الفائ م يمي دان ث ائر البل ي س ف ف  )28تختل

ى السلعة المنتجة -: دخل المستھلك .2 ى الطلب عل  حيث يرى أن دخل المستھلك له أثر كبير عل

ى اختالف في ى السلع والخدمات عل وع  ولھذا فإن الزيادة في الدخل يتبعھا زيادة في الطلب عل ن

الطلب على السلع  السلع لكل طبقة من طبقات المجتمع ، فزيادة دخل الفقراء عادة يتبعھا زيادة في

ية ،  ىاألساس ب عل ي الطل ادة ف ا زي اء فيتبعھ ل األغني ادة دخ ا زي ة أم لع الكمالي  . الس

ى ى  فقد بين الدمشقي تأثير الدخل في طلب السلع وبالتالي عل أسعارھا حيث أوضح أن الطلب عل

أما الطلب على الجواھر الثمينة يكون من ذوي  كتب العلم يكون قليالً نتيجة أنخفاض دخول العلماء

راء  . الث

د  نخلص مما تقدم بأن أبا       ؤثرة في تحدي الفضل الدمشقي كان ّسباقا في تشخيص العوامل الم

اد  القيمة التبادلية ويرى أ االعتم أن جميع العوامل المحيطة بالسلعة تعمل على تحديدھا ومن الخط

ل ى عام م  عل ي ل ين العرض والطلب الت وازن ب ة الت ذا ھو جوھر نظري ة وھ د كمحور للقيم واح

ة  إليھا الفكر االقتصادي الغربي أال بعد سلسلة من االفتراضات والنظريات إبتداءاً من يتوصل نظري

د مارشال د "الفري ى ي ة عل ى وصل بالنھاي ة حت ة الحدي ة المنفع روراً بنظري ول  "العمل م ى الق إل

ي ا يعطي ألب يالدي مم الفضل الدمشقي  بنظرية العرض والطلب في نھاية القرن التاسع عشر الم
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نخاص ل أن يفط ا قب ة وجوھرھ ذه النظري ه لھ ي مالحظت ي ف بق الزمن ر  ية الس ا رواد الفك إليھ

   . االقتصادي الحديث

ذا " رب  فھ اء الغ ى علم قى عل اريخى للدمش بق الت اك  الس ك ھن ى ذل افة إل اس باالض ان توم س

مشقي م أي أنه جاء بعد الد  1274م  إلى  1225األكويني"  الفيلسوف الذى عاش في الفترة من 

ه كأحد  ى آرائ ي يشار إل ر اإلقتصادي األورب اريخ الفك ر ، و في ت بحوالي قرن من الزمان أو أكث

ثمن  رموز الفكر اإلقتصادي الذي وجد في عصره ،  ففي عصر األكويني كان الفكر األوربي عن ال

يالً للواق رة ال تتضمن تحل ا فك ة أنھ ن الحقيق ادل ولك ثمن الع ر أرسطو عن ال اً بفك ع فھي محكوم

تخضع لمنھج ما يجب أن يكون ،  ويذكر أن األكويني حاول أن يجعل فكرة الثمن العادل تحمل أثراً 

ة  ذه المحاول ي ھ ر األورب ر الفك ائن ويعتب و ك ا ھ نھج م عھا لم ب أي يخض رض والطل وى الع لق

 لألكويني خطوة متقدمة نحو تقديم أفكار إقتصادية صحيحة نسبياً .

ا  وبالتالي فإن المقابلة ل م ى دراسة وتحلي د عل بين آراء الدمشقي ومنھجه الذى كان يعتم

إن  م ، ف ين تفوق الدمشقي الواضح و من ث ويني يتب ين األك ھو كائن وليس مايجب أن يكون" وب

ا  ار أنھ ى إعتب اً عل ھذا األمر يثبت أن مساھمة األكويني والتي يقومھا الفكر األوربي تقويماً إيجابي

ان ومن حيث أرقى األفكار في عصرھ ا ھذه المساھمة جاءت بعد الدمشقي بأكثر من قرن من الزم

  )29المضمون فإنھا أدنى بكثير من مساھمة الدمشقي .(
 

 

  المراجع والھوامش

 

ع والنشر ،  .1 دليل الشامل لالقتصاد االسالمي ، دار غريب للطب  320، ص  2004د.زينب صالح االشوح ، ال

  وما بعدھا .

زر،  ابي الفضل ،   -2 ن منظور ، لسان العرب ، اسطوانة المحدث  ، اسطوانة لي رم اب جمال الدين محمد بن مك

انى  دار الث ام  8.3االص  . 2003، ع

ان ، ج بن عابدين ، محمد أمين ، حاشية ابن عابدين -3 ة النعم ي حنيف ام اب ه مذھب االم ، ( دار  2، ط 4، في فق

ي  ر العرب  .57) ص 1966الفك

و -4 ات في اصول الشريعة الشاطبي ، اب اطي ، الموافق ن موسى النخعي الغرن راھيم ب ، ( دار  2، ج اسحاق اب

ة  روت  -المعرف ان  -بي  . 17ب ت ) ص -لبن

ري ، -5 رحمن الجزي د ال د الثالث ، ط عب ة ، المجل ذاھب االربع ى الم ه عل راث العربي 6الفق اء الت  - ، ( دار احي
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روت  ان ، ب ت ) ص -بي  . 4لبن

، الجزء األول ،  1986ى دنيا ، الفكر االقتصادي لدى المسلمين األوائل ، دار الفكر االسالمي ، جدة ، د. شوق  -6

 . 58ص 

ابق ، ص  -7 ع الس  .  59المرج

 . 60المرجع السابق ، ص  -8

ابق ، ج  -9 در س دين ، مص ن عاب  . 575، ص 4اب

ة (  -10 ف ، االي ورة يوس  ).20س

ن محم  -11 ارهللا ب ري ، ج ر ،الزمخش ن عم اف ، ج ود ب روت  2الكش  . 452ب ت ) ص -، ( بي

 155) ص 1967،( القاھرة  9االنصاري ، الجامع الجكام القرآن ، ج القرطبي ، ابي عبدهللا محمد بن احمد -12

. 

  .40، ص 1999د.رفعت العوضى ، التراث االقتصادى للمسلمين ، دار المنارة ، القاھرة ،   -13

 .321مرجع سبق ذكره ، ص  . زينب األشوح ،د  -14

اء ،  - -15  ورة النس ة (س  ) .29اآلي

ارة ، تحقيق ، السيد الشوربجى ، ط -16 ى محاسن التج ان ،  1ابو الفضل جعفر الدمشقي ، االشارة ال ( دار البي

دة ،   . 28) ص 1985ج

قي ، -17 ع ، ص الدمش  . 25المرج

در ، ص -18 س المص  . 29نف

در ، ص -19 س المص  . 30نف

 . 31نفس المصدر ، ص  -20

ره ، ص - -21 بق ذك ع س ا ، مرج وقى دني  . 65د.ش

ره ، ص - -22 بق ذك ع س قي ، مرج  . 40-38الدمش

در ، ص -23 س المص  . 39نف

در ، ص -24 س المص  . 38نف

وان ،  - 25 ة حل ة ، جامع ارة الدولي ة التج ي نظري ة ف رب ، مقدم ز الع طفى ع  . 75-58) ، ص1995د . مص

در ،  -26 س المص  . 70ص نف

ابق ، ص  -27 در س قي ، مص  . 106الدمش

 .43د.رفعت العوضى ، التراث االقتصادى للمسلمين ، مرجع سبق ذكره ، ص  -28

  .45د.رفعت العوضى ، التراث االقتصادى للمسلمين ، مرجع سبق ذكره ، ص  – 29
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  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بين القرآن والمنظومات الكالمية

  على مبروك                                                                                         

موني"                                                    "إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّ

                أبوبكر                                                                                                             

  "وهللا ال يأمرني أحٌد بتقوى هللا فى مقامي ھذا إال ضربت الذى فيه عيناه"     

   مروان عبدالملك بن                                                                            

  

ه       وني"، فإن م أعينوني، وإن أسأت فقوِّ حين خاطب أبوبكر مبايعيه: "إن أحسنت ف

بته؛  ة المجتمع ومحاس وھو كان يكشف عن تصوره لضرورة خضوع السلطة لرقاب

ة الرا ة الخالف شدة. التصور الذى يمكن القول، مع التجاوز، أنه قد ساد على مدى حقب

ع"  ن "مجتم ة ليكشف ع ِرَف بالفتن ا ُع ار م ل إنفج ً حق هسرى لنفيولع ة ا ى مراقب  ف

اءت أن تن لطة" ش بة "س قومحاس ذا الح ه ھ فزع من ا بعن اح بھ اء ، فأط د إنتھ . فبع

 ً ة "السماء"، فإن الحقبة النبوية التى كانت سلطة النبي أثناءھا موضوعا دا أنلرقاب  ه ب

وت اع ص ه إنقط ماء بموت د  ،الس ةق ع األم ى مجتم بة إل ة والمحاس ق الرقاب ل ح  نق

أنه قد جرى غنيٌّ عن البيان و. ھو وريث صوت السماء اصوتھ بات؛ الذى وجماعتھا

عاذھ تسويغ المعروف والنھى عن  الحق للمجتم دأ األمر ب تحت الغطاء الشرعي لمب

ل فى الشأن العامالمنكر ا؛ الذى كاد أن يصبح ستاراً لكل تدخُّ ك بحسب م تفاد  ؛ وذل يُس

دة روان المتوع ن م دالملك ب ارة عب ن عب دأم ى أن المب ك إل ل ذل ين . وإذ يحي د تبن ، ق

إن  حقه المجتمعيمارس من خاللھا آداة كوالحال كذلك،  فى تقويم السلطة وضبطھا، ف

ة  -بعد الفتنة -ھذا الحضور للمبدأ سرعان ما إنقلب كلياً، مع إنقالب السلطة من الخالف

انإذذلك أنه . 1"المستبد" لُملك العضوضإلى ا" "الشوروية الراشدة ذا اإلنقالب ا ك  ھ

ل، قد آل ى نحو كام ى المجتمع وإخضاعه عل ة السلطة عل ى ھيمن ، بطبيعة الحال، إل

                                                 
و - 1 ة بعدي ثالث ول: "الخالف ان ويُشار ھنا إلى ما يُنسب إلى النبي من الق ك عضوض". وإذا ك دھا ُمل اً بع ن عام

دون"  ن خل "معاوية" بحسب ما أعلن بنفسه ھو "أول الملوك"، فإن مما له داللة، فى ھذا السياق، بيان ما أقامه "إب
ك  ين الُمل اھم" وب من التمييز بين الخالفة "ووازع كل أحد فيھا من نفسه وھو الدين وكانوا يؤثرونه  على أمور دني

ى عبدالواحد الذى "إقتضت  ة، نشرة عل دون: المقدم ن خل ه". أنظر: إب تئثار الواحد ب طبيعته اإلنفراد بالمجد وإس
  .  607-604، ص2وافي (دار نھضة مصر) القاھرة، دون تاريخ، ج
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د قفإن ما يثير العجب ح ه، ق ه وقمع ع، والتسلط علي ذا اإلخضاع للمجتم اً أن يكون ھ

ابھا. تحقق من خالل إحتياز السلطة لمبدأ األمر والنھى وت دأ أميمه لحس والحق أن المب

ا المتأخرة قد تحول فى إطار الدولة السلطانية  ا إلى ما يشبه آداتھ  السلطويأو جھازھ

اد، فى  وظيفةعلى القائم  دأ يك قمع المجتمع وقھره. ولعل ذلك يحيل إلى أن تاريخ المب

م فيھا جوھره، أن يكون تاريخ السعى إلى ضبط السلطة ا على نحو ، أو إطالقھوالتحكُّ

  تنحلُّ فيه من الرقابة والتقويم.

د      ة مباشرة، ق د أحداث الفتن ا بع ذ م دأ من وإذا كانت السلطة التى إحتازت على المب

ية،  عمدت، كجزء من إمتالكھا له وتوظيفه لصالحھا، إلى تفريغه من أى حمولة سياس

(حيث  وترويضھموإكسابه داللة أخالقية تتمكن معھا من إستخدامه فى تطويع األفرد 

تعادة ال مجال لعمل األخالقي إال ضمن حدود الفردي) ى إس زم السعى إل ك ، فإنه يل ذل

ولعل القيمة القصوى  وإخفائه. طمسهإلى ، لآلن، تسعى السلطة التاريخ الُمھمَّش الذى

ة  ة الراھن ة العربي لذلك تتآتى من الوعى المتزايد بأن ملمحاً جوھرياً من مالمح األزم

ل السلطة وإحتاللھا للفضاء السييتبدى ف ذى منفردة اسيى تغوُّ  تنكتم؛ وعلى النحو ال

ومن حسن . من ذلك الفضاء المؤمم -على نحو كامل -وطرده المجتمع سحق منمعه 

ك اليتكشَّف عن  التدوال القرآني لذلك المبدأالحظ أن  ى تل ة إنطوائه عل يةالحمول  سياس

تح ال عبر إستعادتھاالتى يمكن  ام المجتمع إلستأن ينف اب أم ع دوره فى الفضاء رجاب

  .منه الذى طال تاريخ إستبعاده وطرده السياسي

   التداول القرآني للمبدأ: - 

د ورود م     ة  بدأعلى تعدُّ إن ثم رآن، ف "األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" فى الق

رآن ة الق ة فى مقارب ة معين ذا ال ما يمكن مالحظته مما تتكشَّف داللته عن كيفي دألمھ  .ب

ة ورود الم و غلب ه ھ در مالحظت ا تج ل أول م دأولع ل" ب ورة "الفع ى ص ك 2ف ، وذل

ا فى صورة "إسم الفاعل" رة واحدة ورد فيھ الورود فى 3بإستثناء م ق ب ا يتعل . وفيم

                                                 
ات" األعراف  - 2 م الطيب المعروف وينھون 157"يأمرھم بالمعروف وينھاھم عن المنكر ويحل لھ أمرون ب . "ي

ون ر ويقيم ة  عن المنك ون عن 71الصالة" التوب المعروف وينھ أمرون ب ر وي ى الخي دعون إل ة ي نكم أم تكن م . ل
ران ر" آل عم ران104المنك " آل عم ا ون ب ر وتؤمن ون عن المنك المعروف وتنھ أمرون ب أمرون 110. "ت . "وي

  .114بالمعروف وينھون عن المنكر" آل عمران
  .112ون لحدود هللا" التوبة"اآلمرون بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظ- 3
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، فإن أغلب الفعل كان فى صيغة "المضارع"، إال فى مرة واحدة جاء صورة "الفعل"

ة وبإستثناء مرة واحدة ورد فيھا الفعل . فيھا الورود فى صيغة "األمر" فى إطار جمل

إن خطاب وم. العم ، فإن إستخدامه يكون فى جمل بسيطة على4شرطية وعلى الدوام ف

تم تخصيصه  اً ي ان عموم و ك وم (ول األمر بالمعروف والنھي عن المنكر يكون للعم

وم) ذا العم ه ھ ا يتخصص ب ين المفسرين في م ى إختالف ب ل، وعل ك  ،بعموم أق وذل

ا  رة التى ورد فيھ ا الخطاب للخصوص (وھى الم ة واحدة ورد فيھ أيضاً إال فى حال

رة . والمالحظ أن مصدر 5فى صيغة فعل "األمر") بدأالم ا األمر فى الم التى ورد فيھ

ا فى حالللخصوص كان اإلالخطاب  ه)، وأم ان إلبن إن  نسان (لقم وم ف الخطاب العم

ان هللا . خالل الصوت اإللھي ، منعلى الدوام اً به،قونطيكون م إن ذلك يعني أنه إذا ك

ه  المعروف والنھي عن المنكر"، فإن واإلنسان يشتركان فى النطق بخطاب "األمر ب

، 6عن الحال الواجب أن يكون عليھا اإلنسان -فى األغلب -فيما ينطق به هللا "ُمخبراً"

رة واحدة ذلكيفعل كان  ولو -اإلنسان ال ينطق بهفإن  راً". إال  -فقط لم ة "آم وللمفارق

  بما ھو "سلطة" فيما ينطق هللا به كشاھد. به اإلنسان ينطق  أنذلك يعنى إن ف

ولعل داللة الورود فى صيغة "الفعل" تتبدى فيما يؤول إليه ذلك من تصور األمر      

لفاعل، لحال اوليس "وصفاً" بالمعروف والنھى عن المنكر بوصفه "ممارسة" لفعل، 

ا أن  ةوأم ا ممارس ى أنھ د عل ا ليؤك ل "مضارعاً" فإنم ك الفع ون ذل ة يك د و مفتوح قي

تقبل) التحقق ه (وليست شيئاً تحقق فى الماضى أو يُنتَظر تحققه فى المس الطبع فإن . وب

وصٌف  ، فى جوھره،ھو األمر بالمعروف والنھيخطاب يترتب على ذلك أن يكون 

 وبما ھو, والحال كذلك, وصٌف لفعلقائمة.  مكتملة لفعل، بأكثر مما ھو وصف لماھية

, فإنه يحيل إلى (كاإليمان مثالً) المؤمن بأكثر مما ھو وصف لعين قائمة بذاته اإلنسان

ة.  تصور اإليمان بما ھو "فعالية قيد التحقق"، وليس بما ھو عيٌن أو ماھية مكتملة ثابت

المعروف والنھي عن المنكر" فعلفإن  وضمن ھذا السياق وم بوصفه ال ي "األمر ب ق

                                                 
ة  - 4 ر و عاقب وا عن المنك المعروف ونھ روا ب اة وأم وا الزك اموا الصالة وآت ى األرض أق اھم ف ذين إن مكنَّ "ال

  . 41األمور" الحج 
 .17"يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر" لقمان  - 5
ة فى مرة واحدة جاء اإلخبار عن الذين "يأمرون ب - 6 ديھم" التوب . 67المنكر وينھون عن المعروف ويقبضون أي

 وكان ذلك إخباراً عن حال المنافقين الذين تركز تلك السورة على ھجائھم وفضح حالھم.
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ارة  ة. وبعب ك الماھي ام تل يلة تحقق وقي ا ھو وس عالمة على ماھية سابقة عليه، بقدر م

  ومن خالله.  ومعه الفعل، بل إنھا تتحقق به ة علىبقاسكون فلسفية، فإن الماھية ال ت

د  ھية أو عينٍ ماكولعله يرتبط بذلك أن تصور اإليمان      ى الفعل الب قائمة وسابقة عل

ؤول باب أمام إمكان تعطيل "األمر والمعروف والنھي عن المنكر"أن يفتح ال ا ي , فيم

ل.تصوره "فعالية تتحقق من خالل الفعل"  ك التعطي ة ذل ام إمكاني اب أم ق الب ى غل  إل

ان من  ين تصور اإليم ومن ھنا ما ستتكشف عنه المنظومات العقائدية من التجاوب ب

ى نح المعروف عل دأ األمر ب ل مب ر مشروط و كاملجھة، وبين تفعي ه  وغي أو إحاطت

فإن من وھكذا  .من جھة أخرى تعطيلهو هرفع بسياج من الشروط التى تكاد تنتھى إلى

ا معصية( وروا اإليمان عيناً قائمة بالذاتتص د  7)ال تزيد وال تنقص، وال تضر معھ ق

المعروف ضاقأفاضوا فى طرح الشروط التى  دأ األمر ب ا مب ى حد التالشي معھ ؛ إل

ار ما صار إليه الجويني من ا تجلى فى وھو م الرغم من  لفاسقاإعتب ك ب اً، وذل مؤمن

ة -فاعلٌ  أنه ا ھو مرتكبٌ  -ال محال رة للمنكر بم ا من للكبي ان فى روا ھص، وأم اإليم

انالفعلھوية واحدة مع  ك تصور الفعل ھو عين اإليم ه ذل ا يعني يس مجرد  ؛ وبم ول

دأ إ ،8عالمة عليه انفإنھم قد إتسعوا بالمب اره أحد أصول اإليم ى حد إعتب ا ل ؛ وھو م

  .إستقر عليه المعتزلة والشيعة الزيدية على الخصوص

ة       ى صھر الماھي ح أحدھما عل وقفين؛ يل وفى السياق نفسه، فإن ذات التباين بين م

اً  ة عين رى الماھي مع الفعل، فيما يمضى اآلخر إلى الفصل بينھما؛ وأعني من حيث ي

ف النظر عن الفعل، سوف ينعكس فى موقف مفسرى القرآن من قائمة ومتحققة بصر

                                                 
ان  - 7 ادة اإليم ى زي ولكم ف ا ق ل: فم إن قي الى.... ف ا تع ان (ھى) التصديق ب ة اإليم دنا، أن حقيق "والمرضي عن

ا: إذا حملن اً..(وألن ونقصانه؟ قلن م علم ا ال يفضل عل ال يفضل تصديق تصديقاً، كم ى التصديق، ف ان عل ا اإليم
دليل  اً، وال ه مؤمن اإليمان ماھية متحققة بصرف النظر عن الفعل، فإن) من مذھب أھل الحق وصف الفاسق بكون

ا دة على تسميته مؤمناً من حيث اللغة أنه مصدق على التحقيق. وآية ذلك أن فى الشرع أن األحك م الشرعية، المقي
ه؛  بخطاب المؤمنين، تتوجه على الفسقة توجھھا على األتقياء إجماعاً، والفاسق يجرى مجرى المؤمن فى أحكام
ه، وكل  لى علي لمين، ويُص ابر المس دفن فى مق ه، ويُ ذّب عن فيسھم له من المغنم ، ويصرف إليه سھم المصالح، ويُ

دالمنعم ذلك يقطع بكونه منھم". أنظر: الجويني: اإل ى عب د يوسف موسى وعل رشاد إلى قواطع األدلة, تحقيق محم
 .    399 -397، ص1950عبدالحميد (مكتبة الخانجي) القاھرة 

م  - 8 افر. وهللا ل ه؛ وھو الك ه ومحدث اً إال بفاعل راً وال قبيح م يكن كف ر ل ى "إن الكف د مضى إل وإذا كان "النظَّام" ق
ة يجدھا اإلنسان فى نفسه،  يخلق الكفر" (بل خالقه ھو اإلنسان بفعله)، فإن ذلك يعني أن الكفر ليس "ماھية" قائم

اً يجده  يئاً قائم يس ش دوره، ل ان، ب ك أن اإليم ى ذل اً عل ول قياس ه يمكن الق ه لنفسه. ولعل ه يكون وضعاً يخلق بل إن
رد اط: اإلنتصار وال دى الملحد،  اإلنسان من نفسه، بل إنه محدثه بفعله، كالكفر تماماً. أنظر: الخي ن الراون ى إب عل

   70، ص 1988نشرة محمد حجازي (مكتبة الثقافة الدينية) القاھرة 
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ون آية: "كنتم خير أمة أُخرجت للناس  تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمن

" دأ نه إ. فإ9با ل مب ى تفعي ة عل ة" موقوف ة األم ى أن "خيري ة من مضى إل ذا كان ثم

ر المعروف والنھي عن المنك ر ب ل، ماألم ى المقاب ة، ف إن ثم ك ، ف ن راح يتصور تل

 عن البعض "إبن كثير" ويفإذ ير لألمة بما ھى كذلك. ونھائي الخيرية كإمتياز مطلق

ى  وذلك بحسب ما أورد من أن ؛"الخيرية" مشروطةٌ بفعل أنما يقطع ب ام إل "رجالً ق

ال:  ر؟ ق اس خي ا رسول هللا أى الن النبي صلى هللا عليه وسلم وھو على المنبر، فقال ي

اس أ ر الن لھم خي ر وأوص ن المنك اھم ع المعروف وأنھ رھم ب اھم  وآم راھم وأتق ق

ردت ، فإنه يروي عن آخرين ما يكشف عن 10للرحم" ق تف اٌز مطل ة" إمتي أن "الخيري

طَ أحد  م يُع ا ل به األمة بما ھى أمة أفضل الرسل الذى يُروَى عنه أنه قال: "أُعطيت م

ال: نُ  و؟ ق ا ھ ول هللا م ا رس ا ي اء، فقلن ن األنبي اتيح م ت مف ب، وأُعطي صرت بالرع

م" ر األم ى خي ت أمت ورا، وُجِعل ى طھ راب ل َل الت د، وُجِع ميت أحم . 11األرض، وُس

إن و الطبع ف ةب ة األم ك خيري ر مشروط، وذل اً وغي د أن تكون وضعاً مطلق ا، الب ، ھن

ر مشروط ق وغي  إبتداءاً من إنبنائھا على "أفضلية" النبي؛ التى ھى أيضاً وضٌع مطل

ة  .12بالمرة م يكن إال مقدم والحق أن ما ورد من تفضيل األنبياء بعضھم على بعض ل

م ن تفاضل األم اع م ا ش ك13لم ه ذل ا يعني د  ؛ وبم ة محم ى أن أم ه "الخالف ف ن أن م

م" ل األم اء" 14أفض ل األنبي و "أفض ه ھ ارب و .ألن ي، إذ تتض ن النب ات ع الرواي

بين إعتبارھا نتاجاً لفعل  فيما ، على ھذا النحو،بخصوص األصل المنتج لخيرية األمة

القرآنمن غير تبرير ُمعطاةاألمة، أو إعتبارھا ھبة  أثور عن النبي ب  -، فإن قراءة للم

                                                 
  110آل عمران  - 9

اريخ، ص  1إبن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج - 10 اھرة، دون ت (مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر) الق
391 

 المصدر السابق، نفس الصفحة. - 11
ا تكونوغنيٌّ عن البيا - 12 ا كموضوع لخطاب "إلھي"، ألنھ النظر إليھ  -ن أن ھذا التصور اإلطالقي لألفضلية ب

الى أو  -على قول إبن حزم -"بالوضع من هللا"، وأنھا ال تُعرف -على قول البزدوي إال ببرھان مسموع من هللا تع
ا نس (دار إحي ر ل انز بيت رة ھ دين، نش زدوي: أصول ال الم رسول هللا. أنظر: الب اھرة من ك ة) الق ء الكتب العربي

رحمن 202، ص 1963 د ال راھيم نصر وعب د إب ق محم واء والنحل ، تحقي ل واألھ ى المل ن حزم: الفصل ف . وإب
 . 102، ص 4،ج1982، 1عميرة (عكاظ للنشر والتوزيع) الرياض، ط

اريخى - 13 ة والسياسة والخطاب الت روك: عن اإلمام ى مب د  أنظر تحليالً واسعاً للتفضيل فى: عل م العقائ فى عل
  74 -51، ص 2002(مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان) القاھرة 

  .91، ص4إبن حزم: الفصل فى الملل واألھواء والنحل (سبق ذكره) ج - 14
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أثور ذلك الم رآن ب راءة الق ك  -بمثل ما شاع من ق ار تل از إلعتب ى اإلنحي ؤول إل اد ت تك

   الخيرية نتاج عمل.

ة المسلمين  صعيد على هستاج نفإنراح يعيد والمالحظ أن ذلك اإلنشطار قد        رؤي

اك ابقة؛ إذ "كانت ھن م الس وقعھم من األم لمين من  ،لم ع المس ة موق ق برؤي ا يتعل فيم

ا تُبِدلوا بھ ى  ،األمم السالفة التى إس نّة" تسرى عل ذه "الُس رى أن ھ ى ت ان؛ األول نظرت

ك من أن إستخال ه ذل ا يعني م (وبم تُبِدل بھ روا إس دَّلوا وغيَّ إن ب لمين أيضاً، ف فھم المس

م آخر  لمين ھ ال: إن المس اك من ق ان ھن د). وك رتبط بفعل وجھ وريثھم األرض م وت

ائمٌ  وريثھم األرض ق ك أن إستخالفھم وت ه ذل آلخر  "األمم" قبل يوم القيامة (وبما يعني

. ظھر ذلك فى مثل األثر القائل: سيبلغ ھذا )أو عدمه الفعل الزمان بصرف النظر عن

ل وٌم الدين ما بلغ الليل. وفى مث زال ق ل : ال ي ى الحق. وفى مث من أمتى ظاھرين عل

يكم, وال  د نب تكم وال نبي بع د أم ة بع م.. فال أم تكم آخر األم قولة الحسن البصري: أم

بدو . ولعله يلزم التنويه بما ي15كتاب بعد كتابكم! أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم"

ة لى الوضعإألمة الذى يكون لوضع ال إسنادمن  متواتراً  ي؛ فھى األم  الذى يكون للنب

اتمإبتداءاً من أن نبيھا "الخاتم"  ين ھو النبي الخ ة األفضل ب ا ھى األم ل م اً بمث ، تمام

       األمم، ألن نبيھا ھو األفضل بين كافة األنبياء.

ه      ام نفس ق اإلنقس د تحق ن  ولق رب م اً كض ة أولي ة لألم ة المتحقق ين الماھي ب

ين از، وب د  اإلختصاص واإلمتي اج لجھ ة كنت ك الماھي ة تل بقوفعالي ك ،ةمس ا  وذل فيم

نكم تكن م ه: "ول ا ورد من قول المعروف  يتعلق بم أمرون ب ر وي ى الخي دعون إل ة ي أم

ك "أمة منتصبة للقيام بأمر أن ھناب القول . فإذ جرى تفسير ذلك16وينھون عن المنكر"

م المفلحون، هللا فى الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر  وأولئك ھ

حَّ  إن) الض دين (ف ى المجاھ رواة يعن ة ال حابة وخاص ة الص م خاص ال: ھ اك ق

اء" ة 17والعلم يب األم ان أن تنص ن البي يٌّ ع ة. وغن اب  أو الجماع وع الخط (موض

ع المخصوص ال يكون  القرآني) ك الموق ذلك -فى ذل اً ل ازٍ محض  -تبع ل  إمتي تتحصَّ

                                                 
  .25، ص1997، 1رضوان السيد: الجماعة والمجتمع والدولة (دار الكتاب العربي) بيروت، ط - 15
 104آل عمران  - 16
  390، ص 1سير القرآن العظيم (سبق ذكره) جإبن كثير: تف - 17
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ً موقوف يكونمن هللا مثالً، بل الُمعطاة عليه تلك األمة على سبيل الھبة  حسب تفسير  -ا

ك  ما تقوم به من الجھاد والعلم. "فعل وعمل"؛ ويعنى على -اكالضحَّ  إن ذل الطبع ف وب

ى التفسير الذى يشرط "الماھية" بما يسبقھا من "الجھد"  ا يُنسب إل اً عن م يختلف كلي

ة -"معاوية" ة بالغ ذا -وھى نسبة ذات دالل ه يفك ھ ك  من أن الوضع المخصوص لتل

رھم األمة من اإلرتھان إلى أى فعل أو جھد، ويراه محض إمتياز للعرب من  دون غي

وإذن فإنه التباين بين تصور "األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" شارط . 18الناس

ة ة ت لماھي ك الماھي ة، أو أن تل ا األم ذاتھا، وليست مشروطة بشئ من خارجھ تحدد ب

وعى العمومي ھو أن . ولسوء الحأبداً  ظ فإن المالحظة تكشف عن أن ما إستقر فى ال

ا فى  -حتى الفرد المسلمبل و -المسلمة ماھية األمة ك إمتيازھ ة وتمل ة متعالي ھى ماھي

ذا  -لسوء الحظ -مر لم يقفولعل األ ذاتھا، وغير مشروطة بفعل أوجھد. عند مجرد ھ

م ي "الطھطاوي"الوعى العمومي، بل تجاوزه إلى رائد كبير فى حجم  ذى ل هال ا  منع م

وم والصنائع"؛  صار إليه من أن "األصل فى تباين األمم وتفاضلھا ھو ترقيھا فى العل

(فى مجال  وبما يعنيه ذلك من أن األمة تتمايز عن غيرھا بما تبذل من جھد تترقى به

م) ة والعل ى التقني ھا عل يل بعض ة يصح تفض دنيا الخمس ام ال رر "أن أقس ن أن يق ، م

هبع ة اإلسالم وتعلقات ه بحسب مزي ى اآلخر بتمام . ض؛ يعني تفضيل جزء بتمامه عل

لحاء،  اء والص ا باألولي ة لعمارھ ا أفريقي م تليھ ع ث ل الجمي يا أفض ون آس ذ تك فحينئ

ام  وة اإلسالم ووجود اإلم ا لق ا أوروب م تليھ اھرة ث خصوصاً بإشتمالھا على مصر الق

ا األعظم إمام الحرمين الشريفين سلطان اإل ة لعمارھ سالم فيھا ثم بالد الجزائر البحري

ة حيث ال وجود باإلسالم أيضاً مع عدم تبحرھا فى العلوم الد أمريك ام ب ، فأدنى األقس

                                                 
ام  - 18 ة ق دمنا مك ا ق فيان، فلم ي س ن أب ة ب ا مع معاوي يورد إبن كثير "عن أبي عامر عبدهللا بن يحيى قال: حججن

ى  نھم عل وا فى دي اب إفترق ال: "إن أھل الكت لم ق ه وس ال: إن رسول هللا صلى هللا علي حين صلى صالة الظھر فق
وإنه  -وھي الجماعة -إال واحدة -يعني األھواء -وإن ھذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين ملةثنتين وسبعين ملة، 

ه"  سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بھم األھواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخل
ه". لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى هللا عليه وسلم لغ العرب وهللا يا معشر وم ب يركم من الناس أحرى أن ال يق

ر واألمر  -بحسب معاوية -وھكذا فإن العرب ى الخي دعوة إل أمر هللا فى ال ام ب ة المختصة باإلنتصاب للقي ھم األم
ذلك) أن  م يختصوا ب ذين ل اس (ال ن الن رھم م يس لغي ه ل ذلك فإن وا ب م يقوم ر، وإذا ل المعروف والنھي عن المنك ب

المعروف والنھى يقوموا به. وھكذا يغلق  ل "األمر ب ى تعطي معاوية الباب أمام غير العرب حتى لو تآدى األمر إل
ه  دو مع ى نحو يب عن المنكر", وذلك لكى ال ينفتح الباب أمامھم إلى منازعة العرب وضعيتھم المخصوصة؛ وعل

         وكأنه حريص على القوم بأكثر من الحرص على المبدأ. أنظر: المصدر السابق، نفس الصفحة. 
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داءاً من  .19لإلسالم بھا أبداً" م يحل، إبت وھكذا فإن تخلف األمة فى العلوم والصنائع ل

ين األمدون أن تكون إكتسابھا "مزية اإلسالم"  ى  وإذم. ھى األفضل ب ك عل ينبني ذل

ةتفاؤل اوي  ي وم الطھط ى العل ي ف ة الترق اب مزي ى إكتس ة عل درة األم بخصوص ق

ه دفع مع ذى إن ى النحو ال ين؛ وعل ر الجلب من األوروبي تي والصنائع عب ك وس عب ذل

وم"  اإلنشطار بين تأسيس فضل األمة على "مزية اإلسالم" أو "مزية الترقي فى العل

ع اقض من دون -ضمن منطق الجم ات المتجاورة التى  -أى إحساس بالتن ين الثنائي ب

ه إن ورثت ه، ف ا نص ر بھ دم  -يزخ ة التق وغ مزي ن بل ھم م د يأس ع تزاي ه وم ذى بلغ ال

ردة محض ، وعلى سبيل التعويض، يلحون على قد راحوا -غيرھم اإلسالم كمزية متف

تعادة ؛ وذلك فيما يبدو والتى سوف يصفھا البعض بأنھا األمة الربانية لألمة كأنھا اإلس

ال لفعل منه، بل بمحض ؛ الذى إبتدره هللا باإلصطفاء المختار القديم هللا لميراث شعب

  .غير القابلة للتفسير مشيئته

ة موقف الذى تتحدد فيه ماھيةوالحق أن ھذا ال      ة و -المسلمة األم ذلك ماھي ردك  الف

ا يتعارض بذاتھا، وبمعزل عن  -المسلم د، لمم ا يفرضه السياق أى فعل أو جھ مع م

الذى وردت فيه نصوص األمر بالمعروف والنھى عن المنكر فى القرآن؛ وأعنى من 

رآن فإذ ي حيث يتكشَّف ھذا السياق عن طابع عملي (أخالقى وسياسي) بالكلية. ورد الق

دوام،مبدأ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ى ال اً، عل ة  مقترن ادي (إقام ركن عب ب

ان  على العموم، زكاة) وأخالقى كالدعوة إلى الخيرال الصالة وإيتاء ان عملي وھما ركن

ياق، أن ج بالطبع، ذا الس دأ ھى فإن مما له داللة فى ھ ل النصوص التى وردت بالمب

ولعل داللة غلبة الورود فى الوحي المدني تتآتى مما  .20ةنيالمدفى الوحي  مما نزل به

كانت إبتداءاً من أن المدينة، وليست مكة،  يحيط بذلك من معانى سياسية الفتة؛ وأعني

ا  وليس من شك في ھى التى شھدت بناء الدولة وحصول التمكين السياسي لإلسالم. م

ان ھو المؤطر  أنيعنيه ذلك من  ة، ك التمكين السياسي الذى إكتمل لإلسالم فى المدين

                                                 
ي)  - 19 ود فھمى حجازي (دار الفكر العرب ق محم الطھطاوى: تخليص اإلبريز فى تلخيص باريز، دراسة وتعلي

  160القاھرة، دون تاريخ، ص
ا  - 20 رد" (ي ين يكون "للمف فى اآليتين اللتين ورد فيھما المبدأ فى القرآن المكي, فإن الخطاب فى واحدة من اآليت

الم ر ب م الصالة وأم ي أق ربن ن المنك ه ع ان  -عروف وإن ن 17لقم ون ع اب يك إن الخط رى ف ة األخ ى اآلي )، وف
  ).157الحج  -"الغائب" (يأمرھم بالمعروف وينھاھم عن المنكر ويحل لھم الطيبات
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ن واحدة من مبدأ األمر بالمعروف والنھى عن المنكر. ولحسن الحظ فإب حيواللتواتر 

ة"  ات "المدني ل إال أن اآلي قال تفع ك تعل ر"  ذل ي عن المنك المعروف والنھ ر ب "األم

ليس من شك فى أن ذلك، ال سواه، ھو و .21على شرط التمكين (السياسي) فى األرض

ف وراء  ا يق ى األرض ال م تخالف ف ام اإلس ن أن "نظ ودودي" م ه "الم ا صار إلي م

دنيا، يمكن أن يتغير ويتبدل بمجرد وجو تتين فى ال د فرد صالح أو أفراد صالحين مش

إن هللا لم يقطع  من أنبيائه ورسله.وولو كانوا فى ذات أنفسھم من أولياء هللا تعالى، بل 

ن  ة بحس قة متمتع ة منس ا لجماع ا قطعھ تتين، وإنم راد مش د ألف ن المواعي ع م ا قط م

ى األ ة ف ر أم طا, أو خي ة وس ھا فعالً أم د أثبتت نفس ال .22رض"اإلدارة ق ا وب رغم مم

ى  د عل ودودي من التأكي تھدفه الم وريس ة تبل ا ھى  -"الجماعة اإلسالمية" جوھري بم

ة ة طليعي دة جماع ق  -قائ ة لتحقي ى بكمقدم د اإللھ تخالفالوع ىاإلس ه يبق ى  -، فإن عل

وفاألمر بالمعروف والنھى عن المنكر (كفعل أخالقي) أن تفعيل مبدأ  -العموم  موق

ين ا ى شرط التمك ارط لسياسيعل و الش ن أن "السياسي" ھ ك م ه ذل ل إلي ا يحي ؛ وبم

  لألخالقى.

ؤس        ن ب روطية تكشف ع ك المش ل تل ا ولع ائد م ديني الس اب ال ه الخط روج ل ي

ذات فى قناعه  د""( وبال دعوي الجدي ذى  ال ة ال مى بالليبرالي ا يُس ه لم اد فى مواكبت يك

ى  ل الجديدة أن ينتھي إل دينتحوي ى محض ساحة  ال ردى إل دوللخالص الف ذى يب  -ال

ذا الخطاب رد -حسب ھ اوزة للف روط مج زل عن أى ش اً بمع نممكن إصالح  أن ) م

ة"  الق الفردي و ال"األخ عھ ور الواق ا يعت الح م دخل إلص اعي م ي و اإلجتم السياس

ن  ي م قوط والالعرب اط.اإلس رداً  نحط داً منف ل أب ي ال يعم دأ األخالق ارج أى  فالمب وخ

ره، ياق منظومة، بل يعمل ضمن سنظام ى  يتآزر فيھا مع غي ه عل ا قدرت د خارجھ يفق

ة أو إلى مجرد -خارجھا -يتحولوإلى حد أنه ، التأثير ارغ شعار أيقون يغطى بؤس  ف

اد  ى إفس اد السياسة إل الواقع وفساده. ويرتبط ذلك، ال محالة، بحقيقة أنه فيما يؤول فس

ى إص ؤدى إل رد ال ي إن صالح أخالق الف رد، ف ةأخالق الف اد السياس ث الح فس ؛ حي

                                                 
  "41الحج  - "الذين إن مكنَّاھم فى األرض أقاموا الصالة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر - 21
ارة: أ - 22 د عم الً عن: محم اھرة، طنق ودودي والصحوة اإلسالمية (دار الشروق) الق ى الم و األعل ، 1987، 1ب
  411ص
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ع  ل حاصل جم ه ال يمث راد، ولكن ه األف ذى يتشارك في ام" ال الساسة ھى "المجال الع

هإ -أو حتى بفضل -، بل إنه يبقى رغمألفرادبھؤالء االمجاالت الخاصة  ا بتالع فى  لھ

ه ى اآلن نفسهجوف ا ف اوزاً لھ ر  .، مج دأ األم ة القصوى لمب ى الدالل داً تتجل ا تحدي وھن

, وف والنھي عن المنكر؛ وأعني فى التكشُّف عن مشروطية األخالقى للسياسيبالمعر

اط ال ع اإلنحط ه إصالح واق و يصبح مع ى نح و اإلكلوعل راھن ھ ي ال ار ي العرب ط

الزم راد ال اد األف الح فس ديني إلص اب ال رح الخط ا يص ب م س بحس يس العك ، ول

ردى الُمتداول ديولوجيا الخالص الف ى تكريس إي ليبقى المجتمع خارج  ،الذى يلح عل

ة ديولوجيا اإل .السياس از لإلي ي اإلنحي ك ال يعن إن ذل الطبع ف ا وب ى تتبناھ ة الت نقالبي

(والتى ال تستھدف، للمفارقة، إستدعاء المجتمع  سالم السياسي الراديكاليةجماعات اإل

م كطرف فاعل فى المجال السياسي ة ث ا ضد الدول ه فى معركتھ ل تستھدف توظيف ، ب

ا يعني أنفس تسلط الدولة القائمة عليه)ممارسة ن در م ة  ه ال، بق داً لفاعلي ردى أب إال لف

                 يتعداه ويتجاوزه.ضمن سياق 

  التداول الكالمي للمبدأ: -

ا السياسي       لعله يُشار، على العموم، إلى إن مسار الممارسة فى اإلسالم، بجانبيھ

اتكشَّف عن اإلنشطار بين إتيوالمعرفى،   -جاھين؛ يتعالى أحدھما بما يؤسس لوضع م

ال بيل المث ى س ة عل ة األم ين  -كخيري ل للتعي ر القاب ارق غي افيزيقي المف ى الميت إل

ى شرطه ذا الوضع إل ل بھ زُّ ى التن فى  والتحديد، وذلك فى مقابل إتجاه آخر يصر عل

اه األول صري. اإلنساني الواقع ى اإلتج از إل ا جاء اإلنحي ه فيم حاً من كل وبالطبع فإن

ره،  ه أو تغيي يعملون على تثبيت إمتيازاتھم بإعتبارھا وضعاً إلھياً ال سبيل إلى منازعت

رط  ى كشف الش وا عل د عمل انية ق ة وإنس ر عدال الم أكث ى ع اعين إل ك الس إن أولئ ف

د  طار ق ذا اإلنش ان ھ ارق. وإذا ك افيزيقي المف امن وراء الميت واقعي الك اريخى وال الت

د أن ل، حدد، وعلى نحو كام ان الب ه ك م الكالم، فإن ة فى عل اء المنظومات العقائدي بن

وھكذا فإنه وبالرغم  ينعكس على بناء مبدأ األمر بالمعروف والنھى عن المنكر داخله.

