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  دور ابن حزم األندلسي في تأسيس علم مقارنة األديان

  سعيد كفايتي

يندرج البحث في التوراة في الثقافة العربية اإلسالمية ضمن االھتمام الذي أواله العلماء المسلمون 

للديانات عموما، وللديانتين اليھودية والمسيحية على وجه الخصوص. وھو اھتمام بدأ في أول األمر 

نه كان عبارة عن إشارات اتخذت شكل ردود أو رسائل على أھل الكتاب. لكن ما فتئت أن ضعيفا؛ إذ أ

  بحت دراسة الديانات علما مستقال.أص

إن اتخاذ ھذه الديانات موضوعا للبحث ثم للنقد من قَِبل العلماء المسلمين له ما يبرره. من أولى ھذه 

مية األطراف كانت تتألف من أغلبية مسلمة وأقليات المسوغات أن اإلمبراطورية العربية اإلسالمية المترا

يھودية ومسيحية يختلف عدد الواحدة منھا باختالف المناطق واألمصار. وقد استطاعت ھذه األقليات 

امتيازات عديدة  -الذي سنه اإلسالم ألھل الكتاب  1في إطار عقد الذمة - المنتشرة ھنا وھناك أن تحقق 

مة وحرمة المسكن وحرية أداء الطقوس الدينية وحق التمتع بالمرافق العامة من قبيل حرية التنقل واإلقا

للدولة وكفالة بيت المال. ناھيك عن تمتع ھذه األقليات بحقوق سياسية واجتماعية مختلفة. الشك في أن 

في ھذه االمتيازات كانت ھي األفضل إذا ما قارناھا بالقيود الكثيرة التي كانت ُتفرض مثال على اليھود 

  العالم المسيحي آنذاك. 

على وجه اإلجمال في ظل  -كما ذھب إلى ذلك أرنولد  -ومن الحق أن نقول: إن غير المسلمين نعموا 

الحكم اإلسالمي بدرجة من التسامح ال نجد معادال لھا في أوروبا قبل األزمنة الحديثة. بل ويتفق 

لى الدوام مالذا أمينا لبني إسرائيل (نقال عن المؤرخون اليھود أنفسھم بأن الحاضرة اإلسالمية كانت ع

  ). 237: 1992جورج قرم، 

وبصرف النظر عن بعض الحوادث التي كان يقع ضحيتھا بين الحين واآلخر مسيحيون أو يھود بسبب 

فإن التعايش بين المسلمين وغير المسلمين كان ھو السمة المميزة للمجتمعات العربية  2الفتن أو القالقل

  ة. اإلسالمي

وبخصوص العالقات اليھودية اإلسالمية، على وجه التحديد، سواء في الشرق أو الغرب فإن وثائق 

بين أدباء على العالقات الودية التي كانت قائمة »لعنا كما بين ذلك حاييم زعفراني تط 3جنيزة القاھرة

  .(Haïm Zafrani, 2003 : 107 note 23)«وكبار موظفي الديانتين

روف التي تتسم بروح التسامح نحو أھل الكتاب انخرط المسيحيون واليھود مبكرا في في ظل ھذه الظ

عملية التأليف بالعربية، وذلك بعد أن تشبعوا بالثقافة العربية أيما تشبع مقتفين خطى علمائھا المسلمين في 

 .  4مجاالت علمية مختلفة

                                                 
  . أكاديمي من المغرب  
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في األندلس اإلسالمية التي قدمت لإلنسانية  وقد بلغ ھذا االحتكاك بين المسلمين وغير المسلمين أَْوَجهُ 

درسا بليغا في التعايش والحوار والتسامح. إن األندلس كانت خليطا من األجناس واألعراق والديانات 

والمذاھب. إلى جانب العرب الذين وفدوا إليھا من الجزيرة العربية ومن الشام والعراق ومصر. كان 

النصارى المعاھدون (األعاجم) والمولدون واليھود. كما عرف ھناك األمازيغ والصقالبة والسود و

المجتمع األندلسي لغات متعددة: العربية ذات االنتشار الواسع والنفوذ القوي. الالتينية المعروفة عند 

المؤرخين بالعجمية أو اللطينية. األمازيغية التي سرعان ما تراجع استعمالھا أمام العربية. أما اللغة 

  العلماء اليھود عملية إحياء لھا.وبتأثير من الثقافة العربية، فقد شھدت على يد العبرية، 

  إسھام العلماء المسلمين في دراسة األديان

في ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية يطبعھا التسامح وتقوم على الحوار كان من الطبيعي أن يتوجه 

كان لھم احتكاك بھا، أو تلك التي أتيحت لھم  اھتمام بعض العلماء المسلمين نحو دراسة الديانات التي

معرفتھا خالل رحالتھم أو أسفارھم إلى أصقاع أخرى من العالم، حتى وإن لم تكن ھذه العقائد من قبيل 

) الذي م1050الديانات السماوية. نخص بالذكر ھنا محمد بن أحمد أبا الريحان البيروني الخوارزمي (ت

ة السنسكريتية، وألف كتابا ُيعد من المصادر النفيسة لمعرفة ثقافة الھند تعلم خالل إقامته بالھند اللغ

  ومعتقداتھا الدينية إبان القرن الثاني عشر الميالدي. 

والظاھر أن ما ُكتب عن الديانات السماوية والسيما المسيحية منھا كثير. غير أن جزءا ال ُيستھان به من 

ليل قاطع على األھمية التي كانت تحظى بھا مثل ھذه ھذه الرسائل والكتب ضاع. وما بقي منھا د

الدراسات في الثقافة العربية القديمة. لنذكر على سبيل المثال ال الحصر بعض الكتب التي ُيمكن أن ُتدرج 

  في مجال دراسة األديان:

  5ھـ)255ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت «الرسالة المختارة في الرد على النصارى»

  6)440ألبي الريحان البيروني (ت «ا للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةتحقيق م»

  7)456البن حزم (ت  «الفصل في الملل واألھواء والنحل»

  8)548للشھرستاني (ت «الملل والنحل»

  9للغزالي «الرد الجميل إللھية عيسى بصريح اإلنجيل»

  10قيم الجوزية البن «أجوبة الحيارى في الرد على اليھود والنصارى»

  11البن أبي عبيدة «مقامع الصلبان في الرد على عبدة األوثان»

وتعزز البحث في ھذا المجال بكتب لعلماء مسلمين كانوا في األصل يھودا أو نصارى. إن الشيخ عبد هللا 

ة تحف»الترجمان الميورقي كان قسيسا وأسلم، وألف عقب اعتناقه الديانة اإلسالمية كتابه المعروف بـ 

) الذي كان 570. أما السموءل بن يحيى بن عباس المغربي (ت«األريب في الرد على أھل الصليب

، وھو رد 12«بذل المجھود في الرد على اليھود»يھوديا فقد ألف حينما اعتنق اإلسالم كتابه المشھور 
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ھي تشويه على اليھود أبرز فيه تحريفھم للتوراة، وأشار إلى أن نصوص التوراة التي وصلت إلينا 

الحسام المحدود في الرد على »ھناك كتاب للوحي األصلي مؤكدا على أنھا من وضع عزرا الوراق. و

يرا في فحواه عن الكتاب ألبي محمد عبد الحق اإلسالمي السبتي الذي ال يختلف كث «أحبار اليھود

  ال يسمح المقام ھنا الستعراضھا. وھناك أمثلة أخرىالسابق. 

أبي  ء المسلمين انبرى علماء اليھودية والمسيحية للكتابة بدورھم في ھذا المجال أمثالوعلى غرار العلما

المعروف  «الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل») صاحب 1141 - 1075يھودا الالوي (حوالي الحسن 

ية مواجھة في األدبيات اليھودية واالستشراقية بالكوزري. وُيمثل ھذا الكتاب بدفاعه المستميت عن اليھود

مكشوفة مع الديانتين المسيحية واإلسالم. أما سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن ھبة هللا بن كمونة 

. وقد «تنقيح األبحاث في الملل الثالث») فھو صاحب كتاب 1285-1215اإلسرائيلي الملقب بعز الدولة (

في مناصرة اليھودية على  -) 15: 1982حسب حميد بن عيد الكبيسي ( - بالغ ابن كمونة اإلسرائيلي 

  حساب النيل من سائر األديان التي يخالفھا ومنھا اإلسالم.

  دور ابن حزم في تأسيس علم مقارنة األديان

ال أحد يجادل اآلن في أن العلماء المسلمين كان لھم الفضل في وضع بعض أسس دراسة األديان وذلك 

أن أثر » لعصر الحديث. ويؤكد محمد عبد هللا درازقبل ظھور علم مقارنة األديان عند الغربيين في ا

أن الحديث عن األديان أصبح على يد أوال: العرب والمسلمين في علم األديان يمتاز بطابعين جديدين: 

العلماء المسلمين دراسة وصفية واقعية منعزلة عن سائر العلوم والفنون شاملة لكافة األديان المعروفة في 

لماء في وصفھم لألديان المختلفة لم يعتمدوا على األخيلة والظنون، ولكنھم كانوا أن الع ثانيا:عھدھم. 

  ).44: 2003(محمد عبد هللا دراز، «وصافھم من مصادرھا الموثوق بھايستمدون أ

تجاوزوا في بعض النواحي وفي »بأن التالمذة العرب والمسلمين  ويذھب حاييم زعفراني إلى القول

ونانيين. إذ ال يجب أن يغيب عن بالنا مجال ال نجد له نظيراً في الكتابات مجاالت عدة معلميھم الي

 .(Haïm Zafrani, 2003 :84)«ي ُيعنى بالمقارنة بين األدياناليونانية أال وھو العلم الجديد الذ

البن حزم أھمية خاصة لعدة اعتبارات  «الفصل في الملل واألھواء والنحل»وفي ھذا المجال يحتل كتاب 

ينھا: انفتاح ابن حزم على اآلخر لمساءلته ومحاورته والتواصل معه، وھي خطوة جريئة إذا ما من ب

نظرنا إليھا في ضوء مقاييس ذلك العصر، وتطلع ابن حزم إلى مقارنة اإلسالم بغيره من الديانات، 

وصف إلى والسيما الديانتين المسيحية واليھودية، وانتقال ابن حزم في دراسة األديان من مستوى ال

والجديد. ھذا ھو حسب أحمد مستوى أعمق أال وھو مستوى النقد الصريح للتوراة وألسفار العھدين القديم 

  ). 79: 2003(أحمد شحالن، «علم مقارنة األديان والنظر فيھالب نقد ابن حزم الذي كان فاتحة »شحالن 
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ُيعد إًذا أول دراسة نقدية للكتاب  - ل بما يحتوي عليه من نقد علمي للتوراة واألناجي - «الفصل»إن كتاب 

وريشارد سيمون  Baruch (Benoit) Spinoza 13المقدس سبقت بأمد طويل أعمال باروخ سبينوزا

Richard Simon )1638-1722 ( وجون أستريك J.Astruc  14وفلھاوزن Welhausen  .وغيرھم  

نقده للتوراة بابن حزم، وذلك من ال يستبعد أحمد شحالن أن يكون باروخ سبينوزا نفسه قد تأثر في و

شديد  -شأنه في ذلك شأن أغلب العلماء اليھود آنذاك  -) الذي كان 1167ت خالل إبراھام بن عزرا (

  التأثر بالثقافة العربية. 

إن الوجھة الجديدة التي نھجھا إبراھام بن عزرا في دراسة التوراة ما ھي إال صدى لثقافته العربية، أو 

صله من مجادالت ومناظرات دينية سواء بين المسلمين أنفسھم أو بين المسلمين من جھة لما يكون قد و

وأھل الكتاب من جھة أخرى. ويعتقد عبد الرازق أحمد قنديل أن ابن عزرا اطلع دون شك على كتابي 

وفي كتاب الرد على ابن لنحل الذي نحن بصدد الحديث عنه، ابن حزم: الفصل في الملل واألھواء وا

  ).240-239نغريلة (عبد الرازق أحمد قنديل، ال

  نقد التوراة

كان موقف العلماء المسلمين من اليھودية يجمع ما بين التصديق بالصحف األولى صحف إبراھيم 

. إن القرآن الكريم يتضمن -عليه الصالة والسالم-وموسى والتشكيك في نسبة التوراة إلى النبي موسى 

  ا لحق كتاب اليھود من تحريف على يد اليھود أنفسھم. آيات عديدة تشير صراحة إلى م

..} سورة البقرة، ِليالَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشتَـُروا ِبِه َثَمًنا قَ فَـ {

ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن  للَِّه َولِيًّا وََكَفى بِاللَِّه َنِصيًراَواللَُّه َأْعَلُم بَِأْعَداِئُكْم وََكَفى بِاو{ 79آية 

فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن و{ 46} سورة النساء، آية َمَواِضِعهِ 

  . 13المائدة، آية .} سورة .َمَواِضِعهِ 

والحقيقة أن اعتراضات ابن حزم وغيره من العلماء المسلمين على التوراة لھا ما يماثلھا عند خصوم 

اليھودية سواء قبل اإلسالم أو بعده. غير أننا ال ندري إن كان للعلماء المسلمين علم بھا. كما نجھل تماما 

  ت تصرفھم. مدى استفادتھم من ھذه االعتراضات إذا ما ُوجدت تح

وفي جميع الحاالت ال نستبعد أن يكون لھذه االعتراضات صدى بينھم. ممن اعترضوا على التوراة قبل 

الذي دعا إلى نبذ أسفار العھد القديم كلھا، ولم يحتفظ من العھد الجديد سوى  Marcionاإلسالم: مرقيون 

 Celsusوسلسوس المشرك  Saint Paulبإنجيل لوقا والرسائل العشر المنسوبة إلى القديس بطرس 

. أما بعد اإلسالم فنذكر: حيويه Julien l’Apostat) ويوليان المرتد Porphyre  )233-304وفورفوريوس
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م) 7البلخي اليھودي من خوارج اليھود وإسماعيل العكبري اليھودي وأنستانسيوس السينائي (نھاية القرن 

  م). 9واالعازار بن عزريا وفوتيوس القسطنطيني (القرن 

  مصادر ابن حزم في نقد التوراة

ال شك في أن التعريف باليھودية أو نقد كتابھا يقتضي وجود التوراة نفسھا مترجمة إلى العربية حتى 

  يسھل على العلماء المسلمين الرجوع إليھا. فمتى ُترجمت التوراة إلى العربية؟ 

أو على األقل لبعض أجزائھا قبل اإلسالم. ھناك من الباحثين من ال يستبعد وجود ترجمة للتوراة كاملة 

وقد استند جواد على في ترجيح ھذا االحتمال على خوض بعض شعراء الجاھلية أمثال عدي بن زيد 

أن الشيء ». في حين ترى سلوى ناظم 15وأمية بن أبي الصلت واألعشى في أمور وأحداث توراتية

راجم بالعربية كانت قد بدأت في الظھور المقبول لدى الدارسين ھو القول بأنه ھناك شروح أو ت

(سلوى ناظم، «مة وقد يكون بعضھا قد تم تدوينهواالنتشار بين اليھود المتكلمين بالعربية منذ فترات قدي

1988 :90 .(  

وجود أي ترجمة عربية ») 7 :2006( أما علماء الكتاب المقدس فينفون حسب عبد الكريم فرحات،

يه القديم والجديد في ذلك العصر، بل وبعد ذلك بمئات السنين؛ إذ ال يوجد بعھد «الكتاب المقدس»ألسفار 

  .«أثري وال وثيقة تثبت ھذا األمرمعطى 

غير أن األمر الذي ال خالف حوله ھو أن ترجمة عربية للتوراة بدأت تظھر للوجود حوالي القرن الثامن 

م). وقام حنين بن 9و 8 ما بين القرنينالميالدي في عصر المأمون على يد أحمد بن عبد هللا بن سالم (

م) بترجمة كاملة ألسفار العھد القديم ولكن اعتمادا على النسخة اليونانية المعروفة 873-800إسحاق (

  بالسبعينية. وترجم يھودا بن إسحاق بن غياث سفر الجامعة إلى العربية. 

-882سعيد بن يوسف الفيومي ( تلك التي قام بھا «العھد القديم»ومن الترجمات المشھورة ألسفار 

 ھي المفضلة لدى كثير من اليھود. -باعتراف أبي الحسن المسعودي  -. إن ھذه الترجمة كانت 16)942

لم يكن سعيد بن يوسف الفيومي أول من فسر التوراة بالعربية، إال أنه كان أول من كتب تفاسير ووضع »

  .)93: 1994يعيزر شلوسبيرج، (ال«ومفصلة ألجزاء كبيرة من التوراةشروحا منھجية 

 - وأنجز بدوره أبو علي الحسن بن علي البصري أو يافث بن علي في النصف الثاني من القرن العاشر 

ترجمة ألسفار العھد القديم، مذيلة بتفسير مطول لھا. وھذا العمل حرره يافث  -وھو من أشھر القرائين 

  غة وخطا. بن علي على غرار أغلب القرائين باللغة العربية ل

وُتنسب إلى يشوع بن يھودا المكنى بالشيخ أبي فرج فرقان بن أسد ترجمة عربية للتوراة فقط. وقد أُلفت 

  .(M.S.Munk, 1850 : 13)م 950و 930في تقدير مانك ما بين 
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وعالوة على ترجمة سعيد بن يوسف الفيومي الذائعة الصيت فإن ترجمتي يافث بن علي ويشوع بن يھود 

تفسيره . كما أن إبراھام بن عزرا في 17ئجتين في األندلس نظرا لوجود مؤيدين للقرائين ھناككانتا را

  ).10( نفس المرجع: للتوراة كان يحيل عليھما 

أما في األندلس فإن يوحنا أسقف أشبيلية ترجم في النصف الثاني من القرن الثامن أجزاء من العھدين 

  القديم والجديد نقال عن ترجمة التينية.

والظاھر أن ھذه المرحلة من تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية عرفت دون شك ترجمات أخرى كاملة 

 أو جزئية للتوراة أو بقية أسفار العھد القديم أو األناجيل وإن كنا ال نعرف عنھا إال الشيء القليل. 

ن يجھل اللغة العبرية مثله في أن ابن حزم كااة ألننا متيقنين بوقد ركزنا ھنا على الترجمات العربية للتور

خالل ھذا العصر الذھبي المثالي الذي عاشه »المسلمين. يقول حاييم زعفراني:  ذلك مثل أغلب العلماء

العالم اليھودي اإلسالمي لم يكن للنخبة المسلمة والمثقفة أي علم بما أسميه التجربة الداخلية لليھودية 

ستثناء أولئك اليھود الذين أسلموا أو قلة من العلماء غير اليھود واللغات واآلداب اليھودية واآلرامية با

الذين تكونوا في مجال الدراسات الربانية على يد أساتذة يھود أو نھلوا معارفھم اليھودية من مصادر غير 

مباشرة وجعلوا من ھذه المعرفة في الغالب أداة للدفاع عن القرآن واإلسالم أو التھجم على الرسالة 

ي نقده الالذع لصامويل اتية التي كان ُيقال بأنھا ُحرفت من قبل اليھود، وذلك على غرار ابن حزم فالتور

  .(Haïm Zafrani, 2003 : 107, note 23)«بن نغريلة

وبصرف النظر عن موقف حاييم زعفراني من ابن حزم العتبارات دينية محضة ال مجال للخوض فيھا 

ُيصنف ضمن الفئة  -وخالفا للسموءل بن يحيى بن عباس أو غيره  - اآلن؛ فإن ما يھمنا ھو أن ابن حزم

  األخرى التي نھلت معارفھا اليھودية من مصادر غير مباشرة. 

، 18ومع اعتقادنا الراسخ بأن جھل ابن حزم باللغة العبرية نقيصة يقاسمه فيھا أغلب العلماء المسلمين

رجوع إلى النصوص الدينية اليھودية في مصادرھا، وعلى الرغم من أنه ال يجدر بنا التقليل من شأن ال

السيما في علم مثل علم مقارنة األديان يقوم أساسا على االحتكاك المباشر بالنصوص في لغاتھا األصلية؛ 

معرفة واسعة باليھودية مّكنته من نقد التوراة وفق منھجية  -مع ذلك  -إال أننا نجد ابن حزم يمتلك 

  محددة.

في بعض الدراسات من كون ابن حزم كان يستقي معلوماته حول التوراة اعتمادا على  وخالفا لما يشاع

وسيط فإننا نعتقد جازمين بأن النصوص التي أوردھا في الفصل مأخوذة عن نص كان بين يديه؛ وذلك 

ألن النصوص المستشھد بھا جميعھا على درجة عالية من الدقة والكمال. ناھيك عن وصف ابن حزم 

مقدار توراتھم، وإنما ھي مقدار مائة ورقة وعشرة »التي اعتمد عليھا. قال ابن حزم: لنسخة الدقيق ل

أوراق في كل صفحة منھا من ثالثة وعشرون إلى نحو ذلك بخط ھو إلى االنفساح أقرب يكون في 

  .)198(ابن حزم: «السطر بضع عشرة كلمة
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كما الحظ ذلك أحمد  -زيزة المنال؛ فقد كثرت إن التوراة والكتب اليھودية األخرى لم تكن في األندلس ع

الفتاوى حول ھذا النوع من الكتب. بل وحذرت إحدى الفتاوى شراء الكتب من اليھود باستثناء  -شحالن 

  ).  1996كتبھم الدينية (أحمد شحالن،  

نت له وتتضمن كتب ابن حزم إشارات صريحة لليھود الذين جادلھم أو األسفار التي رجع إليھا. فقد كا

مناظرات مع إسماعيل بن يونس األعور الطبيب وإسماعيل بن القراء الطبيب اليھودي وغيرھم. غير أن 

وقد ». 19أشھر المناظرات تلك التي أجراھا مع إسماعيل بن يوسف اليھودي المعروف بابن نغريلة

ال في سنة نغرقررت على ھذا الفصل أعلمھم وأجدلھم وھو أشموال بن يوسف الالوي المعروف بابن ال

  ).152(ابن حزم: «أربع وأربعمائة فقال..

إن صامويل بن النغريلة المعروف بالنجيد ھو حكيم يھودي وشاعر ولغوي ورجل حرب ورجل دولة 

وجود تناقض بين آي القرآن. وقد تصدى ابن  -في مؤلف له عن اإلسالم مكتوب باللغة العبرية  - ادعى 

: في الرد على ابن النغريلة. وھي الرسالة  ه في رسالته المشھورةحزم لدحض ھذه الشبھات، وللرد علي

  التي صيغت في أسلوب غريب عن آداب المناظرة. 

وقد »ولم يكن ابن حزم يتوانى عن طلب توضيحات بخصوص الكلمات التي يغمض عليه فھمھا، يقول: 

 شك. وال بال -تعالى–هللا  أخبرني بعض أھل البصر بالعبرانية أنه لذلك سماه إسرائيل و(إيل) ھو اسم

  ).142(ابن حزم: «خالف فمعناه أسر هللا

، 20أما إشارات ابن حزم لألسفار التي رجع إليھا واقتبس منھا فعديدة نذكر منھا: في آخر السفر األول

، وذكر في كتاب لھم 22، في السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه التكرار21أول السفر الرابع

، كتاب وبراھياميم وفي نسخة أخرى 25، في كتاب حزقيا24، أما كتاب يوشع23م اسمه سفطيممعظم عندھ

فھي ثالثة واحدھا يسمى شار  -عليه السالم-، أما الكتب التي يضيفونھا إلى سليمان 26وھر ھياميم

معناه 29معناه األمثال، والثالث يسمى فوھلت  28ثم معناه شعر األشعار، والثاني يسمى مثال 27ھشير

، ففي المزمور األول منه، في المزمور الرابع واألربعين، في 30وامع، وفي ذلك الذي يسمونه الزبورالج

، روث العمونية التي 31المزمور الوفي مائة وسبع. وفي كتاب لھم آخر معظم عندھم أيضا اسمه مالخيم

  . 32لھا كتاب مفرد من كتب النبوة

من كتاب  33ولھم في كتاب لھم يعرف بشعر توماويشير ابن حزم كذلك إلى التلمود: ومن طرائفھم ق

، ھذا سوى 34التلمود، وقالوا في كتاب لھم من التلمود وھو فقھھم يسمى سادر نشيم ومعناه حيض النساء

ما في توراتھم من شرائعھم التي يلزمونھا اآلن كالقرابين وكمن مس نجسا، ومن عجائبھم قولھم في نقل 

لرجل  -كما أشار إلى ذلك ھو نفسه  - ا قال األنبياء. كما قرأ ابن حزم أحبارھم الذي ھو عندھم بمنزلة م

  . 35منھم يسمى يوسف بن ھارون وھو على حسب تعبيره من كبرائھم وأئمتھم

  منھج ابن حزم في نقد التوراة
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لم يحتكم ابن حزم في نقده للتوراة وباقي أسفار العھد القديم على النصوص المدونة باللغة العبرية. ومع 

ذلك لم يجد أية غضاضة في أن يتعامل مع ھذه النصوص المترجمة إلى اللغة العربية وكأنھا نصوص 

وترك التأويالت. يقول ابن  أصلية. ومن ھنا كان إلحاحه على ضرورة االلتزام بما ُيفھم من ظاھر اللفظ

فيه تأويل ما  ولو كان لھذا الخبر وجه وإن غمض ومخرج وإن بعد أو أمكنت فيه حيلة أو ساغ»حزم: 

  .)144ابن حزم: («ذكرناه

(ابن حزم: «نخرجه في فضائح كتابھم المكذوب وقد قلنا: إن كل ما يمكن تخريجه بوجه وإن بعد فلسنا»

151(.  

كما  -وال حاجة للتأكيد بأن نظرة ابن حزم إلى النصوص مستوحاة من المذھب الظاھري. إن ابن حزم 

) لم يكن ظاھري المذھب في أمور الفقه ومسائل 178: 1983( - ذھب إلى ذلك محمود علي حمايه 

التشريع فحسب..وعندما نتأمل في نقده لنصوص الكتاب المقدس التي عرض لھا في كتابه الفصل نجد 

النزعة الظاھرية تترك بصماتھا في دراسته لھذه النصوص، مما يدل على أنه اصطنع المنھج الظاھري، 

  .«.د.أيضا وھو يناقش النصارى واليھو

والحقيقة أن ظاھرية ابن حزم تجلت في مناقشته للتصور التي تحمله التوراة عن هللا والمالئكة واألنبياء. 

ويمكن تصنيف مناقشاته لھذا التصور في باب نقد النصوص التي بھا قذف في حق األنبياء أو تجديف في 

  .36حق هللا أو تشبيه الخالق بمخلوقاته أو ما شابه ذلك

  ويظھر منھج ابن حزم في نقد التوراة واألسفار األخرى فيما يلي:

  الشك في صحة نسبة التوراة إلى النبي موسى 

ُيعد ابن حزم من األوائل الذين شكوا في صحة نسبة التوراة إلى موسى. ھذا مع العلم أن ھذا التشكيك 

تستوجب الحد. وقد ساق جملة من ھرطقة  -كما ھو الحال في المسيحية  -كان ُينظر إليه في اليھودية 

  األدلة للبرھنة على ذلك: 

أول ذلك أن بأيدي السامرية توراة غير »: 37االختالف بين التوراة العبرانية والتوراة السامرية أوالً:

 (ابن حزم:«عون أن التي بأيدي اليھود محرفةالتوراة التي بأيدي سائر اليھود يزعمون أنھا المنزلة ويقط

117(.  

لذين ينكرون التوراة جملة وعندھم توراة أخرى غير ھذه التي عند اليھود...فأمر توراة أولئك ھم ا»

ل أضعف من توراة ھؤالء؛ ألنھم ال يرجعون فيھا إلى نبي أصال وال كانوا ھنالك أيام دولة بني إسرائي

  .)195ابن حزم : («وإنما عملھا لھم رؤساؤھم أيضا

  38عبرانية والسبعينيةاالختالف بين التوراة ال ثانياً:

لفة فإن في التوراة التي ترجمھا السبعون شيخا لبطليموس الملك بعد ظھور التوراة وفشوھا ھي مخا»

  .)198(ابن حزم: «للتي كتبھا لھم عزرا الوراق
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حديث التوراة عن وفاة  -كما أشار إلى ذلك ابن حزم  - ومن أقوى األدلة في إثبات وضع التوراة وتبديلھا 

ثم قال في آخر توراتھم: فتوفي موسى عبد هللا بذلك الموضع في أرض مؤاب مقابل بيت فغور » موسى:

ولم يعرف آدمي موضع قبره إلى اليوم. وكان موسى يوم توفي ابن مائة وعشرين سنة لم ينقض بصره 

  ).186(ابن حزم: «ركت أسنانه فنعاه بنو إسرائيل..وال تح

  اة المدونة باللغة العبرية:وھذا نص االستشھاد كما ورد في التور

וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב מול בית פעור  ולא ידע איש את קברו עד היום הזה  ומשה « 

  »בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחה: ויבכו בני ישראל  

ذ ال يمكن أن يكون إ») قائال: 6-5: 34وقد علق ابن حزم على ھذه اإلصحاحات الواردة في سفر التثنية (

ھذا الفصل منزال على موسى في حياته، فكان يكون إخبارا عنھا لم يكن بمساق ما قد كان، وھذا ھو 

محض الكذب تعالى هللا عن ذلك، وقوله: لم يعرف قبره آدمي إلى اليوم بيان لما ذكرنا كاف وأنه ألف 

في  39الذي أورده إبراھام بن عزرا) وھو الدليل نفسه  186-185(ابن حزم: «بعد دھر طويل والبد..

  اق دحضه لنسبة التوراة إلى موسى.سي

أيدوا ھذا  40لقد ظن الجميع تقريبا أنه موسى، بل إن الفريسيين»ألمح إليه باروخ سبينوزا قائال: وقد 

وا من يظن خالف ذلك من المارقين, ولھذا السبب فإن ابن عزرا   -الرأي بإصرار شديد حتى إنھم عدُّ

 - كان فكره حرا إلى حد بعيد ولم يكن يستھان به، وھو أول من تنبه إلى ھذا الخطأ فيما أعلم وھو رجل

مة. أما أنا فلن أخشى لم يجرؤ على اإلفصاح عن رأيه صراحة واكتفى باإلشارة إليه بألفاظ مبھ

 .)266 :1981(باروخ سبينوزا «توضيحھا..

  مخالفة ما ورد في التوراة لمنطق األشياء

كيف يمكن أن يتناسل من والدة واحد وخمسين رجال فقط في مدة مائتي عام »ن حزم متسائال: بيقول ا

  .)173(ابن حزم: «ألفي ألف إنسان ھذا غاية المحالوسبعة عشر عاما فقط أزيد من 

وقد علم كل »ض بعلوم التاريخ واألنساب يقول: ودفاعا عن رأيه يستعين بثقافته الموسوعية وعلمه الفيا

ز من الرجال والنساء أن الكثرة الخاصة من األوالد لم توجد في العالم لصعوبة األمر في تربية من يمي

أطفال الناس ولكون اإلسقاط في الحوامل وإلبطاء حمل المرأة بين بطن وبطن ولكثرة الموت في 

جدناھم إال األطفال...ولو طلبنا أن نعد من عاش له عشرون ولدا فصاعدا من الذكور وبلغوا الحلم فما و

  ).175- 174(ابن حزم: «من الملوك وذوي اليسار المفرط..في الندرة، ثم في القليل 

يھود انتھى إلى وبعد أن استفاض ابن حزم في استعراض المكثرين من األوالد في العرب والعجم وال

ين إنسانا في فإذا كانت ھذه الصفة لم نجدھا منذ نحو ثالثة آالف إال في أقل من عشر»النتيجة اآلتية: 

مشارق األرض ومغاربھا في األمم السالفة والخالفة، ممن علت حاله وامتد عمره وكثرت أمواله 
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وعياله، فكيف يتأتى من ھذا العدد ما لم يسمع بمثله قط في الدھر ال في نادر وال في شاذ لبني إسرائيل 

  ).176(ابن حزم:«..ھاكافة بمصر؟!! وحالھم فيھا معروفة مشھورة ال يقدر أحد على إنكار

 مخالفة ما ورد في التوراة للحقائق الجغرافية

وبعد ذلك قال ونھر يخرج من عدن فيسقي الجنان ومن ثم يفترق فيصير أربعة رؤوس اسم أحدھا »

النيل وھو محيط بجميع بالد زويلة الذي به الذھب، وذھب ذلك البلد جيد وبھا اللؤلؤ وحجارة البلور، 

شرق الموصل، وھو محيط بجميع بالد الحبشة، واسم الثالث الدجلة وھو السائر واسم الثاني جيحان 

  .)118(ابن حزم:«واسم الرابع الفرات

وتعليقا على ھذا النص يتحقق ابن حزم من صحة المعلومات المتعلقة بمصبات ومنابع األنھار واألودية 

وھذا »يكون ببلد زويلة اللؤلؤ الجيد  على سبيل المثال ينفي أن ومواقع الثروات الطبيعية أو المعدنية.

وبحر الھند وأنھار بالھند كذب ما للؤلؤ بھا مكان أصال إنما اللؤلؤ في مغاصاته في بحر فارس 

  ).119ابن حزم:(«والصين

ثم إلى انقراض دولتھم،  -عليه السالم-ظروف تداول التوراة من أول دولتھم عقب موت موسى 

 بتدوين التوراة على يد عزرا الوراق رجوعھم إلى بيت المقدس وانتھاء

  ويلخص ابن حزم ظروف تداول التوراة فيما يلي:

إن موسى سلم التوراة إلى بني عشيرته من الالويين، وكأنه اعتبرھا تخصھم وال تخص غيرھم من بني 

ف إسرائيل. وقد عھد إليھم بحفظ تابوت العھد وما فيه مما ترك موسى وھارون. وبقوا على ذلك نحو أل

  ومائتي سنة ال يصل إلى ذلك المكان أحد سوى الكاھن األكبر. 

إن اليھود بدءا من دخولھم األرض المقدسة إثر موت موسى إلى والية أول ملك لھم وھو شاول ارتدوا 

  سبع مرات. 

كانوا  «مملكة الشمال»أو من  «مملكة الجنوب»إن الكثيرين ممن تولوا أمر بني إسرائيل سواء من 

ق.م)  الملك انقسمت مملكة  915مع تولي رحبعام بن سليمان(ت  .41ل البعد عن الديانة اليھوديةبعيدين ك

  . «مملكة يھوذا»و «مملكة إسرائيل»إسرائيل إلى قسمين: 

وال » فقد انتشرت العبادة الوثنية خالل مائتي سنة وواحد وسبعين سنة في مملكة إسرائيل منذ بدايتھا.

، مضى على ذلك  رسم وال أثر وال كان عندھم شيء من شرائعھا أصالً كان للتوراة عندھم ذكر وال

  .)196(ابن حزم: «وكھم وھم عشرون ملكا قد سميناھمجميع عامتھم وجميع مل

وسار ملوك مملكة يھوذا طوال أربعمائة سنة في ذات الطريق الذي نھجته مملكة إسرائيل حاشا خمسة 

خلت عثليا بنت عمري زوجة يورام ملك يھوذا عبادة بعل إلى منھم فقط كانوا مؤمنين وال مزيد. فقد أد

يھوذا. كما أھمل الملك يوآش الملك الثامن من ملوك يھوذا عبادة هللا وعزز عبادة األصنام في فترات 

  من حكمه. ورجع يھوياقيم إلى عبادة األصنام وابتعد عن يھوه.  
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نھا كان وراقا ولم   -أي اليھود حسب تعبير ابن حزم  -يكن نبيا. وھم إن عزرا الذي كتب التوراة أو دوَّ

مقرون أنه وجدھا عندھم وفيھا خلل كثير فأصلحه، وھذا يكفي وكان كتابة عزرا للتوراة بعد أزيد من »

سبعين سنة بعد خراب بيت المقدس، وكتبھم تدل على أن عزرا لم يكتبھا لھم ويصلحھا إال بعد نحو 

). وقد 197(ابن حزم: «عين عاما التي كانوا فيھا خالينت بعد السبأربعين عاما من رجوعھم إلى البي

  انتشرت التوراة بعد ذلك انتشارا ضعيفا. 

إن البداية الحقيقية للديانة وما ترتب عنھا من إحداث للصلوات، وإقامة للكنائس لم تتحقق إال بعد ھالك 

ن الظروف مواتية قط للحفاظ على دولتھم بأزيد من أربعمائة سنة. وخالل ھذه المدة الطويلة لم تك

  ، وحمايتھا من التحريف والتبديل.التوراة

  كتاب الفصل في الملل واألھواء والنحل في ضوء الدراسات الكتابية الحديثة

ترتبط الدراسات الكتابية (أو علم نقد الكتاب المقدس) بفضاء جغرافي محدد ھو أوروبا التي مھدت بدءا 

ة جديدة للعھدين القديم والجديد. ومن أبرز خصائص ھذه القراءة الجديدة من عصر النھضة لنشوء قراء

أنھا قطعت صلتھا نھائيا بشروح وتفاسير علماء الدين في العصور الوسطى. وُجردت من َثّم النصوص 

الدينية من قدسيتھا، وأضحت كباقي النصوص موضوعا للفحص والتمحيص والمساءلة، وُطبقت عليھا 

  مناھج مختلفة.  

إن تطبيق ھذه المناھج العقالنية على النصوص الدينية دفع بالكثير من المختصين في ھذا القبيل من 

البحث إلى التساؤل عن صحة ھذه النصوص، واالستفسار عن نسبتھا إلى مؤلفيھا. ومن األسئلة الرئيسة 

  ھو المؤلف الحقيقي للتوراة؟ -عليه الصالة والسالم-التي ُطرحت: ھل موسى 

الدراسات الكتابية محطات رئيسة بدأت مع باروخ سبينوزا، مرورا بريشارد سيمون وجون  شھدت

أستريك وغيرھما، وبلغت قمة ازدھارھا في القرنين التاسع عشر والعشرين على يد فلھاوزن على وجه 

  الخصوص.

التي  مجموعة من األسس والمبادئ «رسالة في الالھوت والسياسة»لقد استعرض سبينوزا في كتابه 

  تقوم عليھا معرفة التوراة، والتي نجملھا فيما يلي: 

  ضرورة فھم طبيعة وخصائص اللغة التي ُدونت بھا التوراة.  -

 ضرورة تجميع آيات كل سفر وتصنيفھا تحت موضوعات معينة. -

ضرورة القيام بفحص تاريخي ألسفار التوراة ُيعنى باستجالء الظروف الخاصة بكل  -

سفار؟ وما ھي األيدي التي تناولتھا؟ وكم نسخة مختلفة معروفة عن سفر: كيف ُجمعت ھذه األ

 النص؟ 
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وفي ضوء ھذه األسس جزم سبينوزا أن موسى لم يكتب األسفار الخمسة أي ما ُيعرف بالتوراة؛ بل 

كتبھا شخص آخر عاش بعد موسى بعدة قرون. كما أن بقية أسفار العھد القديم المسماة بأسماء األنبياء 

  ھي منحولة عليھم. أما األحداث التاريخية فيغلب عليھا التشويش واالضطراب والتناقض. واألشخاص

ليوليوس فلھاوزن خطت الدراسات الكتابية خطوات عمالقة  «مدخل إلى تاريخ بني إسرائيل»وبصدور 

قديم، المؤسس والمطور الحقيقي لعلم نقد العھد ال» -حسب محمد خليفة حسن  -عد بحق إلى األمام. فھو يُ 

فقد استفاد من الجھود النقدية السابقة وطورھا ووضعھا داخل إطار علم مستقل من العلوم الدينية النقدية 

في الغرب. وقد استفاد بشكل كبير من جھود المسلمين في نقد التوراة، ولم تتحقق ھذه االستفادة بھذا 

مع بين التخصص في العھد القديم الحجم ألحد من المستشرقين السابقين عليه؛ إذ تميز فلھاوزن بالج

  ). 20: 2006(محمد خليفة حسن، «الكريم، وفي الدراسات اإلسالميةوالتخصص في القرآن 

لقد الحظ يوليوس فلھاوزن التناقضات الكثيرة التي تتسم بھا نصوص التوراة. وللخروج من ھذا المأزق 

ذه النظرية قُسمت التوراة إلى تقاليد اھتدى إلى حل تمثل في نظرية تعدد مصادر التوراة. وفي ضوء ھ

  ُتشكل مصدر األسفار، وأصبح اعتماد الفروق في اسم الرب معيارا للتمييز بين ھذه  المصادر. 

  وھذه باختصار التقاليد المختلفة التي تتكون منھا التوراة وأسفار العھد القديم وھي على الترتيب: 

ستمدت ھذه التسمية من من اسم وقد ا Jمصدر يھوي ُيرمز له اختصارا بالرمز  - 1

  في مملكة يھوذا أي المملكة الجنوبية.  ق.م  850اإلله يھوه ويعود تأليفه إلى حوالي 

نسبة إلى إيل أي اإلله ومن  Eالمصدر اإللوھيمي ويرمز له اختصارا بالرمز  -2

 ق.م  في المملكة الشمالية.  770المرجح أن زمن تأليف ھذا المصدر كان حوالي 

والظاھر أنه ألف خالل القرن   Dنية الشريعة ويرمز له اختصارا بالرمزمصدر تث -3

 السابع قبل الميالد. 

وھو يرجع إلى القرن الخامس قبل  Pالمصدر الكھنوتي ويرمز له اختصارا بالرمز  -4

  .الميالد وإلى النصف األخير منه على وجه التحديد

  
دراسات الكتابية الغربية، ھو ما حدود القيمة إن السؤال الذي ُيطرح، بعد أن فرغنا من الحديث عن ال

  البن حزم؟  «الفصل في الملل واألھواء والنحل»العلمية لكتاب 

لم تكن البن حزم دراية باللغة العبرية وال بأي لغة من اللغات السامية التي كانت معروفة في عھده، ولم 

في القرون األخيرة، وال علم له ُيدرك ميالد الكثير من التخصصات العلمية التي ظھرت ألول مرة 

إن الخلفية الفكرية والثقافية  بالتحوالت الكبرى التي ستعرفھا تخصصات علمية أخرى. بعبارة أخرى

ال تماثل ال من قريب وال من بعد  «الفصل في الملل واألھواء والنحل»والسياسية التي أحاطت بتأليف 

  بية في أوروبا. ظروف نشأة علم مقارنة األديان والدراسات الكتا
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إال أن المنھجين التاريخي والفيلولوجي الذين اتبعھما ابن حزم في نقده لنصوص للتوراة، والنتائج التي 

انتھى إليھا بشأن صحة ھذه النصوص تجعل منه مؤسسا حقيقيا لعلم مقارنة األديان ورائدا في علم نقد 

استخدم في نقده ھذا أفضل المناھج » حزمالتوراة. وال يبالغ أحمد شحالن حينما يقول بأن ابن 

الفيلولوجية، وأدق مناھج المقارنات النصية المبنية على المنطق والحساب كما نعرفھا اليوم. وكثير من 

المراجع الحديثة التي اعتمدناھا، والتي أرخت لبني إسرائيل وتناولت كتاب العھد العتيق بالنظر، اتبعت 

ك، بل األصح أن نقول دون أن تدري بذلك؛ وذلك ألن مرجعھا منھج ابن حزم دون أن تشير إلى ذل

أشار إلى ابن عزره  -وإن لم يشر إلى ابن حزم مباشرة ضمن مصادره  -األساس كان سبينوزا الذي 

  ).78: 2002(أحمد شحالن، «ن حزم الذي شاركه العلم والموطنتلميذ اب

  خالصة

بما توفر  - اة على النصوص العبرانية إال أنه استطاع على الرغم من أن ابن حزم لم يعتمد في نقده للتور

أن يشق  - لديه من ترجمات عربية، وعلم بالتاريخ، ودراية باألنساب، وتمكن من الفقه والمنطق والجدل 

طريقا جديدا في دراسة األديان. من أبرز سماته أنه  «الفصل في الملل واألھواء والنحل»في كتاب 

التأريخ للديانتين اليھودية والمسيحية، والمقارنة بين األديان ونقد التوراة جمع في كتاب واحد ما بين 

  ونقد األناجيل. 

ة أن أحد أقاربه وكان اھتمام ابن حزم باليھودية كبيرا، كما تخبرنا بذلك الكثير من المصادر، إلى درج

ير أحراسھم، ونسيت أبا محمد حاشيتك وشيعتك، التي صرت رئيس مدارسھم، وكب»قال ساخرا منه: 

تحدثھم عما كان فيھم من العبر، وتخبرھم بما تعاقب عليھم من الصفا والكدر، فتارة عن السامري 

والعجل، وتارة عن القمل والنمل، وطورا بحديث التيه، وطورا تضحكھم بقوم جالوت وذويه، حتى كأن 

  ). 66: 1983، (محمود علي حماية نقال عن ابن بسام«وراة مصحفك، وبيت الحزان معتكفكالت

أھناك حوار مع اآلخر أعظم من ھذا الحوار؟!! حوار يتطلع إلى معرفة اآلخر دفاعا عن القيم 

اإلسالمية، حوار ھو توأم للمعرفة. حوار كان يجسد في األندلس اإلسالمية وفي أصقاع كثيرة من 

حوار في ثقافتنا العربية اإلمبراطورية العربية اإلسالمية روح التسامح. ما أحوجنا اآلن إلى تأصيل ال

اإلسالمية تجسيدا لرسالة اإلسالم الخالدة. وآن الوقت لكي ُيعاد إلى ھذا الكتاب االعتبار، وأن ُيحقق 

مجددا تحقيقا علميا، وأن يسھر على تحقيقه ثلة من المختصين العرب أو المسلمين في الدراسات الكتابية 

  مقارنة األديان واللغات السامية.وعلم 

 

                                                 

وأهل الذمة هم املعاهدون من اليهود والنصارى وغريهم ممن يقيم يف دار اإلسالم. فعقد الذمة هو عقد مبقتضاه يصري غري املسلم يف الذمة يف اللغة هي العهد واألمان والضمان. 1 
م عل : 2006ى وجه التأييد، وله اإلقامة يف دار اإلسالم على وجه الدوام مقابل ضريبة شخصية تؤدى للدولة تعرف باجلزية (هشام قريسة، ذمة املسلمني أي يف عهدهم وأما

190 .( 
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مقابل ثراء بعض أبناء األقليات ممن كانوا  إن العالقة بني املسلني وغري املسلمني كانت تتأثر سلبا حبسب جورج قرم مبزاج اخللفاء الشخصي وبرتدي الوضع املادي لعامة املسلمني يف 2 
  ). 230: 1992يشغلون وظائف جتارية أو إدارية أو مهنية هامة (جورج قرم، 

  3                                          جنيزة  القاهرة هي جمموعة من املخطوطات اليهودية اليت ُعثر عليها يف خمزن كنيس يهودي بالفوسطاط يف القاهرة القدمية.               
  4                                                                                                             2005و 1997و 1996انظر خبصوص هذا املوضوع سعيد كفاييت 

  5تحقيق محمد الشرقاوي، 1405ھـ
  1983التشر والتوزيع، نُشر ھذا الكتاب في عالم الكتب للطباعة و 6 
  1999تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  7 
  ھـ1347تحقيق عبد الرحمان خليفة،  8 
  1986تحقيق محمد الشرقاوي، طبعة دار الھداية، القاھرة،  9 
  مطبوعات الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، بدون تاريخ. 10 
  ر تحت عنوان اإلسالم والمسيحية,ھو من تحقيق محمد شامة، ونُش11 
. وھذه التحقيقات كلھا رديئة. وقد عبر  2005والسقا  1989وطويلة،  1986والشرقاوي،  1934حقق ھذا الكتاب أكثر من أربع مرات. القي، 12 

ة بالحرف العربي في كتاب السموءل نفسه األستاذ محمد المدالوي عن ھذه الرداءة بمصطلح الكارثية التي تُنسخ بھا إلى اليوم المسالك العبرية المدون
  عبر مختلف الطبعات. 