ل  ن قبي ى م رآن، ھ ى الق ر، ف ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ن أن نصوص األم م

ت د أن ينف ان الب ة ك ان؛ وبكيفي ذا المجمل الذى يحتاج إلى بي دد ھ ام تع اب أم ا الب ح معھ
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اد، ضمن  البيان وتنُّوعه، فإنه يبقى أن المواقف البيانية المتنوعة تقبل اإلندراج، أو تك

  اإلنشطار الذى يمكن إعتباره الملمح األھم للمنظومة الكالمية.ذلك 

ة      ولعل ثنائية اإلجمال والبيان ھى ما يقف وراء ما قطع به "إبن حزم" من أن األم

"إتفقت كلھا على وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، بال خالف من أحد قد 

ل، 23"منھا فى ذلك... ثم إختلفوا فى كيفيته ؛ وبما يعنيه ذلك من أنه اإلتفاق على المجم

ل ل بيانالثم اإلختالف على  بدو من أن اإلختالف حول ورغم ما ي .ذا المجملھالمفصِّ

ىق عن المنكر" "األمر بالمعروف والنھى كيفية ى حديث النبي: "من رأى  د إنبن عل

ك أضعف منكم منكراً فليقوّ  ه، وذل مه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب

ذا اإلختالفأن اإليمان"، فإنه يلزم التأكيد على  اينمحض  جام يكن نتل ھ ول تب  العق

ى  يرف م والتفس ف واإلالفھ ى المواق اً ف ا يعكس تباين در م ية، بق ازات السياس ن  نحي م

اة النبي مباشرة؛  د وف ه بع ا جرى اإلصطراع حول اإلشكالية األھم التى كانت أول م

ه 24وأعنى بھا إشكالية السلطة ذى تباينت حول . وبالطبع فإن ذلك يعني أن "المنكر" ال

م يكن  ل المواقف الفرقاء ل ياً باألساس. األمنكر من قبي راً سياس ان منك ل ك ي، ب خالق

ا ل وإذا ك اب الكام ى الغي ك ال يعن ه) أو ألن ذل ي عن ر (المنھ ة للمنك ة أخالقي ى دالل

روف ه) المع أمور ب ى (الم ر ف ى األظھ وم ھ ية للمفھ ة السياس ى أن الدالل ه يبق ، فإن

ه ي ل داول الكالم ى . الت وم ف ة المفھ ن دالل ب ع ة ال تغي ت السياس ه إذا كان ذا فإن وھك

ي تعمال القرآن ن خالل شرطه  اإلس ي م التمكين)(وأعن وم ب ب المفھ ا تصبح قل ، فإنھ

ه م الكالم . 25ومركزه فى اإلستعمال الكالمى ل ة أن عل ة، بحقيق ك، ال محال رتبط ذل وي

ومن  السياسة فى اإلسالم. خاللھامحض لغة دينية مورست من إال  -فى جوھره -ليس

  النطق السياسي.مقتضيات ھنا أن المفاھيم قد خضعت فى سياقه ل
                                                 

 19، ص 5إبن حزم: الفصل فى الملل واألھواء والنحل (سبق ذكره) ج  - 23
األشعري: مقاالت اإلسالميين وإختالف المصلين، نشرة ھلموت ريتر (الھيئة العامة لقصور الثقافة) القاھرة،  - 24
ة الحلبي وشركاه للنشر  .2، ص2000، 4ط ل (مكتب دالعزيز الوكي ق عب ل والنحل، تحقي تاني: المل وكذا: الشھرس

  .22، ص1، ج1968والتوزيع) القاھرة 
قد مضى إلى القول: "وإنما الُملك ھو  -وھو أحد المعتزلة الزيود -وذلك إلى حد أن اإلمام "يحيى بن الحسين" - 25

ه، األمر والنھي، ال المال والسعة، كما ق ال عز وجل عندما قالوا: (أنَّى يكون له الُملك علينا، ونحن أحق بالُملك من
ولم يؤت سعة من المال، قال: إن هللا إصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم، وهللا يؤتي ملكه من يشاء)، فقد 

نظر: اإلمام يحيى بن الحسين: كتاب بيَّن سبحانه وتعالى فى ھذه اآلية أن الُملك ھو األمر والنھى، ال سعة المال". أ
د، ج دل والتوحي ارة (محقق): رسائل الع د عم (دار الھالل) 2فيه معرفة هللا من العدل والتوحيد، منشور فى: محم

  .  84، ص1971القاھرة، 
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ل و     ده لع ا يؤك ك م تدعاء ومھالمف أنذل د جرى إس تغالق رة،ه لإلش ان  ، ألول م إب

ر  ا ھى أحداث ما ُعِرف بالفتنة الكبرىتفجُّ ؛ التى كان وارداً أن يجرى النظر إليھا، بم

ويم (بالقلب . "فتنة" و"كبرى"، على أنھا "منكر سياسي" ى التق اج إل وككل منكر يحت

ف الفر إن مواق د)؛ ف ان أو الي اءأو اللس ى ق رطين ف ي،  المنخ ر سياس ة، كمنك د الفتن ق

ذا  يكاد ، وإلى الحد الذىتبلور حول المفھومفى ال بدأ نوع "البيان" الذى حددت ه ھ مع

ان دث البي ك الح ه ذل ة لتوجي عاً بالكلي ون خاض اجع أن يك ت  .الف ه إذا كان ذا فإن وھك

سھم عن الحدث تراوحت بين موقف رأى فيه أصحابه أن ينأوا بأنفمواقف الفرقاء قد 

ه،  اعلين وصانعين ل ه آخرون فى الحدث كف ين موقف إنخرط في ويعتزلونه كلياً، وب

ازاتھم السياسية اراتھم وإنحي ين وذلك على تباين وتعارض إختي ام ب ك اإلنقس إن ذل ، ف

ر المنكر. ة تغيي ان ھو المحدد لإلختالف حول كيفي تفاد،  ولعل موقفين ك ا يُس ك م ذل

ة على نحو صريح، من تعي ين حول كيفي ين منظومتين كالميت اين ب ن حزم للتب ين إب

ن  دماء م ن الق نة م ل الس ب أھ ث "ذھ ر"؛ حي ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب "األم

ول  ره، وھو ق ل وغي ن حنب د ب ول أحم دھم، وھو ق الصحابة رضى هللا عنھم، فمن بع

ن عمر  د وإب ن زي ى أنسعد بن أبي وقاص وأسامة ب رھم إل لمة وغي ن مس د ب  ومحم

الغرض من ذلك إنما ھو بالقلب فقط، أو باللسان إن قدر على ذلك، وال يكون باليد وال 

ذا . و26بسل السيوف، ووضع السالح أصالً" دوا فى ھ د) إقت إذ يُقال أن "أھل السنة (ق

ود  بعثمان رضى هللا عنه، وبمن ذكرنا من الصحابة رضى هللا عنھم، وبمن رأى القع

المعروف والنھى عن المنكر" أن ھذ، فإن ذلك يعنى 27منھم" ا الموقف من "األمر ب

روا  ا حين آث ى نحو م ذين ظاھروه عل ان، وألولئك ال ه عثم ا يمثل داداً لم دُّ إمت إنما يُع

ة.اإلنسحاب و ده أن لعل و القعود أثناء إنفجار أحداث الفتن ا يؤك ك م راءة لمجمل ذل ق

الذى يربط "تغيير المنكر" ھذا الموقف رين عن عبِّ األسماء التى أوردھا إبن حزم، كم

مم)، تكشف عن أن معظعلى شرط القدرةبالقلب أو اللسان ( ن أبي  ھ داً سعد ب (وتحدي

قد عاصروا أحداث الفتنة الكبرى، وتميزوا وقاص وأسامة بن زيد وعبدهللا إبن عمر) 

                                                 
 .19(سبق ذكره) ص 5إبن حزم: الفصل فى الملل واألھواء والنحل، ج - 26
 .20المصدر السابق، ص - 27
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ً  بالموقف الداعي إلى إعتزال الصراع الدائر الدعوة إلى ؛ وبما يعنيه ذلك من أن 28كليا

د  إعتزالو لقعودا ة" ق آدت"الفتن ق ت ا يتعل رب، فيم ر المنك ى تغيي يكون  تصوره ال، إل

   .اللسان على شرط توفر القدرةيكون بثم  بالقلب،إال أساساً 

لّ      ى أن س داعي "إل ف ال إن الموق ل، ف ى المقاب المعروف  وف ر ب ى األم يوف ف الس

ر إال ب ع المنك ن دف م يمك ب، إذا ل ر واج ن المنك ي ع ه والنھ ت إلي ذى) ذھب ذلك (وال

ة" ع الخوارج والزيدي ة، وجمي ع المعتزل ل 29طوائف من أھل السنة، وجمي اد يمث ، يك

ر لحدثذلك اإمتداداً لموقف أولئك الذين إنخرطوا فى الفتنة كفاعلين وصانعين ل ؛ الكبي

ك ين إنخرطوا فى ذذالو نھم ل ع متعارضة جعلت الواحد م خصيماً الحدث من مواق

ما يُقال من أن ھذا الموقف كان "قول علّي بن أبي طالب رضي هللا ا ومن ھن .لآلخر

ا، وطلحة  ؤمنين عائشة رضي هللا عنھ ول أم الم عنه وكل من معه من الصحابة، وق

اص)  ن الع رو (ب ة وعم ول معاوي حابة. وق ن الص م م ان معھ ن ك ل م ر وك والزبي

م من الصحابة رضى هللا عنھم ين، وھو  والنعمان بن بشير وغيرھم ممن معھ أجمع

ن  ة الصحابة م ي وبقي ن عل ة) والحسن ب ن الحنفي د (ب ر ومحم ن الزبي دهللا ب ول عب ق

ول 30المھاجرين واألنصار القائمين يوم الحرة رضى هللا عنھم أجمعين" ل الق . من ناف

ذين صنعوا م ال ه ھ لالب ،أن كل من أورد إبن حزم ذكرھم فى الئحت ة التى  مقات الدامي

ده تنةحدث الف نشبت بينھم، ا بع رى وم ه . الكب ا صار إلي تفاد مم ا يُس ك ھو م ولعل ذل

ة الضاللة والجور إذا وجد  ي أئم لم أن يخل ه "ال يحل لمس دالجبار من أن القاضى عب

ا فعل الحسن والحسين،  نعھم من الجور، كم أعواناً، وغلب فى ظنه أنه يتمكن من م

ى  ن األشعث فى الخروج عل انوا إب راء حين أع ن مروان، وكما فعل الق دالملك ب عب

ر حين مات  ن الزبي ة مع إب وكما فعل أھل المدينة فى وقعة الحرة، وكما فعل أھل مك

ا  دالملك، فيم ن عب د ب ن الولي د ب معاوية، وكما فعل عمر بن عبدالعزيز، وكما فعل يزي

                                                 
ا ومنھم من  - 28 ا م و علمتھ ة؟ ول ة الباغي ائالً: "ال أدرى من ھى الفئ إحتج (كإبن عمر) على موقفه (المنسحب) ق

  20، ص5سبقتني أنت وغيرك إلى قتالھا". أنظر: المصدر السابق، ج
 20، ص5المصدر السابق، ج - 29
 المصدر السابق، نفس الصفحة. - 30
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اينين ". 31أنكروه من المنكر وقفين المتب ولعله يُصار، إبتداءاً من أن كل واحد من الم

ر من كيف ى أن التفكي ه، إل فى ية تغيير المنكر يحرص على ربط نفسه بعمل سلٍف بعين

ك تلك المسألة يقوم على ما يمكن إعتباره بناءاً لألصول على الحوادث ه ذل ؛ وبما يعني

ة، . وبقدر ما من أن العقائدى يضرب بجذوره فى قلب التاريخي ك، من جھ يكشف ذل

النھى عن المنكر" ضمن فضاء سياسي، عن تبلور البيان حول "األمر بالمعروف و

اء جوھرية على  ، من جھة أخرى،يؤكدفإنه  ه الحدث السياسي فى بن ذى لعب الدور ال

ة  وم. األصول الكالمي ى العم ى أى األحوال وعل ه عل ه فإن ى أن ا يبق ازفيم ك  إنح أولئ

ة،  ان الفتن ود، إب روا القع ذين آث ان؛ ال عف اإليم ر بأض ر المنك ى تغيي ن ااء كوسإل

إن" ھو آداة ھذا األضعفالقول"أو  "القلب" ه نَّ ُص اآلخرين من ، ف اع الحدث وفاعلي

ان وھو  ه وإذن فإن. "الفعل"قد إنحازوا، فى المقابل، إلى ما يمكن إعتباره أقوى اإليم

ين ھو اإلنشطار المحدِّ الذى و اإلنشطار بين "القول" و"الفعل"، د لجوھر اإلختالف ب

ين الالمنظومتين  تينالكالميت ى اإلسالم رئيس ىف ة األشعرية ؛ وأعن  كالً من المنظوم

ذى ل؛ ال ن حنب نة" وإب ل الس ديث وأھ حاب الح ة "أص ت مقال ى ورث ره  (الت إعتب

، وغيرھم من أحد األصول التى يفكر بھا -فى "اإلبانة عن أصول الديانة" -األشعري

وا ذين وقف لطةال الئين للس ا ، مم واطئين معھ ى مت د ،أو حت د ح ب عن ر ال طل تغيي

ول ب والق ي القل عف؛ وأعن ة) باألض ة المعتزلي االت  والمنظوم عت لمق ى إتس (الت

من خالل اإللحاح  ،الذين إنحازواقوى الرفض الخوارج والشيعة الزيدية وغيرھم من 

        . )، إلى ضرورة رقابة ومحاسبة السلطةلتغيير بالفعلعلى وجوب ا

حددت البيان الكالمي لمبدأ "األمر والنھي"  الفت أن ثنائية القول والفعل التىالو      

عى  لطة تس ين س ه ب ى إمتالك ن الصراع عل ه م ى تاريخ رى ف ا ج توعب م اد تس تك

تعادته  ا وضبطھا من خالل إس اً من مجتمع يسعى لتقويمھ ابھا إنفالت لمصادرته لحس

ول إللمبدأ من قبضتھا. ذلك ال ر المنكر بالقلب أو الق ى أن فإذ ينتھى من إنحازوا لتغيي

ر  ام يكون عادالً ويكون غي "السيف باطل ولو قُتلت الرجال وُسبيت الذرية, وأن اإلم

                                                 
روت القاضى عبدالجبار المعتزلي: تثبيت دالئل النبوة،  - 31 -274, ص2، ج1966تحقيق: عبدالكريم العثمان، بي

275   
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األمر ، فإن 32عادل, وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً، وأنكروا الخروج على السلطان"

د حد  فقال ي ةبھؤالء عن ك السلطة المنفلت ة تل ول الخضوع لھيمن ار الخروج  قب وإنك

ه السياسية يتعدى إلى د، بل وعليھا دأ "األمر والنھى" من حمولت عمھا عبر تفريغ مب

ا يبقى من ال  وإكسابه داللة أخالقية وعظية ذى  لخإال دامجال لتفعيلھ رد ال رة الف دائ

بح ذلك -يص ال ك ة  -والح ده؛ وبكيفي ي وح ر والنھ و موضوع األم ك ھ ا تل د منھ تفي

زال  . إن33من األفراد المزعجين السلطة المستبدة فى قمع خصومھا ذلك يعني أن إخت

ا إلخضاع  ة عليھم از الدول ى صالح إحتي ول يصب ف ى القلب أو الق ر والنھى ف األم

راد طائعين المجتمع ى محض أف ه إل ل عبر تفتيته وتذريت ه . وفى المقاب ا آل إلي إن م ف

ة  وا أئم نعھم أن يكون ة الجور وم ة أئم اإلنحياز لتغيير المنكر بالفعل من وجوب "إزال

، ليكشف عن تصور األمر والنھى 34ا عليه؛ بالسيف أو بغير السيف"بأى شئ قدرو

ا المجتمع قدر بمثابة آداة ي ى قلب من خاللھ ة اتسلطعل ، أو الجور والعسف المتغلب

  .ضبطھا وتقويمھا على األقل

ول" و"الفعل"  ولعله يمكن القول عموماً أن   دى اإلنقسام بين "الق كمحض غطاء يتب

دوللتباين حول مدى فاعلي الم؛ وأعنى من حيث يب ر الع أن  ة القدرة اإلنسانية فى تغيي

ه وجوب ثمة من يتشكك فى فاعلية تلك القدرة وعلى نحو يُ  ا رتب علي الم بم ول الع قب

ه رفضه عيه منمن دون أن يؤثر فى ذلك ما يدَّ ھو عليه، و ك فى  ل ه، وذل ه وقول بقلب

همقابل من يلحُّ  ر عالم ى تغيي درة اإلنسان عل ه  ون على ق بقه بفعل ذى يس ه.ال وإذ  وعي

ى أن  ك إل ل ذل دأ يحي ار مب ى إط تحيل إل ر" يس ي عن المنك المعروف والنھ ر ب "األم

ه  حضور ، فإنه يلزم التأكيد على جوھريةلتغيير العالم الوعى فى ھذا التغيير، وإال فإن

ً  أفق أى سيبقى محض فعل يائس من دون ً 35تقريبا ا الطبع -؛ وعلى أن يكون مفھوم  -ب

                                                 
 452- 451األشعرى: مقاالت اإلسالميين (سبق ذكره) ص  - 32
د إستحال فى إطار التجارب  - 33 المعروف والنھي عن المنكر ق ى أن األمر ب ى الخصوص، إل ا، عل ويُشار ھن

ة متكامل ة" أو مؤسس ى "ھيئ ريعة إل ة الش مى بدول ا يُس رة لم ام المعاص ة مھ ا الدول ن خاللھ ارس م اء، تم ة البن
 اإلخضاع والتطويع والسيطرة على الفرد.  

 125المصدر السابق، ص  - 34
ذين  - 35 الخوارج المعاصرين من جماعات اإلسالم السياسي ال ة من يمكن تسميتھم ب ه تجرب ا تؤك ك م ولعل ذل

ا، ألن  بزعجون بتقلصاتھم اليائسة دولة العسف العربية الراھنة، ولكن من ى زحزحتھ ادرين عل وا ق دون أن يكون
ة،  ك الدول وا مجرد شوكة فى حنب تل د من أن يكون ما يملكونه من وعي ساذج ومأزوم ال يحملھم إلى ما ھو أبع
ن وعي  ات م ك الجماع ى خطاب تل ب عل ا يغل ا. والحق أن م ي لھ ديل الحقيق وا الب ا أن يكون ذر معھ ة يتع وبكيفي
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رأن  ديني الفقي زالً فى شكله ال وعي ُمخت دى  .األمر يتجاوز مجرد ال داً تتب ا تحدي وھن

كأساس فى  "الوعي"القيمة القصوى لإلعتزال الذى يتواتر فيه اإللحاح على جوھرية 

   فعل التغيير.

ه حسنه إذ الحق أن ما مضوا إليه من تصور "المعروف ھو كل فعل َع      رف فاعل

ر  ودلَّ  ه، والمنك ل َععلي ل فع و ك ه"ھ ه ودلَّ علي ه قبح ن  36رف فاعل ف ع ليكش

ين يح العقلي ى  إستيعابھم لألمر والنھي ضمن قاعدتھم فى التحسين والتقب ل إل التى تحي

ا) تخصھا" ة فيھ ؛ وليست 37أن "األفعال إنما توصف بالحسن أو القبح لصفات (باطن

ى نحو ال مضافة إليھا من خارجھا، وأن العقل قادر على إدراك تلك الصفات ة عل قائم

ى  -"األمر والنھي"أن  إلىذلك إذ يؤول . وموضوعى فى األفعال ان عل ا حكم ا ھم بم

ال ة ف -األفع فات الكامن ك الص ى تل ان عل ا يتأسس اإنم ان يھ ا يكون ى أنھم ه يعن ، فإن

ى  موضوعان للعقل، وليس لمجرد الخطاب الشرعى ذى يتأسس ھو نفسه عل ا (ال م

بحمن صفات ا فى األفعاليقوم  ئاً لحسن أو الق يس ُمنش ا ول ر عنھ ه مخب الي فإن ، وبالت

ف  .لھا) ا تتكشَّ وم فيم ل تق م العق ى حك والحق أن داللة ھذا التأسيس لألمر والنھى عل

ا عنه من السعى إلى بناء عالم يحكمه العقل ر تجاوزاً لم ه التغيي ؛ وعلى نحو يكون في

ه اً لحكم ة أن وإ .ال يتطابق مع العقل إلى ما يكون تحقيق ازع أحد فى حقيق اد ين ذ ال يك

ه اإلنحطاط  العشوائية والفوضىضروب من العالم العربي محكوم ب التى جاوزت ب

ائس يكون ليس لذلك من معنى إال أن ، فإنهإلى ما دونه الم الب فى حاجة ماسة  ھذا الع

ذأبداً ، وليس المطابق لحكم العقل لتفعيل المبدأ بھذا المعنى ة أولئك ال ى طريق ين ال عل

ال"  يعرفون من األمر والنھى ال يجاوز إال أنه زجر الناس وقمعھم بإسم "مقدس متع

  .جبار وجه يتخفى وراءه كونه محض قناع

                                                                                                                                            
وعى إختزالي بائس يرد األزمة إ نفس ال اج ل ادة إنت ه مجرد إع دو كون اده، ال يع لى مجرد البعد عن اإلسالم أو إبع

تفاد أيضاً من  ا يُس ك ھو م اإلختزالي الذى تحمله، مع إختالف المضمون، الدولة الراھنة ونخبتھا. وبالطبع فإن ذل
ورتھم الجامح أت جذوة ث ا، تجربة أسالفھم القدامى، من الخوارج، الذين سرعان ما إنطف يتھا ونبالتھ ة رغم فروس

  ألنھا إفتقرت إلى وعي إستيعابي ناضج.   
اھرة  - 36 ة) الق ة وھب ان (مكتب دالكريم العثم ق عب ة، تحقي ول الخمس رح األص دالجبار: ش ى عب ، 1965القاض
   141ص
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ى       ن مضى إل ة م ظ أن ثم ن الح ن حس م وم درة" بإس ل الق د اإلرادة وش أن "تقيي

ان ت"المقدس"،  ه ال معنى ألاألمر والنھى لفعييحول دون إمك يس فقط ألن مر أو ، ل

ك من رد المنكر السياسي  ه ذل نھى من دون توافر القدرة واإلرادة، بل ولما يؤول إلي

م بقضاء أو الجور والظلم إلى هللا.  زل بھ ذى ن م ال ذا الظل وإذ ذاك تقول الرعية "إن ھ

من هللا وقدر، ولوال أن هللا قضى عليھم بھذا الظلم الذى نزل بھم من ھؤالء الظالمين 

أن يظلمھم، غير أن ھذا الظلم مقدَّر عليھم عند هللا على يدي ھذا الظالم، ما قدر الظالم 

ه  ذا فعل ه ھ م يعبدون فإذا كانت معرفتھم ھذه المعرفة وكان معبودھم الذى يزعمون أنھ

بھم، فمتى يصل ھؤالء إلى معرفة الخالق، ومتى يدعونه ويستعينون به على ظالمھم. 

دَّرهإنما ھم يدعون ھذا الذى يزعمون أنه  م وق ذا الظل يھم بھ دون قضى عل م يعب .... فھ

صورة مصورة. وعلى ھذا النحو أسلمھم ربھم وتركھم من التوفيق والتسديد، وخذلھم 

م  ذا الظل در لھ و المق المھم وھ ى ظ ف ينصرھم عل المھم. وكي ى ظ م ينصرھم عل ول

وا هللا  ولھم، وعرف و أنصفوا عق م ل ا أنھ زعمھم، أم ه ب ذى يدعون و ال يھم؟ فھ حق عل

المعروف  روا ب م أم اه عز وجل عن نفسه، ث ا نف اده، كم م عب ه ظل وا عن معرفته، ونف

وتھم،  م دع تجاب لھ المھم، إذن إلس ى ظ ذ عل م حينئ وا ربھ ر، ودع ن المنك وا ع ونھ

درة 38وكشف ما بھم من الظلم والجور" ٍل من الق ر ك وعى مع تحري آزر ال . وھكذا يت

ر هللاواإلرادة ن تحري ذلك م رتبط ب ا ي اد،  ؛ وبم ور للعب م والج ل الظل ن وصمة فع م

            كشروط واجبة لتفعيل األمر والنھي.

ه  لكذبتداءاً من كل وإ     ونفإن دأ أن يك ع  يمكن للمب ة واحدة من رواف ة العربي األزم

ة ث يصلحالراھن ن حي ى م دخالً  ؛ وأعن انلم ة،إلنس ن جھ تعيد ل ، م ي يس ه ك "إرادت

ه"، و الي -دورهوقدرت لك -بالت الم فاع ى الع ؤثر ف د ، وم ه يمھ رى، فإن ة أخ ن جھ م

ول أن حقه المسلوب فى الرقابة والحساب ادستردإ اً إلىطريقللمجتمع  ل الق . ومن ناف

  . الُمنكرة العربية ھما األكثر إلحاحاً فى تلك اللحظةن يالمطلبھذين 

     

                                                 
نشور فى: محمد عمارة (محقق): رسائل اإلمام يحيى بن الحسين: كتاب فيه معرفة هللا من العدل والتوحيد، م - 38

 .86- 85(سبق ذكره) ص 2العدل والتوحيد ج
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﴿الذين ضل سعيهْم في الحياة الّدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ُصْنعًا﴾، ﴿واتـُّقوا 
  فتنة ال تصيَبنَّ الّذين ظَلُموا منكم خاصًَّة واعَلُموا أنَّ اللَّه شديُد اْلعَقاب﴾

  األصوليات ومسائل التحقق والمعصية والوجوب والمخالفة
  عبد الرحمن السالمي

  
ين ممكناً مواجھة ظوا لم يعد الطريقتين اللت ھر التشدد في اإلسالم المعاصر ب

أبى  ه ي ارة إن اإلسالم بطبيعت القول ت تعارفنا عليھما خالل العقد المنصرم: ب
رىا ارة أخ القول ت و والتطرف، وب ھد لغل الم تش ي الع ديانات ف ائر ال : إن س

 وعياً متأزماً وانشقاقات ال تختلف في قليل وال كثير عما نعرفه في قلب ديننا
  وعلى حواشيه منذ عقود.

ة ، أبالنسبة لألمر األول ة األم ة، وتجرب ي أسسه العقدي ي سماحة اإلسالم ف
ي عبر التاريخ ، ألن المتشددين من جھة لھم تفسيراتھم وتأويالتھم العقدية الت

ور عريض ال  ا جمھ ا أنيقبلھ ة لألم كم ة التاريخي ع التجرب ا، وم ع دينھ ة م
ا ن حولھ الم م ت لمتغالع ة ، تعرض ياقات الحديث ي الس رى ف رات كب ي

  والمعاصرة بحيث يصعب القياس إن لم يكن متعذراً.
ديانات األخرى  ق بظواھر التشدد أو العنف في ال أما األمر الثاني، والمتعل

  التوحيدية وغيرھا، فإن ھناك فوارق بارزة ال يصح إھمالھا.
ا تختلف فخرى تختلف عن اإلسالم في األصولفالديانات األ ي التنظيم ، كم

ديني اه اآل ،ال ف تج داخلي والعن ف ال ا أن العن وراً  رخكم اً وظھ ل حجم ، أق
راً  ديھم وأخي ات ل ات والمعالج إن المقارب ة، ف ا  نتيج ي ذكرناھ ايزات الت التم

أثيرات  ا ت ةً كانت لھ ا فعالي ا بھ أثيرات مقارباتن ة ت ة ال نستطيع مقارن  وفعالي
  ونفاذاً.

دنا  الشأن إن أول ما ينبغي التنبه إليه في اإلسالمي، أن مشكلة التطرف عن
ة  داداتھا الجغرافي ة وامت دين واألم تتخذ أبعاداً كبيرة، بسبب ضخامة حجم ال

ة ة والديموغرافي ائية فات ،والثقافي ت إحص ھر الحظ ل أش دد يفقب ة أن ع كاني
المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك بحوالي المائتي مليون، والواقع أن الفروق 

ة أك ين العددي ف ب ديني مختل يم ال م أن التنظ ن األھ ر لك ك بكثي ن ذل ر م ب
ة والتاريخ فقط، بل وفي دالمسلمين والكاثوليك اختالفاً شاسعاً وليس في العقي

ا ھو  ا، بينم الحاضر أيضاً، فاألصل عندھم قائم على المؤسسة الھرمية وفيھ
ا ،ولديھا، وھو ليس ذا طابع عقدي «األمة»عندنا في  د ھن ة  ولسنا نري متابع
ات ود أالمقارن ل المقص ايا  ن، ب دود القض ن ح ع م ل يوس م الھائ ذا الحج ھ
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لھا الركون إلى التوحد العقدي ثم إنه والمشكالت والتي ال يكفي في التصدي 
واءً  م نرضىأرضين س يم الفضفاض أم ل إن ا عن التنظ ر والت؛ ف ديل بالتغيي

اً اآل لم يعدباتجاه المركزية  ا حدث من ن، فضالً ممكناً وال متاح ه م ى أن  عل
  .قبل

المية  وعي باألوضاع اإلس ر ال ي تغيي دء ف ون بالب كلة يك إن التصدي للمش
ن  عة م دى مجموعات واس دد اإلحساس ل باب التش رز أس ة إذ إن أب والعالمي

ذا الدين واألمة يواجھان أخطاراً ماحق نالمسلمين أ ة وأنه البد من مواجھة ھ
وعي  ذا ال دين، ومن ضمن ھ د من التشبث بأھداب ال ادي بالمزي العالم المع
د من  داخل اإلسالمي أيضاً والب ع أن اإلسالم ينحسر بال ذي يخالف الواق ال
وعي باألخطار  ذا ال نصرة الدين وإحكام قبضته على الناس، وقد نجم عن ھ

و داخل ظھ ي ال ة: ف ة والخارجي ات ترالداخلي در جماع ذ  ي الل النب ن خ م
والتكفير والدولة الدينية إلى وضع كثرة من الناس خارج حظيرة اإلسالم أو 

ه ،ا بالقوةھداخلھا بحسب فھم دام مجموعات أيضاً وفي الخارج أو تجاھ : إق
على شن حرب على العالم بحجة الدفاع عن اإلسالم الذي يتعرض للھجوم، 

ادر ك المب ائج ذل ن نت ان م د ك ى وق روب عل ن ح م ة لش لمين تحت اس المس
  .مكافحة اإلرھاب

يس ھذه التطورات وكما سبق القول جر نوالواقع أ ت وتجري في الوعي ول
، ثم إنه انتشر لداخل عزيز وقوي ويزداد عزة وقوة، فاإلسالم في افي الواقع

اجر ي المھ ائر أ ،ف ي س ات ف وى وجالي ه ق رت ل ث ال نوظھ الم بحي اء الع ح
وة -ار من أي نوع فالمسلمون موجودون اليوم سن انحيمكن الحديث ع -وبق

ي أي دين ف ذا ال ة لھ ا كانت معروف واحي ومجاالت م ي ن ة من حقب  ف حقب
ابقة من الخارج فليست تتاريخه، أما الھجما ، أكثر وال أقوى من أي فترة س

ياقات وال  اييس وال س دون مق ك الھجمات ب ان المسلمون يواجھون تل وقد ك
ياقات وثوابت ثوابت في الع اك س إن ھن وم ف القات بين األمم واألديان أما الي
  .د اختراقھا بسھولةحال يمكن أل

داما ه ص ه وأزمت ذي خلخلت وعي ال ر ال ن تغيي د إذن م ة  تالب الحداث
اردة  أيضاً القلقلة في النظام الدولي بعد انتھاء الحرب وأزمتهوالعصرنة،  الب

ن تصحيح ا أزلوال يمك ن الت ره م ريقين: النھوض وعي وتحري ن ط م إال م
ة بأوضاع  ة والعارف ود النخب الملتزم تقرار ووج ة واالس ى التنمي ائم عل الق

اء  ،المسلمين وأوضاع العالم رين لكن أعب والحق أن النقص واضح في األم
رف  دد والتط ف والتش ن العن ة ع اء الناجم ارن باألعب ذلك ال تُق ام ب القي

  .النشقاقاتوا
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ي الحديث الصحيح وسالمه عقال صلوات هللا ه ف إن المنبت ال أرضاً »: لي
ر من جانبه صلوات ھذا التشبيه الجميل والبليغ والمعب «ىأبق قطع وال ظھراً 
افة في خمس ساعات وھي ال تقطع هللا عليه يقول د قطع مس : إن الذي يري

ا يفي  ام إنم ة أي هالعادة إال في ثالث ه ونفسه وال يحقق ھدف ك ناقت ذلك  ،ھل وك
، فالوعي الخاص بأن اإلسالم التطرف بداعي الغيرة على اإلسالماألمر مع 

تھج سلوكات تشق العصا  داخل وال مع الخارج ين د من ليس بخير بال وتزي
رين ذين األم ين ھ ة، وب ذات أعداء الدين خارج األم وعي بال ، وفي مجال ال

 .ونخبه الجديدة ينبغي أن تقع جھود علماء اإلسالم
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  عوائق التنوير في مشروع النھضة العربية اإلسالمية

 حيرش بغداد محمد
  

  ثوير، المصالحة، اإلسالم، اإلصالح.ت: النھضة، الحداثة، التنوير، الالكلمات المفتاحية
  

ى ملخص المقال ا عل ان قائم اء والشيوخ، ك ه العلم ا أسس ل : يعتقد نصر حامد أبو زيد أن مشروع النھضة، كم

ي لفي" و أساس تلفيق ار "الس از للتي ه منح ي أعماق ه ف ة، ولكن الم والحداث ين اإلس ق ب دعي المصالحة والتوفي ، ي

  "األصولي". عدم نجاح اإلصالح يؤكد على ھشاشة منطلقاته، وعدم تالؤمھا مع روح العصر. 

ى ا وير" كتجاوز جدري، وانقالب عل دل "التن وير" ب د "التث و زي رح أب دھنيات من أجل تجاوز ھذا المشرع يقت ل

رأة،  ر الخوف في خطاب الم ديني، دوائ الكالسيكية، وھذا ما حاول القيام به في مؤلفاته العديدة ( نقد الخطاب ال

  التفكير زمن التكفير...)

ى  ل يركز فقط عل ا، ب رغم جرأة الخطاب الذي يحمله أبو زيد، إال أنه ال ينظر للحداثة في صيرورتھا، و مآالتھ

ة،  ةاثة ليست واحدة، بل ھي متعددة وھي ليست حاملة ألفكار القللحظاتھا األولى، فالحد ار األغلبي ومقصية ألفك

وى  وھي ليست فقط العقالنية...الحداثة ھي القدرة على المناورة، على المساومة، وھي تستدعي تسخير جميع الق

  وجميع الملكات العقلية والوجدانية.   

  

  المقـــــــال:

  

ر 1798 عادة ما يتم األخذ بسنة م كبداية لمشروع النھضة العربية، التي حاولت تغير واقع اإلنسان المفتق

ق  ة تحقي ى محاول للعلم والتفكير العقالني والممارسة الديمقراطية.  من الجلي أنه على ما يزيد من قرنين مرا عل

ى اآلن يطرح نفس اإلشكاليات  ذلك، ما زالت الكثير من إشكاليات النھضة لم تحل ألنه مازال المفكر العربي إل

ة  ة العالق ة، وطبيع النھضوية حول الدين والفلسفة، الدين والسياسة، وقيمة المعرفة العقالنية مقابل المعرفة الديني

ين : <<..برھان غليونالمفترض إقامتھا مع الغرب. حيث يقول  د من المثقف ل أن العدي دنا ا.ب ا ع ى أنن وا إل نتبھ

ائق المركزي )1(.>>كان يطرحھا أكثر من قرن جيل النھضة نطرح اليوم نفس المشكالت التي ، ويظھر أن الع

ل االذي أدى إلى الفشل في تحقيق النھضة، والذي  د مشروع النھضة، يتمث ى نق نتبه إليه من انصب اشتغالھم عل

ا سماھاافي ميل المفكرين إلى  د  تخاذ المواقف التوفيقية، وقبول الحلول الوسطى. ھذه التوفيقية أو كم نصر حام

د  أبو زيد د اكتفى رجال اإلصالح بتقلي ا. لق بالتلفيقية تجنح في آخر المطاف إلى التمسك بالماضي وبالدين أساس

ن شرقيالمرحلة األولى من الحداثة األوروبية كما رأى ذلك  ان ب ن مزي اريخ والمصير". ألن  2ب ه "الت في كتاب

ى العكس المستوى األول من الحداثة الغربية كان يتجه إلى  اني فعل استرجاع التراث اإلغريقي، أما المستوى الث

نة ى س وا حت ا يفسر أن العرب بق ذا م ة. وھ ر 1967 اتجه إلى المستقبل بعد تطور العلوم التجريبي دون تغي م يري

ان  ل ك ا ب م يكن عفوي ى الماضي ل ل مصلحي النھضة إل ابقة في الحضارة. إن مي أحوالھم باسم مشاركتھم الس

اه السلفي. نتيجة ما ت ازالت و ترضيات لالتج دمون تن تھم يق اعرضوا له من ضغوطات جعل ھي األسس  إذا م

                                                 
  . باحث من اجلزائر  
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ة العوائق التي حالت دون أن يحقق  ا حقيق ة اإلسالمية، وم ا مشروع النھضة العربي الفكرية التي بني عليھ

  أھدافه؟

  

  :في مفھوم الحداثة -1

. وھي عكس عالم التقاليد، ألن جون بودريار الحداثة نمط حياتي يتجسد فيه مستوى وعي الجماعة حسب

ة Modernité/مصطلح حداثة ة الالتيني زمن الحاضر. في  " "Modernusمشتقة من الكلم ي "اآلن" أو ال وتعن

رتباط وثيق بين الحداثة ايعني يقيس، لذلك ھناك  Modus"حين أن التقليد يرجع إلى الزمن الماضي، واألصل "

ول  م. يق ة والعل ورانأوالعقالني ة <<  :الن ت العلم، تارك تبدله ب ع وتس ز المجتم ن مرك ر هللا م ة تغي رة الحداث فك

ة، يجب  تكلم عن الحداث ى ن ة حت ات التكنولوجي اة الخاصة، وال يكفي حضور التطبيق ديني داخل الحي اإليمان ال

ة في )3(.>>باإلضافة أن يكون النشاط العقلي محميا من الدعايات السياسية أو المعتقدات الدينية . إن منشأ الحداث

اة السياسية  دين والحي ين ال ي كانت موجودة ب ةالغرب مرتبط بتغيير العالقة الت م زحزحة واالجتماعي ، بحيث ت

ية  ات السياس ن الممارس ل م انى العق د أن ع م. بع ل والعل ا العق ل محلھ اة ليح ز الحي ن مرك ة م دات الديني المعتق

ي العصور الوسطى، وال ائدة ف ة الس ه من الضروري والديني ا أن يش. كم اكم التفت ه وصاية مح ي فرضت علي ت

اعي وسياسي تفرضھا ضرورات  التمييز بين الحداثة والتحديث، ألن التحديث إجراءات عملية ذات طابع اجتم

ات  محمد عليحيوية. كما فعل مثال  عندما شرع في تحديث الجيش والتعليم وبناء الصناعة اآللية، وإرسال البعث

ى المجال العلمية إ ال من المجال التطبيقي إل ة  فھي التأسيس المعرفي  للتحديث باالنتق ا الحداث لى الخارج. أم

اذ موقف  النظري ومجال الوعي. لذلك م، واتخ ل والعل ة العق ان بقيم فإن الحداثة نمط حضاري يرتكز على اإليم

  خاص من كل ما يمكن أن يعيق بروزھما.

، ونجد اإلجابة عنه في إمانويل كانطير. فما ھي األنوار؟ سؤال طرحه الحداثة في أوروبا ارتبطت بالتنو

ما ھي األنوار؟ ھي خروج اإلنسان من ضعفه المسؤول عنه، ضعفه :<< إلرنست كسرركتاب" فلسفة األنوار" 

ذا الضعف، ألن  ه اآلخر، وھو المسؤول عن ھ دما يكون تحت توجي ه عن الذي يعني العجز عن استعمال فھم

بب ال  ه الس ت توجي ون تح دما يك تعماله عن ي اس جاعة ف رار والش ة الق ي قل ن ف م ولك ب الفھ ي عي ن ف يمك

دي )4(..>>آخر ر النق ة ممارسة التفكي . ھذا اآلخر ال يمثل إال في التقاليد والماضي، والشجاعة تكمن في إمكاني

الم الفلكي  وأمام ما ھ ا أن الع كجاھز. فكم ا فشل ال كوبرني ة حينم ورة فلكي دم أحدث ث ابقون في إحراز أي تق س

ا حول الشخص المالحظ. عمل  ك لتفسير حركة األجرام السماوية بافتراض أنھا تدور جميع ى جعل كوبرني عل

ا  ق منھ ي انطل انطالشخص المالحظ يدور وأن تظل النجوم ثابتة. وھي الفكرة الت أن  ك ل النظري ب ده للعق في نق

ؤطر دور حول الموضوع و ي ي" جعل الفكر بمقوالته ي دة تعطي "للقبل ة جدي ة معرف أ نظري ذا الشكل أنش ه، وبھ

دين كانط قيمة في تحصيل المعرفة. كما عمل  دا عن ال دة بعي داع أخالق جدي ى إب ي عل في مجال نقد العقل العمل

  وعما ھو نافع أو ضار.

ى لقد ارتبط مشروع النھضة العربية اإلسالمية بفكرة التقدم أي محاولة االرتفاع من حالة المد نية الدنيا إل

ى أساس  برھان غليونالحالة العليا. أي من حالة متأخرة على حالة متقدمة. ويميز  بين الحداثة وبين النھضة عل

تم  الأن الحداثة تحصل في المجتمعات العربية اإلسالمية بشكل عفوي وتلقائي، ونتيجة التفاعل الحضاري ي  انتق

ى أنماط السلوك والمنتجات الغربية. في حين أ ارن النھضة مشروع وإستراتيجية تتمثل في القدرة عل ين  االختي ب

اط السلوك  اعي. إال أن أنم ق وعي جم ك من أجل خل ي الحضارة، وذل دخول ف ة ال م طرق لكيفي دائل، ورس الب
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ي  تراتيجية الت ل اإلس ة. وتتمث والمنتجات المادية التي تنتقل إلى العالم العربي تعكس عملية التحديث وليس الحداث

ى  ل إل اھير تمي ات جعلت الجم ه من خراف ا لحق القام عليھا مشروع النھضة على أساس إصالح الدين مم  االتك

ون. يقول الطھطاويو  األفغانيوالجمود، وفي نفس الوقت التأكيد على أھمية العلم والعقل كما فعل  : برھان غلي

اس من الغرب حين ذكر أن االختراع ليس .وكأن األفغاني يكمل ھنا الطھطاوي في تبريره وتشريعه لالقتب<<..

ؤدي  ى الضاللة، والضاللة ت ؤدي إل ي ت كفرا وإنما ھو علم...وميز بذلك بين االختراع النافع والبدعة الفاسدة الت

ار ى الن دم )5(.>>إل ى ع ان عل بح الرھ م، وأص دين والعل ين ال الحة ب ن المص ذلك ع ر ك ذا اإلصالح يعب . وھ

النھضة من اإلسالميين. في حين أن الحداثة الغربية قامت على أساس الفصل تعارضھما ھو محور عمل رجال 

اھيم  ر في الوجود خارج مف ه. وأصبحت الفلسفة تفكي الم ومحور ل ار لإلنسان كمركز للع دة االعتب بينھما، معي

رى  فة. وي دين والفلس ين ال ى الفصل ب ذلك عل ة ك ة العقالني وت، مؤسس بينوزاالالھ دف الكتاب س ثال أن ھ ات م

ى الرسل يقاسمون  ه حت ة، وأن ة الطفول المقدسة ھو الطاعة ال العلم، ألنھا تتوجه إلى شعوب ما زالت في مرحل

ان " م إذا ك اذا يھ ة. فم ان اليسوعشعوبھم األخطاء العلمي ك أو ك ول  سليمان" يجھل الفل يجھل الرياضيات؟ يق

ل و: << سبينوزافي توضيحه آلراء  براشفيك دان العق إن مي ا، وال يوجد أيضا ف ان منفصالن تمام دان اإليم مي

ة الفلسفة، وال  ه، ال الالھوت ھو في خدم ى عدم الصراع المتخوف من ؤدي إل ا ي بينھما أية نقطة تواصل، مم

راكم  أن  ن نا ب ى أنفس م عل ا نحك ر العلمي، فإنن ا الالھوت موضوعا للتفكي الفلسفة في خدمة الالھوت، وإذا جعلن

اذ على الدروس المشكوك فيھا أو المزورة من أجل إيجاد في الكتاب المقدس تخيالت تأويالت مرھفة و االستحو

. بمعنى أن محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين تؤدي إلى محاولة )6(>>غير مقبولة خاصة بأفالطون أو أرسطو.

ذه النصوص  ى إيجاد التأويالت التي تظھر النصوص الدينية بمظھر علمي وفلسفي. في حين أن ھ ال ترتقي إل

اك  إن ھن ھذا المستوى، فھي تتواصل مع اإلنسان ذو قدرات محدودة وكأنه ما يزال في مرحلة الطفولة. وھكذا ف

  كبيرة بين أسس الحداثة الغربية وأسس النھضة العربية اإلسالمية. اتختالفا

  

  الخلفيات التاريخية النتكاس التنوير: -2

د الجابري يركز  ثال في دراسمحمد عاب دوين م ادة التأسيس" أو "عصر الت ة "إع ى مرحل راث عل ته للت

الجديد" الذي تحقق في المغرب واألندلس وتجاوز بكثير تناقضات الفلسفة اإلشراقية في المشرق. والتي كان من 

ا ر  نتائجھ ول. ويعتب ريس التصوف والالمعق ل" وتك تقالة العق ن رشد"اس ي نظر  اب ابريف ة  الج مركز العقالني

ة و  نصر حامد أبو زيد...إال أن الشاطبيو  ابن حزمو  ابن باجةإلى باإلضافة  يعيد النظر في المنجزات الفكري

ك:البن رشدالطروحات العلمية  ذي اضطر << . يقول في شأن ذل ن رشد-وھو ال ة  -أي اب تحت ضغط الخالف

ازالت و "ا ر من التن ديم الكثي ز )7(".>>لترضياتاإلسالمية وسيطرة الخطاب الغزالي واألشعري إلى تق . ويتمي

ات. أي أن  ابن رشد ى الكلي ات ليصل إل دأ من الجزئي ا يب ا معرفي ام نظام ه أق بالمقارنة مع الفلسفة اإلشراقية أن

ة، عكس  يالمعرفة تبدأ من عالم الحس ليصل إلى عالم ما بعد الطبيع د الغزال و حام دأ من النص ذو  أب ذي يب ال

س. الم الح ى ع ل إل ي ليص در اإللھ راج  المص الل "المع ن خ ة إال م ه الحقيقي رف داللت ديني ال تع نص ال وال

استلھم  ابن رشدعالم الحس). ورغم ذلك فإن  النص  الصوفي" الذي يقرب العارف من هللا (عالم الملكوت

إن  المعرفة اإلشراقية عندما اعتبر أن هللا "نور" بھدف تعليم العامة. في حين أن المعرفة البرھانية تقتضي القول

فية فسيظلون  ة والفلس ارف البرھاني ى المع م اإلطالع عل ة ال يحق لھ ار أن العام ى اعتب هللا "عقل خالص". وعل

ى أن  بن رشدايتمسكون بتلك المعرفة اإلشراقية. وبذلك فإن  ان. باإلضافة إل يخدم العرفان أكثر مما يخدم البرھ
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اك من يمت ى العروج تقسيم الناس إلى عامة وخاصة ذو أصل صوفي، فھن الي عل ل وبالت ى التأوي درة عل ك الق ل

اس. والغريب أن  ة الن م عام درة وھ ذه الق ديھم ھ ن رشدوھم  الخاصة، وھناك من ليس ل ذه القسمة،  اب يأخذ بھ

ة، وھو  ام العام ق أم ان مغل اب البرھ ر أن ب دما اعتب ا عن وبدل العمل على نشر الفلسفة أغلق األبواب في وجھھ

ار الم ام انتش ائق أم ول ع ذلك يق ا. ل ة وعالميتھ دعرف و زي ت : << أب اول أن يكشف تھاف د ح ن رش م أن اب رغ

ي كانت  لم ھو نفسه من عالمات التراجع الت م يس ه ل التھافت، ويستعيد للبرھان مكانته في مرجعية التأويل، فإن

ا ي ينتمي إليھ ة الت ي الثقاف م أن )8(.>>واضحة ف ع العل ن رشد. م ات اب ل مرجع أغلب الخطاب ة"  يمث "التنويري

ة  ى مرجعي از عل ذه االرتك ة ھ ن والحال ف يمك رين. فكي رب المعاص رين الع ى المفك ة، وحت روع النھض لمش

أبو "عقالنية " خضعت ھي نفسھا إلى ضغوطات الخطاب النقيض وقدمت له الكثير من التنازالت؟ ھذا ما جعل 

ن ممثليھا: الحنابلة، األشاعرة، الصوفية، حسن في كتابه "النص، السلطة، الحقيقة " يتكلم عن سلفية دينية م زيد

ا:  ين ممثليھ ن ب ة وم لفية تنويري ن س ذلك ع ا،...ويتكلم ك يد رض ا، رش ةالبن د، المعتزل ن رش اوي، اب ، الطھط

د كل …،محمد عبده، األفغاني فكل ھؤالء يدخلون في نطاق السلفية وإن تعددت الصفات المضافة إليھم. ألن عن

ة ود "التلفيقي ة حسب  ھؤالء تس الف للحداث ذا مخ ي. وھ ل العرب ل نشاط العق ي شملت مجم ة" الت ابر التبريري ج

ول عصفور ة والمصالحة. يق ى المھادن ة رفضه إل داثي أن يتحول من جذري وعي الح ى ال ابر ، فال يجب عل ج

وعي الحداثي : << عصفور ه موضع  ال ه وحاضر اآلخر وتراث ه وتراث ه يضع نفسه وواقع وعي ضدي، ألن

  . الحداثة بھذا الشكل ھي ضد كل تقليد لآلنا أو لألخر.)9(ل والشك وليس موقف القبول واإلذعان.>>التساؤ

  

  :تلفيقية مشروع النھضة العربية اإلسالمية -3

ا نظرة خاصة  عبد هللا العروييطرح      ثالثة نماذج لثالثة أنماط من الشخصيات والتي لكل واحد منھ

ل إلى الغرب. فھناك "الشيخ" أو ر ين اإلسالم والمسيحية مث جل الدين الذي يقيم تعارضا بين الغرب والشرق وب

ل محمد عبده ة مث ة والديمقراطي يم الحري ى أساس الغرب كحامل لق ذي ينظر إل . وھناك "السياسي الليبرالي" ال

ة وال ه التقني ة ويأخذ بمنجزات ين الغرب والتقني ل ب ذي يماث ي" ال را "التقن اك أخي ة لطفي السيد. وھن كسالمة علمي

ان. ويبقى نموذج الليبرالي السياسي ھو الذي يتمثل الحداثة بشكل صحيح. يقول موسى ن مزي : << بن شرقي ب

ي يبقى  رغم ھذا فإن النموذج الذي يلقى صدى في نظر العروي عند العرب وفي الحقل الثقافي والسياسي العرب

ا يخ غ وى ألن الش يء س ي ال لش وذج السياسي الليبرال اءاألنم رط اإلدع ة مف ة التقني دا، وداعي . )10(.>>مض ج

د االواضح أن مشروع النھضة في  بط بالشيخ. حيث يؤك ديني ارت رة اإلصالح ال ى فك ازه عل درتك و زي ك  أب ذل

إن الرواد األوائل للنھضة في معادلتھا التوفيقية وفي مختلف مراحل حياتھا وموتھا كانوا دائما رجال <<  بقوله:

ه القصوى. و )11(>>الدين وأئمته. ى غايات وير إل ة والتن . مما أدى إلى عدم الوصول بمشروع النھضة والحداث

م،  ذتخاابدل  ذين والعل ين ال ق ب ى التوفي المواقف الحاسمة في اإلجابة على مشكلة اإلنسان والتاريخ مال الشيخ إل

م إلى حد الميل الكامل إلى الدين. وأنه حتى فكرة التوفيق بين العلم والدين وا لقول بإمكانية األخذ عن اآلخرين ل

ة النھضة، : << أبو زيدتكن مقبولة من طرف المؤسسة الدينية. يقول  ين طرفي معادل حين قالوا بذلك التوفيق ب

وات وة أو خط وا خط م تراجع بھم، وأنھ ودرت كت ر وص ن األزھ وا ع إنھم أقيل ا  -ف واء بالصمت أو بالرض س

في الذي يحاول تغير الواقع بحد السيف ال بقوة الكلمة ھو مجرد تطوير . وھذا ما يفسر أن الخطاب السل)12(.>>

  لخطاب مؤسسي حركة "اإلصالح الديني".
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ى أن المصلحين  ود إل ق" يع لفي "المنغل اه الس ة اإلصالح لالتج انيإن تضمن حرك دين األفغ ال ال  كجم

ده د عب ة وال ومحم لحته المادي تعين بأس ه مس ى مناھضة الغرب ومقاومت ا إل د أن تحول دعي ة. وخاصة بع فكري

دو ى "الع ا بالنسبة لمشكلة اإلنسان  الغرب من "الخصم المتفوق" إل تعمارية. أم را أطماعه االس المنتصر" مظھ

الي  محمد عبدهوالتاريخ، فإن  تبعاد كون اظل متمسكا بمسألة قدم الكالم اإللھي وأزليته بطريقة ضمنية. وبالت س

ة "ا ين الحري ة الموجودة ب ده ال يحسم في العالق ا جعل عب لوحي" واقعة تاريخية قابلة للتأويل اإلنساني. وھذا م

ديني  وعي ال ة ال رد من مرحل ل الف ى نق درة عل اإلنسانية وتدخل اإلرادة اإللھية في صنع العالم، وبالتالي عدم الق

ي الغيبي على مرحلة الوعي العلمي بالظواھر االجتماعية و ا ة الت لطبيعية معا. كما حدث بالنسبة للنظرة الغربي

ك األحداث  اه تل ه تج ى مسؤولية اإلنسان وحريت دھا عل ألغت القدرة اإللھية في توجيه األحداث التاريخية، وتأكي

يس موقف  ذا ل اول البشر وھ ة، وال خارج متن ة ليست أزلي دالتاريخية، فالحقيقة المطلق و زي ذلك  أب ل ك وحده ب

  وآخرون.هللا العروي عبد موقف 

ة تخدم  ة برغماتي ين المتناقضات ألسباب نفعي ري والتوفيق ب الموقف التبري دا ب ھكذا يبقى اإلصالح مقي

ة،  محمد عبدهالسلطة السياسية. ويظھر ھذا بوضوح في طرح  ق الحداث ادل" ودوره في تحقي لفكرة "المستبد الع

ذي  فارقة عند الجمع بينكوصي على الجماھير بسبب نقص وعيھا. وتظھر ھنا الم م ال د الملھ ة والقائ الديمقراطي

رة  سبينوزايكون بيده خالص الناس وتطورھم. في حين أن  و لفت في معالجته لنفس الفكرة، أي إمكانية وجود ول

م  رة الحك الل فت دوثھا خ ن ح ية الممك اوزات السياس ن التج اس م ص الن تبدادي يخل م اس ام حك يرة نظ قص

ة ال  نوزاسبيالديمقراطي. فإن  ة معين ادئ وفرضيات نظري ار أن مب ق "أكسيومي" باعتب ك من منطل رفض ذل ي

ول: <<  ة. يق ك النظري وم تصلح إال داخل تل نوات، يق ل خمس س ه ك و أن ر، ھ ر للفك ذي يظھ الج األول ال الع

وظفي واب والم ال الن ق حول أفع تح تحقي ه الحق في ف اتور يكون ل دة شھر أو شھرين، دكت ق لم ن دكتاتور مطل

ي  ات الت ة من اآلف ة الدول دئھا ولكن من أجل حماي ى مب ة إل ادة الدول ك إع د ذل رارات، وبع لمحاكمتھم و أخذ الق

ا الخاصة تنباطھا من مبادئھ . )13(.>>تھددھا، ال بد من تطبيق العالجات التي تتالءم مع طبيعتھا والتي يمكن اس

تبد رة "المس ين المتناقضات. إن فك ا للجمع ب ى أساس أن المجتمع ال يستطيع  إنه ال مجال ھن ة عل ادل" قائم الع

وع  اك ن ه، بحيث ھن إصالح نفسه بنفسه، فال بد له من إرادة خارجية تمارس االستبداد ليس ضده ولكن من أجل

اد  في قوله: << أبو زيدمن االحتقار للجماھير. وھذا ما يؤكد عليه  ومن الضروري اإلشارة ھنا إلى بعد من إبع

م دا  خطاب النھضة ل ذا الخطاب ع ى اآلن.ھ رون حت ه كثي ه ل يناينتب وا مھمش راد ظل ة ألف تثناءات قليل ان  -س ك

ا ا خطابا نخبويا سلطويا باألساس، عتمد على النظر للناس والجماھير نظرة متعالية بسبب جھلھا الناتج عن فقرھ

ارا المادي.وھذا الخطاب في بعده الديني اإلصالحي بصفة خاصة ساھم بشكل مباشر في إف اھير، إفق ار الجم ق

د  اء والشفاعة الخ...بوصفھا عقائ دھم في األولي ة وعقائ ة االحتفالي اھير الديني روحيا حين وصم ممارسات الجم

نعھم )14(.>>وثنية . فوصف ھذه الممارسات االحتفالية بأنھا وثنية، يؤدي إلى إخراجھا من دائرة اإلسالم، وأن م

.من ھذه الممارسات يجردھم من الوسائل    التي تتناسب مع وعيھم وتوصلھم با

ا، وكرشيد رضاھذه النظرة الخاصة إلى الجماھير ستجعل الذين جاؤوا بعد مصلحي النھضة  ، حسن البن

ة  سيد قطبو ة الدفاعي ي نشأت تحت ضغط الظرفي ة مشروع النھضة الت اءوغيرھم يتجاوزون توفيقي  واالحتم

ن ه ال يمك أخرين أن ؤالء المت ذات. ورأى ھ اھير  بال اعي". ألن الجم د االجتم ة "التعاق ة" نظري ل "الحاكمي أن تقب

ة"  حسن البنامازالت بحاجة إلى الوصاية السياسية والدينية، وھذا ما جعل  في رسائله يدعو على اعتبار "الخالف

ا شعيرة إسالمية. يقول: <<  ا يتصل بھ ة وم ذا البحث أن أعرض لموقف اإلخوان من الخالف ولعل من تمام ھ
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ا و م اإلسالم، وأنھ ين أم اط ب ة رمز الوحدة اإلسالمية، ومظھر االرتب دون أن الخالف بيان ذلك أن اإلخوان يعتق

أنھا ام بش ا و االھتم ي أمرھ ر ف لمين التفكي ى المس المية يجب عل عيرة إس ي أن يصف )15(.>>ش ردد ف . وال يت

ائل  ن الرس ة م ة الثاني ي المجموع ي األرض. وف ل هللا ف ه ظ ام" بأن دين "اإلم ين ال دث ب ذي ح د الفصل ال ينتق

وانين  ر من الق والسياسة في الحكومات الحديثة معتبرا أن ذلك إفساد للدوق اإلسالمي في رؤوس الناس. ألن كثي

ذي  ين الدستور ال اقض ب ه التن ا يكمن في رأي التي تعمل بھا المحاكم تتنافى صراحة مع ما جاء به اإلسالم. وھن

ين الدستور <<  ي ھو اإلسالم، وبين القوانين حيث يقول:يعتبر أن دين الدولة الرسم رق ب وأحب أن أنبه إلى الف

وانين ذه  الق را من ھ اكم، إذ أن كثي ا المح ه  وبين القوانين التي تسير عليھ ا جاء ب افى صراحة مع م ا يتن ه م من

رة اإلنسانية والقوة فكرة "الخالفة" بدون وضع أي حدود بين القد رشيد رضا. وقد طرح كذلك )16(...>>اإلسالم

. فإن ھذا األخير أھمل دراسة التاريخ، لرشيد رضا الخالفةالذي قدم لكتاب  الطاھر بن عيسىاإللھية. وفي رأي 

ول  ن عيسىوتحدث عما يجب أن يكون. يق تقلص ليغطي فقط : <<  الطاھر ب ه ي اريخ الصحيح بالنسبة ل فالت

و خاطئ. ى )17(>>مرحلة الخلفاء الراشدين أما ما عداه فھ ه حت ة، ألن و من النظرة النقدي ذا الموقف يخل . إن ھ

ال  ك السياسي. فإھم ة المل ا لظھور دول ديني، ومھدت بشكل م ين السياسي وال الخالفة الراشدة عرفت الفصل ب

ي  ه الت دراسة التاريخ يھدف إلى "التعالي" بالتاريخ و استعباد اإلنساني وإبقاء حضور اإللھي ليحتفظ بكل مثاليت

  ح البشر إلى محاكاتھا.يطم

ان  رويإذا ك د هللا الع إن  عب الغموض، ف يخ ب ليصف الش ي أملي ق  عل ـ "قل يصف خطاب المصلحين ب

ر  ة، الحاض دين والليبرالي ين ال تمر ب التردد المس ة ب ه عالق ذي ل ق ال ذا القل اھيم". ھ ق المف ارة" و"قل العب

ائدة ھي "زح العرويبحيث تصبح وظيفة المثقف الجديد حسب …والماضي ديولوجيا الس ة" اإلي زحة" و "خلخل

ل  ا جع ذا م اريخ. وھ ال الت ي مج ة، واإلرادة ف ال المعرف ي مج بية ف اريخ، وللنس ة للت دالمعادي و زي رح  أب يط

ر من  والحقيقة أننا في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية في حاجة إلى ما ھ<< و "التثوير" بدل "التنوير". يقول: أكث

ة إ ن بحاج د، نح ري.التجدي وير" فك ى " تث ى )18(>>ل ل عل الحة ب ة والمص ى المھادن وم عل ة ال تق . ألن الحداث

ي: كيف حققت  ا يل ل فيم ذي ظل مضمرا في مشروع النھضة والمتمث ى السؤال ال العودة إل الرفض الجدري ب

د ال ك تحقق بنق ة أن ذل دم؟ واإلجاب ور التق ى ن راث أوروبا تلك النھضة الھائلة من ظالم عصورھا الوسطى إل ت

ويري"  والعقائد. وھذا ما لم يسمح به الموقف التلفيقي في مشروع النھضة العربية اإلسالمية، ألن الخطاب "التن

ل  ده. وفي مقاب دل نق راث ب إذا ما وجد نفسه بين الخطاب اإلستشراقي والخطاب السلفي، يميل إلى الدفاع عن الت

لتنويري الليبرالي في المرحلة األولى من النھضة، يظھر الحوار الذي كان قائما بين الخطاب السلفي والخطاب ا

ا حدث  ر". كم رازقفي المقابل العقاب " التكفي د ال ي عب ام لعل م" ع ه "اإلسالم وأصول الحك دما ظھر كتاب ، عن

م. وينقسم بذلك التراث من جديد إلى تراث الفرقة الناجية (األشعرية في األغلب) في مقابل الفرقة الضالة 1925

  .جابر عصفوررى كما ي

يم   دين. وتق ل  وال ين العق إن إقامة الحداثة على عملية "التثوير" الفكري التي ال تترك مجاال للمصالحة ب

ا الغرب. العالقة صراعية بين ا ه لھ تجاھات العقالنية واالتجاھات التراثية. كل ذلك يتضمن مخاطرة كبيرة تنبت

رفض مما استلزم نقد الحداثة الغربية التي كانت ق ي ت ة الت د الحداث ا بع ائمة على أسس عقالنية، عندما طرحت م

ي حربشمولية األفكار والنظريات الكلية في التاريخ والفلسفة والعلوم اإلنسانية. لذلك يقول  ول أن : << وعل الق

ة  والت وير و الحداث ل والتن ردات العق ي التعامل مع مف ه، يعن ويري الحديث ھو أمر ال عودة عن دم، العقل التن ق

وتي ق و الثب ر مكتمل حسب )19(.>>بمعايير العقل الالھوتي ذي الطابع المطل ة تبقى مشروع غي ول . فالحداث ب
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دأ مع كل من ريكور ة ب د و  نيتشه. ونقد الحداثة الغربي ل فروي ة في اإلنسان مقاب دأ الرغب ى مب دا عل ذين أك الل

ل، كمستھلك بداية من نيتشه و فرويد، توقف <<  :آالن تورانالعقل. يقول  ى أن يكون متصورا كعام رد عل الف

ات،  وى ال  شخصية وبلغ ة، مسكون بق ائن الرغب ل أصبح ك اعي، ب ائن إجم أو كمواطن، أو أن يكون مجرد ك

ة )20(..>>ولكن كذلك كائن فردي، خاص. اة تحف . وأصبح يتم اإلعالء من شأن الجمالية، والتفكير في جعل الحي

ة  فة النقدي ا أن الفلس ة. كم ع فني وركيمرم و" و Horkheimer"ھ ة  "Adorno"أدرن ة التقني أظھرت أن العقالني

ايير الصناعة.  اج ولمع التي تطورت عن العلم ھي عقالنية السيطرة ألن العقل أصبح خاضعا لصيرورات اإلنت

ل والرغب ي تجعل العق ة، الت ة كما تم نقد الفلسفات التي ضحت بما ھو خاص في اإلنسان لصالح األنساق الكلي

رى  يلة. وي رد مجرد وس ةيتنازالن أمام مبدأ الواقع والتقنية الذين يجعالن الف دين أفاي ور ال د ن ة  محم أن النظري

ة  ام ھيمن رفض أم ة والفكر آخر السبل لممارسة ال النقدية جعلت العودة إلى "اليوتوبيا" كشكل من أشكال الحري

يادة  ا الحداثة التقنية. ألن المجتمع "الالقمعي" يسمح بس ذا م ي. وھ ل التقن ة العق ذي يحد من ھيمن روس" ال "اإلي

ا :<<  جان بودريارجعل  ة أنھ ة  يتكلم عن مفارقة الحداثة قائال عن الحداث ا أيضا ازدواجي ر ولكنھ دمير وتغيي ت

ط اومة وخل ات )21(...>>ومس ي الكتاب الء ف ر بوضوح وج ة تظھ ي الحداث ط ف اومة والخل ة والمس . االزدواجي

ال المعاصرة للفالس ربيين أمث ه  Patocka Jan جون باتوتشكافة الغ ل في ذي يحل ى" ال ة المعن ه "أزم ي كتاب ف

يلة  "Masaryk"ماساريكموقف أستاذه  اه وس را إي دين المسيحي. معتب ى ال ودة إل ه الع ، بحيث نلمس في مواقف

ة في ال ة متجلي اه للعالج األخالقي و االجتماعي لما أصاب الحضارة الغربية من نزعة تدميري حروب، أو االتج

ذلك  د ك ة. وينتق ر المؤمن ي  نيتشهنحو االنتحار الذي يتزايد عند الشعوب غي ة الت ى النزعة الذاتي ذي ركز عل ال

ا األرضي يحاول أن : << باتوتشكاتقدس الجسد، وتقدس الھنا األرضي. يقول  ة وبالھن ه الذاتي إن نيتشه بنزعت

ه يدحض ميتافيزيقا ھدف الحياة اإلنسانية والت ذي أعطى ميل انط ال خلص من الطريقة التي تكونت بھا بواسطة ك

ن يفرض نفسه  ا األرضي ل إن الھن للميتافيزيقا توجھا جديدا بعد انھيار األنطولوجيا الالھوتية وبالنسبة لنيتشه ف

ق  ل عم ن أج راع م طر للص ا األرضي مض ادئ، ألن الھن ي الھ ور العقل ائل التط ثال بوس ت م د كون ا عن كم

ا األرضي وحده كانط . فقد انتقد )22(..>>.اإلنسان ه. ألن الھن ات قيمت ر إلثب اد في األخي الدين في البداية لكنه ع

ي تجعل  أ. كونتغير كاف لتحقيق الخير المطلق. أما  ة الوضعية الت ئ للمرحل د رأى أن التطور العلمي يھي فق

ل اإلنسان يؤمن بالعلم أكثر متجاوزا المرحلة الالھوتية والميتافيزيق دون أن يحي ى "الصراع"  كونتية، لكن ب إل

ذلك. إال أن  ة.  نيتشهكوسيلة ل ا األخالق المسيحية واليھودي وم عليھ ي تق دميريا وخاصة لألسس الت ده ت ان نق ك

ر  ول: "غي تروا يق م زردوس ذا تكل ي ھك ا. فف اتال وعنيف ان مق ون اإلنس ة أن يك روط الحكم ن ش ل م ث جع بحي

ذ ين، ھك اخرين، عنيف رتين، س ين أن مكث ي ح اتال." ف دا إال مق ب أب ن تح ا ل رأة، إنھ ا ام ة: إنھ دنا الحكم ا تري

ه وحده  مساريك"الصراع" حسب  ك، ألن ى الھنال ودة إل د من الع لن يولد إال إرادة التدمير الذاتي والعنف. فال ب

  يعطي لإلنسان قاعدة ميتافيزيقية وأساسا أخالقيا.

دين بالح آالن تورانيرى كذلك  ة ال د دخول أن عالق ه عن ة. رغم أن ي مازالت قائم الم الغرب ة في الع داث

ة نجد أن  العالم الغربي في الحداثة فإن الذين تفجر، لكن أجزاءه لم تختفي تماما. وفي الواليات المتحدة األمريكي

ي تراعي ضرورة  رة الت رام الدستور. وأن الفك ي لضمان احت الكتاب المقدس (اإلنجيل) معترف به كأساس دين

  ناد الحياة االجتماعية على القيم الدينية المشتركة تبقى قوية وفاعلة.است

د هللا يمكن القول أخيرا أن مشروع اإلصالح لم ينجح. ألنه لو نجح لما حصل االحتالل كما رأى ذلك  عب

ه العروي ه يغلب علي القول أن ى مشروع النھضة، ب دميري الشامل عل د الت ررا لممارسة النق يس مب ذا ل . لكن ھ
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ة المصالحةا تبدال عالق ى  لطابع التوفيقي والتلفيقي. وال يمكن اس ة عل ة أخرى مبني ين السماء واألرض بعالق ب

وم  ورة" بمفھ دالصراع والعداوة أو "الث و زي د أب ة. إن مشروع نصر حام وير الغربي اة لحظة التن ، بھدف محاك

ى أسس المصال ة عل اء الحداث اد بن ة أع ذلك يبقى رواد الحداثة عبر تطوراته التاريخي دين. ل ة مع ال حة والمھادن

ول  ا. يق ى حد م ة إل الجرأة والشجاعة الفكري ين ب إذ أرى أن فكر : << العرويالنھضة العربية اإلسالمية متحل

ى  الجرأة عل ار، ب رأي و االختي ة ال ل كل شيء بحري ادالنھضة يتصف قب ا  االجتھ ا وطني ا ديني اره واجب و اعتب

رأ ذه الج س ھ ا. نلم روف وأخالقي وب ص د يعق ده، عن د عب ون ومحم رح أنط د ف ع، عن د الجمي ة عن

  .)23(...>>والكواكبي
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  وظهور الفرق في اإلسالم  ئرالكبامسألة  

  محمد شتيوي
منذ العصر التأسيسي المبّكر أّن اإلسالم أّسس أّمة مستقلة من دون الناس تتمّيز  ظھر

بمواصفات خصوصية تحّدد روابط وحدتھا، وقد كان نزول القرآن بالبّينات، وحضور النبي 

عوامل مركزية في عصمة الجيل األّول القائد والمؤّسس إلى جانب حماسة االندفاعة األولى 

  من الفرقة زمن الوحي.

فقدت األمة غطاء العصمة المسّددة بالوحي،  -صلى هللا عليه وسلم- وحين توّفي الرسول 

مسؤوليات مواصلة بناء مشروع األمة الواحدة في غياب ضمانات الصواب وتحّملت 

تخطئة والتصويب ويصدر األحكام المطلق. فبعد أن كان النص الديني يمارس مباشرة فعل ال

 ً يرجع إليه المسلمون  مكتمالً  الفاصلة في الخالفات صار مصدرا مختوما، أو مرجعا قبليا

بواسطة االجتھاد غير المعصوم فيؤّولون منطوقه ويستنتجون المفاھيم مّما سكت عنه. ولم 

عيات أخرى باحثة تمنعھم المرجعية النصية الواحدة من االختالف، ليس ألّنھم أحدثوا مرج

عن العصمة كإجماع األمة وعصمة األئمة فحسب، بل ألّنھم اختلفوا في فھم النص الديني 

  رغم اتفاقھم على تحكيمه فيما شجر بينھم.

 :-تعالى–وقد تضّمن القرآن الكريم عّدة آيات تنھى عن الفرقة والفتنة واالختالف مثل قوله 

ا واْختـََلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهْم البَيِّنـَاُت وَأولِئَك َلُهْم َعذَاٌب  َوَال َتُكوُنوا كالِذيَن َتفَرَّقـُو {

ًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي  ِإنَّ الِذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشيَ { ) و105(آل عمران: }َعِظيمٌ 

   ).159(األنعام: َشْيٍء}

ّرق ال تشمل الخالفات الجزئية التي وغنّي عن البيان أّن مثل ھذه الّنصوص الّناھية عن التف

من التسامح المعقول مع  يمكن معالجتھا بالحوار الفقھي الذي أظھر فيه كبار األئّمة قدراً 

المخالفين مقّرين بأّنھم يتحّركون عموما داخل دائرة االحتمال، بحكم أّن اجتھاداتھم ھي 

                                                 
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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ب. وھم بناء على ذلك واجتھادات المخالفين ھي خطأ يحتمل الصواصواب يحتمل الخطأ 

بعيدون عن دائرة الذنوب واآلثام، ويجتھدون تحت غطاء األجر والثواب وإن أخطأوا، وإّنما 

عند الخطأ، وقد يتضاعف عند  يقع التفاوت بينھم في مراتب األجر الذي قد يكون واحداً 

  الصواب.

ويحدث  «البّينات»لكّن الخالف الذي تنھى عنه النصوص ھو الذي يصادم ما جاء من 

متدافعة إلى حّد التقاتل، ويحدث فتنة ھي أشّد من  «ِشَيًعا»الفُرقة في األّمة، ويمّزق وحدتھا 

القتل ال تصيب نتائجھا الظالمين الذين أحدثوھا فحسب، بل يبلغ شررھا األبرياء الذين ليسوا 

(األنفال: ا ِمْنُكْم خَاصًَّة}َلُمو وَاتَّقُوا ِفْتَنًة الَ ُتِصيَبنَّ الذيَن ظَـ { :-تعالى–طرفا فيھا كما قال 

25.(   

وبھذا يكون القرآن قد وضع الخالفات المشّتتة لشمل األّمة في دائرة ذنب عظيم ھو 

. وقد كان ھذا المصطلح حاضرا بقّوة في الخالفات المبّكرة حتى ُوصف زمن «الفتنة»

  .«كبرىالفتنة ال»النزاعات األولى على الخالفة في عھد الصحابة بأّنه عصر 

وما نظّن أّن المسلمين العاديين فضال عن العارفين منھم كانت تخفى عليھم المخاطر 

الكارثية للفتنة على المستويين الديني والسياسي، خصوصا وأّن النصوص الدينية التي تحّذر 

من الوقوع فيھا وتؤثـّم أصحابھا كانت كثيرة وكفيلة بأن تحدث في األّمة وعيا مضاّدا للفرقة 

  النزاع.و

لكّن اإلشكال ليس في غياب الوعي المضاد للفتنة وإّنما في غياب االتفاق على مقاييس 

مّتحدة أو متقاربة للتمييز بين الفاتن والمفتون، أو بين المذنب والبريء. ألّن كّل فريق من 

عا المتنازعين كان يضع نفسه في إطار الفرقة الناجية ويلزمھا تدّينا بالدخول في النزاع دف

، فصار الذنب بذلك تھمة متبادلة، للفتنة، ويّتھم اآلخرين بإحداثھا وبأّنھم أھل بدع وأھواء

  وصار الصالح أو تزكية الذات مقصدا يتجاذبه المتنازعون، ويتداعى عليه المّدعون.

وما نظّن أّننا نبالغ حين نؤّكد أّن مسألة الذنوب كانت محّركا مركزّيا لنشأة أغلب الفرق 

مية، وأّن مجمل مسائل الخالف وكبرياتھا األولى على الخصوص ترتّد في نھاية اإلسال

  التحليل إليھا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
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وليس في ذلك نفي للظروف التاريخية والعوامل الموضوعية التي تلّبست بھا بدايات النشأة 

تي أّدت إلى استحداث وبقية مراحل التكّون والتطّور، بل إّن تلك الظروف الواقعية ھي ال

مبادرات سياسية ومقاالت دينية رأتھا أطراف طاعة وصوابا، ورأتھا أطراف أخرى أخطاء 

ووصفتھا بأوصاف سلبية متفاوتة أو متقاربة كالكفر، والبدعة، والفسوق، والعصيان، ونحو 

ة، ير الطاعة والمعصيذلك، فاإلسالم دين معياري يقّوم معتقدات الناس وسلوكاتھم بمعاي

في الدنيا وأخرى في اآلخرة، لھذا تجد األتباع حريصين على االلتزام بما  ولذلك أحكام

  يرونه طاعة حذرا من الوقوع فيما يرونه معصية وذنبا.

ولقد كان لكل فرقة منطقھا الداخلي ومقاالتھا الراسخة التي تحّصن بھا مذھبھا معتقدة أّنه 

س، وأّن غيرھا من الفرق خرجت عن الحق الذي ھو الحق الذي خاطب به اإلسالم كافة النا

كانت عليه جماعة اإلسالم األولى في العصر التأسيسي وفي عصر السلف القريب الذي 

يليه، وھذا يعني أّن الفرقة تضع نفسھا في محور الطاعة وُتلقي بغيرھا في محور الذنب 

  وجحيم المعصية.

ّنفات الفرق أن يستنتج أّن تاريخ وليس من العسير على الناظر في كتب المقاالت ومص

الفرق اإلسالمية كان في جوھره تاريخا للخالف بقدر ما ھو تاريخ للذنوب أو للتبديع 

  والتأثيم المتبادلين.

  البدايات اآلثمة
لم يكتف المؤّرخون للفرق بالكالم على بدايات الخالف في لحظاتھا التاريخية المزامنة لنشأة 

أمعن عدد منھم في تأصيل التأثيم فتكلفوا إرجاع ذنوب مخالفيھم التكتالت المتنازعة، بل 

وشبھاتھم إلى بدايات قبل البدايات، أي إلى منطلقات أولى آثمة كانت البدايات الفعلية في 

نظرھم امتدادا لھا، فصار بذلك ما قبل التاريخ متحّكما في التاريخ، وكأّن التاريخ تاريخان: 

  الدة والظھور، وتاريخ ظاھر منبثق من رحم الحتميات القبلية.تاريخ قبلي مكنون وجاھز للو

ومن أشھر الذين تبّنوا ھذا التوّجه في تأصيل الخالف عبد الكريم الشھرستاني (ت: 

م) فقد وضع الفرق المخالفة ألھل السّنة موضع التھمة، ووصف مقاالتھم 1153ھـ/548

ور سابقة على نشأتھا فربطھا بشبھات بأّنھا شبھات، ثّم تكلـّف تأصيلھا بإعادتھا إلى جذ

  قديمة حصرھا في بدايتين: بداية أّول الزمان، وبداية زمان النبّوة:
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  ية أّول الزمان أو الكمون األّولبدا - 1

أّسس الشھرستاني جميع الشبھات التي حدثت في تاريخ العالم عموما والفرق اإلسالمية 

لم أّن أّول شبھة وقعت في الخليقة شبھة اع» :خصوصا على الخطيئة اإلبليسية األولى، فقال

إبليس لعنه هللا، ومصدرھا استبداده بالّرأي في مقابلة النص، واختياره الھوى في معارضة 

وھي  -عليه السالم- األمر، واستكباره بالمادة التي ُخلق منھا وھي النار على ماّدة آدم 

الناس يقة، وسرت في أذھان الطين، وانشعبت من ھذه الشبھة سبع شبھات، وسارت في الخل

  .1«حتى صارت مذاھب بدعة وضالل

ولّما لم تكن ھذه الشبھات السبع موجودة في القرآن والسّنة رجع إلى التوراة واألناجيل 

األربعة فجمعھا من مواضع متفّرقة وردت في بعضھا على شكل محاورات بين إبليس 

اغ الشھرستاني ھذه الشبھات في سبعة والمالئكة بعد األمر بالسجود واالمتناع عنه. وقد ص

أسئلة تعود في عمومھا إلى استشكال حكمة هللا تعالى في تكليفه بالسجود آلدم وتسليطه على 

  .2ئلة تثير قضايا الجبر واالختيارذريته بالوسوسة، وطرده من الجنة، ونحو ذلك من أس

لفة منھا، فتكلـّف ربط أبرز ثّم ختم تفصيله لھذه الشبھات ببيان انشعاب مقاالت الفرق المخا

بما رآه يطابقھا من مقاالت الروافض والخوارج والجبرية والقدرية والمعتزلة والمشبھة 

  .3شبھات إبليس

وليس من غرضنا متابعة تفصيل ما ذكره بالتحليل والنقد وإّنما الذي يھّمنا تسجيل المنطلق 

لى نفسه في البداية عدم ّنه شرط عالتأثيمي الذي أّسس عليه مقاالت الفرق المخالفة رغم أ

. فقد بدأ كالمه على تاريخ الفرق بمنھج غير تاريخي مدعوم بنصوص يعتقد أّنھا 4التعّصب

محّرفة، إذ المھّم عنده إبراز ھذا الحكم المعيارّي المخّطئ، وبيان أّن كّل ما يقوله المخالفون 

، وھم لم يفعلوا سوى أن أثاروا من كان في البدء كامنا في شبھات الخطيئة اإلبليسية األولى

  جديد ما قاله إبليس في أّول الزمان، فاستشكلوا ما استشكل وفّصلوا ما أجمل.

 ولم يشأ الشھرستاني أن يربط شبھات الفرق بالخطيئة اآلدمية األولى، ليس ألّنه كان عاجزاً 

وفي ذلك متنّفس ، عن تكلـّف التخريجات المالئمة، وإّنما بسبب أّن ذنب آدم غفره هللا له

تيسيري للفرق اآلثمة عنده. أّما خطيئة إبليس فلم تعقبھا توبة وال غفران بل إنظار إلى يوم 
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البعث ووعيد بالخلود في النار، وبما أّن مصيره البائس يشمل أتباعه فھو يشمل الفرق التي 

  أظھرت شبھاته التأسيسية وعملت على نشرھا في األّمة.

  للحوار والتوّحد. الخالف بھذه الطريقة يترك مجاالً وما نظّن أّن تأصيل 

  الثاني  بداية زمن النبّوة أو الكمون - 2

 أن أّكد الشھرستاني أّن شبھات آخر الزمان مطابقة لشبھات أّوله قام بتأصيل ثانٍ بعد 

كما » :فقال -صلى هللا عليه وسلـّم-للخالف خّصصه بأزمنة النبوات ثّم بزمن نبوة محمد 

الشبھات التي في آخر الزمان ھي بعينھا تلك الشبھات التي وقعت في آخر قّررنا أّن 

الزمان، كذلك يمكن أن يقّرر في زمان كل نبي، ودور كل صاحب ملة وشريعة أّن شبھات 

أّمته في آخر زمانه ناشئة من شبھات خصماء أّول زمانه من الكفار والمنافقين، وأكثرھا من 

ي األمم السالفة لتمادي الزمان، فلم يخف في ھذه األمة أّن المنافقين وإن خفي علينا ذلك ف

يرضوا بحكمه فيما  ، إذ لم-عليه السالم-شبھاتھا نشأت كلھا من شبھات منافقي زمن النبي 

، وشرعوا فيما ال مسرح للفكر فيه وال مسرى، وسألوا عّما منعوا من كان يأمر وينھي

ثّم بّين أّن  .5«فيما ال يجوز الجدل فيهالخوض فيه والسؤال عنه، وجادلوا في الباطل 

لفرق كالبذور، وأّن شبھات ا -صلى هللا عليه وسلـّم-اعتراضات المنافقين في زمن النبي 

  .6التي ظھرت بعد ذلك كالزروع

وھكذا صار تاريخ الفرق الضالـّة بالشبھات كامنا في زمن سابق ھو زمن النبوة، وجميع ما 

- ن البذور التي أّسسھا المنافقون باعتراضاتھم على النبي قالوه إّنما ھو زروع ظھرت م

  .-صلى هللا عليه وسلـّم

وليس مھّما بعد ھذا التأصيل أن نقرأ التاريخ الفعلي للفرق، وال أن نبحث عن صيغ معقولة 

إلدارة الخالف وتذليل صعوباته، ألّن زمن النبّوة الذي أّسس أصول الطاعة والصالح ھو 

بذور المقاالت اآلثمة، ولم تفعل الفرق المخالفة سوى أن أظھرت زروع الذي تأّسست فيه 

. فالتاريخ الالحق قدره -صلى هللا عليه وسلـّم-البذور التي أنشأھا المنافقون وخصوم النبي 

كامن في التاريخ السابق، وبداية الخالف بدأت قبل البداية، ومصير النزاع ُحسم فيه منذ 

  العصر التأسيسي.
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وإن لم  ون الشھرستاني قد أغلق منافذ التفاھم منذ المنطلق، ألّن موقفه ينضج تكفيراً وبھذا يك

يصّرح به لفظا، إذ ليس فوق ربط شبھات الفرق بشبھات إبليس والمنافقين تھمة، والجميع 

بھذا االعتبار مخلـّدون في الّنار. أّما التاريخ الذي كتبه في بقية الكتاب فھو بناء على ھذا 

ليس تاريخا موضوعيا، بل ھو تاريخ أخطاء المخالفين وفضائحھم قصد التحذير  التأصيل

  من الوقوع فيھا واالفتتان بھا.

  ات الفعلية أو تاريخ ظهور الذنوبالبداي

صلى -بدأ أبو الحسن األشعري كالمه عن الخالف بين المسلمين من بدايته الفعلية بعد النبي 

في أشياء كثيرة  -صلى هللا عليه وسلـّم-اس بعد نبّيھم اختلف الن»فقال:  -هللا عليه وسلـّم

ً ضلـّل فيھا بعضھم بعضا، وبرئ بعضھم من بعض، فصاروا فِ  ً  رقا  متباينين، وأحزابا

  .7«أّن اإلسالم يجمعھم ويشتمل عليھممتشّتتين، إالّ 

على  وال يكون التضليل إالّ بناء لقد كان وقود الخالف منذ البداية ھو التضليل المتبادل،

اتھام بالعصيان والخروج عن الحق، وترتب على ذلك تمايز المسلمين حسب تكتالت متباينة 

  سميت فرقا من الفُرقة واالفتراق، وتعّمق بينھا أسلوب التعامل على أساس الوالء والبراء.

ورغم ھذا اإلطار التأثيمي األسود الذي أّطر به األشعري افتراق األمة فإّنه لم يتجّرأ على 

خراج الفرق المختلفة أو بعضھا من دائرة اإلسالم، فالجميع مع ذلك تجمعھم رابطة اإلسالم إ

مقاالت اإلسالميين واختالف »ويشتمل عليھم اسمه، وھذا الكالم منسجم مع عنوان كتابه: 

، فأخطاؤھم أو ذنوبھم واختالفاتھم لم ترفع عنھم غطاء اإلسالم ولم تحّولھم عن «المصلين

  حدة التي يتجھون إليھا في الصالة.قبلتھم الوا

ثّم شرع األشعري إثر ذلك مباشرة في بيان بدايات الخالفات السياسية األولى التي شّتتت 

األّمة إلى أحزاب وامتّدت آثارھا إلى عصره الذي كان فيه أحد أبرز المتكلمين، فكانت 

ختالف السقيفة وبيعة جميع البدايات التي ذكرھا متمحورة حول مسألة اإلمامة، فقد ذكر ا

 ً ً  أبي بكر ومّر سريعا يذكر في عھد  على أّيام عمر بن الخطاب دون أن يالحظ اختالفا

ُولـّي عثمان بن »، ثّم بّين أّن المشاكل الكبرى بدأت فعال لّما -رضي هللا عنھما- الشيخين

قموا عليه من ، وأنكر قوم عليه في آخر أّيامه أفعاال كانوا فيما ن-رضوان هللا عليه- عفان 

 ،8«ذلك مخطئين، وعن َسَنِن المحّجة خارجين، فصار ما أنكروه عليه اختالفا إلى اليوم
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 ً آخر يوافقھم األشعري خّطأوا  فالناقمون على عثمان اعتبروه مذنبا في حق األّمة، لكّن فريقا

  ھؤالء الناقمين عليه، ولم يحسم ھذا الخالف، وبقي مستمّرا في األمة.

د ذلك جريمة مقتل عثمان واشتّد النزاع في تقويم أفعاله وصار ذلك اختالفا ثّم حصلت بع

  .9لناس إلى اليوم كما قال األشعريبين ا

وھذا : »واختالف الناس في إمامته ثم قال -رضي هللا عنه-وذكر بيعة علي بن أبي طالب 

  .10«اختالف بين الناس إلى اليوم

تحكيم وظھور الخوارج، وختم كالمه كعادته وتوّقف أخيرا عند معركة صّفين وحادثة ال

  .11ّن ذلك صار اختالفا إلى اليومبتأكيده أ

وھكذا يرى األشعري أّن تاريخ االختالف الالحق محكوم بتاريخ االختالف السابق، والسبب 

في ذلك أّن االختالفات األولى التي أوقدت جذوة الفرقة لم تحسم دينيا وإن حسمت قتاليا في 

ك، وسياسيا بمبايعة معاوية. فقد كان ھذا الحسم قائما على الغلبة السياسية التي بعض المعار

بقادر على أن يجّمد الخالف في فرضھا الواقع بظروفه المعقدة. وما كان السلطان السياسي 

  البعد الديني العميق ألزمة االفتراق.

بمقاييس الطاعة  والمقصود بالبعد الديني ھنا ھو تقويم أفكار المختلفين وممارساتھم

والمعصية أو الحسنات والذنوب، وعليه فإّن الخالفات األولى وما ترتب عليھا من نظريات 

وإن أخذت بعدا سياسيا ظاھرا فھي دينية باألساس، ويؤّيد ذلك أّن علم الكالم حين صار 

ينصّب على محور االنحراف السياسي »علما نظريا لم يكن الحديث فيه كما الحظ فان إيس 

  .12«بقدر ما كان حديثا منحصرا في اإلثم والمعصية

ّ والحاصل أّن الخالفات السياسية األولى قبل أن تتطّور إلى مرحلة التنظير الكالمي مث لت ـ

ً  عداً مسألة الذنوب فيھا بُ    رق الناشئة.يمكن مالحظته من غير تكلـّف في مقاالت الفِ  مركزيا

ا على إنكار التحكيم وتأثيم القائمين به إلى حّد فقد تأّسس موقف الخوارج الذين قاتلوا عليّ 

التكفير، وقد أدانوا بذلك الطرفين المتحاكمين، ثّم تجاوز مذھبھم خصوص ھذه الحادثة 

على وروا الخلفاء وسائر القعدة الذين لم يثدينون الظلم السياسي عامة ويكّفرون فصاروا يُ 

  .13الظلم
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ھم، وقّرروا االنعزال عن مشايعة أي طرف من واستعظمت طائفة تأثيم المسلمين وتكفير

األطراف المتنازعة فظھر بذلك مذھب اإلرجاء الذي اجتھد أصحابه في التخفيف من 

  في اآلخرة. -تعالى–المغاالة في تضخيم الذنوب مرجئين الحكم النھائي في ذلك إلى هللا 

رضي هللا -طفي لعلي أّما الشيعة فقد كان مذھبھم في البداية عبارة عن والء سياسي وعا

. لكّن المذھب 14يته الفذة وفي مناصرته ضد خصومهظھر في صورة التعلق بشخص -عنه

رضي - الشيعي لم يتكون فعليا ولم تصبح الشيعة فرقة متميزة إالّ بعد جريمة مقتل الحسين 

تحث أھل البيت وأنصارھم على م وھي الذنب األكبر الذي اس680ھـ/61سنة  -هللا عنه

  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 

رغم أّنه جاءھم إلى  الشعور بالذنب، ألّنھم أحّسوا بأّنھم خذلوا الحسين ولم يھّبوا إلى نصرته

العراق لتخليصھم من ظلم بني أمية. وقد عرفت ھذه الحركة الشيعية األولى باسم 

وكان يتزّعمھا سليمان بن ُصَرد، وال سبيل في نظرھم إلى التوبة من ذنب  «التّوابين»

  .15تل قاتليه أو الموت في سبيل ذلكالتقاعس عن نصرة الحسين سوى الثأر بق

بعد ذلك كالمھم في الذنوب فأّسسوا نظريتين متقابلتين أوالھما عصمة ثم طّور الشيعة 

األئمة من الذنوب، واألخرى القدح في عدالة الصحابة وتأثيمھم ألّنھم كانوا شاھدين على 

  اغتصاب اإلمامة من أھل البيت.

ة فإّن ومع أّن الجبرية والقدرية األوائل لم يكونوا يمثـّلون فرقتين بأتم معنى اصطالح الفرق

مقالتيھما في القدر ترتّدان في النھاية إلى موقف ظاھر من الذنوب المرتكبة في الخالفات 

، ألّن القول بالجبر يترتب عليه إلغاء مسؤولية المذنبين عن أعمالھم، أّما السياسية أو غيرھا

ل نفي القدر السابق وإثبات استئناف األمر بغير تقدير قْبلي مؤثـّر فيترتب عليه تحمي

  تھم الحّرة.امسؤولية أعمالھم التي ارتكبوھا بإراد مرتكبي المعاصياألمويين وسائر 

  نظريات الذنوب
بعد أن تكّونت الفرق اإلسالمية واتضحت معالم التمايز بينھا اتجه الخالف اتجاھا تنظيريا 

ً انتھى بتأسيس علم الكالم بوصفه عِ  ً  لما تھا تھتم فيه كل فرقة باإلبانة عن مقاال نظريا

  واالحتجاج لھا ودفع شبه الخصوم.
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في الخالفات األصلية وفي جّل  ولّما كان ھاجس تخطئة الخصوم وتبرئة الذات حاضراً 

المقاالت النظرية الالحقة تضّخم الوعي بمسألة الذنوب التي كان لھا دور مركزي في 

 ً اسمان  في التنظيرات الكالمية، وصار لھا متميزاً  االفتراق حتى وجدت لھا مكانا

  مخصوصان:

وھو مصطلح يصّرح بمرتبة الذنب الذي ھو موضع  :«مسألة مرتكب الكبيرة» أولھما:

إشكال، إّنه الكبيرة التي خّصتھا نصوص القرآن والسّنة بوعيد شديد اللھجة، وال تنفع فيه 

  سوى التوبة.

نظري، وھو مصطلح مرّكب يغلب عليه التعميم ال :«مسألة األسماء واألحكام» ثانيھما:

ويقصد به االختالف في األسماء التي تطلق على مرتكب الكبيرة، ھل ھو مؤمن أو فاسق، 

أو عاص ال تخرجه معصيته من مسّمى اإليمان ؟ أّما األحكام فالمراد بھا ما يحكم به في 

الدنيا واآلخرة على مرتكب الكبيرة بعد تسميته باسم من تلك األسماء المختلف فيھا. وأحكام 

تتعلق بالوالء والبراء، والمقاتلة، والنكاح، والتوارث ونحو ذلك، أي ھل يعامل معاملة  الدنيا

عضوا معترفا به في أمة المؤمنين ؟ أّما أحكام اآلخرة فتتعلق بالمصير المسلمين بوصفه 

إلى الجّنة ودرجاتھا، أو إلى النار ودركاتھا، مع الكالم على مدة البقاء فيھا لمن دخلھا 

  كبائر من غير توبة، ھل ھي مؤقتة أو ممتدة في خلود ال نھائي ؟مرتكبا لل

وقد تشّعب الكالم على ھذه المسألة فصار يشمل عّدة قضايا كمفھوم اإليمان، والفرق بين 

الكبيرة والصغيرة، والتوبة، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، واالستحقاق، وإحباط 

التي تدور حول محور الطاعة والمعصية وتھدف  األعمال وغير ذلك من األحكام المعيارية

  إلى تقويم معتقدات الناس وأعمالھم.

وليس من غرضنا تفصيل مختلف النظريات بأدلتھا، فھي مبسوطة في كتب علم الكالم، 

  وإّنما تكفينا في ھذا السياق اإلشارة السريعة إلى أشھرھا.

في صحته، لذلك كان الذي أذنب فالمشھور عن الخوارج أّن العمل ركن من اإليمان وشرط 

ألّنه أخّل بشرط من شروط صحة اإليمان، وبعد ثبوت اسم  بارتكاب كبيرة عندھم كافراً 

الكفر في حقه فإّنه ال تجري عليه في الدنيا أحكام المؤمنين من نكاح وإرث، ونصيب في 

فھو الخلود في الغنيمة والفيء، وصالة جنازة ودفن في مقابر المسلمين، أّما حكمه األخروي 

  النار. وھم بھذه النظرية الصارمة يعتبرون من الوعيدية.
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أّما اإلباضية فقد كانوا أقّل حّدة من الخوارج، ألّنھم وإن وافقوھم في تسمية صاحب الكبيرة 

كافرا فقد خالفوھم في مفھوم الكفر، إذ الكفر عندھم كفران: كفر ملـّة أو شرك، وكفر نعمة 

ا على الخوارج قولھم في التشريك ورأوا أّن المخطئ من أھل التأويل غير شرك، لذلك رّدو

  .16ير شرك ما لم يكن راّدا للمنصوصكافر كفرا غ

ّنھم سّموا ل له رتبة متأخرة عنه، لذلك قيل إوليس العمل عند المرجئة ركنا في اإليمان، ب

ّية والعقد، ويقولون ال مرجئة ألّن من معاني اإلرجاء التأخير، فھم يرون تأخير العمل عن الن

تضّر مع اإليمان معصية وال تنفع مع الكفر طاعة. واإليمان عندھم ھو محض المعرفة با 

، فمن عرف هللا وأحّبه بقلبه فھو مؤمن ال يضّره ترك الطاعات، وال يعّذب على -تعالى–

  .17ل يدخل الجّنة بإيمانه ال بعملهذلك في اآلخرة، ب

سمين وحكم بين الحكمين، فقالوا ث لمرتكب الكبيرة عن اسم بين اإلحوتكلـّف المعتزلة الب

إّنه ليس كافرا وال مؤمنا بل ھو فاسق، والفاسق ال يحكم عليه بحكم الكافر وال بحكم 

المؤمن، وإّنما ُيفرد له حكم ثالث ھو الذي اعتبروه منزلة بين المنزلتين، ومعنى ذلك عندھم 

ثواب دونه، والعقاب عقابان، عقاب عظيم وعقاب دونه. أّن الثواب ثوابان، ثواب عظيم و

والفاسق ال يستحق ثوابا كالمؤمن، وال عقابا عظيما كالكافر والمنافق والمرتد، بل يستحق 

. وھم 18ھي منزلته الوسطى بين المنزلتينعقابا أخرويا في جھّنم دون العقاب العظيم وتلك 

إن خالفوا الخوارج في التسمية فقد وافقوھم في بھذا المعنى يعتبرون من الوعيدية، ألّنھم و

الحكم، وھو الخلود في النار، ولسنا نرى في ذلك منزلة وسطى بين المنزلتين، ألّن جھّنم 

  بعذابھا العظيم والذي دونه كلھا منزلة واحدة في العذاب تقابل منزلة الجنة بدرجات نعيمھا.

دھم وال شرط صّحة، بل ھو شرط كمال أّما أھل السنة فالعمل ليس ركنا في اإليمان عن

ومتّمم من متّمماته، إذ اإليمان محمول على أصله اللغوي الذي ھو التصديق. وبناء على 

ذلك فإّن مرتكب الكبيرة فاسق بذنبه لكّنه مؤمن مع ذلك. والفاسق مخاطب باألحكام 

في أحكام  الشرعية من صالة وزكاة ونحوھما كما يخاطب األتقياء، ويجري مجرى المؤمن

 ّ ى عليه ويدفن الدنيا فُيْسھم له في المغنم، ويصرف إليه سھم المصالح، ويذّب عنه، ويصلـ

  .19في مقابر المسلمين
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، أّما الحكم عليه في اآلخرة بالعقاب فلم يجزموا به، بل فّوضوه إلى مشيئة هللا تعالى

ه إذا لكنّ  20فرة زالّتهفي األخرى، كما جّوزوا مغ وجّوزوا استحقاق المؤمن العاصي العقاب

  .21ُعوقب ال يخلـّد في النار

والحاصل أّنھم جمعوا في حق صاحب الذنب الكبير بين صفتين ھما اإليمان والفسق، ولم 

يروا في ذلك أّي تناقض، ألّنھما ال يتعلقان به من جھة واحدة، واإليمان والفسق جنسان 

موضوعه التصديق، والثاني موضوعه  مختلفان يمكن اجتماعھما من غير تدافع، إذ األّول

  العمل.

ورغم ما في ھذه النظريات المختلفة من إشكاليات استداللية يطول تفصيلھا ويصعب حلـّھا 

فإّن اإلشكال األكبر إّنما يظھر عند التشخيص العملي، أي عند تعيين المذنبين وتسمية 

برجال الماضي الذين بدأ أشخاصھم والحكم عليھم وعلى أتباعھم. وھو تشخيص يبدأ أساسا 

  معھم الخالف ويمتّد 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 األّول، وقد اختلفت أحكامھم 

اوح بين العصمة الخالصة والتكفير الخالص وبين ھذين الحكمين أحكام اختالفا كبيرا يتر

أخرى كالتعديل، والتفسيق، والتبديع أو البحث عن األعذار، أو تكلـّف التھم ونحو ذلك مّما 

  كتب الخالف األكبر. هزخرت ب

وبذلك صار لكل فرقة تاريخھا المثالي الخاص وسلفھا الصالح الذي تذّب عنه، وأصبح 

ف المذاھب في الحاضر مثقال بالنزاعات التاريخية المستصحبة، وعندما يتطاير شرر اختال

فريق يريد أن يأخذ اآلخر بجريرة أسالفه  النزاع ويصل إلى مستويات قصوى ترى كلَّ 

  الذين ينتمي إليھم نظريا وتاريخيا.

  من التذنيب إلى التخصيب
ً ظھر لنا مّما تقّدم أّن الذي أّجج نيران الفتنة األ ليس ھو  ولى واستدام حضورھا قرونا

الخالف ذاته وال األفعال المختلفة أو الممارسات السياسية ذاتھا، وإّنما ھي األحكام المعيارية 

 ً ، فقد طغى التنظير للذنوب على التنظير للتوبة، وغلب التشّدد أو تكفيراً  التي تقطر تذنيبا

  نطق حسن الظّن بالمؤمنين.على التسامح، وقام منطق االتھام المتبادل مقام م
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والسؤال المطروح ھو إلى متى سيستمّر االفتراق القديم متحّكما في االفتراق الحديث ؟ وھل 

يمكن التوبة من تاريخ التأثيم بإنتاج تاريخ جديد متحّرر من الوالء للفرقة الواحدة ومتقّيد 

  بالوالء لألّمة الواحدة ؟

ان وجوبه على األّمة، ألّن الوحدة مطلب صريح بغير إّن عسر ھذا المقصد ومثاليته ال يلغي

خالف، والفتنة مأزق قبيح بغير خالف أيضا. وإذا كان تحقيق ھذا الواجب عسيرا فقد شرع 

اإلسالم مبدأ التيسير بقدر الحاجة والضرورة، وأّسس قاعدة الترّخص، وفتح إمكان التدّرج 

  في تحقيق المطالب العليا.

ف ليس مطلبا واقعيا، فإّن تجريمه ليس حتميا، والمطلوب ھو إتقان فّن وإذا كان إلغاء الخال

  إدارة االختالف.

والذي يھّمنا 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.

وطن العسر يكمن في أّن التخلـّي عن تأثيم المخطئين يخالف لكّن جوھر اإلشكال أو م

ظواھر النصوص التي حضرت فيھا األحكام المعيارية بكثافة ال تنكر، فكيف نجّوز ألنفسنا 

في الفكر والسلوك ويحث  والخاطئينرفض المنھج القرآني الذي يشّدد النكير على المذنبين 

  على الطاعة واإلصالح ؟

يمكن أن يقال في نسبية الفھم البشري لمعايير التخطئة والتصويب في  وبقطع النظر عّما

القرآن، فإّن أكثر إشكاليات االفتراق األّول والتنازع المستمّر سببھا اإلفراط في تزكية النفس 

واّدعاء امتالك مفاتيح النجاة، مع الحرص على تشخيص المخطئين من المخالفين وتعيينھم 

  ائي.فيما يشبه التحقيق القض

وھذان األمران مخالفان للمنھج القرآني بوصفه كتابا قّيما ومقّوما، فطريقته في التعميم 

وترك التعيين ظاھرة ال في القصص الماضية واألمثال فحسب، بل في الكالم على األخطاء 

الحادثة في واقع النزول أيضا. صحيح أّنه كان يذكر الجماعات المخالفة من الكفار واليھود 

افقين، لكّن المفاصلة الدينية مع ھؤالء كانت صريحة، وھو مع ذلك لم يكن يسّم والمن

أشخاصھم، بل كان تارة يعّمم وأخرى يستعمل أسلوب التبعيض. أّما بالنسبة إلى المسلمين 

فال يوجد في القرآن موقع تقويمي بالتصويب والتخطئة أو بالمدح والذّم يذكر فيه شخص 

  األسماء عن طريق روايات أسباب النزول.بعينه، وإّنما تعرف بعض 
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فالذي يھّم القرآن ھو بيان قيم الخير والتحذير من األخطاء اآلثمة بقطع النظر عن 

األشخاص. وإذا كان هللا تعالى الذي ھو أعلم بخلقه من خلقه ومحيط بالسّر وأخفى لم يعّين 

ر أن يجزم بذلك إالّ على سبيل الناجين األتقياء وال المذنبين األشقياء فأّنى لغيره من البش

   ! الظاھر أو الظّن والرجم بالغيب

َوْهَو    إنَّ رَبََّك ُهَو أْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيـلِهِ { :- تعالى–ومن اآليات الدالة على ذلك قوله 

واآلية واضحة في أّن تمييز أعيان الضالين عن أعيان  )125(النحل: أْعَلُم بِالُمْهَتِديَن}

ين ال يعلمه حق العلم إال هللا تعالى، وھو لم يذكر أسماءھم، وإّنما مّيز لنا بين الضالل المھتد

والھدى، أّما الضالون والمھديون فلم يبّينھم. وتأكيده تعالى على أعلمّيته بذلك يفھم منه النھي 

  عن ممارسة فعل التزكية والتضليل.

) وھو صريح 32(النجم: ُهَو أْعَلُم بَِمِن اتَّقَى}  مْ فـَالَ ُتزَكُّوا أْنُفَسكُ {:-تعالى–ومن ذلك قوله 

   في النھي عن تزكية الذات وتفويض علم ذلك إلى هللا وحده.

أن يمّن على اآلخرين بالصالح مھما كان مستكثرا من الخير، وال اّدعاء  وال يجوز للمسلم

أن يعامل نفسه النجاة والتقوى مھما كان ظاھره منبئا بذلك، بل ينبغي عليه فردا وجماعة 

باالتھام وأن يحاسبھا باستمرار على التقصير في حق هللا تعالى وحق اآلخرين. لھذا أقسم 

هللا في سورة القيامة بالنفس اللّوامة تأسيسا لمنھج النقد الذاتي، إذ اإلحساس بالكمال وھم 

النقد ينتج سلوك االفتخار ويعّطل االجتھاد في طلب المزيد، ويسكت ألسنة اآلخرين عن 

  والمحاورة.

خة لالفتراق الوقوُع في دائرة  وأكثر ما ُيخشى من شيوع منطق التزكية المذھبية المرسِّ

اّلِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَحيـَاِة  {: - تعالى–ُحسبان اإلحسان مع ضالل السعي كما قال 

ا اّدعت كل فرقة أّنھا تمتلك ). فإذ104(الكھف: َن أنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا}الدُّْنيـَا َوَيْحِسُبو 

الحقائق المطلقة وأوصدت أبوابھا على ما تراه يقينا وظّنت أّنھا ُتحسن صنعا بتأثيم سلف 

دون سلف وتذنيب خلف دون خلف، فإّن واجب الوالء العام لألّمة يتعّطل وكفى بذلك ذنبا 

   مناقضا إلحسان الصنع.
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فاق االختيار في ظّل ثوابت األمة ووحدة والحاصل أّن االختالف مطلوب للتنّوع وتوسيع آ

االنتماء إلى اإلسالم، ومّما يساعد على ذلك معاملة الذات بالنقد والمحاسبة، ومعاملة 

  اآلخرين بحسن الظّن والتماس المعاذير بدال من التجريح والتذنيب.