  13 انظر رسالة يف الالهوت والسياسة لباروخ سبينوزا، ترمجة حسن حنفي، 1981
  اشتھر فلھاوزن بتقسيمه التوراة إلى أربعة تقاليد أو ما يعرف بنظرية تعدد المصادر  14
  
  
  )164: 1999انظر(أدريس اعبيزة، 15 

  16انظر اليعيزر شلوسبريج، 1994 وادريس عبيزة، 1999

لعنانية من الفرق اليھودية التي ظھرت في العراق خالل القرن الثامن الميالدي. أسسھا عنان بن داود، وتُعرف ھذه الفرقة في المصادر العربية با 17 
راة المكتوبة أي التوراة فقط.  انظر لمزيد من التوسع محمد نسبة إلى مؤسسھا. والقراؤون ال يؤمنون بالتوراة الشفوية أي التلمود، وإنما يؤمنون بالتو

  1999عبد الوھاب المسيري، 
   2004بخصوص ھذا الموضوع انظر سعيد كفايتي،  18 
 وقدالمقصود ھو صامويل أو السموءل بن ناغريال المعروف بالناجيد. ولصامويل  كتاب بالعبرانية ادعى فيه وجود تناقض بين اآليات القرآنية. 19 

    1960رد عليه ابن حزم في رسالته المشھورة: في الرد على ابن النغريلة اليھودي المنشورة ضمن رسائل ابن حزم، تحقيق إحسان عباس، 
  20 المقصود ھو سفر التكوين בראשית

  במדברھو سفر العدد  المقصود 21 
  דבריםالمعروف أيضا بسفر تثنية االشتراع  22 

  23المقصود שופטים أي سفر القضاة وهو يُدرج ضمن اجلزء الثاين (األنبياء) من العهد القدمي
  יהושעالمقصود  يشوع  24 
  יחזקאלالمقصود حزقيال  25 

  26املقصود هنا يف الغالب דברי הימים أي كتاب األخبار

  27 املقصود هنا שיר השירים أي نشيد األناشيد
  28 المقصود משלי أي األمثال
  29 المقصود קהלת أي اجلامعة

  30 يُ نسب الزبور إىل النيب داود عليه السالم
 31 املقصود מלכים أي سفر امللوك

  32 املقصود רות أي راعوت

  33  شعر توما ليس مبحثا من مباحث التلمود 
لزواج وھو أحد األقسام الستة المكونة للمشنا. وسادر نشيم ھو كتاب النساء الذي يتضمن النظم واألحكام الخاصة باסדר נשים سادر نشيم  34

 والطالق
 

   .35 ) مؤرخ يھودي يُعرف في الكتابات الغربية باسم فالفيوس جوزيف 100حوالي -38يوسف بن ھارون (حوالي  
، بل والعجز  36  ال تُدرج في ھذا الباب قصص كثيرة في التوراة فيھا تجديف واضح في حق هللا سبحانه وتعالى، مثل نسبتھا البنوة والمصاھرة 

 ارع النبي يعقوب هللا فيقول هللا كنت قويا على هللا فكيف على الناس؟!! أما نسبة الكذب والخداع والفاحشة ألنبياء هللا فھي كثيرة السيما حينما يص
  بسمح ھذا الحيز الضيق بالحديث عنھا.

(نابلس). والسامريون كما أشار إلى ذلك  تنسب ھذه التوراة إلى فرقة السامريين وھي من الفرق اليھودية التي انبثقت من مدينة السامرة القديمة37
ال يستعملون النسخة الموجودة عند باقي اليھود بل لھم نسخة برواية تختلف اختالفا محسوسا عن التوراة  207- 206: مك1999حسن ظاظا، 

ھد موسى. للمقارنة بين التوراة العبرانية الشائعة، كما أن لھم لھجة عبرية، وكتابة خطية، مختلفة يزعمون أنھما جاءتا إليھم صحيحتين دقيقتين من ع
   1978والتوراة السامرية انظر التوراة السامرية، ترجمة الكاھن السامري أبي الحسن إسحق الصوري ونشر وتحقيق أحمد حجازي السقا، 

ة  من اللغة العبرية إلى اللغة ق.م) وقد ترجمت التوراة ليھود اإلسكندري247-283المقصود ھو بطليميوس الثاني المعروف بفيالدلفيوس ( 38 
  اليونانية. وھناك اختالفات عديدة بين التوراة العبرية والترجمة السبعينية.
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  ) من العلماء اليھود المشھورين في األندلس. كان شاعرا ونحويا وفيلسوفا وفيزيائيا وشارحا للتوراة.  1167-1092إبراھام بن عزرا (39 

ود كانت لھم سلطة كبيرة في المجتمع اليھودي على عھد المسيح.لھم اعتقاد راسخ بأن التوراة ُخلقت منذ األزل، ھم فرقة من علماء الشريعة اليھ40
ة المكتوبة) ، وكانت مدونة على األلواح.غير أنھم يرون أن التوراة ليست ھي كل الكتب المقدسة التي يُعتمد عليھا. وإنما ھناك بجانب التوراة (التورا

  ي التلمود ( التوراة الشفوية).روايات شفوية  ھ
أريخ لليھودية إن التاريخ اليھودي القديم يتنازعه تياران رئيسان: المدرسة التوراتية التي تعتبر التوراة مصدرا تاريخيا يمكن أن يُعول إليه في الت 41 

ولوجية. وھناك مدرسة تاريخية أخرى أحدث تنفي نفيا في فلسطين، والتي جعلت من األركيولوجيا  أداة أساسية  لتحقيق أھدافھا  السياسية واإليدب
  قاطعا المصداقية التاريخية للتوراة. ويُعتبر طوماس طومسون من أبرز ممثلي ھذا التيار. 
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  المسؤوليات المشتركة بين العرب والغرب
  رضوان السيد

I 

فكَّرُت طويًال في هذا العنوان الذي أرادت مني الجامعُة العربيُة التحدُّث فيه إليكم هنا 
، وذلك الّتصاله بفكرٍة مسبقٍة إذا صحَّ التعبير، وهي أّن هناك مشكلًة Mainzبجامعة 

لوَب اقتراح ُسُبٍل أو التفكير في ُسُبٍل للخروج في العالقات بين العرب والغرب، وأّن المط
منها. وأذكر بهذه المناسبة أّن المرَة األولى التي سمعُت فيها بمسألة الجسور إنشاًء أو 

وقد تحدث   Tubingen وفي مؤتمٍر ُمشابٍه بجامعة توبنغن م1974ترميمًا تعود للعام 
ّبان الَفورة في أسعار النفط والتي المحاضرون يوَمها عن اآلفاق االقتصادية للعالقات إ

تقوُدُهم المملكُة  - كما نعلُم جميعًا. وقَتها استخدم العرُب  م1973أعقبت حرب أكتوبر 
النفَط سالحًا، ال لتحسين العالقات االقتصادية، بل للضغط من أجل  - العربيُة السعوديُة 

ها أن ُتزيَل االحتالل التسوية في الشرق األوسط، وهي التسويُة التي رجا العرُب وقتَ 
اإلسرائيليَّ عن أراضي مصر وسورية، وأن تفِرَض حالًّ عادًال للقضية الفلسطينية. 
والظريُف والمأساويُّ في الوقِت نفِسه أّن األياَم الماضيَة شهدْت مؤتمرًا دوليًا للغرِض 

لى حرب أكتوبر. نفِسه بأنابوليس دعْت إليه الوالياُت المتحدة بعد خمـسٍة وثالثين عامًا ع
بين  م2006(تموز) عام  حرُب يوليولِّها نِشبت عدُة حروب، آِخُرها وخالل هذه العقود ك

حزب اهللا وٕاسرائيل على أرض لبنان، وما تزاُل األراضي السورية التي احُتّلت عام 
تحت السيطرة اإلسرائيلية، وكذلك بعُض األرض اللبنانية، واألهمُّ من ذلك أّن  م1967
ة الفلسطينية ما تقدمت الحلوُل بشأنها رغم مؤتمر مدريد، واتفاقيات أوسلو، القضي

وعشرات المشروعات والخطط ومن بينها خارطة الطريق التي ُيراُد اآلن اعتبارها آليًة 
تقوُد للحّل النهائي المتمّثل في قيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية. والالفُت اآلن 

فلسطينية فقط؛ بل وجود نزاعات وانقسامات ُأخرى أبرُزها  ناتٌج ليس استمرار المشكلة ال
، وانتشار االضطراب في سائر أنحاء م2003عن االحتالل األميركي للعراق عام 

المشرق لعدة أسباٍب يمكُن تركيُزها في خمسٍة هي: عدُم حلِّ المشكلة الفلسطينية، 
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إلسالمي، وهشاشة ، وبروز الملّف اوسياسات الواليات المتحدة بعد نهايات الحرب الباردة
القومية بالمشرق، والصراع المتجدد بين الواليات المتحدة وٕايران في أنحاء الدولة الوطنية/

  شّتى وعلى عدة مسائل.
ْلنا المشكالت أو القضايا الخمس نجُد بالفعل أنها ُتلّخُص أو تجمُع القضايا العالقة  إذا تأمَّ

ي واألوروبي. بيد أّن المسؤوليات تتفاوُت في المقدار، كما بين العرب والغربْين: األميرك
أّن األطراف الغربية ليست جميعًا في الموقع نفِسه. فالعرُب يتحملون مسؤوليًة أكبر في 
قضية هشاشة البناء الوطني في عدٍد من ُدَولهم. كما أّن العجَز العربيَّ عن إقامة تكتُّل 

التعاون أو الوحدة االقتصادية ضمن دول  رغم أّن مشروعَ  - اقتصادي حتى اآلن 
 الجامعة العربية يعوُد للعام نفِسه الذي ُعقد فيه اتفاُق الفحم والُصْلب بين فرنسا وألمانيا

ال يساعُد على التطوير وٕاحالل التواُزن في العالقات، وبناء الجسور الُمْرضية لسائر  - 
جانَب الغربيَّ نجُد مسؤولياٍت مشتركًة األطراف. وٕاذا انتقلنا إلى الجانب اآلخر، أعني ال

لكنها متفاوتة. وأوضُح  دليٍل على ذلك أنه في سائر المشكالت التي ذكْرناها بين العرب 
أدَّت أوروبا وتؤّدي َدور الوسيط تارًة بين العرب  -  باستثناء الملّف اإلسالمي -  والغرب

والواليات المتحدة. وهذا يعني أّن  وٕاسرائيل أو بين العرب والواليات المتحدة أو بين إيران
السياسات الغربية ُتجاه منطقِتنا وٕان تكن منسَّقًة إلى حٍد ما؛ فإنها ليست واحدة. ولدينا 
عدة أمثلٍة على اختالف األدوار أو اختالف المواقع من المشكالت. فالدول األوروبية 

العراق. ويختلُف موقُعها  الرئيسة يختلُف موقُفها وموقُعها من الواليات المتحدة في غزو
ودوُرها من الواليات المتحدة في اللجنة الُرباعية المعنية بمعالجة الملّف الفلسطيني 
واإلشراف على تنفيذ خارطة الطريق. كما أّن أكثر تلك الدول ال ترى ما تراه اإلدارُة 

يٍء فإنما َيُدلُّ األميركيُة في طرائق معالجة الملّف النووي اإليراني. وهذا إْن دلَّ على ش
سية في على أّن السياسة األميركية مضْت  بعيدًا في استخدام القوة بدًال من الدبلوما

وقد أدَّى ذلك إلى نشر حالٍة من عدم االستقرار في المنطقة العقد األخير من السنين. 
َخْلق العربية، ناتجة عن تعقُّد المشكالت القديمة مثل مشكلة فلسطين، كما أدَّى ذلك إلى 

مشكالٍت جديدٍة أهمُّها الوْضُع العراقيُّ الحالي. وألّن العرَب يشّكلون الجواَر التاريخيَّ 
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ألوروبا، وألنهم الشريُك الرئيُس في مسألة الطاقة، وللعالقات الثقافية البعيدة المدى، 
ن والهتمامهم بأمن إسرائيل؛ فقد تحملوا بالتدريج عبئًا رئيسًا في الوساطة بيننا وبي

ُلُهْم قْدرًا بارزًا من المسؤولية؛ ألنَّ كلَّ الملفَّات  الواليات المتحدة وٕاسرائيل. وهناك َمْن ُيَحمِّ
التي تولَّوها ما وصلْت إلى األُُفق المرُجّو حّتى في المسارات والملّفات المتعّلقة َحْصرًا 

  بالعالئق بين دول الجامعة العربية ودول االتحاد األوروبي الفاعلة. 
II 

لدينا إذن ثالثة أنواٍع من المّلفات المشتركة، والتي ُتسهُم السياسات والتصرفات في بناء 
ُ◌ وهو األبرُز وٕان لم يكن ضروريًا النوع األول فيما بيننا أو إضعافها وقْطعها؛ الجسور

أن يكوَن دائمًا األهّم، وهو المتعّلق بالقضايا السياسية القديمة أو المستجّدة. وفي هذا 
النوع يؤّدي األوروبيون دوَر الوسيط، وقد ظّلت نتائُجُه متواضعًة كما يبدو من النزاع 

وهو الخاصُّ بالعالقات بين دول  والنوُع الثانيعلى فلسطين، والصراع على العراق. 
واالتحاد األوروبي. وهذه العالقاُت فيها االقتصادي وفيها السياسي،  الجامعة العربية،
األوروبيون يستطيعون أن يكونوا ُمبادرين فيها، لكنهم لم يكونوا كذلك في وفيها الثقافي، و 

كثيٍر من األحيان. والعرُب يتحملون قدرًا من المسؤولية؛ ألنهم ما تعاملوا مع أوروبا 
باعتبار انتمائهم جميعًا إلى الجامعة العربية؛ وٕانما غلبت ِصْبغُة التفرُّد تمامًا مثل 

  اليات المتحدة.تعاُملهم ُفرادى مع الو 
في حّل المشكالت التي تسببْت  عالقات الوساطةفي هذين النوعين من العالقات،  

المتعلِّق بالِصالت بين دول االتحاد  والنوُع اآلخرُ الوالياُت المتحدُة في تعقيدها أو خْلقها، 
واالستغالل. األوروبي والعالم العربي؛ تلوُح ُفَرٌص جديدٌة تستحقُّ البحث والتفكير والتقدير 

هناك من جهة الَفورُة الكبيرُة في أسعار النفط، والتي وّسعْت من اآلفاق التنموية العربية، 
وصنعت إمكانياٍت هائلًة لالستثمار المتباَدل واالعتماد المتباَدل. وٕاذا استمرْت هذه 

سيكونون  العرببنسبة نمٍو مستداٍم معتبرة؛ فإن ؛ و م2020االنطالقُة العربيُة لحدود العام 
كبيرًا في االقتصاد العالمّي. وهذه ُفرصٌة لهم وألوروبا وللعاَلم كلِّه لبناء الجسور شريكًا 

والشراكات، والمشاركة في تقدُّم العاَلم وسياساِته وَأْمِنه ومستقبله. وهنالك إحصائياٌت 
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وبيون واألميركيون وتقديراٌت يتبادُلها الخبراء ُتشيُر إلى الفوائد والميزات التي يجنيها األور 
  واألسيويون من اإلقبال على األسواق والبورصات العربية. 

بيد أّن هذه الفرصَة الكبيرَة تتهدَُّدها القضايا والمشكالُت العالقُة والتي تتسبَُّب في الحروب 
الصراُع على فلسطين،  -  كما سبق القول –وانعدام االستقرار. وأهمُّ هذه المشكالت 

يُّ للعراق، والعامُل اإلسالميُّ الذي سنعوُد إليه فيما بعد. فبعد تردٍُّد طويل، والغزو األميرك
وانحياٍز واضٍح إلسرائيل، دعت الوالياُت المتحدُة إلى مؤتمر أنابوليس الذي انعقد يوم 

بعد تحضيراٍت سريعة. وكان العرُب قد تقدموا في قمة بيروت عام  م27/11/2007
الم على أساس قرارات اُألمم المتحدة وما أصغى إليهم يوَمها بمبادرٍة شاملٍة للس م2002

. ولكي ُندرَك َهوَل م2007أحد، ثم عادوا فأكَّدوا عليها في قمة الرياض في ربيع العام 
وفداحَة هذه المشكلة الكبيرة على العرب وعلى المنطقة وعلى العاَلم، نذُكُر أّن العرب 

بينهم طوال العقود الخمسة الماضية، وأّن لبناَن واإلسرائيليين خاضوا عدة حروٍب فيما 
وحده عانى من سبعة اجتياحاٍت إسرائيلية، وأّن إسرائيل ما تزال تحتلُّ أراضي في 
فلسطين وسورية ولبنان، وأّن الالجئين والمطرودين من أرضهم من الفلسطينيين يزيدون 

في شبه القارة الهندية على الخمسة ماليين، وأّن اُألصوليات اإلسالمية كلَّها حتى 
ترفُع راية  -  م1979فضًال عن إيران منذ قيام الثورة اإلسالمية فيها عام  -  وٕاندونيسيا

فلسطين في شعاراِتها وغاراِتها في سائر أنحاء العالم. ال يستطيع األوروبيون أن يبقوا 
في متفرجين أو ُوسطاء، بحكم العالقات الروحية، وبحكم الجوار، وبحكم المصلحة 

االستقرار. ولدينا اليوَم وبدون عودٍة آلالِم الحلول الجزئية واالنحيازات الدائمة، لدينا 
قراراُت الشرعية الدولية، ولدينا المبادرة العربية للسالم الشامل، ولدينا أخيرًا مؤتمر 
أنابوليس الذي حضرته ست عشرة دولًة عربية، باإلضافة للدول الخمس في مجلس 

وبيين، ودوٍل كبرى من سائر القارات. إّن في الخروج من االضطراب التي األمن، واألور 
ُتسبُِّبها المأساُة الفلسطينيُة مصلحًة للعالم كلِّه، ولألوروبيين على الخصوص. ولذا ينبغي 
التشبُّث بهذا التغيير في السياسة األميركية، واالنطالق لإلسهام في إقامة الدولة 

  الفلسطينية.
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اآلَخُر لعدم االستقرار في منطقة المشرق العربي اليوم فكان وما يزال الغزو أما العامُل 
. وال ُأريُد العودَة لألسباب العبثية التي ُذكرت لتبريره. بيد م2003األميركي للعراق عام 

ألربعة للدولة العراقية، وتفكُّكًا اجتماعيًا كبيرًا، وتهجير حوالي ا أّن النتائَج كانت انهياراً 
ماليين عراقي داخل العراق وخارجه، وسقوط حوالي المليون عراقي ضحايا للغزو أو 
العنف األعمى، ونشر التوتُّرات في دول الجوار ومن ضمنها التوتُّر السّني/الشيعي، 

وقد غزو األميركي شعبيٌة في أوروبا، والتوتُّر اإليراني/العربي. والمعروُف أنه ما كانت لل
 م2005تان الفرنسية واأللمانية بمعارضته. وقد تبيَّن لألميركيين بعد العام جاهرت السلط

أنهم لن يستطيعوا استيعاب نتائج الغزو بمفردهم، ولذلك ظهرت بالتدريج عدُة ُفَرٍص 
للتدخل الدولي، وللتدخل العربي واألوروبي، للحّد من اآلثار المفزعة للغزو على شعب 

 وذلك من طريقين: ترميم الكيان العراقي بقدر اإلمكانالعراق، وعلى شعوب المنطقة. 
وتأمين انسحاب القوات األميركية من العراق في أمٍد  بالوسائل السلمية والديمقراطية،

قريب. ويستطيع العرُب واألوروبيون بالعمل معًا ومنفردين ومن خالل المؤسسات الدولية 
صالحة الوطنية، وتشجيع تعاُون ُدَول اإلسهاَم في تهدئة اَألوضاع بالعراق عن طريق الم

  الجوار ومنها إيران وتركيا.  
III  

من أنواع العالقات واالهتمامات المشتركة بين العرب والغرب، وهو  النوُع الثالثأما 
العامُل البارُز في االضطراب بالمنطقة العربية اليوَم، فهو الملّف اإلسالمي. وهو ملفٌّ 

ولية فيه العرُب واألميركيون واألوروبيون. ونحن نعلُم أّن معقٌَّد، ويتساوى في المسؤ 
لت اإلسالَم إلى مشكلٍة عالمية. وال يختلُف الَثَوراُن  م2001سبتمبر عام  11أحداث  حوَّ

في سائر الديانات العالمية   Revivalist اإلسالميُّ في األصل عن الحركات اإلحيائية
الديانات المسالِمة في العادة مثل الديانة  الكبرى. فهناك عنٌف قويٌّ اليوم حّتى في

الهندوسية. بيد أّن العنف المعنويَّ أو الماديَّ في تلك الديانات محصوٌر في جوارها أو 
مواطنها األصلية؛ في حين أّن االتجاَه العنيف بداخل اإلسالم اُألصولي تعدَّى الجواَر 

ظاهرُة اإلسالم اُألصولي في النصف المحّليَّ إلى الواليات المتحدة وأوروبا. وقد برزت 
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الثاني من القرن العشرين، وتمثلت في قيام إحيائيات دينية في عدٍد من البلدان العربية، 
وفي شبه القارة الهندية، ثم انتشرت في سائر أنحاء العالم اإلسالمي، وامتدَّت الحقًا إلى 

تباُع هذه النزعة بعدم الرضا بلدان المهجر وبخاصٍة بعض البلدان األوروبية. ويتميَُّز أ
عن العاَلم من حولهم في مجتمعاتهم الخاصة أوًال، وفي العوالم اُألخرى ثانيًا. وقد 
ارتبطت هذه النزعة في البلدان العربية بالنفور من التغريب أو غربنة العالم. وتطورت 

حركات الحركات اإلسالمية األصولية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي من 
هوية إلى أحزاب دينية تريد إقامة الدولة اإلسالمية التي تطّبق الشريعة. وقد اعتبرت أّن 
الذي يحوُل دون ذلك: الغرب الماّدي واألنظمة السياسية الحاكمة، والمؤسسات الدينية 
التقليدية، التي اعتبر اإلسالميون الُجُدد أنها ُمواليٌة للحّكام ومتهاونة بشأن الهوية 

سالمية. وقد اصطدمت تلك الحركات أوَل ما اصطدمت باألنظمة التي اعتبرْتها اإل
بًة وال ُتطّبُق الشريعة. ثم ازدادت راديكاليُة بعض الحركات بحيث كفَّرت  جاهليًة ومتغرِّ

المسلمين اآلَخرين بعد أن كفَّرت الغربيين. وكان يمكُن أن تبقى حركاٍت انشقاقيًة محدودَة  
لوال أّن  -  ٍة أّن أكثرية الُمْقبلين  على اإلسالم الجديد غير عنيفةوبخاص - األَثر 

األميركيين استخدموا عشرات األُلوف من هؤالء في أفغانستان ضدَّ االتحاد السوفياتي، 
فكسبوا تجربًة قتاليًة، والتقوا من بلداٍن وثقافاٍت مختلفة، وبرزت منهم عدة قيادات كان 

ن الظواهري. وبقيُة القصِة معروفة. فقد أنشأ هؤالء تنظيم أبرزها ُأسامة بن الدن وأيم
القاعدة الذي اتخذ من أفغانستان في عهد طالبان منطلقًا لنشر شبكاته في الديار العربية 
واإلسالمية، ثم بين شباب المهاجرين في أوروبا وكندا وأوستراليا. وقد ردَّت الوالياُت 

العالم كلُّه بإعالن الحرب على اإلرهاب  المتحدُة ومعها األوروبيون ومن ورائهم
اإلسالمي. وما تزاُل تلك الحرُب معلنًة حتى اليوم. وهي وٕان تكن قد استطاعت إنزال 
ضربات قوية بالشبكات العنيفة، لكنها عجزت عن القضاء عليه، مما دفع وزير الدفاع 

العنيف، ما على اإلسالم  «حرب أفكار» األميركي السابق دونالد رامسفيلد إلعالن
  تمّكنت أيضًا حتى اآلن من النيل من شعبية اإلسالميين هؤالء. 
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والواقُع أّن التغيير الذي نال من وعي الجيل الثالث من أجيال المهاجرين العرب 
والمسلمين في أوروبا ما اقتصر عليهم؛ بل إّن األوروبيين تغيَّروا أيضًا في العقود 

غريب، ومن العرب والمسلمين بالذات. وٕاّال فكيف ُنَعلُِّل األخيرة في مواقفهم من اآلَخر وال
ز والنفور من غطاء الرأس لدى البنات المسلمات، وقد لبسْتُه أمهاُتُهم من قبل  هذا التقزُّ
َد اإلساءة إلى المسلمين واإلسالم  في أوروبا دون أن يثير مشكلة. وكيف ُنعلُِّل تعمُّ

، -صلى اهللا عليه وسلم-دانمارك ضد النبي محمد بالُصَور الكاريكاتورية المعروفة بال
واعتبار ذلك جزًءا من حرية التعبير. ثم كيف ُنعلُِّل ُخُفوَت مقولَتي الحوار بين المسيحيين 
والمسلمين، وحوار الحضارات؛ بعد أن ازدهرت اُألولى في الستينات على أثر مجمع 

ات بعد مقولة هنتنغتون بصراع )، والثانية في التسعينم1965- 1962( الفاتيكان الثاني
الحضارات؟! والمعروف أّن البابا الحالي كانت له تحفظاٌت على منهج الحوار، وعلى 
دخول تركيا لالتحاد األوروبي باعتبارهما دولًة مسلمًة ضخمًة تؤّثر سلبًا على الهوية 

. ومع األوروبية. وقد تراجع البابا عن بعض آرائه، لكنه ما تراجع عن بعضها اآلَخر
ذلك فأنا أرى أّن هؤالء الشبان المولودين بالغرب، ويمارسون أو يحاولون ممارسة أعماٍل 
عنيفة ال يقومون بذلك ألنهم ُيحسُّون بالغربة فقط أو ألّن األوروبيين ينفرون منهم فقط؛ 

والتشبُّث بالغرابة في الملبس، بية في فكرة التماُيز والممانعة بل هناك قدٌر من الجاذ
لحرص على الهوية الخاصة، إضافًة لجاذبية فكرة الجهاد، والسُّْخط على ما يجري في وا

  فلسطين والعراق والشيشان. 
والذي أراُه أّن النوافَر العنيفة لدى اإلسالميين هي إلى زوال. وُيساعُد وال شكَّ على ذلك 

وأفغانستان.  العمُل على حّل المشكالت العالقة بالشرق األوسط وشبه القاّرة الهندية
فالجهاد يحتاج إلى مشكلٍة واحتالٍل وحاالت من عدم االستقرار من أجل االستثمار. وٕاذا 
اتخذْت الحلول للمشكالت مسارًا فإّن اإلسالميين العنيفين لن يستطيعوا استقطاب أنصاٍر 
ُجُدد. وٕانما هم يستفيدون من وجود المشكالت ومن تفاُقِمها. وقد استطاع القوميون 

يساريون من قبل َكْسَب عشرات اآلالف من الشّبان للعمل السياسي أو العنيف من وال
طريق َرْفع راية فلسطين أو ُمكافحة االستعمار الغربي. ولكّن الظاهرَة اإلسالمية لن 
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تضُعَف أو تزوَل قريبًا. فالتيار اإلسالمي الرئيس ترك العنف منذ الثمانينات من القرن 
ويٌّ ويزداُد قوة. وهو ال ُيهّدُد العالم بالعنف شأن المتطرفين، الماضي، ومع ذلك فهو ق

لكنه يميُل للُعزلة والخصوصية والسيطرة على المجتمعات والدول، والتأثير السْلبي في 
المفهوم المدني للدولة، كما يميُل لالنفصال عن العالم بوضوح. وليس هذا شأن 

لالندماج، بيد أنها تتجُه أكثر خالل العقدين  المسلمين األوروبيين، الذين تميُل أكثريُتهم
األخيرين للتماُيز والخصوصية باللباس والسلوك، وعدم االهتمام بالشأن العاّم؛ بخالف 

كما ُيسمُّون  «إسالميي الصحوة»ُنَظرائهم في العالمين العربي واإلسالمي. وهكذا فإّن 
ية. لكنهم لن يستطيعوا السيطرة أنُفَسهم سيظلون ظاهرين في الساحتين الثقافية والسياس

على السلطة في دولٍة عربيٍة رئيسٍة رغم محاوالتهم المتكررة. وهم يتغّيرون ببطٍء، لكّن 
  األمور تعوَد كما كانت قبل ظهورهم مهما تالءموا. 

***  
أردُت أن أتحدث عن الحلول وبناء الجسور، فتحدثُت أكثر عن المشكالت. والواقُع أّن 

ن يقولون إنهما وجهان لُعملٍة واحدة، بمعنى أنك عندما تتصّدى للمشكالت مراقبين كثيري
ُر العالقات وتُقيُم الشراكات. وهذا األمر ليس صحيحًا  بالحّل، فإنك تبني الجسور، وُتطوِّ
على اإلطالق. فالمشكالت المستعصيُة عوائق وال شّك. لكّن البناَء والتطوير يحتاجان 

جازاٍت، وتؤّدي فيهما الدول والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات إلى مبادراٍت وأفكاٍر وٕان
المجتمع المدني أدوارًا كبرى. ونحن محتاجون إلى الخروج من هذه الرؤية التشاؤمية 
للعاَلم، وللغرب على الخصوص. والغرُب محتاٌج إلى الشجاعة والُمبادرة وعدم التوجُّس 

منه، وٕانما نريُد الدخوَل فيه والمشاركة منا. ال نريُد أن ُنخيَف العاَلم، وال أن نخاَف 
بفعالية. نحن محتاجون إلى الغرب والعاَلم من أجل التقدم، والغرُب والعاَلم محتاجان إلينا 
من أجل الذاكرة والتاريخ ومن أجل الحاضر والمستقبل. ال داعي للخوف على هويتنا من 

هيمنَة استيالٌء وتخريٌب ولن سطوة الحضارة الغربية التي صارت حضارة العاَلم. لكّن ال
 Rudiيقبَل بها أحٌد مهما بلغت فروُق القوة والَجَبروت. سمعُت األستاذ رودي بارت 

Paret  يقول لزميٍل مغربٍي شكا إليه أّن ترجمَته للقرآن  م1975بجامعة توبنغن عام
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غ الذي قال: ليست َسِلسًة وال ُتعجُبُه : أمامنا يا ُبنّي أحد سبيلين؛ سبيل روديارد كبلن
 «الديوان الشرقي»الذي قال في Goethe الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا؛ وسبيل 

إنه ال يستطيُع فهم الغرب إّال بعيون الشرق، فإذا كنُت لم ُأْحِسْن ترجمَة القرآن، فُعذري 
أنني حاوْلُت، وسيحاول غيري من بعد، وستكون هناك مشكلٌة كبرى إن توقَّف كلٌّ منا 

 حاولِة فهم اآلَخر!عن م



  1

  المسؤولية اإلنسانية المشتركة
  عبد الرحمن السالمي

ة  ر النقل رى، تُعتب ة تطورات كب ى عتب دولي اآلن عل اني وال دو الموقف اإلنس يب
ةٌ ، فقد سادت في الحرب الالثانية بعد نھاية الحرب الباردة اٌت تعطيلي اردة تواُزن ب

، سواٌء صادمجّمدة، نتيجة بروز تحالفين جبارين، وقف كل منھما لخصمه بالمر
  .عماله الخيرة أو الشريرةفي أ

ت ا ا،وكان ة وأھوالھ ة الثاني ة  لحرب العالمي ة الدولي ام المنظم ى قي د أفضت إل ق
وق اإلنسان،  المي لحق ى اإلعالن الع (األمم المتحدة) وميثاقھا الواعد، إضافة إل
م جاءت الحرب اق واإلعالن ث  وقد انتظرت البشرية خيراً كثيراً من وراء الميث

ھد  ّن المش ائد. لك و الس ول، ھ ا سبق الق ل كم ا، ليصبح التعطي ا تالھ ة وم الكوري
الدولي بعد اندالع الحرب الباردة ما اقتصر في الواقع على جبھتي الجبارين، بل 
د  ة. وق ا الالتيني ا وأمريك يا وإفريقي ي آس رى ف ات التحرر الكب اك حرك ت ھن كان

ر ة نش ةً لجھ ات مھم ات دينامي ك الحرك ت تل ة  خلق دة للحري انيٍة جدي يم إنس ق
م المتحدة، ومع اإلعالن  اق األم والتحرر وكرامة اإلنسان؛ متالقية بذلك مع ميث
ابلتين،  ين المتق العالمي لحقوق اإلنسان. وھكذا فوسط الجمود السائد بسبب الجبھت
دم  ظھرت منافذ ونوافذ، دعمت وحدة اإلنسانية في مساعيھا الحثيثة للتحرر والتق

ى والقيم ا اءة إل ر واإلس لمشتركة المتمثلة في مكافحة االستعمار والحروب والفق
  الطبيعة والبيئة.

يم 1990وانتھت الحرب البادرة في العام  العودة لنصرة الق م وظھر أمٌل جديٌد ب
ط؛  رة فق اإلنسانية، وتحكيم المؤسسات الدولية ليس في النزاعات الصغيرة والكبي

ة الف ات مكافح ل آلي ي تفعي ل وف انية ب ات اإلنس ى البيئ اءة إل َوز واإلس ر والَع ق
ى حاشية أو  ة عل ٍد سادت فوضى دولي المٍي جدي والطبيعية. لكن بدالً من نظاٍم ع
كنتيجة الھتمامات الواليات المتحدة بفرض أوحدية قطبية فاصطدمت من خالل 
ات  ائر الجھ ل وبس ط؛ ب ة فق ات الدولي يس بالمؤسس رفات ل امح والتص المط

  .الجوانب السلبية للعولمةيمنة، والمكافحة ضد الرافضة للھ
ات  ع الوالي ن تراج اجٌم ع طور ن ذه الس ع ھ ي مطل ه ف دثُت عن ذي تح ر ال واألم
ا استطاعت  نتھا وم ي ش ا، والحروب الت المتحدة أمام الضغوط التي تعرضت لھ
ه طموحات  ذي تسببت في َرر ال راً من الَض االنتصار فيھا. والواقُع أّن جزءاً كبي

ا، الھيم الم وبخاصة في إفريقي راء الع زل بفق ا ن لمين، كم نة، نزل بالعرب والمس
ك الجھات  إن تل ذلك ف ة والوسطى. ول ا الجنوبي يا وأمريك وبعض النواحي في آس
وازن  التي وقع بھا الضرر األكبر ھي التي بنت اآلمال الكبار على بدء العودة للت

                                                 
 .رئيس حترير اجمللة  
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النظام الدولي الجديد ھو نظام  الدولي، وللشراكة الدولية. ولذا فالذي أتصوره أن
  المسؤوليات المشتركة وفي المجاالت التالية :

ة،  أوالً  ين سائر األطراف، وداخل المؤسسات الدولي : اعتماد الحوار السلمي ب
ة التحديات والمشكالت،  المي، ولمواجھ ومؤسسات المجتمع المدني الع
وار  ذا فللح امن. وھك ترك ومتض اني مش تقبل إنس اق لمس تح اآلف وف
كالت  ة المش دة لمواجھ يلة الوحي ون الوس يتان: أن يك ان أساس وظيفت

ات، وأن اق  والنزاع ي نط تركة ف ادرات مش د لمب بيل الوحي ون الس يك
  المستقبل الواحد، وأن يكون داعية التواصل بين األديان والحضارات.

 ً ة،  ثانيا ة واقع ك حقيق : االنطالق في الحوار من مبدأ وحدة اإلنسانية، باعتبار ذل
ق، والعرق والحق في العيش الحر  اس في الخل ناجمة عن تساوي الن

  ال يتحقق إال بالتعاون واالشتراك. والكريم، والذي
 ً انية المشتركة،  ثالثا يم اإلنس ى وجود الق ق الحوار عل : التأكيد بالفعل ومن طري

عوب  ات الش ي إدراك ا ف ادرھا ومرجعياتھ ت مص ي وإن اختلف والت
لمون  اء المس يرية. والفقھ ائل المص ي المس ى ف ا تتالق ات؛ فإنھ والثقاف

ن على سّت قيم أو ضرورات أو مصالح يقولون إّن البشر جميعاً يتالقو
اة  ة الحي ل، وقيم ة العق ق، وقيم دين أو الُخلُ ة ال اة، وقيم ة الحي ي: قيم ھ

  .ية، وقيمة التملك ، وقيمة الحريةاألسر
 ً ا  رابعا ي ينبغي التصدي لھ : اعتبار الفقر والَعَوز المشكلة اإلنسانية الرئيسية الت

  لكرامة اإلنسانية.، واكٍل مشترك لصون الحياة اإلنسانيةوبش
 : ً ، ممارسةً غير إنسانية؛ اعتبار "الحرب" لبلوغ أي ھدف كانخامسا

وبخاصة إذا كان العنُف بقصد الھيمنة أو فرض إرادة دولة أو 
  تنظيم على اآلخرين أرضاً وحريةً وسيادة.

 ً ا ة  سادس دفاً ذا أولوي تدامة ھ ة المس ق التنمي ن طري اني م دم اإلنس ار التق : اعتب
  ولدى األفراد والدول والمؤسسات الدولية. ُمطلقة

 ً ابعا افي قيم س ديني والثق دولي وال ردي وال الم الف ار الس رى : اعتب انية كب ة إنس
  .مؤسسة على الحرية

ا  و البشر، وم ا بن إّن ھذه األمور السبعة ھي مسؤوليات مشتركة ال يختلف عليھ
ة من حالت دون استتبابھا إال ظروف الحرب الباردة من جھة وطموح ات الھيمن

  جھة أخرى.
ى  ون عل ھم ويعمل ا بأنفس اً يخلقونھ اس جميع دة للن ة جدي ى فرص ع إل ا نتطل إنن

ياتھا ب ذ مقتض ا وتنفي اتتطويرھ راداً وجماع رة، وأف ت إرادتھم الح د عان . لق
ة  وال األزمن ن أھ رية، م ن البش زءاً م ارھم ج لمون باعتب انى المس رية وع البش

ة الحديثة والمعاصرة. ومن حق اإل ى الحري لمين الوصول إل انية، وحق المس نس
ى  والسالم؛ وھي الحرية التي تتأسس على المسؤولية، والسالم ذي يتأسس عل ال

 .الحوار والتضامن



 1

  المجتمع اإلنساني في الرؤية القرآنية
  والتجربة التاريخية العربية اإلسالمية

  
  رضوان السيد

  
المجتمع، هي آيُة  ةالكريم لرؤي القرآن : اآليُة الجامعُة فيالرؤية القرآنية للمجتمع: أوالً 
ها«التعاُرف» ر ناُس إّنا خلْقناكم من ذكال): {يا أيُّها 13- 12الحجرات:  سورة( ، ونصُّ

 عند اهللا أْتقاُكم. إّن اَهللا عليٌم خبير}. أكرمكم ئَل ِلَتعارفوا. إنّ بًا وقباوُأنثى وجعْلناكم شعو 
 البشرية ومسائل الطبيعة، وحدة الخالق والَخْلقتذكر اآليُة الكريمُة أربعَة ُأموٍر أساسية: 

المصير البشري و  مآُل الوجودووالتنظيم االجتماعي،  ومسألة نمط الحياةاألساسية، 
  النجاح الفردي والَجماعي: التقوى. مقياس واإلنساني: التعاُرف، 

 :: إّنا خلْقناكم، فالخالُق واحدٌ ، أي وحدة الخالق والَخْلق، يأتي قوُلُه تعالىاألمر األولفي 
). ويتكرر ذلك في القرآن الكريم مئات المرات 54(سورة األعراف: {له الَخَ◌ْلُق واألمر}

األمر)، التصرُّف ( : مبدأ وحدانية الخالق، ومبدأ وحدانيةدئ بالفعلمبالتثبيت ثالثة 
، وسورة 1سورة النساء:كم من نفٍس واحدٍة...}(قخلمخلوقين: {لا وأخيرًا: مبدأ وحدة

واحد، وأّن  المخلوقين تتضمن أّن الخالَق واحد، وأّن األصلَ  ). فوحدةُ 189عراف: ألا
الحديَث عن مسائل الطبيعة البشرية في الركن الطبيعة اإلنسانية واحدة. وبذلك فإّن 

األصول التي تدفُع باتجاه تكاُمل تلك الطبيعة ووحدتها؛ جدليات الثاني، هو حديٌث عن 
  ).213(سورة البقرة: لى: {كان الناُس أمًة واحدًة..}بدليل قوله تعا
ُأُسس  باآلية الكريمة: مسائل الطبيعة البشرية، حديٌث عن األمر الثانيوهكذا ففي 

باختالف  التكاُمل ضمن الوحدة: الذكر واألُنثى، واختالف األلوان، واختالف األخالق
َرِحَم ربُّك جعل الناَس أمًة واحدًة، وال يزالون مختلفين إّال َمْن لولو شاء ربُّك البيئات: {

). فالمتبادُر من الجمع بين اآليات التي تتحدث 118-117سورة هود: ولذلك َخَلَقُهْم}(
                                                 

  . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح  
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وناجٌم عن  المقصوَد باالختالف أنه تكاُمليٌّ  الطبيعة البشرية، وعن تاريخ الهداية أنّ  عن
خالق. لكّن المفّسرين ربطوا األوبالتالي نوثة، وعن اختالف األلوان والبيئات األالذكورة و 

اتجاه فريٍق لإليمان، وآخر للكفر أو للبقاء  وما ترّتب عليه من رسال الرسل،إاالختالف ب
، بهذا االختالف) 271 - 270(ص وقد أحسَّ ابُن األنباري في كتابه األضداد ه.علي

 -  االختالف – ويَفسَُّر هذا الحرفُ »ن أن يحسم األمر ألحدهما فقال: فذكر الرْأيين دو 
الناُس  تفسيرين متضادَّين فيقول بعُض المفسِّرين معناه: كان -تعالى–من كتاب اهللا 

 نوحاً  ىأّن اهللا عزَّ وجلَّ لّما نجّ  إلى مة ها هنا المؤمنون ذهبوااأل كفارًا كلهم؛ فالذين قالوا
كان الناُس ُكلُّهم عند ذلك الوقت مؤمنين.. ومن قال األمة في  الذين معه المؤمنينو 

 . وفي«كان الناُس قبل إرسال اهللا نوحًا كافرين كّلهم.. :قال ،معناها الكافرون اآلية
االختالُف التكاُملي  إلى أّن االختالف األول المقصود هوالخالصة إّن اَألولى الذهاب 

تي اختالُف أته. بينما يدَخْلق ووحلأصل ا للتكاُمل من ضمن ضرورياً  ذي يكونُ ال أو
هذا التباُين  بشرية. وفائدةُ ال االتجاه الحقًا، وهو االختالُف الثاني، وال عالقَة له بالطبيعة

، وما هو من ضمن اإلنسانية و من ضمن الطبيعةما ه ينرْأي حقيقًة التفرقُة بالفي 
 رسال الُرُسل. فاألول أصلي تكاُملي، والثاني فرعيإ مم، و األُ تاريخ الهداية، أي بعد تكوُّن 

  تطوري.
وبقاًء مع الطبيعة اإلنسانية، والرؤية القرآنية أو النظرية القرآنية لتلك الطبيعة، يأتي 

نظيم االجتماعي، والذي تذُكُرُه آيُة التعاُرف: نمط الحياة، والت ، أمرُ األمر الثالث
  {وجعْلناكم شعوبًا وقبائل..}:

الشعوب الِشعاب، والقبائل العرب ففي روايٍة منسوبٍة لعمر بن الَخّطاب أّن  - 
  ).4/216البخاري ، وصحيح26/88تفسير الطبري (

ير تفسون العجم، وبالقبائل بطون العرب (وفي روايٍة أّن الُمراد بالشعوب بط - 
 ).4/217ابن كثير

حد، ألون تزُ وذكر المفسِّر ُسنيد بن داود أّن الشعوب أهل الجبال الذين ال يعْ  - 
  ).7/474زاد المسير البن الجوزي ( والقبائل قبائل العرب
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 ر كانوا ينتسبون إلى المخاليف (شعب)، بينماحميّ »وذكر سفيان الثوري أّن  - 
 ).4/217كثير تفسير ابن ( «ينتسب الحجازيون إلى القبائل

فاألمُر كما أدرك سفيان الثوري، أّن القرآن الكريم يتحدث عن شكلين للتنظيم االجتماعي 
 موهومال على الَنَسب الحقيقي أو - يقول ابن خلدون كما - ونمط الحياة: الشكل القائم 

 فالحديث دائماً (الشعب).  عيشالالتجاُور الجغرافي، ونمط  شكل القائم علىالالقبائل)، و (
وهل  ش،يعالقبيلة عن شكل التنظيم االجتماعي، ونمط الالشعب و  في هذه التفرقة بين

إّن المسألة فيها  «نقرآالمحمد و »ل. ويقول رودي بارت في كتابه الترحُّ  ستقراُر أواال هو
قت الو التركيب، فُقريش بمكة، وثقيف في الطائف كانتا مستقرتين، وفي  بعض التعقيد أو

أٍب أو جٍد واحد. وهم ينقسمون إلى بطون مثلما  يعتبرون أنفَسهم من اً جميع نفِسه كانوا
بغّض  اديةمستقرين وأهل ب العرب إلى ولذلك فهو يريد أن يقسم القبائل البدوية. تنقسمُ 
من  هناك الَقَبلي. لكنْ  عدم قولهم باالعتزاز إلى جٍد واحٍد أو تسابهمر عن انالنظ

أّن االنتساب إلى جٍد َقَبليٍّ لدى أهل الحواضر  لىع ن ما يدلُّ اإلشارات لدى النّسابي
الحٌق على وجودهم بالمدينة أو البلدة. واسُم ُقريش نفسه معناه التجمُّع واالستقرار. 