نسأل عندما نقع أّما الذين افترقوا أّول مّرة فلسنا مسؤولين في حاضرنا عّما وقعوا فيه وإّنما 

فيھم باالتھام ونقذفھم بالكبائر. وھذا ھو كسبنا الذي نسأل عنه، فكأّننا فرغنا من حّل 

إشكاليات الحاضر ولم يبق لنا إالّ تصفية الحساب مع تاريخ نستصحبه باألحكام المعيارية، 

بكّل  -لىتعا–فإذا بنا نعيد إنتاج االفتراق القديم بدال من البحث عن وفاق حديث. وقد قال 

وَن َعمَّا َكاُنوا  تِْلَك أُمٌَّة قَْد خََلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسألُ { :وضوح

   ).134(البقرة:َيْعَمُلوَن}

فھل يمكن التوبة من النزاع حول تعديل التاريخ وتجريحه واالستغفار عن ذلك بالنظر إليه 

  اصة وسياقاته التي أنتجته ؟نظرة تاريخية تربطه بظروفه الخ

وھل يمكن التكفير عن تذنيبنا المتبادل بتفعيل عوامل النقد الذاتي وبالتخلـّي عن النزاع 

  الكئيب تأسيسا لحوار خصيب ؟ 

  ذلك سؤال نطرحه على كل من يھّمه أمر الوالء لألّمة.
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 واشكاالتــهأخالقيات السلوك الديني 
  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 
باعه رواية والتنكيل بأت الذين اضطھدھم اليھود والرومان من خالل صلب نبيّھم في

م) 312( نوحوارييه وظّل ھذا القدر يالحق المسيحيين األول حتّى عصر قسطنطي
تشجيعھم والتساھل مع المسيحيين  1«براءة ميالنو» الذي اعتنق ھذه الديانة وأقّر في

ديانة الفظھرت الرھبنة وبنيت األديرة واعتنق الكثيرون ھذه الديانة التي أصبحت 
. وبقدر ما يمثل ھذا الحدث تركيزا للمسيحية وتثبيتا يةالرومان إلمبراطوريةل الرسمية

لھا يمثل أيضا دخوال في حقبة لم تنته إلى حّد اآلن من الخالفات واالنشقاقات 
  والتعصب واالضطھاد الديني.

لقد اتسمت ھذه الحقبة بتشابك معقّد بين المذاھب الوثنية التي بقيت محتفظة بمراكز 
سفية فكثرت األناجيل واّدعت كّل فرقة أّن الحقيقة في قّوة واليھودية واآلراء الفل

من الكنيسة  2الطردو اللّعنحوزتھا وعلى أساس ذلك نشأ تاريخ طويل يقوم على 
ندري تضلّع م) وھو كاھن اسك336-256وأّول من طاله ھذا اإلجراء ھو آريوس (

زلية المسيح . لقد أّدت به مجادالته في العقيدة إلى إنكار أفي الالّھوت والفلسفة
واإلقرار ببشريّته بدافع توحيدّي فأدخله ذلك في تصادم صريح مع بطرس بطريرك 
اإلسكندرية. والتجأ  اإلمبراطور قسطنطين بعد أن استولى على الشرق إلى الحّد من 

(وقد أصبح التئامھا تقليدا إلى المجامع  نقسامات التي بدأت تعصف بمملكتهاال
لعن آريوس ونفيه وأنصاره م) فأقّر 325دة (سنة قصد توحيد العقيمتواصال) 

ووضع قانون تأليه المسيح، كما تّم االعتراف بأربعة أناجيل  األساسيين وحرق كتبه
  فقط (متّى ولوقا ومرقس ويوحنّا).
أنشا فيھا كنيسة نة روما الجديدة التي اتخذت اسمه وبعد أن أسس ھذا اإلمبراطور مدي

كس) وعيّن عليھا بطريركا مساويا لبطاركة اإلسكندرية كبيرة (كنيسة الروم األرثوذ
وألغى قرار لعن آريوس وعفا عنه وأنطاكيا ونّصب نفسه الرئيس األعلى للكنيسة 

عندما أصبح فلؤوديوس  . ولكن األمر تغيروفي المقابل لعن أثناسيوس ونفاه
ة وقرر مجمع القسطنطينية سناضطھد أتباع آريوس ) فقد 395-379امبراطورا (

  م أّن روح القدس ھو روح هللا وحياته.382
وبعد أن تحولت أسقفية روما إلى بابوية تعلن سيادتھا على كنائس روما وقرطاجة 

اإلنجيل إلى الالّتينية وألّفت المراسم البابوية عاد الصراع لينشأ  ةترجمبعد أن تّمت و
ول طبيعة وكنيسة القسطنطينية ح 3من جديد ولكن ھذه المرة بين كنيسة روما

وتم التنصيص في  لعن نسطور ونفيهم) 431المسيح، فقد تم في مجمع أفسس األول (
  .قانون اإليمان بأن مريم العذراء والدة اإلله

دة فقد بّرأه أّما ديسقورس أرطاخي الذي أقّر بأّن للمسيح طبيعتين في طبيعة واح
م) إالّ أن أسقف 449مما نسب إليه خالل مجمع أفسس الثاني(بطريرك اإلسكندرية 

 وتقرر لعنه ومن شايعه ونفيهروما ليو األول لم يعترف بقرارات ھذا المجمع 
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وتقرير أن للمسيح طبيعتين منفصلتين األمر الذي أّدى إلى عدم اعتراف الكنيسة 
ه وأفضى ذلك إلى انفصال الكنيسة ة بھذا المجمع وبالمجامع التي تلتالمصري

األرثوذكسية أو المرقسية)  (أولكنيسة القبطية المصرية واستقاللھا تحت اسم ا
م) على 565-527ولّما انتصر اإلمبراطور جستنيان ( ،ويرأسھا بطريرك اإلسكندرية

إيطاليا ودخلت جيوشه روما فرض على البابا جليوس مذھب الطبيعة الواحدة فرفض 
  .إلى القسطنطينية ترحيله وقعف

سم في قول يوحنا مارون بالطبيعة المزدوجة ولما انعقد مجمع القسطنطينية الثالث للح
للمسيح والمشيئة الواحدة تقرر أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين ولعن من يقول بغير 

  ذلك وطرد ولذلك انفصلت طائفة المارونية ولحقت بالكنائس المنفصلة.
أن السلوك  في اإلشارة إلى ھاليس مقصدنا مجرد سرد األحداث والوقائع وإنما اعتماد

ديني المسيحي نشأ منذ البداية على مسائل خالفية لم تتعلق فقط بالمؤسسة وإنما ال
ب كما أن تدخل بالتعصّ في الغالب مشحونة باألسس واألصول وكانت ھذه الخالفات 

يفضي إلى مزيد كان السلطة اإلمبراطورية من أجل التوحيد وتجنب الشقاق غالبا ما 
إضافة ايد من التحّدث عن مسيحية واحدة محوھو أمر يمنع الدارس ال من االنشقاق.

التي ية ّن ما يقّره مجمع غالبا ما ينقضه مجمع آخر ورغم ھذه الصبغة النسبأإلى 
  قرار يتّخذ دوما صبغة الحكم اإللھّي.كّل يؤّكدھا تناقض القرارات فإّن 

II 
 اإلصالح الكنسي وأخالقيات السلوك الديني

ن تقتسمان الجزء األكبر من ديانات الشعوب الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية اللتا
يقوم تاريخھما المشترك على صراعات مريرة إذ أن تاريخ التعامل بينھما  4اليوم

  حافل بالصراع وھو أبعد ما يكون عن التسامح أو التواصل.
فمن قبيل التسرع في الحكم القول إن حركة اإلصالح قد جلبت معھا التسامح الديني 

الطرف اآلخر وھذا ما عاتق كل طرف على  افي الحقيقة تھما ومسؤولية يلقيھإذ نجد 
يدفع الدارس غير المتحيّز مذھبيا إلى عدم إھمال أخالقيات السلوك التي تتجلّى في ما 

. صحيح إن تاريخ المذھب لّما يكتب من تسلوكيايرويه صاحب المذھب اآلخر من 
لتحسين الصورة وھذا شأن الكنيسة  داخل المذھب ذاته غالبا ما يتّم تطويعه

الكاثوليكية أو البروتستانتية على حّد سواء. وتحسين الصورة يكون على حساب 
 فيالموضوعية وما تقتضيه من روح نقدية. لذلك لو أردنا معرفة الجانب السلبي 

إلى  نزعة لكن غالبا ما نجد فيه كّل طرف لوجدناه لدى الطرف اآلخر ياتسلوك
  ھا التعصب المذھبي.المغاالة سبب

ترى  وتتعلق النقطة الخالفية األساسية بين المذھبين حول من يمثل المسيحية الحقيقية.
أنھا الممثل الوحيد للدين المسيحي الحّق وتجد دعامة قوية في  5الكنيسة الكاثوليكية

ت والتي قد تخف السنة التي راكمتھا طيلة تاريخھا. فمن المبادئ الثابتة للكاثوليكية،
أنھا ھي الدين  وراء الجھود المبذولة من ھذا الطرف أو ذلك من أجل رأب الصدع،

في حين أن حتّى يكون ابن هللا  الوحيد الصحيح وأنه ال بّد على المرء أن ينتسب إليھا
 .البروتستانت يعتقدون أنھم الورثة الحقيقيون للمسيحية االصلية

III 
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تتصادم المنظوراكاثوليك وال بروتستانتال  
بعودتھم إلى المسيحية األولى وإلى الصفاء  6يكّذب الكاثوليك قول البروتستانت -أ   

األصوليون بالماسونية  ويعّدونھا مجرد غواية بل كذبة شيطانية ويشبّھھا  اإلنجيلي
 المذاھب اإلصالحية  متحرّ  طالما كانت الكنيسة الكاثوليكية ولذلك القديمة.والغنوصية 

  عقيدة وسلوكا.
ا عودة البروتستانتية إلى الكتاب المقدس واعتباره المرجع األول وھي نقطة قّوة أمّ 

  . 7تنّكرا لشھداء المسيحية في نظر اإلصالحيين فإّن الكاثوليك يرون فيه
ويسفّه غالة الكاثوليك المذھب البروتستانتي برواية أخبار عن زعماء اإلصالح تفيد 

وليك أن لوثر نصــح أمه حين احتضارھا بأن اعترافھم بضاللھم. من ذلك رواية الكاث
لّما قال ألّمه Mélanchton أحد أتباعه وھو إلى تبقى كاثوليكية ونفس األمر بالنسبة 

كما يقع االعتماد على تخلّي   .«المذھب البروتستانتي أيسر والمذھب الكاثوليكي آمن»
  د ھذا المذھب.ھنري الرابع عن بروتستانتيته لصالح الكاثوليكية حّجة على فسا

وتتجه اتھامات الكاثوليك لبيان ضعف  أخالق البروتستانت مثل لوثر الذي يروى  
الذي تزّوج وفسوق الملك   Zwinglyعنه معاشرته لمتّدينة وانغماسه في متع البطن و

كانت له ست نساء يقطع رقبة كل واحدة بعد أن  8ھنري الثامن وھو مصلح أنغليكاني
  ته الملكة العذراء إليزابيت التي كانت تقطع رؤوس عشاقھا.ھا وكذلك ابنفييزھد 

كما يقع اتھام البروتستانتية بالعنف واإلرھاب وتضرب أمثلة كثيرة على ذلك ومن 
  أھّمھا تحالف (وفي عرفھم تواطؤ) البروتستانت مع الثورة. 

في أنھم المصلحون الحقيقيون للدين المسيحي الذي انحرف  9يعتقد البروتستانت - ب
عن المنابع األولى والصافية ويتّھمون الكنيسة  متاھات الضاللة والزيغ وابتعد

(في حين أّن الواجب تسبيق اإلنجيل نجيل اإلالكاثوليكية بجعل العقيدة سابقة على 
باع المسيح (في البابا أولى من اتّ  اتّباعھا جعلت وأن  على العقيدة التي تقنّنھا المجامع)

كما جعلت الكنيسة الكاثوليكية الشرائع التي استنّتھا  صحيح)حين أن العكس ھو ال
(في حين أن العكس ھو ما يؤّكده البروتستانت). كما يتھم خطاب الجبل  سابقة على 

ناء مملكة هللا مھّمة ب منالبروتستانت الكاثوليك بجعلھم مھّمة بناء الكنيسة أھم 
تّھم البروتستانت الكنيسة وعلى أساس ما سبق ي ويّدعون أنھم يفعلون عكس ذلك.

ب الكاثوليكية  بممارسة المراقبة والمعاقبة من دون حّق ويضربون األمثلة عن التعصّ 
واإلرعاب الكنسي من العصر الروماني إلى العصر الحالي مرورا بتاريخ محاكم 

. من ذلك إدانة آريوس المذكور وتجريد نسطريوس بطريركة القسطنطينية التفتيش
وظلت كذلك  حتّى ماتت سنة  دما رفضت االعتراف بمريم أّما للّرب.من منصبھا عن

م) بعد وفاته وذلك 1327-مMaitre Eckart)1260  المعلّم أيكرت م. وإدانة أعمال451
فقد وقعت في أيدي المفتّشين  Béguine Marguerite Poreteبوصفھا ھرطقة. أّما المتصّوفة 

. مرآة النفوسفي باريس بسبب كتابھا م 1310الذين سجنوھا وأحرقوھا حيّة سنة 
م من قبرھا وأحرقت أمام 1281سنة  المتوفّاة  Guillerma de bohemeكما أخرجت جثّة 

عن كنيسة ال رابط  ) رئيس جامعة براغJean Hus  )1369-1415الجمھور.ولّما دافع 
  الّزفت. بالموت خنقا بدخان  Sigismondلھا مع السلطة الزمنية  حكم عليه اإلمبراطور 
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ورّكز  م) رائد اإلصالح البروتستانتي فعندما نقد الكنيسة1546-م1483أّما لوثر(
على ذاتية العقيدة وعلى الروح الجماعية وعلى أولوية الكتاب المقّدس على العقائد، 
طرده البابا ليون العاشر وبعد خمسة قرون من ذلك التاريخ طلب البابا جون بول 

م) 1600-م1544سجنت محاكم التفتيش جيوردانو برونو (و الثاني الصفح عن ذلك.
وقضى  م1633م) أمام محكمة التفتيش سنة 1642-م1564( ه ومثل غاليليتوأحرق

 .10شيخوخته تحت رقابة التفتيش
لكنيسة تمارس رقابتھا على حرية التفكير إلى حّد ھذه الحقبة من التاريخ وال زالت ا

مدرسة ) صاحب كتاب بعنوان Chenu )1895-1940وعلى سبيل المثال الدومنكاني 
) الذي اضطر إلى اللجوء ثالث مّرات وصودرت Congar )1904-1995 والھوت 

  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 

نظور مذھبي داخلي وھذا ما دفعنا في الفقرتين السابقتين إلى عرض بعض من من م
ھو المميز  التنازعاألحكام التي يصدرھا ھؤالء على أوالئك. ويتبيّن من ذلك أن 

 اختالفاتللعالقات القائمة ومما يؤّكد ھذه المعاينة أن الكاثوليك أنفسھم قد نشؤوا من 
وا على وحدتھم بالمراقبة والمعاقبة المستمّرتين مع الكنائس القديمة وحافظ خالفاتو

  من يخرج عن التعاليم المقنّنة.  لكلّ 
ورغم أّن 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 

 وذلك إلى حّد إنشاء عقيدة القدر اإللھي المسبق في الخير والشر تشّدد على حرية هللا
ل كالفن من التجربة اإلنسانية المعيار األول لمعرفة الحقيقة في حين أرسى لوثر جعَ و

يمكن اإلشارة أيضا إضافة إلى التباينات التي ذكرناھا  عقيدته على كالم هللا وحده.
  .   األمريكيةبروتستانتية القارية ثم البروتستانتيات ليكانية والكبين األنإلى االختالفات 

ھذا التباين واالختالف في المسيحية قد يدفع الباحث إلى استعمال عبارتي كنائس 
ومسيحيات بدل عبارة كنيسة ومسيحية أو إلى جعل النسبة إلى البلد محّددا جوھريا 

جتماعية والتاريخية) للدين وھذا التوجه تؤّكده الدراسة العلمية (اال للمذھب المتناول.
ودراسة السلوكيات الدينية على أنھا قبل كّل شيء سلوكيات سياسية كما سنتبيّن ذلك 

  مع ماكس فيبار الحقا.
VI  
  البروتستانت والكاثوليك من منظور خارجي

نظرة ذات القراءة المذھبية مھما كانت تبقى دوما مھّددة بالنسبية ولئن اّدعت بأنّھا 
ولذلك يكون تعديد  11ھذه الّصفة المّدعاة تبقى ذات طابع إيديولوجيكونية فإن 

المنظورات مدخال إلى رؤية بقدر ما تتحّرر من المواضيع الخالفية تقترب من 
قد ين آخرين رجعالحقيقة الموضوعية. وفي موضوعنا ھذا بالذات يمكن رصد م

تقبل المطابقة مع أنھا  المنظور نحو كليّة غير مجّردة من حيث توسيع يساعداننا على 
  المجرى الفعلي للتاريخ. 
منعرج الحداثة الغربية وفي كل واحد منھما شھادة  تكوينإنھما حدثان تظافرا في 

ھو  والثانييتعلق بسقوط غرناطة  األولعلى السلوك الديني المسيحي مع اآلخر : 
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وكات الدينية رحلة اكتشاف العالم الجديد وفي كل منھما يتكون منظور آخر عن السل
والھندي في الحدث األول  اليھوديو المسلمالمسيحية الغربية تجاه اآلخرالذي يكون 

  في الثاني. األميركي
) بقيادة  Reconquistaلقد ارتبط فعل استرداد المسيحيين لغرناطة (والمسّمى باإلسبانية 

تيش وممارساتھا الملكين الكاثوليكيين فرديناند الثاني وإليزابات األولى بمحاكم التف
البشعة الموجھة ضّد المسلمين واليھود لتطوى بذلك صفحة ناصعة من التعايش البنّاء 

في ظّل الحكم اإلسالمي. وقد ولّى ذلك نھائيا مع حملة طرد  12بين الديانات السماوية
قرن من موت المصلح م (بعد ما يقارب النصف 1610تبقّى من المورسكيين سنة من 

وھي السنة التي أسس فيھا غاليلي   ة عقود من مجزرة سان بارتلمي)كالفان واألربع
الفيزياء الحديثة ليتّم استيالء اسبانيا نھائيا على األراضي األندلسية ولينجح الكاثوليك 

  بمباركة الكنيسة داخل أوروبا في ما فشلوا فيه خارجھا خالل الحمالت الصليبية.
مح الديني فقط بل انزلقت تدريجيا نحو لم تقف اسبانيا التفتيش عند عدم التسا»

عنصرية دولة أفضت إلى تھجير وتصفية عرقية. وھكذا وجد كّل الــمّرانوس     
"marranos"   وھي كلمة مشتقة من كلمة خنزير باألسبانية وتطلق على اليھود الذين )

أنفسھم  (وھم المسلمون الذين تمّسحوا بالقّوة) وقع تمسيحھم بالقوة) وكّل المورسكيين
  .13«مرّحلين خارج مملكة إسبانيا مع خسائر بشرية معتبرة

تّم تفعيل نظرية الحرب العادلة التي أعطت تبريرا دينيا وخالل ھذه الفترة بالذات 
وأخالقيا الستعمال القوة المفرطة ضّد الكفرة من غير المسيحيين وھذا ما تّم فعال من 

عوب والقوميات األصلية في أراضي العالم خالل شّن أبشع أنواع اإلبادة في حّق الش
الجديد. ومن المعلوم أن حروب اإلبادة التي كانت تباركھا الكنيسة الكاثوليكية (ثم 

قد فاق عدد ضحاياھا  بكثير جملة ما  14والتي لم تدنھا إلى اليومتستانتية) البرو
تفتيش حصل إبان الحروب الصليبية وما تّم مع المورسكيين ومن طالتھم آلة ال

  الجھنمية وما خلفته حرب الثالثين سنة التي اجتاحت وسط أوروبا. 
قد يحدث » روس عن الھنود وعن حق الحربدلقد كتب فرانسيسكو دي فيتوريا في 

بالفعل أن ھذه الحروب وأعمال القتل والنھب تمنع البرابرة من الدخول في المسيحية 
يس الدومنكاني برتوليمي دي الس وھذا ھو الموضوع الذي ھــّز ضمير القد 15«...

كازاس بعد أن شارك في الحمالت الملكية في تلك البالد العجيبة والغريبة والمتوحشة 
(بعد ست سنوات من موت  م1552كما يصفھا أدب الّرحلة. كتب الس كازاس سنة 

منذ عرف »العالقة العابرة بتحطيم بالد الھنود لوثر ودي فيتوريا) نصا بعنوان 
بالد ھؤالء الوديعين الذين منحھم الخالق خصاال جّمة دخلوا عليھم مثل ذئاب  اإلسبان

ونمور وأسود قاسية جّدا وجائعة لمّدة أيّام. ومنذ أربعين سنة وإلى يومنا ھذا وھم 
يقطّعون أوصالھم ويقتّلونھم ويزعجونھم ويضّرون بھم وينّغصون عليھم عيشھم 

ألوان ال عين رأتھا أو قرأتھا وال أذن  بقساوات غريبة وجديدة وذات ويخّربونھم
سمعتھا. سأذكر بعضھا الحقا. حدث ذلك بحيث أنه من جملة ثالثة ماليين ساكن 

  «)50(ص.» ئتيناأصلي رأيناھم في الجزيرة اإلسبانية لم يبق منھم اليوم أكثر من م
نه أدان أل - وزارع فتن  ا) عدوّ م1573- 1490( سبيلفادااعتبره ثم يضيف ھذا القديس الذي 

ثني عشر األربعين سنة المنصرمة أكثر من ا لقد أزھقت خالل» - معاملة األسبان للھنود
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مليون نسمة ظلما جّراء البغي وأفعال المسيحيين الشيطانية. إنه رقم مؤّكد وصادق. 
وأعتقد في الواقع أّن الرقم يرتفع إلى أكثر من خمسة عشر مليونا وال أضّن أنّني 

   .16)52-51ص( «مخطئ  في ذلك
ى ھذه الشھادة تعبّر عن اإلطار الذي بدأت فيه موازين القوى تتغيّر على مستو

واصلت جيوسياسي ثم حضاري ميّز حقبة أصبح يطلق عليھا العصر الحديث وقد ت
نھا لبسط الحمالت التي دخلت فيھا بقية القوى األوروبية ونشبت حروب ضارية بي

في  قد ھاجر إلى ھذا العالم كثير من المظطھدينالنفوذ على ثروات العالم الجديد و
يط الفارق فالخ، اع اإلضطھاد على السكان األصليينديانتھم ولكنھم مارسوا أبشع أنو

ألدوار. ي اف بين الضحيّة والجالّد قد يكون أحيانا رفيعا جّدا مما يسمح بانقالب سريع  
 م مشھورة وقد ألقاھا سنةيعبر الزعيم الھندي األحمر سياتل في كلمة رثاء ھي اليوو

أمام الحاكم اسحق ستيفنس العائد من واشنطن بتفويض لشراء األراضي  م1854
وفي  .ى فيما بعد باسمهالھندية وإقامة محميات تخصص للھنود في مكان أصبح يسمّ 

ھذه المرثية يتبّين لنا التصادم في الّرؤى بين مفلس دينيا ولكنه منتصر عسكريا على 
 (من منطلق معاينته إلفالس قيم المغتصب) ن جھة ومتشّبع بقيمهرض الواقع مأ

ومما جاء في وواثق مّما يقول ولكنه منھزم نھائيا على أرض الواقع من جھة ثانية. 
إن ربكم يزيدكم قوة كل يوم وسرعان ما ستغطي أعدادكم سطح ھذه »مرثية سياتل: 

 ال عودة له أبدا. إن ربّ  دّ األرض، بينما ينحسر عدد أبنائنا بسرعة مثلما ينحسر م
لقد أصبحوا مثل  شعبنا وإالّ لشملھم بحمايته. الرجل األبيض ال يستطيع أن يحبّ 

؟ كيف يمكن أيتام ال مالذ لھم وال مأوى فكيف نكون إخوانا والحال ھي كما وصفتُ 
فاھية ويوقظ فينا أحالم احة والرّ ا لنا يمنحنا مجددا أسباب الرّ كم أن يكون ربّ لربّ 
ب عليه أن يكون مشترك لتوجّ  دة عظمتنا السابقة. فلو كان لنا ولكم أب سماويّ عو

ا نحن فلم يكتب لنا رؤيته مطلقا. لقد منحكم محايدا ألنه أتى إلى أبنائه البيض، أمّ 
ت بھم ھذه القارة في فترة ما كما ذين عجّ ه لم يلتفت إلى أبنائه الحمر الّ القوانين ولكنّ 

ا ممنھ لكلّ  لسنا شعبا واحدا بل شعبين منفصلين، كالّ، الزرقاء. السماءَ  جومُ تمأل النّ 
كم على تب دينُ لقد كُ  ليس لدينا ما من شأنه الجمع بيننا... منبته ومصيره الخاص به

غير قادر على فھم ھذه  جل األحمرُ كم الحديدية. والرّ خر بأصابع ربّ ألواح من الصّ 
ھا مخيلة آبائنا واألحالم التي تداعب صورُ  ا ديننا فھو تقاليداألحكام واستذكارھا. أمّ 

وح العظيمة، وبرؤى كبار زعمائنا وقادتنا، وكل ذلك شيوخنا ليال بوحي من الرّ 
  .17«محفور في قلوب أبناء شعبنا

يعكس ما يقوله ھذا الھندي الواقف على أطالل شعبه وتاريخه الحّد األقصى الذي 
م الدين ألّن الغزاة المسيحيين لم يصله السلوك الديني أو باألحرى السلوك باس

  .18يكونوا سوى طغمة من المتعطشين إلى المال والجاه
(حركة إصالح دموية  إن التجارب التي خاضتھا أوروبا المسيحية في الداخل

أفضت إلى مزيد من انقسام الكنيسة وحروب دينية طاحنة) وفي الخارج (استرجاع 
ب الّديني الذي من رتبطة بموجة من التعصّ اسبانيا واالستيطان في أميركا) كانت م

دّين أّن حّبه لدينه يستوجب تسفيه وتبليس المذھب اآلخر أو تمظاھره أن يعتقد الم
اآلخر وإباحة دمه. وقد اقترنت ھذه التجارب بانتشار  الّدين اآلخر ومن ثّمة تكفير
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رت على ظھ )كرّد فعل على الوثوقية الفّتاكة(موجة من الشّك في كونية القيم 
الصعيد الفلسفي بشكل راديكالي مبّكر في كتابات الفرنسي مونتاني ثّم في كتابات 
اإلنكليزي ديفيد ھيوم وظھرت بشكل معتدل مع ديكارت الذي اعتمد الشك منھجا 

  في البحث عن الحقيقة.
ل في تحييد وقد استطاعت أوروبا أن تخرج من حروبھا الدينية بدرس عميق تمثّ 

أو بالكف عن أو بالبحث عن حلول سياسية للنزاعات الدينية روب الّدين عن الح
وتمّثل معاھدات وستفاليا  (وليس عن االقتتال في المطلق)مواصلة االقتتال الديني 

مرجعية لذلك وتمثل أيضا منطلقا لعصر جديد قوامه الدولة الترابية ذات  م1648
وتكّون رجال قانون في خدمة  السيادة وعدم استمداد التشريعات القانونية من الدين

سية وحقوقية يضيق بھا مجالنا . ودون الدخول في تفصيالت سياالّدولة السيادية
فإن حركة اإلصالح الكنسي داخل أوروبا قد نجحت بفضل حلول سياسية  19ھذا

أخالقيا ة نشأت كتابات فلسفية تبلور مفھوما تصالحية بين األوروبيين ومن ثمّ 
ينيين فقد كتب جون رعاب الدّ عملّيا لمشاكل االعصيصاب واإل للتسامح تقّدمه حالّ 

ن فيھا أن غاية الدولة ھي المحافظة على الخيرات بيّ  رسالة في التسامحلوك 
المدنية وانه ال سلطة للحاكم المدني على رعاية النفوس ونجاتھا كما بين أن 

. كما شّن 20التسامح داخل الكنيسة يعني حرية االنضمام إليھا والخروج منھا
وباء » و« مرضا دينيا»فولتار فيلسوف التنوير حربا على التعصب باعتباره 

القاموس الفلسفي في  ما كتب جملةومن يصيب الضعاف والجھلة  «للنفوس
يع ومرض معد يصيب العقل كالجدري وھؤالء التعصب ھوس ديني فظ»

ياء الذين لم يفّكروا على األبروأعصابھم ھادئة باإلعدام  يحكمون المتعّصبون قضاةٌ 
وليس من عالج لھذا الّداء المعدي غير الّروح الفلسفية التي بانتشارھا  مثلھم.

ين وال القوانين تكفي ال الدّ فالتدريجي تتھّذب أخالق البشر وتتحاشى التطّرف، 
  .21«لمكافحة ھذا الطاعون

V  
  فيبرماكس في نظر  والعلم واألخالقاإلصالح 

لكنسي سياقا لعقلنة الفعل السياسي وكذلك لعقلنة الفعل تمّثل حركة اإلصالح ا
األخالقي ومن المحاوالت النظرية الجديرة باالھتمام نذكر األثر الفيبري الذي رّكز 

يقا البروتستانتية في نشأة الرأسمالية. لقد بين فيبار في ثعلى البحث في دور اإلي
 األخالق البروتستانتية أنّ  22البروتستانتية وروح الّرأسمالية األخالقكتاب 

قتصادي الذي ظھر في (الكالفينية) بصرامتھا  تمّثل عنصرا تفسيريا للتطور اال
 صعود الّرأسمالية كما بّين وجود فكر بروتستانتي مستقّل عن الرأسمالية نفسھا

مجرد انعكاس للبنية و (عكس ماركس الذي نظر للدين على أنه عنصر إيديولوجي
البروتستانتية في بروز الذاتية كقيمة أساسية ستؤّدي في  وقد ساھمت .التحتية)

العصر الحديث إلى بروز إيديولوجيا الفردانية كما دفعت البروتستانتية بالقيم في 
  طريق الّتعددية وھي السمة البارزة للعصور الحديثة. 

ي عنصر القوة ففيه ذلك بالنسبة للدين الحديث أّما بالنسبة للعلم الحديث فھو يرى  
الثقافة الغربية. ويظھر ذلك في نجاحه في خلق وضع جديد في وعي البشر لّما  
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انتزع منھم التصّورات الوھمية عن العالم ومن ثمة أحدث فراغا في الّروح ظھر 
في إفراغ القيم من محتواھا. فالعلم مّكن اإلنسان الحديث من قدرة فعلية متصاعدة 

ولكنه أوقع ھذا اإلنسان  بالحرية للمحدثين بدا واعداو للسيطرة على عالم األشياء
  تحت سيطرة الّسلطة المادية لألشياء.      

وتتميز العقالنية الغربية الحديثة حسب ماكس فيبار بقيامھا على ثقافة المختصين 
د االختصاصات وتطورھا وبارتباطھا بتراكم سريع والخبراء ومن ثمة على تعدّ 

وتتسم  األخرى.نشاط األداتي على حساب األنشطة الللمعرفة واتساع مماثل لنموذج 
 الجماليةو المعرفيةباستقالل العناصر  ،إلى ذلك ةإضاف ،الثقافة الغربية الحديثة

  عن بعضھا بعضا في الحياة االجتماعية. األخالقيةو
ولّما كانت المعرفة العلمية في تقّدم مستمّر فقد ألزمت اإلنسان الغربي الحديث حسب 

؟ وكيف يجب عن سؤال ماذا يجب علينا أن نفعل عتراف بانعدام اإلجابةاالبفيبار 
  علينا أن نحيا؟

تشخيص لما ات وتضاربھا إلى أبعد الحدود) (وإن شئنا زخم اإلجابإن انعدام اإلجابة 
ذلك سابقا، لذلك فالمكانة له مونتاني وھيوم كما أشرنا إلى يبي الذي مثّ يار الرّ عاينه التّ 

سبية والذاتية فالعلماء محايدون للّدين وھم ية للقيم حسب فيبار ھي النّ الوحيدة المتبقّ 
ندما عاجزون بعلومھم عن قيادتنا إلى هللا وذلك عكس ما كان يفعله علماء األمس ع

  كان الدين يمثل محتوى القيم.
الحديث على الّدين رغم أن نقطة البداية كانت من اإلصالح الديني   سيطرة العلم
على أنھا إحدى  (في نطاق سوسيولوجيا أديان)يتناول المسائل الدينية جعلت فيبار 

ثيقا يوإ ثيقا االقتناعيإمكّونات الميدان السياسي ويعارض داخل ھذا الميدان بين 
يأبه إالّ بالمبدإ األخالقي الذي يقود الفعل وال معتنقھا ھتم ي. األولى ال المسؤولية

وھو كما  قينه القوي بصواب ما يقوم به وسالمته.فدافعه ي .بالنتائج المترتّبة عن ذلك
إنه عقالني عقالنية  .يقيةثال يقدر على تحمل ال معقولية العالم االي» فيبريقول عنه 

ورغم أن فيبار يصنّف كانط ضمن المدافعين عن ھذه اإليثيقا فإن  23«يقيةثإي كونية
ينية بين مذاھب الدين ھذه تنطبق على المتقاتلين بدوافع عقائدية خالل الحروب الد

لى ذلك إالواحد أو الحروب التي شنّھا المسيحيون ضّد األقوام األخرى كما اشرنا 
وباختصار إن  .المقتنععقائدّي ال يقنع إال إن أبشع الجرائم ارتكبت بتبرير  سابقا.

فع إيثيقا االقتناع ھي التي قادت المتقاتلين خالل الحروب األھلية الدينية التي تّمت بدوا
   دينية في الظاھر لكنھا تنطوي في الحقيقة على أسباب أخرى. 

ة عن فعله والتي يقا المسؤولية فھو يأخذ بعين االعتبار النتائج المنجرّ ثا صاحب إيأمّ 
عھا وخاصة منھا ردود أفعال الذين ال يشاطرونه نفس القيم.فھو يفكر بمنطق يمكن توقّ 

  عقلنة الوسائل من أجل نتائج.
يقا منھما منقوصة ألنھا غير قادرة على االكتفاء ثعلى أن كل إي فيبرد ورغم تأكي

يقا المسؤولية بوصفھا ثفھو يرفع من شأن إي ،رغم ذلك ،ا تؤخذ منفردةبذاتھا لمّ 
الوحيدة التي تأخذ بعين االعتبار حدود الفعل مثلما يحددھا العلم ومن ثمة فھي تبسط 

  الشروط الفعلية للحرية.
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حھا نظرية أفعال فإنه توضّ  في تأثيرات األخالق الدينية فيبرماكس  وبما أّن نظرية
ھو نموذج الفعل المميّز للعقالنية الغربية الحديثة أّن أمن الضروري اإلشارة إلى 

 االقتصادفي معقولية  نجده نشاط عقلي ھادف وھو  .األداتي النشاطـالمسّمى ب
را عقليا لتحقيق ھدف رسم مساذلك مثال في نشاط المستھلك الذي ي نجدو .الحديث

  يحدده لنفسه.
ومعلوم أن انتشار ھذا األنموذج من الفعل ھو الذي جعل الوقائع تستقّل بمعايير أداتية 
خاصة بھا وتنفصل من ثّمة عن المعايير القيمية التي طالما ارتبطت بھا وفق 

  العقالنية القديمة.  
أن العالم مفادھا أطروحة على  تقوم فيبرنظرية  أنأيضا ومن الجدير بالمالحظة 

خال من المعنى وأن الحياة فضاء لصراع الحديث  الغربي  اإلنسانوعي  فيأصبح 
المعقولية العلمية األداتية قيمتھا بفعل انتصار  أبدي بين اآللھة وأن القيم فقدت

ھذه األطروحة،تتفق مع التشخيص الذي أجراه  ساعھا لتشمل أغلب ميادين الحياة،واتّ 
خاصية جوھرية الالّھوت لم يبق أّن شه منذ نھاية القرن التاسع عشر لما أعلن عن نيت

   وأن القوة ھي مبدأ الحياة. لحقبته.
إلى أن  ذي يسايرهيدفع اإلنسان الالمميّز لتاريخ حضارة ومن المعلوم أن ھذا الحدث 

في وحدة تنزلق به الحياة ة يعيش في حقبة ال وجود فيھا آللھة أو ألنبياء ومن ثمّ 
 ،يرى فيبارو. القيم السابقة جه بفضل قدرته المعرفية ضدّ يتّ ف جذرية وغربة رھيبة

تكون فيه الكلمة الفصل للقوة وما أن العالم ساحة صراع بين الناس  المتأثّر بنيتشه،
  .الدولة في تعريفه سوى جھاز الستعمال القوة القانونية

فإن  لم يصب وفي تشخيصه أ صابقد أ فيبرأّن ماكس ب وبقطع النظر عن الحكم 
على أنھا تندرج جميعا في  النظرية التي صاغھا قادرة على تأويل السلوكيات الّدينية

إطار السلوك االجتماعي وأن ليس ثمة جوھر للسلوك الديني ال يمكن توضيحه عقليا 
وھذا ما يوضح ما وأن الحركات الدينية اإلصالحية ھي باألساس حركات سياسية 

ما مارسه ھؤالء في حق الكاثوليك كذلك الكاثوليك في حّق البروتستانت ومارسه 
اليھود والمسلمين في أسبانيا وكذلك ما مارسه حّق فضال عّما مارسه الكاثوليك في 

ق بالمسيحيين ال فاألمر يتعلّ  .الكاثوليك والبروتستانت في حّق شعوب العالم الجديد
يين لم يدخلوا فعال في سياق الحداثة السياسية أن المسيحوتجدر المالحظة ببالمسيحية. 
وعلى ھذا األساس يمكن أن ، المسؤولية على إيثيقا االقتناع أخالق وابغلّ إالّ عندما 

على ساحة موازين قوى  م) التي أفرزتھا1648( نفھم أفعال إبرام معاھدات وستفاليا
ه حسابات معقلنة) واستعداد(ينبع من وعي بالمسؤولية تسند (واقع المعارك) الواقع

  .بين األمراء والملوك خارج دائرة الكنيسةعلى طاوالت المفاوضات النزاعات  لحلّ 
عقلنة الفعل السياسي في العصر الحديث بتواز مع تحييد طبقة اإلكليروس لقد سارت 

عن جھاز الدولة وقد مثلت حركة اإلصالح السياق التاريخي الذي جعل الفالسفة 
قدرتھم على تأسيس المعارف الخلقية على عتقاد في الينّمون االغربيين المحدثين 

(وليست في  مبادئ مستقلّة عن سلطة الكنيسة وتكون في متناول كّل شخص عادي
وصاحب ضمير  متناول طبقة من رجال الّدين فقط) ومتعقّل (وليس الّدين فقط)

الطبيعة  وبقطع النظر عّما إن كان موطن الضمير العقل أم القلب واإلحساس أم
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بين مفھومي االقتناع  مييزَ تندرج محاولة ماكس فيبار التّ  والمنفعة. وفي ھذا اإلطار
ولكن ھذه  وصل إليھا بھيمنة المعقولية األداتيةتوالمسؤولية وربط النتيجة التي 

حولت من قوة بناء إلى قّوة تحطيم، فعقلنة كانت وليدة مخاض عسير تالمعقولية التي 
أفضى إلى قمع فعل الذي توازى مع نشأة الدولة القطرية الحديثة الصراعات، ھذا ال

 انن الكونيتباالحر تعتبرو الدولة للحريات الدينية الذي تفاقم مع األنظمة الشمولية.
ھيمنة المعقولية األداتية الوحيد على ليس ب ن في القرن الماضي دليالاالمدّمرت

طر حقيقي يواجه البشرية جمعاء بل إن تھديد الطبيعة والحياة خ واإلستراتيجية
رجات متفاوتة بين الشعوب والفئات والطبقات وھذا ما جعل البعض يغرق في دوب

وھذا ما جعل  مشاكللعدمية قاتلة من قبيل تقديم حلول ھي في حّد ذاتھا جزء من ا
الكثيرين أيضا يعتقدون في أن الحل يكمن في العودة إلى القيم الماضية دون مباالة 

يقية والتي ال ثالناقدة للحداثة اإلي فلسفاتولكن من بين ال .بالتجارب الماضية ةفعليّ 
سلبياتھا (مثل الھيمنة كما ال تنكر (وأھّمھا المعقولية العلمية) تتنكر لمكتسباتھا 

المفرطة للمعقولية األداتية) يمكن أن نذكر إيثيقا الحوار التي ھي نتاج عمل مشترك 
               ن يورغن ھابرماس وكارل أوتّو آبل.   بين الفيلسوفين األلمانيي

IV  
  الحـــــوار أخالقيات

اذا اطرح   ةعادإيثيقا ھذه اإلمن أھّم مزايا  لسؤال الفلسفي األكثر كلية وجذرية وھو لم
ا معنى الوجود »عام ؟ أو أيضا  الوجود األخالقي بشكل ي؟م ا منوھ 24«األخالق  م

د فلسفبعض الرّوجت التي سئلة األ زمن الفلسفي ق ة أّن ال ات الوضعية والما بعد حداثي
  عفا عليھا مع المعقولية الميتافيزيقية.

ة المنفسھا جوابا عن السؤال  الحوار أخالقياتوتقّدم  ق بالبشرية الحالي ذلك تعلّ فھي ل
  يتين التاليتين:صف بالخاصّ . وھي تتّ تقوم على مبدإ الكونية

ى تصوّ  -1 وم عل وعي وللتق وري لل د ر تط ـلبا للعصر الجدي ھا مطــ يم وتضع نفس ق
ا  م والتكنولوجي ي عصر العل رية ف ي تعترض البش ديات الت تجابة ضرورية للتح واس

اد و والذي ھو عصرنا ع أبع ى جمي ة عل م والتقني ه العل يمن في ھو أيضا العصر الذي ھ
تفيد من ال الحياة البشرية. د لذلك فھي تستأنف المشروع التنويري الغربي بعد أن تس نق

إّن  الذي وّجه إليه فالحداثة حسب ھابرماس مشروع لم ينجز بعد. وعلى ھذا األساس ف
لفية  اذج س ى نم إيثيقا الحوار ترفض أن يكون الحل ألزمة الحداثة القيمية في العودة إل

  ھا.دينية أو فلسفية وفي ھذا أيضا تظھر تطّوريتُ 
ات أخالق وھي  -2 ـقدّ  واجب وى ام تأي ال تـ دا لمحت ة (حدي ا نجد لسعادة الجماعي مثلم

ومع ذلك ھي ال تھمل  (مثل النفعية الحديثة)وال الفردية  )ذلك لدى أرسطو وأفالطون
  قيمة السعادة في تحديد الخلقية الفردية والجماعية.

م ثوتقوم إي ة ألن تكون موضوع عل ايير األخالقي ة المع ليم بقابلي ى التس ا الحوار عل يق
لّ  منذ أرسطو نا نقرّ وبما أنّ  ـلّ بأنّ على األق ا ھو كــ م إال بم إنّ ه ال عل د  ي ف ھابرماس ق

اعمؤسّ  يقا الحوار على نظرية في الحقيقةثمبدأ إي نشأأ ى اإلجم ـر سة عل ر آخـ . وبتعبي
ـونية أخرى تكشف ثإن كونية المعيار اإلي ى كـ يقي ترّد من جھة قيامه على الحوار إل

  ع مثالي للغـــة.م بھا ممارسة الكالم في وضعنھا نظرية تسلّ 
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ي  اس ف دى ھابرم ة ل ة الحقيق ي نظري هوتعن تكلم  ةالكوني برغماتيكيت ـلحق الم أن ال يُ
ك الشيء شخص آخر يمكن أن يشاركه نفس َس ذل  محموال بموضوع إال إذا فعل نف

ـل  الكوني 25كماتيالبرھنة. فمعنى الحقيقة في البرغ ا آبــ رھـن تحقق إجماع عقلي.أم
ى ضرورة فھو يعد العقل أسا رھن عل دى من يب سا أقصى لكل إيتيقا  وال يظھر ذلك ل

ى  ة عل ا يشرع في البرھن العقل كأساس للحوار بل إن الالعقالني نفسه أو الريبي لم
ى  ل عل رھن بالعق د ب ه يكون ق عجز العقل عن بلوغ حقيقة أخالقية يقع في تناقض ألن

  استحالة البرھنة بالعقل.
بدأ االيتيقي كونيته ھو بدوره مستمد حسب ھابرماس من فاإلجماع الذي يستمد منه الم

  إجماع سابق له وھو المتمثل في مزاعم الصالحية.
  مزاعم الصالحية لدى ھابرماس -أ  

ا كل من  رف بھ ة يعت زاعم أربع ي م تتر ف اع بشكل مس ر ھابرماس بوجود اإلجم يق
ى ر كفـُي مع اآلخرين. إنھا مزاعم صالحية تجبر كل محـاويدخل في حوار جدّ  ـؤ عل

تمّدھا ھابرماس من  رفعھا في وجه اآلخــر خالل كــل فعل كالم. زاعم  يس ذه الم وھ
ه الدراسات التي تمّ  ا تلخيصھا بقلم ة. أّم ل فلسفة اللغ رن العشرين داخل حق ت في الق

ي:  اتيأ»فھو كما يل ة ا كي/أن يكون المعنى البرقم درك للعالق ابال ألن ي لبينشخصية ق
ذلك األمر لتعبير عنه في صيغة جملة إنجازية) ن ثمة معنى يمكن اأن يكوبالعقل ( وك

ة القضوية  ا. propositionnelleفي نفس الوقت للمكون ة اب لبيانھم راف بحقيق ان /االعت لبي
الم ( ل الك طة فع ة لالمصاغ بواس لمات الوجودي راف بالمس وى القضايا أو االعت محت

اك) ا ھن ار إليھ راف بصحة المعيج .المش الم /االعت ل الك ـّد فع ن أن يُــَع ذي يمك ار ال
ه. ازا ل رة ،إنج ل م ي ك ز، ف ع إد المنج دم وض ع /ع ة موض ذوات المھتم خالص ال

 .)26«شــكّ 
ان حصول  ل شرط إمك ة التي تمث زاعم األربع ذه الم رتبط ضرورة بھ فكل تواصل ي

واقعي يستجيب  إجماع في حوار واقعي. وال يعني إحصاء ھذه المزاعم أن كل حوار
زاعمبص ذه الم ي تواصل دق لھ دخول ف اء ال ن يش ل م ا ك رف بھ لمات يعت ا مس . إنھ

زاعم ال تحد فقط  ا. وھي م ه بھ كالمي مع اآلخر دون أن يستتبع ذلك ضرورة التزام
م. والتي  ذي موضوعه العل ى الحوار ال فعل الكالم الخاص باألخالق بل ھي ممتدة إل

ود تطمسھا المعقولية التقنية واالستراتيجية عندم وة أو حجة النق ا تحل داخلھا حجة الق
  محل حجة العقل.

ة  المبدأوإرساء  اد في قابلي ى اعتق وم عل ة يق ة في الحقيق ى نظري األخالقي الكوني عل
ايا اإلي رّ ثالقض بويين ال ن النس ل م ه ك دافع عن ا ي ا لم ك خالف ة وذل ة للحقيق يبيين يقي

ة تكون اإل واألرسطيين والوضعيين. ا موضوعاثيومن ثم لُّ  يق ة ال تق ا  لمعرف مكانتھ
إن إي ل ثعن مكانة المعرفة العلمية. لـــذلك ف ادة تأھي ى إع را عل راھن كثي ا الحوار ت يق

ة التي طردت كل  ة العلمي ة المعقولي ل ھيمن ع تھميشه من قب د أن وق العقل العملي بع
ا القيم من دائرة  المعقولية والموضوعية وحصرتھا في خانة الذاتية الضيقة. وعلى ھذ

  يقي.ثتشمل القول اإلي حتّىسع األساس فإن دائرة المعقول تجد نفسھا قابلة ألن تتّ 
  حه نظرية آبل في أنماط المعقولية.ذلك ما توض

  نماط المعقولية في فلسفة آبـــلأنظرية  - ب
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زة ثلقد صــاغ آبــل نظرية فلسفية حول المعقولية يجد فيھا القول اإلي ه الممي يقي مكانت
ةل ة. وھي  ه عن بقي اط المعقولي آخر ليتجاوز »أنم ل عن نفسه ك ا العق ة يكونھ نظري

اء د الح إلغ ا بع يم ل األدات طة العق ل بواس ة للعق ذه  27«داث ق ھ ل وف ة العق فوحداني
  ):15( النظرية ال تتعارض مع التمييز المجرد بين أنماط المعقولية التالية

ا معقولية مجردة يتضمنھا مبدأ المعقولية المنطقية الرياضية وھي في أدنى درجاتھ -1
  عدم تناقض القضايا أو وظائفھا.

ل -2 ي فع اكس ف لمة التع ي مس منيا ف دھا ض ة ونج ة العلمي ة التقني دخل  المعقولي الت
  ببي التجريبي.األداتي والفعلي وفي التحليل السّ 

ة مجردة يتضمنھا التطبيق العكسي التّ  اإلستراتيجيةالمعقولية  -3 ري فكُّوھي معقولي
 ى التعامل اإلنساني وعلى التواصل.للمعقولية األداتية عل

ي   اس ف ه ھابرم ق من ذي انطل و الموضوع األول ال ة ھ ذه المعقولي د ھ ة وتحدي نظري
 سترتيجي والفعل التواصلي.نقد الخلط الواقع بين الفعل اإليلالفعل التواصلي  

ة مجرّ  -4 ة والتواصلية معقولي ة اإلجماعي ين نھا دة يتضمّ المعقولي ن ب يق الممك التنس
ع  ي ضرورات الصالحية األرب دة التماسك المعروف ف ى قاع ال التواصلية عل األفع

ة.والتي تتضمّ  تمّ  نھا أفعال اللغ انية التي ت العلوم اإلنس ة الخاصة ب ا  وھي المعقولي فيھ
. إنھا معقولية تحويلھا إلى موضوع قد تمّ العالقة بين ذات وذات وليس بين ذات وذات 

  الفھم والتأويل مدخال أساسيا لھذه الدراسة. تجعل من
ردة تتضمن -5 ة مج ي معقولي وار وھ ة الح ا معقولي ى درجاتھ ي أدن ى  ف درة عل الق

التساؤل النقدي عن ضرورات صالحية معقولية اإلجماع والتواصل وقدرة المصادقة 
ه عليھا بواسطة التفكُّ ذي يخضع ل ذاتي اإلنجازي ال اقض ال دإ عدم التن من ر وفق مب

 .27يبرھن بواسطة طرق معقولية اإلجماع والتواصل المتحررة من ثقل الفعل
ة  ذه المعقولي ل ھ ى وتمث د عل ة النق ود وظيف ا تع ات وإليھ تكتونية المعقولي مراتب أرش

ه ھو ھو وغيره وھي والتوليف التي تجعل العقل قادرا على أن ينظر إلى نفسه على أنّ 
المعنى تمكّ  انطي)ن من التجاوز الجدلي (ب ة للفلسفة  الك ات، وھي الممثل زاع الملك لن

  .29ميتافيزيقي األولى في الفكر المابعد
  العقل والوظيفة التواصلية للغة  -  ج
ّددة -1 ه متع ن أنماط د ولك ل واح ى أن العق ل عل ة آب د نظري تعماالت  .تؤّك ل اس فللعق

ا إو مختلفة. يم ال يمكن رّدھ ا الق درك بھ ّرد الوضوح المعقولية الفلسفية التي ن ى مج ل
ل  كإالمنطقي الرياضي ب ز عن ذل اني متميّ ل برھ ى عق نفس ل األخالق ال تخضع ل . ف

يس يالمنطق الذي تخضع له الرياض ا ل ل كم ات  والفيزياء. ليس ثمة تصور واحد للعق
      برھنات باختالف المجاالت العلمية.ثمة علم واحد وكذلك تختلف ال

ة ھي  -2 ذات الواحدي دإ اإليلذلك ليست ال ة ثالمرجع في سن المب ل ھي بينذاتي يقي ب
ل االستعمال  ،قائم على مسلمات الحقيقة العقليةتتضح في الحوار ال أي تتضح في تحلي

للغة مرفوعا إلى وضعية مثالية للحوار. فالقبلي ال يتم البحث عنه ھنا كما  كيالبرقماتي
ق  الذات ھو الشأن لدى كانط  في تفكيك عملية المعرفة قبل انخراط ل عن طري ا ب فيھ

ه.  ا ل ذاتي ومرجع ل ال ابقا للتأم ا س وار دوم ه الح ون في ذي يك الم ال ار الك ل لمس تحلي
ين  كيويأتي التحليل البرقماتي ا فعل الكالم ب ات التي يربطھ ان مختلف العالق ى بي عل
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ين  ة ب ات الرابط ه والعالق د في ذي توج ياق ال ات والس ين العالم اني وب اظ والمع األلف
ذوات وّ (Austin) ال ى تح ك إل ة . ويفضي ذل ى اللغ ر إل ي النظ ريّ ل ف تتباعات ث  باالس

  الفلسفية وقوامه اعتبار الوظيفة التواصلية للغة سابقة لوظيفتھا المعرفية ومؤسسة لھا.
ا إي كال تعني البراقماتي -3 ا التواصل البحث في أشكال الحوارات ثالتي تقوم عليھ يق

ا ة لصاحب الواقعية بل البحث في شكل مث ه الكلم ؤول في وبي من الحوار ت لي أو يوت
ا  ع حيث غالب الحجة العقلية األقوى. إنه شكل من الحوار قد ال نجد مطابقة له في الواق

وة أو لمصلحة  ا للق ة العلي ه الكلم ة. إستراتيجيةما تكون في ذه  بحت ة تحافظ ھ ومن ثم
ي أو كالبرقماتي ة الت ة الحديث فة المثالي ى صلتھا بالفلس ي عل زة ف ة ممي ل مكان لت للعق

و » يقا التواصل تظھر في ھذه الصياغةثالنظر والعمل معا. ومثالية مبدإ إي ا ل ل كم افع
   «.كنت عضوا في مجموعة مثالية من التواصل

اوز إي -4 وار إيثتتج ا الح اع ثيق ا االقتن ار ويق دھا فيب ي نق ة الت دودة داخل مرجعي المح
دأالتناقض الصوري بين الذات الواعية والتي تكتفي باعتبار  ي وقاعدة الفعل  المب الكل

وني  دليال على عدم أخالقيته. فالحوار يدفع الذات إلى االنفتاح على اآلخر كمحاور ك
ة لمسؤولية  لكي يكـّون معه معايير صالحة. لذلك يكون التحاور كفعل مشترك توطئ

  ھا سوى اإلنسانية.مشتركة تتسع بدورھا إلى بينذاتية ال تحدّ 
ة ثفإي ات العملي ذلك التبع ائلين ب اطر الق ان دون أن تش وت اإلنس لم بم وار تس ا الح يق

مسؤولية وتضامن »يقا ثيقا الحوار إيثالدائرة حول إفراغ القيم اإلنسانية من قيمتھا .فإي
  .30«وعدالة

ى الحوار على  أخالقياتإن إرساء  باقتضابو ة يرمي إل لمبدأ الكوني انية  تحمي اإلنس
ات وني. مسؤولية تبع ى صعيد ك ا عل ى  أفعالھ د عملت عل ذه الفلسفة ق ذا تكون ھ ھك

ديني  رة اإلصالح ال ة من دائ ا عقلي دانا الذھاب بعيدا بإيثيق ى فلسفة تجعل نفسھا مي إل
  للتفكير الحّق في ما ھو إنساني وھنا بالذات يتجلّى بعدھا التطّورّي.

  بيقإلى التط ظريةأو معضلة العبور من الن الحوار أخالقياتحدود  -  د
ة ثإن تأسيس إي ة ونظري ة حقيق ى نظري يقا الحوار على مبدإ كوني صوري باإلستناد إل

  حدودھا.في أنماط المعقولية يفسح المجال أمام رسم 
ا ال ثتكمن حدود إي» وقد عبّر آبــل عن ذلك في الكلمات التالية : يقا الحوار ... في أنھ

ي أفضل األحوال إال إي ل ف ا خاصة تثتمث ذين يتحاورون وليست ھي إييق دم ال ا ثخ يق
الم  موجھة إلى الناس بوصفھم خاضعين لنزاعات مصالح  وعليھم أن ينشطوا في الع

ة  31«المعيش ليم بمعقولي ذا المشكل أن حل معضلة التأسيس بواسطة التس ويعني ھ
  حوارية مثالية  يعزز مكانة اإليتيقا كنظرية ولكنه يترك مشكل تطبيقھا مطروحا.

ى لعب ثي ھذا المشكل أيضا أن البناء النظري الذي صاغته ايويعن يقا الحوار قادر عل
د عن  دور المرجع في حكم عقلي على الوضعيات و النزاعات ولكن العالم الفعلي بعي

  .32ق الفعلي لمجموعة الحوار المثلىاالستجابة للتحق
ت اإلي إذا كان ن ثف دئھا ع ث لمب ا تبح ة»يق الحية كوني ة و ص ن وبينذاتي تقلة ع مس

  من عملية التأسيس. االنتھاءفإنھا حققت ذلك  على صعيد نظري مع  33«المناسبات
ة إي ـة  تبحث من ثولكن التأسيس نفسه ينشئ نظري اريخ أي فلسفــــ ة منشغلة بالت يقي

ؤدّ  لك الم ة أخرى عن المس ى تحقّجھ توجبھا إيي إل ا تس انية كم وارثق اإلنس ا الح ، يق
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انية  ي باإلنس ھا مسلك يرتق ددة لنفس ة والمتنازعة والمنقسمة والمھ المتنوعة والمختلف
  وللعالم وللحياة إلــــى ما يجب أن تكون عليه.

تفادة من ثوالبحث في معضلة النظرية والتطبيق ھو سبيل اإلي ذاتھا واالس وعي ب ا لل يق
  النقد الذي وجھه ھيقل، من منظور أخالقية جوھرية، لصورية األخالق الكانطية.

ـ ل ويقــ ذي تمث ي ال ع الفعل ندنتالي والواق دإ الترنس ين المب ل ب ذا التقاب ـل ھ ا آبـ دم لن
اركس  النظرية وعيا به في شكل تناقض جدلي، بين المثالية والمادية أو بين ھيجل وم

  وذلك في الفقرة التالية:
رھن » ـل من يب لّ ھو كـ ي ذات الوقت : أوال بميس يئين ف ة م بش جموعة تواصلية فعلي

و  ون ھ رايك ة  عنص ار جمعن طة مس ا بواس لّ  socialisationمنھ ة ويس ـانيا بمجموع م ثـ
ى الفصل في  تواصلية مثالية تكون قادرة مبدئيا على فھم مناسب لمعنى براھينھا وعل

ي للمجتمع  الحكم عن حقيقتھا. ان الفعل راض اإلمك ذلك في افت ويكمن الطابع الجدلي ل
ان، أن  ي أغلب األحي م ف ع العل واقعي، م رد ال ا الف ي ينتمي إليھ ة الت المجموعة الفعلي

ار آخر بعيدة الشَّ  ا من خي يس لھ ة ل ة للتواصل. إال أن البرھن به عن المجموعة المثالي
   .34«ة والمليئة باألمل في نفس الوقتغير مجابھة ھذه الوضعية اليائس

ه إي ق  تطرح ع والتطبي كل الواق وم أن مش ا إيثومعل ة كونھ ن جھ وار م ا الح ا ثيق يق
وال يكون األساسية  ھاھذا التناقض الجدلي من مھامّ  وحلّ   .مسؤولية منشغلة بالتاريخ

ا ثكما يقتضيه العقل العملي الكانطي بل بإنشاء  قسم من اإلي د حلّ مجرّ  يقا يصبغ عليھ
ي الفضاءات  از ف روعا لإلنج يم مش رك مضامين الق داولي يت ي والت ا االجرائ طابعھ

وھذا ما يظھر في ما يسّمى حوار الثقافات أو الحضارات  الفعلية للمجتمعات البشرية.
  أو أيضا الّديانات.

ة التواصلية  ين المعقولي امال ب دأ يقتضي تك ذا المب إن ھ ة ف اط المعقولي لو عدنا إلى أنم
ة  ع الشروط الالزم ة تجمي ع لغاي والمعقولية االسترتيجية أي اتباع إجراءات في الواق

    يقية.ثستراتيجيا إيلقيام معقولية الحوار، إنھا ا
وال بّد من نقد العوائق التي تمنع من تحقّق ھذه اإليثيقا الكونية وھذا ما فعله ھابرماس 

ة ة الموالي ي الجمل ي » :ف دأنا األخالق ان أن مب ى بي در عل ي بعكس ال يجب أن نق يكتف
ا (ر وبالغ وأبيض وبرجوازي ـاألحكام المسبقة لمواطن ذكَ  ى أن أوروب اآلن فضال عل

ا )يست ذلك فقطل بقة التي  «منحدر من وسط أوروب ام المس ذه األحك التخلص من ھ ف
ة  ق الكوني اه في طري تكّون عصب المركزية األوروبية ھو الخطوة الضرورية لالتج

ذه المعضلة ثوال يخفي ھابرماس أن ھذا القسم من اإليالبشريّة.  ا ھو األصعب. وھ يق
ة ألننا لمّ تعقيدا  أشدّ لھي منظورا إليھا من جھتنا  ذه الكوني ا نعزم على االنخراط في ھ

وازي ألن ثاإلي ذكر والبورج يض وال ي األب واطن األوروب نا الم ة لس ا بالبداھ ة فإنن يقي
ى درجة أن  ،آسينا الراھنةالقسم األعظم من م ذا الوضع إل ا، ناتجة عن ھ ا أكثرھ وم

ر عن ية أو ملّية تعبّ الممانعة العنيدة التي نشھدھا اليوم في صفوفنا باسم خصوصية إثن
ى  ة ضيقة أدت إل حون بمصلحة غربي ة المش روع الحداث ا مش ه فين ر أحدث أس مري ي

  مية. تھميشنا عن الحركة التاريخية التقدّ 
  ةـــــخاتم
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ةلقد  ا قيّم ة دروس تمّد من صراعاتھا الّدامي ة أن تس نجحت ف .تمكنت الحضارة الغربي
ى االقتتال الديني الذي أفرزفي االنتقال من  ى التّ  مقوالت الحروب المقّدسة إل د عل عاھ

ينالتعايش المشترك  ين األوروبي ى  ،ب نّ ومن الكنيسة المشرفة عل ى سياسات ال ظم إل
ة راب األّم ام داخل ت ذاتھا في تسيير الشأن الع دين  .الدولة السيادية المكتفية ب ومن ال

اب يش واإلرع تّم التفت مه ي ذي باس ذ ال فة اللّ م والفلس ى العل وان إالّ بالكسر ن يإل ال ينم
ا أن تنتشر  المتواصل للحواجز التي تفرض على الوقائع والقيم. وقد استطاعت أوروب

ة في العالم وأن تفّرخ عالما آخر يكون امتدادا لھا  دوره في البداي ان ب وھذا الخروج ك
ة  ده مركزي ا تؤّك اريا وثقافي دوافع رداء حض ذت ال م اتخ ة ث ات ديني ع ألخالقي يخض

ة ذا تعماريشرس د اس ع  ت بع زل جمي تراتيجية تخت ة واس ة أداتي ه معقولي يطر علي تس
ّوة والمصلحة ي الق انية ف اد اإلنس ا األبع ال إيثيق ي مث ة ف فة األوروبي ا الفلس ّدم لن . وتق

مل  و يش ة (وھ ي عام لوك األخالق ا الس ي يطرحھ اكل الت ل المش ا لح وار مقترح الح
ديني  د ال لوك ذا البع ا) أالس ذه اإليض ح ھ د وتطم اكل ذات البع اول المش ي تن ا ف يثيق

ا  الشمولي ا المجموعات البشرية في عالقاتھ (على صعيد الكوكب) والتي تتسبب فيھ
  ثانيا. وبالمحيط اإليكولوجيأّوال ببعضھا 

نا  ا (كجزء من البشرية) فھل نعّد أنفس ين بم ل معني ى األق ا أو عل ذه اإليثيق ين بھ معني
ّم نعيب تعنى به ھذه اإليثيقا أم نواصل  ة ث ى البقي التمّسك بخصوصية نريد فرضھا عل

ار خصوصياتھم علينا على اآلخرين فرض الم  فال يكون من خي ة الع ر أورب آخر غي
   ؟وغربنته أو أسلمته

فية  ذه المحاوالت الفلس ا أن نتعامل مع ھ وني واإلنساني ھل علين د الك ى ذات البع عل
  ھم أتباع الغرب؟لين منّا عليھا المشتغنعتبر أنھا مجّرد حيل لإليقاع بنا وأن 

ه  وّد التنبي اھزة ن ة ج ديم أجوب ي تق رع ف ىودون التس دة أّن  إل ة واح يس كتل رب ل الغ
اريخ وصراع الحضارات ويحشرنا في  منهإذ وليس اتجاھا واحدا  من يؤّكد نھاية الت
  لم والتعايش فمع أّي طرف نريد أن نقف؟من ينظّر للسّ  منهالمواجھة المباشرة و

لتينوأخ ه معض ري تواج مھا النظ ي قس وار ف ا الح را إّن إيثيق ى :ي ا أو  األول مثاليتھ
ة عدم يوتوبيتھا في تصورھا إلمكان حوار تسوده  الحّجة العقلية ال حّجة القّوة، والثاني

  قدرتھا على اإلجابة العقلية عن سؤال لماذا نختار أن نكون كائنات أخالقية؟
  شاكل التي تعوق التواصل بين األفراد والجماعات أّما على مستوى التطبيق فإّن الم

ى الضعفاء  اء عل ة األقوي ة ھيمن ا شعارا يخفي حقيق جسيمة ألّن الحوار يستعمل غالب
   فيكون غذاء دعاية يستفيد منھا مغلوب على أمره لّما يظھر وكأنه النّد للقوّي.

ه ليسالح وإن أردنا إجابة عن األسئلة السابقة فعلينا أن ال ننسى أنّ   ينغريب اوار وآداب
 كما لسنا أعداء العقل والمعقوليات.عنّا 

  
 
ة،» ومما جاء فيھا -  1 ا يمكن بعد البحث بكل عناية عما يمكن أن يكون نافعا لخير وسالم الدول ة  ،وعم ؤّدي خدم ك، أن ي ة ذل في جمل

ة  ،الواجب للذات اإللھية باالحترام ألكثرية الناس، رأينا قبل كّل شيء آخر وجوب تسوية كل ما ھو مختصّ  بغية إعطاء المسيحيين وكاف
ا ريخ الحضاراتتا أنظر أندريه إيمار وجانين أوبوايه، «التمّشي على الدين الذي يختارونهالمواطنين حرية  ا وامبراطوريتھ ام روم  ،الع

  .564م ص2003روت منشورات عويدات بي نقله إلى العربية  فريد م. داغر وفؤاد ج. أبو ريحان المجلّد الثاني،
   على الموقع التالي الموسوعة الميّسرة في األديان والمذاھب واألحزاب المعاصرةفي تاريخ المسيحية األولى من  استفدنا  -  2

  www.saaid.net/  
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المي  وال يط -  3 وني أو الع ي الك ىالتي أطلقت على نفسھا اسم الكاثوليكية وھو لفظ من أصل إغريقي  ويعن ق إال عل دين الصحيح   ل ال
ال  دين »فيق اثوليكي وال ان الك ةإيم ة الكاثوليكي اثوليكي والكنيس ى  «الك ة األول ية الطبع ة الفرنس م األكاديمي ي معج ذا التعريف ف انظر ھ

  .م)1694(
  على الموقع اإللكتروني التالي

bin/dico1look.pl?strippedhw=catholique-http://colet.uchicago.edu/cgi  

  م.2008مارس  27بتاريخ 
ا يونمل 900يناھز عدد الكاثوليك في العالم  -  4 ّد فرنس ا وتع ة في أوروب ون بالمائ ة وثالث ا الالّتيني  42، أربعون بالمائة منھم في أميرك

ات المتحدة والثلث  450و 300نت فھو يتراوح بين مليون كاثوليكي. أّما عدد البروتستا مليون، ثلثھم في أوروبا والثلث األخر في الوالي
  الباقي يوجد بالخصوص في إفريقيا واآلن في أميركا الجنوبية.

  أنظر
Jean VEMETTE (avec la collaboration de Claire MONCELON,Dictionnaire des groupes religieux, 

(collection politique aujourd’hui), Puf 1995,éditions Delta,Liban 1996  

ي Katholikosوالكلمة أصلھا إغريقي  -  5 وني» وتعن ي أو ك ا أيضا ا «كلّ ق عليھ ة»لكنيسة ويطل اّل تيني ة (ل« ال ا خالل الحقب تفريقھ
ة الكرسي الّرسولي في  «الرومانية») وتسّمى أيضا الكنيسة «إغريقا»الذين يسّمون  «األرثودوكس»الوسيطة عن  ألنھا تعترف بأولوي

 روما.
  .60أنظر نفسه ص

نھم وكذلك من تيار خصوصي آ  وكالفنوھم يتكّونون من ثالثة تيارات كبرى أصلية حول لوثر وزفنغلي  -  6 ة وم خر وھو اإلنغليكاني
   :خاصة منھا «كنائس اإلصالح»نشأت 

L’anabaptisme /Congrégationnisme (ou Puritanisme)/Les presbytériens d’Ecosse/Les Quakers/Les Pentecôtistes   

  ھذه المعلومات وما يليھا  مستقاة من  كتاب -  7
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 
  م2003مارس  13الزيارة تّمت في 

نة  األنغليكانية -  8 ا (س ا روم ية مع باب تعود إلى القرن السادس عشر وقد ارتبطت نشأتھا بقطع الملك ھنري الثامن عالقاته الديبلوماس
ى لكنيسة أن) الذي رفض طالقه فأعلن م1531 دا أعل ل يسمون جالملك نفسه قائ تانت ب ان تسمية أنفسھم بروتس ذ األنغليك را . وال يحبّ لت

ه  ود حركت ة حيث يق ا القاري ذي يجري في اوروب أنفسھم كاثوليكا غير رومانيين واألنغليكان إصالحيون بشكل مختلف عن اإلصالح ال
   نغليكاني بفعل القطيعة الملكية.اإلصالح األفي حين انطلق  وكالفنثر دعاة مصلحون مثل لو

  .نفس المصدر السابق -  9
وان : أنظر حول ھذا وما يليه  مقاال  -10 ال بعن ة، المق يش الكاثوليكي ة التفت  Je suisسخنا كتبه أحد الالّھوتيين الحاليين الذين طالتھم آل

un théologien libre Juan José Tamayo Acosta   
  يوجد على العنوان التالي:

foi.com/nouvelles/articles/tamayo_acosta/tamayo_acosta.htm-et-http://www.culture  

  م2008 فيفري 15الزيارة تّمت في 
اريخ مثل الحديث  -11 ة للت راءة الكاثوليكي ع عن الق بة لجمي ذلك األمر بالنس ذات وك ا ھي  بال ة ولتاريخھ ان عام اريخ األدي ا ولت عموم

  ا يحشرھا في خانة اإليديولوجيا.سيحية كانت أم ال وھذا مالمذاھب األخرى م
  أنظر مقال -12

Leila ben Salem, Juifs et arabes  histoire d’une symbiose  
http://www.bismi.net/articlelecture.php?id=334 

  م2008أفريل  8 الزيارة تاريخ

13-J. P CHARNAY, Regards sur l’Islam, Freud, Marx,Ibn Khaldun (collection Essais et 
Philosophie),L’Herne, Paris 2003 p48 

  
  

ي بلغت المستوى  م2005إثر زيارته للبرازيل خالل شھر ماي  16لقد أثارت تصريحات بنوا  -14 ديدة الت موجة من االحتجاجات الش
على كثير  وية كانت رحمة للھنود األصليين فإّن تصريحه يقومالسياسي الرسمي. فقد اعتبر تشافيز أّن البابا عندما يصّرح بأّن البعثة الباب

  بعيد عن كشف الحقيقة وعن االعتراف بالمسؤولية عن أفعال اإلبادة وتبعاتھا. ألنه  من المغالطة واالّدعاء
  أنظر مثال 

Les propos du pape sur l’évangélisation des Indiens provoquent un tollé    
  يالتالفي العنوان 

t3987.html-negationniste-le-xvi-http://www.madanight.com/forums/benoit  
  م.2008فيفري  5بتاريخ 

15-Francisco DE VITORIA, Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre, Introduction, traduction et notes par Maurice 
BARBIER, librairie Droz-Genève, Switzerland 1966(Les classiques de la pensée politique, Collection dirigée par G.BUSINO) 

p94.  
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  هذه الشهادة منقولة عن مقال رقمي -16
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   
تش،  -17 ر األميركيدايان رافي ارات من الفك اس مظ مخت ر عب ة نمي ة بأسرھا)، ترجم راھيم عودة، (كلمات حركت أم ر وصادق اب ف

 .217-216ص م1998فاروق منصور، عمان، دار فارس للنشر والتوزيع، عة مراج
ر من فضاضة » -18 در األكب إّن التّعطش إلى الذھب والثروة ھو حافز لتذليل المخاطر والمحن وھو في نفس الوقت أيضا سبب الق

ه... الكنكستادور وعنفھم..إّن أراضي أمريكا تمكن رجال ينحدر من وسط وضيع  من الحصول على  راف ب تّم واالعت الثروة والسلطة وي
ان يفع ا ك ا مثلم ل وال يجب االعتقاد أّن الكنكستادور األسباني قد كان واثقا من أنّه يطيع هللا عندما يطرد غير المؤمنين من أرضه، تمام

  أنظر «المسيحيةھنود بالقوة على اعتناق وھو يجبر الReconquista مع مسلمي شبه الجزيرة اإلبيرية إبّان استعادتھا 
"conquistador." Microsoft® Études 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 

Microsoft Corporation.   
  أنظر مقالنا: -19

  .م)2007- ـھ1428مجلة التسامح  العدد التاسع عشر (صيف  العلمانية الفاصلة والعلمانيات األخرى،
  .)م1988بيروت  دار الغرب اإلسالمي، (ترجمة عبد الرحمان بدوي، رسالة في التسامحجون لوك  -20
  من نصوص فولتير المرقمنة على العنوان التاليمقتبس  -21

http://www.voltaire-integral.com/Html/00Table/4diction.htm  
يّن في مواقف الموقف الفلسفي من التسامح لم يصل لدى الكثير من الف ذا ب ة وھ ى درجة الكوني السفة المحدثين إل

  لوك من فعل األوروبيين في سكان العالم الجديد وفي موقف فولتار من الديانة المحّمدية.
22- L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904-1905) Max WEBER, 

  على العنوان التالي    نص رقمي
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/ethique_protestante/Ethique.html  

  أنظر أيضا الترجمة العربية
  .اإلنماء القومي لبنان (بدون تاريخ)ترجمة محّمد علي  مقلّد، مركز األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ماكس فيبر، 

23- Max WEBER, Le savant et le politique, Plon 1960, p161  
24-APEL(K.O), L’éthique de la discussion:sa portée ,sa valeur, Traduit par Christian BOUCHINDHOMME in Encyclopédie 

philosophique universelle- l’univers philosophique, Volume dirigé par André JACOB, Presses Universitaires de France, Paris 
1991 p7.  

 .ص كذا الكون الفلسفي ،ع الحقا ونشير إليه بعبارة : آبلسنذكر ھذا المرج
ةالبراقماتيك ويقابلھا في الفرنسية  -25 ة من الدراسة اللغو pragmatique كلم دة مرحل يم وھي في عرف الوضعية الجدي تم بق ة تھ ي

ات  اط البيان رادألّن نش ين األف ية ب ل خاص ا يمثّ ك والم إعالنھ ين البراقماتي ز ب ب التميي ةويج ّمى البراقماتي في المس  Leذھب الفلس
pragmatisme   

    Les notions philosophiques(Dictionnaire)Puf 1990 في أنظر التعريف مثال

26- HABERMAS, Sociologie et théorie du langage,A Colin,Paris1995p107  

27-APEL(K.O) Discussion et responsabilité,1- l’éthique après Kant, traduit de l’allemand par Christian 

BOUCHINDHOMME,Marianne CHARRIERE et Rainez ROCHLITZ, les éditions du Cerf,Paris1996 p8. 

  .162ص ،الكون الفلسفي، آبــل -28
ثال 29- ه  ھذه الفكرة أساسية لدى ھابرماس وھو يركز عليھا في العديد من كتبه، أنظر م ابع وعنوان ل في صلب الفصل الس وحدة العق

 في  تعدد أصواته
HABERMAS(J), La pensée postmétaphysique( Essais philosophiques), traduit de l’allemand par Rainez ROCHLITZ, édition 

Armand Colin, Paris 1993. 

  من كتاب العقل العملــي والجزء الثالث بعنوان
De l’éthique de la discussion, traduit de l’allemand par  Mark HUNYADI, les éditions du Cerf, Paris1992. 

APEL(K.O) Discussion et responsabilité -30 
  .158ص الكون الفلسفيآبــل ،  -31
  أسس ميتافيزيقا األخالقه النقطة بالذات ھو أيضا كانط أنظر مثال ما كتبه في المرجع في ھذ -32

ة  فاالنسان الذي تتنازعه ميول شتى قادر،» رة ناجع ذه الفك دون شك، على إدراك فكرة عقل عملي ولكن ال تتيسر له القدرة على جعل ھ
   .أسس ميتافيزيقا األخالق «العيانيفي سلوكه في الواقع 

  .154 ص الكون الفلسفي، آبــل -33
-34 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 

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

  
يد المسيح دعوة المسيحية مع الس ه السالم- لم تكن ال ى التشدد -علي ورة عل ديني إال ث بكل  ال

أنواعه، ومنه التشدد اليھودي الذي حّول الدين إلى أوزار وأغالل طوقت عنق اليھودي حتى 
ة هللا ي رحم دخل ف ن أن ي ودي م ر اليھ ه؛ ومنعت غي ادت تخنق ي ھي خاصة بالشعب ك  الت

م األغالل،  م األوزار وكسر تلك ة تلك ة إلزال ه السالم إال محاول ه علي المختار؛ ولم تكن دعوت
ائن  ة هللا التي تشمل كل ك يرا برحم دھر، وتبش ر قصير من ال التي تحملتھا البشرية حينا غي

ة من ب ني إسرائيل حي، وال تختص بفئة على حساب الفئات األخرى من الناس؛ فآمنت طائف
يس إال مسيحا  رانيھم ل ين ظھ ذي ب ا أن المسيح ال افرة منھ بدعوته وكفرت طائفة، وادعت الك
درات التي سخرھا  دجاال، وكل معجزاته التي رأتھا أعينھم إنما ھي سحر مبين، وھي من الق

ه، وأن هللا على يده، ليفتن بھا عموم الناس، وعلى المؤمنين حقا أن يكفروا به وال يغتروا بآيات
يقتله؛ وسيم ان، وھو س ذي يظھر في آخر الزم أل األرض عدال، ينتظروا المسيح الحقيقي ال

ه داود، ويتحقق  بعد أن ملئت ظلما؛ ة أبي د مجد مملك ليمان ويعي ه س وسيجلس على كرسي أبي
له من  ه ولنس ديا ل ا أب اد ملك ة أرض الميع راھيم، بملكي على يديه الوعد الذي قطعه هللا لجده إب

نبعد ليمان ه؛ وعلى ذلكم األمل استمر اليھود بعد ذلك الزمان في انتظار مجيء المسيح اب  س
  ، الذي يحقق الوعد ويقيم المملكة ويحكم بين الناس في آخر الزمان. إبراھيم ابن داود ابن

يھم السالم- كانت رسالة المسيح، كما ھي رسائل أنبياء بني إسرائيل ى  -عل ا، دعوة إل عموم
ام بعمق  التوبة إلى هللا وترك المعاصي والذنوب، وإعادة االعتبار للعمل بدل النسب، واالھتم

ال تقولوا »، و 1«اعملوا أعماال تليق بالتوبة»، و «توبوا فقد اقترب الملكوت»الدين ال بشكله: 
راھيم اء إلب ، 2«في أنفسكم إن لنا إبراھيم أبا، فإن هللا قادر على أن يخرج من ھذه الحجارة أبن

ى أن  -ليه الصالة والسالمع-؛ وكان 3«لو كنتم أبناء إبراھيم لعملتم بأعمال إبراھيم»و  ه إل ينب
د إنم دالمعب ان للمعب ان ال اإلنس كال ا وضع لإلنس ل أش ، وأن الصالة والصيام والصدقة وك

إذا صلى اإلنسان  ذلك ف ى هللا، ول اس فھي ال تصل إل القربان، إذا كانت من أجل أن يراھا الن
رائين  وصّدق ة الم وصام، فليكن بينه وبين ربه وليس بينه وبين الناس؛ وأقام من أجل محارب

اس وال  ع الن ا ينف ادة أخرى ھي م حملة كبيرة؛ وبيّن أن العبادة التي يقبلھا هللا أكثر من أي عب
اك »يضرھم:  اترك ھن ك، ف يئا علي فإن قدمت قربانك إلى المذبح، وھناك تذكرت أن ألخيك ش
  .4«م المذبح، واذھب أوال اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانكقربانك قدا

الته  ت رس الم-وكان ه الس ريعة  -علي دل الش ي بع ذي ال يكتف اني، ال ال اإلنس ى الكم وة إل دع
ه:  ة هللا وكمال ى رحم ا ليصل إل ين وسن »والقانون وإنما يتجاوزھم ل: عين بع ه قي سمعتم أن

ه اآلخر بسن، وأما أنا فأقول لكم: ال تقاو ى خدك األيمن فحول ل ل من لطمك عل موا الشر، ب
دا  يال واح رداء أيضا، ومن سخرك م ه ال أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك ل

رده ال ت ك ف رض من ن أراد أن يقت ه وم ألك فأعط ن س ين، وم ه اثن أن 5«فاذھب مع ي ش ، وف
ول:  -عليه السالم-العالقة مع اآلخر كان  ه قي»يق بغض عدوك، سمعتم أن ل: تحب قريبك وت

ى مبغضيكم، وصلوا ألجل  نوا إل يكم، أحس اركوا العن وا أعداءكم، ب م: أحب أقول لك ا ف وأما أن
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الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه 
  .6«حين ويمطر على األبرار والظالمينعلى األشرار والصال

ى اختالف  ھكذا ھي إذن دعوة المسيح في أصالتھا ورحمتھا وإنسانيتھا مفتوحة لكل الناس عل
  أجناسھم وتوجھاتھم وأصولھم، بعيدة عن الغلو والعنصرية والتشدد.

ام  ،يُنِه دعوته -عليه السالم-المسيح  السيد لم يكد ه واالنتق حتى برز رجال الدين اليھود للكيد ل
ام اإلدراك أن هللا ع -عليه السالم-منه؛ وكان المسيح  دركا تم ان م ة، و ك م اللعين ا بخططھ الم

ئھم  ا ينب را م ان كثي ه بسوء؛ وك حافظه من أياديھم األثيمة، ولن يستطيع أعداؤه أن يصلوا إلي
ذا  ه، وھ ن يستطيعوا الوصول إلي ه ل بعدم قدرتھم على النيل منه، ألن المكان الذي سيسير إلي

ذي »ى إن أھالي أورشليم كانوا يقولون: المكان في السماء وھم في األرض، حت أما ھذا ھو ال
. 7«يريدون أن يقتلوه؟ ھا ھو يتكلم جھارا وال يقولون له شيئا. فھل اقتنع الرؤساء أنه المسيح؟

م يسوع:  ال لھ ا ليمسكوه ق ه حرس م »ولما أرسل رؤساء الكھنة إلي يال، ث ا قل م وقت أبقى معك س
ال تطلبونني ف لني، س ذي أرس ى ال تم أن  أمضي إل درون أن ا ال تق ون أن ث أك دوني، وحي تج

ود  ى اليھ ذھب إل در أن نجده؟ أي ذا، فال نق ذھب ھ ن ي ى أي تجيئوا، فقال اليھود في ما بينھم: إل
انيين؟ يعلم اليون انيين ل ين اليون تتين ب ة 8«المش اء الكھن ى رؤس رس إل ع الح دما رج . وعن

تم أيضاأ»وأخبروھم بعدم قدرتھم على اإلمساك به، قالوا لھم:  ه 9«خدعكم أن . نفس األمر قال
ر ذھب  ،المسيح لتالميذه في العشاء األخي ه أن ي ت، وأن علي د حان رھم أن ساعته ق دما أخب عن

م:  ال لھ له، فق ذي أرس ى ال ه »إل ا قلت تطلبونني، ولكن م يال، س ا قل م وقت أبقى معك ائي س ا أبن ي
والليھود سأقوله لكم اآلن: حيث أنا ذاھب ال تقدرون أنتم أن ت ه سمعان 10«جيئ ال ل دما ق . وعن

يد المسيح: »بطرس:  ه الس بيلك، أجاب لماذا ال أقدر أن أتبعك اآلن، أنا مستعد أن أموت في س
ديك إال وأنكرتني ثالث » أمستعد أنت أن تموت في سبيلي؟ الحق الحق أقول لك: ال يصيح ال

ا11«مرات ود لم را. لكن اليھ لوا في القضاء  . وھو ما حدث فعال لبطرس، فبكى بكاء مري فش
دما تشاوروا »على المسيح ودعوته ونجاه هللا من أيديھم،  اجتمع رؤساء الكھنة والشيوخ، وبع

اس ين الن يعوا ب م أش الوا لھ ر، وق ال كثي ود بم وا الجن ه  12«رش ه ودفن ة عن قتل اعات كاذب إش
ة ب»وسرقة جثمانه،  ود فأخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لھم، فانتشرت ھذه الرواي ين اليھ

  ، وبين النصارى كذلك.    13«إلى اليوم
ود:  ال في شأن اليھ ى اختالف النصارى في الموضوع حيث ق ريم عل رآن الك د نص الق وق

ا { ريم رسول هللا، وم ن م ا المسيح عيسى اب ا قتلن ولھم إن وقولھم على مريم بھتانا عظيما، وق
ه  وا في ذين اختلف م، وإن ال م إال قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھ ه من عل م ب ا لھ ه م لفي شك من

ا زا حكيم ان هللا عزي ه وك ه هللا إلي ال المسيح وھو 14}اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفع . وق
ا{يتحدث عن نفسه:  وم أبعث حي ذي }والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت وي ، وھو األمر ال

ة ع د أدل ة نج خ المخفي ن النس د م ي العدي ه ف ي لي ا) الت ر (األبوكريف اء األخي ن العش دثتنا ع ح
افھم أن المسيح  ومحاولة القبض على المسيح ومحاصرة البيت الذي أقاموا فيه العشاء، واكتش

ذي ه ال رھم ب ا أخب ا  نلم يكن موجودا فيه، وأنه رفع إلى السماء كم ا دع ه، وھو م شاھدوا رفع
ة الثان ،رؤساء الكھنة إلى اختالق قصة القتل والصلب اس شرا حتى ال تكون البلي ى الن ة عل ي

ريم أن هللا  رآن الك ين الق من األولى، ودفعوا من أجل ذلك أمواال كثيرة للجنود ولغيرھم. وقد ب
ه:  ،ھو الذي نجاه من أيديھم ي ومطھرك من {كما وعده عندما قال ل إني متوفيك ورافعك إل

ة  . لقد كان العشاء األخير إيذانا بالنھاية، حيث لن يشرب المسيح}الذين كفروا من ثمر الكرم
بعد اآلن، وحيث سيوصيھم الوصية األخيرة، وحيث سيذھب ليبعث الرسول الشاھد بصحة 
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اتم أيضا،  ،ما جاء به ك النبي الخ الة ذل وا برس ه أن يؤمن ؤمنين ب والمكمل لما بدأه، وعلى الم
  ومن لم يؤمن به، فخير له أن يوضع في عنقه حجر رحى ويلقى في البحر.  

يم د التعل م يك يحي األول ل ل ،المس اء األوائ ه اآلب ر ب ان يبش ذي ك ا  ،ال رس وبرناب ال بط أمث
الحبر اليھودي، الذي سّمى نفسه رسوال، وھو األب  ،ويعقوب يأخذ طريقه، حتى ظھر بولس

ذي  اني، وال ا الث يحية في تعليمھ ول عن نفسه -الحقيقي للكنيسة المس ا يق د  - كم ان من أش ك
ى أن الناس عداوة لدعوة المسيح ول تالميذه، فشارك في اضطھادھم وسجنھم وقتل بعضھم، إل

الذي ينبغي للناس أن يأخذوا  ،وأخبره بالتعليم الجديد ،إن المسيح قد ظھر له :أعلن توبته قائال
ذ،  ،ويتركوا ما عداه؛ وبولس لم يأخذ تعليمه بواسطة ،به اقي التالمي ا ھو الشأن بالنسبة لب كم

يم تأسست  - عيكما يد - وإنما أخذه مباشرة ك التعل ى ذل ره؛ وعل م ي يد المسيح، وإن ل من الس
ه  ا جاء ب يم مخالف لم ى تعل دعو إل ذي كانت ت الكنيسة المسيحية، وحوربت كل الطوائف ال
ل؛  ه أن يفع ول وعلي ه أن يق ا علي ره مباشرة بم بولس، الذي اعتبر نفسه رسوال للمسيح، يخب

ا  يح ابن اعتبر المس ا كام ،ف دس؛ل األلووإلھ روح الق ع األب وال ة م ه  ھي دى هللا ب د افت وق
ى األرض بسبب رجل  ة إل البشرية من الخطيئة التي ارتكبھا األب األول، فكما دخلت الخطيئ

ا  ،واحد ھو آدم، فكذلك تخرج بفداء رجل واحد ھو المسيح، ابن هللا وحمله ه خطاي الذي كفّر ب
لمن آمن بالتعليم  ،وھذه المغفرة مجانيةوھذا الخالص  لناس، فأصبحوا بذلك من غير خطايا؛ا

دا:  ،على الطريقة البولسية ،الذي جاء به بولس؛ لكن الذي لم يؤمن به ه خالص أب فال يكون ل
ة » اك ذبيح ى ھن ق، ال تبق ة الح ى معرف د حصولنا عل يح بع دا برفضنا للمس ا عم إن أخطأن ف

ار الت ه من لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب األكيد في لھيب الن ا ل ردين، وي تلتھم المتم ي س
ى أن  ة، عل ه الموت دون رحم انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى، كان عقاب
ذي يستحقه من  اب ال ك العق را ذل يؤيد مخالفته شاھدان أو ثالثة. ففي ظنكم، كم يكون أشد كثي

ة؟ يدوس ابن هللا، إذ يعتبر أن دم العھد، الذي يتقدس به، ھو دم نجس، وبذ لك يھين روح النعم
رب سوف يحاسب  رب، وأيضا إن ال ول ال ا أجازي يق ام أن ي االنتق ال: ل نحن نعرف من ق ف

دي هللا الحي «شعبه وع في ي ا أرھب الوق ا م نھج الكنيسة في 15«حق ولس م ذا أسس ب . وھك
ة؛  ر رحم ر من الموت من غي ذين يستحقون أكث م، وال محاربة المخالفين الذين ال خالص لھ

د  ،صي تالميذه في رسائله إلى الكنائس المختلفةوكان يو ه: فق ا جاء ب بمنع كل تعليم يخالف م
ذي »جاء في رسالته إلى كنيسة غالطية مثال:  ذه السرعة تتركون ال ل ھ ركم، أبمث عجيب أم

ة  ،دعاكم بنعمة المسيح ر البلبل وتتبعون بشارة أخرى؟ وما ھناك بشارة أخرى، بل جماعة تثي
ببشارة  ،أو بشركم مالك من السماء ،يير بشارة المسيح. فلو بشرناكم نحنوتحاول تغ ،بينكم

ر  ول اآلن: إذا بشركم أحد ببشارة غي بال وأق م ق ا لك ا. قلن غير التي بشرناكم بھا، فليكن ملعون
طلبت منك وأنا ». وجاء في رسالته األولى إلى تيموثاوس: 16«التي قبلتموھا منا، فاللعنة عليه

ة ى مكدوني الف ذاھب إل اليم تخ وا تع اس أن ال يعلّم ي أفسس، لتوصي بعض الن ى ف ، أن تبق
ا ا » 17«تعاليمن ا شريعة، ألنن ى أنھ ا عل م أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بھ ونحن نعل

اطئين، للمدنسين  ردين، للفجار والخ ل للعصاة والمتم رار، ب ا ھي لألب نعرف أن الشريعة م
ھم، لسفاكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار والمستبيحين، لقاتلي آبائھم وأمھات

الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطال، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة 
  .18«ا، بشارة هللا المبارك، له المجدالتي ائتمنت عليھ

ولس، منذ ذلك الوقت جندت الكنيسة نفسھا لمحاربة التعليم المخالف للتع يم ب يم الصحيح، تعل ل
ع، رن الراب ع األول من الق ى أساسه الكنيسة الرسمية، وفي الرب   ،م325سنة  الذي بنيت عل
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د الصحيحة التي ينبغي  ،ُعقد مجمع نيقيا الكنسي اد، وتسطير العقائ للحسم في قضايا االعتق
ان ھو  للمسيحيين اإليمان بھا، وال يجوز لھم الخروج عنھا؛ ورغم أن االختالف في دة ك العقي

السبب في انعقاد المجمع، إال أن التعايش بين المختلفين كان قائما، والحوار والجدل بينھم كان 
ك الحوار أوقف المجمع ذل دء مطاردة  ،متواصال، ف ايش، وأذن بب وأسكت الجدل وألغى التع

يم األول ة التثليث البولسية، ورفضوا الخالص بو ،أصحاب التعل ذين رفضوا نظري اسطة ال
ة  ة؛ وكانت األرياني انيم األلوھي دا من أق ا أو واح اإليمان دون أعمال، ولم يعتبروا المسيح إلھ

تحت مسمى  ،واحدة من أھم الفرق المسيحية التي أودى بأصحابھا التشدد المسيحي الكنسي
ذه  ر من ھ التجديف والھرطقة، وأردى تالميذھا بالقتل واإلحراق والتھجير، وقد لقي عدد كبي

لفرقة حتفھم بسبب ذلك، طيلة القرون التالية النعقاد المجمع، حتى لم يبق منھم إال مجموعات ا
  قليلة في الشرق األدنى واألوسط .

ى  ،فوجد المسيحية منقسمة إلى قسمين ،-عليه السالم-جاء اإلسالم مع محمد  ا وعل ل روم تمث
ا الشق األول، ھا الباب المي رأس دين الع ك أي ال ائس الشرقية الشق  ،حيث الكاثولي ل الكن وتمث

ى  ة عل ل الكنيس م تقب دين الصحيح؛ ول ودكس، أي أصحاب ال ين األرث ا المحلي اني، بآبائھ الث
ه  ى دين ي الشرق األوسط إل ر من شعوبھا خصوصا ف د، وإن انضمت كثي ن محم وم دي العم

مسلمين ھا وأساقفتھا من اليكيالدھا إسالمية، وصار كثير من بطرالجديد، وصارت كثير من ب
ا ى ديانتھ ا وعل ى وجودھ ا  ،ومن أئمتھم. وأدركت المسيحية خطر اإلسالم عل فأعلنت حربھ

، فكانت الحروب الصليبية، «الكفار المسلمين»المقدسة عليه، السترداد ما يمكن استرداده من 
ا مسيحية  ا حروب  -التي لم تكن في مجموعھا ضد المسلمين، وإنما كانت في العديد من جيوبھ

يح د مس ا ض ه حربھ دھا ووج د وح المي ق تح اإلس ان الف ة، وإن ك ائس المختلف ين الكن ية ب
  المسلمين.

ام  ا روح االنتق ت محلھ ة، وحل ا الرحيم ذه روحھ روب ھ واء الح ي أج يحية ف دت المس فق
اء  واالسترداد وتحقيق النصر، وھو ما يفسر المجازر الوحشية التي ارتكبت في حق األبري

دلس، العزل في مواطن مسيحية  يش في األن ال محاكم التفت مختلفة، نذكر منھا على سبيل المث
ذين  ا، ال ي أورب ريين ف ازر القت نھم؛ ومج ر دي ر أو تغيي ل والتھجي ين القت اس ب ر الن ث ُخيّ حي

ونھم وفھم، قطعت ألسنتھم وشفاھھم وأعميت عي ات وجدعت أن وا في الطرق ود ،وترك كل  يق
  تبر كل ذلك حربا مقدسة على الكافرين؛ بعين واحدة؛ واع مجموعة منھم واحد منھا

ان  ا ك يحية، وإنم ي المس قية ف روح الش رد باعث لل الم مج ن اإلس م يك ذلك ل ام ك مصدر إلھ
ر ،أساسي داع والتحرر والتفكي روح اإلب ادئ  ،ل اھيم والمب ن المف ر م ة لكثي ة النقدي والمراجع

ذاك؛ ف ل المسيحي آن اب واألسس المسيحية، التي كان يرزح تحتھا العق ان كت ريم ك القرآن الك
دين المسيحي ه عن ال ارة في از، والقضايا المث ى  ،مراجعة نقدية للكتب المقدسة بامتي دعت إل

ادة النظر بعمق؛ ل  التأمل وإع ى العق دين عل ة في ال ذه القضايا الجوھري ة عرضه لھ وطريق
انية دوالمن م القضطق والتجربة والفطرة اإلنس ر في تلك ع لالنخراط في التفكي م تكن ف ايا؛ ول

المية ات اإلس المية - المناقش المية واإلس يحيين  - اإلس رين المس ن المفك دة ع يحية بعي المس
ل ل والنق ة، فقضايا العق ة والزمني ى التحرر من السلطتين الديني ة  ،التواقين إل وقضايا اإلمام

شفاعة العظمى وشروطھا والخروج على اإلمام وعزله واختياره، وقضايا اإليمان والعمل وال
والجزاء، وقضايا التوحيد والعدل والتجريد والتجسيد، كلھا قضايا أخذت بعدا إنسانيا، وأحدث 
ة  ادا ثوري ة، أخذت في الغرب المسيحي أبع الجدل فيھا حركة ثقافية اجتماعية إنسانية عقالني
ن ة؛ ويمك ة ثاني ة اإلنسية من جھ ة، والحرك  جذرية، ولّدت لنا حركة اإلصالح الديني من جھ
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ريم:  رآن الك ول الق ة {أن نختزل شعار الحركتين معا في ق ى كلم الوا إل اب تع ا أھل الكت ل ي ق
ا من دون  يئا، وال يتخذ بعضنا بعضا أرباب ه ش سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك ب

ا}هللا ين الن ة السواء ب س ؛ إذ أخذت منه الحركة اإلنسية البعد اإلنساني المشترك، وھي الكلم
م من د لھ اتھم، وال ب تركة وإن اختلفت ديان ذه األرضية المش ايش والسالم  ھ اء أسس التع لبن

ي  ة الوساطة ف رة إزال ديني فك ة اإلصالح ال ه حرك ان؛ وأخذت من دل واإلحس اون والع والتع
ل ة المصلحين األوائ ذلك كانت مھم ه، ول وا  ،الدين، والتعامل مباشرة مع هللا وكتاب أن يُترِجم

ر الكتاب ا دبره من غي ه وت اس من قراءت وم الن تمكن عم لمقدس إلى اللھجات المحلية، حتى ي
  وسيط يفرض على الناس وجھة نظر معينة.