أنُفَسهم قبيلًة  م اعتبرواجهاٍت مختلفة، ث وكذلك اسُم تنوخ، الذين أقاموا بالحيرة، وأتوا من
لصراع. وما استطاع أهُل يثرب ذلك، فظلُّوا َأوسًا واحدًة ليحّققوا التماُسك، ويمنعوا ا

دُهُم النبي محمد إلى بينهمناشبًة  ، وظّلت الصراعاتُ وخزرجاً  صلى اهللا عليه – أن َوحَّ
  األنصار. تحت اسم - وسلم

جتماعي: النمط الَحَضري االوفي الخالصة فإّن القرآن الكريم يتحدث عن نمطين للتنظيم 
والنمط البدوي المترّحل  كليًا أو جزئيًا. وفي حين تحُضُر في  المستقر أو شبه المستقر،

َنَسبيَّ قد يحُضُر لدى الالقائمة على الَنَسب؛ فإّن التحدُّر  «العصبية» النمط البدوي دائماً 
  في الحواضر والمستقرات وقد ال يحُضر. «الشعب»

، وهو ساسي الرابعباألمر األوتكتمُل الرؤية القرآنيُة لالجتماع البشري أو اإلنساني 
االعتراف  قتفاُعل) يعني التعاُيش من طري فاعلة أووهي صيغُة مُ ( . فالتعاُرفُ تعاُرفلا

والكبيرة. وال شكَّ  صغيرةالالمجتمعات  أجل إقامة األفراد والجماعات، من المتباَدل بين
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إذا  . لكنهمهمٌّ في إحداث تضاُمٍن وَتوادٍ  جّد الواحد عاملٌ ال األب أو ىلاالنتساب إ أنّ 
التجمعات  في فّعاالً البطن الصغير، فليس كافيًا أو  نطاق اُألسرة أو كان كافيًا في
 المبدأ أو اُألّمة) يحُضُر التضاُمن والتعاُيش بوجود أمرين:معات الكبيرة (التج الكبيرة. في

 لك العمليةالتعاُرف ت آية الكريُم في فسَّر القرآن اسلطة الواحدة. ولذالاالعتقاد الواحد، و 
 كرمكم عند اهللا أْتقاكم. فالديُن إذن هوأ: إّن ىالتفاُعالت التضامنية بقوله تعال الزاخرة من

سابات الحديثة. وفي تاالن اُألّمة، أو ما ُيعبَُّر عنه باالنتماء الواحد، في األساُس في إقامة
 حوله في بين المجتمعين من -صلى اهللا عليه وسلم– كتاب المدينة الذي وضعه النبي

مؤمنين الالنبي بين هذا كتاٌب من محمد »ي للهجرة يبدُأ البيان بالقول: ثانالالعام 
هم: إنهم أمٌة هد معيثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاأهل مسلمين من قريش و الو 

االعتبار الَنَسبي،  - صلى اهللا عليه وسلم–سقط النبي وما أ .«واحدٌة من دون الناس...
بني و ، فتحدث في الكتاب عن بني عوف وبني ساعدة رىصغت اللكْن في الوحدا

م، وأقرَُّهْم على دينهم وادع يهوَد وعاهده»لكتاب نفِسه لخ. وفي ام..إارث وبني ُجشَ الح
أساس االنتماء للمبدأ هو الذي يقيُم  . فالتعاُرف على«وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم

تساُب ين اآلَخر، بينما ال يستطيع االنالدأهل ّمة، وهو الذي يضُع العيَش المشترك مع األُ 
فع للتناُبذ والخصومات على أساس داألمر؛ بل قد ي إلى جٍد واحٍد أن يحّقق هذا

 َقَبلية، وال يمكنُ ال أو العصبية الَنَسبية م علىالاإلس أمةُ  اية ال تقومُ دالعصبية. فمنذ الب
 ُط اآلَخُر الذي أفضى أيضًا إلى قيامالشر  تحقيُقها بين المترحلين في البوادي. ولذلك كان

  .مدينةلا في الدولة
  :التجربة القرآنية والنبويُة مع القبيلة والبداوة: ثانياً 
بالجمع) عشر مراٍت في القرآن، ويبدو أنه تعبيٌر قرآنيٌّ ( «األعراب»ُيِرُد لفُظ  - أ

، بمعنى آدمي خالصٌ غير معروٍف بالعربية الشمالية من قبل، تمامًا مثل مفرد: إنسان
جمع أعرابي) عراب (لألوبهذا االستعمال فهو اآلَخُر إنتاٌج قرآني بحت.  أو َبَشري.

 إلى )، بينما تشير الكلمُة اُألخرىاً الُمسمَّى عربيالجنس ( عرب) تعبيرًا عن( لمةارت كص
 المشهورة ما يزال ُمِصراً  «المقّدمة»والطريف أّن ابن خلدون في  العرب. أهل البادية من
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صلى - بييام النأالتفرقُة واضحًة منذ  استخدام العرب بمعنى األعراب، بينما صارت على
  ىلناس: الذين لم يهاجروا إال فين منبإطالق لقب األعراب على صن - اهللا عليه وسلم

ُسكنى لالمواشي، وا تربية قمن طريا على النمط الَبَدوي في العيش (ذين ثابرو الو  المدينة،
حزاب. األالتوبة و آيتين قرآنيتين في سورتي  وهذا واضٌح من ترحُّل.اليام) و المؤقتة في الخ
}. عرابألا َوَمْن حوَلُهْم من المدينةكان ألهل  ماقوله تعالى: { 120ة: في سورة التوب

وٕاْن يأِت األحزاُب يودُّوا لو أصَرح، وهو قوُلُه تعالى: { 20: حزاباألوما جاء في سورة 
  }.رابعاألفي  بادونأّنهم 
األعراُب ألكثر في سياٍق سلبي؛ من مثل: {يرُد ذْكُر األعراب في القرآن الكريم في ا - ب

اب من يتخذ ما ُينفُق ومن األعر : {)، ومن مثل97سورة التوبة: قًا}(أشدُّ كفرًا ونفا
عراب ُمنافقون}(سورة األ وممن حولكم من)، ومن مثل: {98َمْغرمًا}(سورة التوبة: 

سورة (}قولوا أسْلمنا ولكنْ  عراُب آمّنا ُقْل لم َتؤمنوااألقالت من مثل : {)، و 101التوبة:
)، ُيذَكُر فيها البدُو في 99آية ( ). وهناك آيٌة واحدٌة في سورة التوبة أيضاً 14الحجرات: 

عراب من يؤِمُن باهللا واليوم اآلِخر ويتخُذ ما ألا ومن{ ُلُه تعالى:قو وهو  سياٍق إيجابي،
اهللا  رحمته، إنّ ُقربٌة لهم سُيدِخُلُهُم اهللا في ات الرسول أال إنها لو ٍت عند اهللا وصُينفُق ُقُربا

  غفوٌر رحيم}.
 اإليمان، أمور: عدم اإلقبال على وبالترتيب أربعة «عرابألا»الكريُم على  يأخذ القرآنُ 

 المدينة، الهجرة إلى م اإلقبال علىدمنهم، وع وكراهية أداء الزكاة من الذين أسلموا
-عندما ُيستنَفرون. والواضُح من وقائعهم مع النبي  المسلمين جانبإلى  القتال وكراهية

 عيش،الو  أمران: تغيير نمط الحياة عليهم المسائلأّن أصعب  -وسلَّم صّلى اهللا عليه
قيم ي بعد بدر أن - صلى اهللا عليه وسلم- النبي وقد حاول ونظام. جماعةٍ ي نتظام فاالو 

فاٍت وبخاصٍة القريبون من المدينة من قيس وعامر بن صعصعة، معهم عالقاٍت وتحالُ 
 دينة،َسْرح أهل الم غارة علىتراط الهجرة. لكنهم كانوا ال يُفون ، ويعودون لإلاش وبدون

حزاُب هم ألمع قريش وحاصروا المدينة، وا «األحزابُ »اجتمع  والمنفردين منهم. وعندما
 غيَّر االّتجاه. فالدينأو غراء اإلنة إّال َضُعف أمام يدعراُب؛ ما ظلَّ بدويٌّ من حول المألا
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م النفس الم، إساإلسال استولى، وهذا معنى ن داَن وسيطَر أواعتقاٌد والتزاٌم داخلي، مِ 
من َمَدَن أي  ر، أووجه والهّم هللا عزَّ وجّل. والمدينُة هي إّما من داَن وحَكم وسيطَ الو 

التي ال تتمُّ إّال في الحاضرة.  لةألمة والدو ا م إلقامةالاإلس روعُ مش األْمرانِ استقّر وأقام؛ و 
 النحو من هذا الهجرة، على األمر حّتى سورة التوبة، في فترٍة متأخرٍة بعد ولذلك بقيَ 

المسلمون في الجزيرة،  احَ سنْ ا، و راب. وعندما ُفتحت مّكةعاألالنبي و  سوء بينالسْلبية و ال
 عليه صّلى اهللا- قوله ي شرط الهجرة ف قوطس عدم، وبخاصٍة بالاضُطّر األعراُب لإلس

لة ال هجرَة بعد الفتح، ولكْن جهاٌد ونّية؛ وٕاذا استُنفرتم فانِفروا. وفي هذه المرح :- وسّلم
أي المعتذرين) من األعراب، الذين ال يريدون المشاركة في يتحدث القرآن عن المعذِّرين (

 ألداء الزكاة، رغم أنّ  رهاً إليها. كما أّن بعَضهم ظلَّ كا العسكرية التي استُنفروا الحمالت
 ينة فقط. لكنْ دأمر بإنفاقها في فقرائهم، وجْلب ما تبّقى للم - صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

 والعاشر للهجرة) ظهرْت فئٌة من مهاجري بين العامين الثامن( بالذات في هذه الفترة
 االنتظام في قبال علىاإلاء الزكاة، و دقبال على أمرين: اإلأقرآن بال ، أثنى عليهاالبدو

قبلت القبائُل أو بطوُنها الكبرى ومن أ حين «دعام الوفو ». وَبَلَغ اَألْمُر الذروَة في الجماعة
 المعلى اإلس - صلى اهللا عليه وسلم– شمال الجزيرة وجنوبها على مبايعة النبي

إلى  العودة طيعون، أويستو  ين يريدوندينة للذبقاء بالمال . وقد عنى االنتظامتظامواالن
 النبي ، وُمَصدِّق. وفي العادة كاننُقّراء القرآ ين كان غالبًا مندديارهم مع واٍل ومعلٍِّم لل

الغالُب  صار إذا كاناألن يبعُث واليًا من عنده من المهاجرين أو - صلى اهللا عليه وسلم–
 الطابع البدوي فإنه كان ا كان الغالبُ بينما إذ ،العائدين الطابع الَحَضري على اآلتين أو

الكريُم  يعلُن القرآنُ  وفي هذه الفترة بالذات في العادة أقدُمُهْم إسالمًا.منهم و  عيُِّن واحداً ي
 والفتح. إذا جاء نصر اهللا{ : «النصر»ي سورة دولة فالالمصالحة الكبرى بقيام األمة و 

لقد  بحمد ربَِّك واستغِفْرُه إنه كان توابا}. حين اهللا أفواجا. فسبِّ دالناَس يدخلون في  ورأيتَ 
والناس، وليس  المشروع صار قيَد التحقُّق. أن أو ،لئقباالشعوب و الجرى استيعاب 

العرب وحْسب، ُيْقبلون على اإلسالم. وما دامت الرسالة قد اكتملت؛ فإّن األمَة قد حضر 



 7

: يبقى - وسّلم صّلى اهللا عليه- لم يقل ضي إّال بانتهاء الزمان، َأوَ ينقزماٌن ال  زماُنها، وهو
  هذا الدين ما بقي الليل والنهار؟

بوفاته صّلى اهللا عليه وسّلم واجه أصحاُبُه  :التجربُة التاريخية العربيُة اإلسالمية: ثالثاً 
لسياسية، ومشكلة العالقة بالبدو اعليه الصالُة والسالم بالمدينة مشكلتين: مشكلة السلطة 

 ألة السلطة، رأوا أّن األمة التي قامت تقتضي نظامًا سياسيًا جديداً من جديد. في مس
َقَبلية المعروفة ال السيادة أيضًا عن المشيخة أو قيصرية، ومختلفاً المختلفًا عن الِكْسروية و 

وقد تأّثروا في  .الخليفة وقد عبَّروا عن هذا الفهم بتسمية رئيسهم السياسي: العرب. عند
نسان الذين تحدََّث عن االستخالف بمعنيين: استخالف اإل الكريم، نالتْسمية بالقرآ هذه

 صالحة لنشر الدين وشْرع اهللا.التخالف اُألَمم المؤمنة و سوا في األرض إلعمارها،
– نبيال حياة خيرتين مناألثاني. ففي السنتين ال بالخليفة المعنى المقصود والواضح أنّ 

الشام بعد أن كان النبي قد  ت باتجاه تخومحمال كانت هناك عدة - صلى اهللا عليه وسلم
لإلسالم. وما َخَال  عوهم فيهادمراء بداخل الجزيرة وخارجها ياألُ أرسل رسائل للملوك و 

أمير » اَألمُر لدى بعض الصحابة من فهٍم آَخر للسلطة عّبروا عنه بمصطلح
ن الجماعة إدارة شؤو  ، أي أنهم كانوا يريدون َقْصَر األمر السلطوي على«المؤمنين
المصَطَلَحين. وتابع ذلك بنو أمية  للجمع بين جرى نقاٌش كثيٌر، بل عمدوا وما المؤمنة.

ن بينما لّقبوه على النقود ناس ينادون رئيسهم بأمير المؤمنيوبنو العّباس من بعد، فكان ال
جري اإلْمرة، وكيف ي ىلاألحقُّ بالوصول إ أّما االختالف على َمْن هو  !«خليفة اهللا»بـ 

  الفترة التي نتحدُث عنها. هذه وال شّك على الحقان ، فهماانتخاُبهُ 
الدولة  بإقامة - صلى اهللا عليه وسلم– ذ أواخر عهد النبينتحدَّد اتجاه األمة إذن وم

وما  الظهور. رض. لكْن عادت مصاعُب استيعاب البدو إلىي األالمستخَلفة واالنسياح ف
وا ها. فالذين تمردومعنا «الردَّة» ين إلى اليوم في مسألةالباحث يزال الخالُف مستعرًا بين

كت ار ش والالفُت أّن الحواضر ما ال الجزيرة وجنوبها.شمفي  مدينة كانواال على سلطة
في كيفية مواجهة   راُء الصحابةآوتباينت  كثريُة البدوية.ألما شاركت اينفي التمرد، ب

 وا قتاَلُهمأم، ر الأّن المتمردين تركوا اإلسالمشكلة: فالذين رَأوا أّن التمرد ديني، أي 
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 رَأوا أّن في األمر ُفْسحًة، ويمكن ،روا التمرد سياسياً تبذين اعالارهم ُمرتّدين. و بتباع
 التفاوض معهم وُمطاولتهم إلى أن يعوَد َبْعُث ُأسامة بن زيد الذي أمر النبي وهو على

أبي بكٍر القائل إنه حتى لو كان  الشام. وانتصر رْأي من تخوم - فراش المرض بإرساله
– التمرد سياسيًا فإنه ال يمكن ُمهادنته: فلو منعوني عقاًال كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا

وهكذا غلب لديه ِحسُّ الدولة والخالفة. وخالل أقّل  !لقاتلُتُهْم عليه - صلى اهللا عليه وسلم
إرساُل الحمالت  فيه لذي بدأجزيرة؛ في الوقت االالتمرد على مدى  عام أمكن إخمادُ  من

عراق لم يرتّدوا، وهم التخوم  والالفت أّن البدو العرب على عراق.ال إلى الشام ثم إلى
دهم إمداد على بالمدينة ذين بادروا لالشتباك مع الحاميات الفارسية، ُمرغمين السلطةال

تأخَّر حلُّها  استيعاب األعراب شكلةومع ذلك فإّن م جبهتين. بالجند، والقتال بذلك على
أو مرتّدين؟) مع الحمالت ( . فأبو بكر ما َقِبَل بإرسال الذين كانوا متمردينالشيءبعض 

 خّطاب بعد ُمضّي سنتين علىالق. ثم فعل ذلك عمر بن االذاهبة إلى الشام والعر 
  خالفته.
 بين العرب) بدٌو وَحَضر. ودخلت في اإلسالمى التاريخ اإلسالمي، ظلَّ هناك (وعلى مد

. وما حدثت مشكالٌت تتعلق أيضاً  هم بدٌو وَحَضرٌ ينشعوٌب مثل الديلم والُترك، كان ب
عربًا وُتركًا وبربر) ما كانوا يحبُّون الخضوع دائمًا باإليمان والكفر. لكّن األعراب (

 للسلطة الكاسرة اآلتية من الُمُدن والحواضر. بيد  أنهم لم يبقوا على سلبيتهم، أي
ضعون. بل أقبلوا هم أنُفُسُهْم على إنشاء الدويالت في الحواضر. يخضعون أو ال يخ

وحّتى عندما كانت قبيلٌة بدويٌة أو نصف بدوية من العرب أو الديلم أوالبربر أو الُترك 
ُس زعاماُتها سلطَتها كانت تعمُد لبناء حاضرٍة تمار  تستقلُّ في بيئتها بسلطٍة ما؛ فإنها

هـ) إلى تقديم 808- ( عروف عبد الرحمن ابن خلدوندفع ذلك المؤّرخ الممنها. وقد 
األساس: أي عصبية َقَبلية + دعوة هذا  مي علىالَرضية أو فلسفة لتفسير التاريخ اإلسفَ 
المشترك بالتضاُمن على أساس القرابة الَنَسبية  اإلحساس تعنيبية َعصَ ينية= َدولة. فالد

لغالب اجتهاٌد يتقَّدُم به فقيٌه أو ثائٌر الحقيقية أو الموهومة. والدعوُة الدينيُة هي في ا
ليون لديهم زعيٌم بداخل اإلسالم، فيتحمس لذلك َقبي صالحكارزماتي، يريد أو  يدعو لإل
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باسم الفكرة  جديدةال السلطة وٕاقامة اَطموٌح، فيندفعون باتجاه المدينة القريبة للسيطرة عليه
َمها المركز. وٕان اّتسع نفوُذها، طراف إن قاو األ السلطة قد تبقى على . وهذهالجديدة

كبرى في التاريخ  عصبياتٍ عدُة فعلْتُه  ما وهذا وازداد القائلون بها، فقد تُنشئ إمبراطورية.
  اإلسالمي.

اندفع الغرب منذ القرن الثامن عشر ليس  :الدولُة الوطنيُة والقوميُة والقبيلة: رابعاً 
على مثاله. وفي عاَلم اإلسالم، ومنه ه وغصَ  لالستيالء على العاَلم فقط؛ بل وإلعادة
ين. بيد أّن ذاك البدوي والَحَضري ما يزاالن قائمالجزُء الناطُق بالعربية، كان الَنَمطان 

عاَلم : فقط العاَلم صار يمكن تقسيُمُه إلى ثالثة أنماٍط للعيش وليس إلى نمطين
األرياف، وهي الُقرى ، وعاَلم البلداتالحواضر الكبرى والوسطى أو األمصار والُمُدن و 

وهي  المواشي، الزراعة وتربية خليٍط من على عيُشها تي يقومُ الالمستقرة و  وشبهالمستقرة 
ظيُم الَقَبلي في الُمُدن، التن يغيبُ وفي حين  ر القريبة.اضعّم األغلب للحو األتابعٌة في 

 اف. أّمارياألوالُوسطى في  واُألَسر والبطون الصغيرة ائالتعلى مستوى الع يحُضرُ 
 تربية الماشية شون علىيلٍَّص يعويتوزع بين بدٍو خُ  البوادي،اَلم ع القسُم الثالُث فهو

غالبٌة عليهم، وهم  ية الماشيةبلكّن تر  ،يضاً أ، وأنصاف بدو، يمارسون الزراعة الترحُّلو 
 حين كانت المدن يوف وهؤالء ما يزال تنظيُمُهْم َقَبليًا بحتًا. ينتقلون موسميًا فقط.

ة أرباع السكان في مجالنا ثالثتاسع عشر، تشّكل حوالي لا رياف في أواسط القرناألو 
سواٌء  «المبادرة»الحضاري، كان البدو ما يزالون يشّكلون ما نسبُتُه ُربع الُسّكان. بيد أّن 

 إلى المدينة تمامًا في أكثرسياسية، انتقلت لا تقامة الكياناإ لجهة نمط العيش، أو لجهة
حواضر، ألّن الريَف شكََّل الو  البادية بينعروبة واإلسالم. وتضاءلت المشكالُت ديار ال

البدو، وفي  حاجزًا كبيرًا بينهما.وظّلت األرياف على حفافي الصحراء معرَّضًة إلغارات
وأعراف، وضمن اتجاه  أجل االستمرار ضمن ُمواضعاٍت  معهم من لالوقت نفِسه للتعامُ 

األرياف بالقوة الحديثة للعسكر  سياسية للدفاع عنال سلطةال الحواضر التي تقوُم فيها
  .ينيالمد
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نقوُل إّن أوروبا االستعمارية اتجهت منذ القرن الثامن عشر لالستيالء على العالم  مادوعن
وٕاعادة َصوغه على مثالها؛ فإننا نعني بذلك : إنتاج نمط المجتمعات القومية، والكيانات 

مية صيغٌة للتماُسك االجتماعي والسياسي، حّلْت في أوروبا منذ القومية. واإلثنية أو القو 
. فقد اختفى النمط البدويُّ من أوروبا وما بقي يالقرن السادس عشر، محلَّ الدين المسيح

بين السّكان. وبدًال من غير الَغَجر وهم ليسوا بدوًا ُخلَّصًا، وال يشّكلون نسبًة معتبرًة 
 على أساس االنتماء «القوم» لُعرف، صار التضاُمن بينعلى أساس الدين أو ا التضاُمن

إلى ِعرٍق أو جنٍس واحٍد، تطمُح ُنَخُبُه إلقامة دولٍة لذاك الِعْرق تجمُع في أسطورتها بين 
  الجغرافية والثقافة واللغة. و الدم 

الناطقة بالعربية،  اننْشر وعٍي إثنيٍّ حادٍّ في البلد وروبيون بالفعلألوقد استطاع ا
جانب الحروب  إلى - خرى الناطقة بالتركية، وفي البلقان. وأّدى هذا الوعيواألُ 

العثمانية اإلسالمية. طوريتين: النمساوية الكاثوليكية، و براإلى انهيار اإلم - االستعمارية
الحقيقية  «الشعوب» قبائل، ظهرتالثنيات و اإلالمتعددة الفئات و  «األمة»  منوبدالً 

 اكتسبت ُنَخُبها وعياً  قائمةالل، أو أنّ الكيانات وَ دة ُ إقامب اتي ُسمح لهالو  مصنوعة،الو 
، ماجيُّ الحادّ االند الطابعُ  القومية يسودُ  وفي الدولة رْت نفَسها ُدَوًال قومية.بواعت ،قومياً 

بين الحاضرة  بالتماُيزفكيف  ،ريفالالمدينة و بين للتماُيزات حتى  الذين ال يترك مكاناً 
ولذلك وبسبب الوعي الجديد  فئات المختلفة داخل المجتمع التقليدي.، أو بين الوالبادية

للمدينة، وازداد  ية، ازداد الريُف استتباعاً ار صراعات االستعمالبالذات الكلية المندمجة، و 
مثل الطوائف  -جرى النظر إليهم من جانب المستعمرين نالتناُقض أو عاد مع البدو الذي

قّلة. وهذا فضًال عن بروز التناُقضات بين المجتمعات باعتبارهم إثنيات مست - الدينية
بعُضها بعضًا باسم  ُس في دول أو كيانات يناف المتآلفة التي صارت فجأًة منفصلًة وقائمةً 

  الذاتيات اإلثنية أو القومية أو التاريخية أو الدينية أو الجغرافية.
تناُقضاُت في الوعي الواقع الو  سة ظهرت التماُيزاتار عي والممالو  في المرحلة القومية من

رة، ظهرت سالمية الحاض. وفي المرحلة اإلواألقليات على هذا األساساألكثريات بين 
ذي طابع ديني، بعد أن كان اإلسالُم في تجربتنا التاريخية هو  تناُقضاٌت من نوٍع آَخر
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يجمُع  م األمة، الذيو وللخروج من هذا المأزق، ال بد من استعادة مفهعماُد االنتظام. 
الشعوب والقبائل، فتكون الوحدات السياسيُة ذات وظائف تنظيمية وٕادارية وتنموية، من 

وأّما ما ينفُع الناَس  أّما الزبُد فيذهُب ُجفاًء،لكّل الشامل، وليس في مواجهته: {ضمن ا
  فيمكُث في األرض}.



1 
 

القبيلة: حجر الزاوية في فھم واقع المجتمع العربي 
  راھنا ومستقبله القريب

  العروسي العامري

عون أن تعصف رياح كان المحللون من أكاديميين وباحثين في العلوم االجتماعية يتوقّ 

  األحداث بالقبيلة خالل القرنين الماضيين تحت تأثير ثالثة عناصر محددة: 

م الرأسمالي في بلدان الجنوب ومنھا البلدان العربية، الحروب بإدخاله النظا ستعماراال

العالمية واإلقليمية وتأثيراتھا على البناء االجتماعي المحلي وأخيرا العناصر االقتصادية 

  المحيطة وعبر العولمة.  «الحداثة»ـوالثقافية التي اصطبغت ب

عه أحد، ما لم يتوقّ  ،حتما نراه اليوم ھو صمود القبيلة في وجه ھذه األحداث، بل أصب

فور السودان، على جانبي حداث اليوم سواء كان ذلك في دارزا في مشھد األعنصرا مميّ 

الفرات، في غرب العراق (األنبار) في جنوبه (النجف) أو حتى في بلدان الخليج العربي 

  ستھان به. ال ي مثل الكويت التي لعبت فيه القبيلة خالل االنتخابات التشريعية األخيرة دوراً 

ياسية في العالم العربي تعتبر أن المرور إلى ما يسمى الحداثة خب الفكرية والسّ كانت النُّ 

مرتھن بالقضاء على القبيلة لكي يحل محلھا الوطن والمواطنة ونواميس الدولة. فھذا 

ل االستقالل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يصدح في إحدى خطبه الشھيرة غداة ني

وأشالء وسأجعل منكم  ويقول: كنتم أنفاراً  م1956سنة  ستعماريةاالمن فرنسا السياسي 

وھذه التحاليل األكاديمية العديدة في العلوم  «العروشية»و «القبيلة»أمة بعد القضاء على 

محل القبيلة في  «الطبقة االجتماعية»ة ھي إحالل ماالجتماعية تنبئ بأن المرحلة القاد

نمط من التمشي مستلھم من قوانين التاريخ االجتماعي في كل أنحاء العالم العربي، وھذا ال

) وھو حجر زاوية النظام اإلقطاعي community( الجماعويالعالم حيث تقھقر البناء 

النظام الرأسمالي أو شكل اليوم  أخذوحتى البدائي لفائدة البناء االجتماعي الطبقي والذي 

  النظام الليبرالي. 

                                                 
 . أكاديمي من تونس  
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اول رصد مظاھر القبيلة في العالم العربي راھنا عبر نموذجين اثنين: في ھذه الورقة سنح

ذلك أنھما يتكامالن إلعطاء صورة شاملة (قدر  -دارفور (السودان) والقبائل العراقية

في مرحلة ثانية  .اإلمكان) حول موقع القبيلة من البناء االجتماعي والسياسي العربي

ھرة القبيلة واستمراريتھا في شكلھا التقليدي نحاول تبيان المعاني المستترة وراء ظا

الھرمي أو في أشكالھا الجديدة. يجمع بين أجزاء العرض خيط ماسك واحد أال وھو 

 ً  محاولة لمعرفة خصائص إرھاصات القبيلة وتأثيرھا على سيرورة المجتمع العربي راھنا

  . ومستقبالً 

  المشھد القبلي بين البارحة واليوم 

فھي الخاصية التي  -عنصر األكثر انزواء وداخلية في المجتمعات العربيةتعتبر القبيلة ال

تعطي للمجتمع العربي سمته المميزة مثلما تعطي اليوم الطبقة في أنصع تجلياتھا 

عندما كتب جاك بيرك مؤلفه الشھير  -التاريخية سمة المجتمع األوروبي وحجر زاويته

أشار  «عشر إلى القرن التاسع عشر المغرب العربي في دواخله من القرن الخامس»

 ً قصة جاك بيرك مع مصطلح القبيلة الذي الزمه طوال حياته كباحث  - إلى القبيلة رأسا

ً  عندما بعثه أبوه (وكان آنذاك مسؤوالً  م1932اجتماعي ترجع في البداية إلى سنة   ساميا

) إلى المناطق يةستعماراالتعنى بشؤون الجزائر في الفترة في الحكومة العامة الفرنسية و

 «طريق بو سعادة»على  «ضنةالحُ »النائية داخل الجزائر وبالتحديد منطقة السباسب في 

كتعبير كثر تداوله في العلوم االجتماعية  «السكان األصليين»ھنا عرف جاك بيرك أن 

)Indigeneous الصحراء والتل») تعني بدون ريب قبائل» .  

مركزية  ھو موقف نابع من سلطة -ني بالمعانيجاك بيرك تجاه ابنه غ والدإن تصرف 

ة تطمح إلى معرفة خبايا وخفايا المجتمع المحتل بھدف إحكام القبضة والسيطرة لّ تمح

 ً للرجل، لم يقم جاك بيرك بھذا الدور، إال أن موقف األب ليس  المطلقة عليه. إنصافا

رافد عسكري يحسم  الحمالت الكلونيالية تتكون عادة من رافدين أساسيين: غريبا: جلّ 

 ً يين وأخصائيي علم روبولوجرافد علمي يتمثل في فريق من األنثو الموقف ميدانيا

ولوجيا يمھدون للنصر العسكري عبر المعلومات والمقاربات العلمية التي االجتماع واألتث

تجمع وفق مناھج وتقنيات بحث ورصد للواقع. رغم ما اعتراھا من توظيف سياسي 

تعتبر ھذه الدراسات الكلونيالية إضافة علمية ال ، االستعماريةة الھيمنة قوامه خدمواضح، 

حظيت ھكذا القبيلة بدراسات عديدة في المغرب العربي في الفترة  -يستھان بھا البتة
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االستعمارية ألن حاجة المحتل كبيرة لمعرفة المجتمع من الداخل، سواء كان ذلك في 

لصحراوية والجافة أو في زواياه المستقيمة في ازواياه المنعرجة في منطقة السباسب 

يت المناطق الثانية أرض وسمّ  «السيبا»يت المناطق األولى أرض المناطق الحضرية. سمّ 

عادة ما تكون األولى مناوئة للسلطة تتميز بالمشاكسة وتعمل على  -«المخزن»(أو بلد) 

والية للسلطة القائمة وتعمل أما الثانية فھي م - تقويض أسس العمران الذي تحتضنه المدينة

  على توطيدھا وتنتفع من سخائھا، في المقابل، عبر المال أو الوظائف المتحصل عليھا. 

فھل  -ھذا ھو المشھد القبلي الذي ترجع أصوله إلى قرون عديدة خلت في المغرب العربي

اختراق  اختلف المشھد اليوم؟ ھل اختلف موقع القبيلة من المجتمع في نظر الذين يريدون

  المجتمع العربي ورصد مواطن القوة فيه ولكن كذلك مواطن الضعف عبر مقاربة داخلية؟ 

وفي الوقت  -فلنتمعن في ھذه األحداث وفي معانيھا، لكن ھذه المرة في المشرق العربي

  الحاضر. 

  المواالةالقبلية العراقية بين الممانعة و

السكان »مريكي في التعامل مع التي خاضھا الجيش األ «السياسية»بعد التجربة 

(نالحظ أن التشخيص االصطالحي لم يتغير قيد أنملة) في العراق عند  «األصليين

، اقتنع صانعو القرار في اإلدارة األمريكية أنه من م2003اكتساحه ھذا البلد سنة 

الضروري االعتناء بموضوع القبائل العراقية إذا ما أرادوا معرفة المجتمع العراقي من 

إلى  )ذھب العقيد آالن كينغ (موظف سامي بوزارة الدفاع األمريكية -داخله وفي داخله

بين قبائل العراق والجيش  «صلة عضوية»ة دقيقة وتتمثل في ربط العراق في مھمّ 

كانت منطقة العمليات األولى محددة وھي المنطقة الفاصلة بين تكريت  -األمريكي

فط التي تعبر ھذه المنطقة. بعد ھذه الفترة والقصد ھو حماية أنابيب الن وكركوك

من باحثين اجتماعيين عديدين ومن محللين مثل  «النصائح»األولى، أتت  «التدريبية»

الرئيس بوش بعدم إھمال العنصر القبلي حتى يحكم  انصح –إسحاق نقاش وأميتزيا كرم 

صعب جدا بسط القبضة على المجتمع العراقي وأضافوا: النصر العسكري سھل لكن من ال

تذكر الباحثون أن القبائل العراقية ومعظمھا من أصل عربي (من  -النفوذ على المجتمع

اليمن أو من الجزيرة العربية) قد قاومت في السابق االستعمار البريطاني خالل سنوات 

 - ر شوكة القبائل المقاومة رغم عدد الشھداء الذي يقاس باآلالف آنذاك. لم تكسّ م1920
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بعد أن قاومت القبائل  -مرعب بالنسبة لقدرات الفترة في الفتك والقتل آنذاكوھو رقم 

(عبد الكريم  م1958القبائل العراقية السلطة المنبثقة من ثورة واجھت  ،الملكيةاالستعمار 

  قاسم) ألنھا عملت على سلب القبائل من ممتلكاتھا العقارية. 

  مع القبيلة «البعث»حزب تعامل 

ً أما فترة البعث  عديدة حسب موازين القوى بين  فقد اتسمت بالصراع الذي أخذ أوجھا

األوساط الشعبية أو مدى في السلطة والقبائل ولكن كذلك حسب مدى عزلة الدولة 

الصراع المقنع والمستتر أما الوجه األقل -ھو الوجه األكثر تواتراً  -ارتباطھا بالمجتمع

ة. تمثل الصراع المقنع عندما عمد صدام فھو وجه المواجھة العنيفة والمكشوف تواتراً 

إلى كل الذين أراد أن يستعملھم  شيرة)حسين إلى إسناد صفة شيخ (أي رئيس قبيلة أو ع

وعملية  -ة والتي أبدت نوعا من المعارضة تجاھهضد الشيوخ الحقيقيين في القبائل المعنيّ 

من صفة الشيخ  فاإلكثار -عملية مقصودة مومتضخّ  تعميم صفة الشيخ بشكل انفالتي

اويا، خالمسندة بدون أرضية شعبية لصاحبھا يجعل من ھؤالء ومن الصفة نفسھا وعاء 

 المشايخلقد بلغ عدد  - ھتراء من مصداقيتھا لدى الشعب العراقيتفقد بفعل الزمن واإل

ھذا ما كشفت عنه  -شيخ قبيلة 7380مھا صدام حسين المزعومة، وجھاء القبائل التي وسّ 

ولة المنھارة للعسكر األمريكي الذي اعتبر المعلومة نفيسة جدا ستمكنه من أرشيفات الد

  العراق.  توظيفھا إلحكام قبضته على كلّ 

سمية ولم يفلح في معرفة حقيقة األمر إال بعد أن اتصل اد آالن كينغ من ھذه القائمة اإلاستف

ً شيخ قبيلة منھم من ھو على رأس قبيلة حقّ  3300ـب عملية إغراق صفة ومنھم من تمتع ب ا

شيخ فقط، استنادا إلى القائمة  100والنتيجة ھي أن  -الشيخ على يد صدام حسين

  المذكورة، اعتبروا صادقين في مزاعمھم. 

أما الشكل الثاني من التعامل مع المشائخ القبلية في فترة البعث فيتمثل في المواجھة 

صدام حسين الملح لدى لت ھذه المواجھة في طلب تمثّ  -وغير المقنعة - الصريحة

العراقيين بأن ال يقدموا صفتھم القبلية في ھويتھم. بدأ صدام حسين بنفسه عندما أزال 

من ھويته وأصبح يلقب بصدام حسين فقط. لقد اتسم العقدان المتصالن  «التكريتي»نسبة 

) بكل ما تحمله من 1990بھذا المعطى حتى أتت العشرية الموالية ( م1980و 1970

ت خارجية، عمد خاللھا صدام على توخي المرونة إزاء المسألة القبلية، والھدف مواجھا
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واضح وھو استرجاع اللحمة بين الشعب (بقبائله) وبين البعث والدولة المھددة من قبل 

إلى واجھة الحياة االجتماعية في مناسبات  القبيلة األعداء الخارجيين. عادت حينئذ

أفراح الختان. ولقد عمدت بعض الصحف الموالية للنظام أو في  االحتفال بالزواج مثالً 

البعثي إلى الثناء واإلطراء على قادة القبائل في مواجھتھم للقوى األجنبية عبر التاريخ منذ 

  الفترة السومرية إلى الفترة الصدامية. 

مشھد القبيلة ھذا كما رأيناه في العراق خالل الفترة الراھنة ھو إذن نفسه المشھد كما 

  . رأيناه منذ قرون خلت في جبال األطلس بالجزائر

سواء كان في قمم األطلس، في سباسب الصحراء أم على ضفاف الفرات، المشھدان في 

، كما حاولنا تقديمھما عبر )الجزائر (المغرب العربي) وفي العراق (المشرق العربي

أو اإلمبريالية) والدولة (مقاربة الزمن الطويل، مفعمان بطبيعة القوى الفاعلة: االستعمار 

الوطنية (إن وجدت وعرفت تحت ھذا النعت) والقبيلة: قوى خارجية مھيمنة، قوى 

مسيطرة وقوى محلية (القبائل) تتلون وظيفتھا التاريخية حسب ميزان القوى إما  «وطنية»

  . واليةمانعة أو مُ مُ 

  القبيلة وجدلية الممانعة والمواالة 

  : القبائل الشيعية في العراق

في جدلية الممانعة والمواالة يختلف شكل التعامل القبلي الشيعي مع منظومة الحكم عما 

 ً ً  ھو عليه بالنسبة للسنة وذلك في جانب واحد. وھو أن للشيعة تنظيما ً  دينيا مما  أكثر إحكاما

وھذا التنظيم ھرمي أي أنه قد أعطى القبائل الشيعية منذ الوھلة  -ھو عليه بالنسبة للسنة

ا كانت مّ ولى من اندالع الحرب ومنذ أن بدأ االحتالل، قدرة ونجاعة في الفعل أكثر ماأل

تعامل آية هللا السيستاني مع واقع االحتالل من موقع ضرورة  -عليه القبائل السنية

له اجتماعيا وإيديولوجيا وكذلك من موقع تغذية األمل في أن إضعاف صدام حسين وما يمثّ 

  لعليا في العراق. يستلم الشيعة السلطة ا

 دفَّةتجاه األمريكان المدة الضرورية إليصال المالكي إلى  «المحتشمة»دامت ھذه المواالة 

عون بإعطاء الشيعة الفرصة التاريخية للتربع على دفة وكان األمريكيون يتوقّ  -الحكم

الحكم، ولو بطرق انتخابية وبعد وضع آليات دستورية لذلك، كانوا يتوقعون أن تنشب 
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آنذاك الحرب األھلية على مصراعيھا وخاصة من طرف السنة الذين رأوا أنفسھم قد 

أزيحوا بطرق لبقة وشبيھة باألساليب الديموقراطية (انتخابات، دستور، قوانين، تراتيب، 

  تقاليد استشارية). 

ة المواالة الصريحة ھذه والتي دفع ثمنھا آية هللا السيستاني لدى لكن بعد انقضاء مدّ 

فته، بدت القبائل الشيعية تتحفظ تجاه سلوك آية هللا السيستاني في موقفه الموالي طائ

لالحتالل في مرحلته األولى. من ھنا عمدت القبائل الشيعية إلى االلتفاف حول جيش 

إال أن ھذا الترتيب الزمني  -ھكذا طرأت الممانعة بعد المواالة -وااللتحام بهمقتدى الصدر 

 ً ، إذا ما للممانعة، ھو ترتيب نسبي جداً  للمواالة تاله زمن ثانٍ  والً أ الذي يفترض زمنا

تحالف، أو لنقل شبه مواالة متواصلة، فإن ذاته  اعتبرنا أن وصول المالكي ھو في حدّ 

 ً ً  عنصر الممانعة يصبح غائبا ة في الساحة الشيعية المؤسسة حكوميا، لكن رغم صحّ  تماما

ر الصراع الذي دارت رحاه بين جيش مقتدى الصدر ھذا التصحيح في الرؤيا، يمكن اعتبا

في النجف وبين جيش وشرطة المالكي بمثابة دليل على أن عنصر الممانعة قائم لدى 

  القبائل الشيعية. 

يجب القول ھنا أن عنصري المواالة والممانعة متداخالن ويصعب فصلھما وتحديد 

. بفعل ھذا التداخل المتزامن بين «ممانعة»وإما  «مواالة»مراحل منفصلة تماما تكون إما 

طرأ أول شرخ في االئتالف القبلي الشيعي، أي عندما بدأت  «المواالة»و «الممانعة»

بعض القيادات الشيعية تأخذ حذرھا من مواقف آية هللا السيستاني الموالية لألمريكان في 

مثل في المواجھة فيت أما الشرخ الثاني، األبرز للعيان واألكثر دماراً  -الفترة األولى

من خالل الحرب الضروس التي اندلعت بين  «رسمية» العسكرية التي أخذت أبعاداً 

، محدداً  المالكي كرئيس للحكومة، يعتمد على فصائل قبلية عديدة يلعب فيھا الشيعة دوراً 

  خرى. أمن ناحية، وبين جيش المھدي في النجف من ناحية 

  القبائل السنية في العراق 

ا سبق مدى مواجھة القبائل لظاھرة االستعمار واستشھدنا بالتضحيات التي مذكرنا في

عناصر الممانعة لدى  -قدمتھا في صراعھا ضد البريطانيين منذ بداية القرن العشرين

لية على عنصر المواالة، علما بأنه ال لكننا سنركز في الفترات التا -القبائل السنية ثابتة

  الناحية. تمتاز طائفة على أخرى من ھذه 
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ة في بداية االحتالل وذلك عندما اقترحت برز عنصر المواالة لدى بعض القبائل السنيّ 

 ً وتحمل الرئيس الجديد  -للنظام العراقي الجديد قبائل الشمر القائد غازي الواعر رئيسا

يقال أن قبيلة الشمر تعد  -أعباء الفترة االنتقالية وما تحمله من خضوع لالحتالل األمريكي

لكن ثمة من يعتبره مبالغ فيه  - ثمة من يعتبر ھذا الرقم أدنى من الواقع -ألف نسمة 600

(مثل األستاذ سعد ناجي جواد السعتي من جامعة بغداد) مھما كان العدد فھو كبير ويدل 

على أن القبيلة برمتھا انصاعت وراء ممثلھا بدون تململ، ولو جزئي وخاص بجزء فقط 

الصحف بعد فترة االكتساح وبداية بسط النفوذ األمريكي إلى أن من القبيلة. كما أشارت 

ر ت ظھر المجن وأصبحت تعبّ بلتعلن بيعتھا إلى صدام حسين قد ق نفس القبائل التي كانت

  . وھو سّني ،عن والئھا بكثير من الصخب إلى إياد العالوي، الوزير األول آنذاك

ً  اً نفس السلوك المتواطئ لدى القبائل التي لعبت دور في تسريح الرھائن من قبضة  حاسما

صرح الشيخ ھشام ناجم الحسن الدليمي أنه تدخل مع قبيلته  م2004المقاومين. ففي ربيع 

). تلعب روسيمن أصل  2من أصل ياباني و 2(المحامدة) لتحرير الرھائن األربع (

طراف، في القبيلة ھنا دور العارف بخفايا المجتمع، في األزقة واألروقة المترامية األ

المدينة وفي الغابات الشاسعة وكل أماكن الظل والظالم، وذلك عبر شيخھا، األب الراشد، 

ر، والمستبد الصالح، تتنازع في شخصيته الضراوة والحنية واألخ األكبر، والعجوز الموقّ 

فھذا المسمى الضاري على القائد رئيس قبيلة بني عامر في منطقة  -على حد السواء

قة) يتدخل أمام صحفي ألف نسمة حسب بعض التقديرات غير الموثّ  250 تعدّ ية (الراشد

نزاعات حلت بين فخذين من نفس القبيلة وكان  لفضّ  ،أتي لزيارته ،جريدة أوروبية

وھذا دليل على مدى تغلغل القبيلة في القضايا االجتماعية  - الخصام قد نشب حول امرأة

  السائدة في المجتمع. 