ه،  ه وحريات ار لإلنسان وعمل ادة االعتب ة في الغرب في إع ة والمدني ان الديني نجحت الحركت
ة والوتُ  ة والثقاف ة والتقني وانين ورجم ھذا النجاح إلى كل مظاھر الرقي والمعرف وة والق يم ق الق

وبالتأكيد فإن جوانب متعددة في الواقع المعاصر تناقض ذلك النجاح  ؛اليوم التي يعرفھا العالم
د ه الرائ رة أخرى موقع دين م اد يُ  ،لكنھا ال تنفيه؛ وقد أخذ ال د أن ك رنين بع ه في الق ى عن تخل

ة، الماضيين، أو ھكذا ظن الناس؛ واستحوذ الدين مرة أخرى على كل الق درات البشرية الھائل
ن  ا م الم، وغيرھ اد واإلع ة واالقتص ة والثقاف اع والسياس ي االجتم ا ف ه العلي تعاد مكانت واس

  المجاالت التي غاب عنھا حينا من الدھر. 
تعادة  ودي باس م اليھ ق الحل رائيل»تحق ة يس ذ انسحاب  «مملك ي فلسطين، من ا ف ة دولتھ وإقام

اي  ي م ا ف ة منھ وات البريطاني وات م1948الق دس من طرف الق احتالل الق م ب ؛ واكتمل الحل
و  ي يوني رائيلية ف ى م1967اإلس ت حم ين م2000؛ وكان اء مالي ا، رج ق عليھ ا أطل ، كم

ال  ة واكتم ذانا بقرب النھاي المتدينين من اليھود، وعشرات ماليين المتدينين من النصارى، إي
ى أنقاض المسجد األ «الھيكل الثالث»الزمان، حيث يقام  زل المسيح المنتظر عل قصى، وين

ا، ويعاقب  د أن ملئت ظلم ليحكم ألف سنة بين اإلسرائيليين وأعدائھم، ويمأل األرض عدال بع
ة وفي  ا في الثقاف ة التي ظلت تُنسج خيوطھ مضطھديھم شر عقاب؛ تلكم ھي المقوالت الديني

ود نھض ة من الواقع طيلة القرون الثالثة الماضية؛ وكان الغرب المسيحي وھو يق ته التحرري
المي  و إس ا ھ ل م ة ضد ك ترداده المقدس رب اس رق، ويخوض ح ة للش ن التبعي ف وم التخل

نة  دلس س ي األن ة ف قوط غرناط ن س دءا م ي، ب ي  1492وعرب ة ف قوط الخالف ى س وإل
  للميالد،  يسند تلكم المقوالت بكل ما أوتي من قوة. 1924القسطنطينية سنة 

يحي ة والمس ن النظرة اليھودي م تك ون ل اليھود ال يزال يح المنتظر؛ ف ي المس ا ف ان تمام ة تتوافق
ه صفات ال  ي، ول ودي من العرق الملكي النق د، وھو مسيح يھ أت بع م ي يحا ل ينتظرون مس
ه  ي أبي ى كرس س عل ائعة، ويجل ة داود الض د مملك ك يعي و مل ره؛ فھ ي غي ة ف وفر مجتمع تت

نھم، وھو ق تقم م ى تخليص بني إسرائيل من سليمان، ليحاكم أعداء بني إسرائيل وين ادر عل
فراعنة الزمن األخير، كما فعل موسى المخلص، وھو سيحارب أعداء بني إسرائيل، ويقضي 
نھم  عليھم قضاء مبرما، فال يترك منھم أحدا، و يزيلھم عن بكرة أبيھم، ويطھر األرض من نث

ون عودة مسيح . أما النصارى فھم ينتظر«ھرمجدون»في المعركة الحاسمة األخيرة، معركة 
ه هللا،  ،قد جاء، وما دام ھذا المسيح ابن هللا ى عرش أبي الذي يحل بين الناس، فھو سيجلس عل

ان  و دي ذلك فھ يئين، ول ب المس نين ويعاق ازي المحس ا، فيج اء إلھي اد قض ين العب ويقضي ب
ة والحس نھم، فيقومون للدينون وا ليقضي بي اب؛ لألحياء، وكذلك لألموات الذين ينبغي أن يبعث

دجال ،وقبل مجيئه تنتشر الشرور والمسحاء الكذبة اه هللا من  ،وعلى رأسھم المسيح ال ذي آت ال
يقتله المسيح المنتظر ه  ،المعجزات ما يقدر به على فتنة المختارين إن أمكن، وس ويقضي مع
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ة الفاصلة ه األرض، في المعرك ئ ب ذي تمتل ى كل الشر ال ة  ،عل د «ھرمجدون»معرك . وبع
بعد أن  ،تكون كلھا سالم وعدل ،سيتسلم المسيح مملكة أبيه هللا، ويحكمھا ألف سنة «الدينونة»

  امتألت األرض قبلھا فتنة وظلما؛ ثم يرد المسيح المملكة ألبيه هللا فيفعل فيھا ما يشاء.
وذكس تفسير لم يكن التفسير المسيحي لموضوع المجيء األخير للسيد المسيح واحدا، ف األرث

ك وتف ل اإلصالحوالكاثولي ا قب يرات م ا، س ة  عموم ن أرض صھيون ومعرك ل م ت تجع كان
ة ،والمملكة األخيرة ،«ھرمجدون» ة ومجازي ا  ،معاني أخروي يس لألرض التي نحيى عليھ ل

د أعطت  تانت، فق ون البروتس ا اإلنجيلي ام بھ عالقة بھا؛ أما تفسيرات ما بعد اإلصالح، التي ق
اني تلكم المع ية؛ وم ل ة أرض ادا مادي يرات أبع ا بتفس ة زجتھ ةيھودي ية قديم بحت قض ؛ فأص

ة إسرائيل في  ،المملكة الموعودة التي كانت في السماء اد ومملك ال تختلف عن أرض الميع
ة»األرض، وخصوصا في فلسطين؛ وأصبح ضروريا حل  اد  ،«المسألة اليھودي وطن »وإيج

رب، أرض فلسطين؛ وأصبح  ،«قومي لليھود ا ال ضروريا حل في األرض التي وعدھم بھ
رقية» ألة الش ة  ،«المس ام ترك ريض»واقتس ل الم رد «الرج ة»، وط ن الجاري ن  «اب ه م وأم

ه  ،الميراث ة المقدسة»؛ وجعل «ال يرث مع ابني إسحاق»ألن ليمالمدين جزءا من  «: أورش
ذي سيدعو «مملكة إسرائيل» ، التي البد من قيامھا تحضيرا لمجيء المسيح المنتظر؛ وھو ال

ود الحرب اليھود إلى ا لمسيحية، ويقود المملكة العالمية كما جاء في النبوءات؛ كما عليه أن يق
د في تفسيرات عصر اإلصالح في بابا روما وخليفة المسلمين، سّ األخيرة ضد محور الشر( جُ 

ة ،وھو يجسد اليوم في دول بعينھا ة اليھودي ام المملك وءة قي ة لتحقيق نب دت بعض المقاوم ، أب
دول المسيحية العظمى اعات إسالمية)وأغلبھا دول وجم ؛ وعلى القائمين على السياسة في ال

ا  ،أن يساھموا في التحضير للمعركة الحاسمة التي تسبق مجيء المسيح، والتي ستستخدم فيھ
مار الشامل التي ال تبقي وال أحدث األسلحة وأكثرھا تطورا على اإلطالق، بما فيھا أسلحة الد

  الصھيونية في تلك الدول. - عمل عليه جماعات الضغط المسيحيةتذر؛ أو ھذا ما تريده وت
رة  رب األخي تعداد للح ؤمنين، لالس ديني للم تنفار ال ه التحريضي، واالس ذا التوج ل ھ ي ظ ف
امية؛ وأصبحت  وخوض المعركة الفاصلة، زاغت الدعوة المسيحية عن أھدافھا اإلنسانية الس

ين  رق ب ة، تف وة عنصرية بربري رة»دع ن الح ة»و  «اب ن الجاري ي «اب رى ف اء »، وال ت أبن
ه  «الجارية إال أعداء ينبغي القضاء عليھم واستئصالھم عن بكرة أبيھم، كما ھو منصوص علي

؛ وينبغي ضربھم ضربات استباقية، و «أرض الميعاد»في أسفار العھد القديم بالنسبة لشعوب 
نھم مقاوم نھم، أو وجدت م تلھم ويحاصرھم في مباغتتھم بالھجوم إذا احتمل الشر م ة لمن يق

ى النفي والشتات. فتقمصت المسيحية  ارھم، ويطردھم إل بيوتھم وأرزاقھم، ويخرجھم من دي
داء ينبغي  ه إال أع ي مجاوري رى ف م يكن ي ذي ل ة، وال ودي العنصري التاريخي شخصية اليھ

ه الضائعة القضاء عليھم واالنتقام منھم بسبب ما ارتكبوا في حقه من جرائم، واسترداد مملكت
ر  الم إال لتحري ه الس يح علي أت المس م ي ل؛ ول ن قب ه م اقبوه ب ا ع ابھم بم ه، وعق لوبة من المس
ر  ة اإلص ة، وإزال رية البغيض م العنص ن تلك ا، م اس تبع اقي الن ودي أوال، وب ان اليھ اإلنس
د  اروا ض ذين ث يحيين، ال ين المس ن اإلنجيلي المين. لك ه للع ه وعقل تح قلب ه، وف الل عن واألغ

راءة الوس ة ق رأ نصوصه الديني يط الكاثوليكي واألرثوذكسي، تناسوا الوسيط اليھودي، الذي ق
يد المسيح من  د غضب الس ا؛ لق ه السالم نفسه راضيا عنھ خاصة، لم يكن السيد المسيح علي
د  القراءات اليھودية الحرفية للنصوص، التي جعلت المعبد أعظم من اإلنسان، وطقوس التعب

دل وال ن الع م م كين أعظ يم والمس ة اليت ة دمع ريض، وإزال داواة الم ائع وم ام الج ر وإطع خي
ي  رة الت راءات المعاص ل الق ى ج ا عل يح حق ة؛ وسيغضب المس وم واألرمل وإنصاف المظل
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واليھود والمسلمون أيضا)، والتي لم تر بأسا في كل الجرائم التي يعتمدھا المسيحيون اليوم (
ة  اء الكھن ن طرف رؤس م هللا م ام باس يھم تق ة النصارى، وأضف إل اء الكھن ود، ورؤس اليھ

ة الفاصلة،  نھم للمعرك ق م لمين، وحيث يُحّضر كل فري ة المس ، «ھرمجدون»رؤساء الكھن
يد  م -نفسه  «المسيح»التي سيحضرھا الس ود، ضد أعدائھم - حسب زعمھ ل مع اليھ ، فيقات

ود وال«النصارى والمسلمين» لمين، ويقاتل مع النصارى، ضد أعدائھم اليھ ل مع «مس ، ويقات
األرض عدال بعد أن ملئت ظلما، وينشر ، ثم يمأل «النصارى واليھود»المسلمين ضد أعدائھم 

  السالم في األرض بعد ھذه الفتنة العارمة. 
دّ المسيح حقا، وسيقول لسيغضب  رة والمع ا:كل المشاركين في ھذه الحرب األخي تم » ين لھ أن

، «-عليھم السالم جميعا- أبناء موسى وال إبراھيم وال محمد لستم أبنائي وال تالميذي، وال أنتم
ا  لَْو ُكْنتُْم أَْوالََد إِْبَراِھيَم لَُكْنتُْم تَْعَملُوَن أَْعَماَل إِْبَراِھيَم!»: و ونِي َوأَنَ وَن أَْن تَْقتُلُ نَُّكُم اآلَن تَْطلُبُ َولَِك

ِ. ھَذَ  إِْنَساٌن قَْد َكلََّمُكْم بِاْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعهُ   -عليه السالم-فھم عرّ وسيُ  .19«ا لَْم يَْعَمْلهُ إِْبَراِھيمُ ِمَن هللاَّ
االً »أبناء من ھم، قائال: اَن قَتَّ وا. َذاَك َك ُدوَن أَْن تَْعَملُ يُكْم تُِري ھََواِت أَبِ أَْنتُْم ِمْن أٍَب ھَُو إِْبلِيُس َوَش

هُ  َولَْم يَْثبُْت فِي اْلَحقِّ  ،لِلنَّاِس ِمَن اْلبَْدءِ  ا لَ تََكلَُّم ِممَّ ا يَ ِذِب فَإِنََّم َم بِاْلَك ى تََكلَّ . َمتَ قٌّ ِه َح ْيَس فِي ألَنَّهُ لَ
 َّ ة 20«هُ َكذَّاٌب َوأَبُو اْلَكذَّابِ ألَن ادة رؤساء الكھن ؛ھذه ھي الحقيقة التي ال ينبغي أن تغيب عن الس

اه ال وم في عالم الناس اليوم، وعليھم إعادة النظر في ادعاءاتھم اتج م يكن في ي ذي ل مسيح، ال
  من األيام موقدا لنار الفتنة وال ناصرا لموقديھا. 

اء  اقي األنبي يد المسيح وب ه الس ا جاء ب ا مع م افى كلي وم تتن -إن النظرية المسيحية القائمة الي
، وما جاء في الكتب المقدسة؛ وتحتاج عناصرھا إلى إعادة قراءة في ضوء ھذه -عليھم السالم
د ب، بعي أتھا الكت ي أنش ة، الت ة القاتل ى والكراھي د األعم ة والحق رية البغيض ن العنص ا ع

ات  ،الصدامات والحروب ذه الورق اريخ؛ وسنحاول، في ھ ى مر الت م والشعوب عل ين األم ب
  ھذه النظرية من خالل أھم عناصرھا: مالمسة

  أرض الميعاد والشعب المختار -1
ام إن قارئ أسفار العھد القديم من الكتاب المقدس،  األرض في سيلفت انتباھه االھتم ر ب الكبي

فار ذه األس ر، جل ھ اء األكب ّم األنبي ا، ھ ا وامتالكھ ث صارت األرض والحصول عليھ ؛ حي
ان ك أرض كنع  ،ووصية هللا األعظم؛ فإبراھيم خرج من بيت أبيه ومن أرضه وعشيرته ليمل

ه إسحاق؛ له ولنسله من بعده ملكا أبديا؛ وإسماعيل يُ  طرد ھو وأمه لئال يرث األرض مع أخي
ه؛  وعيسو باع بكوريته ألخيه يعقوب، بإناء من العدس األحمر، فلم يبق له حق في اإلرث مع
إنھم  ورغم أن بني إسرائيل قد عانوا األمّرين في مصر، من جّراء ما قام به فرعون وقومه، ف

ّررو رھم، ق ا لما خرجوا إلى الصحراء، وسكنوا أراضي غي تئثار بھ ا واالس ا منھ ا طرد أھلھ
م  تلھم ول م وطرد كل الشعوب األخرى من األرض، وق ق حلمھ ا جاء يشوع حقّ دونھم؛ ولم
اقي أسفار  يترك منھم أحدا، وقّسمھا بينھم، لكل سبط حدوده المعلومة؛ وھكذا األمر بالنسبة لب

ى أساس؛ ف ه السالم-إبراھيم العھد القديم. والحقيقة أن كل ھذه االدعاءات ال تقوم عل ا  -علي م
ان  ا ك اءه، وإنم ا أبن ِكن فيھ ا، ويُس ا منھ ا ويطرد أھلھ ه -كان طالب أراضي غيره، ليحتلھ علي

م -السالم و جمھور من األم راھيم، أي أب دثنا سفر 21أبو األمم جميعا، ولذلك سمي إب ا ح ، كم
ه ج م األرض، التكوين؛ وقد ترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه ليكون بركة، وتتبارك في ع أم مي

ا ظل في األرض  ه، وإنم رد ال ھو، وال أم م يُط المين؛ وإسماعيل ل ة للع في األرض المبارك
وه  ا فعل أب ا كم ريھم مناسكھم، تمام التي أمر هللا أباه بالھجرة إليھا، يبارك الناس ويخدمھم وي

و يعقوب ب ام بن ى أن ق ة ، إل وب، في األرض المبارك م من قبل؛ وظل معه إسحاق ويعق عملھ
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ذين التقطوه من الجب  يارة ال الشنيع ضد أخيھم يوسف، وألقوه في غيابات الجب، وباعه الس
ن  رجھم م ين، ويخ ه أجمع دعو إخوت زائن مصر، في ي خ رفا ف ز مصر، ليصبح متص لعزي

 «بني إسماعيل»األرض المباركة، ويدخلھم إلى مصر آمنين؛ فتركوا وراءھم أبناء عمومتھم 
اء »، «بيت هللا»، أي «بيت إيل»، يقومون بخدمة «ھاجريينأو ال «بني عمون»أو  يسقون الم

  .22«ويحطبون الحطب لبيت إلھي في المكان الذي اختاره الرب
دس  اب المق ي الكت بة لدارس يان بالنس ران أساس ه أم داخل في د ت اد ق إن موضوع أرض الميع

  ة.ومفسريه، األمر األول يتعلق باآلخرة، واألمر الثاني يتعلق باإلمام
اب  ى درجة الغي ودي، إل وتي اليھ د خفتت في الخطاب الكھن د الموت، فق فأما اآلخرة وما بع
ارة  (بخالف الخطاب اليھودي األسيني، ومنه نصوص توجد بالمخطوطات التي وجدت بمغ

بحت  ت)،  فأص البحر المي ران ب اب -قم ذا الغي بب ھ روي  - بس الجزاء األخ ود ب ل الوع ك
اد هللا الصالحون في اآلخرة، والتي دنيوية، وتحولت أرض الميع ا عب ة التي يرثھ اد المبارك

تفيض لبنا وعسال، إلى أرض الشعوب األخرى الذين ينبغي طردھم، وحتى قتلھم من أجل أن 
ونھم  ا، لك و إسرائيل عليھ اد هللا الصالحين»يحصل بن ذين  «عب ون أرض أعدائھم»ال ؛ «يرث

اآلخرة، إلى عقاب يُلحقه بنو إسرائيل بأعدائھم في كما تحول العقاب الذي يناله الظالمون في 
م  ار ھ ه، فاألغي ا لوعد هللا في كتب يھم، وفق ا النصر عل م فيھ المعركة األخيرة، التي يتحقق لھ
ومتھم  ي عم ار، واألرض الموعودة ھي أرض بن م الشعب المخت رائيل ھ و إس المون وبن الظ

  الذين كانوا يسكنون بين ظھرانيھم. 
ى وأما اإلمامة  اتفقوا عل امتين، ف فمنھا سياسية ودينية، وقد قّسم بنو إسرائيل بين أسباطھم اإلم

ة؛  ة الديني ي الوي باإلمام ن بن ارون م ي ھ وا بن ي الوي، وخص ة لبن ة الديني اء الخدم إعط
ن داود،  ليمان ب واختلفوا في اإلمامة السياسية، وإن غلب في األدبيات اليھودية منحھا ألبناء س

ه داود؛ ألن الَملِك ا ة أبي تعيد مملك ليمان، ويس ه س ى كرسي أبي لموعود به، عليه أن يجلس عل
ماعيليي ن اإلس ومتھم م ي عم رام، لبن ت هللا الح ة بي وا إمام د ترك رائيل ق و إس ان بن ا ك  نولم

ة نوالھاجريي ، فإنھم عندما كانوا يعودون لذلك المكان المقدس، الذي تقام فيه الفريضة الدھري
نة، و ل س ي ك رة ف انوا م تھم، ك ود وكھن ة اليھ ر أئم ن غي ت م ذا البي داما لھ دون خ انوا يج ك

يعتبرون كل ذلك انحرافا وتجديفا وكفرا، وكان يزكي موقفھم ھذا ما كانوا يجدونه من بعض 
ى بيت هللا  دورھا إل ذھب ب ة، التي كانت ت مظاھر الشرك والوثنية عند القبائل العربية المختلف

من أجل ذلك ارتبطت صورة المكان في الذھنية اليھودية بالوثنية  الحرام لتقوم بفريضة الحج؛
يئة عن  ة س د، وتكونت صورة نمطي داوة والحق ة والع ل»والشرك، وبالكراھي وكل  «بيت إي

ا  م»المشاعر المقدسة التي يؤمھ اء الع اء»و «أبن و األنبي ا، «بن ، والتي ينبغي أن يُشق ھيكلھ
ى الحجارة وتُھدم، ويحرق أھلھا أو يتقاتلون فيم ا بينھم، أو يُبيدھم كبيرھم بكسر رؤوسھم عل

ون  م يرجم اء، ث ى المس ة إل أبواب المدين وكھم، ويصلبون ب تھم ومل ل أئم دا، ويقت دا واح واح
راوي وم ال ى ي يھم إل اھدة عل ارة ش ة الحج ى رجم ارة، وتبق ذھب 23بالحج ن أن ي أس م . وال ب

ا في  الوي ليعمل في ھذا البيت كاھنا، ثم يتفق مع مجموعة ى سرقة م من بني إسرائيل عل
اته؟؟  24ذلك البيت من أصنام وترافيم، ثم ينقلھا إلى معابد يھودية ك البيت من مقدس ويحرم ذل

ي  باط بن ن أس بط م ي س ة، ف ة اليھودي ي التجرب ة ف ة الديني ل اإلمام ول: إن جع وخالصة الق
سرائيل، ولكل بيت للعبادة إسرائيل دون غيره، أدى باليھود إلى التنكر لكل إمام من غير بني إ

ة  م -ال يؤمه أئمتھم؛ وخصوصا من طرف من ال يحق لھم أن يرثوا تلكم اإلمام  حسب زعمھ
تبعاد اإلسماعليين  - ين -؛ لذلك نشطت الرواية في اس وارثين الفعلي ة؛  - ال من اإلرث والبرك
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اق، وھو وحيد أبيه بدءا من إسماعيل، الذي كان بكر أبيه، ولم يكن له ولد غيره قبل مولد إسح
وكذلك األمر بالنسبة  .جعل كاتبو األسفار الذبيح ھو إسحاق وإن الذي امتحنه هللا فيه بالذبح ،

لعيسو، الذي باع بكوريته ليعقوب، وقد سرق يعقوب بركته أيضا. ونفس األمر نجده بالنسبة 
نھم أ وك لك م مل ة واحدة، فھ م صورة نمطي ذين تجمعھ ت، ال ك البي ة ذل ة؛ لكل أئم اء الجاري بن

ؤدي في أغلب  ة، ت ة دائم نھم صراعات دموي ر، بي ولذلك فملكھم غير شرعي، وھم إخوة كث
ه،  اس في ادة، يخدمون البيت ويؤمون الن ة بيت العب األحيان إلى قتل بعضھم بعضا؛ وھم كھن
يھم  دون عل ا يعت والھم، وربم رين أم رقون للزائ ورا، ويس ة أج ك اإلمام ل تل ذون مقاب ويأخ

د بالضرب  ا أح د أزالھ ك، وق ك أو زوجة مل ة مل ة ابن م ملك ل واالغتصاب أيضا؛ وأمھ والقت
ا من طرف الطالبين 25أبنائھا عن الملك دم بيت إلھھ دائھا  لكي ال يھ ، وھي تقدم أبناءھا ألع

  للدم، وغالبا ما يكون ھؤالء الطالبون من ملوك بني إسرائيل.  
ه لم يكن السيد المسيح ليقبل اعتقادا ينبني عل د جاء علي ل لق راھيم، ب ى االنتساب الجسدي إلب

ذي  دان ال ا المعم السالم لھدم ھذا االعتقاد، وتسفيه أحالم أصحابه، وكذلك األمر بالنسبة ليوحن
  كان يھيئ الطريق له، وكان يصحح لليھود ھذه الفكرة قائال لھم كلما جاءوا لمعموديته:

ِة.، تَْھُربُوا ِمَن اْلَغَضِب اآلتِي؟ يَا أَْوالََد األَفَاِعي َمْن أََراُكْم أَنْ « ُق بِالتَّْوبَ َوالَ  فَاْصنَُعوا أَْثَماراً تَلِي
اِدٌر أَْن يُقِ َ قَ ْم: إِنَّ هللاَّ وُل لَُك ي أَقُ اً. ألَنِّ راِھيُم أَب ا إِْب ُكْم: لَنَ ي أَْنفُِس وا فِ ُروا أَْن تَقُولُ ِذِه تَْفتَِك ْن ھَ يَم ِم

اَرِة أَْوالَداً إِلِ  راِھيَم.اْلِحَج يح  26ْب ان المس الم-وك ه الس رائيل أن األرض  -علي ي إس يّن لبن يب
دوا  ذين ول يس ال ون الصالحات، ول ذين يعمل م ال ا ھ وارثين لھ الموروثة توجد عند هللا، وأن ال
ه،  اء دعوت يد المسيح أثن ددة وقعت للس من الجسد، ولقد جاء ما يدل على ذلك في أحداث متع

المائة الذي لم يكن يھوديا وإنما كان مؤمنا، و قال عنه السيد المسيح  نذكر منھا قصته مع قائد
ِذيَن يَْتبَُعونَ َذا.: «هلِلَّ َداِر ھَ اً بِِمْق َرائِيَل إِيَمان ي إِْس ْد َوالَ فِ ْم أَِج ْم لَ وُل لَُك قَّ أَقُ ْم: إِنَّ  اَْلَح وُل لَُك َوأَقُ

وِت َكثِيِريَن َسيَأْتُوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغ ي َملَُك وَب فِ حاَق َويَْعقُ راِھيَم َوإِْس َع إِْب وَن َم اِرِب َويَتَِّكئُ
َماَواتِ  ِريُر ؛ السَّ اُء َوَص وُن اْلبَُك اَك يَُك ِة. ھُنَ ِة اْلَخاِرِجيَّ ى الظُّْلَم وَن إِلَ وِت فَيُْطَرُح ا بَنُو اْلَملَُك َوأَمَّ

   .27»األَْسنَانِ 
ي يد المس دھا الغيبي األخروي، حيث يرث الصالحون ھكذا رجع ألرض الميعاد مع الس ح بع

و  ا بن وت، أم ي الملك ام ف اء العظ ع اآلب ون م ارب ويتكئ ارق والمغ ن المش أتون م األرض وي
الملكوت الذين لم تتوفر فيھم عناصر الصالح فيطرحون إلى الظلمة الخارجية؛ وھكذا فُّسرت 

ا ، عند المسيحي«أورشليم»النبوءات المتحدثة عن دار السالم  ك، بأنھ ين األرثوذكس والكاثولي
اء الكنيسة،  وا عن تفسيرات آب ذين تخل ون ال تنتمي إلى العالم األخروي؛ بينما فسرھا اإلنجيلي
رين التفسيرات  ك، معتب ورجعوا إلى تفسيرات التلمود والمدراش واآلثار اليھودية، بخالف ذل

ادوا  د؛ فأع ديم والجدي دين الق م أسفار العھ دھا اليھودية أساس فھ وءات بع ذلك لنصوص النب ب
اف  ة، واكتش قوط غرناط د س يحية بع ا المس ي حققتھ ات الت د النجاح ا بع األرضي؛ خصوص
ار  ي انتظ ة، ف ة العظيم كرية والعلمي ق المكاسب االقتصادية والعس دة وتحقي األراضي الجدي

د من تكييف النصوص لتتن ان الب اسب مع األلفية الثانية التي ينزل فيھا المسيح المنتظر؛ فك
ى المسيح  ا، وليُقضى عل د أن ملئت ظلم ئ األرض عدال بع التھيئ لھذا النزول المجيد، لتمتل

ي  ون ف رون اإلنجيلي ه المفس ذي عيّن ّدجال، ال لمين»ال ة المس ا»و «خليف ا روم ذ «باب ؛ ومنذئ
م احتالال إسرائيليا  ا لفلسطين، ث دابا بريطاني ى األرض انت واألسطورة تكبر حتى تجسدت عل

امرة» ألرض وذا والس نة  «يھ ا ل1948س م اجتياح ة، ث ة اليھودي ة الدول ليم »ـ، وإقام أورش
ذلك 1967سنة  «األرضية وءات»، فتحققت ب ان من المفترض أن تكتمل سنة «النب ، التي ك
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ليمان»، بھدم المسجد األقصى وبناء م2000 ة،  «ھيكل س ى أنقاضه؛ ورغم فشل المحاول عل
ه جل إال أن المحاوالت ال زالت على  دعو ل ه وت ا تبشر ب م، كم م الحل قدم و ساق لتحقيق ذلك

  اليھودية في العالم المعاصر.  - الجماعات الدينية ومراكز الضغط المسيحية
  مملكة إسرائيل -2

، -عليه السالم-شغل موضوع الملك والمملكة الذھن اإلسرائيلي منذ الشتات األول بعد موسى 
ة التي وكبر انشغال بني إسرائيل بالملك بع د السبي البابلي عندما ھدم الھيكل وضاعت المملك

اريخ، و أضحت  ك الت ذ ذل ا من ك الضائع حلم تعادة المل ليمان، وأصبحت اس أھا داود وس أنش
  دليال على رضا الرب عليھم من جديد، بعد أن غضب عليھم فأخذ منھم الملك.

موا أحداثه وآياته، وأصبح في ھذا اإلطار قرأ اليھود بعد السبي نصوص الكتاب المقدس، وفھ
ى  ة إل ت نصوصه التاريخي فاره وإصحاحاته، وتحول ي أس زا ف ا ممي ة مكان لموضوع المملك
ليمان؛ و أصبح  ا مع س اء ھيكلھ الحديث عن تاريخ تلك المملكة حتى قبل إنشائھا مع داود وبن

ارون ويش ى وھ وب وموس حاق ويعق راھيم وإس ا ( إب تھم ملوك رائيل وأئم ي إس اء بن وع أنبي
ك  دائھا من الممال ا ضد أع دفاع عن وجودھ ة، وال اء المملك تھم إنش ليمان...)، مھم وداود وس

ا  28المجاورة وملوكھا الجبابرة، وكثيرا ما أعيدت قصة داود وجوليات بصيغ مختلفة ؛ وھو م
دس، حيث االستيالء  اب المق ا نصوص الكت يفسر لنا المالحم الحربية الكثيرة التي امتألت بھ

ى األ ت عل ا تحول دة. كم ا العدي ي معاركھ وكھم ف داء ومل ل األع تردادھا، وقت رض، أو اس
ير  ى تبش ر، وإل زمن األخي ي ال ة ف ك المملك تقبل تل ديث عن مس ى الح تقبلية إل وءات المس النب
ي  داء بن ة الضائعة، ويعاقب أع ترد المملك ك ويس د المل ذي يعي ود، ال ك اليھ ي، مل ك اآلت بالمل

نھم إسرائيل التاريخيين في ا م، يمكن أن يأخذ م لمعركة األخيرة، حيث لن يبقى بعدھا عدو لھ
  .«مملكة يسرائيل»مملكتھم 

ى  ة من السماء إل أنزلوا المملك ديم، ف د الق راءة أسفار العھ ون ق وفي ھذا اإلطار أعاد اإلنجيلي
ين للمجي دبوا أنفسھم مھيئ ة، وانت ة واألرثوذكسية القديم ء األرض خالفا للقراءات الكاثوليكي

ه «ابن اإلنسان»ـالثاني المجيد ل ه الصالة والسالم- «المسيح»، والذي فسروه بأن ذي -علي ، ال
ينزل في آخر الزمان لنشر العدل بعد الظلم والسالم بعد الفتنة؛ وجعلوا من أكبر مھامھم إقامة 

وءات التي «أرض الميعاد»في  «مملكة يسرائيل» ا، حتى تكتمل النب دفاع عنھ ، وتمويلھا وال
دھا «معركة ھرمجدون» «الحرب العالمية األخيرة»ينبغي أن تحصل فيھا، بما في ذلك  ، وبع

  يكون السالم. 
ر  ان للتحضير ألكب ي، وتوافقت اإلرادت م المسيحي اإلنجيل ھكذا تقاطع الحلم اليھودي مع الفھ

  باسم هللا ودينه ورسله وكتبه. -ال قدر هللا  -كارثة إنسانية سيرتكبھا البشر 
  المسيح المنتظر  -3

لقد تداخلت أمور عدة في الفھم المسيحي اإلنجيلي لموضوع النبوءات المستقبلية، التي تحدثت 
ن اإلنسان»عن مجيء المسيح وقيامته في اليوم األخير، و عن  ، و حدث «المجيء الثاني الب

ين  ر ب ط كبي ن اإلنسان»و  «المسيح المنتظر»فيھا خل ين  «النبي اآلتي»و «اب ةالق»وب  «يام
اني»و يء الث وع»و  «المج ين  «الرج دنيا»و ب رة»و «ال ين  «اآلخ ة األرض»وب و  «مملك
  وغيرھا من األمور المشتركة، التي نسعى إلى مالمستھا في ھذه الفقرة: «مملكة السماء»

دما  «المسيح المنتظر»فأما  ه، وعن ه وبّشرت ب ل مجيئ ة قب وءات اليھودي ه النب د تحدثت عن فق
م النصارى، وفريق جاء انقسم اليھ ود في شأنه إلى فريقين، أحدھما آمن به ونصر دعوته وھ

م  ة. ول ا المصادر اليھودي كفر به، وال زال ينتظر مجيء غيره، وفقا ألوصاف خاصة ذكرتھ
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يسلم النصارى اإلنجيليون من تأثير االعتقاد اليھودي في مجيئه ، فقالوا بعودته كما عاد أرميا 
الم أو أخنوخ أو إيليا؛ وف ان للع ه في آخر الزم ا عودت سرت نصوص قيامته من األموات بأنھ

  الدنيوي، ليحكم فيه ألف سنة قبل أن يعيد الملك إلى أبيه الرب.
ا  ان»وأم ن اإلنس ان «اب وم اإلنس ي إال عم ال تعن ن آدم»أو  ف ي  «اب ظ العرب ي اللف ا ھي ف كم

ار، فإذا كانت موجھة والعبري ه باعتب ا تعني ه فإنھ ا ھو  هلشخص بعين ن إنسان، كم انا واب إنس
ة  ررت كلم ث تك ال، حي ى حزقي وحي إل ه ال اء ومن ى األنبي وحي إل بة لل أن بالنس ن »الش اب

  :30 29مئات المرات في السفر المتحدث عنه «ابن آدم»أو  «اإلنسان
  منھاوكذلك األمر بالنسبة للحديث عن الجنس البشري في نصوص عامة متعددة، 

 « ً   31فَيَْكِذَب َوال اْبَن إِْنَساٍن فَيَْنَدَم. ھَل يَقُوُل َوال يَْفَعُل؟ أَْو يَتََكلُم َوال يَفِي؟ لْيَس هللاُ إِْنَسانا
   «ونجد مثل ذلك في اإلنجيل:

ْبُت إِنََّما ُجِعَل »ثُمَّ قَاَل لَھُُم:    ْبِت.السَّ  ألَْجِل اإِلْنَساِن الَ اإِلْنَساُن ألَْجِل السَّ
ً إِذاً اْبُن اإِلْنَساِن ھُ  ْبِت أَْيضا    32.«َو َربُّ السَّ

ا اوھو يقصد عموم اإلنسان، فالحديث عن ا بط بحديث عن لمجيء الثاني البن اإلنسان إنم رت
ا)، حيث  ا (األبوكريف المجيء األول البن اإلنسان في الكتب المقدسة، وخصوصا المخفية منھ

ا  ى م لط عل ه يتس ق آدم وجعل ن خل ة ع ين هللا والمالئك وار ب رت الح ا؛ ذك ي األرض جميع ف
م  ا، ول ا كلھ م العطاي ه تلك ذي أعطيت ن اإلنسان ال ذا اب ول : من ھ ة تنازعه وتق فكانت المالئك
ا  ذا مجيئ ن اإلنسان ھ أن الب رھم ب ان هللا يخب تعطنا نحن الذين نظل في عبادتك وخدمتك، فك

دنيا، ثانيا أكثر مجدا من مجيئه األول، حيث يكون له المجد العظيم إن كان محسنا في ح ه ال يات
د جاء في بعض له البكاء و أو يكون ابن الھالك، ق الشرير. وق ع طري صرير األسنان إن اتب

  :33النصوص القانونية بعض ھذه المعاني ومنھا ما ورد في مزامير داود
دما  وات، عن ه من األم رتبط بقيامت ن اإلنسان ي اني الب ر حديث المسيح عن المجيء الث وأكث

الھم، حيث ال يعرف تكون النھاية ويفنى ك ل شيء، ويبعث الناس من جديد ليجدوا جزاء أعم
م يكن  ة ل أحد وال المالئكة الذين في السماء متى يكون ذلك األمر، والذي تسبقه أحداث عظيم

  .34مثلھا قط
انولقد حدثنا مرقس في إنجيله على أن ذ ه ك ا ل للتالمي ا مختلف  موضوعالمباشرين للمسيح فھم

ولس -، وألنھم35اطيءفھم خ وھو، القيامة ذلك ب م  -حسب مرقس وك ول ول ذا الق وا ھ م يفھم ل
ا، وإن  يسألوا المسيح عنه، فإن بولس، الذي ادعى أن له اتصاال مباشرا مع السيد المسيح دائم

م الصحيح  لم يره قط، م الفھ وا لھ وأصحاب كنيسته، ھم الذي فسروا ذلك األمر  لألتباع، وبيّن
ه وال وا ولس وأصحاب كنيسته أن له، والذي لم يفھم د استطاع ب ل. لق ذ األوائ حد من التالمي

ال  يفسروا قيامة المسيح بأنھا قيامة أرضية في اليوم الثالث، وألغوا القيامة األخروية، حيث ين
ن  يء اب اك يج ر؛ وھن را فش ر أو ش را فخي الھم إن خي ب أعم زاءھم، بحس د هللا ج اس عن الن

  لمحسنين أو ينال العقاب األبدي إن كان من الظالمين؛ اإلنسان في مجده الثاني إن كان من ا
ه تفسير  ة  التفسير البولسي، مضيفة إلي ة»وتابعت الكنيسة اإلنجيلي ا  «القيام مجيء »بكونھ

ان ه،  «ث يش في ذي نع الم األرضي، ال ي الع يح، ف ي أن نُ للمس دّ وينبغ ق حّضونُ  ع ه لتتحق ر ل
  .«معركة ھرمجدون» ومن ضمنھا التحضير للمعركة األخيرة المواعيد

ا  ر»أم ي المنتظ ى «النب ه موس ار إلي ا أش و م ى  36فھ ى وعيس ا ويحي عيا وأرمي يھم -وأش عل
ا «النبي اآلتي»ـفي بشاراتھم، ب -السالم ود والنصارى التنكر لھ ، والتي حاول كل من اليھ

دي «النبي اآلتي»وفھمھا فھما خاصا، فأما اليھود فلم يقبلوا أن يكون  ه ال ر الذي يختم ب ن ويخب
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تعادة  امتالك األرض واس ودي ب م اليھ ق للحل ر محق رائيل، و غي ي إس ر بن ن غي ل شيء م بك
المملكة، وأما النصارى فرفضوا أن يكون النبي اآلتي روح الحق، الذي يشھد للمسيح ويكمل 

كما ھو شأن حديث المسيح عن المعزي  يأتي بعد المسيح؛ كل شيء، ويختم الرساالت بشرا،
ا  ألخير؛في العشاء ا م يتكلمون كالم ذ، ويجعلھ م التالمي ذي يلھ فقد فسروه بأنه روح القدس ال

ا  ه ھو يوحن ان المتحدث عن ه إن ك إلھيا مقدسا بعد رفعة المسيح.  أو يجعلونه ھو المسيح عين
ه  ة إحالت م إمكاني أو أحد األنبياء قبله؛ أو يجعلونه يوحنا إن كان المتحدث عنه ھو المسيح ولھ

اتم»لحقت ه. وفي جميع األحوال فقد أُ على ما قبل ، «المسيحبشارات »ب  «بشارات النبي الخ
ا بصفاته؛ وألحقت صفاته بصفات  ولم يعر المفسرون اإلنجيليون للفرق بين البشارتين اھتمام

ين  رق ب ي تف ھا، والت ة نفس ن النصوص اإلنجيلي د م ي العدي حا ف ده واض د نج ا ق ذكر، كم ي
ا «اآلتيالنبي »و «المسيح المنتظر» تكلم إال بم ا، ال ي رز صفاته أن يكون أميّ ذي من أب ، وال

ا بيت هللا الحرام،  المين، والتي يوجد بھ ة للع يوحى إليه، ومكيّا يبعثه هللا في األرض المبارك
الذي ما انقطعت فيه العبادة أبدا منذ أن ھاجر إليه إبراھيم؛ وقد أثير نقاش كبير بين المفسرين 

يا»في معنى  اه  «المس ى أن معن ذي ذھب النصارى إل د ورد في «المسيح المنتظر»وال ، وق
  ، كما ورد في قول المرأة السامرية للمسيح:«يخبر بكل شيء»صفته أنه 

  .37«أَنَا أَْعلَُم أَنَّ َمِسيَّا الَِّذي يُقَاُل لَهُ اْلَمِسيُح يَأْتِي. فََمتَى َجاَء َذاَك يُْخبُِرنَا بُِكلِّ َشْيءٍ »
  .38بشارة المسيح بالمعزي الذي يأتي بعده بأنه يشھد له، ويخبرھم بكل شيء كما ورد في

وارد  اش ال رة النق ار كث ا أث غير أن الربط بين مسيا والمسيح الذي يُبشر بمن يأتي بعده، ھي م
ة،  ة ثاني ة والمسلمين من جھ في الموضوع بين النصارى فيما بينھم، وبين النصارى من جھ

تبعد أن يكون  بالرجوع إلى موضوعلكنه  ه ال يس ين أن ره، يتب يا»مكة الالحق ذك ا  «المس إنم
ا  ي»المقصود بھ ين «المك ين وب ين والس اء والش اف والخ ين الك ع ب ي الواق دال الطبيع ، لإلب

ة  ثالث: العربي حروف أخرى في أكثر لغات العالم، وخصوصا في ما يسمى اللغات السامية ال
ا سنراه جلي ة»ا في تسميات والعبرية واألرامية. وھو م ديم،  «مك د الق في أغلب أسفار العھ

في الفقرة  عنھا والتي منھا: ميخا، معكة، معسا، مسا، مقيدة، مجيدو، مجدون، والتي سنتحدث
  الموالية. 

  ھرمجدون -4
ين  -حسب النبوءات الكتابية -فھي الموقع «ھرمجدون»أما   ة الفاصلة ب ه المعرك الذي تقع في

ق» ل»و «الح ل«الباط ا،  ، قب ا يوحن ي رؤي ا ف ديث عنھ د ورد الح ام؛ وق الم الع ار الس انتش
يھم اء عل ابرة والقض وك الجب ل المل ان قت ا مك دون»و؛ 39باعتبارھ ر مج  «הר מגדון» «ھ

ا «جبل مجدون»تعني في العبرانية  ديم باعتبارھ د الق ا في أسفار العھ ، وقد ورد الحديث عنھ
دد من  ه ع ل في ع قت يا الموق ك يوش وك ، فالمل ة مل ي معرك ه ف ى حتف ة ليلق ذه البقع ى ھ جاء إل

ان ومات 40فاصلة ذا المك ، وكذلك األمر بالنسبة ألخزيا الذي طارده ياھو وقاتله فھرب إلى ھ
  فيه. وغيرھم من الملوك الذين تقاتلوا في ھذا المكان.

ظ أن  دون»والمالح ا  «مجي ي منھ فار، والت تالف األس ب اخ ة حس ماء مختلف ذ أس ي تأخ الت
دو» دة»و  «مجي ة،  «مقي ت لآللھ ا بي رابين وفيھ ذبائح والق ا ال دم فيھ ة تق ة عظيم ا مرتفع ، بھ

ذا البيت «أبناء ملكة جارية»كھنته  ا»، ويسمى ھ ة»أو  41«بيت ميخ بيت »أو  42«بيت معك
ذين  ؛43«أبل معكة ين، وال وك المختلف ين المل وينبغي له أن يھدم أو يحرق أو تقع فيه حروب ب

يھم؛ كثيرا ما يكونون إخوان ه ا، يتجبر عليھم واحد منھم فيقضي عل ر أن ان النظر بغي يإمع  ف
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دا عن ان بعي ة عن المك ة النصوص المتحدث ذه الصورة النمطي ذا ، العنصرية ھ ين أن لھ يتب
رابينھم  ه ق دموا في ه، وق اءوا إلي د ج اء ق ر األنبي ى إن أكث د هللا، حت ة عن ة عظيم ان مرتب المك

وك العظام يشوع وشاول وصلواتھم، بما فيھم اآلباء الكبا وب، والمل ر إبراھيم وإسحاق ويعق
ه  ذي يوجد ب ل»وداود وسليمان، وھو ال ه «بيت إي ى ترجمت اب عل ذي ال يجرؤ أھل الكت ، ال

  ؛ «بيت هللا»ـب
ة»ـول «مكة»المالحظ أن كل ھذه األسماء إنما ھي تحريفات لالسم  ، و أن أوصاف «بيت مك

دت  الحرب القائمة في ذلك المكان، إنما ت، حيث فق ك البي ة في ذل ادة القائم ھي أوصاف للعب
دافع  العبادة روحھا بالنسبة للواصف، الذي اعتبر ما يقوم به العابدون ھنالك، إنما ھو تقاتل وت

ا يحدث   ا مم راجم بالحجارة، وغيرھ وكمون وحصار وھتاف ودوران وارتحال وھروب وت
ا  في الحروب والمعارك، أو ھكذا يرجو أن يكون؛ بدل أن يكون صالة وسعيا وطوافا وركوع

ادة، في البيت  ة لشعائر العب ة، وإقام ل وتلبي وسجودا، ورميا للجمرات، وتكبير وتسبيح وتھلي
دس، ان مق أن المك المين؛ وإذا حدث أن اعترف الواصف ب  الذي اختاره هللا ليكون مباركا للع

ن وأورد ما يدل على أنه المكان المختار من هللا إلقامة الشعا يھم ب ا ف المين، بم ئر، بالنسبة للع
ه  ،إسرائيل وت بكون ك الكھن ة وذل ك الخدم ّرر تل وأن كھنته وخدامه من غير بني إسرائيل، ب

ة الحطب  ذين يصيرون حمل ونين وال ان الملع ى أھل المك تفضل من رؤساء بني إسرائيل عل
  وع.في قصة يش 44وسقاة الماء لبيت إلھي، كما ھو الشأن بالنسبة للجبعونيين

ة مع التصورات  د، متوافق د الجدي لقد كانت رؤيا يوحنا، التي اعتبرت واحدة من أسفار العھ
ه من عنف «ھر مجدون»اليھودية المؤسسة لھا في شأن  ا تحمل ة»، بكل م ل النھاي ا قب  ؛«م

ولقد صار المفسرون اإلنجيليون في قراءة ھذه النصوص على نفس خطى التفسير الحاخامي 
  ستطيعوا التخلص من نظريته العنصرية.اليھودي، ولم ي

م عناصر الفكر  ا   ،األصولي المسيحانيھذه ھي أھ وم، وكم الم المسيحي الي ا الع ا يتبناھ كم
ا  ة وإدارتھ دة األمريكي ات المتح رة الوالي ت إم ة، تح ة العالمي ة اإلنجيلي ا الحرك ن تقودھ م

ارضالصقور؛  ا وإن ما جاء به السيد المسيح يتع ا ، وھي تعارضا مطل معھ الم  ق ود ع ن تق ل
  المآسي والشرور.األلم و الناس إال إلى مزيد من
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  ةسبتفي يهود المالحظات حول تاريخ 
  راهيم القادري بوتشيشإب

  
مالحظــات »كتــاب م 2007 مــن المنشــورات الهامــة التــي أضــيفت إلــى الئحــة الكتــب الصــادرة ســنة

 Notas para la historia de los"«م16القرن إلى  11حول تاريخ اليهود في سبتة من القرن 

Judios en Ceuta (siglos XI-XVI)"  أليف إنريكـي غـوزالبيس كرافيطـو مـن تـEnrique 

Gozables Craviotoبــي رقــراق ، وهــو مــن منشــورات دار أ، وتعريــب األســتاذ محمــد الشــريف
  .للطباعة والنشر بالرباط

حتـى  11خيطهـا مـن القـرن يمتـد ، مدينة سـبتةيهود والكتاب عبارة عن دراسة تاريخية موثقة حول 
لى جذور تأسـيس هـذه المدينـة وألقـى أضـواء علـى مشـهدها ، وٕان كان المؤلف قد رجع إم16القرن 

  .م)8يخي منذ عصر األدارسة (القرن التار 
دراسـة تـاريخ سـبتة وشـمال بالباحثين اإلسبان الذين اهتمـوا  لمعمن أ -دون منازع  -ويعد المؤلف 

خ هــذه يإفريقيــا فــي العصــرين القــديم والوســيط، بــل إنــه ينتمــي إلــى عائلــة كرســت حياتهــا لكتابــة تــار 
حيـث  «كـارلوس»ه يـ، وأخ«غييمو غـوزالبيس بوسـتو»المؤرخ  أبيه هو ما تعكسه دراسات، و المدينة

  .ما البحثي في تأليفه لهذا الكتابأفاد المؤلف من رصيده
  فصول : 5سبتة يبحر بنا المؤلف عبر يهود في تناوله لتاريخ 

، وهــــي س مدينـــة ســـبتةمجمـــل األســـاطير المرتبطـــة بتأســـيعلـــى فـــي الفصـــل األول  ســـلط الضـــوء
، فجعلــت تبرئــة اليهــود مــن تهمــة قتــل المســيحأســاطير ابتــدعت بعضــها العقليــة العبريــة التــي رامــت 

المؤلـف فـي  وقـد ارتحـل .)21وراة (صتـإلـى عصـر ال اأرجعتهـو تاريخ نشأة هذه المدينـة قبـل وفاتـه 
، وبــين مية والحاميــةســابــين األســاطير اللة لتــاريخ ظهــور هــذه المدينــة كّ عــالم هــذه األســاطير المشــ

  .ا للرومان دون ترجيح كفة أي منهاأساطير أخرى تنسب تأسيسه
، يبدأ المؤلف باستعراض الخطـوط «م12إلى القرن  11سبتة من القرن  يهود»وفي الفصل الثاني 

حســـب محدوديـــة المـــادة  –العريضـــة لتـــاريخ المدينـــة منـــذ عهـــد األدارســـة حيـــث يتحـــدث باقتضـــاب 
 هــ202( ضوتوافد اليهود عليها بعد ثـورة الـرب، منذ تأسيسها سبتةقرار اليهود بعن است –التاريخية 

ن تــونس والــبالد باإلضــافة إلــى هجــرة اليهــود الوافــدين مــ ،المشــهورة فــي تــاريخ األنــدلس )م817/ 
 - الصـراع األمـويتفـاقم بسـبب المدينـة . كما يشير إلـى هجـرة أخـرى حـدثت نحـو العربية المشرقية
  م.10القرن  الفاطمي خالل

فيــذهب إلــى دحــض  ،ويعــرض بعــد ذلــك لتطــور وضــعية الطائفــة اليهوديــة خــالل العصــر المرابطــي
علـى  تاعتمـد الدولـة المرابطيـة، مؤكـدا أن لتي وصمت المرابطين بالتعصب ضـدهابعض اآلراء ا

 بتةيهــود ســ، ومستعرضــا النشـاط التجــاري الــذي قــام بــه بنــاء القــوة االقتصــادية المرابطيــةاليهـود فــي 
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، ليســـتخلص أنهـــم أصـــبحوا فـــي العصـــر المرابطـــي مـــن أكبـــر )27مـــن خـــالل وثـــائق الجنيـــزة (ص
  .سالميإلوأغنى الجاليات اليهودية في الغرب ا

لقمـع معالجة ال صاحب الدراسة كرسه، فقد «يهود سبتة في الفترة الموحدية»أما في الفصل الثالث 
مؤسسـا رؤيتـه تلـك علـى بعـض المصـادر  ،يـةعلـى يـد السـلطة الموحدسـبتة يهـود الذي تعـرض لـه 

. وقد أشار إلى أن قمع يهود قنين، فضال عن بعض الدراسات األجنبيةعاليهودية كابن داود وابن 
، ولكـنهم لعبـوا بعـد ذلـك دورا وحـدين بعـد سـقوط الدولـة المرابطيـةسبتة جاء متأخرا ألنهم سـاندوا الم

  .يتعرضون للتنكيل واالضطهاد، مما جعلهم ثورة المدينة ضد النظام الموحدي في
ـــذي خـــ لـــى يهـــود ســـبتة فـــي الفتـــرة م عيوفضـــال عـــن إمعـــان الباحـــث فـــي إبـــراز المشـــهد القمعـــي ال

، وتعــرض علــى المســتوى االجتمــاعي )61قنــين (صع، أســهب فــي تنــاول شخصــية ابــن الموحديــة
ين فــي ، مفســرا ذلــك بأنــه جــاء نتيجــة فشــل الموحــدجبــار اليهــود علــى ارتــداء لبــاس خــاصلمســألة إ

  .)68سالم (صإلإجبارهم على اعتناق ا
، يستحضــر المؤلــف بعــض المؤشــرات التــي «يهــود ســبتة علــى عهــد المــرينيين»فــي الفصــل الرابــع 

لهجـوم الجنـوي علـى سـبتة سـنة ، منهـا فشـل اوضـعية اليهـود بسـبتة فـي هـذا العصـردد حـتـدخلت لت
حولـــت أنظـــار الموحـــدين عـــن هزيمـــة العقـــاب التـــي  إلـــى جانـــب ،نهائيـــا ثـــم زوال شـــبحه ، م1235

علــى  «ليهــودلصــفحة مـن الحلــم المــزعج بالنسـبة »، فطويــت بـذلك شـاكلهم الداخليــةاليهـود للتفــرغ لم
فرصـة اسـتعاد فيهـا  –منظـوره فـي  - . لذلك يعد العصر المرينـي)72-71(ص حد تعبير المؤلف
ة مرسيليا وٕاسبانيا ، خاصواستأنفوا نشاطهم التجاري مع الضفة المتوسطة الشمالية، اليهود عافيتهم

  .م14في القرن 
أن احــتالل بنــي نصــر لســبتة زاد مــن توطيــد عالقــة يهــود هــذه المدينــة مــع  ويؤكــد صــاحب الدراســة
 كمــا توطــدت عالقــتهم مــع، )74ســتوى االقتصــادي علــى الخصــوص (صيهــود غرناطــة علــى الم

مؤلـف أيضـا علـى المسـتوى ينـبش ال، يـة واعتمـادا علـى الشـواهد األثريـةبـنفس الجدو  .أرغون مملكة
ومــع  .يعــرض لنشــاطهم التجــاري ، والعمرانــي فــي األحيــاء الســكنية لليهــود بســبتة خــالل هــذه الفتــرة

نهي هـذا الفصـل بحكـم ، فإنه يالتي عرفتها الطائفة اليهودية بسبتة اإلقرار بهذه التطورات اإليجابية
  .)86في وضعية سيئة (صش تعية االحتالل البرتغالي للمدينة عشيقاس مفاده أنها كانت 

و 15(القــرن  «اليهــود فــي ســبتة البرتغاليــة»، بفصــل خــامس تحــت عنــوان ســتهدرا كرافيوطــوويخــتم 
فيرجع عوامل الغزو البرتغـالي للمدينـة إلـى عـاملين أساسـيين أولهمـا : وجـود روح صـليبية  ،م )16

. وثانيهمـا : سـعي سلمونمترمي إلى توسيع الهيمنة المسيحية على األراضي التي يسيطر عليها ال
  .إلى إيجاد أسواق بشمال إفريقيا تحت ضغط الجالية اليهوديةالطبقة البورجوازية البرتغالية 
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ة لــم يناهضــوا ، يصــل المؤلــف إلــى القــول بــأن يهــود ســبتعلــى الوثــائق البرتغاليــة المتنوعــةواعتمــادا 
مقـــدما إحصــائيات تزكـــي طرحـــه  ، بــل إن البورجوازيـــة اليهوديــة ســـاندته ماديــا،االحــتالل البرتغـــالي

  .)94(ص
ود ســـبتة خـــالل المرحلـــة وقـــد قادتـــه المـــادة الوثائقيـــة أيضـــا إلـــى رصـــد تطـــور التركيبـــة البشـــرية ليهـــ

يمارســون التجــارة إلــى وأخــذوا ، اليهــود المغتــربين عــادوا إلــى ســبتة، فأوضــح أن قســما مــن البرتغاليــة
ــــ نو مقيمــــال بقــــي اليهــــود اآلخــــرونبينمــــا ، جانــــب التجســــس ي المدينــــة تحــــت الســــيطرة ي ضــــواحف

اعتمــد علــى دراســة أخيــه و  .)95قــد تحّســنت (ص امعــالفئتــين ، مشــيرا إلــى أن وضــعية اإلســالمية
  .ل الفترة البرتغاليةالخفي تحديد موقع الحي اليهودي بسبتة  «كارلوس»

ذين أمـا علــى الصــعيد الـديني فــإن أهــم التحــوالت الحاصـلة فــي هــذا المجــال تكمـن فــي أن اليهــود الــ
لـــذين كـــانوا يقيمـــون فـــي ســـبتة ، كمـــا تنصـــر جـــزء مـــن اليهـــود اانوا قـــد اعتنقـــوا المســـيحية نبـــذوهاكـــ

  .)99(ص
، م17عمليــاتهم التجاريــة حتــى القــرن ، اســتمر يهــود ســبتة فــي ممارســة وعلــى المســتوى االقتصــادي

ســبان مــع م تــنظم بنــود تجــارة اليهــود اإل1625حيــث وقــع الملــك اإلســباني فيليبــي الرابــع وثيقــة ســنة 
  .)102سبتة (ص
نسـعى بعـد هـذه الخالصـة التقديميـة أن نـدلي . و الهـام ا الكتابهذ حويهاتطروحات التي تلك أهم ال

  : حوله بعض المالحظاتب
، وهــي أهميــة تزكيهــا علــى كــل حــال تجشــم المتــرجم عنــاء أهميــة هــذه الدراســة ســبيل إلــى إنكــارال 
 ، رغـم مـا يعتـور التوثيـق مـن صـعوباتموثقـةجـادة و  دراسـة مونوغرافيـة يه، فإلى لغة الضاد انقله
. بة للعصر الوسيط الذي تشح مصـادرهخاصة بالنس ،إال من عارك الميدان المونوغرافي يدركهاال 

تتســـع دائـــرة شـــح المصـــادر الوســـيطية كلمـــا تعلـــق األمـــر بدراســـة األقليـــات الدينيـــة التـــي دثرهـــا بـــل 
صـيرورة البحـث مطبـة حقيقيـة تجهـض  شـكلممـا ي بغطـاء التهمـيش والتكـتم،الوسيطيون المؤرخون 

ينــوء تحــت كــان فــي ســّد كثيــر مــن الثغــرات التــي  ت الدراســةومــع ذلــك فقــد أفلحــفــي هــذه الفئــات. 
ــال ، اعتمــادامــا يزيــد فــي قيمتهــمو  .ســبتةيهــود تــاريخ  وطأتهــا علــى مصــادر متنوعــة شــملت  فمؤل

وعلـــى مشـــاهدات ، يخيـــة مغربيـــةار اعتمـــد علـــى مصـــادر تحيـــث وثـــائق بشـــقيها العربـــي واألجنبـــي، 
. كمــا نهــل مــن وابــن خرداذبــة وغيــرهم واإلدريســي وأوصــاف الجغــرافيين العــرب مــن أمثــال البكــري

جنيـرة. وأفـاد أيضـا فضـال عـن وثـائق ال، قنينعابن داود وابن المتاحة في مؤلفات الوثائق اليهودية 
وكــذلك مــن ، التــاج األرجــونيف رشــيأ، ومــن م16و 15ســبانية اليهوديــة للقــرنين مــن الحوليــات اإل

. كمــا اســتثمر الشــهادات األدبيــة ، والمصــادر األثريــة األخــرىاللقــىالمصــادر البرتغاليــة والنقــائش و 
 يحمــد للمؤلــف و. مغــرب القــديم ومــن البقايــا الخزفيــةواألســاطير المتعلقــة بــالوجود اليهــودي فــي ال

 ،فــي قــاع البحــر قابعــةالســبتية الفن البحريــة مــن خــالل بقايــا الســ ولوجيــةيكأيضــا اســتناده علــى األر 
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ة يــالجامع لدراســاتكمــا اعتمــد علــى بعــض ا .معلومــات حــول تجــارة الســمك المملــح ليســتخرج منهــا
  .كمال نظرته التاريخيةإل

لــم تكــن  وثــائق جديــدة ، كونهــاتهدراســفــي التــي اعتمــدها المؤلــف  ولعــّل مــا يزيــد مــن قيمــة الوثــائق
  .سنة حسب تعبيره 70تة مجهوال مدة تاريخ سب ، لذلك ظلمتاحة للباحثين فيما قبل

، فإننـــا نســـجل ضـــافاته الغنيـــة للخزانـــة التاريخيـــةومـــع أهميـــة طروحـــات المؤلـــف فـــي هـــذا الكتـــاب وإ 
  :بعض المالحظات 

  على المستوى المنهجي : -1
  إن فحص منهجية التحليل لدى المؤلف يحيل على مؤشرين دمغا إنتاجه بوضوح :

  التأويل الخاطئ: -
أدلــة  التــي ال تســندهاالعنــان لالفتراضــات والتــأويالت الفجــة  مؤلــف، أطلــق القــر النصــوصفأمــام  

مـن قبيـل ، المبنيـة عـل فرضـيات خاطئـة التـأويالت هـذه نلمس نماذج مـن كتابفي ثنايا الف. دامغة
تأويله إلشارة بنيامين التطيلي لوجود يهوديين من سبتة في مدينة جنوة اإليطاليـة علـى أنهـا مؤشـر 

 .لـــذي مارســـته الســـلطة الموحديـــة ضـــدهمعلـــى وجـــود هجـــرة يهوديـــة مـــن ســـبتة نتيجـــة القمـــع ا دال
  .)59(ص «الحقائق»له يندرج في عداد ما أوّ والغريب أنه يقر بأن 

، بــأن يهــود ســبتة ل بســبتة يشــمل بعــض المــزارعبــوجــود جحــول ل إشــارة نــص البكــري ، أوّ وبالمثــل
، وهــو مـا يتسـق نظريــا مـع وجـود حــّي ربـاضألزلــة فـي اكـانوا ميـالين إلـى االســتقرار فـي منـازل منع

ل علـــى تواجـــد اليهـــود بهـــا دليـــ بأنـــهل زراعـــة الكـــروم بهـــذا الجبـــل كمـــا أوّ  .منعـــزل خـــاص بـــاليهود
  .)44-43(ص

، فإن االجتهـاد عدم إمكانية تأويل النص التاريخيصحيح أنه إذا تجاوزنا نظرة المتشددين القائلين ب
ينبغــي مراعاتهــا وأهمهــا  ، لكــن ثمــة ضــوابطاب نصــوص صــريحةيــأمــر ممكــن فــي غ التأويــلفــي 

التــي مــن الضــوابط  ذلــك وغيــر، أويــل الموجــه، وتجنــب اإلســقاط والتقية للــنصاحتــرام القــراءة الســيا
  ، وهي ضوابط لم يلتزم بها المؤلف البتة في تأويالته.تناولناها في إحدى دراساتنا

  : وعدم التثبت في قراءة النصوص طابع التعميم 2
مـا  أقـل فضفاضـا يذهب أحيانا إلى توظيف حادثة ما وتعميمها ليصدر حكما كرافيوطويالحظ أن 

ممارســتهم لشــعائر لمســألة اضــطهاد اليهــود دينيــا و  هفعنــد تناولــ. يقــال أنــه يزيــغ عــن ســكة الصــواب
، يستشــهد بشــهادة أحــد اليهــود حــول التعصــب الــديني الــذي لحــق ببنــي جلــدتهم ديــنهم فــي الخفــاء

، فالدراســـة المونوغرافيـــة ن بـــأن هـــذا اليهـــودي مـــن مدينـــة ســـبتةدون أن يكـــون علـــى يقـــي ،)53(ص
وتشـوش ، المهلهلة التي تنبو على الحقيقة التخريجات المعممةالعلمية الرصينة تستلزم التحرز من 

 ســياقاتإذا لـم يكــن ثمـة نصـوص أو علـى األقـل بعـض الخاصـة ، علـى البحـث التـاريخي الرصـين
  التي تعضدها.
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قويلـه بعـض ت ،نتيجـة التسـرع فـي قـراءة النصـوص أيضـا شابت إنتاجـهالتي  عميميةمن المزالق التو 
إصـدار  المـؤرخ ابـن أبـي زرع حـول عـن هنقلـالخبـر الـذي  ومـن هـذا القبيـل، المؤرخين ما لـم يقولـوا

، مرســوما فــي ســبتة يلــزم فيــه جميــع مــدن مملكتــه بإقامــة م1328لطان المرينــي أبــو ســعيد ســنة الســ
رع المـذكور أورد مـا يفيـد أن أمـر ز والحال أن ابـن أبـي ، واليهودين ماء خاصة بالمرضى المعدأحي

  .، وليس سبتةالسلطان المريني اقتصر على بناء حي خاص باليهود في مدينة فاس
ــ ــم ي فــي وضــع ســبتة ضــمن ســياقين هــامين :  –تــه لرغــم محاو  - صــاحب الكتــاب تمكنوبالمثــل ل

المي الـذي اإلسـ -ريخ المدينة.، ثـم السـياق العربـي مفتاح سيرورة تاالسياق المتوسطي الذي شكل 
غـاب كليـا مـن قـاموس  «اإلسـالميةسـبتة »هويـة المدينـة حتـى أن تعبيـر ل شكل المرجعية األساسية

  .المؤلف
بتة مــن خــالل تــاريخ ، أن المؤلــف اتبــع منهجــا كرونولوجيــا يعــالج تــاريخ يهــود ســيضــاف إلــى ذلــك
، ويخــتلط ظــواهر الموضــوعاتية بطريقــة متقطعــةنهج يفــرض تتبــع تطــور ال، وهــو مــاألســر الحاكمــة

فــي  ، ممــا يــتمخض عنــه انقطــاعفصــول التــاريخ السياســي بالتجــاري والعمرانــي واالجتمــاعيفــي ال
  اليهودية. متابعة سيرورة تاريخ الظاهرة

  على مستوى الشكل والمضمون : -2
  :عدم انطباق العنوان على الكتاب  -

فجـوات  قـد تـرك، فم16القـرن  حتـىئ بتـاريخ مدينـة سـبتة مـن التأسـيس ار ب يبحر بالقرغم أن الكتا
، إذ م11ســيس والقــرن وانقطــاع تــاريخي مفــاجئ يفصــل مــا بــين الفصــل الــذي خصصــه للتأ، عميقــة

الســبتيين  العــزفيينكمــا أن فتــرة  .غامضــةســالمي لســبتة إليهــود خــالل فتــرة الفــتح اتظــل وضــعية ال
 11منيــة تمتــد مــن القــرن ز  . وٕاذا كــان عنــوان الكتــاب يحيــل علــى فتــرةهــامتظــل كــذلك فــي طــي اإلب

، ذي تناول فيه أصول سـبتة وتأسيسـها، فإننا ال ندري كيف أقحم الملف الفصل األول الم16 حتى
وقـع فـي فخـه المؤلـف.  شـرودا علميـامساحة زمنية خارجة عن موضـوع الدراسـة، ممـا يشـكل  وهي

تنتمي مرجعياتهـا للعصـر  ، التي يتطرق إليها في هذا الفصل اطيرساأل معظمه فإن ،وفي المقابل
  .ا ال ينطبق مع عنوان الفصل األول، مميطر الوسلعصل رغم أن كتابها ينتمون زمنيا، القديم

، ممـــا ضـــيقة مـــن الكتـــاب خانـــةســـوى ال تحتـــل   م11المـــادة الخاصـــة بـــالقرن  والمالحـــظ كـــذلك أن
، لكـن ثمـة يخية تندر في هذه الفتـرة الزمنيـة. صحيح أن المادة التار ملفتة للنظرعميقة  فجوةيشكل 

  . كان بإمكان المؤلف استغاللها إشارات أخرى وردت في المصادر العربية
اطير مــن أســ ضــائه الزمنــي الشاســع الممتــد عمليــا، وفالصــغير ويخيــل إلينــا أن الكتــاب فــي حجمــه

، تســتلزم أن يكــون بهــا عــرض الموضــوعات ، والطريقــة التــي تــم 17التأســيس حتــى مشــارف القــرن 
، «م 16مجمل تاريخ يهود سبتة مـن بـدايات التأسـيس حتـى القـرن »للكتاب هو :  المالئم العنوان 
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لـــم يشـــكل فـــي المضـــمون جـــوهر  األصـــلي الـــوارد فـــي العنـــوان «مالحظـــات»خاصـــة أن مصـــطلح 
  الكتاب.
يطــة أو رســم توضــيحي خر  مــن أي دراســةخلــو ال أيضــا والمضــمون شــكلعلــى مســتوى ال ويالحــظ

، ومـا إذا كـان يوجـد ، وكـذا موقـع ربـض المدينـةالتـي تحـدث عنهـا المؤلـف موقع األحيـاء اليهوديـةل
التـــي هميـــة العلميـــة أل، إذ ال يمكـــن تجاهـــل افـــي شـــرق أوغـــرب المدينـــة أو فـــي أي ناحيـــة أخـــرى

  .متلقيفادة الإلماكن توضيح المواقع واألفي  يةالمبياناألشكال مثل هذه الكارطوغرافيا و تكتسيها 
إذ ال  ،سـبتة فـي عصـر الموحـدينيهـود عـن  قاتمـةصورة  للقارئ كرافيوطو ، يعطيمن جهة أخرى

بالبطش الـذي بدأ معالجته لهذا الفصل ، حتى أنه العنف والتنكيلال إ الفصل الثالثمن خالل  قرأن
وا مـن أجلـه وهـو إبـادة واحـد جـاؤ  هـدفهـؤالء لـم يكـن لهـم إال ، وكأن سلطه الموحدون على رقابهم

متناسيا أن المدينة عرفت تحت ظل الحكم الموحـدي تطـورا تجاريـا هامـا كـان لليهـود ضـلع ، اليهود
 جعلــهالــذي ال شــك أن القــارئ لهــذا الفصــل يخــرج بقناعــة أن عنوانــه . و واالســتفادة منــه فــي إشــعاعه

، النظــام الموحــدي إدانــة يــروم فصــليتحــول إلــى يخــرج عــن ســكته فســرعان مــا ، موضــوعا للدراســة
االضـطهاد » ليصـبح هذا العنوان كرافيوطو يعدلأن واستنزال اللعنات عليه. لذلك كان من األولى 

حتـــى  «يهـــود ســـبتة فـــي الفتـــرة الموحديـــة» بـــدلأو مـــا شـــابه هـــذه الصـــيغة  «الموحـــدي ليهـــود ســـبتة
بحـــث فيـــه وي، العنـــوان األخيـــر -وهـــذا هـــو األصـــح  - أو يتبنـــى، ينطبـــق العنـــوان مـــع المضـــمون

ــدا عــن أي تحامــل ضــد الموحــدين أن  األعــراف العلميــة تقتضــي ناهيــك عــن أن .بموضــوعية، بعي
فـــي بدايـــة كـــل فصـــل علـــى إبـــراز المحـــاور األساســـية التـــي ســـيتم معالجتهـــا ســـواء الدراســـة تنصـــب 

  ...فلالفصل بتهجم على الموحدين كما فعل المؤ  استهالل ، وليساإليجابية منها أو السلبية
 إذ ،فـي تحديـد بعـض المـدن كرافيوطـووقـع ل الخلـط الـذيبعض االضطراب و  كذلك القارئويالحظ 

، دون أن يسـتند )50-49(ص ...الجزائـر بـأن المقصـود منهـا مدينـةيفّسر إشارة ابن داود للمهدية 
  .على أي دليل أو مقاربة تؤكد ترجيحه

  : والتوثيقي على المستوى المصدري – 3
ــّم شــتات باحــثالــذي بذلــه ال مــع تنويهنــا بالجهــد المحمــود النصــوص والروايــات المتفرقــة مــن  فــي ل

اإلشــــارات بعــــض فيهــــا تنبــــث فإننــــا نســــجل غيــــاب كتــــب النــــوازل الفقهيــــة التــــي  ،المصــــادر بطــــون
متميــز ، إال أن بعضــها ولــو بصــفة عامــة تســتلزم الحــذر ،المغــربيهــود حــول هامــة ال اإليمــاءاتو 

ها شيوخ بني مرين في عهد السلطان يوسف بن يعقوب يستحق التوظيف مثل  الفتوى التي أفتى ب
 250، ص لثــاني مــن كتــاب المعيــار للونشريســيوالتــي وردت فــي الجــزء ا،بــن عبــد الحــق المرينــي 

بما حسـ كلهـالـذلك وسـبوا بـبالد بنـي مـرين  اقتلـو »الـذين حول اتفاق الفقهاء على أنه ال ذمة لليهـود 
فــي الــنص يؤكــد أن عمليــة  الــوارد «كلهــا» حشــك أن مصــطل. وال «ذكــره الخزرجــي قاضــي بــادس

، ممــا حيــل علــى جميــع المــدن المغربيــةي «كلهــا»ســبتة أيضــا ألن لفــظ يهــود القتــل والســبي شــملت 
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 األجوبــة اليهوديــةنفــس الشــيء ينســحب علــى و يؤكــد صــحة الواقعــة وانطباقهــا علــى يهــود ســبتة. 

Responsa  يهـود بصـفة يا مهمـة حـول القضـا تحـوي ، والتـياستبعدها المؤلـف مـن مصـادره التي
 Responsa of Rabbi Simonومـن هـذا القبيـل ال يمكـن إغفـال. عامـة وضـمنها يهـود سـبتة

ben Zamah, New york 1982 .نصـوص وكان بإمكان المؤلف لو اسـتعمل هـذا النـوع مـن ال
  .نسيان في تاريخ األقليات بالمغربتي ظلت في زوايا الالجوانب الإضاءة  ،الدينية
، الخلط فـي زمنيـة المصـدر إذ ينسـب رسـالة ابـن عبـدون إلـى العصـر الموحـدي ع في شراكوقكما 

  .مي ابن عبدون إلى العصر المرابطيينتبينما 
هد بما كتبه الوراق والقاضـي عيـاض، علمـا ، يستشةتوفي زعم المؤلف باألصل العبراني لمدينة سب

ولكـنهم »فإنـه يقـول بصـيغة اليقـين : ، ن. ورغم إقراره بعدم وجود المصـدريبأن المصدرين ضائعين
القاتهـا بـالعهود يدافعون من دون شك في كتاباتهم عن أقدمية مدينة سبتة وع –الوراق وعياض  –

وحتـى البكـري ، وكأنـه اطلـع علـى الكتـابين وتثّبـت مـن نصوصـهما تثبتـا حرفيـا. )24التلمودية (ص
  .ا للعصر التلموديأو نسبته ، فإنه ال يذكر تأسيس اليهود لسبتةالذي اعتمده

تعامــل معهــا ال –فعــل المؤلــف  - ، فإنــه ال ينبغــي كمــاميــة األســاطير فــي البنــاء التــاريخيورغــم أه
اهم فـــي فـــك بعـــض األلغـــاز ، بـــل مجـــرد مؤشـــرات ومعطيـــات يمكـــن أن تســـوكأنهـــا حقـــائق تاريخيـــة

  .التاريخية
، )39(ص وديــة بســبتةففــي ذكــره لوجــود مــدارس تلم؛ يخــون المؤلــفالتوثيــق العلمــي نجــد أحيانــا و 
 Etude sur l'histoire des juifs du)فـي دراسـته Sloush «سـلوش»د فـي ذلـك علـى سـتني

Maroc …) ســلوش»علمــا بــأن ، م1906، ســنة 5، مجلــد المنشــورة فــي المحفوظــات المغربيــة» 
  .د في هذا الخبر على أي مصدرمنفسه لم يعت

 «هنــري بيــرين»أغفــل دراســة  ، فــإن المؤلــفتةيــة بســبتجــارة اليهودالتــاريخ لورغــم البعــد المتوســطي 
التـي تفيـد الموضـوع  «: الحياة االقتصـادية واالجتماعيـةتاريخ أوروبا في العصور الوسطى »حول 

فعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر  في قراءة رأسية وعمودية في فهم عالقـات ضـفتي البحـر المتوسـط.
يليا عن طريق وكالئهم اليهود في سبتة مـن لى ما كان يقوم به تجار مرسإشارة إ أدنى  ليست ثمة

  .مونبيليهمدينة لضربها في  Millaresنصاف دراهم عرفت بأ بيع عمالت عربية
إلـــى بعـــض الدراســـات العربيـــة الجـــادة حـــول مدينـــة ســـبتة  كرافيوطـــولـــم يلتفـــت ، مـــن ناحيـــة أخـــرى

وغيرهـــا مـــن ، وأمـــين توفيـــق الطيبـــي ، وحليمـــة فرحـــاتمحمـــد الشـــريفكـــل مـــن كالدراســـات القيمـــة ل
ال يمكـن دراسـة نعتقد أنه . و نب المعتمة من تاريخ هذه المدينةالجوا تأضاء الدراسات الجادة التي

أهمــل مثــل هــذه  فــي الوقــت الــذيوالغريــب أنــه  .بتة دون الرجــوع إلــى هــذه الدراســاتاليهــود فــي ســ
أنجزتـــه  اإلجـــازة فحســـب كالبحـــث الـــذي درجـــة ، اعتمـــد علـــى أبحـــاث مـــن مســتوىالدراســات الجـــادة

  .)75(ص م1986سنة  «يكا عمر كاهينر »
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وفـي تـاريخ  قطـة مضـيئة فـي كتابـة تـاريخ األقليـات، فإنـه يعتبـر نومع ما يعتور الكتاب من هفـوات
  .لسبتة المدينة المغربية السليبة ، خاصة بالنسبةالمونوغرافيات

  حول الترجمة : تعليقات
مـن  د إنجـازا هامـا يتـيح لقـراء لغـة الضـاد المزيـدال شك أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربيـة يعـ

 موضـوعيةأمانـة و جم فـي نقـل أفكـار المؤلـف بكـل تـر الم فـقوقـد و  .الوقوف على تاريخ مدينة سـبتة
، وتحاشى التدخل في النص المترجم سوى ما أشار إليـه فـي من لغتها األصلية التي هي اإلسبانية

 ، بعيــــدا عــــن شــــطحات األســــلوبربــــي ســــليمأســــلوب ع، وذلــــك بمــــة الكتــــابدالهــــوامش أو فــــي مق
قــر للمتــرجم ن. ومــن بــاب اإلنصــاف أن الترجمــات المبتذلــة العديــد مــنفــي  الــذي نلمســه «عجمــيال»

  باإليجابيات التالية :
  من قناعات علمية : منبثقةترجمة  -1

، بــل تولــدت مــن أو تــرف فكــري لــم تــأت ترجمــة الكتــاب مــن قبــل األســتاذ محمــد الشــريف مــن فــراغ
، ودراســاته القيمــة حــول مدينــة ســبتة التــي كــرس مســاحة ة علميــة مــن خــالل رصــيده المعرفــيعــقنا

 هامــة مـــن عمـــره العلمــي الـــذي يربـــو عـــن العقــدين مـــن الـــزمن لبحــث واستقصـــاء تفاصـــيل تاريخهـــا 
، تبــّين لــه المثمــرة والمتواصــلة ه. ومــن خــالل دراســاتوالنــبش فــي تاريخهــا االقتصــادي واالجتمــاعي

، فتشـكلت لديـه قناعـة اط التجاري مع حوض البحر المتوسطلذي لعبه اليهود في النشالدور الهام ا
، يــد القــارئ العربــي بمحتــواه الثــري، وأبــى إال أن يفالكتــاب الــذي قــرأه بلغتــه األصــلية بأهميــة ترجمــة

، ومنطلقـات رصـينة تـنم عـن حـرص علـى تبـادل المعرفـة اءت ترجمته مطبوخة على نـار هادئـةفج
  .«اآلخر»و  «األنا»العلمية بين 

  التعليقات الهامشية المفيدة : -2
ال مــراء فــي أن أمانــة المتــرجم أملــت عليــه ضــرورة نقــل الــنص المتــرجم كمــا ورد فــي األصــل. لكــن 

مجهــر ليضــعها تحــت  «يتــدخل»بعــض المغالطــات التــي تلونــت بهــا كتابــة المؤلــف جعلــت المتــرجم 
المغالطــات بأســلوب علمــي  تلــك ليعلــق علــى، طلكــن فــي مســاحة الهــوامش فقــ، التحقيــق والمســاءلة

الكتـاب مؤلـف التهمـة التـي حـاول إلـى  أشـار «نيهود سبتة في عصر الموحدي»فصل . ففي موثق
 Davidنفسـهم مـن أمثـال أ، فرّد عليها في المقدمة من خالل الدارسين اليهود بالموحدين إلصاقها

Carcos خــالل البــاحثين اليهــود أنفســهم،  ن، وبــذلك دفــع التهمــة عــن الموحــدين مــوجــورج نــاحوم
  .ية إضافيةم، وهو ما نعتبره تعليقات عل)11-10(ص

فــي دفــع تهمــة التعصــب  رغم اعتمــاده علــى دافيــد قرقــوص، فــنلمــس موضــوعية المتــرجم، ومــع ذلــك
الســالف الــذكر  «دافيــد»فــي تقديمــه لكتــاب  «أشــتور»، فقــد أشــار إلــى اعتراضــات عــن الموحــدين

الوقــت ذاتــه يستشــهد بــآراء  فــي. و اد أن يمررهــا حــول تســامح الموحــدينبخصــوص الرســالة التــي أر 
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، فتدخالتـه ريـة التـي نعـم بهـا اليهـود فـي ظلهـمبعض الباحثين المغاربة حول تسامح الموحدين والح
ي فكرة أو االنطالق من موقف تبحر يمينا وشماال بين مختلف اآلراء والتوجهات دون التعصب أل

  .مسبق
  طاء التي وقع فيها المؤلف :تصحيح بعض األخ -3

نســبة كتــاب ابــن  فيهــا المؤلــف مــن قبيــل ســقطالتــي  زالــقالتنبيــه لــبعض الم لــم يتــوان المتــرجم عــن
كمـا نظـر بعـين صـاحية إلـى  .، بينما ينسب في الحقيقة للعصر المرابطيعبدون للعصر الموحدي

المرينيـة  لطانيةر السـاألوهام والخلط الـذي وقـع فـي شـراكه المؤلـف حـول نسـبة بعـض األوامـ بعض
أوامــر موجهــة إلــى القــائمين كانــت فــي الواقــع بينمــا ، إلــى مدينــة ســبتةوالــزعم بأنهــا كانــت موجهــة 

مـن  «روض القرطـاس»يح مـا ذكـره المؤلـف اعتمـادا علـى حتصـ كمـا أفـاد فـي مدينة فاس.بشؤون 
، إذ همة ماليـة هامـةاليهود إلى فاس مقابل مسـا  قدمدريس األول استاألمير اإلدريسي المولى إأن 

أن هــذا  - بعــد الرجــوع إلــى الــنص األصــلي -طعــن المتــرجم فــي صــحة هــذه القــراءة للــنص وأثبــت 
  .)36نص ال يفيد ما ذكره المؤلف (صال

الــذي أقــدم المتــرجم فـي بعــض الحــاالت التــي تسـتدعي التــدخل علــى إتمـام بعــض الــنقص  ،وبالمثـل
ل مدينـة سـبتة الحـتال هـذا األخيـرال عنـد معالجـة فعلى سـبيل المثـ ،المؤلف يعتور نسيج معلومات
، أحـال علـى مراجـع تفيـد المدينـة ، وبعد مالحظة التقصير فـي موضـوع احـتاللمن قبل البرتغاليين
  ).89ص1التوسع في الموضوع (هامش القارئ الذي يروم 

  : إضافية للتعليقات مساحة الحاجة إلى -4
صــين تــاريخ ســبتة ، إمعانــا فــي تحيستحســن للمتــرجم، فإننــا نــرى أنــه كــان مــع أهميــة هــذه الترجمــة

بيتة كمسـألة اضـطهاد اليهـود مـن مال األحكامتمشيطه من و ، من ترهات األغاليطوتاريخ الموحدين 
 فــي آخــر الكتــاب للتعليقــاتمســاحة أن يخصــص  ،دين وغيرهــا مــن التخريجــات العرجــاءل الموحــبــق

فــي أصــل الــنص  «تــدخال»قــات ال تعتبــر . فمثــل هــذه التعليكمــا يفعــل بعــض المتــرجمين المســهبة
 مسـارتلمـس لـذاكرة القـارئ نحـو  إاغناء وتوجيهوٕانما إثراء و  ،أو سطوا على سلطة المؤلف المترجم

  .الحقائق التاريخية
والـراجح أن الترجمـة  «ابن أقنين» ـب   Ibn Akninأخرى ذهب المترجم إلى ترجمة اسم من ناحية

  وليس باأللف كما ورد في النص المترجم.، بالعين «ابن عقنين» هيالصحيحة 
  :النص المترجم  «تقادم» -5

 ثمــة تســاؤل يمكــن أن يطــرح أيضــا حــول جــدوى ترجمــة الكتــب التــي مــر عليهــا عقــدان مــن الــزمن
قـــد المعتمـــدة . أال تكـــون المـــادة التاريخيـــة والوثـــائق )م1988ســـنة الكتـــاب بلغتـــه األصـــلية نشـــر (

يكـون المؤلــف نفسـه قــد تراجـع عــن بعـض آرائــه  أو، ر أهميــة، أو ظهــرت مـادة جديــدة أكثـتجـووزت
فــي نفســه المتــرجم  ؤكــدعشــرون ســنة كمــا يكتــاب الترجمــة  لقــد مضــى علــى التــي تمــت ترجمتهــا ؟ 
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تسـارع عقـارب  أن بيـد، الترجمـةهـذه يـنقص مـن قيمـة   «التقـادم» نا ال نزعم البتة أن، ولكنالمقدمة
قــد خلــت  خــالل عشــرين ســنة كتشــافات الوثائقيــة واألثريــةاال لت التاريخيــة بفضــااألبحــاث والدراســ

حتـــى بالنســـبة للقـــارئ وجمهـــور البـــاحثين إبـــان  يجعـــل الترجمـــة للكتـــب الحديثـــة النشـــر أكثـــر فائـــدة
أن ثمــة ترجمــات خاصــة بنصــوص موغلــة فــي القــدم تمثــل أصــوال مصــدرية، إال أن حقــا  .صــدورها

لمــا كانــت ترجمتهــا حديثــة كلمــا رفــع ذلــك مــن األمــر لــيس كــذلك بالنســبة للدراســات المعاصــرة إذ ك
  .اإلفادة العلميةحرارة النقاش وزاد من إيقاع 

، وتاريخهــا الحضــاريمدينــة ســبتة أرشــيف أعتقــد أن للمتــرجم زاد معرفــي كبيــر بخبايــا ختامــا و  – 6
 ،المؤلـف كون النصيب األكبر من هذا الزاد أو جزء منه على األقل ال يتطابق مع تخريجـاتيوقد 
إال أنـه لـم يوظفـه  ،ال التاريخ االقتصادي واالجتماعيخاصة في مج ،ربما يناقضها ويصححها أو

  .واعدة مستقبلية قد يشكل مادة دسمة ألبحاثال شك أن توظيفه و ، في تعليقاته الهامشيةكليا 
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  ھارون الرشيد وصناعة القانون الدولي اإلسالمي

  )يوكيش(بنيامين 

  بشير موسى نافع :ونقد مراجعة

  

ي يحملھ ائل واألدوات إّن النظرية الت د ھو الوس ل الجدي دة. ب اب ليست جدي ذا الكت ا ھ

لعرض تلك الرؤية واإلقناع بھا.  المستخَدمة للوصول إلى تلك النتائج، والمنھج المتََّخذ

ةً فاأل طروحة القائلة إّن الفقه اإلسالميَّ مأخوٌذ من مصادر غير إسالمية، كانت معروف

ي  ان. وف ن الزم رٍن م ن ق ر م دى المستشرقين ألكث ر الدراسات اإلسالمية ل ي دوائ ف

اب المي ( كت ه اإلس ول الفق اخت: أص وزف ش ٌك 1951ج رٌض متماس اك ع م) ھن

ھاماُت اإل ت اإلس د توال وص. وق ذا الخص ة بھ ي للنظري ب دارس ن جان افيةُ م ض

در  ان كول بورو ونورم ون وانس ل ج ن مث رقين م ن المستش الميات م يااإلس  وباتريش

ة كرون. وعلى أثرھم سار بنيامين يوكيش ة الغربي ، مقّدماً الَعْرَض األشَمل لھذه الرؤي

اريخ ائر المجاالت من الت م الكالم،  لإلسالم المبّكر في س ه، وعل ى الفق السياسي، وإل

وى والثقاف ل الق اً ك اھالً تمام ة، متج أثيرات األجنبي االت بالت ك المج ق تل ي عالئ ة؛ ف

ھي من الشمول والتفصيل  الداخلية والتطورات المحلية. وھكذا فإّن أطروحة يوكيش

مة الدقي ة ِس ؤامرة السرية»ق، بحيث تدعو للشّك بالفعل. إذ ھي تتخذ من ناحي «, الم

ا شارك ھو ومائتي  ومع ذلك فإّن يوكيش بعد ألفٍ  ا، كأنم عام, يبدو على علٍم دقيٍق بھ

  بنِفسه في َصوغھا وإنفاِذھا!

ة  وم نظري وكيشتق ر  ي الم المبّك ين اإلس تمّر ب اُوق المس وازي والتس ى الت عل

واٍز ، والبيزنطيين ك من تَ ا يتضمنه ذل ة بم ين التطورات السياسية والثقافي وتساُوق ب

ة لدى الطرفين، أو بين المركز البيزنطي وا داثاً وتطوراٍت قليل ذكر أح ة. وھو ي لِخالف

                                                 
  Benjamin Jokisch: Islamic Imperial Law: Harum Al-Rashid's Codification Project (Berlin: Walter de 
Gruyter, 2007), 757 pp. 
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ي  بدت فيھا بيزنطة متأثّرةً  دة الت تثناءات القاع ا اس بعالَم الخالفة واإلسالم األول، لكنھ

و ال ان ھ الم ك الَم اإلس ول إّن ع ّق◌ّ متق ان والظروف. تل ب األحي ي غال أثّر ف ي والمت

وكيش رى ي ن  وي ه م ي تحول ى ھ المي األول ان اإلس ية الكي ر أّن قض ي غي ام قَبَل نظ

ان  ا ك مركزي، إلى نظاٍم دولتي وإمبراطوري مركزي في العصر األموي األول. وم

ي، نمط البيزنط ى ال اً عل اره َملِك ي اعتب داً ف فيان وحي ي س ن أب ة ب ل  معاوي ل إّن ك ب

ة،  الكتابات اإلسالمية المبّكرة، بشأن السلطة، كانت متأثرةً بالكتابات الالتينية واليوناني

المفاھيم. وكما أّن الدين أُدخل إلى النظام البيزنطي لتقوية مركز اإلمبراطور؛ وكذلك 

فكذلك حاول العباسيون األوائل التوصل للحكم المطلق من طريق وضع الدين والدولة 

ذلك  (اإليقونات) أَسََّستْ  «تحطيم الُصَور»في سياٍق واحد. وكما أّن حملة  ديولوجياً ل أي

إّن ا زنطيين؛ ف دى البي ه ل زة الفق م إّن مرك ة. ث تخدم المعتزل ق العبّاسي اس م المطل لحك

اكم وقو لطة الح ى س د عل ي التأكي وةً ضروريةً ف ان خط يين، ك ن جانب العباس ه م ننت

وكيش  رى ي يطرته. وي كوس د المل ن عب د ب ريم يزي َور 105-101( أن تح ـ) للُص ھ

و الثالث اإلمبرا دام لي أثيٍر من إق ى والتصوير في اإلسالم، جاء بت طور البيزنطي عل

ث و الثال أ لي ا أنش ية. وكم ائس األرثوذكس ي الكن َور ف يم الُص ورية  تحط رة اإليس األس

ام  ة ع ي 717الحاكم يٍم سري) ف ي تنظ لطتھم (ف يون لتأسيس ُس د العباس ذلك عم م، ك

رن ا اأواسط الق علث ن المقفَّ م أّن اب يالدي. ورغ ى المنصور  – من الم رح عل ذي اقت ال

وُل 758ھـ/139قُتل عام  –ركَزتَه قَوننةَ الفقه وم م، بيد أّن فكرتَْه لم تَُمْت معه. واألُص

اني،  الفارسيةُ  الموروث الساس التُهُ ب ع وِص ه البن المقفَّ ان بالضرورة أّن فكرت ال يعني

اء  ذلك العلم ذھب ل ا ي اني، كم ق الساس الحكم المطلَ اٍت ب وٍل وعالق ة ذات أُص المركزي

رٌن كاملٌ الُمْحَدثون في الدراسات اإل د مضى ق ان ق ا ك اء  سالمية. إذ وقتھ ى اختف عل

الساسانيين، بينما كانت الثيوقراطية البيزنطية قائمةً ومزدھِرة. وصحيْح أّن المنصور 

يدَ  َع الرش ا َمنَ ك م ّن ذل ة، لك زي للدول انوني مرك ام ق وين نظ ي تك ال ف دي فِش  والمھ

  م) من متابعة الھدِف نفِسه.809-786ھـ/170-193(
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راث الھيللينستي، أيا ة الت زاً لترجم داد مرك م المنصور والمھدي والرشيد، صارت بغ

م  ام وزراؤھ ة، ق اء الثالث ام الخلف ناھضةً بما يسميه يوكيش: اإلنسانوية اإلسالمية. وأي

البرامكة باحتضان التراجمة والترجمات، وتنظيم عملھم، وَرْفد تلك الصناعة الجديدة. 

ام تلمي ياق، ق ذا الس ي ھ ن ذا وف ن الحس د ب ر محم ف، واألكث و يوس ة: أب ي حنيف أب

ا  تنيان، وموجزاتھ ة جس ن ن مدوَّ ة م خة اليوناني يغة أو النس تعمال الص يباني، باس الش

يالً « قانون»، لكتابة أو صياغة وحواشيھا وكيش دل ك ي يد! وال يمل ارون الرش لدولة ھ

ن  ة م خة مترجم ود نس ى وج د أبعل ائل والمختصرات والحواشي بي ي يوسف الرس

ة  ن ي المدوَّ ة ف االت القانوني ين بعض الح ابُھات ب ى التش د عل ا يعتم يباني. وإنم والش

ا، و ائل»ولواحقھ امن « مس رن الث ي الق تنيان ف ة جس ن ة. وألنَّ مدوَّ يباني الفقھي الش

انوا  ا ك ون م ة، والمترجم روٍف يوناني ْن بح ة، لك ةً بالالتيني ت مكتوب يالدي، كان الم

ارفين يعرفون غير اليونانية رجمين الع وكيش أن يفترض وجود المت ى ي ؛ فقد كان عل

اً  وكيش منطقي وَن تصور ي ه  –باللغتين اليونانية والالتينية! ولكي يك د  –حسب ظن فق

ان الجانب  ا ك االت؛ وم ائر المج ي س امالً وف ان ش ر ك ى أّن الفق ذھاب إل ه ال ان علي ك

اني ى (األُول« التدوين»القانوني غير نقطٍة واحدة. ففي حقبة  حوالي منتصف القرن الث

والً عن اليونانصف الثامن الميالدالھجري، ومنت ة، ي) كان كلُّ شيٍء منق ة: الجغرافي ي

، والفلك، والعلوم الطبيعية، وتفسير القرآن، والتاريخ (بما في ذلك والنحو، والموسيقى

ات)، واألد ب الطبق ة بحس نھج الكتاب ة، وم ه اللغ ة، وفق ديث، والبالغ م ب، والح عل

ا كانت  ي م ات السياسية/الكالمية، الت م الكالم، والنظري المعاجم! وكذلك األمر في عل

غير مرايا للنماذج البيزنطية. وشدة اقتناع يوكيش برؤيته ھذه، يتخذ لھا بوعٍي وبدون 

ة  وعي ِسمات تآُمرية: فالشيباني من ة من الخوارج آتي أصول يونانية، وفرقة األزارق

الَّب، ري مالبص من بيزنطة، والحسن ن ُك ان واب ن حيّ ن أصل يوناني، وكذلك جابر ب

والشيعة والمعتزلة والحنابلة؛ كلُّ ھؤالء كانوا انعكاسات  والمرجئةوالجھمية والقََدرية 

للمجريات الدينية والثقافية ببيزنطة، أو امتدادات للتطورات ھناك! والمعروف أنه في 
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ر ا يالدي، أواخ امن الم رن الث ر الق دأ أواخ ري، ب اني الھج رن الث ديث»لق ُل الح « أھ

نّ  الظھور، لك ات  ب اٌس ألنصار اإليقون م انعك ل ھ تقالً، ب ان مس ا ك وَرھم أيضاً م ظھ

ه! ولكي  نت ببيزنطة! وبسبب قوتھم َضمََّ◌ن محمد بن الحسن الشيباني أحاديَث في مدوَّ

اخ ي تحدث ش انيد (الت ت عن أسباب يُخفي المحدِّثون َوْضَعھُم للحديث اخترعوا األس

ابتداعھا)! وقد عارض ُكلٌّ من مالك والشافعي قانون محمد بن الحسن اإلمبراطوري. 

راً  بيد أّن معارضتَھم ما كانت خارج نطاق التأثير البيزنطي؛ إذ إنھم استمدوا قسماً كبي

نة جستنيان مدوَّ « مختارات»بدورھا مأخوذةً عن  الشيباني، والتي كانت« مسائل»من 

وكيش، ھي  ومختصراتھا وحواشيھا. على أّن اعتراضات مالك والشافعي، في نظر ي

اء  انوني تحت سيطرتھا، وإبق التي أدت إلى فشل الدولة العباسية في وضع النطاق الق

  التشريع في أيدي الفقھاء!

اع والتماُسك. وفي  ي الفصول والوضوح واإلقن اً ف وكيش الضخم متفاوت جاء كتاب ي

رة ال يمكن حين تبدو بعُض األفكار ق رى كثي اٌت أُخ اٌر ومقترح اك أفك اش، ھن ابلةً للنق

  التعاُمُل معھا أو اعتباُرھا. وفيما يلي مالحظاتي الرئيسية على األمر كلِّه:

أثير  -1 وا الت ذين نف ة، وال المية والمقارن ات اإلس اء الدراس وكيش إّن علم ول ي يق

ى أّن  ك إل ي ذل تندوا ف اراتال»البيزنطي على الفقه اإلسالمي، اس الموجودة  «مخت

ي أصدرھا  وم، والت دينا الي ات والحواشي، الموجودة ل نة، وكذلك التعليق من المدوَّ

ن  لٌّ م ائله. ، Scheltemaو  Heimbachُك يباني وال مس ه الش به فق ردُّ ال تش وي

الدارس بأّن الموجود مختلٌف عّما كان موجوداً بين يدي الشيباني وُمعاصريه. لكْن 

ل إذا كان األمر ك أثير ب ات الت وم إلثب دينا الي ين أي ا ب ى م تند ھو إل ذلك، فكيف اس

النقل. وألننا ال نعرُف ما كان موجوداً، وال أنه تُرجم؛ فإّن محاولة يوكيش لإلثبات 

  ال تقُف أمام النقد، وال يمكن األَْخُذ بھا.

دم ال -2 ه لع ابُه ويتابع يوكيش أّن دارسي الفقه اإلسالمي نفوا التأثير البيزنطي علي تش

نھم ض أو ان اَلته. لك ْن إذا ك ودي (!). لك ه اليھ و الفق ر ھ أثيٍر آَخ در ت وا مص نس
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يريد الرجل  الشيباني قد لجأ للقانون البيزنطي، باعتباره قانوناً لدولٍة إمبراطوريٍة،

يس  ودي، وھو ل تقليده من أجل الدَولةَّ والمركزة؛ فلماذا يذھب لألخذ من الفقه اليھ

أ فقه دولٍة كما أ د لج يباني ق و يوسف والش ان أب ي مشروعه! وإذا ك نه غير ُمفيٍد ف

اذا  «المختارات»إلى  ة، فلم نة البيزنطية، من أجل طبيعة الدولة المركزي من المدوَّ

 َق نفسه؟!وء إلى فقٍه آَخر ال يملُك المنطيعقّدان مشروعھما باللج

ي -3 ا  ولكي يجعل يوكيش نظريته معقولة، يورد عشرات المصطلحات الت زُعُم أنھ ي

ى  ك المصطلحات تشير إل ع أّن بعض تل ة. والواق ة والالتيني ةٌ عن اليوناني مترجم

ل  م مث دى األَُم ة، والممارسات ل د القانوني ات، والتقالي أموٍر موجودة في كل الثقاف

ن أن  ي ال يمك ة وھ ا مترجم اك مصطلحات رأى أنھ ا أّن ھن ِركة. كم د والش العق

د« َخبرَ »تكوَن كذلك مثل  اب  وق ة أو لسان أو خِط ةٌ للغ ه ترجم . speechرأى أن

واقعان في أصل كل التطورات والطريف أّن أھمَّ مصطلحين، يرى يوكيش أنھما 

َور وأعداؤھا) Iconoclastو  Iconophileوھما   (أي أنصار اإليقونات أو الُص

ا المسلمون أو ترجمو ة، فكيف فھمھم ا أو ال نَِجُد لھما ُمماثل أو ُمقارب بالعربي ھم

 بھما؟! أخذوا

يراً  -4 ية، ُمش ة العباس اة، في أقطار الدول اة والقُض ويورد يوكيش أسماء قضاة القُض

ه في النصف األول من  م أن إلى أّن غالبيتھم الُعظمى كانت من األحناف. لكننا نعل

هُ  القرن التاسع الميالدي، ما كان ھناك فقهٌ شامٌل أو نظاٌم للفقه الحنفي يمكن اتّباُع

اة واألَ  اف أح –ْخُذ به آنذاك. ثم إننا ال نعلُم أّن أولئك القُض ر أحن اً أم غي انوا  –ناف ك

ى  اراٌت عل اك إش ل ھن يباني، ب ي يوسف والش يتبعون َحْصراً في أقضيتھم آراء أب

 خالف ذلك.

ة َرض أّن جناحاً معتدالً من القََد◌َ إنه من المفتَ  يقول يوكيش 345الصفحة على  -5 ري

يالدي. ومن  ابع الم رن الس كان موجوداً إلى جانب الجناح الراديكالي منذ نھاية الق

ذا  «أھل السنة والجماعة»ھؤالء المعتدلين أو الُخضر (كذا) ظھر  د. وھك ا بع فيم
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ا،  ن إثباتُھ ن فريضة ضعيفة وال يمك اب: االنطالق م ل الكت ي ك وكيش ف لُك ي مس

ل وجود أھ إلىللتوصل  ة الُعظمى نتائج ضخمة مث ذين صاروا الغالبي ل السنة ال

د من  اج للمزي للمسلمين عبر العصور. وصحيح أّن النشأة األولى ألھل السنة تحت

رنين امن والتاسع  الدراسات، لكّن التعددية الواسطة التي كانت موجودةً في الق الث

ات الت ك الراديكالي يس تل تح والمستوعب، ول اه المنف ذا االتج ي أنتجْت ھ ي ھي الت

 يتحدث الرُجل عنھا.

ى الصفحة  -6 وكيش أّن  469وعل اب يفترض ي ن الكت ً »م ا ذي لعب دوراً « ِخداش ال

زنطيين، « الرابطةالحلقة »مھماً في الدعوة العباسية، كان ھو  ين العباسيين والبي ب

دون رأٍس وال د نفى َدَمينقَ باعتبار أنه كان من أصل مسيحي! وھذه فرضيةٌ ب . فق

ي مقالت شارونم.  ة األصل ف ة) رواي ة الثاني ارف اإلسالمية (الطبع دائرة المع ه ب

المسيحي لخداش ثم كيف يقوم ھذا االستنتاج الضخم على أساس مقّدمات ما جرى 

 إثباتُھا فضالً عن التحقُّق منھا من قبل!

ة  -7 ٍد لمتابع ذل أيَّ َجھ ه ال يب ه اإلسالمي، لكن وكيش بالطابع الخاّص للفق ويعترف ي

ذه الخصائص وا ال، ھ بيل المث ى س و عل ة. فھ ا المنطقي ى نتائجھ لخصوصيات إل

ذا « الُسنّة»يعترف بأّن  ة بھ في اإلسالم، ال مثيَل لھا في المسيحية (وال في اليھودي

التمييز  الخصوص)، لكنه ال يُحاوُل أن يتتبع آثار دور السنة ووظائفھا فيما يتعلق ب

ر،  اٍل آخ ي مث ريعي وذاك. وف د التش ذا التقلي ين ھ ى أّن الجنس ب وكيش إل ذھب ي ي

العربية اإلسالمية، أصولُهُ التأثيراُت البيزنطية، بدون  المعروف باألدب في الثقافة

لمين  –أن يسأل سؤاالً واحداً بشأن إمكانيات التأثير الفارسي  مع أنه يعرف أّن مس

أإيرانيين كثيرين ممن اعتنقوا  هاإلسالم، ونش راً في اوا علي إلدارة ، أدَّوا دوراً كبي

ات  ي طبق اً ف ٌر أيض م دوٌر كبي ان لھ ا ك ي، كم يش العباس ى، والج ية األول العباس

اء الت ثٍ العلم اٍل ثال ي مث رت. وف رت وازدھ يعة  ي ظھ ين الش وكيش ب ربط ي ي

ي  الةً ف ب رس ة كت ن الحنفي د ب ن محم ن ب ن أّن الحس ك م تنتجاً ذل ة، مس والمرجئ
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اء. ى  اإلرج يعية األول ات الش كَّ أّن الفئ ةً، وخاضعةً وال ش ةً ومختلف ت متنوع كان

تّى  د أّدى لش ر اإلسالمية. وق ا غي ية اإلسالمية، وربم ة والسياس أثيرات الكالمي الت

اك  ون ھن د تك رة. وق يعية كثي َرق ش ور فِ ى ظھ ك إل ات ذل ين بعض الفئ ةٌ ب عالق

داً من وجوه  الشيعية المبّكرة واإلرجاء، لكنّ  اً واح أثيرات تبقى وجھ ق والت العالئ

اص االن كل خ دةً بش دِّ ارزةً أو مح ا ب حُّ اعتباُرھ ة، وال يص اء الممكن يما  –تم الس

الحسن بن محمد بن الحنفية لقيت استنكاراً من جانب أنصار ونحن نعلم أّن رسالة 

 آل البيت، إلى حّد القول إّن والده محمد بن الحنفية اعتبره عدوَّ نفسه وأھل بيته!