مواالة التي تمارس على الساحة االجتماعية، ثمة مواالة أخرى تمارس عالوة على ھذه ال

على الساحة السياسية وفي بعض األحيان عبر الوسائل األكثر ضراوة أال وھي الوسائل 

  حة. المسلّ 

فجزء ھام من القبائل السنية وافقت على تكوين مجلس  -وھنا ال تمتاز طائفة عن أخرى

غير المعلنة مكافحة تنظيم القاعدة. وھو تنظيم تعتبره شريحة  اإلنقاذ باألنبار ومن أھدافھا

ن يقول البعض إن ھذا المجلس قد تكوَّ  -ھامة من المجتمع العراقي حركة مقاومة وطنية
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بإيعاز أمريكي بھدف تخفيف حدة الھجمات القبلية السنية ضد الجيش األمريكي وتحويلھا 

شكلت النواة الصلبة في حركة المقاومة  باتجاه تنظيم القاعدة، علما بأن األنبار قد

لالحتالل، كما أن األمريكيين حاولوا جلب بعض الوجھاء من القبائل التي كانت موالية 

وال يمكن فھم وتفسير ھذه اإلرھاصات  -تقليديا إلى صدام حسين في مقاطعة صالح الدين

ات االحتالل األولى، المعاكسة لوجھة سير المقاومة السياسية الشاملة، السائدة خالل سنو

إال إذا اعتبرنا القبيلة قادرة على تكييف مواقفھا حسب اللحظة (أي ما يعبر عنه في 

  المنطق العسكري: التكتيك). 

ما كان ينتظره األمريكيون من محاولة زج جزء ھام من السنة في حملة لمكافحة 

) أي دفع dominos(أو ما يسمى اإلرھاب) ھو تطبيق نظرية لعبة الدومنو ( «القاعدة»

قطعة ثقيلة من القطع االجتماعية الفاعلة إلى الدخول في صراع مع قطعة مماثلة أخرى، 

  وھكذا تنھار فصائل التحالف عبر حرب داخلية تدور رحاھا بين القطع السنية. 

انطلق التدبير األمريكي في مساعدة السنة على تنظيم وتجميع جھودھم عبر إنشاء مجلس 

ھذا المجلس امتدادا لنشاطه السياسي عرف  - ) بالرماديم17/9/2006نبار (اإلنقاذ باأل

نفس االمتداد طال بعقوبة في  -بقيادة عبد الستار أبو ريشة «صحوة األنبار»عبر تأسيس 

منطقة ديالة. واعتبر األمريكيون أن مشروعھم القاضي بزج القبائل السنية في صراع 

وتوطد أمل النجاح  -بشكل غير مباشر سينجحضد القاعدة ومعاضدة الجيش األمريكي 

اتفاقية تكريت (موطن والدة صدام حسين) في  «وجھاء القبائل»ع كثير من عندما وقّ 

  منطقة صالح الدين. 

إال أن األحداث التاريخية عارضت ھذا األمل بما أن محاوالت قائد المجلس الجديد الشيخ 

ادة من طرف قبائل تكريت بالذات. حامد إبراھيم سالم الجبوري قد وجدت معارضة ح

 -«البجات»، أي من قبائل أبو ناصر «بيجي»الشيخ من قرية قريبة من علما بأن أصل 

وسط تكريت وأجمعت كل القبائل الحاضرة  «جامع صدام حسين الكبير»انعقدت ندوة في 

ة بعد أيام قليلة، دمر رجال المقاوم -على رفض القبائل القطعي للمشاركة في المجلس

  من أبنائه.  4السنة منزل الجبوري وخطفوا 

في مرحلة الحقة، بعد كل ھذه األحداث، صرح قائد مجلس اإلنقاذ باألنبار، الشيخ علي 

حاتم الدليمي أن الحكومة ال تساعد المجلس على القيام بمھام موحدة وھو الذي يعد في 
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بار. ذلك أن الحكومة تريد ألف مقاتل كلھم ينتمون إلى القبائل السنية في األن 32صفوفه 

ً خوف فرادىأن تتعامل مباشرة مع القبائل  اء يصعب ية وحدة صمّ من أن تشكل القبائل السنّ  ا

  بعدھا التعامل معھا. 

خالصة القول ھو أن الممانعة والمواالة في المشھد العراقي تدل على انخراط القبائل 

يف أن األرضية التي تتحرك في سترى في الملف السوداني ك .القوي في المسار السياسي

إطارھا القبائل في مرحلة أولى ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية (العشريتان المتصلتان 

) وفي مرحلة ثانية ذات طبيعة سياسية واضحة لم تتوان باستعمال م1980و 1970

  السالح والعنف والشراسة. 

  القبيلة السودانية والمطلبية االقتصادية االجتماعية 

ماليين نسمة  6و 5اول قبائل دارفور دون سواھم يتراوح عدد سكان دارفور بين سنتن

يتوزعون إلى قبائل إفريقية وقبائل عربية إال أن ھذا التوزيع الثنائي فيه كثير من 

كثيرة ھي القبائل اإلفريقية األصل  - من ذلك داً يألن الواقع أكثر تعق - االستقطاب

وثمة مع ذلك قبائل  - على كونھا اعتنقت دين اإلسالم عالوةوالعربية النطق والثقافة 

ثابت عبر الزواج  العربية أخرى إفريقية مسيحية لكن عنصر التداخل مع القبائل

  والمصاھرة. 

تعمل على تعرية  كتاباتنا األكاديميةلذلك من الصعب اإلبقاء على التوزيع الثنائي (كل 

رصد المتداول في جل التقارير والصحف إال أن ال )،الثنائيللتوزيع  سطحيةالصفة ال

وھذا ما تفرضه تقنيات الدعاية  التسطيحومختلف األدبيات، تعمل باتجاه التبسيط و

  السياسية واألساليب اإلشھارية التي تخضع لھا جل الوسائط اإلعالمية. 

 لفھم طبيعة القبيلة السودانية علينا أن نعود إلى ظروف العيش والمحيط الطبيعي. يتميز

المحيط البيئي بندرة المياه، بتقلص األنشطة الفالحية بسبب التصحر عالوة على الجفاف 

وغياب العلف الحيواني، تعتبر ھذه العناصر آفات قاتلة إذا ما علمنا أن االقتصاد القبلي 

في دارفور يعتمد على تعاطي الفالحة الصغيرة بالنسبة للقبائل المستقرة وعلى الرعي 

(إبل وبقر) بالنسبة للقبائل الرحل، يتبين من ھذا الرصد أن المحدد في  وتربية الماشية

البحث عن مورد الرزق ولقمة العالقات السائدة تاريخيا بين مختلف القبائل ھو عنصر 
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ل في النزاعات تتنزّ  نسيج القبلي السوداني مأساويته إذوھذا ما يضفي على ال -العيش

   غريزة البقاء.مرتبة 

نى من التعليم والتمدرس في مختلف مستوياته بشكل معمم ألمكن التخفيف لو توفر حد أد

 واقل منمن وطأة المحيط القاسي إال أن نسبة التمدرس ال تتجاوز الثلث بالنسبة للبنات 

  ) بالنسبة للذكور. 44.5النصف (

بقيت  وقسوة المحيط في غياب شحن الثقافة والتعليم بشكل كاف للسيطرة على الطبيعة

كيبة االجتماعية اإلنتاجية مرتھنة بإمكانيات األرض الضعيفة وبما يسمح به االقتصاد التر

الرعوي الذي ال يتجاوز سد الجوع في أحسن الحاالت، لذلك يمكن اعتبار االقتصاد القبلي 

 ىفي دارفور اقتصادا يتركز على الكفاف وال يفتح على عمليات التراكم البدائية وھي أول

  د النامي. مرتكزات االقتصا

في إطار الظروف االقتصادية ھذه ال يمكن للتركيبة االجتماعية بدارفور أن تتجاوز 

التقسيم الشرائحي للسكان المنتجين إلى شريحتين رئيسيتين اثنتين: شريحة الفالحين 

سم نشاطھم باالستقرار مع استعمال تقنيات ووسائل إنتاج تقليدية الستغالل يتّ والصغار 

ة ثانية تتكون من مربي اإلبل والبقر ويتسم نشاطھم بالترحال بحثا عن األرض، وشريح

  الماء.وقطيعھم من الكإل  ظروف أفضل لتمكين

يحمل الوصف الذي قدمناه حول الظروف البيئية والطبيعية المحيطة وحول طرق تنظيم 

المجتمع إلى شريحتين أساسيتين، وھو وصف اعتمد على معطيات موثقة، يحمل ھذا 

  ف ضمنيا أسبابا عديدة لالنفجار االجتماعي. الوص

يمكن اعتبار مأساة لقمة العيش وتنزلھا في مرتبة غريزة البقاء السبب األول لھذا الوضع 

االنفجاري الموضوعي، أما السبب الثاني فيتمثل في عدم توفر تأطير تعليمي وتثقيفي 

  يمكن الخروج من دائرة الجوع والعطش. 

قبائل وقد يستمد لذان كانا وراء الطابع العنيف في العالقات بين الھذان السببان ھما ال

في العالقات القبلية في دارفور) شرعيته الموضوعية من ھذه المعطيات الطابع المسلح (

الخارجة عن دائرة السيطرة الفردية أو السيطرة الجماعية القبلية بل ھي من مشموالت 

الجھوية الساھرة على التأمين الغذائي األدنى على الدولة المركزية أو الدوائر السياسية 

  مستوى القوت اليومي. 
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بعض المسائل البيديھة حول  لذلك نرى أن النزاعات بين القبائل في دارفور تحوم حول

  . حرية االنتجاع والترحالو، عيمناطق الروآبار الماء، نقاط 

السلم بين القبائل في دارفور ھي مة بآليات الخالف والوفاق، والحرب ودات المتحكّ حدِّ فالمُ 

باألساس محددات اقتصادية معاشية، وھي نفس المحددات التي نجدھا تتحكم بالعالقات 

القبيلة المصنفة بكونھا فالحية مستقرة،  -  داخل – ة واحدةلالفردية والجماعية داخل قبي

ية وعلى ثمة خالفات حادة حول السيطرة على الموارد المائية وعلى الملكية العقار

نفس المشھد المتأزم الذي نجده في القبيلة اإلفريقية التي تتعاطى  - مصادر الرزق والثروة

، داخل القبائل العربية الرعوية المتكونة من البدو الرحل الذين الھولالفالحة نجده بنفس 

  يعيشون من تربية اإلبل والبقر. 

غداة االستقالل في الخمسينات من لذا من البديھي أن يتميز العقدان االثنان المتصالن 

القرن العشرين بالحاجة االقتصادية الماسة وبالمطلبية االجتماعية الملحة. في ھذين 

العقدين لم تكن المطلبية موجھة نحو طرف (الدولة بشكل خاص) كعالقة عمودية تسود 

ئل المركز (الخرطوم) بالتخوم، بل كانت تعاش على المستوى األفقي في عالقة القبا

ببعضھا في شكل ثنائيات صراعية كان الخط الرئيسي فيھا يسير وفق الصراع بين قبائل 

عربية وقبائل إفريقية، وكان الخط الثانوي فيھا يسير وفق تناقضات داخلية بين القبائل من 

نفس الصنف (حسب ألوان الطيف القبلي الذي أشرنا إليه عند تعرضنا لضرورة تجنب 

دأ التعقيد الذي تتسم به التشكيلة القبلية الدارفورية) وحتى داخل القبيلة الثنائية واحترام مب

نظرا لھذا الجانب األفقي الطاغي على الجانب العمودي في أشكال التعبير عن  - الواحدة

الحاجة كانت فترة العقدين المشار إليھما تتسم بالمطلبية االقتصادية واالجتماعية بدون أن 

  السياسي مع السلطة وال حتى بين القبائل نفسھا. يستفحل خاللھا الصراع 

  بوادر وأطر التصعيد السياسي 

  أو التعامل بالحسنى كمنطلق  «الفھد»الرجل 

نذكر  «اإلفريقية»من أھم القبائل  - قبيلة حسب التقريب 80يضم دارفور  إجماالً 

.... ومن المساليت، داجو، برتو، زغاوة، ميدوب، ميما، بوجو، تامة، مراريت، تنجور

أھم القبائل العربية نذكر ھبانيه، بني حسين، زيادية، بني ھلبة، حمر، خزام، خوابير، بني 

عالقة ھذه القبائل ببعضھا عالقة  ، دجاومة، رزيقات، معاليه، ...إلخجرار، محاميد
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لكن عندما لم تعوم المنطقة باألسلحة كانت  - لألسباب السالفة الذكر متوترة نظراً 

قوم على أرضية النھب المتبادل والسطو على الخيرات والممتلكات والغلبة النزاعات ت

خالل ھذه الفترة كانت بعض  - السلطة المركزية الستتباب األمن لخلألقوى إلى أن تتد

  األعراف والتقاليد تستعمل وخاصة في المناطق النائية. 

بين أفخاذھا العديدة، كانت الخالفات والنزاعات بين القبائل وحتى داخل نفس القبيلة، 

قبيلة، لدى وجھائھا، كبار السن، قادة يتحلون بشيء من الوھرة المجلس إطار تطرح في 

وھي كلھا وساطات تتدخل بالحسنى وتتوخى  -والوقار وحتى الكاريزما في بعض الحاالت

وحتى ولو وصلت  اعتبار للمصلحة الجماعية، ...إلخاألساليب السلمية من نصح وإقناع و

الخالفات إلى ذروتھا فال تغدو أن تتجاوز األدوات الحربية التقليدية وھي أدوات  حدة

ولم تتطور رغم القرون العديدة التي عاشتھا ھذه القبائل في النزاعات  «بسيطة»

لم تتجاوز ھذه األسلحة التقليدية مستوى الرمح والنبال  -والخصام والتناحر المستمر

ت إلى ذروتھا لكن ما ھو معمول به تقليديا في كثير ھذا عندما تصل النزاعا - والعصي

كتب إيفانز برينشارد عن قبائل النور بالسودان سنة  -من القبائل فھو تفعيل الوساطات

تحدث عن أسلوب تقليدي، قد نعتبره اليوم، مقارنة باألساليب المستعملة اآلن  - م1937

تحدث األنتروبولوجي عن  -«احضاري»(أسلحة أتوماتيكية وغيرھا من األسلحة النارية) 

وال يرمز ھذا اإليحاء  -أي يحمل فوق جسمه جلد الفھد «الرجل الفھد» «وساطة»

الرجل »الشرط المطلوب من  -بل العكس - بالحيوان المفترس إلى ضرورة استعمال القوة

لكي تقبل وساطته وتنفذ النصائح التي سيسدي بھا لفك النزاع ھو أن يلتزم بالھدوء  «الفھد

  ويتوخى األساليب السلمية: الكالم الطيب، اللين، اللطف. 

خصال عديدة يذكرھا العالم البريطاني وتصب كلھا في مبدأ مشترك اتفقت عليه القبائل 

  لحل خالفاتھا أال وھو التعامل بالحسنى قدر اإلمكان. 

أن نركز  ال يعني كالمنا ھذا أن القبائل ال تعرف العنف في تعاملھا مع بعضھا، لكن نريد

على أن القبائل قد طورت أساليب عديدة لفك نزاعاتھا من بينھا ھذه األساليب التي تعتبر 

حضارية ومن األجدى تشجيعھا وإرساء أصولھا وفروعھا وإن أمكن العمل على تعميمھا 

بدل تعويم المنطقة بالسالح، وھو االتجاه المعاكس الذي عرفته المنطقة وليس االتجاه 

على الدولة الوطنية اليوم مھمة استرجاع قيم  -في إتيقية التعامل بالحسنىالذي تنخرط 

التعامل بالحسنى وتعميم نشرھا داخل ھاته القبائل عبر الكتب المدرسية والوسائط 
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التعليمية والتربوية منذ المحضنة إلى الجامعة. ولكن ھذا العمل السھل، وھو سھل ممتنع 

عجلة النمو بھاته المناطق ات جسام يتمثل في دفع على المستوى السياسي، يتطلب تضحي

خالل عشريتين على  دؤوباَ◌ً  من خالل أرضية تربوية تعليمية يتطلب جني ثمارھا عمالً 

ة بالوعود إلرساء تنمية يخالفا لھذا التوجه اإليتيقي والذي قد يصلح كأرضية ثر -األقل

  األمن بقوة السالح. محلية صلبة، طورت السلط السياسية بشكل عام منطق ضرورة 

  التصعيد السياسي، أطره ومراحله 

 ً  يمكن اعتبار الظروف الطبيعية والبيئية والمناخية القاسية جداً  بناء على ما ذكرنا سالفا

ً  إطاراً  ً  موضوعيا ً  أوليا ً  ومنطلقا لتطوير إمكانيات التعامل حسب يمھد بشكل فاعل،  بنائيا

يجب القول ھنا أن اإلطار  -العنف المسلح إلى العنف وحتى إلى مبدأ القوة وصوالً 

خالل قرون عديدة كان المتسبب في  -المناخي تغير عما كان عليه سابقا -الطبيعي البيئي

 ھذا الوضع الطبيعي قوانين طبيعية مالزمة للحياة الصحراوية، في مناطق السباسب أو

األراضي الرملية التي  سم جغرافيتھا بكثرة األراضي الصلبة والجافة أوار التي تتّ صألما

ال تنتج إال القليل. أما الكوارث الطبيعية فتأتي بشكل فجئي ولكن بدون انتظام، أما اليوم، 

عالوة على قوانين الطبيعة المتسببة، ثمة مسببات أخرى طرأت منذ عقود بشكل حاد أال 

ي النسبي الطبيع نزوھو مسؤولية النشاط الصناعي المكثف ببلدان الغرب في فقدان التوا

ل مناطق العالم ومنھا مناطق القطب الشمالي والجنوبي وكذلك المناطق الصحراوية جفي 

 -  البيئية – على حد السواء. نفھم من كل ھذا إذن أن األسباب التي تحدد األطر الطبيعية

المناخية أصبحت متعددة المستويات وال تقتصر على العنصر والفعل المحلي بل تتعداه 

  ة. العناصر العالميّ  وأھّمھا إلى عناصر أخرى

المناخي، تجدر اإلشارة بل يجدر التركيز على  - البيئي – عالوة على اإلطار الطبيعي

ال وھو العنصر الخارجي يمھد للتصعيد في العالقات بين القبائل وداخلھا أ عنصر ثانٍ 

بحث عن الالموضوع مغيب من التحاليل ومن ھذا المتمثل في تعويم المنطقة بالسالح. 

األسباب رغم خطورته ولسائل أن يسأل: أألن الغرب ھو الذي يصنع ويتاجر بالسالح ھو 

 ىظتحالسبب في تغييب المسألة؟ ھذا السؤال يستمد مشروعيته من كون القضايا التي 

ال تملك  -ھي عادة القضايا التي يوافق على طرحھا أو يبادر بطرحھا الغرب بالطرح

ليس لھا صحف عالمية،  -ليس لھا منابر -في طرح القضايا ةبلدان الجنوب، عادة، المبادر
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 حيجب أن تطر يشكاالت والقضايا التالعالمي وتحدد مالمح اإل «الرأي العام»تنفذ إلى 

جد صاحب اطرح القضايا العادلة مرتبط بمدى قوة تو - لةظھنا تكمن المع - وكيف تطرح

 ً على الساحة العالمية. بإمكاننا تقديم الحجة الدامغة على أن التصعيد  الحق وحلفائه إعالميا

قد يرد البعض أن  -نوعية محددة عندما عومت المنطقة بالسالح الفتاك قد أخذ أشكاالً 

مائدة الصالحة للشراب وللري، وشح الجفاف المدقع وشح الموارد المائية وتقلص ال

ع البحيرات الجبلية والسھلية واستفحال التصحر، كلھا عناصر بيئية قاألدوية، وانحسار رُ 

  حددت مصير المنطقة نحو عنف في التعامل القبلي ال مناص منه. 

ة بين القبائل وأھم الخالفات تقع بين يھكذا يجب إذن أن نفسر أصول الخالفات الضار

ھذا الرأي يفسر أن اآلفات  -  ر)المستقرة (فالحية) والقبائل الرحل (إبل وبق القبائل

طبيعية في العھود البائدة كانت قاسية على اإلنسان إذ ال عالج فيھا ألنھا ليست من صنع ال

اإلنسان بل من فعل الطبيعة. أما السالح وترويجه فھو من صنع البشر ودوره في تأجيج 

   د.طرق فك النزاعات محدّ 

عالوة على ھذين العنصرين اللذين يعطيان مالمح إطار التصعيد، ثمة عنصر ثالث أال 

وھو انسداد األفق أمام القبائل للخروج من دائرة االستحالة، إذ يعتبر العنصر األول (قسوة 

الطبيعة) مستحيل على القبائل تغييرھا وتحويلھا باتجاه آخر يمكن من اإلكثار من الثروات 

مواطن رزق جديدة. ھذا العنصر موكول إلى الدولة المركزية وإلى الدوائر ومن إيجاد 

  ة. ھنا تطرح قضية التنمية كمانع الستفحال الوضع وما يؤدي إليه من تصعيد. الجھويّ 

تشير المعلومات واألطروحات المتوفرة إلى عدم قيام الدولة المركزية بدورھا بالقدر 

ً الكافي، أي القدر الذي يمنع من تطو بأن نفس الدولة، ھي في  ر النزعة إلى التصعيد علما

حد ذاتھا محاطة بمطامع دولية وإقليمية وتحدياتھا الخارجية ال يستھان بھا إال أن التفكير 

  السليم يفترض أن تمنع الدولة الوطنية إمكانات استغالل القوى العظمى للوضع الداخلي. 

  التصعيد ومراحله 

ل في دارفور تنشب بشكل متواتر مثلما ھو الحال بالنسبة لكل كانت الخالفات بين القبائ

والشكل السائد، لكل النظريات تؤكده، ھو النزاع الثنائي. أبرز روبرت  - ظاھرة قبلية

مانطانيو عالم االجتماع واألنتروبولوجيا الفرنسي، ھذه العالقة الثنائية والتي تؤسس 

وتوازن القوى يوحي بالرقابة المتبادلة  - امحسب رأيه لتوازن القوى في النسق القبلي الع
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قول إن نوقد نعتبر نظام الرقابة المتبادلة قيمة سياسية و -التي تكنھا كل قبيلة إلى جارتھا

والتجاوزات ونشر  اتءوھو مبدأ يمنع االعتدا -األنظمة الجمھورية تقوم على ھذا المبدأ

عن  م1927كتابه الذي صدر عام  م الفرنسي فيعالِ الة إذن أن يتحدث بال غرا - الضيم

ه حبعد دراسته لقبائل البربر في األطلس بالمغرب األقصى. ما طر «جمھوريات بربرية»

ھذا الباحث ھو إذن بمثابة إمكانية أخرى، بديلة حسب رأيه عن نزعة التصعيد التي 

ولوجي قد سنراھا لدى القبائل الدارفورية. وھذا دليل على أن القبائل تتمتع بمخزون أنتروب

تستطيع توظيفه، في ظروف ومالبسات مواتية، لفائدة تأسيس نسق أو نظام عام يؤمن 

العيش للجميع وھذا ما انكبت عليه دراسات عديدة في إطار التساؤل الجوھري: ھل 

األنظمة السياسية السائدة في العالم اليوم مشيئة بشرية ال مناص منھا أم كان باإلمكان، 

جتمعات البدائية والقبلية، تصور بديل آخر، القبيلة محطة فكرية أساسية عند تتبع تطور الم

) أدت إلى «األطر»للبحث عن البديل، إال أن األوضاع العامة (ما أشرنا إليه تحت عنوان 

  خالف ذلك. 

) على مبدأ الثنائية Robert Montagneيعتمد النموذج الذي وضعه روبارت مونطاني (

ھذه الثنائية تتجسم في كون  -جبال األطلس بالمغرب األقصى في النزاعات القبلية في

يتميز نموذج الباحث الفرنسي باالستقطاب الثنائي. بھذه  - النزاع يضم قبيلتين اثنتين

المناسبة نطرح، في ما يخص دارفور وخصائصه القبلية، فرضية جديدة تتجاوز بدون أن 

ت في دارفور قد تتجاوز الثنائية وقد تعاكسھا آليات االستقطاب الثنائي بما أن النزاعا

تطال قبائل عديدة. ھذه الفرضية يبررھا الجدول المرافق. تاريخ الخالفات حافل بالثنائيات 

العدائية المتعددة األطراف. نعتمد في وضع ھذا  تغييب العدائية في دارفور لكن بدون

 Davidفيد ھويل (الجدول المتعلق بتاريخ أھم النزاعات على الورقة التي وضعھا دا

Hoile  انظر قائمة المراجع) والتي تتناول ھذه النزاعات منذ الخمسينات ولقد رسمنا

ين عليھا قراءتنا لألحداث فحدود المراحل وتصاعدھا بعد االطالع على ھاته الورقة، مض

مين في ذلك الثوابت النظرية الراھنة المتواجدة على وللمسار التاريخي الملموس محكّ 

  العلمية في مواد األنتروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم السياسة.  الساحة

كانا مشحونين  في دارفور )م1980-1970صلين (يالحظ المرء أن العقدين المتّ 

  بالنزاعات ذات الطابع االقتصادي وأبعادھا، باألساس اجتماعية. 
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ً دطن المجتمع الذي ھو، تقليوھنا تحصر م «اجتماعية»كلمة  تفترض ئرة ال اد ،يا

ضرورة الدائرة السياسية. لذا نستعمل ھذه الكلمة في مدلولھا االصطالحي وليس في لبا

  مدلولھا األدبي أو مدلولھا الدارج لدى العموم. 

نسوق ھذه التوضيحات بناء على الدراسات األنتروبولويجة والسوسيولوجية التي ركزت 

ً  مدلوالً  «المجتمع»على ضرورة إعطاء  أو من بعيد  عما يمت من قريبيميزه  اصطالحيا

 ُ وآباؤه المنظرون كثيرون)  مثالً  Pierre Clastresنظر دراسات  إلى مفھوم السياسة (ا

  مفھوم السياسة.  «الدولة»وخاصة إذا ما اعتبرنا الدرجة القصوى التي حازت به 

ً  )م2003-1990( أما المرحلة الموالية ء مرحلة التصعيد السياسي، يالحظ المر فھي رأسا

مرة إلى نزاعات سياسية كموضوع للعالقات القبلية ل ألوّ يشار  -م1989سنة أنه منذ 

ألن السنوات الموالية ستؤكد على ھذه النزعة  للمرحلة الالحقة ھذه السنة منطلق -المتوترة

  كما نتبين ذلك من خالل المعطيات التالية: 

  نات من القرن العشرين: ثالثة نزاعات رئيسية دعمت االتجاه التصعيدي خالل التسعي

  : نشأة جيش التحرير الشعبي بقيادة داود بالد م1990

  : نزاعات كبيرة بين كبريات القبائل: الزريقات وزغاوة. م1996

  : نزاعات كبيرة بين المساليت وبعض القبائل العربية. م1999إلى  1997

السالح بشكل ه استعمال قت توجّ زت وعمّ وتجدر اإلشارة ھنا أن التسعينات قد عزّ 

مع استعمال السالح المستفحل نالحظ  - ستفحل، فاق استعماله خالل العقود المنصرمةم

  نزعة تكوين حركات سياسية تتقاطع برامجھا مع المعطى القبلي. 

تعتبر المرحلة الثانية ھذه، مرحلة التصعيد النوعي، بسبب االستعمال المستفحل للسالح 

لى مرتبة العمل السياسي، مرحلة خطيرة إذ انعكاساتھا وبسبب ارتقاء القضايا القبلية إ

  تتجاوز حدود دارفور وحتى حدود السودان. 

وھي مرحلة زج النزاعات القبلية في ......) -2003(وھنا تأتي المرحلة الثالثة واألخيرة 

مفتوحة لشتى التدخالت، تدخل الجوار (التشاد وجمھورية  -دائرة إقليمية ودولية واسعة

ا الوسطى)، تدخل األقارب واألقرباء (في شكل جامعة الدول العربية أو الوساطات إفريقي

) تدخل م2007التي قامت بھا ليبيا لتقريب وجھات النظر بين التشاد والسودان خالل 
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 «مبدأ»باسم حقوق اإلنسان وھو  «حق التدخل»مى تحت مظالت عديدة ( ظالقوى الع

فرانسوا ميتران فرنسا في فترة حكم  ا لخارجيةعندما كان وزير (رونالد دوماس)وضعه 

أي قبل –(وزير خارجية فرنسا المختص سابقا   اآلن برنارد كوشنير ايستعملھة آليوھو 

في  في حقوق اإلنسان بالمعنى الضمني التوظيفي الذي نسوقه ھنا) -دخوله إلى الحكم

 رتھا الحالية، أي كمنبتدخل األمم المتحدة، على شاكل سياسة ساركوزي الخارجية وأخيراً 

ء اجل أنح يفحاجتھا للتدخل وعالمي تستخدمه اإلدارة األمريكية لفائدة سياستھا الخارجية 

وتتواصل  م2003تضحت مالمحھا منذ سنة اوقد ھنا تكمن آخر مرحلة للتصعيد  - ملالعا

  إلى اآلن. 

زاعات القبلية كل من ليمية لھذا التصعيد أدت إلى زج الدول المجاورة في النقالتداعيات اإل

العنصر األبرز ھو عنصر التناحر الذي نشب بين  -  بل – جھته بدون أي تنسيق ثنائي

القبلية التي طالت ھذين البلدين المجاورين.  تالسودان والتشاد بسبب امتدادات الخالفا

ة فقبيل - الفاصلةنعلم أن نفس القبيلة قد يكون لھا تواجد بشري يتجاوز الحدود الوطنية 

لما  - مثال (وھي قبيلة إفريقية مسلمة) توجد في كال البلدين: دارفور والتشاد «سالمات»

 استفحل التأزم لدى الجزء الموجود في دارفور الذوا بالفرار واستنجدوا بذويھم في التشاد

ھؤالء بدورھم، شحذوا عزائم أقاربھم السودانيين ومكنوھم من تكوين حركة تمرد أھم  -

من أشالء القبائل المھجرين من دارفور أو الفارين من قسوة العيش عندما ون تتكفصائلھا 

يقول المالحظون أن التنقل والھجرة القسرية بدارفور تقع  -يحل الجفاف وتعم المجاعة

رين: إما قمع عسكري أو شبه عسكري مثل ما تقوم صتحت وطأة عنصر من ھذين العن

ئل عربية عديدة امن عناصر تنتمي إلى قب به فرق الجنجويد (وھي فرق مسلحة متكونة

بالسودان) إما ھجرة تسبب فيھا الجفاف والفقر المدقع: لنتذكر الجفاف الذي أصاب منطقة 

مائة ألف نسمة لنتصور  100والذي تسبب في موت  م1985و 1984دارفور سنتي 

 ً ً  شھراً  18لم ترحم باألمطار مدة  أرضا ائل إلى بأن الجفاف والقحط يدفع بالقب علما

خالل الجفاف المشار إليه أجبرت القبائل الرعوية (وجلھا عربي) إلى النجع  - التناحر

ً  واالستقرار بعد أن كانت تجوب البالد طوالً  ، ممارسة بھذه الطريقة نشاطھا وعرضا

طويلة يدفعھا إلى الدخول في صراع من ة الرعوي، االستقرار القسري لمد دياالقتصا

ل الفالحية التي تطردھا من أراضيھا كلما انقضى موسم قبول القبائل أجل العيش مع القبائ

الرحل في أراضيھا وحل موسم الفالحة والزراعة. كلما رفضت القبائل الرحل الخروج 
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من أراضي االنتجاع بسبب انسداد األفق من جراء الجفاف كلما نشب نزاع قد يأخذ أبعادا 

  مسلحة. 

ھو تدخل السلطة المركزية بقوة السالح بشكل يدفع القبائل ال وأَ  للھجرة القسرية سبب ثانٍ 

  المستھدفة إلى الھجرة لالحتماء بذويھم خارج الحدود. 

من النتائج الخطيرة التي أدت إليھا ھذه التداعيات األخيرة نذكر العالقة المتوترة التي 

لحرب من لقد وصال إلى حافة ا -سادت بين التشاد والسودان خالل السنتين األخيرتين

على التمرد جراء االتھامات المتبادلة والمتعلقة بحجة تذكية الفتنة القبلية والتشجيع 

وھي حجج تستعمل من كلتا  - وتدريب المتمدرين وتقديم العون المادي والعسكري لھم

الجھتين، التشادية والسودانية. ولقد وصلت ذروة النزاعات بين البلدين عندما عمد 

  (رئيس التشاد حاليا).  يدبّ ون إلى قلب نظام إدريس المتمردون التشادي

بإمكاننا تطوير ھذه النقطة والتركيز على الجو المتوتر الذي يسود عالقة السودان بجيرانه 

فروا إلى التشاد،  232.000نسمة ھاجروا إلى جمھورية إفريقيا الوسطى،  48.000(

د طال العالقة مع أثيوبيا حيث حسب أرقام األمم المتحدة). ال ننسى كذلك أن التوتر ق

انتقلت الحركة الدارفورية المسلحة المنضوية تحت إمرة محمد عبد الرحمن موسى (أبو 

  سرة). 

ذا التركيز توسيع نطاق النزاعات القبلية إلى البلدان المجاورة التي تشكو ھلكن يتطلب 

االجتماعية وعبر ھي األخرى من عدم معالجة القضايا القبلية من جذورھا االقتصادية و

اإلخالل  وبدون سياسة تنموية عادلة ومسترسلة بدون التضحية بمبدأ الحرية في التعبير

بالحريات الفردية والعامة حتى يرقى أعضاء القبيلة عبر التمدرس والتثقيف واالنخراط 

  االجتماعي الشامل إلى مرتبة المواطنة. 

ي التداعيات الدولية وھي أخطر التداعيات الجانب الثاني من ھذه المرحلة الثالثة يتمثل ف

تجاوز ھذا الموضوع ملف القبيلة بعد  .امه السياسيظعلى وحدة السودان وعلى تواصل ن

، ئحة االتھام ضد النظام السودانيأن استعملته القوى العظمى كورقة مركزية لبلورة ال

استعمال عنصر وقد تتطور اإلشكاالت الدولية بشكل يطرح إعادة رسم الحدود وذلك ب

التواجد القبلي الواحد بين البلدين (التشاد والسودان) مع ما ينتج عن ذلك من عدم استقرار 

الكل يتذكر الذروة عندما ھربت القبائل اإلفريقية من دارفور  - في فترات التأزم القصوى
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والذوا لدى أقاربھم في حالة من الرعب والذعر الشيء الذي حولھم إلى حركة متمردة 

سلحة وھكذا أصبح التشاد منطلقا لعمليات عسكرية في منطقة دارفور بإيعاز من القوى م

الغربية التي ساعدت على تسليح المتمردين. ھذا ما جعل جيش الجنجويد يالحقھم في 

 - ينظحسب بعض المالح- األراضي التشادية. والخالف اليوم بين السودان والتشاد يدعو

(وھذا تبرير سياسي لقضية انسانية  م المتحدة ألن الخالفإلى تدخل القوى العظمى واألم

أصبح قضية إنسانية قد تصل إلى التعبير عن نفسھا  يقصد منه تمرير الخطط الھيمنية)،

لنتذكر أن الحدود بين  - في شكل إقليم خاص بالقبائل المشتركة بين التشاد والسودان

عالوة على العالقة المتفجرة بين  -  م1938نھائيا إال سنة السودان والتشاد لم توضع 

وھذا االتجاه تقدم له الدول الغربية أدلة شرعية حتى  ي والنظام التشاديالنظام السودان

وقد يكون ھذا االدعاء صحيحا عندما  يصبح نافذ المفعول في تأزيم العالقات بين الجارين

ك التي لھا امتدادات نعلم أن السلطات التشادية قد ساعدت القبائل الدارفورية، وخاصة تل

كل ھذه التداعيات اإلقليمية  .قرابية في التشاد، من تأجيج ذروة التمرد المسلح في السودان

بقتل شعبه وبإمكانية  النظام السودانيإلى اتھام  «نھاية األمر»الدولية المتداخلة أدت، في 

  مثوله أمام القضاء الدولي بالھاي. 

  خالصة القول: 

، وھي )األولى (المرحلة يتمثل في كون المطلبية االقتصادية ،لوجياسوسيو ،بيت القصيد

قاعدة تواجد وتواصل القبائل الدارفورية في إطار أمن غذائي واستقرار بشري، ألنھا لم 

ن من العيش الكريم، أدت إلى تراع من طرف السلط السياسية المركزية والجھوية بما يمكّ 

ية أو بأساليب لم تعرف التصعيد الذي الحظناه نزاعات كانت سابقا تفض في أطر تقليد

والذي أخذ مداه المسلح والمنفجر إقليميا ودوليا بعد (المرحلة الثانية)  م1990بداية من 

  . (المرحلة الثالثة) م2003سنة 

رغم طول الفترة التي رصدناھا وأسميناھا الفترة المطلبية االقتصادية واالجتماعية 

القات قبلية تتجاوز االنقسامية التقليدية، وكان التجاوز )، لم تؤسس عم1950-1990(

ممكنا لو عمدت السلط السودانية إلى تعمير المدارس لدى الذكور واإلناث وإلى بلورة 

أرضية تنموية محلية حتى تفكك ما نسميه في أطروحاتنا أسباب االنقطاع أمام التراكم 

االنقطاع وما ا المركزية تقول بأن أطروحتناالقتصادي والتفاعل االجتماعي المتناسق. 
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أنتج من اختالالت عديدة في المجتمع العربي سببه الرئيسي ھو القبيلة (أطروحة نوقشت 

  فرنسا). VIIبجامعة باريس  م1991عام 

بعض القبائل إذ لدى  - الھدف ليس تفكيك القبيلة، بل آلياتھا المعرقلة لدينامية التنمية الذاتية

اإلبقاء والمحافظة والعناية مثل الكرم والشھامة والفخر واحترام الكلمة القيم التي تستوجب 

اور والتآخي والوفاء للعھد، واحترام الجوار وتبجيل المسنين، عالوة على تقاليد التش

  والتآزر أيام المحن ...إلخ.

فال المطلبية االقتصادية االجتماعية عولجت، بسياسة راشدة وال مخزون القبيلة من قيم 

م على أحسن وجه الشيء الذي أدى إلى مراحل تصعيدية نرى اليوم وبالھا على فھ

  ته. المجتمع السوداني برمّ 

ما تتميز به الحالة العراقية  - يختلف المشھد القبلي السوداني عن المشھد القبلي العراقي

ھو طغيان الطابع الوطني على عناصر الصراع. وھذا التميز ناتج عن ظرف الحرب 

المدى التي تخوضھا العراق ضدالغرب (وبعض جيرانھا)، منذ فترة صدام حسين، طويلة 

حتى نبقي في إطار نصف القرن الموالي للحرب العالمية الثانية، مع فاصل صغير عرف 

ً  نظامين اثنين (عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف) لذا تلعب القبيلة العراقية دوراً   حاسما

تتأرجح بين المواالة  يناھاأوھي كما ر قلب مواقفھا اآلنيةفي المسألة الوطنية رغم ت

والممانعة. العنصر الثابت في موقف القبائل العراقية مھما كانت الطائفة، ھو المقاومة 

ً رالوطنية وھذا دليل على ا  تقاء القبيلة من االنقسامية األولى (كما وضعھا نظريا

تمع بشكل يتجاوز المحلية والقرابية. أما األنتروبولوجيون) إلى نوع من االنخراط في المج

الحالة السودانية فتتمثل في ضبابية المشھد الناتج عن كون القبائل في منطقة الشمال أو 

قضية لھا أوجه وطنية واضحة. وقد تتجه القبيلة  بشيء اسمه الجنوب ليست كلھا معنية

ھو دور االنتشال الذي قد  إلى نفس الطريق التي سلكتھا القبيلة العراقية، والشرط في ذلك

األولى قدر اإلمكان، أي تلعبه الدولة المركزية، يعني ھذا االنتشال إبعاد القبيلة من أسسھا 

ة ھذا التجاوز لن يقع إال عبر نشر المدرس - انغماسھا في الثوابت القرابية والترابيةمن 

  والتعليم والثقافة في األرياف.

ية وقرابية مما ھو معھود لدى القبائل فالتزاوج ثمة تقسيم قبلي أقل انتماءات دمو

ثني بين السود األفارقة والعرب البدو، إضافة إلى التأثيرات والمصاھرة واالختالط اإل
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ً يالناتجة عن نشر الكتاب والتعليم عبر المدارس قد أفرز نس يمكننا من رصد  جا قبليا اثنيا

  دارفور: أربعة أنواع على األقل من االنتماءات القبلية في 

  عرب أصليون مثل الدجاومة والزيادية والرزيقات وبني حسين  -

  عرب عربوا تماما بفعل تبنيھم اللغة العربية كوسيلة تخاطب  -

  القبائل التي في نصف الطريق لي عملية تعريبھم  -

عرب أي الذين ال عالقة لھم ال باللغة العربية (عبر المدرسة األفارقة الالّ  -

  يختلطوا باآلخرين عبر مؤسسة الزواج والمصاھرة. والتعامل اليوم) ولم 

إال أنه يشير إلى الطريق  اعه األصلي عربيّ رغم نسبية ھذا التنوع اإلثني والذي بقي جذ

التي قد تتوخاھا الدولة السودانية علما بأن ھذا التوجه ال يجب أن يمنع احترام الجذع 

وتتعلق بالتقاليد  ،ة باألساساإلفريقي وتطويره من خالل عناصر عديدة أخرى، ثقافي

والعادات والقيم التي من شأنھا أن تدفع بالفرد والمجموعة إلى تبني مبدأ المواطنة بدال 

للجھة (سلبيا) أو للطائفة بقطع النظر عن المصلحة العامة  أو عن مبدأ الوالء للقبيلة

ل إفريقية تحمل والمثل العليا. فقبائل المساليت ويرتي وميمة وطامة والكنين وھي قبائ

مخزونا ثقافيا ال يستھان به باإلمكان توظيفه لبلورة شخصية وطنية متميزة ومتنوعة في 

العنصر العربي بلغته وما تمثله ويمتزج بالعنصر اإلفريقي نفس الوقت حيث يتناسق 

بثقافته ولغته األصلية الصحراوية النيلية وثقافته وما تمثله من قيم وحكمة قد تؤسس باتجاه 

  إتيقية جديدة. 

 ال يمكن أن نستشف مستقبل القبائل خارج ھذه الدائرة اإلصالحية العميقة والتي ال تقوم

بشكل مؤسس إال الدولة الوطنية شريطة أن تتحلى باحترام الفرد والمجموعة (القبيلة)  بھا

وتوفير الظروف , لخ...إ شغلوبتبني كل القيم من حرية الرأي والتعبير والتنظيم وال

ً و ثنية مقيتة إسلبية وانتماءات  «جھويات»من مبدأ العدالة وبدون  اإلمكانات لذلك انطالقا

على النسيج االجتماعي  دموية، قرابية، طائفية: اصطفافات كانت وباالً  «اصطفافات»و

  سواء كان ذلك في العراق أو السودان. 
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  الخاتمة

  ل العقود األخيرة بنية القبيلة اليوم وسير األحداث الذي انصھرت فيه خال

تدل على أن القراءة النظرية االنقسامية لم تعد كافية لفھم ھذا ) م2008إلى  1950(من 

القبيلة التي أمامنا اليوم  - الكيان الذي أصبح يتسم بالتعقيد وفي بعض الحاالت بالغموض

 سواء كان ذلك في دارفور السودان، في األنبار أو في النجف، ھي قبيلة عربية خرجت

عن النمطية التاريخية التي ترتكز على المبدأ االنقسامي المعروف: أنا ضد أخي، أنا 

انحل المبدأ االنقسامي ، لخ...إ نا وأخي وابن عمي ضد فخذ القبيلةوأخي ضد ابن عمي، أ

في صراعات واستحقاقات تجاوزت بؤرة المحلية التي تطورت في ظلھا اآلليات القبلية. 

ت تتعلق كلھا بالسيطرة على مراكز النفوذ المالي واالقتصادي ھي إرھاصات واستحقاقا

  والسياسي والثقافي وتتطور على أصعدة عديدة دولية، وطنية، جھوية، ومحلية. 

قد ولت وحلت محلھا قبيلة تأقلمت مع آليات االستحقاقات  «القديمة»ما نالحظه أن القبيلة 

اليوم في االنتخابات مثلما ھو الحال  تشارك القبيلة -المستجدة خالل نصف القرن األخير

الربيع »، حاضرة في موريتانيابالكويت، تساھم في بلورة برامج انتخابية وطنية في 

الجزائري بداية من التسعينات من القرن الماضي، تساھم في بلورة نسيج  «التعددي

التأقلم  حزبي تعددي بالمغرب األقصى، ھذه كلھا دالئل على قدرة القبيلة العربية على

في مواكبتھا لھذه  -وأخذ المبادرة واالنصھار في التيار وعدم معارضة ما يسمى بالحداثة

اإلرھاصات واالستحقاقات لم تسلب نفسھا من مقوماتھا: حافظت على جزء ھام من 

في ما عدا ھذين  -تلك التي تتعلق باألصل القرابي واألصل الجغرافيمقوماتھا وخاصة 

الذين تحتفظ بھما القبيلة العربية على مستوى الفعل وكذلك على  المحورين األساسيين

مستوى االدعاء الذاتي كھوية اجتماعية، وھما محوران لھما أھميتھما في نحت مالمح 

الحراك االجتماعي داخل المجتمعات العربية سقطت عناوين القبيلة ذات الصبغة القيمية 

ً وخاصة تلك التي كانت مرتبطة بعقلية وبسلوك  وأثيقيا ومعياريا مثل  محددين أخالقيا

الكرم والشھامة والتمسك بالوعد، واحترام الدين، وإضفاء القداسة على العالقات باألكبر 

  سنا، ومفھوم الحريم، والتضامن، واحترام النسب في العالقة باآلخرين والمروءة. 
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 ً ً  نعم دفعت القبيلة العربية ثمنا  «االستحقاقات»و «اثاألحد»مقابل انصھارھا في  غاليا

 -  القيم التي ذكرناھا ذاتوھي  «ضميرھا»و «روحھا»انصھرت لكن مقابل ذلك فقدت 

صبح رجل القبيلة قادرا على تعاطي األعمال والقيام بصفقات مع ما يفترض ھذا أ

ال واالقتصاد من آليات ضرورية: امتالك اللغات األجنبية، لباس ماالختراق لعالم ال

لة الغربية، أشخاص موزعين في أنحاء المعمورة، حمل شھادات عليا، الكسوة، أو البذ

امتطاء سيارة فخمة بدل الخيل العربي األصيل، مداعبة الكمبيوتر واستعماله في عمله 

إلى حد أن البعض تحدث عن رجل القبيلة المقاول وھذا ما يحيلنا ت ترفيھه ...إلخ، وأوقا

فبقدر ما  -  إطار ممازجة بين القبيلة والطبقة إلى النظر إلى مستقبل العرب القريب في

تعطي القبيلة إلى الفرد وإلى المجموعة رموزا أھمھا رمز االنتماء واألصل النبيل، بقدر 

ما تعطي الطبقة آليات االختراق االقتصادي، واالجتماعي، وھذا ما يريد رجل القبيلة 

وافق ولما ال التجانس بين االنتماء التوفيق فيھما، وذلك بإيجاد صيغ التداخل والتفاعل والت

  القبلي والنجاعة االقتصادية. 