ل الت -8 وازي وتماثُ ات ت ياق إثب ي س ذكر وف زنطيين، ي لمين والبي دى المس ورات ل ط

و الثالث (ص . )479يوكيش نموذَج حملة تحطيم الُصَور واإليقونات من جانب لي

ك  ي ذل لمين ف أثُّر بالمس وهُ بالت ث اتّھم و الثال ة لي وَم حمل روف أّن خص والمع

فحات (ص489(ص دة ص د ع ير بع وكيش يش د أّن ي أثير  )489). بي ى الت إل

د  البيزنطي في النقاش ذي يؤّك إّن السياق ال الَعقَدي اإلسالمي. وفي كل األحوال ف

د  عليه يوكيش ار والعقائ ل في تصدير األفك ٌد يتمث ٌق واح اك طري ان ھن ه ك ھو أن

ه،  والممارسات من بيزنطة إلى عالم اإلسالم، وإقبال المسلمين على ابتالع ذلك كلّ

ذا ال داً. فھ رٍة قصيرٍة ج ان مقصوراً والتصرف على أساٍس منه في فت ا ك تطور م

ا 743الذي قام به يزيد بن عبدالملك عام  «اإلصالح»على  داً لم م، والذي كان تقلي

وكيش (ص د ي ا يؤك ي بيزنطة كم ا  )479قام به ليو الثالث قبل بضعة أشھر ف لكنن

ذه السرعة،  اُت بھ نعلُم أنه حتى في عالَم العولمة اليوَم، ال تنتقل األفكاُر والممارس

 البناء األيديولوجي/ الالھوتي المعقَّد! فكيف بھذا

ام  -9 رش ع ن الع رين ع ورة إي قطت اإلمبراط دما س قوط م، 802وعن ك بس آَذَن ذل

ٍت  السياسة المرتبطة بتحريم الُصَور، كما يقول يوكيش. د وق ه بع ى أن ذھب إل م ي ث

ذلك سقوط  ان المقصوُد ب إذا ك قصيٍر حدثت تطوراٌت ُمشابةٌ في بغداد العباسية! ف

د رامكة؛ فإّن تخلَّي العباسيين عن االعتزال ما تمَّ إالّ في عھد الخليفة الالب متوكل بع



 8

دٍد (أرثوذكسي) م). والواقع أّن ربط 861-847أربعين عاماً ( البرامكة باتجاٍه متش

ه  وكيش نفُس ه. في يٍَّن ال أساس ل ريم مع ع تح ه م يباني بأن ي وصف الش ردد ف ال يت

 مختلفاً لھذه الجھة عن البرامكة والمعتزلة؟!)، فكيف يكوُن 540الُصَور (ص

ه،   -10 ولشدة ارتباط يوكيش بأطروحاته الغربية، يبدو أحياناً كأنما تنزلُق من بين يدي

ل ضدَّ  ويقع في تناقُضات. فھو يقول إّن المأمون كان مائالً للمعتزلة، ولذلك فقد ظَّ

ود  الُصَور والتصوير. لكنه كان مھتماً في الوقِت نفِسه في أن تعود األيقونات، ويع

ي بيزنطة (ص أنصارھا لطة ف ى الس ن 500إل ةُ م ا ھي الحكم ُت أدري م )! ولس

ة؟! ول في  وراء ذلك، وما الذي أدرى يوكيش بھذه التفاصيل غير المنطقي وھو يق

م أّن  ا نعل اد. لكنن د وضد االجتھ ن أنصار التقلي انوا م ة ك ر إّن الحنابل ٍع آخ موض

رة. متأَخٌر كثيراً في التاريخ الفقھي اإلسالمي عن النقاش في ھذه المسألة  ذه الفت ھ

روف أّن  إّن المع ّد؛ ف ذا الح ى ھ راً إل د مبكِّ أن التقلي اش بش ان النق و ك ى ل ْن حت لك

عةً  احةً واس رك مس ي تت ار، والت ديث واآلث ع الح رأي وم ّد ال انوا ض ة ك الحنابل

 لالجتھاد.

ه (ص  -11 ول  )520وعندما يصل يوكيش للحديث عن أصول الفق ذھب مباشرةً للق ي

كَّ في أّن « المختارات»إّن الشيباني استخدم  ه ال ش ابع أن تنيان. ويت ة جس من مدّون

ر  استخدما –دون أي مسلٍم آخر  –أبا يوسف والشيباني  المختارات، والشيباني أكث

أبي  رتبط ب رجلين م ه! وكال ال من أبي يوُسف، بدليل أنه ترك كتاباً في أصول الفق

ذي أبو يوسف أكثر ارتباطاً، ثم إنه عمل قاضياً حنيفة، و دور ال ا ھو ال للقُضاة، فم

ا يوسف  لعبه ى أنَّ أب ذھب إل ف ي إذن في ھذه المؤامرة الثُنائية؛ وبخاصٍة أّن المؤلِّ

اس) اع والقي رآن والسنة واإلجم ة (الق ة لألدل ي  ما تبنى تماماً األصول األربع والت

ه للتأ –ويا للعجب  –ينسبھا يوكيش  ثير البيزنطي؟! والطريف أّن يوكيش ينسى أن

اء ( ن عط ال إّن واصل ب ة 748-ق ال باألدل ن ق و أوُل م زال ھ س االعت م) مؤسِّ

يباني بحوالي األربعة. أفال يكوُن ھذا األمر قد تمَّ في البصرة دون بغداد. وقبل  الش
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أثيٍر  دون ت ام، وب ة ع ت المائ ا عرف ٍة أّن البصرة م ي؟ وبخاص ً »بيزنط نعا « مص

 للترجمة؟!

زعم   -12 وكيش أّن وي ارَض ي س ع ن أن ك ب وري»مال انون اإلمبراط  ، وزّود«الق

ذي  انون ال ك الق ر ذل د أكث ا بع ى فيم د تبن طالّبه بمنھٍج قانونٍي آخر. أما الشافعي فق

م  يباني، ث ذه عن الش زاعم من أخ ذه الم د. وھ ا بع ةً فيم ديالٍت طفيف ه تع أدخل علي

ان جانب يوكيش ليس لھا أية مؤيِّ  اذا عارض إمام ا. فلم اوْل إثباتَھ دات، وھو لم يح

ى  ا عل م وافق رآن، ث ق الق ة خل افعي مقول ك والش ل مال ران مث انون »كبي الق

ام « اإلمبراطوري ك ع وفّي مال د ت اة 796كلّه؟ وق ل تسع سنوات من وف م، أي قب

ان  انون اإلمبراطوري»الشيباني. فھل ك ك « الق ى يُضطر مال اً حت د صار واقع ق

رضته؟ وإذا كان مالك والشافعي قد عارضا القانون اإلمبراطوري، أََو لم يكن لمعا

دأت بوُ  ه ب ى أّن الفق اخت إل ب ش د ذھ ر؟ فق نھٍج آخ ٍد وم ى تقلي وُء إل عھما اللج س

ان قبل مالك بفترة، بظھور مجموعات من ُكتُب ال« أسلمتُهُ » أ، وك ل الموطّ نَن قب ُس

ة لت ه الدول أوا بُوسع الذين يُعارضون توجُّ ا، أن يلج وانين والسيطرة عليھ د الق وحي

 إلى تلك االجتھادات المختلفة.

ذي  -13 ة، ھو ال و حنيف ى  ويرى يوكيش أنه ليس من المنطقي أن يكون أب أ إل د لج ق

ر (ص ت المبّك ذا الوق ي ھ ة ف ي بالكوف انون البيزنط تعارة الق ان 80اس ه ك )، ألن

َف  ن موظَّ م يك ه ل ٍة أن ه، وبخاص كوكاً حول يُثيُر ش وء س عه اللج ان بوس ة، وك دول

اذا « للتقليد الحي» ْن لم بحسب شاخت. والشيباني كان بالفعل موظفاً في الدولة، لك

اٍة  ا ُمراع ل، دونم ٍي بالكام انوٍن أجنب تعارة ق ى اس ُل عل د الحي»يُقّب ل « للتقلي داخ

داد المزدھرة، وجرى  األمة، وبين العلماء؟! لقد كتب الشيباني فقھه ونشره في بغ

ٍي  الردُّ  انوٍن أجنب ه بسرقة ق ا اتّھم داً م د أّن أح عليه ومناقشته من فقھاء كثيرين. بي

تحيل أن  ىيس اتھم.  تَْخفَ لمين وممارس راف المس ن أع ةُ ع ائلُهُ الغربي أصولُهُ ومس

ى سلطة  ن أَنَس عل ك ب د مال ة»وفي حين يؤّك يباني ، «عمل أھل المدين يظلُّ الش
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ن طواَل حياته، يؤّكد على شرعية فقھ ه بنسبته إلى أبي حنيفة. فھو لم يُرغم مالك ب

اده  تمرَّ شرعية اجتھ ا اس أَنَس على إتّباع سلطة الدولة وقانونھا اإلمبراطوري، وم

اً  لَّ وفي ل ظ ي؛ ب م يكن من القانون البيزنطي، وال من األمر الخليف ذي ل تاذه ال ألُس

 معتزلياً بل من المرجئة، كما أنه ما كان صديقاً للعباسيين!

ه األخي ي كتاب ه اإلسالمي،  ر عن أصول وتطوراتتحدث األستاذ وائل حالّق ف الفق

ا  الد م ام وب عن البيئات التي ظھر فيھا اإلسالم في الحجاز ومن حوله، ومنھا بالد الش

ري  ل الب ارة والتواُص الل التج ن خ ةً م ت قائم ي كان الت الت رين. والِص ين النھ ب

يمن. وع ة وال ع مصر والحبش اليم، ازدادت والبحري م ك األق لمون تل تح المس دما ف ن

راً من  ادوا كثي ل، وأف م من قب ةً لھ ِصالتُھُم بالتقاليد الدينية والثقافية التي كانت معروف

ل مارشال ھود –تلك المعارف واألعراف. فاألَْمُر  ذلك من قب ا ذھب ل جسون في كم

ل ت ما كان –كتابه: مغامرة اإلسالم  رد، ب أثير، كمأَْمَر انعزاٍل أو تف أثٌُّر وت ٌل وت ا واُص

بس المسلمون  ي أن يقت ك ال يعن د أّن ذل ين الحضارات. بي ات ب ھو معروٌف في العالق

  كل شيٍء من ثقافٍة ودولٍة ُمجاورة، ال شيء إالّ ألّن بنيامين يوكيش ارتأى ذلك.



 

  1

  والفتنة أشد .. والفتنة أكبر

  (تأمالت في الفتنة وتداعياتها)

  فيصل الحفيان

هي تأمالت تحاول استبطان النصوص واستنطاقها، وتتغيَّا النفاذ إلى عمق الفكرة والتحـاور معهـا، 

ومجادلتهـا، بعيــدًا عــن القــراءة الخارجيــة، واإلفــادة المباشـرة، وخروجــًا مــن أســر القيــود التــي تفرضــها 

المنـاهج  أو يكـاد بـين أفقـه وأفـق يلِّ خَ ياقات المألوفة في الدرس، فكأن الفكر يستظل بالنص، ويُ الس

لالنطبـاع والتـأثر الحـر، هـي إذن تجربـة تسـتظل بـالنص وال تتبعـه إال بقـدر.  الشكلية، مسلِّمًا قيـاده

يــة، وأوثــق ويــرى الباحــث أنهــا قــد تصــل بــه إلــى نتــائج أكثــر قربــًا مــن العمــق، عمــق الفكــرة مــن ناح

اتصــاًال بالقضــية والمعنيــين بهــا مــن ناحيــة أخــرى. أمــا نجــاح التجربــة، والحكــم عليهــا فــذلك متــروك 

  للقارئ، ويبقى االجتهاد للباحث، واألجران إن أصاب، واألجر إن أخطأ.

-1-  

عمر الفتنة عمر اإلنسان على وجـه األرض. هـي إذن معروفـة لـه، مألوفـة لديـه. وعلـى الـرغم مـن 

يســتحيل اإلمســاك بــه، كلمــا تخيلــت أنــك  «هالميًّــا»تــزال لغــزًا عصــيًا علــى الحــل، شــيئًا مــا ذلــك ال 

قبضت عليه، أو تملكته، تفلَّت منك، وال يلبث أن يظهر في هيئة أخرى جديـدة جـدًّا، وعلـى وجهـه 

  قناع لم يظهر به من قبل. واألقنعة كثيرة ال تنتهي، أشكاًال وألونًا.

نــــة ها، تملــــك قــــدرة أســــطورية علــــى التخفــــي به الحربــــاء، أو الحربــــاء تشــــبه، تشــــالفتنــــة مــــاكرة، متلوِّ

والمباغتــة، وتســتعين علــى التلــون والتخفــي والمباغتــة بالزمــان والمكــان، األرديــة واأللــوان المناســبة 

جهــا ومالســتها وصــفرتها، ومــن الجبــال وّ ءًا ممــا حولهــا، مــن الرمــال تأخــذ تمالتــي تجعــل منهــا جــز 

البة حتــــى لتبــــدو حجــــرًا مــــن حجارتهــــا، ومــــن الميــــاه تــــأتزر بالليونــــة والزرقــــة تقتطــــع القســــوة والصــــ

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 الســالح، وترفــع 

  الصوت، وتقرع الطبول.
                                           

  باحث من سورية.  
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جأة تتحرك بعد سكون، أو تسكن بعد حركة، لتنفصل من محيطها الذي لبست لبوسـه، وتمـارس وف

  هوايتها وحرفتها معًا، في اإليذاء والتخريب واإلفساد والهدم والقتل.

دائمـًا  –أقـدر علـى االختفـاء، وهـو  –دائمـًا  –وهيهات أن يفعل ذلك العـاجز المسـكين شـيئًا، فهـي 

أو حتى يفيد من الدرس، فال يقع في الفخ المقبـل. إنـه يسـقط باسـتمرار، أعجز من أن يتفاداها،  –

علـى  لفتنة من قبل. في كل مرة هو مأخوذفال يرى نفسه إال مرميًا في المصيدة، وكأنه لم يعرف ا

  حين ِغرَّة، والدرس أبدأ جديد، والمسلسل مستمر، كل حلقة منه تؤدي إلى حلقة تالية.

فتنة من أفعالها أو من جرائمهـا، لكننـا أبـدًا لـم نتعـرف علـى وجههـا، أو خالصة القول إننا نعرف ال

نحدد هويتها، أو نرسم لها صـورة، حتـى لـو كانـت تقريبيـة. دون ذلـك خـرط القتـاد كمـا قـالوا قـديمًا. 

  حيط اللثام عن بعض ذلك الوجه البغيض.نُ  ن هذا ال يمنع من المحاولة، علَّناعلى أ

. «الفتنـة»ثـل لشخصـية الكلمـة وعالمهـا الخفـّي، وخاصـة مـع كلمـة مـاكرة ماللغة دائمًا مفتاح السر 

نـا هـذا البـاب ومـا خول إلى عالم الفتنة إال إذا طرقتاريخي، ولن نستطيع الد وباب اللغة في حقيقته

  يتصل به، فالتاريخ اللغوي للكلمة هو الذي يكشف لنا مغاليقها، ويفك طالسمها.

يمكـر مـع كلمـة الفتنـة، ويجمـع بـين مفاهيمهـا المـاكرة، فـرأى أن أن  ) حاولهـ 392ابن فارس (ت 

) فقــد تجــاوز ابـــن هـــ 395وفى بعــد داللتهــا األصــلية هــي االختبــار أو االبــتالء. أمــا العســـكري (تــ

ختبـــار. وعلـــى أيـــة حـــال فـــإن فـــارس فـــي تجســـيد داللـــة المـــادة بأنـــه جعـــل أصـــل الفتنـــة: (شـــدة) اال

مـا يقرنهمـا  –ما نرى في –دفان، أو يكادان. وليس فيهما مجردين (االختبار واالبتالء) مترا اللفظين

بالفســـاد ومــــا يتصــــل بــــه، بــــل علــــى العكــــس مـــن ذلــــك تمامــــًا، همــــا قرينــــا المســــؤولية، والمعــــادالن 

ــل األمانــة. والمســؤولية وتحمــل األمانــة بــدورهما يفترضــان العقــل، فالمخلوقــات  الموضــوعيان لتحمُّ

يف، وأعني بالمخلوقات األخرى: الحيوانـات، والجمـادات لكع تألخرى (غير اإلنسان) ليست موضا

اختيـار، ومـن  .. حتى المالئكة التي تملك عقًال، لكنه عقل ال خيار له، فهو عقل طاعة، ال عقـل

ثم فهو ليس عقـل مسـؤولية، أي أنـه لـيس عقـل ابـتالء واختبـار، أي أنـه لـيس موضـع فتنـة. يمكننـا 

اللغــــوي (االبــــتالء واالختبــــار) خاصــــة باإلنســــان. ومــــع اإلنســــان إذن أن نقــــول إن الفتنــــة بمعناهــــا 
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الجاّن، ذلك العالم اآلخر الذي منه المؤمنون، ومنه الكـافرون، كمـا ذكـر القـرآن الكـريم، لكنـه عـالم 

  غائب أو مغيَّب َعنَّا، فلندعه وشأنه.

مــع كــل ذي  إذا كانــت الفتنــة ابــتالء و اختبــارًا فــال ضــير فيهــا. هــي شــيء بــدهي البــد أن يحــدث

ـــر عق ـــه علـــى تحمـــل المســـؤولية، أو لنقـــل: ليظهـــر أث ـــى قدرت ـــه، ونقـــف عل ـــه عقـــل، لنعـــرف حقيقت ل

  من تجليات العقل في المخلوق الذي منحه اهللا هذه النعمة. وأهليته، كأنها (الفتنة) تجلٍّ 

ــرفة  –علــى أن االختبــار أو االبــتالء لــيس قصــرًا  حن علــى العاقــل، فــن –مــن الناحيــة اللغويــة الصِّ

نمتحن الذهب بالنار، لكن الثمـرة مـع العاقـل مختلفـة. امتحـان العاقـل يعقبـه ثـواب أو عقـاب، رضـا 

فـــال يترتـــب عليـــه مـــن  هأو ســـخط، نعمـــة أو نقمـــة، ارتفـــاع أو ســـقوط، إعجـــاب أو ازدراء، أمـــا غيـــر 

ا. اختباره شيء، كل ما في األمر أن حقيقته تنكشف لنا، فيبـرز علـى صـورته التـي خلقـه اهللا عليهـ

ره لغــــرض وعليــــه يســــتطيع (العاقــــل) أن يتعامــــل معــــه، ويفيــــد منــــه، ويوظفــــه، وبلغــــة القــــرآن يســــخِّ 

  اإلعمار، وتحقيق الخالفة، خالفة اهللا في األرض.

استعمل العرب الفتنة مع الذهب، ذلك المعـدن النفـيس الـذي حرصـوا علـى أن يخضـعوه أو يحرقـوه 

ولــو أنــه (الــذهب) كــان حديــدًا لمــا كانــت هنــاك حاجــة بالنــار ليتأكــدوا مــن جــوهره، ويخبــروا حقيقتــه، 

  إلحراقه.

كـريم يفضـل غيـره مـن المخلوقـات، ولـذلك البـد  لك إلى الذهن اإلنسان نفسه: مخلوققد يستدعي ذ

حتــى يظهــر معدنــه، وتتبــين أهليتــه للمســؤولية التــي  ىخضــع الختبــار، أو فتنــة مــن نــوع أخــر أن ي

  اختاره اهللا لها.

حـــراق فتنـــة، لكـــن أيهمـــا األول . بعبــارة أخـــرى: هـــل المعنـــى الحســـي (اإلحـــراق) الفتنــة إحـــراق، واإل

  أسبق، ثم جاء المعنى العقلي (االبتالء)، أم العكس؟

 170العقَل (المركب). نقـل ابـن فـارس عـن الخليـل (ت  في المنطق اللغوي يسبق الحسُّ (البسيط)

ظهـر الفـتن: إدخـال الـذهب النـار لت هــ) : أصـل502) أن الَفـْتن هـو اإلحـراق، وقـال الراغـب (ت هـ

  ).371اءته، واسُتعمَل في إدخال اإلنسان النار (المفردات جودته من رد
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ال شك أن ابن فارس يعرف المنطـق اللغـوي، ويعـرف أن الفـتن أصـًال إحـراق، وهـو الـذي نقـل عـن 

المختلفــة  الخليــل، لكنــه أراد أن يســتخلص معنــى أو داللــة تجمــع أو تنطــوي تحتهــا دالالت األلفــاظ

المشتقة من المـادة جميعـًا. إن داللـة االبـتالء تاليـة لداللـة اإلحـراق، وقـد التقطهـا ابـن فـارس، ألنهـا 

اإلحراق، وألنها الخـيط الـذي يـربط كـل دالالت المـادة. لعـل هـذا منطقـه، لكـن مـن يـدقق  الغاية من

ليســـت  «فـــتن»النظــر ربمـــا يصـــل إلـــى أن الراغـــب قـــد مضـــى مــع الصـــواب شـــوطًا أطـــول، فداللـــة 

اإلحراق منفردًا، وال االختبار منفردًا، لكنهما معًا، كأن الداللة مركبة فـي األصـل، إال أن اللغـة لمـا 

كانـــت متفلتـــه علـــى الضـــوابط، متأبيـــة علـــى القواعـــد دائمـــًا، فإنهـــا قـــد تكتفـــي بجـــزء مـــن الداللـــة أو 

علـى األصـل  –ع بينهمـا بشطرها األول مرة، وقد تقتصر على شطرها الثاني مـرة أخـرى، وقـد تجمـ

لداللة أخرى جديدة، وال يبقـى مـن  إهاب الداللتين معًا لتخلص  وقد تنسى أو تخرج من –ثالثة  –

الداللة األصلية المركبة أو أحـد شـطريها سـوى ضـبط باهـت اليتنبـه إليـه إال المتخصصـون، الـذين 

  يستهويهم اإلبحار في تاريخ اللغة وأثريتها.

صـل الفتنـة: شـدة االختبـار واإلحـراق، قـال: أ لعسـكري أوضـح فـي الـربط بـينوربما كان أبو هالل ا

  .«لتعلم جودته من رداءتهفتنت الذهب، إذا أدخلته النار،  االختبار، من قولك:

قد يكون قـول العـرب: شـيء فـتن، أي تحـرق، شـاهدًا علـى تحمـل هـذا اللفـظ داللـة اإلحـراق مجـردًا 

   «الَحـــــــــــرَّة»ار هنـــــــــــا، كمـــــــــــا أنهـــــــــــم قـــــــــــالوا لــــــــــــ بعيـــــــــــدًا عـــــــــــن الغـــــــــــرض، إذ ال مكـــــــــــان لالختبـــــــــــ

قـة. ويمكــن أن يكـون المعنــى: حجارتهـا ُمْحِرقــة. وعنـدها قــد تحتمــل حرَ تــين، كـأن حجارتهــا مُ : فَ هـي

ن قـــدرة العـــابر فيهـــا علـــى تمـــتح «الَحـــرَّة»بـــن فـــارس، ألن هـــذه الداللـــة األصـــلية علـــى حـــد تعبيـــر ا

  الصبر.

فـي. أمـا داللـة االبـتالء فإنهـا غالبـًا مـا تظـل حاضـرة، وٕان مـا تغيـب أو تخت إن داللة اإلحـراق كثيـًرا

ي لنـا الوجـه البغـيض كانت متوارية. ومن هذه وتلك تتوالد دالالت جديـدة جـدًا، تتسـاند جميعـًا لتعـرِّ 

منــه مســتخدمًا  -ســبحانه–اهللا  ، والــذي حــذَّر«تنــةالف»(أو بعضــه) لــذلك الشــيء الــذي نطلــق عليــه 

 مـادةأعنـي  «النـار» ا بــمباشـرً القرآن الكريم، وتقترن اقتراًنا تكرر كثيرًا في تلك المادة اللغوية التي ت
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ــ{: -تعــالى–(وقــي)، قــال  ــًة ال ُتِصــيَبنَّ الَّ ــوا ِفْتَن ــَواتَُّق ــْنُكْم َخاصَّ كمــا قــال فــي مــواطن  }ةً ِذيَن َظَلُمــوا ِم

  .}ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناراً {، }َواتَُّقوا النَّارَ {كثيرة: 

-3-  

القـــرآن الكـــريم، فقـــد  هـــو التـــي أشـــرنا إليهـــا «الفتنـــة»لعـــل خيـــر مـــا يقفنـــا علـــى الـــدالالت الجديـــدة لــــ 

استخدم الفاء والتاء والنون تسعًا وخمسين مرة، في تسع وعشرين سورة من سوره، بتجليات عديـدة، 

ـــومُ  فـــةً عرَّ تحديـــدًا (مُ  «فتنـــة»ة، وســـياقات متباينـــة، وفيهـــا كلمـــة وظـــالل مختلفـــ ) أربعـــًا ومضـــافةً  رةً نكَّ

  وثالثين مرة.

إن وقفتنا الطويلة (نسبيًا) في الفقـرة السـابقة مـع الـدالالت لـم تقفنـا علـى وجـوه الفتنـة، ولـذلك فـنحن 

. وقد يكون من المفيـد أن ، سعيًا نحو اإلحاطة أو مقاربتهامحتاجون إلى مطاردة الدالالت األخرى

، وننظـر كيـف تتراكـب الـدالالت، راغب لننطلق من جزأيهـااللة المركبة التي ذكرها النذكر لتلك الد

  وتتوالد من بعضها.

لفظــًا مــن ألفــاظ الوجــود والنظــائر، ذلــك الــذي يطلقــون عليــه فــي  «الفتنــة»هــذه الــدالالت تجعــل مــن 

. مـــن المعلـــوم أن األلفـــاظ المتنـــاظرة ذات الوجـــوه أو «متعـــدد الداللـــة»الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة 

دة، شــــغلت القــــدماء مــــن المفســــرين واللغــــويين، واآلخــــرون مــــن علمائنــــا أســــموها: المعــــاني المتعــــد

ـــوم القـــرآن علـــم خـــاص، هـــو علـــم الوجـــوه والنظـــائر، فيـــه سلســـل ـــدينا ضـــمن عل ة مـــن المشـــترك. ول

هــ). 911) ولعلهـا لـم تنتـه بالسـيوطي (ت هــ292رون بـن موسـى (ت المؤلفات المستقلة بـدأت بهـا

هـًا (معنـى) يقتـرب بعضـها مـن بعـض، وينـأى بعضـها عـن بعـض، وقد عـدوا للفتنـة اثنـى عشـر وج

  حيانًا على اللفظ في السياق نفسه.أويتعاور معنيان (بل أكثر) 

ليل، والفتنـة أيضـًا عـذاب، والمسـافة بـين اإلحـراق والعـذاب ليسـت بعيـدة، الفتنة إحراق كما ذكر الخ

مـن بعـد {: يعـذبون، وفـي }لنار يفتنونيوم هم على ا{: عذابكم، وفي }ذوقوا فتنتكم{قالوا في تفسير 

وق، وهـو لفـظ كثـر اسـتعماله فـي القـرآن مـع لفت فـي اآليـة األولـى اسـتخدام الـذَّ : ُعذِّبوا. وي}ما فتنوا

فـذوقوا { }وقيل لهم ذوقـوا عـذاب النـار{ }ليذوقوا العذاب{قال تعالى :  –كما قال الراغب  –العذاب 

ذوق العذاب وذوق الفتنـة ال يختلفـان، علـى أن الـذوق يجـري  .}إنكم لذائقوا العذاب األليم{ }العذاب
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. هـل أراد القـرآن أن يشـير مـن طـرف خفـي إلـى }ولـئن أذقنـا اإلنسـان منـا رحمـة{أيضًا مـع الرحمـة 

أن ذوق القليل من الفتنة (أو العذاب) فيه كفاية لشدته، أم أن الذوق الذي هو للقليـل يصـلح أيضـًا 

  للكثير.

مـــا التعـــذيب ففيـــه التعـــدي والتجـــاوز)، قـــالوا فـــي أذاب اســـم للحـــدث ال يجـــاوزه، والفتنـــة تعـــذيب (العـــ

  ، أي َعذَّبوهم.}إن الذين فتنوا المؤمنين{تفسير 

والفتنــة حيــرة وضــالل، وهمــا (الحيــرة والضــالل) نتيجــة طبيعيــة لإلخفــاق والغــش فــي االختبــار، إن 

ما فات، وحيرة مواجهة عواقب ما جنتـه الفاشلين البد أن يضلوا، ويقعوا في حيرة: حيرة الندم على 

اوز الفتنـة معنـى يريد : ضاللته. وقد تتج –تعالى  –بأنه  }ومن يرد اهللا فتنته{األيدي، لقد فسروا: 

  ين.لِّ مضِ : بُ }وما أنتم عليه بفاتنين{الًال، ولهذا فسروا الضالل لتصبح إض

تيـار، أال يـذكرنا بـذلك بكفـر إبلـيس والفتنة كفر وترك، وهمـا أيضـًا نتيجـة لإلخفـاق والفشـل فـي االخ

فـتن  اع ألمـر اهللا بالسـجود آلدم، وكمـاالذي فتنته نفسه، وأعجبته عبادته وصالته، فـرفض االنصـي

، أي }ولكــنكم فتنــتم أنفســكم{إبلــيس نفســه فكفــر، حكــى اهللا عــن فريــق مــن النــاس مثــل ذلــك فقــال: 

  كفرتم، وعن فريق آخر (لقد ابتغوا الفتنة). 

، والفرق بين هذا الوجه أو المعنى وسـابقه محكـوم بالسـياق، فعنـدما يكـون األمـر صـغيرًا والفتنة إثم

: -تعـالى–فالفتنة إثم، وعندما يكون كبيرًا، فهي كفر وشرك، لقد استشـهدوا لكـون الفتنـة إثمـًا بقولـه 

  .}َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي َوال َتْفِتنِّي{ه: وبقول }َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ {

إن خفــتم أن يفتــنكم { :-تعــالى–والفتنــة قتــل وهــالك، شــيء آخــر بــين الكفــر والشــرك، و االثــم، قــال 

  .}على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم{، وقال أيضًا: }الذين كفروا

دُّ؟ ومـــا العالقـــة بـــين الصـــد واإلحـــراق والفتنـــة صـــّد وحيلولـــة بـــين اإلنســـان والحـــق. لمـــاذا هـــي صـــ

واالختبــار؟ قــد تنكشــف العالقــة إذا نظرنــا إلــى الفتنــة مــن زاويــة عكســية، الفــاتن فيهــا يريــد أن يوقــع 

وقـــال  }وٕان كـــادوا ليفتنونـــك{: -تعـــالى–الســـاعي إلـــى الخيـــر فـــي الشـــدة ليبعـــده عـــن مقصـــده، قـــال 

دوا الرســـول الكـــريم عـــن االســـتمرار فـــي ن) يريـــدون أن يصـــ، إنهـــم (المشـــركي}احـــذرهم أن يفتنـــوكو {
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، ولـو حـدث مـا أرادوا لوقـع فـي بـالء مـا -سـبحانه–رسالته، ويصرفوه عن المهمة التي كلفه به اهللا 

  بعده بالء.

والفتنة عذر وِعلَّة، (ثم لم تكن فتنـتهم إال أن قـالوا) أي عـذرهم والسـبب الـذي يقـدمونهم بـين يـدي . 

(إنهــم حــين ســئلوا اختبــر مــا  :ر العســكري عــن هــذا المعنــى (العــذر) بـــ (الجــواب)، وفســر اآليــةبَّــوعَ 

  عندهم بالسؤال فلم يكن الجواب عن ذلك االختبار إال هذا القول).

ب مـن الحيـرة والضـالل، ألن اإلخفـاق فـي االختبـار والفتنة في النهاية جنون وغفلـة، وهـو وجـه قريـ

  أي الجنون. }بأيكم المفتون{ -تعالى–وهذا ما فسروا به قوله  إلى الجنون، قد يصل بالمخفق

ال تجعلنــا فتنــة للــذين {وقــال أيضــًا  }ال تجعلنــا فتنــة للقــوم الظــالمين{: -تعــالى–والفتنــة عبــرة قــال 

نــا فــي ُضــرًّ خيــرة: (أي يعتبــرون أمــرهم بأمرنــا فــإذا رأو ي فــي تفســير اآليــة األ، قــال العســكر }كفــروا

غبطـــة ورخـــاء ظنـــوا أنهـــم علـــى الحـــق وأننـــا علـــى الباطـــل) والعالقـــة بـــين  فـــي وبـــالء ورأوا أنفســـهم

المعنيين (العبرة واالختبار) قريبة، فالفتنـة أو االختبـار الواقـع علـى المـؤمنين سـيكون بـدوره فتنـة أو 

  رين في غيهم.ئمور على غير حقيقتها، فيظلون سااختبارًا للكافرين، ألنهم سيتوهمون األ

لنقـل إطالقـات، أخـرى، ففـي العربيـة: الفتنـة تطلـق علـى الحـرب، ي ثمـة معـان، أو وٕالى هذه المعان

وعلــى الشــيطان، وعلــى الــدرهم والــدينار، إطالقــات تصــب كــذلك فــي الكشــف عــن وجــه الفتنــة. إذا 

اب والــدمار، وتســتدعي الــدمار واألشــالء كانــت الفتنــة هــي الحــرب، فــإن الحــرب تعنــي القتــل والخــر 

وٕاذا كــان الفتــان هــو الشــيطان فــإن لنــا أن نتخيــل مــاذا يفعــل رمــز الشــر الــذي أخــرى كثيــرة.  وأمــوًرا

س وجوده للغواية واإلضالل وسوق بنـي آدم إلـى النـار. وٕاذا رِّ كعصى اهللا، وأقسم بعزة الخالق أن ي

كــان الفتانــان همــا الــدرهم والــدينار فــإن االقتصــاد بمعنــاه الســيء أعنــي التكالــب علــى جمــع المــال 

  واالقتتال والسطو وأكل الحقوق ونهب خيرات اآلخرين.يعني الصراع 

وبهذه المعاني تخرج الفتنة من إهاب االختبار واالبتالء مجردة لتقفز إلى الغـش والضـعف والعجـز 

  وسقوط الهمة وعدم األهلية والقدرة على تحمل المسؤولية، مما يستوجب المحاسبة والعقاب.
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تالء، وعن الكفر والضالل، والحرب وما إلى ذلك، لتصبح راق، وعن االبوقد تبتعد الفتنة عن اإلح

مجرد إعجاب ال يجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، فالجميل الذي يحركك: فاتن، فحسب، وال نظـر إلـى 

  لخ.تعنيه من عذاب أو ابتالء ...إ بعد اإلعجاب مما قد يقع من فتنة وما قد

لغـــة العـــرب، وســـوف نضـــع خطـــين كمـــا صـــورها القـــرآن الكـــريم، وفـــي  «الفتنـــة»تلـــك بعـــض وجـــوه 

كلمــة الفتنــة، »هــا جديــدين فــي اللوحــة الســوداء بالتلبــث قلــيًال عنــد ثــالث آيــات مــن اآليــات وردت في

) 217(البقـــرة  }ر مـــن القتـــلوالفتنـــة أكبـــ{)، ومثلهـــا: 191(البقـــرة  }والفتنـــة أشـــد مـــن القتـــل{: أوالهـــا

  .}أال في الفتنة سقطوا{ا: وثالثته

والجــدل بــين  ويمكــن مــن خاللهمــا أن نفهــم الفتنــة.متــين: القتــل، والســقوط، لكة باآليتــان تقربــان الفتنــ

  الكلمات الثالثة يضع صورة الفتنة في إطار جديد يقربها إلينا أكثر.

اآليــة األولــى الفتنــة فــي كفــة واحــدة مــع القتــل، وعلــى الــرغم مــن قــبح القتــل وفظاعتــه واســتنكاره فــي 

يـوازي قتـل النـاس جميعـًا، وقـد جـاءت هـذه  تجعل قتل فرد واحد، حتى إن آية أخرى الرؤية القرآنية

ابيــل، وتــرتبط بهــا، تقــول آدم: قابيــل الــذي قتــل أخــاه ه ياآليــة عقيــب اآليــات التــي تحكــي قصــة ابنــ

ومن أجل ذلك كتبنـا علـى بنـي إسـرائيل أنـه مـن قتـل نفسـًا بغيـر نفـس أو فسـاد فـي األرض {اآلية: 

)، والقتــل كمــا يفهــم مــن آيــات قابيــل وهابيــل نتيجتــه النــار، 32ئــدة (الما }فكأنمــا قتــل النــاس جميعــاً 

  وصاحبه ظالم، وهو من الخاسرين النادمين. 

واآلية الثانية ترد في سياق الرد على سؤال المـؤمنين للرسـول الكـريم عـن جـواز القتـال فـي األشـهر 

غــرض المشــركين،  الحــرم، وقــد كــان الجــواب باإليجــاب، ذلــك أن عــدم القتــال قــد يــؤدي إلــى تحقيــق

َيْسـَألوَنَك َعـِن الشَّـْهِر اْلَحـَراِم ِقتَـاٍل ِفيـِه ُقـْل {من فتنة المسلمين في دينهم، وصدهم عنه، تقـول اآليـة 

ــُه َأْكَبــرُ  ــِه ِمْن ــِه َواْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َوإِْخــَراُج َأْهِل ــٌر ِب ــاٌل ِفيــِه َكِبيــٌر َوَصــدٌّ َعــْن َســِبيِل اللَّــِه َوُكْف اللَّــِه   ِعْنــدَ ِقَت

). 217(البقــرة: }َواْلِفْتَنــُة َأْكَبــُر ِمــَن اْلَقْتــِل َوال َيَزالُــوَن ُيَقــاِتُلوَنُكْم َحتَّــى َيــُردُّوُكْم َعــْن ِديــِنُكْم ِإِن اْســَتَطاُعوا

 القــرآن لهـــذا القتـــل القتـــل، علــى كـــرهإن الفتنــة التـــي تعنــي العـــودة إلــى الكفـــر هــي أكبـــر وأشـــد مــن 

ة دونهــا مــر بالقتــال لــدرء الفتنــة والحيلولــاألان تعضــده آيتــان أخريــان يقــرَّ  وتقبيحــه لــه، هــذا المعنــى

وقــاتلوهم حتــى ال تكــون فتنــة {) 193(البقــرة  }وقــاتلوهم حتــى ال تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلــه هللا{
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فــإن {) وألن القتــال لــيس مقصــودًا لذاتــه، فــإن اآليتــين تختتمــان 39(األنفــال  }ويكــون الــدين كلــه هللا

. والظـالمون هنـا هـم }فـإن انتهـوا فـإن اهللا بمـا يعملـون بصـير{ }ال عدوان إال على الظـالمينانتهوا ف

أولئـــك الـــذين يريـــدون إطفـــاء نـــور اهللا والقضـــاء علـــى دينـــه، فـــإن انتفـــى ذلـــك مـــنهم لـــم تعـــد هنـــاك 

ا ويبقى أمـر مـا فـي نفوسـهم مشروعية للقتال، ألن القتل جريمة كبرى في اإلسالم، والمهم أن ينتهو 

  ، المطلع على سرائرهم. هللا

ال شيء يزيد على القتل وسفك الدماء في المفهوم القرآني سوى الفتنة التـي تعنـي الكفـر أو الشـرك 

  أو العودة إليهما.

) وفيهـا (سـقطوا) لفـظ يصـور لنـا الفتنـة وكأنهـا حفـرة 49(التوبة  }أال في الفتنة سقطوا{اآلية الثالثة 

يمـان بـاهللا واليـوم اآلخـر، وقـال تحدث عنهم القرآن فنفى عـنهم اإل نعميقة سقط فيها المنافقون الذي

 )47(التوبــة  }يبغــونكم الفتنــة{ء ) هــؤال45(التوبــة  }وارتابــت قلــوبهم فهــم فــي ريــبهم يتــرددون{عــنهم 

) وعلـى الـرغم مـن أنهـم يكتمـون مـا ابتغـوا ويبتغـون، ويقـول فريـق مـنهم 48(التوبـة  }ابتغوا الفتنـة{و

َأال ِفـي اْلِفْتَنـِة َسـَقُطوا َوإِنَّ َجَهـنََّم {) فـإنهم كمـا قالـت اآليـة 49(التوبـة  }لي وال تفتنـيائذن {بألسنتهم 

لقد سقطوا في الفتنة، وما الفتنة إال جنهم التي أحاطت بهم وبالكافرين مـن كـل  }َلُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِرينَ 

  جانب.

وضــالل .. إلــخ هــذا صــحيح، لكــن الفتنــة إحــراق وعــذاب وتعــذيب وكفــر وشــرك وٕاثــم وقتــل وهــالك 

الفتنة قد تكون أيضًا سالمة ونعيمًا وٕايمانـا (ظاهريـًا) وثوابـًا وهدايـة. الفتنـة تحتمـل ذلـك كلـه، وجـوه 

ونقائضها، لكنها في النوع األول مـن الوجـوه ظـاهرة، قريبـة، ال يكـاد يختلـف فيهـا أو عليهـا النـاس، 

د ينتبــه إليهــا معظــم النــاس أو حتــى يلتفتــوا إليهــا. أمــا فــي النــوع الثــاني فهــي خفيــة، بعيــدة، ال يكــا

ر علـى األولـى، أو يتنبـه مـن يصـب المصيبة فتنة، والنعمة فتنة، األولى ظاهرة، والثانية خفيـة. وقـلَّ 

  للثانية، وينفذ إلى حقيقتها.

  )14(الحديد  }ولكنكم فتنتم أنفسكم{لنفسه  واإلنسان أيضًا مصدر فتنة
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َوال َتُمـدََّن َعْيَنْيـَك ِإَلـى َمـا َمتَّْعَنـا ِبـِه َأْزَواجـًا ِمـْنُهْم َزْهـَرَة اْلَحَيـاِة { مصـدر، وللفتنة مصادر متعـددة، اهللا

) ، والنــاس (اآلخــرون) مصــدر، والــدنيا بمــا فيهــا مصــدر، والشــيطان 131(طـــه: }الــدُّْنَيا ِلَنْفِتــَنُهْم ِفيــهِ 

  ).53نعام (األ }ببعض وكذلك فتنا بعضهم{ثمة فرق بين فتنة وأخرى باعتبار  .مصدر

الفتنة من اهللا البد أن تكون لحكمة، فالعبث ال يكون مـن الخـالق، ذي األسـماء الحسـنى والصـفات 

أبــدًا موجــودة. أمــا فتنــة اإلنســان هــا ة، واألفعــال التــي تليــق بــه ســبحانه. قــد تخفــي الحكمــة لكنالعاليــ

ًا، وضـــعف الـــنفس وأهـــواء البشـــر نفســـه وفتنـــة الـــدنيا فـــأمر مختلـــف، إذ الحكمـــة فيهـــا منتفيـــة غالبـــل

ــدنيا وخــداعها داخلــةٌ وأغرا فــي نســيج األفعــال ومــا تــوحي بــه. أمــا فتنــة الشــيطان  ضــهم، وبهــارج ال

عصــيانه أمــر بدم وبنيـه، وعداوتــه قديمــة بـدأت آل وصــرف، ذلـك أنــه عــد (إبلـيس وذريتــه) فهـي شــرٌّ 

). 27(األعـراف  }فتنـنكم الشـيطانيـا بنـي آدم ال ي{اهللا بالسجود آلدم، وستستمر حتى قيـام السـاعة 

 –غالبـــًا  – سا. والنـــ«الفتـــان»ذا كـــان مـــن أســـمائه الشـــيطان هـــو  أعظـــم الفتـــانين، األشـــرار، لهـــ

المصيبة إال ال يرون في  –بحكم بشريتهم  –النظر  ومغترون بالظواهر واأللوان واألشكال، قصير 

ة. تهـــا الحاضـــرة، ومتعتهـــا الظــــاهر القريـــب، وال يجـــدون فــــي النعمـــة إال حالو  أذاهـــا اآلنـــي، وألمهـــا

الفقد، يسرهم العطاء، ويحزنهم األخـذ، وقـد يكـون االمـتالك والعطـاء  يبتهجون باالمتالك، ويسؤوهم

  وعطاء. ًا وأخذًا، والفقد واألخذ امتالكفقد

اإليمــان وحــده يضــع الحــدود الفاصــلة بــين األشــياء، ويعــين المــؤمن علــى تجــاوز الظــاهر، والقــبض 

ذلــك أنــه (اإليمــان) يحمــل معــه أمــرين : التســليم، والصــبر. وبهــذين تنكشــف وجــوه علــى البــاطن، 

الفتن وتسقط القشرة الخارجيـة، وتقـع اليـد علـى الجـواهر ال األعـراض. التسـليم والصـبر همـا سـالح 

  األنبياء عبر التاريخ البشري.
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ســان كانــت فتنتــه، عمــر الفتنــة عمــر اإلنســان علــى وجــه األرض، بــل هــو أقــدم. قبــل أن يهــبط اإلن

فتنه إبلـيس عنـدما أغـراه بالشـجرة المحرمَّـة، وزيـن لـه أكلهـا ليكـون مـن الخالـدين. يومهـا وجـد نفسـه 

دم ن حظيـرة طاعـة المـنعم. وقبـل فتنـة آخـروج مـ ألنـهوزوجه عاريين، العصـيان فـي جـوهره عـري، 

بتــزاز بــرداء واأل كانــت فتنــة إبلــيس نفســه، فتنــة مــن نــوع آخــر، فتنــة الــنفس واإلعجــاب بالطباعــة،
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ومـن الضـروري أن تنتبـه إليهـا وهي أيًضا ذلـة لة، الكبرياء الذي يقصم اهللا من ينازعه فيه. الفتنة ذ

دم فتنــة آدم وفتنــة إبلــيس، أو معصــية آذلــك هــو الفــرق بــين  .وتقــوم منهــا، باإلنابــة وعــدم اإلصــرار

  ومعصية إبليس.

قابيـل وهابيـل، ومـدخل الفتنـة هـذه  تنـة ابنيـهل الفتن مسـتمر عبـر التـاريخ. بعـد آدم جـاءت فومسلس

شـرعة القتـل،  ابيـل ليؤسـسالمرة كـان الحسـد، والنظـر إلـى مـا فـي يـد األخ، وهكـذا أراق قابيـل دم ه

  من بعد. وكل الذين ُقتلوا لواتَ ويبوء بإثم كل الذين قَ 

قريــب: اإلحــراق، أبــو األنبيــاء إبــراهيم عليــه الســالم تعــرض أيضــًا للفتنــة، بمعناهــا المشــار الحســي ال

وما ترتب عليه من ابتالء. لقـد أوقـدوا لـه النـار، ورمـوه فيهـا ليـردوه عـن التوحيـد، لكـن اهللا خـرق لـه 

قالوا ابنوا له بنيانًا فألقوه في الجحيم فـأرادوا بـه كيـدًا فجعلنـاهم {السنن، وأبطل قوة النار، فلم تحرقه 

آلهــتكم إن كنــتم فــاعلين قلنــا يــا نــار كــوني قــالوا حرقــوه وانصــروا {) 98، 97(الصــافات  }األســفلين

  ).69، 98(األنبياء  }بردًا وسالمًا على إبراهيم

أمـــا محمـــد الرســـول الخـــاتم فقـــد تعـــرض لفـــتن كثيـــرة، حاولـــت قـــريش فتنتـــه بالمـــال والملـــك ففشـــلت، 

مرهـــا، وبـــذلت كـــل مـــا أوحاولـــت فتنتـــه باإليـــذاء واإلخـــراج والقتـــل فلـــم تصـــل إلـــى شـــيء، أجمعـــت 

ـــالقول ، حعســـتطيت ـــا إليـــك{تـــى إن القـــرآن عبـــر عـــن ذلـــك ب ـــذي أوحين  }وٕان كـــادوا ليفتنونـــك عـــن ال

) ولكـن أنـى لهـا ذلـك، ونـور اهللا أقـوى مـن كيـدها. وقـد كـان اهللا لهـا بالمرصـاد، فحـذر 73(اإلسراء 

  ).49(المائدة  }واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك{نبيه 
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  فتن ليس لها من مالمح الفتن القديمة إال القليل. ونحن اليوم نعيش فتنًا، لكنها
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الفتن اليوم شيء آخـر، صـبغتها العولمـة بصـبغتها، أصـبحت أكثـر قبحـًا وشراسـة وتوحشـًا وامتـدادًا 

: فتنـة، ويطلقـون علـى الـدرهم والـدينار:  «الحـرب»وا يقولـون لــ عًا وتعقدًا وتشابكًا. العرب كاناسواتِّ 

س وحرب اليوم، حـرب مطان عندهم فتانًا. هل نستطيع أن نوازن بين حرب األ، وكان الشيالفتَّانين

السيف والرمح والحصان والفيـل، وحـرب الطـائرات والصـواريخ والقنابـل الذكيـة ومـا إلـى ذلـك؟ وأيـن 



 

  12

مـن االقتصـاد العـالمي والشـركات عـابرة القـارات والبنـك الـدولي؟  ،فـي الماضـي ريقع الـدرهم والـدنيا

انت أدواتـه بدائيـة سـاذجة إذا مـا وصـفت إلـى جانـب األدوات التـي أصـبح يوظفهـا حتى الشيطان ك

  اليوم.

عالم اليوم يعـيش فتنـًا كثيـرة: فتنـة الحـروب التـي ال تتوقـف، تتـزاحم تزاحمـًا، وال يحـدها مكـان، إنهـا 

النشــاز فــي غيــر مكــان، فــي وقــت ال تســكت فــي مكــان إال لتعــوي فــي مكــان آخــر، ويرتفــع صــوتها 

  آخر.

تنـــة الظلـــم، واالضـــطهاد، والتفرقـــة، والفســـاد، واإلفســـاد، والظلـــم، والخـــداع. هـــي فـــتن قديمـــة لكـــن وف

العولمة جعلت منها ظواهر عامة، وشاملة، وقبل ذلك منظمة ومقننة، لها قوانين ولوائح ودسـاتير، 

  وتضع أقنعة دول ومؤسسات وبنوك ومراكز بحوث.

مــرأة، وهــذه األخيــرة بمعنــى اســتغالل المــرأة واســتنزافها وثمــة فــتن جديــدة : فتنــة االســتهالك، وفتنــة ال

واعتصارها ألغراض غير إنسانية. وفتنة اإلعالن، وفتنـة اإلعـالم الـذي تحـول إلـى ذراع لفئـات أو 

شـعوب تعــيش علــى حسـاب فئــات وشــعوب أخـرى، مســتخدمًا ســالحه فـي غســيل األدمغــة وتســطيح 

  كذب لبوس الصدق والعكس.العقول، وٕالباس الخطأ لبوس الصواب والعكس، وال

لكن ما ينبغي تأكيده وسـبق اإللمـاح إليـه هـو أن الفتنـة ليسـت دائمـًا شـيئًا قبيحـًا، حربـًا أو شـيطانًا، 

أو شيئًا ما محايدًا كالدرهم والدينار، بل إن لهـا وجوهـًا عـدة: المـرأة وجـه، والولـد وجـه كمـا أن فقـده 

قـــال الشـــاعر  اء وجـــه. ولهـــذاأن الشـــقجـــه، كمـــا ، كمـــا أن الـــذل وجـــه، والنعـــيم و وجـــه وجـــه، والعـــزّ 

  الباهلي: الجاهلي عمرو بن أحمر

  ومرُّ  لوٌ نان فحتْ والعيش ِف◌َ           لها إما على نفسي وٕاما

عــن  ان: وجهــان، أو لونــان، كــل وجــه، أو لــون يمكــن أن يــدخل إلــى اإلنســان االمتحــانُ نــالعــيش فت

أو الـذي يمكـن أن يتعـرض للفتنـة، كيـف يتعامـل مـع طريقه، العبرة إذن أبدًا بالمستهدف (المفتون) 

 ا زائلـــة، فـــال يفـــرح فيطغـــى، وال بـــأسهـــذه الوجـــوه، وكيـــف يـــزيح األقنعـــة عـــن حقيقتهـــا، فيـــدرك أنهـــ

لكــيال تفرحــوا بمــا آتــاكم وال تحزنــوا علــى مــا {فينكســر، تتســاوى عنــده الوجــوه جميعــًا، وال ينخــدع بهــا 

  ).23الحديد: ( }فاتكم
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