بإمكاننا أن نطرح اليوم المسألة بشكل مباشر ولو في شكل سؤال: إلى أي مدى ارتھن 

مستقبل المجتمع العربي اليوم باختراق مفھوم القبيلة لمفھوم الطبقة واختراق مفھوم الطبقة 

ً  دوراً  الغرب فيھا (لعبم القبلية عبر عملية خارجية لمفھو داخلية (عبر و) حاسما

االنقطاعات التي الزمت تأقلم القبيلة مع االستحقاقات الراھنة)؟ ما مدى استعمال القبيلة 

آلليات الطبقة؟ التصرف الطبقي يتسم بخصائص محددة: إعالء مرتبة العقد على مرتبة 

على لغة اإلخاء واألخوة، تبني  الثقة المطلقة في اآلخرين، إسناد األولوية للغة المصالح

البحث عن القوة ولو على حساب األخالق، ھذه  «الجمالية»مبدأ النجاعة على مبدأ 

الخصائص نراھا اليوم تضفي ظاللھا على العقليات والمسلكيات وھذا دليل على أن مفھوم 

 «الطبقة»مفھوم في طور االنتقال ولو ببطء نحو ميناء  (أو العشائر) «العرش»الطبقة ال 

صمود القبيلة  - كمحطة استقرار وإقرار على نموذج اجتماعي محدد ھو النموذج الليبرالي

يدل على أنھا تطمح إلى االستمرارية في العالم العربي، خالفا لما كان عليه تاريخ 

الجماعات القروسطية في أوروبا قبل ظھور الرأسمالية. فالقبائل والجماعات والرابطات 

كانت تھيكل البنية االجتماعية األوروبية قبل ظھور الرأسمالية، كلھا ذھبت الحربية التي 

أدراج الرياح بعد حدثين ھامين: النھضة الفكرية األوروبية وبدايتھا القرن السادس عشر 

ثم  م)1789(الثورة الفرنسية عام وطنية  تحوالتميالدي مع ما رافق ذلك اجتماعيا من 
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مراحل عديدة جذرت خاللھا ظروف االنقطاع مع المجتمع الثورة الصناعية والتي عرفت 

  القديم وبعث أسس المجتمع الجديد ثانيا. 

ھل الطبقة وھي ھذا المفھوم الذي ال يسير فيه الفرد إال وفق مبدأ المصلحة، على أرضية 

اقتصادية ومادية واضحة وال لبس فيھا، قابلة لكي تحتوي ممارسات القبيلة؟ ھل باإلمكان 

أو  (المرجعية االصطالحية مشرقية ومغاربية في نفس الوقت) «قبيلةطبقة/»عن  الحديث

تتعايش فيه أنماط السلوك المختلفة؟ (المرجعية االصطالحية مغاربية)  «طبقة/عرش»

  وقد تكون متضاربة ومتناقضة؟ 

ما تنحو نحوه المجتمعات العربية في  اإلشكاالت وجوھر ھذه التساؤالت تمثل جوھر

القريب، ھل التأقلم ممكن؟ ھل يتعايش مبدأ المصلحة المادية مع قيم النخوة  مستقبلھا

  واالعتداد بالنفس واالرتباط باألصل والمنشأ؟ 

بأمثلة يجب القول أن التجارب عديدة لإلجابة عن ھذه األسئلة، فالتجربة العراقية مفعمة 

ماعية أقرب إلى مفھوم عديدة عن صعود فئات اجتماعية قبلية إلى مراكز نفوذ ومواقع اجت

فالعسكر خالل تجربة البعث مؤسسة لھا سمات الطبقة  -الطبقة منھا إلى مفھوم القبيلة

ال نجد ذلك في الجيش العراقي في فترة  .االجتماعية رغم أن من احتلھا ھم عناصر قبلية

البعث وحتى فترات عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف وعبد الرحمن عارف فقط بل 

لك في حزب البعث ذاته كمنظمة تمنح االمتيازات، وفي اإلدارة العراقية وفي أوساط وكذ

كل ھذه الدوائر تشكل أرضية اجتماعية مؤسساتية تتعامل فيھا العناصر  - رجال األعمال

سمات ھذا التفاعل الطبقي القبلي تتويج لسيرورة تاريخية  - الطبقية مع العناصر القبلية

فاألنظمة  - لقرابة الدموية بعناصر البحث عن القوة عبر الجيشتداخلت فيھا عناصر ا

شكلت أرضيتھا ) 1958السياسية التي تتالت بعد سقوط النظام الملكي بالعراق (

كان حكم الفريق عبد السالم عارف  - االجتماعية على ركيزتين اثنتين: القبيلة والجيش

م ھرم السلطة كما يعتمد س يجسّ ) يعتمد على الجيش الذي انبثق منه كرئيم1963-1967(

  . ميالت باألساس)على العالقات الدموية القبلية (قبيلة جُ 

يحتاج إلى بلورة نظرية  «الطبقة/القبيلة»أو  «الطبقة/العرش»رغم كل ذلك يبقى مفھوم 

من  -ةبال يخفى أن جل المؤشرات تدل على أن القبيلة تمر بمرحلة عصي - أكثر إحكاما

لمدة زمنية طويلة في وجه  بين الطبقة والقبيلة صامداً  «واج المتعةز»الصعب أن يبقى 
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ً  - المال والقوة التي يوفرھا لصاحبه مع ما للقوة من جاذبية براقة بأن واقعية القوة قد  علما

 ً ً  تغلبت تاريخيا (لدى البلدان األوروبية واألمريكية مثال، وھي بلدان  واجتماعيا

اآلن على أن التوجه التاريخي  المؤشرات تدلّ . ألخالقية) على مثالية القيم ا«تاريخية»

ً األكثر  ً  مصداقيا ھو ذلك الذي يؤسس للقوة والعظمة على حساب القيم األخالقية  واجتماعيا

ارات اآلن في لن نكون ولسنا أمام حوار الحضارات، ال لشيء إال ألن الحض .والحضارية

ست في العصور الحديثة لمفھوم خاصة في المجتمعات التي أسّ طور انحسار وتقھقر 

الحضارات تقلصت وليست في طور تجدد  - الحضارة أي البلدان الغربية باألساس

لذا سنكون، مجبر أخاك ال بطل، أمام صراع القوى المتنافسة على عرش  - واسترسال

  العالم والكون. 
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  القبيلة والدولة في عصر البداوة  الجديدة

  عبد هللا السيد ولد أباه

ان  ة الكي ن ھوي ر ع ي التعبي ث ھ ن حي ة م ية للدول رة التقديس كل النظ تش

  الجماعي اتجاھا قارا في فكر الحداثة, مما نلمسه في صيغتين :

ق ان المطل ا الكي ا  اعتبارھ وبز) أو النظر إليھ ن (ھ لم واألم الضروري للس

داه  بصفتھ ذا التصور م د وصل ھ إلرادة المشتركة (روسو). وق يدا ل ا تجس

  في فكر ھيجل الذي يشكل صياغة مكتملة لفلسفات الحداثة.

وسنكتفي في ھذا الحيز باإلشارة المقتضبة إلى نظريتي روسو وھيجل حول 

ل  ي مقاب ة ف ة للدول ية الراھن ي التصورات السياس ا ف ين دورھم ة, لتبي الدول

دات االنت ا الوح ق عليھ ي نطل ية, الت ة الخصوص وز  -مائي بعض التج  -ب

  التشكيالت القبلية الخارجة عن النسق الكلي للدولة.

ة  ه من مقارب وم علي ا يق ة بم دي للدول فروسو وإن انطلق من التصور التعاق

ة  ل الدول ى تحمي ه ينتھي إل ة, إال أن وق الذاتي ة الحق ذرية فردية تكرس أولوي

  لحيز الضيق لإلرادات الفردية الحرة.معقولية جوھرية تتجاوز ا

د  طناعي اإلرادي  للعق ور االص ى التص افظ عل ذي ح وبز ال ل ھ ي مقاب فف

ة  وم الحال ى مستوى مق انوني إل االجتماعي, يرفع روسو العقد من إطاره الق

  السياسية.

ه  ن كتاب ع م زء الراب ي الج و ف وره روس ذي بل تركة ال وم اإلرادة المش فمفھ

د اال»الرئيسي  اعيالعق ر عن « جتم ة كتعبي ة للدول يؤسس لنظرة جوھراني

ة  «الشعب»روح  ا جماعي ل ذات الذي لم يعد يعني أفرادا متعاقدين أحرارا, ب

  بھوية منسجمة.

ه:  ور بقول ذا التص و ھ ح روس ين »يوض راد المجتمع ن األف دد م ا دام ع م

ود  ظ الوج ق بحف دة تتعل م واح إن إرادتھ دا, ف ما واح ھم جس رون أنفس يعتب

ت ة المش ة حيوي زات الدول ل مرتك ون ك ذ تك وع. وعندئ ة المجم رك ورفاھي

                                                 
  . باحث وأكاديمي من موريتانيا  
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وازع غامضة ومتناقضة,  ر لن رة, ال أث وبسيطة, وكل أوامرھا واضحة وني

  .1«فالخير الجماعي يبرز في كل مكان ببداھة, ويكفي الحس السليم إلدراكه

د  ة  -فالعق ين ذوات فردي يس ب ه (ول عب ونفس ين الش د ب و تعاق ث ھ ن حي م

ايزة ين  -ومتصادمة المصالح واإلرادات)  متم ي ب د ذات ع تعاق ي الواق و ف ھ

ة,  ا النفعي ة وال الميكانيك ام الطبيع ن نظ م ال يصدر ع ن ث ه, وم رد ونفس الف

  وإنما عن اإلرادة العقالنية.

ة  اج صفقة توافقي ة أو نت تركة ليست حصيلة اإلرادات الفردي اإلرادة المش ف

ا العقال م بينھا, وإنما تتحدد بغائيتھ ة, ومن ث ي ھي المصلحة الجماعي ة الت ني

تالفھم وتعاضدھم,  فإن لھا طابعھا المتعالي على مجموع األفراد حتى في ائ

  مما تكرسه فكرة  سمو القانون  على اإلرادة البشرية.

ة  اإلرادة الفردي تبدال ب ى االس ي إل ل السياس ور ھيج ا يفضي تص ن ھن وم

  .2ولةالذاتية إرادة الكلي الجماعي الذي ھو الد

ر أّن  ه يعتب ة, إالّ أنّ وي للدول ور الروس دة التص د بش ل ينتق ان ھيج ئن ك ول

ذي   و ال ة, فھ ر والحري أن الفك ن ش ه م ة بإعالئ ة األلماني د للمثالي و َمھّ روّس

, إال أن ھذه اإلرادة الحرة تظل حتى في صيغتھا «جعل اإلرادة مبدأ الدولة»

ة ر جدلي ردة غي تركة) مج ة (اإلرادة المش ويغ الكلي ى تس ا إل ا يفضي بھ , مم

  القمع والعنف.

ي  ذاتي والنفع زوع ال ي الن ذر ف ي تتج رة للكل إرادة مباش ذات ك الوعي بال ف

لعقالنية األنوار. من ھذا المنظور يقع نفي كل التحديدات المضمونية للحرية 

ة في  إلرادات الفردي ي ل ذوبان الكل رة, أي ال باسم المقتضيات اإلطالقية للفك

رد اإلرادة الم ة للف ين اإلرادة الطبيعي دوائر وسيطة ب ا ل شتركة. فال مجال ھن

واإلرادة العقالنية للدولة ؛ ألن الموضوعية المتناھية ال يمكن أبدا أن تساوق 

  .3النھائية مفھوم الحرية

ذھب ھيجل  في مقابل تأسيس الحالة السياسية على اإلرادة الحرة المجردة, ي

, أي أنھا التجسيد 4«الفعلي للفكرة األخالقية الواقع»إلى تعريف الدولة بأنھا 

ي  ل ھ ا ھيج ا يعرفھ ة كم ار أن السياس إلرادة, باعتب وعي ل م »الموض عل

ي «اإلرادة رة نف ث ھي  فك ن حي ة م ع الحري اھى م ا دامت اإلرادة تتم . وم



 3

ة  إن الدول التحديدات, إال أن كل فعل حرية يقتضي تشكال وضعيا, ومن ثم  ف

  ريخي للحرية أي التجسيد الوضعي للنفي.ھي شرط التحقيق التا

إن الدولة ھي العقالني في ذاته ولذاته. »ويوضح ھيجل ھذا التصور بقوله : 

ذ  ه تنف ق وثابت, من خالل ه, مطل ي ذات ة ھي ھدف ف دة الجوھري ذه الوح فھ

ى في  ل واجبھم األعل ذين يتمث راد ال الحرية إلى حقھا األكثر سموا إزاء األف

  .5«ي الدولةأن يصبحوا أعضاء ف

ه  از نوازع رد انج ل للف ا تكف ي أنھ ل ف بة لھيج ن بالنس ة تكم ة الدول فأھمي

ا: إن  ول ھن ن الق ي. ويمك ق الكل ع المطل جام م ى انس ا إل ة, بتحويلھ األخالقي

ة  ة اليوناني وذج المدين ى نم ال الشباب) إل ارز في أعم ھيجل يحن (كما ھو ب

را أن اإلنسان ال يمكن أن ي6ككلية عضوية ة ؛ ألن , معتب عيش خارج الدول

  .7«الدولة ھي جوھر التاريخ الكوني الذي تدفعه تعددية الدول»

ا  -أحد أھم قراء ھيجل  -ومع أن اريك فيل  اجتھد في دفع التھم التي كثيرا م

ى  8لالستبداد واإلطالقية  توجه لتصور ھيجل للدولة بصفته تنظيراً  مبينا عل

دى ھيجل ل ة ل ة المطلق ة الخصوص أن الدول ة كلي يست سوى صياغة جدلي

ة -لإلرادة الحرة باستيعاب المضمون الليبرالي الفعلي للدولة  , 9األمة الحديث

على الرغم من كل  -إال أنه ال  يمكن أن ننكر أن الدولة تظل بالنسبة لھيجل 

ي األخالقي  -االحتياطات اللفظية  الشرط الضروري لتجسيد الجانب العقالن

  في  العصر الحديث دور الدين اإلدماجي العضوي. في اإلنسان, فھي تؤدي

ة،   ى الدراسات االجتماعي ومن الجلي أن ھذا التصور الدولوي قد نفذ بقوة إل

ارة المقتضبة  وغدا يشكل أحد ثوابت الفكر السياسي المعاصر. وتكتفي اإلش

ر  اكس فيب ايم وم ل دورك اع الحديث : إمي م االجتم ي عل ين ف رز علم ى أب إل

  فھما الواسع في الخلفية والمنظور).(على اختال

امن  ددات التض كالية مح ار إش ي إط ة ف ألة الدول اول مس ايم فيتن ا  دورك أم

ين :  ة, من منطلق ة والتطبيقي ه النظري ا أعمال االجتماعي التي ارتكزت عليھ

اعي  ق االجتم ة للنس ات المنتج عية للميكانزم ة الوض ل الدراس في يتمث وص

ل  10آليات اشتغالھابالكشف عن منطقھا الداخلي و ومعياري يكمن في تحمي
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د  اعي وتوطي امن االجتم دعيم التض ا ت ية قوامھ ة سياس اع مھم م االجتم عل

  .11الھوية القومية على أساس نمط من األخالقية المدنية

ة  ن التضامن بحسب طبيع ين م ين نمط ايم ب ز دورك ور يمي ذا المنظ ن ھ م

انيكي ا انية : التضامن الميك ات اإلنس ة المجتمع ات البدائي م المجتمع ذي يس ل

  البسيطة, والتضامن العضوي الذي يطبع المجتمعات المعقدة الحديثة.

ى المشاعر  فالمجتمعات التقليدية المحدودة يقوم فيھا التعاضد االجتماعي عل

دين, وال  ي تتمحور حول ال ة الت المشتركة القوية والمعتقدات والقيم الجماعي

ذا الصنف من مكان فيھا للفرد داخل الدائر ة الجماعية. فالقانون السائد في ھ

ام  ن نظ قاق ع ز أو انش ول دون أي تمي ارم يح ي ص ات قمع المجتمع

  المجموعة.

ا زة للمجتمع مة الممي ا الس ر  تأم ن عص ة ع ة الناتج ي الفردي ة فھ الحديث

وع,  ديدة التن دة, ش ه. فھي مجتمعات معق ة المرتبطة ب التصنيع وقسمة العمل

تج تعلي من شأن حرية  ا ين ردي, مم الفرد واستقالليته, وينمو فيھا الوعي الف

ن  رب م ذا الض ي ھ ائد ف انون الس اعي. فالق وعي الجم عف ال ه ض عن

ة  ة القائم المجتمعات تعويضي ال يرمي إلى نبذ الفرد المنتھك للنظم المعياري

  وإنما حمله على إصالح الخلل الذي أحدثه في النسق االجتماعي.

اعي  ة فالتضامن االجتم ادل والتكامل الناتج ى مقتضيات التب ز عل ا يرتك ھن

ية  واھر مرض ن ظ اني م ن أن يع ام يمك ذا النظ ل. إال أن ھ يم العم ن تقس ع

  سببھا طغيان الفردية المشطة وتراخي الروابط االجتماعية. 

ذه االختالالت, من حيث  وينيط دوركايم الدولة وحدھا مسؤولية إصالح ھ

ى كونھا تحافظ على االنسجام وا ا تسمو عل لتوازن والتعاضد من حيث كونھ

  الفرديات وتحافظ على القيم المشتركة.

ا  ا إياھ ة والنسق السياسي المشترك, معرف ين الدول ايم ب وھكذا يماھي دورك

ا  م »بأنھ ديث والتحرك باس ي تختص بالح ة الت ام االجتماعي وع األجس مجم

د, . فمنذ أن وصلت المجتمعات السياسية إلى درجة م«المجتمع عينة من التعق

  لم يعد بمقدورھا أن تؤدي أي فعل جماعي خارج تدخل الدولة.
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ى  وإذا كانت وجدت مجتمعات بسيطة دون دولة, فإن تضامنھا الذاتي قام عل

دھا  ة ھي وح ة الحديث ة, والدول اعر العاطفي ز الغامضة والمش رد الغرائ مج

وقوية. وھذا التي حولت ھذا التضامن الغريزي إلى مرتكزات عقلية مجردة 

ة»ما يھيئھا ألن تكون  ى األخالق   «أداة العدالة االجتماعي وم عل ا تق ا أنھ بم

ى  ادرة عل المبنية على العقل الكلي وليس العاطفة الذاتية. كما أنھا وحدھا الق

اواة والتجرد  دأ المس ق مب تحرير األفراد وضمان حقوقھم الفردية, من منطل

  .12الذي تتأسس عليه

ة ومع إن إشكالي ات الھيمن ة ماكس فيبر تتمحور في سياق مغاير ھو اجتماعي

ر  د أث ي رص ان ف رجلين يلتقي امن), إال أن ال ات التض ل اجتماعي ي مقاب (ف

اط  ى أنم ناعية وعل ات الص ام المجتمع ة انتظ ى طبيع ة عل ة الحديث العقلن

ة أصناف أساسية  ين ثالث ر ب ز فيب ذا المنظور يمي شرعيتھا السياسية. من ھ

ن الھيمن ة (الخضوع م د)، والتقليدي اد لشخصية القائ ة (االنقي ة : الكارزمائي

ة   ة)، والعقالني د االجتماعي ق التقالي لشخصية لمن تنتقل إليه السلطة عن طري

  حيث الخضوع للمؤسسة المجردة غير الشخصية.

رز  ة, وأب ز المجتمعات الحديث ذي يمي فھذا النوع  األخير من الشرعية ھو ال

وظيفي مظاھره ھو التنظي ى التخصص ال ائم عل م اإلداري البيروقراطي الق

والتسيير المستند للكفاءة الفنية, مما يكرس الوالء للدولة من حيث حضورھا 

ي الجسم السياسي, بصفتھا  ا ف  «تحتكر العنف المشروع»الشامل وتحكمھ

  حسب عبارة  فيبر المشھورة.

ة الحديث وظاھرة  زع الق»ويربط فيبر بين مسار العقلن المن   «داسة عن الع

دس من الشأن  ة للكون وانسحاب المق ة الديني ع الرؤي ة م ي القطيع ي تعن الت

السياسي, ومن ثم فسح المجال إلدارة العالقات االجتماعية بمنطق المصالح 

  .13البشرية والتواضعات اإلنسانية الحرة

ات ي الدراس ة ف ة الدول دي لمركزي اه النق ى االتج ا إل ه ھن ن التنبي د م  وال ب

ي  وجيين: األمريك المين االنتربول ال الع بط بأعم ذي ارت ة ال واالجتماعي

ة  ة االنتربولوجي تر, وبالمدرس ي بياركالس اھلنس والفرنس ال س مارش

  اإلنجليزية المدعوة باالنقسامية.
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ة  ة االجتماعي ادة اكتشاف البني ذه االتجاھات ھو إع ا يجمع ھ ية  -فم السياس

ل الح ة للمجتمعات غير الغربية ما قب م تعرف األشكال المركزي ي ل ة, الت ديث

دل  ة ب لطة العمودي ة للس ة الكابح ية الداخلي قتھا السياس ة, الستجالء أنس للدول

ة  اذج المعياري ب النم ات بحس ن المجتمع ة م ناف بدائي ا كأص ر إليھ النظ

  الغربية.

دث  ه الح ي كتاب د أوضح ف لھنس فق ا س ر»أم ام « عصر الحج (الصادر ع

ات 1972 ة م) أن المجتمع ة القديم ات االثنوغرافي ا الدراس ق عليھ ي تطل الت

رة  ات وف ي مجتمع ل ھ اجزة, ب رة ع ات فقي ت مجتمع ة ليس مية البدائي تس

افي  محدودة الحاجيات, ليس وضعھا نتاج تأخر تاريخي, بل حصيلة خيار ثق

ة  ة التاريخاني ات التطوري ذي ال يتسنى تفسيره بالمقارب داخلي ال له منطقه ال

ى السائدة في الدر ة عل ة المھيمن النظرة النفعي أثرة ب ة المت اسات االنتربولوجي

  .14الدراسات االقتصادية المعاصرة

ات  د للمجتمع ور الجدي ذا التص ن ھ وح م تر بوض ار كالس تفاد بي د اس وق

نتين  «المجتمع ضد الدولة»البدائية, فذھب في كتابه المشھور  الذي صدر س

جتمعات المذكورة ليس مظھر بعد مؤلف سلھنس إلى أن غياب الدولة في الم

ات  ن التنظيم اير م نف مغ ر بص ق األم ل يتعل اريخي, ب أخر ت ص أو ت نق

ه  ؤونه وإدارة روابط ريف ش ة لتص لطة مركزي اج لس ة ال يحت االجتماعي

  الداخلية.

ات  ه عالق فالفوضوية ھنا ھي نظام سياسي متكامل بالنسبة لكالستر, تقوم في

ة الحكم على تبعية الحاكم للمجموعة, و ا أي وظيف ليس للبنية االقتصادية فيھ

ة  ل التركيب اواة داخ ى المس ا عل ة فيھ روابط االجتماعي وم ال ل تق ية, ب سياس

  .15القبلية المتضامنة

انس  ا ايف ارزان ھم ان ب ان انتربولوجي ا عالم امية فيمثلھ ة االنقس ا المدرس أم

وب  ي جن وير ف ل الن ى قبائ ته عل ي دراس ه ف ور نموذج ذي بل ارد ال برتش

ي الس ر ف ل البرب ى قبائ ه عل وذج ذات ق النم ذي طب ر ال ودان, وأرنست غلن

  منطقة األطلس المغربية.
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ي  وقد اعتبر بريتشارد أن المجتمعات االنقسامية ھي نمط من المجتمعات الت

ة,  ة لنشوء الدول تقوم بنيتھا العالئقية على ثنائية االنشطار واالنصھار المانع

ل المج ام داخ ي االلتح ى ف ا يتجل ل بم دائم داخ ة الضيقة واالصطدام ال موع

  .16النسق العام للحيلولة دون بروز السلطة المركزية

إلى أن القبائل « أولياء األطلس»أما غلنر فقد خلص في دراسته الھامة حول 

ا الصلحاء  ؤدي فيھ نفس التنظيم االنقسامي, وي البربرية األطلسية تخضع ل

  .17دولةدوراً رمزياً معّوضاً للبنية القھرية لل

امية   ة االنقس هَ للمدرس ن أن تَُوجَّ ي يمك ادات الت ل االنتق ن ك رغم م ى ال وعل

ي  ل السياس دة للحق يقة الجام النظرة الض ا  ب ص اتھامھ ى األخ ا عل ومنھ

ات  ى عالق ه إل ة دون التنب ة الداخلي ات القرابي ى البني الوقوف عل اء ب باالكتف

ھذه المدرسة أسھمت إسھاما  , إالّ أنّ 18الھيمنة وروابط السلطة المحايثة لھا

د  ا لنق ا قوي ية, وأعطت دفع ات السياس ي االجتماعي ادة النظر ف ي إع ا ف مھم

  العقل السياسي الحديث في الفلسفات المعاصرة.

داوة في  ة والب ار للقبيل ومن النتائج المھمة لھذا اإلسھام النظري إعادة االعتب

ة مقابل الدولة وقيم االستقرار واالكتمال التي ارت بطت  بالنزعات التاريخاني

ات  ض االتجاھ د بع ز عن ذا الحي ي ھ نقف ف قية. وس ديولوجيات النس واألي

ا يمكن  ي تلتقي فيم الفلسفية واالجتماعية األخيرة في ھذه المقاربة البديلة الت

  الجديدة. «فكر البداوة»أن نطلق عليه 

ذ ي طرح وترجع ھذه العبارة إلى الفيلسوف الفرنسي المعاصر جيل دلوز ال

ھور  ه المش ذ كتاب ب»من د أودي ي  «ض ر التمثل ل الفك ل مقاب ر المترح الفك

د  اير ويول ات ويقصي المغ ر االختالف ذي يحاص ة ال ة الحديث ي للدول القمع

  .19الھويات المتجانسة

از  م جھ تقرون  باس دينيون المس ا الم ه دوم اريخ كتب وز أن الت ظ دل ويالح

من وجھة البداة المقصيين, أي وضع الدولة, بينما المطلوب اليوم ھو كتابته 

ماه  ا اس داولوجيا»م اريخ   NOMADOLOGIE«ب يض الت ي نق ي ھ الت

  .20(بمفھومه النسقي الغائي واألحادي) السائد
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داً  أن التاريخ لم يفھم أبداً »ويرى دلوز  اب أب م الكتّ م يفھ داوة, ول الخارج.  الب

لوغوس والفيلسوف فعبر تاريخ طويل, كانت الدولة نموذج الكتاب والفكر:ال

ة  - ة األرواح, ومحكم وم, وجمھوري ة المفھ رة, وباطني الي الفك ك وتع المل

ة في أن  ه طموح الدول ذات. إن العقل, وموظفو الفكر, واإلنسان المشرع وال

  .21«تكون الصورة المبطنة لنظام العالم وأن تجذر اإلنسان

ائدة  ة الس ين مجتمعات من ھذا المنظور يرفض دلوز القسمة االنتربولوجي ب

ل  ى السالس ة عل يطة القائم امية البس ات االنقس دة  والمجتمع ة المعق الدول

أن الدول الحديثة ال تقل انقسامية ؛ ألنھا تمارس سلطتھا في  النسبية, معتبراً 

امي  ا االنقس ا طابعھ ا أن لھ ا, كم افظ عليھ ذيھا وتح عھا وتغ يمات تض تقس

دل الحديث عن ثنا ذا ب ة المركزي واالنقسامي, الخاص الذي تفرضه. ول ئي

دة  امية : الوح ن االنقس ين م ين نمط ز ب ب التميي ة»يتوج ة  «البدائي والمرن

  .22والقاسية «الحديثة»والوحدة 

ة,  ة متنقل ة وموجات متتالي فالجسم االجتماعي بالنسبة لدلوز ھو سيولة متدفق

 ً ا ع دوم ن  تخض لطة, لك وازين الس تراتيجيات وم ق اس ين وف بط والتقن للض

ي األن ي ھ روب الت الت والھ ذ االنف د مناف دورھا س يس بمق ة ل اق التقنيني س

  خطوط البداوة المترحلة.

ل النفسي  وإذا كانت أفكار دلوز تبلورت في السبعينيات في سياق نقده للتحلي

ة والسلطة ذات الجذور  وللمنظومة الرأسمالية من منطلق نظريته في الرغب

داوة وظفت ف فية النتشوية, فإن تصوراته للب ة والفلس ي الدراسات االجتماعي

ا يطرحه  ة وم األخيرة في إطار التفكير المتجدد في الدولة في عصر العولم

  من تحديات غير مسبوقة على ھوية وتركيبة الدولة الوطنية.

ة  ة ھي : نظري اذج ثالث اب نم ذا الب دة»نذكر في ھ ة الجدي الم  «القبلي دى ع ل

ة  افزولي, ونظري ل م اع ميش ةاإلم»االجتم وف  «براطوري دى الفيلس ل

دوي»االيطالي توني نغري (ومايكل ھاردت) وأطروحة  دى  «اإلنسان الب ل

  المفكر السياسي واالقتصادي الفرنسي جاك اتالي.

ات»أما مافزولي فيذھب في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان   23«األيقونولوجي

لم وتقويض إلى تنميط العا -كما يظن عادة  -إلى أن حركية العولمة لم تفض 
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زات  امل لمرتك دمير ش ى ت ى العكس إل ل أدت عل ة, ب الخصوصيات الثقافي

ا من  اد إنتاجھ ة, يع ل الحديث ا قب ات م الحداثة, بالرجوع إلى أنماط من الھوي

  المنظور التقني الجديد.

, وتعني قولبة «التجذر الديناميكي»ويطلق مافيزولي على ھذا االتجاه عبارة 

ات  أشكال الماضي العتيق في اره في البني ا نلمس آث ة, مم صيغ ما بعد حديث

  االجتماعية أكملھا من السياسة إلى الفن والخياطة.

ا لألشكال  فمن الجلي اليوم أن المجتمعات الغربية تعيش راھنا حنينا محموم

الثقافية العتيقة ولالنتماءات األصيلة, مما درسه الكاتب نفسه في كتاب سابق 

ه  ق علي ل»أطل ر القبائ ات 24«عص ة البني ا نھاي ة ھن دد القبيل ي تج . ويعن

  الكبرى للحداثة, سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إيديولوجية.

د  فالحداثة عانت منذ البداية من مفارقة نادراً ما يتم الوعي بھا وھي : التوحي

ي  ث ھ ن حي ة م اط بالدول ث ين وارق, بحي ات والف و االختالف يط بمح والتنم

ن امل ع ر الش د أن  التعبي ة. بي ن المجموع رد م ة الف ي حماي ق السياس النس

ا من أي مضمون  اعي فرغتھ الحداثة بقدر ما كثفت إمكانات الترابط االجتم

ة  ة فضاءات التواصل الحميم د الحداث ا بع ة م واقعي, في حين وفرت حركي

افيزولي  الضيقة داخل الجسم االجتماعي من خالل تفتيته  الذي أطلق عليه م

  ة الجديدة.مقولة القبلي

ة  ة التجميعي ة التوحيدي رى ذات الطاق ة الكب ة  الحديث ات االجتماعي فالمؤسس

ى النسق  ا قبضة عل د لھ م تع ارت ول ة  انھ ة القومي ة والدول كاألسرة النووي

الم المعاصر كاإلرھاب والعزوف  االجتماعي المفكك, مما يفسر أزمات الع

و ات األص ة الحرك ات وانتعاش ة واالنتخاب ن السياس ارات ع لية والتي

  االنعزالية...

ا  ي ھي سمة م دة الت داوة الجدي ة الب فبعد عصر الحداثة المستقرة جاءت حقب

ة وجنسية  ا شتى, مھني ة تأخذ أوجھ بعد الحداثة. ويتعلق األمر ببداوة مترحل

ة  مة البدوي ذه الس يم ھ ع تعم ن المتوق ة.... وم ياحية وديني ة وس وأيديولوجي

  المترحلة.
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د تتمحور حول وكما تغيرت مؤسس م تع يم العصر, فل ات الحداثة, تغيرت ق

ل  الوث العم تقبل  -ث ي  -المس ة الت ة الذوقي يم الجمالي ول الق ا ح ل, وإنم العق

  تعطي أھمية فائقة للجسد والمخيال واللعب.

د  ا بع ر م القول: إن عص افيزولي ب مح لم ي تس ي الت والت ھ ذه التح إن ھ

رب للعصور الوسطى من العص و أق ة ھ ً الحداث ا ان قوس ذي ك  ر الحديث ال

يراً  اط  قص ة وأنم داوة المتنقل يم الب ى ق ت إل ي رجع رية الت اريخ البش ي ت ف

  .25التعاضد القبلية الضيقة

ة  ة (أي الدول ة الحديث ة القومي ائد للدول  -وعلى عكس التصور التقديسي الس

امن عشر) يستعير صاحبنا من  رن الث ا في الق األمة كما تشكلت في أوروب

ق  الفيلسوف ي يطل ة الت ة الحديث تبدادية الدول ده الس و نق ال فوك األشھر ميش

ابي  «االستبدادية الرخوة»عليھا صفة  زوع االنضباطي الرق القائمة على الن

ار  ي احتك ة وإن نجح ف ن الدول د م وذج الجدي ذا النم امل. فھ والتنميطي الش

لعنف العنف المشروع إال أن النتيجة التي أفضى إليھا كانت عودة أصناف ا

ذه  زت ھ ا ارتك در م ة. وبق رعية مموھ ة تقمصت ش المقصية بطرق ملتوي

ة  ر العقالني افي غي ر الثق الدولة على العقالنية المحضة ھمشت أشكال التعبي

مما كانت نتيجتھا عودتھا بقوة في شكل التمثالت الدينية المنفلتة من األنساق 

  .26التقليدية المألوفة

ة م ن مقارب ق م ا نغري  فينطل د أم ا بع ة م ي النظر لمرحل دة ف ية جدي اركس

ي  ور ف ي الجمھ دة ھ ة الجدي ن القبلي كال م ت ش ي أطلق ة  الت ة الوطني الدول

  ديناميكيته المشتتة.

ي  ة, الت ارة اإلمبراطوري ويطلق نغري على عصر ما بعد الدولة الوطنية عب

ادة  -ال تعني بالنسبة له  ا يظن ع دولي وتحكمھ -كم ا للنظام ال ادة أمريك ا قي

ا  ا يعرفھ ة ھي كم ل اإلمبراطوري ة, ب از ال مركزي »في حركية العولم جھ

ه داخل حدوده المفتوحة  وال إقليمي من الحكم يدمج تدريجيا فضاء العالم كل

ات  ة والتراتب ات الھجين ة تسير الھوي ة االتساع. إن اإلمبراطوري بصفة دائم

  .27«المرنة والتبادالت التعددية بضبط شبكاتھا القيادية
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ي  -نھا  شكل جديد من الفضاء السياسي إ ة الت ة القومي اإلقليمي يعوض الدول

ة  ر بني ة, نتيجة لتغي ادالت االقتصادية والثقافي يير التب اجزة عن تس غدت ع

ة  اإلنتاج نفسه الذي انتقل من تسيير الثروة المادية إلى تسيير النوازع الحيوي

ة. والطبيعة اإلنسانية ضمن ما دعاه نغري سيرا وراء  فوكو بالسلطة الحيوي

ا  ذي أصبح المادي ذي طال شكل العمل ال وتستند ھذه السلطة على التغير ال

ور  اعر والص بكات والمش اج الش ة وإنت ي المعلوماتي ل ف ا يتمث وال مركزي

ي  اد المعرف و االقتص اد ھ ن االقتص د م ط جدي ه نم تج عن ا ن ة, مم  -واللغ

  التفاعلي والسبرنتيقي.

ة الرائجة,  ات العلمي دمھا بعض األدبي ي تق ة الت ة المتفائل وعلى عكس الرؤي

دة من االستغالل والقمع, ال  يرى نغري إن السلطة الحيوية تولد أنماطا جدي

ي  ر الماركس ي الفك ألوف ف ي الم راع الطبق ق الص ا بمنط ن مواجھتھ يمك

  التقليدي.

ا  أو ذلك إن اإلمبراطورية ال مركز لھا  وال خارج عنھا, و ليست موقعا ثابت

وارق  تى الف ؤجج ش ع, ت تيت وتجمي ة تش ي ديناميكي ل ھ ة, ب ة متجانس كتل

ق وسائط  ة) وتخل والتناقضات (القومية واالقتصادية والسياسية واالجتماعي

  ضرورية إلزاحة القيود اإلقليمية التي تعوق تمددھا.

ة الت ة دائم ا مرن ل إن التخوم فيھ ة, ب تالءم فال حدود في اإلمبراطوري ل, ت نق

اج  اط اإلنت ذاتيات وأنم ن ال ددة م يغ المتج داع الص ى إب ة عل درة الفائق والق

  .28والمعارف والعالقات االجتماعية

وبقدر ما إن اإلمبراطورية ال مركز لھا وال سبيل ألي دولة قومية أن تتحكم 

ة  ذا فالصراعات االجتماعي ا, ول ى لھ فيھا, فإن مواجھتھا من الخارج ال معن

ا الراھ ة ذاتھ ل داخل اإلمبراطوري نة ال تدور بين طبقات أو قوى متمايزة, ب

ي  الجمھور (وھ ذا الصراع ب رى ھ يط نغ ة. وين لطتھا الحيوي ى خط س وعل

وى  ر متجانسة من الق العبارة التي يستمدھا من سبينوزا), وھو مجموعة غي

تغالل  ناف االس ة أص بكات لمواجھ ي ش كل ف ات تتش يات والفردي والحساس

ه  والقمع ا بعبارت ة أي  أنھ و في »داخل اإلمبراطوري ذي ينم ديل الحي ال الب

  .29«أحشاء اإلمبراطورية
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ل  ارج, ب ن الخ ا م ا راديكالي ت انقالبي ري ليس بة لنغ ة بالنس الثورة الممكن ف

ن  دنا ع ا يبع ه, مم مات والوج دد القس ر مح ة لخصم غي ة دائب ة يومي مقاوم

  التصورات الماركسية المألوفة.

دمھا  المفكر الفرنسأما أطروحة  ي يق ي المعروف، جاك البداوة الجديدة الت

ـدوي»أتالي، في كتابه  ـان البـ أن اإلنسان  30«اإلنسـ ول، ب ق من  الق فتنطل

 ً دويا نين ب ين الس ل مالي وده قب ذ وج دأ من ذي ب الً  ال ى راح د إل ن جدي اد م ، ع

د داوة الجدي م أصله البدوي، عبر مسار العولمة الذي أفرز نمطا من الب ة، ول

 تكن محطة االستقرار والتمدن سوى قوس قصير في تاريخ البشرية.

ل  ة لك تج العناصر المحوري ذي أن و ال دوي ھ ان الب الي أن اإلنس ويالحظ أت

ة  ى اللغات واألساطير والزراعة والتنمي ار إل الحضارات، من اكتشاف الن

ة والموس ة والديمقراطي اف العجل اء باكتش ار، انتھ ة واإلبح يقى الحيواني

  والفنون، في حين لم يبدع اإلنسان المستقر سوى القالع والدولة والضريبة.

دمون -على عكس الصورة الشائعة  -فالبدو لم يكونوا  ، أجالفا متوحشين يھ

داع واالكتشاف  وى اإلب ة ق م في الحقيق ل ھ الحضارات ويقوضون المدن؛ ب

ا، ومن مصر الحقيقية التي أنشأت كل اإلمبراطوريات من الصين إلى روم

ت أن  اريخ تثب ة الت ل إن تجرب وم. ب ة الي ة األميركي ى اإلمبراطوري إل

ل  ا دون الرح دودھا وأبوابھ ق ح دما تغل ر عن نحط وتتقھق ات ت المجتمع

  والغرباء.

ة األصلية  ويرى أتالي أنه في الوقت الذي نعيش اختفاء آخر الشعوب البدوي

دة من الب اق أصناف جدي ا بفعل العولمة، نالحظ انبث ة ذاتھ أثر العولم داوة ب

  وبفضل تقنيات التنقل الواقعية واالفتراضية التي تقوم عليھا.

  فمن ھم ھؤالء البدو الجدد؟

  يجيب أتالي بتصنيف البشرية إلى ثالثة أصناف:
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عوب  - ليين (الش دو األص ا الب ى بقاي ون إل ذين يتوزع ون ال داة المنحط الب

اجرين القديمة)، والبداة المضطرون الجدد مثل عدي مي المأوى والعمال المھ

  والالجئين السياسيين والعمال المتنقلين وممثلي الوكاالت التجارية.

ة والقطاعات  زارعين والتجار وموظفي الدول ل الم ـ السكان المستقرون مث

ين  ة والتقني انع التقليدي ال المص اء وعم ين واألطب ة والمھندس العمومي

  والموظفين والمتقاعدين واألطفال.

ل والترحال، ـ ال بداة اإلراديون، أي الذين اختاروا بمحض إرادتھم نمط التنق

ة،  ون»ويتوزعون إلى قسمين ھما من جھ داة األعل دعين وأطر  «الب من مب

ه من سياح  عليا وباحثين ومخرجين سينمائيين، ومن جھة أخرى بداة الترفي

  ورياضيين وھواة لعب.

يق الھوة بين البداة المنحطين وستؤدي تطورات العولمة االقتصادية إلى تعم

رى.  ة أخ ن جھ دد م زين الج داة المتمي ة، والب ن جھ تقرين م كان المس والس

رية،  ف البش ن نص ر م ب أكث دى القري ي الم م ف ون، وھ داة المنحط فالب

ايز أوضاعھم  وب، تتم دن الجن يتكدسون في األحياء القصديرية المكتظة بم

ة والثقافي ياقات الديني اتھم بحسب الس ين البحث عن وتوجھ أرجحون ب ة، يت

ر  حلول فردية لعوزھم عن طريق االندماج في السوق بطرق شرعية أو غي

ة  ة جماعي ات أيديولوجي ة منطلق شرعية، والثورة ضد السوق واإلمبراطوري

  ذات غطاء ديني أو اجتماعي.

ادة  م س ة، ھ ا المحظي ة العلي ن الطبق ا م كلون نمط زون فيش داة المتمي ا الب أم

ة، ال ات  العولم م الرھان م، ال تھمھ غل دائ ع ش م موق يس لھ م ول ن لھ وط

ة  دافع عن نمط الديمقراطي نھم ي بعض م ان ال و ك ى ول ية الضيقة حت السياس

وع،  ن أي ن ة م ات اجتماعي ون بمؤسس دود وال يتعلق دھم ح ة، ال تح الكوني

  تتأسس قيمھم على محض الرفاھية والتألق الفردي.

الء الدو ھم وك تقرون، وأساس ا المس ة أم ات المرتبط ا والفئ ة وموظفوھ ل

ى  باالقتصاد التقليدي، فقد أصبح وضعھم ھشا، يسعون عبثا إلى الوصول إل
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 ً ا ون دوم زين الجدد، ويتخوف ى مستوى  مستوى البدو المتمي من االنحدار إل

ددة  ة المھ ة واالجتماعي ات القومي كون بالھوي ين، يتمس دو المنحط الب

  باالنحسار.

م ي ل ة الت ة القومي ى  فالدول دريجيا إل ل ت ا، غدت تمي ي مواردھ تحكم ف د ت تع

ة  ن التربي دءا م يادية ب الحھا الس ب مص ن أغل وق ع الح الس ي لص التخل

  والصحة العامة واألمن.

فباستثناء اإلمبراطورية األميركية التي يمكنھا وضع القواعد حسب رغبتھا، 

 ً ل المت ستتحول األمم قريبا ى استقطاب القواف افس عل ة؛ إذ إلى واحات تتن نقل

داة  ل أو ب ى التنق ادرة عل ر ق ة غي تقرة ھش ات مس وى فئ كنھا س د يس م يع ل

زع  ة تن ة القومي دمرة للدول منحطون ال أمل لھم. لمواجھة ھذه االتجاھات الم

م  ة  -بعض األم دان األوروبي ي البل أن ف و الش ا ھ داوة  -كم ين الب ى تقن إل

ات  نغان واالتفاق ات ش د (اتفاق اء موح ل فض دة داخ ي الجدي ا الت ة لھ المكمل

ل  ين تمي ي ح يوية)، ف ة اآلس دريجيا للمنطق ة ت ة مفتوح داوة قاري رس ب تك

يادتھا  اظ بس ع االحتف ادي م ائھا االقتص يع فض ى توس دة إل ات المتح الوالي

  القومية، فتشكل اإلمبراطورية الوحيدة في العالم.

ا خط دا نوعي ة تواجه تھدي را، بيد أن أتالي يرى أن اإلمبراطورية األميركي ي

د  ا والھن أن أوروب و ش ا ھ ة كم تقرة المنافس ات المس ن اإلمبراطوري يس م ل

ا من  المي، وإنم ي االقتصاد الع تحكم ف دورھا ال ن يكون بمق ي ل والصين الت

ى حدودھا. وال  ات المتحدة وعل المتمردين الذين يتحركون من داخل الوالي

ة، ة األميركي ى الھيمن ور عل ة تث وى  يتعلق األمر ھنا بشعوب منظم ا بق وإنم

دين  وق وال ي: الس رى وھ ة الكب ة العالمي افس اإلمبراطوري دة تن ة جدي بدوي

ويض  عى لتق وني يس روع ك ا مش دة منھ ل واح ة، ولك والديمقراطي

  اإلمبراطورية واألمم.

وب، فستستقل  ا ودول الجن أما قوى السوق التي انفصلت بالفعل عن أوروب

 ً ا زال  قريب ي ال ت ة الت دائرة األميركي ن ال مالية ع ا. فالرأس ل بإدارتھ تتكف
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زة عن  ة متمي ى أن تكون سلطة كوني بطبيعتھا تنزع إلى العالمية وتطمح إل

داة  وانين والمقتضيات. فالب اإلمبراطورية األميركية من حيث المصالح والق

يم  األعلون الذين يحركون السوق سيعملون على إنشاء إمبراطورية بدون إقل

ا أن أو حدود تفرض قوانينھا على ك ات المتحدة. كم ا الوالي ا فيھ ل الدول بم

ن يبقى من المؤسسات  ي، ول اء وطن أي انتم ن تعترف ب الشركات البدوية ل

  القومية سوى المنظمة العالمية للتجارة التي تسيّر األسواق.

ن  زال ع ى االنع م إل عى بعض األم احق، ستس ر الم ذا الخط ة ھ ولمواجھ

تنعت  ي س وق الت ة الس راق إمبراطوري تبرز اخت ّر، وس ة الش بإمبراطوري

ات  تنبثق طوبائي ا س ارد النخب، كم دود وتط ق الح ة تغل ديولوجيات كلياني أي

وة  يوفر ق ذي س و ال دين ھ د أن ال ودة للبساطة والشظف، بي دعو للع دة ت جدي

وفير  دوره ت ذي بمق ده ھو ال التعويض األساسية. ويرى أتالي أن اإلسالم وح

ار ال ة، باعتب ذي طاقة التمرد المطلوب ه الشمولي ال ة التعاضدية وطابع جمعي

ة  ة الغربي يم الثقافي رفض الق ه، ب ين إلي ددين المنتم بعض المتش ى ل أوح

 ً ا وع  وخصوص تمالة جم ى اس ادر عل الم إذن ق وق. فاإلس ة والس الديمقراطي

ا ال  م م دم لھ داة المنحطين، فيق تقرين ومن الب دن المس رة من سكان الم غفي

راحم يستطيع السوق توفيره: أي أنم آخي والت اط ملموسة من التضامن والت

ة  ن العزل رجھم م ل وتخ ديھم األم د ل ة وتول عور بالكرام ديھم الش زز ل تع

  والشك.

اھض  وني من روع ك ي مش ي ھ ة، الت ي الديمقراطي ة فھ وة الثالث ا الق أم

تبدادية  ديولوجيات االس داوة االقتصادية ولألي ة وللب ة األميركي لإلمبراطوري

تواھا وحدودھا، المستندة إلى الدين ا بمس . فالسوق تولد بذاتھا طلبا ديمقراطي

دون  وني ب ى المستوى الك ة عل ة ديمقراطي ومن ثم انبثاق مطلب إمبراطوري

 ً   لمفھوم المواطنة العالمية. حدود تكريسا

ولھذه الدعوة مناصرون عديدون، من بينھم البداة المنحطون الذين يطمحون 

وقھم إلى إسماع صوتھم خارج األطر القوم تثمار تف ية والدينية، ويريدون اس

اء  ى بن ون إل ذي ينزع تقرين ال كان المس ض الس نھم بع ن بي ددي، وم الع
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وف  ة) للوق ة األوروبي رار المجموع ى غ ة (عل ة مندمج ات إقليمي ديمقراطي

ه؛  ون المشروع ذات زين يتبن داة المتمي ا أن بعض الب ة السوق، كم ضد ھيمن

دريجيا حق ألنھم يطمحون إلى إنشاء مؤسسات كو ة دون حدود تفرض ت ني

  التدخل اإلنساني، وتضع إطارا شامال لممارسة الديمقراطية.

ا  رى، تجمعھ ا أخ ادم أحيان ا وتتص ي أحيان ي تلتق ثالث الت وى ال ذه الق إن ھ

ى ھ ة عل ي النھاي ر ف ة، وستنتص ة األميركي ة اإلمبراطوري ذه مناھض

  .31اإلمبراطورية حسب توقع أتالي

راديغ دا إل مولقد نفذ ب ة تفني ى الدراسات اإلستراتيجية الراھن داوة إل حدى الب

ا ي أيامن ة ف ات المألوف ة  الخراف ار قري الم ص ائد أن الع اد الس ي االعتق وھ

ابرة  ة الع ة العولم ل حركي ا, بفع ت أحياؤھ دودھا واقترن دة, انمحت ح موح

اس  ة الن ي حرك تحكم ف ى ال درة عل ا ق ة فيھ ة الوطني د للدول م تع ارات, فل للق

 بضائع واألفكار. وال

ماذا لو كان المشھد معاكسا؟ ماذا إذا كانت قد نشأت أنماط جديدة من الحدود 

 أكثر فاعلية وأبعد أثرا؟ 

ى حدودھا مع ات المتحدة عل ه الوالي ذي بنت ي الجدار السميك ال  ما القول ف

اطق الفلسطينية المكسيك ؟ والجدار الذي أقامته  ا والمن إسرائيل للفصل بينھ

تالل المحتل لطات االح ربته س ذي ض ع ال ور المني ي الس ول ف ا الق ة ؟ وم

 األمريكية داخل بغداد لتامين مراكزھا ومكاتب الحكومة العراقية ؟

دن  ة في الم اء المقصية المعزول ذه الجدران واألسوار األحي تنضاف إلى ھ

ر  اجرين غي يين والمھ ين السياس ص لالجئ ي تخص رى الت ة الكب الغربي

 شين اجتماعيا. الشرعيين والمھم

ائدة انمحاء  ى عكس الصورة الس ه عل تج عن م ين بل إن تحطم جدار برلين ل

دة ھي  ة ظاھرة جدي ان بداي ل ك ا, ب الحواجز التي كانت تمزق جسم أوروب

 تكاثر الحدود وتنوع أشكال األسوار والجدران. 
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ومترات من  ففي السنوات الخمس عشرة األخيرة خطت عشرات آالف الكيل

دود ال ياالح ا وآس ي أوروب دة ف ية الجدي ا  سياس ن بينھ ي  2800م ومتر ف كيل

 القارة القديمة ناجمة أساسا عن حروب البلقان.

ين  وم الفاصلة ب ط التخ ي نم دھا ھ د وح م تع ة ل دود التقليدي ذه الح د أن ھ بي

البلدان واألمم, ولعلھا كانت أكثر وصال وربطا بين الناس من أنماط الحدود 

ؤدي دوراً «ديثةما بعد الح»الجديدة  ً  . فالحواجز القديمة كانت ت ا من  مزدوج

ا الحدود  اء. أم حيث ھي في آن واحد خط فصل محدد ونقطة تواصل والتق

ة من الجديدة التي قامت على أنقاض المفھوم التقليدي للمكان فتكرس القطي ع

 .32خالل قناة التواصل ذاتھا

هو ي كتاب ار ف ان باليب روف اتي وف المع ين الفيلس د ب د » ق دا وبعي ب ج قري

دا ة  33«ج ة األوربي ة القومي ك الدول اري  أن تفك دماج الق ة االن ل حرك بفع

ي تشكلت في  ة الت ات الوطني ين الكيان ة ب الناجحة قوض آلية الفصل المألوف

اھيمالعصور الحديثة من  ين مف اط العضوي ب ة  خالل االرتب الشعب والدول

دة من  اط جدي ه انفجار أنم الحدود كانت مستوعبة في واألمة, مما نجم عن

 البنية المركزية القائمة.

ا و ا ولغوي ا وديني ا انقسمت ثقافي يا لكنھ ارة اقتصاديا وسياس ھكذا توحدت الق

رن  فيما وراء خطوط الفصل الوطنية. فالخرائط اللغوية التي تشكلت في الق

ددا  ت مج ة, فطف د فاعل م تع ة ل ـ تاريخي ات لسانية ن منطلق ر م ع عش التاس

دار نزعات إقصائية الحدود ا ة وأصبحت م دان  للغوي ر البل ى داخل أكث حت

ا اآلن  عراقة في المركزية القومية كما ھو شأن فرنسا مثال التي تحصى فيھ

 أكثر من عشر لغات غير اللغة الوطنية األولى.

ث  ة, حي ة البلجيكي ي الحال ا ھ ي أوروب وم ف ة القصوى الي وال شك أن الحال

 ان ألثر الصراع اللغوي بين الوالون والفلمان. مؤشرات التفكك بادية للعي

دار  ي أصبحت م ة الت ان الحدود الثقافي ة للعي ذه الحدود البادي تنضاف إلى ھ

ذه  ن منطق ھ ه. م ا في تراتيجيا محوري ا اس الم, ورھان ي الع ع ف ام واس اھتم

د  الحدود تقصى مثال  و كانت ق ى ل ي حت تركيا من مشروع التوسع األوروب
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ا  توفت تقريب ار اس ا الخي ا فيھ ه, بم مام إلي ات االنض روط ومتطلب ل ش ك

 السياسي العلماني.

ر  من ھذه المؤشرات أيضا الحدود الرقابية التي غدت تعوض الجانب األوف

ة  من مھمات الحواجز اإلقليمية المادية. فالتقنيات الرقابية الجديدة أكثر فاعلي

ان وفتكا من الفواصل التقليدية وتؤدي الدور نفسه بأسالي ب رخوة ناعمة. وك

ة  ى أن الدول ة إل ة والعقوب ه حول نظام الرقاب ي أعمال ه ف د نب و ق ميشال فوك

ى  وم عل ي تق ات االنضباط الت دني بتقني ة القمع الب المعاصرة قد استبدلت آلي

ه  ة تحقق غ درج ا بل ارفھم, مم اتھم ومع ه رغب اس وتوجي اة الن يير حي تس

 القصوى في الفترة الراھنة. 

ذه الحدو ار نظام األسرة من ھ ى انھي ة عل دة أيضا الحواجز المترتب د الجدي

كال  ى أش ا عل ين وإنم ين الجنس ى الفصل ب وم عل د يق م يع ذي ل دي ال التقلي

ين  ي تفصل داخل الجنس الواحد ب ة الت ات العائلي ة من البني متنوعة متداخل

 أنماط متمايزة. 

الم ف دت الع دود ووح ت الح ة مح حيح أن العولم ن الص يس إذن م بح ل أص

دمان الشھيرة مسطحا ـ حسب ع ارة توماس فري ا حدث ھو  34-ب ل إن م ب

ه  انغالق قوس المدنية المستقرة  ى بداوت في تاريخ البشر وعودة اإلنسان إل

  األثيرة, بفضائھا الواسع وقيودھا وحدودھا الجديدة.
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  روبولوجّيةنثواألالتاريخية  والّدين في الّدراسات القبيلة

 حسن محّمد بن موسى

بت الق ة اكتس ذ العصور القديم ة من ً تاريخي اً دوربيل اعالً  ا ً  ف ا الم عموم دان الع ف بل ي مختل واء ف ي  ،س وف
ي المجاالت التي اقترنت بنمط العيش ً  الرّحل ّكلة ،خصوصا ة  مش ة اجتماعّي زةواقتصادّية وثقافبني ة ممّي . ّي

ا ان لھ أطراف الّش فك ة وب الجزيرة العربّي ةب راق مكان ي ام والع ة  ف ام ھاّم اريخ الع دت صورتھا   الّت ، خلّ
ل اإلسالم. ه  شعراء ما قب ة في مقاومت د الخصوصّية المغربّي ذي جّس اء ال ارب  البن الد المغ ومّثلت في ب

ة  ويحاولھولئن  اقترنت فترة النشأة اإلسالمّية بتكريس مف للغزاة. د مخ وم جديد  يتجاوز القبيل تلف  توحي
ط بھا من فكرة العصبّية لم وما ارتب وھو مفھوم األّمة، فإّن القبيلة يثرب، مدينةمكّونات المجتمع العربي  ب

  .إلى  حّد العصرالحديثاإلسالمي وظلّت تحّرك مجريات الّتاريخ العربي  تضمحل

ا في اإلسالم انتشرلّما  بّية و المجاالت أساس ةأخذت  ،الّصحراوّيةالّسباس ات أخرى وتوّشحت ت القبيل لوين
رن إلى حدّ في نشأة الّدولة، نمط العيش و ضرورة بالّدين فيبرداء جديد اقترن  ـ/7 الق ل. م13ھ ى األق  عل

لوعرفت كّل من القبيلة والّثقافة  دى قبائ ة أو تطّورات جوھرّية، سواء ل ل   المركز واألطراف العربّي قبائ
رب، ال تقرار مغ ر اس ى إث ك عل ي األمصار الجدوذل ام وف دن الش ي م ة والمضرّية ف ل اليمانّي دة، القبائ ي

ذا ط بمصر والقيروان ببالد المغرب.الفسطاالبصرة والكوفة، بالعراق و ت مراكز الّصراع من انتقل وھك
ةوذلك قبل أن تبدأ  ،مجال إلى آخر دان العصبيات القبلّي بعض في فق ى ، جذوتھا من ال أضحت مجّرد حّت

، مثلما حصل بالّنسبة إلى يمانّية المركز ويمانّية الّشتات بالّشام على العھد األمّ  قبيلةال تكّتالت مفصولة عن
ة أصبحتد امتداد الّدولة العربّية، ازداولّما  .األموي ة اليمانّية باألندلس مجّرد كتل ، وإن اعن جذورھ نائي

  كانت تستقي مرجعيتھا منھا.

ةا وفي كلّ  ين القبيل داخل  ب ّدين عصر ذاك،  ألحوال، حصل  ت اوال ّدين  ساھم طالم ة في نشر ال ت القبيل
ً  حتاج أبناؤھاا، والجديد ّي  في معرفة العلوم الّدينّية، لالنخراط في  إلى العلم، المتمّثل خصوصا مسلك الرق

اعي. ران  وفضال عن االجتم ّية  اقت ات الّسياس أة الكيان ّدعوة الّديبنش اال ة لقيامھ ة، نّي ك الحقب ذ  تل إّن  من  ف
  وغيرھا. والمعتقد ضوعات عديدة منھا الّنسب والّشرفبموذات صلة  ثنائّية القبيلة والّدين أضحت

ي ة ف ا، مغّيب ى أھّميتھ ت، عل ّدين ظلّ ة وال كالّية القبيل ى أّن إش ة واألنث عل ات الّتاريخّي ة روبوالّدراس لوجّي
ة، وذلالمكتوبة باللغة العربّية ة تقليدّي االت أو دراسات تناولت الموضوع بكيفّي تثناء مق ة  ك باس أو تنظيرّي

ً وھو ما نروم تحاشيه،  .الواقع الّتاريخي بعيدة عن ً بأّن  علما ّدين  تناول مسألة القبيلة عموما وعالقتھا مع ال
 ً     نا.في منأى عن اھتمامات ليست خصوصا

  ، بين المعاينة والتنظيرلدونالعصبّية والّدعوة لدى ابن خ ثنائّية :أّوالً 

  ثالثّية ابن خلدون: العصبّية والّدعوة والملكـ  1

ً  نمط اقترن ى شرف الّنسب. القائمة بدورھا البنية القبلّية،ب كامالً  العيش البدوي اقترانا  على العصبّية وعل
ر د عّب ة عن وق درّ  صاحب المقّدم دوي والت رانين الب ين العم ة جوو الحضري وعدمج الحاصل ب د قطيع
ا ل بينھم ل داخ اين الحاص دوي بالّتب ران الب ة  ،العم اوية والجّمال دو الّش ال والب رى والجب كان الق ين س ب

                                                            
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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ي و في الّترحال. الّضاعنين ا يعن ران ھو م ة العم ىأّن نظرّي وم عل ى أساس   ال تق ة وال عل ابالت ثنائّي مق
ة  ستمّر وتاريخ دائري متكّرر، بل أّنھا اقترنت بتطّور مسكونّي  ا الّداخلّي للّظاھرة القبلّية سواء في تركيبتھ
  عالقتھا  بالسلطة والثقافة والّدين.أو في 

ً  وإذ ً  تقوم العصبّية على الّنسب سواء أكان حقيقّيا ً أو وھمّيا رة»، كي أو بعيداً  ، قريبا ،  «تقع المناصرة والّنع
ة» بين القبائل المتجاورة تمّثل اللّحمة المتكّونةفإّنھا  ة للحماي ة والمطالب وى  .«والمدافع ة األق وتكون القبيل

ي  ائر الت ل والعش ة القبائ اذب لبقّي مُّ القطب الج ا تنض ل إليھ ى قب ة أول ي مرحل ل  ف زو القبائ ق لغ أن تنطل
رم. المجاورة ثم االستظھار على الّدولة والتغلّب والعشائر ة الھ ا بلغت مرحل ا إذا م دون  عليھ ن خل ال اب ق
ذا دد : في ھ ه بيوتوال» الّص ل الواحد إذا كانت في القبي ّددة، ف ة وعصبيات متع دّ  ات متفّرق من عصبّية   ب

ايتكون أقوى من جميعھا ،وتتبعھا وتلتحم جميع العصب رى، وإالّ  ات فيھا، وتصير كأّنھ عصبّية واحدة كب
  .1«وقع االفتراق المفضي إلى االختالف والّتنازع

ً  تعدّ  على أّن الّدعوة الّدينّية يلةھي لى الّسلطة. وللوصول إ للعصبّية الً مكمّ  شرطا دة الوس ن  الوحي التي تمّك
ل ،«التسييس»من  البدو ا  .2على حّد عبارة علي أوملي ى أّنھ اج عل ا  عصبّية إلىضرورة تحت دافع عنھ ت
  مساعدة على قّوة الّدولة بعد قيامھا.، تظّل عند الوصول إلى الملكو تظھرھا.و

ة »:  لمسألة الّدعوة فصولال بعض مقّدمته في  ابن خلدون خّصص ة االستيالء العظيم في أّن الّدول العاّم
ى » ـ «ّدين إّما من نبّوة أو دعوة حقّ الملك أصلھا ال ّوة عل ة في أصلھا ق د الّدول ة تزي في أّن الّدعوة الدينّي

ر عصبّية الفي أّن الّدعوة »ـ   «العصبّية التي كانت لھا من عددھاقّوة  تمّ  الّدينّية من غي ك . و«ت ل  ذل علّ
تدالّ «الحقّ  لىوتفرد الوجھة إھل العصبّية الذي في أ الّصبغة الّدينّية تذھب الّتنافس والّتحاسد» بكون  ، مس

ّية ة باالنتصار الذي حّققه العرب فيفي  قيام الّدولعلى مكانة الّدعوة  د أّن عددھم  القادس رس، بي ى الف عل
ة  واعتبر  ذلك أيضا»: قائال، لمغربيالمجال ا نماذج من قّدمو كان أقّل منھم بكثير. ة في دول ة ودول لمتون
اوم الموّحدين، فقد كان ن يق ر مّم دد والعصبّية أو يشّف بالمغرب من القبائل كثي يھم ،إالّ أّن ھم  في الع عل

  .3«شيء ستماتة  كما قلناه، فلم  يقف لھماالجتماع  الّديني ضاعف قّوة عصبيتھم باالستبصار واال

اعد ذاوھك ً  تس ا ة أساس ّدعوة القائم ى  ال ر عل ن المنك ي ع المعروف والّنھ ر ب ى األم وب »عل ع القل جم
ا ى«وتأليفھ دة،  ، وعل ق الوح ة تحقي ةمحّول دو العدوانّي ة الب ة  طبيع ة حربّي ى طاق زوھم إل رابتھم وغ وح
  تتحلّى بھا العصبّية الجامعة. إيجابّية،

ّوة، وھو  تغلّب ىإل فساد الّدعوة يؤّدي وعلى العكس من ذلك، ّد الق ا بح ى غيرھ ك عل العصبيات ذات المل
د الموّحعلى مصمودة  مثال سيطرة، من  ذلك لرّد الفعل  كلّما استطاعت ذلك ما يفتح الباب ى العھ دي عل

ّل »و ل األشّد منھا  بداوة مثل زناتة.القبائ ة من ك يھم زنات ة انتقضت عل بغة الّدينّي ك الّص وا من تل ا خل لّم
   . 4«وانتزعوه منھملبوھم على األمر وغ بجان

ى  ّدعوة عل أثير ال م ت ة، فإورغ انّ القبيل تمّ » ھ بّية ال ت ر العص ن غي لت :«م د فش ي  فق دين الت ة المري حرك
ي ر المرابط ة العص ي  نھاي دلس ف ّي  باألن ن قس ا اب اب  ،تزّعمھ بّيةلغي ة العص ا القبلّي ا  .فيھ ل كم فش

                                                            
  1  -  ابن خلدون، المقّدمة، ص 245.

  2  -  على أومليل،  الخطاب الّتاريخي، دراسة لمنھجّية ابن خلدون، الدار البيضاء 1984م، ص 155.
  3  -  ابن خلدون، المقّدمة، دار الكتاب  اللبناني، د ت، ص 277، 278 ـ279.

 4  ‐ نفس اإلحالة، ص 27.
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امرون والمحتسبو ةن من المغ ا العاّم ّدعوالق لطان والم ى الّس ةئمون عل ل ن المھدوّي ين القبائ ، سواء من ب
   .5عصبّية قبلّيةاستنادھم إلى لعدم  أوفي المدن،

قالملك، إلى  القبيلة سيرورة تناول صاحب المقّدمة ين : عن طري ين مكّملت ة.  آليت ّدعوة الّدينّي العصبّية وال
ّوة الذي توجد  «االلتحام» العصبّية  قّوتھا منوتستمّد  ر ق ّررات في الّنسب. وتصبح أكث ه  مب ال تصمد ل

  . 6آخر في وجھھا العصبيات األخرى كلّما اقترنت بالتحام روحي

ى كل المجتمعات القائم على الّدولة العصبوّية أو العضوّية ھذا األنموذجغير أّن  ا  ال يمكن سحبه عل مثلم
 ً             العربّية اإلسالمّية.البدوّية في البالد  مع المجاالت يعتقد صاحب المقّدمة، إّنما يتفاعل خصوصا

  بين القبيلة والّدينمن التالزم إلى فّك االرتباط : الّتاريخّية امتدادات النّص الخلدوني ـ 2

ى  في ھذه الحقبةقامت الّدول  ة إل ة األموّي د استندت الّدول ة. فق ّدعوة الّدينّي على  أساس العصبّية القبلّية وال
ريشعصبيّ  ً ة ق ا ة، ، وخصوص ل الجماع ذھب أھ ى م ة، وإل ي أمّي ى  بن ّية عل ة العّباس زت الّدول ا ارتك فيم
تالموالي  وعلى  مذھب االعتزال. أّما اإلمارات المستقلّة الّناش عصبّية  ئة في المغرب والمشرق فقد تباين

ه، ذي انشقت عن ا عن المركز ال دعت بع رؤيتھ فرّية،ف ذھب الخوارج الّص ى م ل إم ضھا  إل ي ث ارة بن م
ل وأخرى إلى اإلباضّيةبسجلماسة مدرار  ة مث اھرت،  الدول تمّية  بت دور الّرس ّددا ل حيث ظّل المذھب مح

ة قبائل زناتة ولواتة ونفوسة وھ ى وارة في الحكم  الّرستمي وثالث ارة األدارسة إل ة وھي إم يعة الّزيدّي الّش
ّل  قد حصل تالزم بين القبيلة والّدين فيو .بفاس ذه ال ك اھ يئا م ات، اختلف ش ان يحصل كيان ا  ك في  عّم

ة الجماعات القيسية وھـ، من نزاع  بين 137األندلس قبل نشأة اإلمارة سنة  ا التي أضحت اليماني أشبه م
بينھا في الفكر الّديني. ورغم بمجموعات ضغط تسعى للّسيطرة على الحكم، دون أن يوجد اختالف تكون 

ىالمركز والّشتات، فقد ظعد المسافة الفاصلة بين قبائل بُ  اء إل م  ّل الّشعور  قوّيا باالنتم ة، ول ل العربّي القبائ
ة تكّتالت ذات  يحصل تكلّس لھذا الّشعور إال تدريجّيا، بعد أن أضحت مجّرد ساعية للوصول  جذور قبلّي

    . إلى الحكم

تمرّ و رن  اس ي الق ة ف ّدعوة الّدينّي ة بال ران الّسياس ـ /4اقت ا يب10ھ و م ذھب رم ، وھ ار الم ه انتش ھن عن
ماعيلي ي  اإلس ة ف ة الواقع ة الجبلّي ل كتام دى قبائ ة األل مالّية الغربّي راف الّش ة ط نطينة إلفريقّي ين قس (ب

دة،للّل الھياكل القبلّية الكتامّية وبداية  تح وسطيف وعنابة الحالية)، التي أّدت  صالح العصبّية الدينّية الجدي
ة. ة الفاطمّي ام الّدول ى قي ّداعيف إل ن ال د تمّك د هللا ق و عب دأب ع جدي اء مجتم ن بن نعاني م ة     الّص ل قبيل داخ

لقد حصل  على القبيلة. ضحى المذھب مسيطراً أ إذ لّية،المذھبّية العصبية القبكتامة، عّوضت فيه العصبّية 
م  ا ول ّدعوة داخلھ ار ال ّراء انتش ن ج رة م ّورات كبي ة تط ذه الحال ي ھ ة ف اوالت الللقبيل ح مح ّدي  تفل تص

ة ّدعوة والمقاوم ة ال ي مرحل واء ف ة س ذه الحرك ـ /  296ـ 280( لھ ام  م )909ـ 894ھ ة قي ي مرحل أو ف
  الّدولة.

ة ة المرابطّي ام الّدول د قي ً  وعن ا ة لصنھ من انطالق ة القبلّي رى االتحادي حراء الكب ي الّص ة ف ام القائم اجة اللّث
ا في  طلقاحالياّ)، تبّنت المذھب المالكي  من  موريتانيا( المغرب   لحركتھ ه  ب مال  ومدن اه واحات  الّش اّتج

 ً ا ة في  األقصى وكذلك في اّتجاه  بالد الّسودان الغربي  جنوب ة القبلّي د  نجحت  االّتحادّي وين. وق ة    تك دول
ماالً  دلس ش ين األن ّد  ب ال الممت ل المج ملت ك ر ش ً  ونھ ا ر جنوب ان فيھو، النيج ة دور   ا  ك اء المالكّي لفقھ

                                                            
  5  -  نفس اإلحالة، ص279 ـ284,

  6  ‐ الجابري، العصبّية والّدولة، ص 290.
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ّل  رأي  مخالف ساعد على  دواليب الحكم  والّسلطة. ولذايطر المس ى تعطي نبذ ك ل  التطّور الفكري عل
ادي ادرة ، الع ي  مص ك  ف د ذل روتجّس ي الفك ّدين للغزالي وف وم ال اء عل اب إحي رق  كت ي ح ا ف ،تلتھ

  . العصرالموّحدي ردود فعل في المصادرة الفكرّية

ت و ئن قام ال ل ل  مصمودة  بجب رّ األ قبائ ى م ة  عل المغرب األقصى المطلّ ر ب س الكبي نقض   طل اكش ب
ة و ّدعوة المرابطّي ا،ال التخلّص محاربتھ ى وب اد عل روع واالعتم ي  األصول، من كتب الف ة الت إّن  الّدول ف

ّدينال إلى حّد  ما،  «تيوقراطّية» ظلّت أنشأتھا ين  الّسياسة وال ى  ،فصل فيھا  ب تنادھا إل ك الس اليم  تعوذل
أّثر في بعضلالمّدعي ل بن تومرتمحّمد  ّنة مظاھره ب مھدوّية، والذي نجح في بلورة فكر أشعري مت الس

  المعتزلة.الّشيعة وو

ذه األمثل إنّ  ين ھ الزم  ب ى ت رق إل رب والمش الد المغ توى ب ي مس ؤّرخ ف ة  ة  ت ّدعوة عصب  القبيل وال
ا في  الللوصول إلى تكوين  دولة. غير أّن الّدعوة  فقدت  يتمكانتھ ارة  بن ام إم داء من  قي ة ابت ان   عبئ زّي
ارة . و، على  إثر سقوط  دولة الموحدينبتلمسان وبني  مرين  بفاس وبني  األحمر بغرناطة باستثناء اإلم

ونس ي  مّثلت  تواصالً  الحفصّية بت ة الت لّ  للھياكل  الموّحدي ى األق كلي عل ى المستوى الّش ة  ،عل إّن بقّي ف
ن  ت على أساس   حّد الّسيفقام الكيانات المغربّية  وال دور  للّدين  في تعبئة األنصار. فكان يغمراسن ب

ه  ذي  ترّسخت أقدام ة ال ه، بخالف مذھب المالكّي الد زّيان فارسا، ال مذھب معّين  يستند إلي في كامل  ب
دلس.  رب واألن ذات االمغ ه  ب ا نلحظ و م ةوھ بالد العربّي رق ال ي مش ة ف ة  اللكيفّي ك ، إذ قامت دول ممالي

غيرھا. فھل  ، ولم تكن  لھا  دعوة  تمّيزھا عن و على األقلّيات المملوكّية بمصرالبحرّية على حّد  الّسيف 
ً معنى ذلك أّن نموذج يف جديداً  ا ى الّس تند إل رن  ، بدأ يطّل في األفق، ال يعتمد على  الّدعوة بقدر ما  يس اقت

 إلى حّد الّتبعّية المطلقة؟ قائمةبالكيانات  الّسياسّية ال الفقھاء دور فيه

تنبط ي يس ا ك ن غيرھ ة وم ذه األمثل ة ھ ن تجريبّي دون م ن خل ق اب د انطل ك  لق ين المل ة ب ة الثالثّي العالق
ً ووالعصبّية والّدعوة.  د لّما كان اھتمامه األصلي مخّصصا ر وللعرب، فق ه للبرب وتاريخه   استھوت مقدّمت

د احتال ر عن ى الجزائ ام  بنشر القسم الخاص مرافق الجيش الفرنسي إل ارون دي  سالن، فق ا وھو الب لھ
 وجلنروقوتيي ومارسي  في أعمال  ماسكريوظلّت  حاضرة المغرب تحت عنوان تاريخ البربر. خ بتاري

رھم لوغي ا ، ب ا أّنھ ا طالم ادة بھ ا.  لقيت إش رويج إليھ ي أرادوا الّت ار الت ا لصالح األفك ل معانيھ ع تأوي  وق
اھي، حصل نوع من لخلدونّية مباينة في  جوھرھا  للمقاربة األنتروبولوجّية، فقد  أّن المقاربة ا ورغم الّتم

ين  الّتحليل الخلدوني آلليات القبيلة وأقسامھا وتطّور الرئاس ظاھرّيا على األقّل، بين ة من فرع إلى آخر وب
      روبولوجّية االنقسامّية.األنثولوجّية واإلثن المقاربة

  روبولوجّيةاألنثاإلثنولوجّية و لّدين في الّدراساتالقبيلة وا ثانيا:

أويالت   االستعمارّية: نولوجّية والّسوسيولوجّية في الحقبةقاربة اإلثالم -1 وحدة الموضوع واختالف الت
  ني إلى باركمن  مونتا

دان  ده. المغرب والمشرق وتواصلت بعامتّدت كتابات ھذا التّيار على حقبة سبقت االحتالل الفرنسي لبل
أّثراً  مرّكزة على القبائل البربرّيةشملت ھذه الّدراسات شتى المواضيع، و ّل ت ا كانت أق د أّنھ من  التي يعتق

ا س والّري غيرھ ال األطل الجزائر وجب زاب ب ل واألوراس والم الد القبائ ل ب ة، مث ل الخارجّي ف  بالعوام
ال وسالت و المغرب األقصى وجب ا.ب ا وغيرھ ونس وليبي ة بت ر ونفوس تو دّم داً  خّص ات  تحدي المجموع

ة. ف اإلباضّية ل زنات ال  قبائ ي مج ة ف ه فضالً المتبقّي ا كتب ات  عن «ماسكري» عّم رى والتجّمع أة الق نش
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ةالم 1878سنة  ، فإّنه قامالسكنّية بالجزائر ّية ترجم ابل للفرنس ة» كت ار اإلئّم يرة وأخب ا «الّس ي زكري  ألب

ورجالني، و ال راجم اإل وھ ب الّت ّم كت ن أھ ّيةم كي .باض ولّى موتلنس نة  وت ف م1905س ة ب التعري قائم
ا عثر المخطوطات التي الجزائر، عليھ ا ونشر ب ن الصغير من بينھ اب اب ق  كت ي ب المتعلّ ارة بن اريخ إم ت
ّية. تم اإلباض الً و رس ن  ال فض ةع ّدھا قائم ي  أع اخت الت ف ش ات يوس ول  المخطوط ّية، ح     اإلباض

التراث  تشيريبينا فعّرف ،الموضوعذات اإليطاليون ب حثوناالب اھتمّ ، حوالي مائتي مخطوطا تضّمنتو ب
   تعّددت االھتمامات  بثنائّية القبيلة البربرّية والمذھب اإلباضي. في الجملة،و .م1949بليبيا سنة  اإلباضي

الي»الباحث في العھد  عّول ولّما ّكان األصل «الكولوني ى كسب الس ين العل نھم وب ة بي عرب،  يين، والّتفرق
ً لّطرف األّول، وخصوصغازل ا اال ا تقّرة منھ ل المس ل ( قبائ ة ومصمودة صنھاجةمث ديما وكتام ا  )، ق فيم
تح اإلسالمي، عالج دون أو تاريخ القبائل العربّية بكيفّية مغايرة، سواء منھا القادمة مع الف ون الواف  الھاللي

ً  ،م11ھـ/5بالد إفريقّية والمغرب أواسط القرن  ل يطول  إلى ت ساعيا ذه القبائ اريخ ھ لبّية لت ة س كريس رؤي
  شرح  عناصرھا ومنعطفاتھا.

ّل الحاالت، عملت ذه الّدراسات وفي ك ة و ھ اء اإلتنولوجالتاريخّي ين أبن ة ب ى تكريس الفرق ة عل وطن ّي ال
حديث،  ال غربيالواحد، واإلبانة عن غياب التطّور طيلة الحقبة الفاصلة بين االحتاللين الّروماني القديم وال

ا «قوتيي» وھي الحقبة التي نعتھا ذا يكون االستعمارفي كتابه بالعصور المظلمة لشمال إفريقي ھو  . وبھ
  المنقذ لھذه الّشعوب.

ذه الّدراسات ام بھ ولّى القي ك أن يت ى ذل يس أدّل عل ا.  ول راالت االحتالل والمسؤولون في إدارتھ د   جن فق
ابط زن  بجبال األطلس أنالبربر والمخب عن  كت الذي )م1954-1893( انيتروبار مونكان  ا للّض موذج

ه سعى المعتني بالبحث اإلتنولوجي.  ة المفي كتاب ة البربرّي راز خصوصيات القبيل ى إب األطلس إل تقّرة ب س
ى توصيفھا بتسمية  الكبير، على خالف ة»القبائل العربّية البدوّية، متخلّصا إل ات البربرّي التي «الجمھوري

ل.تسييتحّكم في  د  يرھا قانون الصّف أو اللّف، بمعنى الّثنائيات المتنافسة والمتنازعة داخل  نفس القبي وق
ره ماسكري من اعتمد في ذلك  ا ذك ى م ة اللفّ عل ل حول نظري في في المغرب األقصى أو الصّف  قب

يبة ( إلى رأيهفي  ھذه القبائل نتميوتالجزائر.  الد الّس ائبة) التي ال تخضع للمخزن =ب ة)،  الأو  ( الّس ّدول
ع  ا تمّيزم ا ھ يطر عليھ ة يس اري، بثقاف رف الج فوي والع ة  الّش ارة الكتابّي ة بالحض تّص المدين ا تخ فيم

صرين أساسيين: الّسلطة المركزّية التي قّدمھا بوجود عن وعموما تمّيزت المعلومات وبالّتشريعات الفقھّية.
   المخزن) والقبائل البربرّية.(

اني، ل مونت ارةحسب  مّث رج  عب ا» ،لن ي أحسن صورھاالفرن اإلثنوغرافي تعمارّية ف ّية اإلس ان  .7«س وك
وعموال ذي ض ه ال دود تناول تعماري، امش ع االس ى الواق ّدت إل ف إذ تص بالد الّري ل  ب تعمر القبائ  للمس

ى  حتاللاال لطةس وقد عملتما انتصبت بالمدينة سلطة ضعيفة. في الھزيمة،الفرنسي، وكادت تلحق به  عل
اريس مبادئ تقوم عليھا سياستھا تك ل  والحف ذه القبائ ا الّتحالف مع ھ ا منھ رة إّياھ ا  معتب ى تجمعاتھ ظ عل

  سب العرف الجاري.إلى حكم نفسھا حما تكون بجمھوريات والّسعي  أشبه

ذ،  ّرد إحينئ ن مج م يك فل وجي واص ً تنول ا   ا س،لم الد األطل ي ب اھده ف ا  ش اإّنم ذه م ريس ھ ى  تك ل إل
أّن مونتاني الذي مزج بين التوصيف للّظاھرة جلنر الحظ قد و البربرّية القائمة على العرف. الجمھوريات

ا ي تن ه ف ي منھج دون ف ن خل ع اب د اّتب ة ق ةوالنظرّي ل والّدول ين القبائ ة ب ً ، ول العالق ا ن   منتھي وع م ى ن إل

                                                            
 7  - أرنست قلنر، مجتمع مسلم، ترجمة أبي بكرأحمد باقادر، بيروت 2005م، ص336.
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ياالستمر ل، ارّية ف ذه القبائ ة ھ ذ العصر المرابطي  فاعلّي دي،من م الموّح د ووصو ث ع عب ده م ى عھ ال إل
د األمغار) الذين قبائل األطلس (شيوخ الكريم الخطابي بالّريف و ة. وق ق القديم دن اإلغري اة م ّبھھم بطغ ش

ي   في أّي وقت أن ينھار لصالح قائد طموح، وھو تمّيزت ھذه الجمھوريات بتوازن ھّش بينھا يمكن ما يعن
        داخل ھذا المجتمع القبلي. مركزّيةغياب الّسلطة ال

ر. ة  والجزائ وب إفريقّي د دراسة مجاالت أخرى بجن ا  عن ّرر ذكرھ هو ھذه األفكار وغيرھا تك  توجد بين
يدراسة أ وبين ودان يفان بريتشارد لقبائل النوير ف وب الّس لإذ  قواسم مشتركة، جن ى  توّص ا إل ّل منھم ك

ام  ون الّنظ تقرار  ك ى أواالس ائم عل وازنق اس ت ين النق س ام الائض ب ين أقس ين القبيل د وب ل الواح قبي
   .المتناظرين

ر عن البنىفإّنه  تمّيز في أطروحته  ذات المدرسة،انحدر جاك بارك من  لئنو األطلس الكبي  االجتماعّية ب
ظام نعدم  وجود  تطبيق ل إلى أنّ  توّصل، قبائل سكساوة باألطلسل وفي دراسته بنظرة أكثر موضوعّية.

    الّصراع  حول المرعى والماء ليست محددة حسب معيار اللّف. أّن  مراكز موّضحا ھناك،اللّف 

ذا الموضوع.  اساتالصدى الكبير في الّدر «مفھوم القبيلة في  شمال إفريقيا» حول  هكان لمقالو حول ھ
ً الرؤية المنحازة في دراسة القبيلة والسلطة والثقافة ببالد المغرب ابتعد تدريجّيا عنفقد  ا ادة  ، داعي ى إع إل
   .الّسياسّيةمع الّسلطة  القتهفي عسياقه  الّتاريخي و في  تناولهّنظر في ھذا المفھوم وال

وّظلت  عدد من البلدان العربّية على استقاللھا،ھذه األفكار لم تّمح بجّرد حصول امتدادات ھي القول إّن بد
د  غير قصد.، عن قصد أو عن ة والدينّيةتترّدد لدى عديد الّدارسين المعاصرين للقبيلة وللّسلطة السياسيّ  فق

اديز  وني ت تعرب البول د المس ّب جھ كيانص ة ليفس ل الّزناتّي ة القبائ ى دراس ذھب  عل ع الم ة م ي عالق ف
مالاإلباضي  ربيين المعاصرين بش احثين الغ دى الب ة ل كاليات المطروح ّددت اإلش ة. وتج وبعض  إفريقّي

بقة تتحّرر كلّيا من األفكار الم دون أن ،الباحثين العرب ا  س ة التي رّوجت لھ ات المدرسة الكولونيالّي كتاب
دة  النائية عن الحقيقةالّتھويمات عن  بعيداً ترقى ضرورة إلى مستوى الموضوعّية أو أن  والّتنظيرات البعي

   عن الواقع.

  االنقسامّية قاربةالم ـ2

ةاإلتنو الّدراسة ساعدت ي  ـ انتروبولوجّي االت ام بھ ار مون» ق ر والمخا»حول  «انيتروب ال  زنلبرب بجب
ً  «التضامن العضوي»على بلورة فكرة «األطلس دوركايم. ولئن  واضح المعالم لدى التي أضحت  مفھوما
تعمارّية  المؤّسسةب ذات ارتباط  وثيقكانت  إّن ذاك عصراالس احثين ، ف ع  ب م يمن ك ل وذل   سكسون، أنجل
اء مع من جلنرمثل  ذه الفرضيات لبن د من  ھ ة ودور االنطالق من جدي امّية القبلّي ة حول االنقس الم نظرّي

   الّصلحاء فيھا.

ي،أنا ضّد أخي» لقد وجد أتباع ھذا المنھج في المثل  العربي : ن عّم ا وأخي ضّد اب ن  ، أن ا وأخي واب أن
ة األعلى القبلّية من نموذجا النتظام األقسام «عّمي على الغريب ات القائم ى األسفل  وللتوازن ا في  إل بينھ

ة رادعة،  يابغ ظلّ  قسلطة مركزّي دما  وف د  وجود خطر خارجي واالنشطار عن انوني االنصھار عن ق
  فتتفّكك إلى وحدات عديدة. ،يدّب الوھن إلى  جسم القبيل

امّية، فضالً  ،أّن المجتمع القبلي المدروس يتمّيز جلنراعتبر  بوجوده في أطراف  عن  خصوصيته االنقس
ه. و ز وھامش د المرك ه ق ق  علي الدأطل رب األقصى ب ي  المغ ا  أويبة (الّس ف ي ال تنالھ ائبة الت بالد الّس ال
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ل  الّدراسات العديدة التي أنجزھاام الّشرعّية حسب عبارة الفقھاء)، علما بأّن األحك بعض المستشرقين  مث
  .دحضت ھذا الرأي والمغاربة «بول باسكون»

ي ھرمداخل  سبلمسألة النّ  وفي مقاربته ذا الّنسيج القبل ّدس،ركيب ي التّ ھ د  توّقف وللمق ة دور عن    فاعلّي
ول الحضرّية وفي  في والّشرفاءالّصلحاء  ى ربط عالم القبائل بعالم اإلسالم الواسع ذي المي المحافظة عل

داً  وازن، معتق ة الّت الم بالمدين مّية لإلس اھرة الّرس ون الظ اء يمّثل ي  ،أّن  العلم ون التصّوف الريف ا  يك فيم
ً إسالموالقبلي      المحافظة.لفقه العلماء المتمّيز بالجفاء و بديالً  ا

ً  تمّثل في رأيهقبائل األطلس الكبير أّن  اعتباراً و ً  نموذجا ز  لدراسة القبيلة، مناسبا د تمّي ل فق ذه القبائ نظام ھ
ام،  ، إذ تتفّرع كلّ باإلنقسامّية الّسياسي واالجتماعي ى أقس دورھا تنقبيلة إل ىإ قسموھي ب روع  جزئّي ل ة ف

ً و إلى األسرة. تتابع التفريعات وصوالً  وھكذا ه  ومن العينيةمن المشاھدة  انطالقا تاريخ ابن خلدون، تبّين ل
    ھذه البطون اختّصت برئاسة متجّددة. أّن 

د مفاصلھا، تنتصب بين المجاالت المجاورة و الّزواياإذ تتوّسط و ولّىعن ام يت لحاء القي يم  الّص دور التحك ب
ّدة سنة ھو دور فاعل مثلما تبّينه الو .بين القبائل ون المنصب لم ذين يتولّ مقابلة بين الرؤساء المشاكسين ال

ة متواصلة.  ا  بكيفّي ذين يحظون بكاريزم المين ال لحاء المس د والّص ى وق ى االنتساب إل لحاء إل سعى الّص
  . وذلك في مواجھة العلماء بالمدينة واحتقارھم لھم ،ظاھرة الّشرف

ات والّنسبة اقترنت سلطو اطير والكرام ّرقص واألس ل ال دة مث وس عدي ولي بطق ل  ،ال ّل قبائ ي ك إذ تلتق
ا، األطلس المتوّسط عند ة وھو سيدي  سعيد أحنصال، وتخضع لرو الجّد األسطوري والمؤّسس لھ زنام

  ھي أماكن  ال يجوز الّتنازع قربھا.  و أضرحة األولياء ومزاراتھم، موسميّة  تتمّثل في زيارة

 بات الّسابقةالمقارنقد   -3

د ولب د نھ ھي الق ة بع عوب  العربّي ة استقال ل الّش دإّن  حرك ة  ق ة الثاني ة الحرب العالمّي ى  اي ساعدت عل
ام «جورج بالنديي»دعا  فقد مع الّسلطة والّثقافة.يدة للّظاھرة القبلّية في عالقة بلورة رؤية جد د  الذي ق بنق

ا في  مقابلة مع  االستعماري. ،«جتماع  االستقالليعلم اال»النظريات الكولونيالية إلى  ة   أثمرت كم رؤي
دان جاك بارك للقب احثين من بل اليلة في إنجاز الب ة تع ّدة بحوث أكاديمّي ة المغرب ع ة القبيل ج قضّية عالق

ي حول المجتمع  لعبد هللا العروي مجمل  تاريخ المغرب من بينھا بالّسلطة، د قبل ؤّرخ محّم وأطروحة الم
نوا دة ع ر بعي ة، غي ة ثالثّي حت المعادل ث أض ى، حي المغرب األقص ّدين ب لطة وال اء  لّس ام علم اھتم
   روبولوجيا.نثاأل

ى ضوء ّور وعل ة واألنث تط ةالّدراسات الّتاريخّي ادرين علروبولوجّي احثون ق ة ، أضحى الب ورة رؤي ى بل
ألة.  ل بعض الجوموضوعّية للمس احثين  جدوى تحلي ّل الب م ينكر ج ئن ل ي في ول ع القبل انب من المجتم

د من  ى نق امّية تعّرضت إل ة االنقس إّن النظري دين، ف ة وال ل جاك عالقته مع الثقاف احثين مث د الب ل  عدي قب
ا  بارك د هللا العروي وليلي د أبانت وعبد هللا حمودي وعب ر. فق رھم كثي الم وغي ن س ة  ب ذه عن محدودّي ھ

ة  ا للالمقارب ز واختزالھ ا  ترّك ة، ألّنھ ى الوصف دون البحث حقيق ا  عن جذور اعل اھرة وعن حراكھ لّظ
  حقبة إلى أخرى.   وتطّورھا من

ر درس ً  جلن ا س، منطلق لحاء األطل يش  ص س الع ل األطل تطيع قبائ ف  تس ة : كي كالّية  الّتالي ن اإلش م
ن ة ع د أّن اإلجاب ة ؟ واعتق لطة  مركزّي اب س ّل غي ي ظ ام  ف ى الّنظ ة عل ي المحافظ تمرار ف ذ واالس ا ھ
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ي ل ا السؤال تكمن ف ة القبائ ي دورطبيع امّية وف ات ال إلنقس ى  الّتوازن ي المحافظة عل اء ف رفاء واألولي ّش
دور العلماء في المدينة، وھو  ما فاء والمتصّوفة في القبيلة وبين دور الّشر االجتماعّية داخلھا، مفّرقا  بين

ذ تخرجقد أالّصلحاء في  المجتمع الحضري. و مكانة ضعف يعني لحاء المتھ ة الّص صّوفة من ه الّنظرّي
ة، غير مندمج في منظومة محايداً  معتبرة إّياھم  عنصراً  الّتركيبة االجتماعّية، ّية معّين ة وسياس إذ  اجتماعّي

م ن أّن دورھ وع م ى ن ة عل و المحافظ ي ھ ف ال األساس ين  مختل وازن ب يم الّت ة والّتحك وى االجتماعّي ق
  ، وذلك في ظّل غياب  سلطة مركزّية.منوالمصالحة بينھا والّسھر على األ

البوادي ووالحقيقة أّن  رنين ب لحاء مقت ار الّص ين اعتب ر منتم ين  بصغي ة أو معني ة اجتماعّي ى فئ راعات إل
أى عن الحاجتماعّية، ممّثلين بذلك الّسلم والحياد، ھو  ول  ين بالد ق ة الحاصلة في مشرق ال ائق الّتاريخّي ق

ّدثنا المصادر عن  اً إذ كثير مغربھا،العربّية و ا تح منخرطين في   صلحاء محاربين للغزو الخارجي أوم
ة واالجتماعّية، ساعين  مصالحھم االقتصاديّ  نزاعات داخلّية، ومنتمين إلى تكّتالت وتحالفات، مدافعين عن

ى ارات، إلى كسب مزيد من األنصار عن  طريق االستحواذ عل ً  العق ا ً  إقطاع ا ً  وتحبيس ا د  بوتمليك ّينت . لق
ة ة الّتاريخّي ةاألنث المقارب ي  روبولوجّي اعي القبل اء االجتم ن البن زء م ولّي ج ّك أّن ال ى الش دعو إل ا ال ي بم

  مشاغل القبيلة.في  منخرط كلّيا

 روبولوجّيةنثأ ـ اريخّيةمقاربة تفي سبيل  ثالثاً:

  لفقيهوالولّي واالقبيلة  ـ1

زت ة رّك ات اإلتنولوجّي ات المبة التوالّتاريخّي الّدراس ى الّثنائي ة عل ً قليدّي ا ي عموم اريخ العرب طة للت  ّس
 ً ّنة ووالمغربي خصوصا ر والعرب، واإلباضّية والس دو والحضر و، فتحدّثت عن البرب ه الب العرف والفق

ئن  ا. ول اروغيرھ د صدى ألفك ذه نج ات  ھ ي كتاب ة ف يكسالمدرس ار  فل ي وروب ورج مارس وتيي وج ق
إنّ  رح،المدرسة ا برنشفيك وأندري لويس وغيرھم، ف ذا الّط امّية أعادت ھ تدلّة  النقس ه مس ا يظھر  علي بم

ي ةمن نزاع وقتي وظرفي ب اطق الّرعوّي ل حول المن ك بصرف النّ ن القبائ ة أو  ظر عن، وذل ا زناتّي كونھ
ة نحاول. وھاللّي ة س ّدين والقبيل ين ال ة ب ة العالق ن حقيق ة ع ابق ،اإلبان ات الّس ة الّطروح ك ومناقش ة، وذل
 وأنتروبولوجّية تخّص المجال المغربي. من عّينات تاريخّيةالق باالنط

ة:ـ  وب إفريقّي ال جن وب  مث ي بجن اريخ المحلّ ى الّت امّية عل ة االنقس ى سحب النظرّي رات إل ام ب سعى ولي
 ً ة بعيداً  إفريقّية، ذاھبا ات القبلّي ل  بعض اإلشارات المصدرّية حول الّتوازن ذا المجال  ، إذفي تأوي ان ھ ك

ً مقّس وازنين من ما ين مت ين بطن ة  ب ل نفوس ابس وجب وب ق ين جن الھم  ب ّد مج د الممت اب : المحامي ة دّب قبيل
 في ورئاسة الوّشاحيين اآلن محصورة»الّتجاني :   جاء في  الّنازلين بين جبل نفوسة وزوارة. والجواري

العموقبيلتي الجواري والمحاميد اح، ك ي وّش ة يضاف ر، وما عدا ھاتين القبيلتين من  بن ا،  والجواوب إليھم
ان ا قبيلت ي وھم ان ف ره، متكافئت وت أو غي ارس بم دھما ف ن أح ا نقص م ّوة، فمھم دد والق ن الع  نقص م
   .8«األخرى نظيره

ة، عن كون قبائل  دّباب ھي قبائل  مخزنّية،  ليست  وفضالً  لطة المركزّي تقلّة عن الّس وازن  مس إّنّ◌ الت ف
رات، ،توازن آلي ليس مرّده  القسمين الحاصل بين  ام ب ك  ولي ى ذل دّخل   مثلما ذھب إل ر بت ا يفّس در م بق

لالّسلطة الحفصّية بتونس  لالستفادة من  الّتنافس بي  الّكعوب في ن الّطرفين، وھي  سياسة اّتبعتھا مع قبائ

                                                            
  8  -  الّتجاني، رحلة، ص 118.
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ان حاص أوالد مھلھل. علىبي الليل وأخرى أ على أوالد تارة عتمدت وسط إفريقّية حيث كانت  الً وھو ما ك
  .  9القيسّية واليمانّية االعتماد على األموّية التي راوحت  بين  بشكل شابه  في الّدولة

ذه جّسد في تبعيّ من تعارض بين البربر والعرب، مته أشار إليما أّما  اب، ألّن ھ ي  دّب ة القبائل البربرّية لبن
وللحماية  مقابل جباية تأخذھا منھاا األخيرة توّفر لھا ّد ق ى ح ا»الّتجاني :  ، وعل ا  وتحميھ إّن   ،«تجبيھ ف

ا وطان لصالح الفي جباية األ بني دّباب تخّصصواأن  الّتاريخي يبّين السياق مخزن الحفصي، مقابل  قيامھ
ة وليس . وبالّتالي فإنّ الخفارة والحماية بدور ة ثالثّي ة  تالعالق ين مج ثنائّي وعتين ب ى م ل. زد عل من القبائ

ى باإلاالنتماء المذھبي (ھذه الفعاليات االجتماعّية لفات بين التحا ذلك، لم يكن مردّ  ر اضي بالنسبة إل البرب
نّ  بة والس ربإي بالنس ى الع ر  )ل ي (برب ا ال ـوال العرق تحّكم فيھ ا ت در م رب) بق اتع ادّية   عالق االقتص

ذا   ة. ول رى الجبلّي تقّرين في الق اة و شبه المس ة  تحّدث اواالجتماعّية القائمة  بين الّرع لّتجاني عن محالف
ين  د وب رعرب المحامي ة برب ى ورغّم ح إل ا لّم ة ، فيم ن قبيل مين م ين قس ائم ب افس  ق ة :   تن اب العربّي دب

ل في يمكن أن نفھم  ،المحاميد والجواري. وفي ھذا اإلطار د والجواري المتمّث ين المحامي وازن ب كذلك الّت
  فين.المقاتلة  لكال  الطرتعادل النمو ّالسّكاني وعدد 

ين وبالّتالي، ال يمكن أن تكون ھذه  ات ب القبائل خاضعة ألنموذج المقاربة اإلنقسامّية، طالما  ظلّت الّتوازن
ة ومع ئل جنوب إفريقّية ظاھرة متطّورة في قبا لطة المركزّي ةعالقة مع الّس ، العوامل االقتصادّية المختلف

ا ضرورة  ال يعني عن المركز قبائلھذه  ال عدبُ  أنمن المعروف . والقديم منذ العصر وذلك  أى أّنھ في من
  .ّسياسّية الحاصلة ببالد إفريقّيةعن التطّورات ال

ال ن ـ مث د حصل م رب األقصى:  لق ابق المغ رب األقصى تط وب المغ ي جن ف   ف ل والطوائ ين القبائ ب
وفّية.  د حضرفالّدينّية المتمّثلة في الطرق الّص ذ ق ن القنف ً  اب ا ذه الّطو اجتماع نةائلھ ـ/769 ف س م  1367ھ

اءات ذكر و ى ساحل المحيط شمال إقليم دّكالة،عل ين االنتم ة، الّتماھي ب ة والّتنظيمات الطرقّي فكتب  القبلّي
المغرب األقصى » :يقول ة الّطوائف التي ھي ب ا في األسألت عن جمل الحين كم راضي التي تنبت الّص

ياخ ّدد األش ار تع ّددة باعتب دتھا متع أل، فوج ت الك ّتة ،تنب ه س ع إلي ا ترج رب م عيبيون  ،«وأق ي الش وھ
  .10 ن والحّجاج والحاحيون والغماتيونوالّصنھاجيون والماجريو

ار الّصوفي  ا انتمى التّي ة  تناقضّية، طالم أّما عن العالقة بين الّصلحاء والفقھاء، فإّنھا لم تكن مجّرد عالق
ذلك متجانسة، ومتصّوفة متفّقھين. فةالّشعبي الّسائد إلى  مذھب أھل السّنة، ووجد فقھاء متصوّ   ولم تكن ك

والتقاطع. وھو ما يبّينه تعّدد الّتصنيفات ألھل العلم والمنتسبين إلى الصلح والمرابطة  ّرجإّنما تمّيزت بالّتد
م الكالم وصنف ثالث  :علماء الّظاھر وعلماء والباطن، ة عل أومن على مذھب السّنة وآخرون على طريق

   .  11فة، وفي تصنيف  ثالث : أصحاب الحديث والفقھاء  والصوفية على  طريق الفلس

ذا الفكر  دوراشئة والبنية القبلّية من جھة، والمثال التناظر الحاصل بين الطرقّية النّ والحصيلة يبّين ھذا   ھ
  .ثنائيات قبلّيةدون إشارة المصدر المذكور إلى  في مجال واحد، ھاالتقاءفي تجّمع القبائل والصوفي 

  أو الّزاوية واحتضارالقبيلة «ابتوبة األعر»ـ 2 

                                                            
9  ‐ W. Brett, « Arabs, Berbers and Holymen », Cahiers de Tunisie, 1981,pp. 533‐559. 

.188ـ178،217ـ212، ص رحلة الّتجاني،  
  10‐ ابن القنفذ، أنس الفقير، ص 63ـ66.

  11-  البرزلي،  جامع  مسائل األحكام. راجع  كتابنا ، المدينة والبادية، ج2، ص 746.
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ة الزاوي اء ومؤّسس اھرة األولي اقم ظ ّين أن تف ن الب ي المشرق والمغربم اه ف ى  ة أو الخانق د  قامت عل ق
ل عّوض التضاّدعوة الّدينّية في اآلن نفسه، إذ أنقاض العصبّية  القبلّية  وال آخر يحي ي ب من العضوي القبل

دلرقي. االنتماء الطّ على  ا من  مجال   ق ةانطلقن دة إفريقّي رائن جدي ى ق دنا عل اھرة  واعتم في دراسة الّظ
رن( العصر الحفصي القبلّية  في ـ / 10ـ  7 الق د م)16ـ  13ھ ى . فق ان عل ة التي ك ة الّريفّي قامت الّزاوي

ھا  الحرأس ا ص دة، منھ أدوار عدي ي ب ا ف بيتھا وإدماجھ دة  لعص عيفة الفاق ل الض وطين القبائ ة  ت المنظوم
اھي بتوبة المحاربين االجتماعّية الّسائدة، وھو ما أطلق عليه  ان الّتم ً  واألعراب. لقد ك ا لحاء  قوي ين الّص ب

ة رب ب  والّزّراع ر ذاكبالد المغ و ،عص أنھم وھ ي ش ا ف ي اقترحناھ مية الت رعّية الّتس ّوغ ش ا يس  م
  . 12«المزارعين ـالّصلحاء»

ّدھماني المنتمي إل فقد كان أبو يوسف يعقوب .ھذا الشأن ولدينا أمثلة عديدة في ة ال ان العربّي ة دھم ى قبيل
ة دوي الّنازل ارس الب ا للف روان أنموذج ره. في حول القي ة أم نة  بداي د نحو س ـ /551ول أ   ،م 1156ھ ونش
ة دان. بالبادي ي المي ة ف ن والمنازل اس الحس ّية واللّب م الفروس ا وتعلّ ي  ودرس بھ اركة ف ه مش ت ل د كان وق

ين سنتي الت ة  ب ة المھدّي ى مدين ـ /575و 570صّدي للغزو البحري عل ّن  م. 1180ـ 1175 ھ عوامل لك
ى تائب و متصّوف. القيروان عديدة ساعدت على تحّوله إل ه ب ادئ الفق د درس مب ل  ،فق ل أن ينتق ك قب وذل

ى مصر ل إل ّم انتق الكي. ث ق إلى بجاية حيث أخذ عن أبي مدين شعيب أسس التصّوف الم ه.   لتعمي معارف
دو،  وعند عودته، استقّر  بالقيروان، معتمداً  ة  الب ً  فھدى هللا»التصّوف  وسيلة لتوب ا ه أمم ى يدي رة  عل كثي

  .«من األعراب والبوادي

ة التي وھكذا أضحى على رأس قائمة القلم، من أبناء القبائل العربّي يف  ب ة  عّوضت الّس والفرس  بالّزاوي
رانسألة  بمشيخة المتصّوفة. وتبّين بالمنزل ومشيخة القبي والخيمة ن ثغ ن  الحبيبي ويعقوب بھم (جميل ب ب

وفى سنة  م  وغيث الحكيمي1270ھـ/  669المتوّفى سنة  خليفة الّدھماني ـ /685المت م وميمون 1286ھ
  .13بن  كرفاح اللوائلي) أّنھم  ينحدرون من  بطون وقبائل عربّية  فاقدة لعصبّيتھا القبلّية

ّم فقد كان أبو ر دو، ث ه  حمة غيث الحكيمي من فرسان الب بانخراطه في إحدى حصل المنعرج في حيات
روان ا القي ر .زواي ن  بفعل ظھي ا  تمّك وأ، طالم ار األس ذا االختي م يكن ھ ى   ول لطاني من الحصول عل س

اؤه وارث أبن ير) وت عة (ھناش تفيدين  أراض شاس اع مس ذا اإلقط راءھ ق الك ن طري ه ع ن ريع ذ  م وأخ
اء الحكيمي  لحكر والعشر من المزارعين. وبھذارائب اض هلم يعد انتم ّدد في  نمط عيشه   لقبيلت ھو المح

ه  ظلّت ھ ه. وفعال،بالمخزن الحفصي و سعيه لكسب رضائ بقدر ما كان ارتباطه  ة لعقب روة متوارث ذه الّث
  قرنين. أكثر من

تقرار الم ، ساعد إقطاع ھذه األراضي للمتصّوفة علىوإجماالً  ا جماس ى تحويلھ رة وعل ة المفّق وعات القبيل
دريجّيا ن  ت ىم زو إل ى الغ ائم عل يش الق ن الم نمط الع ة. وم تغال بالّزراع ذه اإلقطاعات االش الحظ أّن ھ

يإّنما   ال بصفتھم صلحاء فحسب، منحت لھم يم   لكونھم  يمتلكون الرئاسة في  بن يحك اح وبن ي  ري وبن
تقرار في أرباض مولھم نفوذ  فعلي على  ال ،وائل وغيرھا حول  جموعات البدوّية التي شرعت  في االس

  مدينة القيروان.

                                                            
  12‐  المغّيبون في تاريخ تونس االجتماعي، تـأليف جماعي، تونس، بيت الحكمة، 1999م، ص 311ـ372.

  13‐ ابن  ناجي، معالم اإليمان  في معرفة علماء القيروان، ج3، ص 264، ج 4، ص 34، 106، 118.
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تتابة»وتواصل  و «اس لطانيالب وذج الّس والي ادي وإخضاعھم للّنم رن الم ي الق ن ف درين م ان للمنح ، وك
ة نة  أصول قبلّي وفى س دلي المت ي العبي ي الحسن عل ل أب ـ /748مث ار1347ھ اّم باعتب ة  م، دور ھ الّزاوي

ةمؤسّ  ة ( س لطة المركزّي ن الس ة م ة.قريب دت إلخضاع القبيل زن)، اعتم ر المخ م   غي ذي ل دلي ال أّن العبي
ديد  االيتمّكن من التخلّي عن جفاء أھل البدو وتصلّبھم، ظّل   ةش اط بأصوله القبلّي يم و ،رتب ةھو مق  بمدين

  القيروان. 

ً من زغبة الھاللّية والنّ  أبو يوسف يعقوب الّزغبي المنحدر ويعدّ  ا روان نموذج ويين قرب القي د العل  ازل ببل
ة. أكثر تطّوراً  ً  الندماج البدو عن طريق مؤّسسة الّزاوي ا ان مؤّسس د  ك ة وفي  فق ً لزاوي  اآلن نفسه  قاضيا

ً  بالقيروان أّوالً  ا رى ثم قاضيا للجماعة  بمدينة تونس. وفي  كّل األحوال كان  حامي دو من للق ديات الب ، تع
  .  14«بمعنى األعراب)( الّشمس والجراد والبرد والعرب»ت األربعة ھي : ّدت اآلفافي حقبة عُ 

لالّصلحاء وأصحاب الّزوايا  بدأ دو في كام ى نجوع الب اربي، يتسّربون إل ات  المجال المغ تثناء األقلّي باس
ك ة، وذل وب إفريقّي تتابتھم. اإلباضّية بجن ة اس ع عملّي وازاة م ي م وة  فاق ف ام دع ى قي اذج عل ن الّنم دة وم

ة الكع المنحدر حسب ابن خلدون إلى  ،قاسم بن مراحصل مع   ة قوّية  مالعصبيّ  ةقبيل . وب بوسط إفريقّي
يخه ن ش ذ ع ّدھماني أخ ـ / 621(ت  يوسف ال ـ).1224ھ ى ھ ه إل د رجوع رابتھم  وعن تنكر ح ه، اس أھل

ھذه الحركة   لكن مشائخ  البدو رفضوا تكوين مجموعة من المرابطين حوله.وضعف معتقدھم وسعى إلى 
ة نظرت إليھا مثلما، عن الجماعة القبلّية اباعتبارھا خروج لطة المخزنّي ة و الّس ين الّريب ابع ا  و .حاربتھ لّم

  . 15أوالد مھلھل)الكعوب ( قبيلة منلم يطالب بثأره إالّ قسم  م،1306ھـ / 706ابنه سنة  خلفهو ،قتل قاسم

اء القاألمثلة شاھدا على  ھذهوتأتي  لحاءضعف االنتم ين الّص د أن أضحوا من ب ان، بع ي لھؤالء األعي   بل
الكين ألرض الم به، ل ون أش ا يك اعيين م دى إ ،باإلقط ى م لم نوعل ن الّس ة زم اة اليومّي ي الحي دماجھم ف

امّية. ة  االنقس حاب المقارب ه أص ذھب إلي ا ي الف  م ى  خ ك عل رب، وذل ذه  والح اع ھ اعد إقط د س وق
ا ت ااألراضي على استقرار المجموعا ل وغيرھ اح ووائ يم وري دريجّيا من لبدوّية في  بني حك ا ت وتحّولھ

   بالّزراعة.القائم على الغزو إلى االشتغال نمط اإلنتاج 

ابھة  ة مش ّزاب، قرب وظھرت في نفس تلك الحقبة حركة ثاني بالد ال احيبسكرةب ا سعادة الّري  ،،  تزّعمھ
ّم  ازا ث م بت ذي تعلّ ً ال ا ي أتباع با، فلق اد محتس يھم تسمية كثي ع نّية»رين أطلقت عل رابطين «الس اموا م . وق

س زاو ة أن تؤّس ذه الحرك تطاعت ھ رق واللّصوص.واس اع الّط ة قّط ا لمحارب ة أضحت منطلق ة بطولق ي
ل على  بالد الّزاب. لكللّسيطرة  اد القبي دم  انقي ذه  ّن ھذه الحركة فشلت في الّنھاية، لع احي ورفضه لھ الّري

   .16التحّوالت الّثقافّية

نصار  يساعده كسب أ من إقطاعات وأراض محّبسة، وھو ما الولي بمنافع شتى وفي كّل األحوال، يحظى
م يكن الكرامات ا وكاريزما وإحاطته بھالة من لتي تساعد على إخضاع  المترّددين والّرافضين. وبالّتالي ل

وق ولّي ف يالمن ال ا  ف ا  منغمس ة، إّنم ة القائم ا  انغم ظوم ي اھياكلھ ه ف داس دة لموائ ة  الواف ى الّزاوي عل
اره ة ألنص وس  والمجّمع ي طق ة ف رب  قديم بالد المغ ا ب ق عليھ ّزردة»يطل اد ورقص «ال ا إنش ، يكتنفھ

  ).«الحضرة»(

                                                            
  14‐ ابن ناجي، ن  م،  ج 4، ص 166، 169: »كان يذّب  عن الّناس في زروعھم  وغيرھا، مسموع الكالم عند عرب إفريقّية  وغيرھا«.

  15‐ ابن خلدون، تاريخ، ج 6، ص 160ـ162.
  16-  ابن خلدون، ن م ، ج 6، ص 81ـ85.
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لة،و ي المحّص ة وا ف ا بإفريقّي زت الّزواي االتترّك ّل المج ي ج رب ف بكة ،لمغ ار ش ي إط والءات ف ن ال  م
ة ال االھرمّي ا بينھ ة فيم واء أكا ،مترابط ي س ت ف ةن ي البادي ة أم ف والمدين ا . وھ ى أدى م روز  إل ّتالتب  تك

ة وذلك على حساب عالقات المشيخة والرئاسة  ،قائمة  في ظّل الّزاوية وطرقّية  اجتماعية وعصب القبيل
  .17الذي بدأ في الّتالشي

  إرث القبيلة ومعتقداتھا ـ3

ً  لقد بيّنا ة قيام الّدولأم  حركةلة الفي مرحأكانت  سواء ،الّدينّية لّدعوةأّن ا سابقا ة ضعف القبيل ة أوفي مرحل
ارفي  الغالب األعمّ  الحاضرةأمر طارئ على القبيلة من  ،ھياكلھا وتالشي م يحصل أن ظھرت أفك  . ول

ة ي القبيل تجّدة ف ة مس ّم  دينّي ة.ث ى المدين ت إل ز  انتقل ة يتمّي اطة والحقيق ي بالبس ع القبل دى المجتم د ل المعتق
ق  من  المجال المغربالتقالي خوبترسّ  ه. ويمكن أن ننطل ادات في ّين  ي في آخر العصر د والع الوسيط لنب
  ذلك. 

ة، يخ القبيل ة ش اض خيم ى أنق ة عل ت الّزاوي ا قام اء  ولّم إّن أبن ة ال ف راً القبيل يغون كثي ذه  يستس ل  ھ مث
ات ا ي المؤّسس ة، والت ن المدين يھم م دة عل م ت عّوضلواف در. ول اء الم وبر ببن ة ال ا  خيم ن كاريزم  تك

يتھم « المرابطين الّصلحاء» يھم ومصادرة ماش ارة عل تنطلي على ھؤالء البدو الذين ال يترّددون في اإلغ
  . 18وزروعھم

ً  سعى البدوي إلى بسط نفوذه على المرابطين والمزارعينومثلما   نظرته إلى المقّدس تباينت    ، فإنّ عموما
ة سنةكعبي بجامع اوحادثة ھّداج ال .الحضريّ  مع ـ / 705لّزيتون د 1305ھ دد:  فق ذا الّص م  شھيرة في ھ

  .19دخل بھا مجلس الّسلطانأجابھم بأّنه  ّفيه، ولّما نھاه  الّناس عن ذلك،دخل المسجد الجامع بخ

ا ألداء  إذ لم يكن في المدينة،ى البدوي مختلفة عّما ھي عليه ظاھرة التدّين لدكما تبدو  ة مالئم منزل القبيل
نھم.صالة الجماع ة من بي د  ة، كما أّن ثقافة البادية ال تساعد على وجود أئّم وم، فق ا في خصوص الّص أّم

حراء، رود بالّص ة الّط ابي قبيل ة الّش الم إالّ » زار عرف ن اإلس م م يس لھ ان ول رون رمض دھم يفط فوج
  .20«االسم

ه.  ّراسخةولئن تمّيز البدوي بقلّة حرصه على ممارسة الطقوس الّدينّية، فإّن الّتقاليد ال ّل أعمال تتحّكم في ج
ان ا د ك ةفق وب إفريقّي ريض بجن ام  لف ه إلصدار األحك ون إلي ذي يرجع ي ال ة المفت د . وبمثاب ان للمحامي ك

ـتّ فريض ال يرجع  ارة ال رع، حسب عب اھن من في أحكامه إلى شيء من حكم  الّش م ك ان لھ ا ك جاني. كم
ون،  ،العرب ود اللّ اأس ه حكاي وا صدقه ورووا عن د اّدع ن أح تقبل، لك ه بالمس تكّھن في عرا ي دة وش ت عدي

  . 21طائل من ورائهر األمر ھراء ال بت، اعوھو صاحب الّرحلة علماء المدينة

وب إفرقبائل البدوّية وشبه المستقّرة، مثل قبائل زناتة اإلباضّية التدّين لدى الوتتعّدد أشكال  ةبجن ئن يقّي . ول
زارات لّصلحاء، فإّنھا تحّل مكانھا وا تغيب في ھذه المجاالت قباب األولياء زيارة الّصخور والمشاھد والم

د ل»في  ذكر والغيران، وھي من راسب المعتقدات الّسابقة لإلسالم. فق ل  ( «تسمية مشاھد الجب وھو جب

                                                            
  17‐ راجع حول ھذا الفصل كتابنا:المدينة والبادية بإفريقّية في العصر الحفصي، ج2، ص 735 ـ772.

  18‐ ابن ناجي، شرح الّرسالة، مخطوط، ج2، ص 209 ب.
  19‐ الّزركشي، تاريخ الّدولتين، ص 56. ابن خلدون، تاريخ، ج6، ص 715. الونشريسي، المعيار المغرب، ج 1، ص 22.

  20-  على الشابي، عرفة الشابي، تونس1982م، ص 77.
  21-  الّتجاني، رحلة، ص 188، 189، 197.
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ة) دة نفوس اھد ومصليات عدي د ومش ران للتعّب ل غي وق الصخرة ومصلى (مث زروت ف ى ت الصفاة  بمعن
   .22)إلخ...الصغيرة وصخرة الوادي 

مثل الّنجوم  التي قادتھم في حلّھم وترحالھم، حتى خّصصوا اھرات الّطبيعّية، فائقة بالظّ  للبدو عناية وكان
ون في .من أخرى متطّيرينوبالبعض منھا ، متفائلين لھا  حّيزا ھاّما  في تراثھم انوا يقول ة ظھور  فك بداي

ليلوخيف السّ  طلع سھيل، برد اللّيل،إذا »في الّسابع من  شھر سبتمبر: سھيل عند الفجر  . «، وامتنع القي
رودة وھو مثل يبرز فترة انتقالّية بين جفاف الّصيف ين ب ه وب تا وحرارت ق الّش ك عن طري يوله، وذل ء وس

ره. وتّتضح من خالل  فصول وأ من الّطبيعّية الّظواھر حركة الّنجوم لتفسيراستغالل  حوال الّطقس وغي
ه، فالعالم والّسماء، لّتكاملّية  بين األرضالعالقة ا لّصورةھذه ا ق في ذات ين كلّه مغل يس ب فلي  ل الجزء الّس

الّتوحيدي وابن سينا والمتمّثلة في عدم لدى  الفلسفّية للكون انفصال، وھو ما  يتساوق  مع الّرؤية والعلوي
ين اج  الفصل ب يس  نت ك ل ى أن ّذل وقي. عل الم الف فلي والع الم الّس فيّ الع ة فلس ةرؤي ا نتيجة  متكامل ة ، إّنم

على استكناه أغوارھا وكشف أسرارھا. فشّدة  أّنه أصبح قادراً المالحظة الّدقيقة  للتحّوالت الّطبيعّية، حّتى 
ً  لّطبيعة وانصھاره فيھا قّربه إلى كنھھا وجعله يدرك عمقھاارتباطه با   حّسيا ووجدانّيا. وحقيقتھا إدراكا

إذا طلعت الجبھة،  تحانت الولھة، وتنازعت الّسفھة وقلّت في »سھيل : ومن أمثلة البدو األخرى عن نجم 
ة األرض ي أّن  .23«الّرفھ نھمويعن ن بي ر اإلح فھاء تكث وء الّس دما يس الھم عن ادي ح ي االقتص ل  ف فص

وارد ّل م يش،  الخريف، حيث تق ىفيجّف  الع ه، وال يبق وب إالّ  ونمن  مخز الّضرع إالّ عن أحمال الحب
 يم  بھا العيش.ال يستق، فضلة

ى أّن  ل بالّتشريعات وعل ذا الجھ ع ھ اقض م ة ال يتن وانين الّطبيع ه بق د واقتران ي المعتق اطة ف ة  البس الّنزع
ة الّدينّية ؤر البادي و في بعض ب د  .التطّھرّية التي يمكن أن تطف ئن اعتق رول ذه الّنزعة  أنّ  جلن ة  ھ التطّھرّي

طورة،  ّرد أس حراوّية مج إنّ  24الّص ار  ف ة الماانتش ام حصل بكيفّي ل صنھاجة اللّث دى قبائ ة ل صارمة لكّي
      .، أقرب ما تكون إلى التطّھرومتقّشفة

  خاتمة:

لّ  ي ظ ات ف ّور المقارب ة واألاال تط ةنتنولوجّي ة  ا نتروبولوجّي ة جدلّي دينلدراس ة وال دو  ،لقبيل  تب
ا الّتاراألنث ل روبولوجي ة والتسلس ين المعاين راوح  ب ي ت ة الت ايخّي ر الت ة، أكث اھرات االجتماعّي ريخي للّظ

    لمالمسة الحقيقة في ھذا الشأن. استعداداً 

ا، الّتناقضات محّملة بشحنة منالحديث عن دين بدوي وآخر حضري مقولة  ولعلّ  أنھا في   في جوھرھ ش
ّرر فاالختالف  الّشيعة والسّنة وغيرھا. ذلك  شأن الفصل بين إسالم  افتين ال  يب ين الّثق الحديث  الحاصل ب

ذه الّتنويعات  بدورھا ھيف ومتقاطعين. عن عالمين مختلفين ّل ھ رؤية انقسامّية تتجاھل القاسم المشترك لك
ة ال ة المتين ي والعالق ا ف ة وباديتھ ين المدين لة ب ي  عموحاص اريخ العرب االّت ي خصوص ا والمغرب د. فم  ق

وذلك في إطار شبكة  تسح البوادي والقبائل،ة قبل أن تكظاھرة الّزوايا والّصلحاء مثال  من  المدينانطلقت 
دن. ل  بالم راء القبائ ربط  فق ذا يعسر من العالقات التي ت ذه ال ول ةدراسة  ھ ة والّثقافّي يرورة االجتماعّي   ّس

  مع عالم الحضر. صال أو في تقابلفي انف

                                                            
  22-  انظر، الشماخي، سير، المقّدمة.

  23 نفسه، ص 59ـ64. وما زال البدو بجنوب إفريقّية يرّددون: »نّو سھيل/جابك من  اللّيل.. ونّو  المرزم / جاءه متحّزم (وھي من نجوم المطر)«.
  24‐ جلنر، مجتمع مسلم، ص 169.



 1

  القبيلة والدولة: دينامياُت التالؤم والتناُفر
  فيليب كارل سالزمان

  
كيف نستطيع تقييم دور التنظيمات الَقَبلية وثقافتها في الشرق األوسط الُمعاصر؟ أَو 
ليس من المالئم القول إنها ذات أهميٍة تاريخيًة، وما بقي لها دوٌر أو تأثيٌر في 

سط اليوَم ففي النهاية هناك في الشرق األو  المجتمعات الشرق أوسطية الُمعاصرة؟
لخ. وما دامت البلدان الشرق سياسية ومحاكم وُشرطة..إ مؤسساٌت وجيوٌش وأحزاب

والعشائر ذات تأثير ضئيل أو بدون  القبائلأوسطية على هذا النحو، فينبغي أن تكوَن 
في ثقافة  ل داخلةً ما تزاتأثير. لكْن من جهٍة ثانية نحن نعلُم أّن التكوينات العشائرية 

، والتي «المعارضة الُمواِزنة»الشرق أوسطية، وبخاصٍة فيما يمكن وصفه بـ:  المجتمعات
تبدو في حيوات الشرق األوسط بمظاهر متعددة. وقد ذهبُت في هذا الكتاب إلى أّن 

في المجتمعات والدول. فالمجتمعات الشرق التنظيمات الَقَبلية ما تزال كبيرة التأثير 
بالمعنى المقصود من ذلك لدى األوروبيين واألميركيين؛ وما  «عصريةً »ية ليست أوسط

  تزال روحية أو عقلية القبيلة بارزًة وفاعلة. ولنحاول عرَض ذلك واختباره فيما يلي.
  ثقافُتها في الشرق اَألوسط الُمعاصرالقبائُل و 

. وكان بين م1968ولى عام ألذهبت إلى مقاطعة بلوشستان بجنوب شرق إيران للمرة ا
 د رأىـنتسابي القرابي؟! فقواّتساع ا أوائل األسئلة التي ُطرحت علّي: ما هو مدى قوة

  ني غني بدليل وأن كاٍن بعيٍد،ن قابلوني أنني أتيُت من مـالذي الشبان البلوش
 -----  

 Philip Carl Salzman, Culture and Conflict in the (*) تلخيص فصل من كتاب

Middle East.2008.   
  

أنني أركب الندروفر، ولذا فال بد أن أكون متحدرًا من قبيلٍة قويٍة وغنية. وعندما ذكرُت 
لهم أنه ليست في مجتمعاتنا قبائل، ما صّدقوا، وتساءلوا مستغربين: إلـى من تلجأون إذن 
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حصل نزاع أو كنتم مهدَّدين؟ وقلُت لهم: نلجأ إلى البوليس! فضحكوا واستغربوا إن 
  ا: عند االضطراب ال يبقى لك غير أقربائك!وأجابو 

والواقع أّن مؤسسات الدولة وشرطتها وقضاءها، كلُّ ذلك ُوجد في الشرق األوسط منذ 
أربعة آالف عام. لكّن ذلك كلَّه ما ُوجد لحماية مصالح الناس، بل من أجل مساعدة 

 القديمة ولالضرائب. فتلك الد وجمع الهدوء، لفرضالسلطات على ضبطهم وٕاخضاعهم؛ 
 حقوقٌ  هناك احتياجاٌت للتلبية، أوت ما كان عندها مواطنون، بل رعايا، ولذا ما كان

وبذلك فإّن  ر صونها وتنظيمها متروكًا للناس.مأأّما المصالح نفُسها فقد كان  !لُتصان
بالتحدي  ُسُبل: بعدة بنائهاالتنظيمات الَقَبلية ظّلت موجودًة لحماية مصالح أعضائها وأ

يلة، أو بمغادرة المناطق بعن أراضي الق وٕابعاد جيوشها بالقوة سكري لسلطة الدولة،الع
 على بإمكان الزحف والسيطرة أوالنواحي القاصية،  القريبة من مركز الدولة، والهجرة إلى

بن خلدون ا؛ فإّن تكررتاألشكال لكثرة ما  لة. وهذهلة واستعماله لصالح القبيجهاز الدو 
، أراد من خاللها تفسير مسار التاريخ لدى «العصبية نظرية»ي صنع لها نظريًة ه

 ) علىم1965ري (ففقد تحدث عنه بيتر أ ،عرب والبربر. أّما مسار التاريخ اإليرانيال
  النحو التالي:

أدخل كريم خان الصفوي مرضًا آَخَر على السياسات بالداخل، من خالل ُنصرة العامل 
بداخل  «لألمتين» للطابع المزدوج نتّنبه لية... وعلينا أنول َقبَ ـالَقَبلي ألنه كان من أص

ن استمر األمر ـون الصفوييـخلف القاجاري ر. وعندماـإيران : بين البدو،  وأهل الحواض
على النحو نفِسه. فقد فهموا أنفسهم باعتبارهم قبيلة، وتعاملوا مع اآلخرين على هذا 

  األساس.
الدولة تتمثل في الدخول في خدمة الدولة ببيع خدماتها والسبيل الرابعة لعمل القبيلة إزاء 

لها، من مثل آل ُمّرة من الُربع الخالي، والذين دخلوا في الَحَرس الوطني السعودي. 
 مراعيوانتزاع وعشائرها  بأن تتدخل القبيلة لحماية أفرادها وبطونها ةوالسبيل الخامس

بأن تؤّمن القبيلُة ألعضائها  دسةلسالمواشيها في المناطق التي تنتشر فيها. والسبيل ا
للدولة الوطنية أو لدول النفوذ والسطوة  لكبرىا وسائل العيش بالدخول في المشروعات
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. وهكذا ففي ينجانب عشائر يار أحمد زاي البلوشي شاهْدُت ذلك من كما في منطقتها.
 نواع شتى منأ العكس؛ بل هناك كثيرٍة ال يصح اعتبار القبيلة نافيًة للدولة أو حاالٍت 

طرفين. فشاه إيران محمد رضا َمَثًال تزوج السيدة ثريا ال حاُور والتجاور بينالتالتداخل و 
ا. بينما استخدمت عالقة تحاُلف من نوٍع م ثرية إلقامةالري القوية و يامن قبائل البخت

وفي  لك.الجيوش التي أنشأْتها فتأّلفْتها بذ البدو في ردنّ األالسعودية و  رى فيسلطاٌت ُأخ
عدة بلدان شرق أوسطية ُأخرى، مثل إيران والكويت والعراق وسورية ومصر والمغرب 

ًا في ضالصحارى والجبال، لكنها تكون حاضرًة أي والجزائر وتونس، توجد القبائل في
العامل القبلي واضحًا،  وفي كثيٍر من الحاالت، قد ال يكونُ  السهول والمناطق الزراعية.

نشب  م2005فيها. ففي  مايو عام زمات في مناطق ما كان معهودًا األ لكنه يظهُر في
وقبيلة أبو َمَحل، على خلفية خطف القاعدة لزعيم القبيلة نواف رجا  «القاعدة»بين  نزاعٌ 

 «وةالصح»وظاهرُة  الطرفين. وانتهى األمر بتبادل المخطوفين بين فرحان المحالوي.
ومقاتلي القاعدة  المحلية، القبائل الصراع بينميركيون إنما كانت بسبب ألالتي دعمها ا
عشائر السبة للقبائل و بالنميٍة جهادية. فالوالعاملين تحت شعاراٍت إس ،الخارج اآلتين من
والذي يعني عدة أموٍر من بينها: حماية أفراد القبيلة في وجه  «الشرف» مو هناك مفه

وحماية نفوذها في وجه  أرض القبيلة وديارها، وحماية ميركيين ووجه القاعدة،األ
  الحاكمين الجدد بالعراق.

قبلي الالتنظيم  دراك لطبيعةاإلوء هذا : في ضبناء الدولة في المجتمعات القبائلية
، كيف يمكن فهم طرائق بناء «الُمواِزنة المعارضة»قافة الَقَبلية؛ وبخاصٍة مفهوم: الثو 

مواِزنة، الينجح سلوك المعارضة حالتين: إّما أن  المجتمعات؟ هناك إحدى هذه لة فيالدو 
أو ينجح الطرف األقوى في السيطرة،  - ما ال نهاية  ىلالطرفين إ النزاُع بين مرفيست

الصراعات الكبرى ليست هناك  يوالهجرة. فف االنسحابخر إلى اآلفيضطر الطرف 
لب يميل القوة. بل إّن الغا المتوازنين في طرفين غيرال اُزالٌت متباَدلة أو تسوياٌت بينتن
الحلُّ  ل، بل هوالحلو نتصار ليس أفضل ئد االنتصار وٕالغاء اآلَخر. فاالاخذ كل فو أل
  :اندحاالٍت وبل عدة ويمكن متابعُة ذلك في .شيءوحد أو يضيع كل األَ 
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ففي العراق خالل النصف الثاني من القرن العشرين، كانت البالد خاضعًة ألُناٍس  - 
االشتراكي. أما العربي  ، تحت عنوان حزب البعثُسّنةال ذوي ُأصوٍل عشائريٍة من

بأيدي  البالد منحصرةً  اتت ثرو وكان الوسائل. ت مقموعًة بشتىالمعارضة فقد كان
كم تحت وطأة الغزو األميركي، نظام الح وعندما انهار الحاكمة وأنصارها. وعةالمجم
تزال مستمرًة عبر وعات، وتمّثل في مذابح كثيرة وكبيرة، ما المجم شر االضطراب بينانت

فالخيار قد ال يكون بين الديمقراطية واالستبداد، بل بين  التفجيرات االنتحارية وغيرها.
  غلبٍة وغلبٍة ُأخرى!

العشرين،  قرنال الثاني منأكثر عقود النصف وفي سورية، ظلت البالد خالل  - 
 االشتراكي. يالبعث العرب بالحاكمة، وأيضًا تحت عنوان حز  األقلية لنخبٍة منخاضعًة 

القرن العشرين مدت سورية سيطرتها واخر الية. وفي أعأما المعارضات فقد ُأخمدت بف
والتحدي اآلن هو: هل  .ذاك البلدي ف على لبنان، وحمت هيمنتها بجيشها ومخابراتها

  يمكن تطوير نظام الغلبة باتجاه وظائف الدولة العصرية العادية؟
الميين بعد فوزهم في االنتخابات، وسادت خالل باإلسوفي الجزائر اصطدم الجيش  - 

  .التسعينات ظروٌف شبيهة بالحرب األهلية
الستينات، سيطرت أجهزة نقالٍب عسكرٍي بقيادة العقيد القذافي أواخر وبعد اوفي ليبيا،  - 

  .بأي شكلٍ  أمكن للمعارضات أن تزحزحها ااألمن، وم
وللمعارضات  طة.ودينيٌة واسعٌة ونشِ  فاٌت َقَبليةٌ مغرب تحالُ الوتسود في السعودية و  - 

  الجوهر. هامٌش بالمغرب، لكنها ال تؤثر في
حلَّ حكم أسرة بهلوي، التي كانت ينية مد ، حّلت نخبٌة يرانوخارج العالم العربي في إ - 

اإلسالمية  الثورة دينية، منذ قيامبة الخنوال عسكري. بدورها قد وصلت للسلطة في انقالٍب 
ُد بالسلطة، رغم وجود االنتخابات، التي ال تؤّثر في القرارات الكبرى ، تنفر م1979عام 
  المدنية، أّي هامٍش معتبر. أو وليس للمعارضة الدينية السائد. للنظام

وكانت خالل النصف الثاني من  أفغانستان تحت الحكم الَقَبلي حتى اليوم. وما تزال - 
بين ُأمراء  «الُمواِزنة المعارضة» القرن العشرين قد مرت بتجارب مختلفة ما خرجت عن
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الحكومة  وطالبان. أما الشيوعي، حزبال لحزاب المركزية القوية مثألالحرب الَقَبليين، وا
الحالية الضعيفة فهي محاطٌة ومحاصرٌة بالقبائل البشتونية القوية، وتعتمد في  المركزية

  بقائها على األميركيين، وقوات حلف األطلسي. 
بالشرق األوسط األوسع، ال يمكن تعليُلها باالستيالء  نظمة المسيطرةاألوالواقع أّن 

السياسي أو نقص الديموقراطية وحسب، بل باجتماع الثروة في أيدي الُنخبة الحاكمة 
  وأنصارها. وبأّن العنصر الَقَبلي ما يزال يلعُب دورًا كبيرًا في عصبيات النظام.

وارد الدارسين، وفي طليعتهم الراحل إدو المراقبين من  : أقبل كثيرٌ األصوات العربية الناقدة
الغربية. ولالستعمار مساوئ  ار والثقافة االستعمارية) على نقد االستعمم1978( سعيد

السياسية واالجتماعية العربية والشرق أوسطية،  كثيرٌة بالفعل، وكذلك لثقافته. لكّن التجربة
بيد أّن ما يستحقُّ الذكر في هذا السياق، ما قام ا أيضًا. ملقيت مراقبًة وانتقادًا تستحقُّه ما

امج األمم المتحدة راف برنبه مثقفون عرٌب من إصدار تقارير للتنمية العربية بإش
الفشل في ت تلك التقارير وجوه القصور و دوقد نق .م2006و2002نمائي بين عامي اإل

، والعالقة بحقوق وحقوق المرأة ،النموّ والحريات و  العربية لجهات المعرفةالتجربة 
وعلى  غات العالم الحية،الترجمة عن ل نفاق علىاإلو  وثقافة العالم الحديث، ،اإلنسان

  مية.األو  الفقر ومكافحة البحث العلمي،
لة ؛ فإّن كثيرًا من بلدان الشرق األوسط األوسع، ما تزال تعتمد في  وفي المحصِّ

وُدها سُتسيطر عليها أنظمٌة ي ضبُطها أووت تكوينات َقَبلية أو شبه َقَبلية، مجتمعاتها على
وال شّك  األساسية إّال في تركيا. اك تحديٌث في البنىوما كان هن أعقاُبُهم. أوالعسكريون 

صول إلى هذا الواقع؛ و ال وٌر كبيٌر فيالحرب الباردة، كان لهما دأّن السياسات الدولية، و 
ؤوليًة رئيسيًة فيما جرى ر تتحمل مسو اُألم مقاليد ىالُنَخب المحلية التي سيطرت عل لكنّ 

إذا أخذنا في االعتبار أّن هذه المنطقة  خاصةٍ بو وهذه حصيلٌة مخيِّبٌة بالفعل؛  ويجري.
المعمورة طوال أكثر من  لى سائر أرجاءمت عكما يقول وليام ماكنيل) تقد( العاَلم من

  وات اُألخرى.ثر البي والغربي، وقبل اكتشاف النفط و و ور ألصعود اال لألف عاٍم، قب
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  القبيلة والدولة واالقتصاد

  الحبيب الجنحاني 

مالحظات ذات طابع تنظيري تحاول الربط بين القبيلة والسلطة واالقتصاد، وھي  إلى أود أن أشير

  في حقبه المختلفة: ياإلسالممالحظات مستخلصة من الواقع التاريخي الذي عاشه المجتمع العربي 

للعالقة الجدلية بينھما في تاريخ المجتمع العربي  طة نظراً لة بالسلعادة القبي يقرن الدارسون :أوالً 

 صاد.تعن ربط ذلك باالق األحيان، ولكنھم يغفلون في جل ياإلسالم

 ً الحديث عن االقتصاد بصفة مطلقة، فتأثيره في تاريخ القبيلة العربية الحاملة  - في نظري - ال يمكن :ثانيا

عربية اختلف باختالف التطور الذي عرفه المجتمع العربي منذ لسمات البداوة، وكذلك تأثيره في السلطة ال

المجتمع  انتقاللم يتطور بتطور  ياإلسالماالقتصاد العربي  إن العصر الحديث. إلىتأسيس دولة المدينة 

 ، ولكنه عرف تطوراً األوروبيفي المجتمع  جديدة، كما حدث ذلك أخرىمرحلة  إلىمن مرحلة تاريخية 

 ً ميالد طبقة اجتماعية جديدة نتيجة التحول الكبير الذي عرفته التجارة البعيدة  إلىكاد يفضي  واضحا

ً  يمثل قلب الدورة التجارية العالمية، فليس مقبوالً  ياإلسالمالعالم العربي  أصبح نأالمدى بعد   منھجيا

م المرور من ، وھو النمط السائد أيااألساسيةتاجي الرعوي في سمته نالحديث عن االقتصاد ذي النمط اإل

تاج نسلطة الدولة الناشئة في المدينة، في السياق نفسه الذي يتناول فيه الدارس وسائل اإل إلىسلطة القبيلة 

 القرنين الثالث والرابع للھجرة.ة في ياإلسالمفي المدينة العربية 

اقتصادھا بعد و ةوإذا ربطنا ذلك بالمجتمع القبلي فال يمكن الخلط بين اقتصاد القبيلة في مجتمع البداو

ه ال مناص من التمييز في مرحلة نأ، كما مرحلة المجتمع الحضري إلى وانتقالھاسيطرتھا على السلطة، 

ً الرحَّ مجتمع البدوي بين اقتصاد البدو ال في نشاطھم االقتصادي على تربية  ل، وھم يعتمدون أساسا

مطھم المعيشي على الزراعة بالدرجة الماشية، والبدو المستقرين بالمداشر والقرى، والمعتمدين في ن

  األولى.

ة، وقد ياإلسالمتاجي في المدينة العربية نتأثير التجارة العالمية في تطور النمط اإل إلىقبل قليل  ألمحتُ 

ً بلغ ھذا التطور  جنينية لميالد طبقة يمثل المالمح ال بأنهأصفه في أحد نصوصي  جعلنيبعيد المدى  شأنا

تزامن الظاھرة االقتصادية مع بروز نزعات  إلىدد على التلميح صت في ھذا الاجتماعية جديدة، وحرص

خاصة التحرر ة، وياإلسالمفي الثقافة العربية  المحافظ حاولت التحرر من سيطرة التيار عقالنيةفكرية 

  من طبقة الفقھاء، وقد مثلوا في جل الحاالت دعامة صلبة من دعائم السلطة السياسية.
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االقتصادية  البنىتزال مطروحة حول  الكثيرة التي ما األسئلة، ولكن «تاجينالنمط اإل»استعملت مفھوم 

 الحذر والتريث،ولكنھا إلىبصنفيه البدوي والحضري تدعونا  ياإلسالمالتي عرفھا المجتمع العربي 

 بدل الحديث عن التحولأو تلك عي في ھذه المرحلة سمح في نظري بالحديث عن تشكل اقتصادي اجتمات

  تاج.نفي نمط اإل

 ً  نأابتداء من القرن الخامس الھجري بعد  تْ فلَ ة قد أَ ياإلسالمظاھرة ازدھار المدينة العربية  إن :ثالثا

االعتقاد  إلىبخاصة مع السالجقة والمماليك، وأذھب و مع بني بويه، «العسكري اإلقطاع»تفشت ظاھرة 

للمدينة، وتقلص إشعاعھا على محيطھا  رانيالعمالعامل الحاسم في التدھور  ھذه الظاھرة مثلت بأن

 ً  .أخرىللعسكر من جھة، ولغارات البدو من جھة  الريفي لتصبح مع مرور الزمن نھبا

ذلك النص الذي يربط فيه المقريزي في خططه بين كثرة الخوف من  إليه بلغ دليل على ما ذھبتُ أ إن

الجيوش بدر  أميرثم دخل » قال: منتصف القرن الخامس لما مصر أصابالخراب الذي و العسكرية

 ھاكانسخالية من  وھذه المواضع خاوية على عروشھا،أربعمائة، و مصر في سنة ست وستين الجمالي

 كأنھمبقايا من الناس  إالولم يبق بمصر  شتتھم الموت والخراب،و تباب،الَّ و ، قد أبادھم الوباءأنيسھاو

، وفساد األسعار، وكثرة الخوف من العسكريةتغيرت سحنھم من غالء أموات قد اصفرت وجوھھم و

بخفارة  إالوبرا  بحراً  انقطعتطوائف العبيد والمحلية، ولم يجد من يزرع األراضي، ھذا والطرقات قد 

ً وكلفة كثيرة، وصارت القاھرة  ً بَ يَ  أيضا من العسكرية والمحلية واألرمن، وكل من  ناسرة فأباح للداث ابا

فأخذ الناس  أھلھابموت  الفسطاطمر ما شاء في القاھرة مما خال من دور يع نأعمارة  إلىوصلت قدرته 

  «.القاھرة في بمصر وعمروا بھا نحوھاو في ھدم المساكن

 ً رأس المال العربي استمر ھشا منذ البداية حتى اليوم أمام السلطة السياسية، فقد ظلت  إن :رابعا

ً  الحكوميةالمصادرة، والمغارم  ً  سيفا لى كبار التجار، وعلى القبائل المنتفضة، ويمثل باألمس ع مسلطا

أكثر الفئات االجتماعية  ناجعا لتكميم أفواه نصالاليوم تحريك أجھزة الجباية ضد المخالفين في الرأي 

 استقاللية اقتصادية عن السلطة. 

عما بلغته  تعد ھذه الھشاشة من أبرز العوامل التي أعاقت ميالد طبقة اجتماعية جديدة باعتبارھا تعبيراً 

  الظاھرة االقتصادية من تطور في القرنين الثالث والرابع.

1  

  البداية ماذا يالحظ؟ إلىعندما يعود الباحث و

ً  لبداوة في شبه الجزيرة العربية أفرزتطور ا نأيالحظ  ً  مجتمعا قبليا ھو المجتمع المكي  قائداً  حضريا

الھندي عبر بحر  مسالكھا الرابطة بين المحيطو الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة أدىبقيادة قريش، ثم 

عالقاتھا  إلى باإلضافة ثانيةالعرب من جھة، ومنطقة البحر األبيض المتوسط عبر بالد الشام من جھة 
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تنظيم سياسي  إلىواحتاج ھذا الدور  ،بلورة دور قريش في التجارة العالمية إلى إفريقياالتقليدية مع شرق 

 ي تحتاجھا التجارة البعيدة المدى،ينا للمسالك التمتأ «اإليالف»العھود  امإبرتمثل في األحالف، وفي 

عدا جديدا اقتصادية اكتسبت مع الزمن بُ و ھي قيادة سياسيةو مركز القيادة الجديدة، «دار الندوة»ت كانف

  ذا خطورة بالغة عصرئذ، وأعني به البعد الديني.

تقطع البداوة العربية خطوة نوعية  نأصاد قد أسھم في االقت إنليس من المبالغة القول في ھذا الصدد: 

تستمد شرعيتھا من مبدأ  تمثلت في األحالف، وفي قبول سلطة جديدة ال تقوم على أساس قبلي بحت، بل

، وھنا وإشعاعاالعامل الديني قوة  إليھاالعھود، وأضاف  إبرامالمحافظة على التوازنات عبر و التشاور،

تطور مجتمع البداوة في شبه الجزيرة العربية،  مراحلم المرحلة الجديدة من قريش في تزع نجاحيبرز 

  فقد التحمت في المجتمع القرشي بمكة القبلية بالسلطة واالقتصاد.

 إلىعاد الصراع القبلي، واحتد بالخصوص داخل القبيلة  القائدة، وبرزت الحاجة  اإلسالموبعد ظھور 

ما أدركت قريش الخطر الذي يھدد  وسرعانمع المكي، تحالف جديد مع قوى جديدة خارج المجت

حلمت بزعامة من نوع جديد، زعامة تتجاوز السلطة و قبلت الدعوة،فزعامتھا السياسية واالقتصادية 

 إنما يتجاوز حدود شبه الجزيرة.  إلى بأنظارھاوحدة ترنو ، دولة واحدة وماألمةالدولة  إلىالقبلية 

  :أساسيان ھدفاندينة فرض على  القيادة تحديد األھداف الجديدة فبرز تأسيس الدولة الناشئة في الم

ً  ھدف سياسي استراتيجي يتمثل في التوسع شماالً  -أ على حساب قوتين كبيرتين من قوى العالم  وشرقا

 يون.ناالساسو القديم: الروم البيزنطيون

 .اإلسالمدة، ھي رسالة مل لواء رسالة جديول، وھو حاأل اقترن بالھدففقد  الثانيأما الھدف   -ب

في بث وعي كوني جديد في صفوف القبائل العربية، وبخاصة داخل  الھدفان يتضافر نأفال غرابة 

  عشائر قريش، وقد مھدت لھذا الوعي تجربتھا العريقة في المال والسلطة.

يم المالي دعامتھا قوة مادية يكون التنظ إلىتحقيق ھذين الھدفين يحتاج  نأأدركت القيادة السياسية الدينية 

 ً ً  الصلبة فبدأ متواضعا في الحضارات القديمة،  «المدينة الدولة»بالتنظيم االقتصادي الذي عرفته  شبيھا

عمر بن الخطاب( رضي هللا عنه)، وقد تفطن  الثانيالفتوحات الكبرى في عھد الخليفة ولكنه تطور مع 

تساعد على تحقيق و في األقاليم الجديدة، تحمي السلطة قادرة على أنموارد مالية  ضمانضرورة  إلى

الرافض لتوزيع أراضي السواد في العراق على الفاتحين  عمر الھدفين المذكورين، وال يمكن فھم موقف

، وھو شأناأخطر و آخر أشد خطورة، أمر إلىعمر  الجديدة، وتفطن اإلستراتيجيةنزل ضمن  إذا إال

مع القبائل  - رضي هللا عنه- من تجربة أبي بكر لموحدة، مفيداً الذھنية القبلية المتربصة بدولة الوحدة ا
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تحديد األھداف الكبرى للقبائل الحاملة لواء ديدة قد نجحت في توحيد الصفوف، والمرتدة، فالدعوة الج

تطفو فوق السطح، وتطل  نأية فخشي عمر عرة القبلالن إذابةعلى  قادرةالدين الجديد، ولكنھا لم تكن 

فحاول عبر التنظيم السياسي  ،-السالمعليه الصالة و- ث ذلك غداة وفاة الرسول برأسھا كما حد

ً «األمةالدولة »ينظر لمفھوم  نأواالقتصادي  جماح الزعامات القبلية، ولكن ھذه المحاولة قد  ، كابحا

 وةإخرة القبلية لتحّول النع سقطت في عھد الخليفة الراشدي الثالث لما أحيت مصالح السلطة واالقتصاد

ضروس، حرب صفين لتستمر جروحھا مفتوحة   أھليةحرب  أتونوتقذف بھم في  ،أعداء إلى األمس

  حتى اليوم.

ما لم يدرك خلفيته  اإلسالميفھم ھذا التحول الكبير الذي عاشه مجتمع صدر  نأالدارس ال يستطيع  إن

م المصالح جديدة قد توارت أماواء الدعوة الرسالة الدولة العربية الفتية الحاملة ل نإ إذ االقتصادية؛

نذكر  نأيكفي و الكبرى،االقتصادية لفئة اجتماعية ناشئة تجمعت في أيديھا ثروات كبرى نتيجة الفتوحات 

من ة بن عبيد هللا فقد ترك طلح» االقتصادي، الميدانثروات بعض الصحابة لندرك خطورة التحول في 

 ماله يغل كل سنة من العراق مائة ألف سوى غالته من كانو مائتي ألف دينار،و العين ألفي ألف  درھم،

يزرع على عشرين  كانقناة  يدخل قوت أھله بالمدينة سنتھم من مزرعة كانلقد و غيرھا،و السراة

لما مات زيد بن ألف فرس عدا الدور، وو ألف أمة،و خلف الزبير خمسين ألف دينارو .(بعيرا) ناضحا

قيمته  تكانو الضياع،، غير ما خلف من األموال ويكسر بالفؤوس كانالفضة ما و ثابت خلف من الذھب

غير و عقاراتو ديونا على الناس،و خلف خمسمائة ألف دينارو مات يعلى بن أمية،و ة ألف دينار،مائ

 ھذا باب يتسع ذكره،و»بقوله يعلق المسعودي على ھذه األخبار و ذلك من التركة قيمتھا مائة ألف دينار،

 كان في عصر عمر بن الخطاب، بل لم يكن مثل ذلكو ،أيامهفي  األموالا تملك من يكثر وصفه، فيمو

دينار ذھبا،  ألف هللا بخمسينبن عوف في سبيل  نمعبد الرح أوصىوقد  ،«طريقة بينةو جادة واضحة

يزرع في الجرف على عشرين  كانو ثالثة آالف شاة،و له ألف بعير كانفو ترك ميراثا عظيما، »

 إلىألف  الثمانيننصيب كل واحدة منھن من الثمن يقوم بھا بين  كانو أربع زوجات، تركو ناضحا،

كن لم يو حتى مجلت أيدي الرجال منه،ذھبا قطع بالفؤوس  نترك عبد الرحمو المائة ألف، قال الرواة:

  .«سادة قريشو فيه أمر غيره من كبار الصحابة  أمره كانما إنو فذا في ذلك نعبد الرحم

بروز فئة و االجتماعية التي أفرزھا التحول االقتصادي،و يتساءل عن النتائج السياسية نأدارس ال بد للو

  ؟سادة قريشو ثرية من بين كبار الصحابة

األمصار التي عاصمة الدولة الجديدة: المدينة وتتمثل النتيجة األولى في التطور الديمغرافي الذي عرفته 

مما و ،عنھا المدينة من النزوح الحفاظ على ول بھاقد حا، ويةكانطط لھا عمر ضمن السياسة السخ
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الفتوحات تعج  على أثرت المدينة أصبحاجتماعية، فقد و ي من مشاكل سياسيةكانيطرحه االضطراب الس

على نجد بينھا فئة النبط التي استولت و الموالي،و العبيدو كثرة السبيبفئات اجتماعية جديدة تتمثل في 

هللا  إن» في ترك السوق فقالوا: والمھم لذلك عمر، فلما اجتمع بالناس أخبرھم بذلك، منة فاغتأسواق المدي

 رجالھم، إلىهللا لئن فعلتم ليحتاج رجالكم و» :- رضي هللا عنه-فقال  ,«عليناعن السوق بما فتح به  أغنانا

  .«نسائھم إلىنساؤكم و

قد لطبقة العامة؛ و األساسيةالدعامة  تمثالنا تكانالنازحين من البادية فئة و فئة العبيد بشتى أصنافھا، إن

ال في تطور األحداث السياسية فعّ لھا دور  أصبحما  سرعانو األعراب،و بالغوغاء آنذاكسميت 

رضي هللا عنه بأيدي فئة قليلة  عثمانت زعامة حركة المعارضة لسياسة الخليفة كان إذاواالجتماعية. و

ناء بعض كبار الصحابة، مثل محمد بن أبي بكر ، رضي هللا من أبو من قادة بعض العشائر العربية،

ً  إنعنھما، ف األعراب، وھي الفئة التي أطلقت عليھا و على فئة الغوغاء ھذه المعارضة قد اعتمدت أساسا

الحثالة قد سيطرت على المدينة فترة لكن ھذه و ,«الحثالة من الناس»المدينة مفھوم  «أرستقراطية»

الذي برزت معالمه  العثمانيةضد حزب و رضي هللا عنه، عثمانضد الخليفة  تفاضةاالنطويلة في أثناء 

 إلىلم تسمح له بالخروج الماء، و عنهمنعت و ة في داره،حاصرت الخليفمن خالفته، و الثانيفي النصف 

ً  تفاقم األمر مع تطور األحداثالصالة في المسجد، و  بسرعة حتى ارتحل بعض مشاھير الصحابة خوفا

كرم هللا  ھؤالء يسومون كبار الصحابة خسفا، كما جاء في وصف علي أصبحوغاء المدينة لما من غ

ال ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا و، ي لست أجھل ما تعلمونإن، إخوتاهيا »: وجھه للوضع قائالً 

شاءوا فھل أعرابكم، وھم خاللكم يسومونكم ما  إليھمثابت كم، ونا، ھا ھم ھؤالء قد ثارت معھم عبدنملكھم

شاء  إنرأيا ترونه  إالهللا ال أرى و مما تريدون؟ قالوا: ال، قال: فال شيءترون موضعا لقدرة على 

  .«هللا...

بطبقة العامة، أو سواد  ياإلسالمت تعرف في تاريخ المجتمع العربي أصبحھذه الفئة االجتماعية التي  إن

العصر  :المبكرابتداء من العصر ة يإلسالمافي مختلف العصور  الشأنلھا دور خطير  كانالناس قد 

وا يمثلون القوة كان إذ ة؛ياإلسالماالجتماعي للمدن و خصوصا في التاريخ االقتصادي، والراشدي

بصبغة  األحيانفي أكثر  االنتفاضاتاصطبغت ھذه  إناالجتماعية بالمدن، و االنتفاضاتفي  األساسية

  دينية.

من  األخيرة األعوامقد برزت مالمحھا في و الجديدة ألوضاعايتحكم في  نأاستطاع عمر بن خطاب  

ھو  تنبأقد حاد عن سياسة عمر وو عفانبن  عثمان أيام أمرھا استفحلو برأسھا، أطلت لكنھاو ،حكمه

  للھجرة قائال: 30المدينة عام  أھل فحذربنفسه بھذا التحول 
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المدينة فقد اشتعلت  إلىتدب الفتن  نأقبل و ،«الفتن إليكماستمسكوا فقد دبت و دينة استعدواأھل الميا »

االجتماعية، فلما و التحول في البنى االقتصاديةو جة التطور الديمغرافي،يالجديدة نت اراألمصفي  نيرانھا

 عينھا،الفتنة قد اطلعت خطمھا و نّ إ الأ... » للھجرة خطب فقال: 30ولي سعيد بن العاص الكوفة سنة 

  .«تعييني أوعھا قموجھھا حتى أ ألضربنهللا و

  الشرف منھم أھلغلب و أمرھمالكوفة قد اضطرب  أھل نإ» رضي هللا عنه يقول: عثمان إلىو كتب 

  «.ال نابتتھاو ال بالء من نازلتھاو

الجديدة قد تمسكت  األمصارو ل طبقة العامة في المدينةت تمثأصبحة التي الفئات االجتماعية الجديد إن

 عمر رضي هللا عنھما من بعده،و بكر، أبودعمھا و سلم،و صلى هللا عليهالتي ركزھا الرسول  باألصول

خذ القرارات مبدأ الشورى في أمشاركتھم عن طريق تطبيق و في طليعتھا المساواة بين جميع المسلمينو

الفئوية التي تقوم على  السياسةو الحظوة،و فرفضت سياسة المحاباة األمةالمصيرية التي تھم حياة 

ال و الذين ال سابقة لھم إن أال... » طلحة قولھما:و ي عن سيف، عن محمدالقبيلة، فقد روو العشيرة 

 وا يعيبون التفضيل،كانالحظوة، ثم و الرياسةو القدمة في المجالسو السابقة أھلقدمة ال يبلغون مبلغ 

 كانعليھم، فالناس و ال حجة لھم ألنه يظھرونه؛ ال يكادونو يجعلونه جفوة، وھم في ذلك يختفون به،و

الناس في  كانوا في زيادة، وكانمحرر استحلى كالمھم، ف أو، عرابيأ أوحق من ناشئ إذا لحق بھم ال

ما نتج و على ھذا التطور الديمغرافي،تسيطر  نأ لم تستطع السلطة المركزيةو ،«غلب الشر حتى نقصان

 فانقطع» ت يبسا شملته نار،كان أنھاكو في الكوفة، األمرقم ، فتفاةاقتصادية جديدو قضايا سياسية عنه من

  «.اإلذاعةو فشت القالةو ذلك الضرب ضربھم، إلى

رة ديمغرافية جديدة في فرزه من ظاھلتحول االقتصادي وما أا بتأثيرھا مرتبطة إنف الثانيةالنتيجة  أما

بائل التي عصبية الق إن. ثانيةفي السياسة من جھة لبنى القبلية من جھة، وفي ا في األمصارالمدينة و

العراق، وبالد الشام قد في المدن القديمة ب أوالجديدة،  استقرت في األمصارو جرت من المدينةھا

من غير  تتألفھي ماعية منافسة، ھي طبقة العامة، وبروز طبقة اجت إلى باإلضافةذلك ضعفت، و

ة، ياإلسالماالجتماعية التي عرفتھا المدينة العربية  االنتفاضاتبة لكل رب، وقد مثلت الدعامة الصلالع

  بالسلطة.و مدى تالحم القبلية باالقتصاد أخرىھكذا يتضح مرة و

ً  ياإلسالمفي تاريخ المجتمع العربي  التأسيسيةعند المرحلة  وقفت طويالً  العميق في  بتأثيرھامني  إيمانا

بالعامل بالعامل الجغرافي من جھة، و المتأثرةة لكل مرحلة ميزاتھا الخاص نأة، ال شك الالحق المراحل
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الدولة الوطنية الحديثة،  تأسيسمرحلة  إلى مؤثراً و لكن النموذج استمر فاعالً و ،أخرىن جھة الزمني م

  .النموذج رغم طالئھا الحداثي أسيرةوھذه الدولة الوطنية بقيت 

2  

 ؟ قتصاداالو الدولةو ت العالقة بين القبيلةيتساءل المرء: كيف تواصل

لدولة على ، ثم تضاءل بعد ذلك لتعتمد ااألولالعصر العباسي ، واألموي القبيلة في العصرتواصل دور 

 أخرىف من جھة رَ تطور الحِ و ازدھار التجارة الدولية من جھة، أّدىختلفة، والجند المنحدر من أعراق م

 ياإلسالمع، ثم سيطرت في المشرق الرابو الثالثة في القرنين ياإلسالمازدھار المدينة العربية  إلى

ت لھا نتائج سلبية كبرى في تاريخ كانقد و  ين،يناالعثم إلى نيھيالعسكري من البوي اإلقطاعظاھرة 

عني أالجقة، بخاصة منذ عصر السى الدور السياسي للقبيلة العربية، و، وانتھياإلسالمالمجتمع العربي 

ً  كانربي فقد الوضع في المغرب الع أمافي المشرق العربي،   اإلقطاعاھرة ه لم يعرف ظنأ، ذلك مختلفا

 لكنھا حافظت على تركيبتھا القبلية،و ،اإلسالمالمشرقي، فقد دخلت القبائل المغربية في  هالعسكري بنمط

المدى  للعصبية القبلية دور بعيد كانمن ھنا و لقبائل شبه الجزيرة، حدثتضعف بسبب الھجرة كما  لمو

اس، ودور خطير ف بني مرين في ةدول إلىللھجرة  الثانيبالد المغرب من القرن  الدول في تأسيسفي 

 اھرت،أسسوھا مثل تالتي  «المدن الدول»ما ازدھر االقتصاد في  إذ سرعان الشأن في االقتصاد؛

قد و ،السودانھب بالد تي سيطرت على حضارة قوافل تجارة ذھي الو مراكش،و فاس،و ة،ساسجلمو

مرحلة  بدأتفي تاريخ المغرب العربي، ثم  «ة الدولةالقبيل»لبة لظاھرة الصقتصادية مثل الدعامة اال

، بل فحسبالتي سجلھا ابن خلدون في القرن الثامن الھجري ليس بصفته مؤرخا  العمراني االنحدار

 مثلالمشرق،  بأقطاراعتبر ذلك و» ، كما يعبر عن ذلك في نصه الثمين في المقدمة لما قال:عيانكشاھد 

 كثر، لما يالرومما وراء البحر  أقطارو ناحية الشمال كلھا،و الصينو الھندو عراق العجمو الشامو مصر

 متاجرھم عظمتو حواضرھم،و تعددت مدنھمو عظمت دولتھم،و كيف كثر المال فيھم، عمرانھا

سلمين بالمغرب الواردين على الم النصرانية األممتجارة  أحوال. فالذي نشاھده لھذا  العھد من أحوالھمو

 أحوالھم.عن  الشرق وما يبلغنا أھلكذا تجار و يحيط به الوصف، نأمن  أكثر أحوالھماتساع و في رفھھم

 ه يبلغنا عنھم في باب الغنىإنالصين، فو الھندو من عراق العجم األقصىالمشرق  أھل أحوالبلغ منھا أو

معھا من يحسب من يسو ،األمورفي غالب  كارنربما تتلقى باإلو بحديثھا، الركبانالرفه غرائب تسير و

 األقدمينذھب  ألن أو بأرضھم أكثرالفضية و المعادن الذھبية ألن أو، أموالھمذلك لزيادة في  أنالعامة 

ما يجلبونه إن األقطارفمعدن الذھب الذي نعرفه في ھذه  كذلك، ليسو استأثروا به دون غيرھم، األمممن 

سواھم يبتغون بھا  إلىلديھم لما جلبوا بضائعھم  وراً موف المال عتيداً  نكاغير بالدھم للتجارة، فلو  إلى
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 فريقيةالعمران في قطر إاعتبر حال ھذا الرفه من و ..الناس بالجملة. أموال، والستغنوا عن األموال

 الخصاصة،و الفقر انتھوا إلىو أھلھا أحوالكيف تالشت  عمرانھا تناقصو لما خف ساكنھابرقة و

 صنھاجة  بھا على ما بلغك من الرفهو ت دول الشيعةكان نأدولھا، بعد  أموالتھا، فقلت باياضعفت جو

 إلى القيروانترفع من  األموالت كانلقد  حتى، أعطياتھمو في نفقاتھم األحوالاتساع و كثرة الجباياتو

مصر فتح  إلىالدولة بحيث حمل جوھر الكاتب في سفره  أموالت كانومھماته، و لحاجاتهصاحب مصر 

  نفقات الغزاة.و أعطياتھمو الجنود ألرزاقحمل من المال يستعد بھا  ألف

 في دول الموحدين أحوالهت كانو فريقية فلم يكن بالقليل في ذلك،في القديم دون إ كان إنو بوقطر المغر

تناقصه، فقد ذھب من و فيه العمرانذلك لقصور  قصر عنوفورة، وھو لھذا العھد قد أجباياته مو عةسمت

ً  نقص عنو أكثره،البربر فيه  عمران ً  ظاھراً  معھوده نقصا أحوال بمثل  أحوالهكاد يلحق في و .محسوسا

ما بين السوسن  في طول  السودانبالد  إلىمن البحر الرومي  متصالً  عمرانه كان نأفريقية. بعد إ

أو ما يف البحر ما ھو منھا بس إال، صحارىو ءخالو قفار أكثرھا أوبرقة، وھي اليوم كلھا و األقصى

  «.ومن عليھا وھو خير الوارثين األرضهللا وارث و التلول. يقاربه من

عما عرفناه في بالد المشرق،  المغرب العربي ال تختلف كثيراً  قتصاد فيسلطة وااللة باليعالقة القب إنّ 

بخاصة و، ياإلسالمالعسكري التي عرفھا الشرق  اإلقطاعظاھرة  عدم سيطرة الفرق الجوھري فھو أما

 كانما إن، واإلقطاعلم تعرف ظاھرة  بالد المغرب نأ يعني أبداً  في عھدي السالجقة والمماليك، وھذا ال

ويعود  ،رجة الظاھرة السائدة، والمتحكمة في الحياة االقتصادية، وفي السياسة كذلكمحدودا، ولم يبلغ د

ت بالدرجة األولى ملكية كانملكية األراضي  نأ إلىطبيعة التركيبة القبلية، و إلىسابقا،  أشرناالسبب كما 

شوكة العصبية القبلية لم  إنمشاعية بين القبائل، وخاصة المراعي في منطقة التلول والصحراء، ثم 

تسمح للسلطة السياسية بافتكاك األراضي من أصحابھا، وتوزيعھا على العسكر، كما حدث ذلك في بالد 

  .  المشرق

مع القبائل  إليه انتقلتقد و ،األولىف ظاھرة العصبية القبلية في القرون قد عر األندلسيالمجتمع  إنّ 

ة، وما نشأ ة المزدھرلدور المدين كانالم حد كبير لتفسح إلىالبربرية الفاتحة، ولكنھا تقلصت العربية و

ثل ختلفة تمالم ةت المدينة بفئاتھا االجتماعيأصبحية، كانمن تنوع تركيبتھا السو ائعفيھا من حرف وصن

برزت والحضري  العمرانتدھور  لما ضعفت الدولة، و ية القبلية،ليست العصبو القاعدة الصلبة للسلطة،

  قائال:  «سراج الملوك»وشي في كتابه اإلقطاع العسكري التي تحدث عنھا الطرطظاھرة 

م، ظاھرين على عدوھ اإلسالم أھلوغيرھم يقولون: ما زال  األجنادمن  األندلسسمعت شيوخ بالد »

وا يستعملونھا، ويرفقون كان، فاألجناد أيديفي مقطعة  األرضت كانلما  انتقاصالعدو في ضعف و أمرو
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 توافرينم األجنادوافرة، و األموالعامرة، و األرضت كانيربونھم كما يربي تاجر تجارته، فبالفالحين، و

امر فرد عطايا الجند مشاھرة، ع أبيابن  أيام آخرفي  األمر كان نأ إلىيحتاج  السالح فوق ماو الكراعو

 أموالھماجتبوا الرعايا، و فأكلواجباة يجبونھا  األرضقدم على و على الطمع، األموالفقبضت 

ضعفت و ،السلطان إلىت الجبايات المرتفعة استضعفوھم، فتھاربت الرعايا، فضعفوا عن العمارة، فقلَّ و

 أمرو لمين في نقص،سالم أمرير منھا، ولم يزل خذ الكثي العدو على بالد المسلمين، حتى أ، وقواألجناد

  «.القديم الزمانت في كانات كما اإلقطاعدخلتھا الملثمون، فردوا  أن إلىالعدو في ظھور، 

وفي بالد  ،األندلسالعسكري في  اإلقطاعتمر عن طريق  واالقتصادت العالقة بين الدولة أصبحوھكذا 

  بدايات العصر الحديث. إلىالعصبية القبلية  ورفي المغرب العربي فقد تواصل د المشرق، أما

  ة بين القبيلة والدولة واالقتصاد؟دد عن طبيعة العالقالتساؤل في ھذا الصوال بّد من 

تتفاقم بخاصة عندما تشتد سلطة الدولة، ومتوترة، و األحيانت في أكثر كان بأنھااالعتقاد  إلىني أميل إن

 غداة اإلسالمالمكوس تتجاوز الموارد المالية التي شرعھا و بايةجديدة من الج أنواعتوظيف  إلىحاجتھا 

ً  ھذا التجاوز في حاالت كثيرة نصالً  كانتأسيس دولة المدينة، وقد  بأيدي المعارضة السياسية ضد  ناجعا

  ھذه السلطة أو تلك.

بائية، ويبرز ة الجالسياسو العمرانالعالقة العضوية بين  نا نلمسإنالرؤية الخلدونية ف إلىوإذا عدنا 

ت ھذه السياسة معتدلة، بعيدة عن كان بي في حياة المدن بصفة خاصة، فإذاتأثيرھا اإليجابي، أو السل

ھم ينشطون للعمل، ويرغبون فيه فيكثر االعتمار، إنوس على الرعايا فكوالم السلطانيةفرض المغارم 

لى األمد البعيد، أما سياسة إثقال كاھل تعدد األعمال وتنوعھا فتزداد جباية الدولة ع إلىوھو يؤدي بدوره 

، ويعود ذلك في النھاية بالوبال العمرانكساد األسواق، وتقلص  إلىه يؤدي إنالرعايا بالمغارم والمكوس ف

على الدولة نفسھا، فتقل مواردھا الجبائية في الوقت نفسه الذي تزداد فيه حاجاتھا لألموال في مرحلة 

 كان، سواء العمرانقتصاد، فالظلم مؤذن بخراب متينة بين السياسة واالالعالقة  إنالحضري.  العمران

وتجاوز  كانمن الحيف والتعسف على الس أخرى أنواعھذا الظلم نتيجة سياسة جبائية مرھقة، أو تسليط 

 إلىبالمال، وال سبيل  إالال قوام للرجال و» ،بالرجال إالسياسة الشرعية، فال عز للدولة ال فيالدولة 

العدل في الرؤية الخلدونية العدل  أنواعمن أبرز و «.بالعدل إالبالعمارة، وال سبيل للعمارة  إالل الما

احتكار التجارة من ذوي وز الظلم الجبائي ليشمل يتجا العمراناالقتصادي، فالظلم المؤذن بخراب 

، فاطمي في المغربھر بھا النظام الالتغريم، وقد اشت سياسة، واغتصاب أموال الناس عن طريق السلطان

  وليشمل بالخصوص تكليف األعمال وتسخير الرعايا بغير حق، قال:
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 نأالرعايا بغير حق، وذلك خير تكليف األعمال وتس العمرانومن أشد الظلمات وأعظمھا في إفساد »

ما ھو قيم أعمال إنالرزق والكسب  ألن لمتموالت كما سنبين في باب الرزق؛األعمال من قبيل ا

  .«العمران

3  

  السؤال التالي:  طرحال أدري: ھل يصلح منھجيا في نھاية ھذا النص 

من عالقة القبيلة بالسلطة واالقتصاد في المجتمع العربي  -ونحن في مطلع األلفية الثالثة  -ماذا بقي اليوم 

  ؟ياإلسالم

ا من ت بصفة عامة جزءأصبحفي االقتصاد الحديث، و فاندمجتعالقتھا باالقتصاد قد تعولمت  إن

المجتمع االستھالكي، أما عالقتھا بالسلطة فما فتئت قوية، بل ما تزال تؤثر في صنع القرار السياسي 

، فالذھنية ورة فھو في مجال الذھنياتمفھوم الدولة الحديثة، أما تأثيرھا األعمق، واألشد خط حسابعلى 

 الطريق نحو تحديث حقيقي إنتالي فبالو حّد كبير رغم المظاھر، إلىالقبلية تؤثر اليوم في حياة الناس 

  .ما يزال طويال ياإلسالمجذري للمجتمع العربي و

  المراجعو المصادر

ھـ 1356رة، المطبعة السلفية، كتاب الخراج، القاھ ,إبراھيمقاضي أبو يوسف، يعقوب بن ال -

  (الطبعة الثانية).

بغداد، دار الرشيد صناعة الكتابة، تحقيق محمد حسين الزبيدي، الخراج و قدامة بن جعفر، -

 .م1981للنشر، 

ابن سالم، أبو عبيد القاسم، كتاب األموال، تحقيق محمد خليل ھراس، القاھرة، مكتبة الكليات  -

 .م1928األزھرية، 

األحكام السلطانية، القاھرة، مكتبة مصطفى البابي  راء الحنبلي، محمد بن الحسين،أبو يعلى الف -

 ، (الطبعة الثانية).م1922الحلبي 

 ھـ. 1298األحكام السلطانية، القاھرة، مطبعة الوطن،  لماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،ا -

 .م1980 ،الكسب، دمشق، نشر عبد الھادي حرصوني الشيباني، محمد بن الحسن، -

 .م1979-1966مروج الذھب، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية،  المسعودي، -

 .م1965ان العربي، المقدمة، القاھرة، لجنة البي ابن خلدون، -
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تخريج الدالالت السمعية، القاھرة، وزارة األوقاف،  لخزاعي التلمساني، أبو الحسن علي,ا -

 .م1980ية، اإلسالمالمجلس األعلى للشؤون 

 .م1955العثمانية: القاھرة، دار الكتاب العربي،  مان، عمرو بن بحر،الجاحظ، أبو عث -

 .م1927الجزائر، سيرتھم، و أخبار ملوك بني عبيد ابن حماد، -

 .م1948البيان المغرب، بيروت،  ابن عذاري، -

 . م1975أحكام السوق، تونس،  يحي بن عمر، -

-1960تاريخ الرسل والملوك، القاھرة، دار العارف،  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، -

 .م1969

ل، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق إدوارد سخاو، ليدن، بري ابن سعد محمد كاتب الواقدي، -

 ھـ1321

الكامل في التاريخ، بيروت، دار القلم،  لدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم،ابن األثير، عز ا -

 ، ( الطبعة الثانية).م1977مؤسسة الرسالة 

شذور العقود في ذكر النقود، تحقيق محمد السيد علي بحر  مد بن علي،، تقي الدين أحيالمقريز -

 .م1967العلوم، النجف، المكتبة الحيدرية 

 .م1967اتعاظ الحنفاء، القاھرة،  -

 ھـ.1270، بوالق، القاھرة، المؤلف نفسه، الخطط المقريزية -

 - كتاب الوزراء والكتاب، تحقيق مصطفى السقا اري، أبو عبد هللا محمد بن عبدوس،الجھشي -

 .م1938 األبياري، عبد الحفيظ شلبي، القاھرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، إبراھيم

 .م1857الممالك، الجزائر، و لمسالكا البكري، -

أخبار األئمة، تحقيق عبد الرحمان أيوب، الدار التونسية للنشر، تونس و كتاب السيرة أبو زكريا، -

 .م1985

 .م1970رسالة افتتاح الدعوة، بيروت،  القاضي النعمان بن محمد، -

 تباع األئمة، القاھرة، د. ت.الھمة في آداب ا القاضي النعمان بن محمد، -

 .م1954االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى، الدار البيضاء،  لناصري السالوي،ا -

 صورة األرض، بيروت، د. ت. بن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي،ا -

 .م1864نزھة المشتاق، ليدن،  اإلدريسي، الشريف، -

 .م1961الممالك، القاھرة، و المسالك االصطخري، أبو اسحق إبراھيم، -
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 ھـ.1338 – 1331صبح األعشى، القاھرة،  بن علي،القلقشندي، أحمد  -

 ھـ.1347بيروت، دار الثقافة،  ،اإلداريةعبد الحي الكتاني، التراتيب  -

 .م1961، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، اإلسالممقدمة في تاريخ صدر  الدوري، عبد العزيز، -

 .م1974ت، تاريخ العراق االقتضادي في القرن الرابع الھجري، بيرو المؤلف نفسه، -

 .م1969مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي، بيروت، دار الطليعة،  المؤلف نفسه، -

ية، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد اإلسالمفي المجتمعات  اإلقطاعنشأة  المؤلف نفسه، -

 .م1970، 20

لشعب، الحياة الزراعية في بالد الشام في العصر األموي، عمان، مطابع دار ا فالح حسين، -

 .م1978

النشر، عمان، الشركة العربية للطباعة و األرض في العراق،جودة، جمال محمد داود، العرب و -

 .م1979

، بغداد، مطبعة الجامعة اإلسالماإلصالح الزراعي في عصر الزراعة و األعظمي، عواد مجيد، -

 .م1978

األول الھجري، بيروت، االقتصادية في البصرة في القرن ح العلي: التنظيمات االجتماعية وصال -

 .م1969دار الطليعة، 

الحجاز في العصر األموي، االجتماعية في نجد وو القتصاديةالحياة ا السيف عبد هللا محمد، -

 .م1983بيروت، مؤسسة الرسالة، 

النشر، القاھرة، دار الثقافة للطباعة و الري عند العرب،و الفالحةو النبات عيد،إسماعيل علي، س -

 .م1983

 .م1981اقتصادنا، بيروت، دار التعارف للمطبوعات،  صدر، محمد،باقر ال -

 .م1960، ترجمة فوزي فھيم جاد هللا، بيروت، مكتبة الحياة، اإلسالمدانيال دينت، الجزية و -

 .م1972، القاھرة، اإلسالمملكية األراضي في  محمد عبد الجواد محمد، -

دات، دمشق، منشورات وزارة في فجر عظمته، ترجمة حسين العو اإلسالم موريس لمبار، -

 .م1979اإلرشاد القومي، و الثقافة

 ، سلسلة إسالميات.م1976طه حسين، الفتنة الكبرى، بيروت،  -

 .م1978الحياة الزراعية في بالد الشام في العصر األموي، عمان،  حسين فالح، -

 .م1969ية، القاھرة، اإلسالمالنظم المالية للدولة و الخراج الريس، محمد ضياء الدين، -
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 .م1969 – 1968، القاھرة، اإلسالمالموارد المالية في  ،علي، إبراھيم فؤاد أحمد -

االجتماعية، تونس، و البادية في العھد الحفصي، كلية العلوم اإلنسانيةو المدينة محمد، حسن، -

 .م1999

ية في المغرب في القرون الوسطى، تعريب أمين توفيق اإلسالمالنظم  ج. ف. ب.، ھوبكنز، -

 .م1980تونس،  –يبي، الدار العربية للكتاب، ليبيا الط

ي خالل القرن السادس الھجري، اإلسالمالنشاط االقتصادي في المغرب  عز الدين أحمد موسى، -

 .م1983دار الشروق، القاھرة، 

 .م1995دراسة أحمد عزاوي، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، و رسائل موحدية: تحقيق -

عالم »االجتماعية، سلسلة ي، الحياة االقتصادية واإلسالملعربي المجتمع ا الحبيب الجنحاني، -

  .م2005الكويت، سبتمبر  «المعرفة
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  القبيلة والبداوة : العالئق بين المفاهيم الجاهلية والخلدونية في ضوء القرآن

  محمد الرحموني

عبر رّدها  «الوردية»الوجوه ، تأصيل لهذه المالحظات هدفنا في هذا المقال هو في وجه من 

ذلك أن تحويل ابن خلدون للمفاهيم القرآنية والفقهية إلى مفاهيم  1إلى إطارها األشمل

اعية ال يقف عند ظاهرتي الترف والملك أو غيرهما من الظواهر ، فهذه مجرد أمثلة عن اجتم

كيفية تعامله مع المفاهيم الدينية، بل يتجاوزها إلى ما هو أشمل أي إلى نظرية ابن خلدون 

، 2المحورية في المقدمة ، فجدلية البداوة والحضارة باعتبارها النظرية المحورية في المقّدمة

  أينا القراءة االجتماعية الخلدونية لجدلية الجاهلية والدين(اإلسالم) في القرآن.هي في ر 

على أنه مفهوم الجاهلية القرآني بما  «المقدمة»في هذا السياق نقّدم قراءتنا لمفهوم البداوة في 

في  «ندّقق»هو مفهوم ديني محّوال إلى مفهوم اجتماعي. وقد تطلبت منا هذه الـقراءة أن 

المفهوم الشائع للجاهلية القرآنية ، وأن نستعرض في المقام الثاني مفهوم البداوة باألول المقام 

نتجين ما الخلدوني كما ورد في المقدمة ، وأن نقارن بين المفهومين في المقام الثالث،  مست

 تيّسر من االستنتاجات.

 الجاهلية القرآنية وأنها الفضاء الممتّد بين مدينتينفي 

                                                            
  . باحث من تونس  
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 فتـــرة وال إســـالم. وقـــالوا الجاهليـــةالجاهليـــة زمـــن ال»العـــرب مـــادة ج . هــــ . ل  جـــاء فـــي لســـان
الجهـــــالء فبـــــالغوا... والمجهـــــل المفـــــازة ال أعـــــالم فيهـــــا... وأرض مجهولـــــة ال أعـــــالم بهـــــا وال 

  .«وناقة مجهولة إذا كانت غفلة ال سمة عليها... ،بال... وناقة مجهولة لم تحلب قطّ ج

ولكن ما الجامع بينها ؟ أي ما العالقة بين المعنى  «اللسان» هذه أهم معاني الجاهلية في
  الشائع للجاهلية (زمن الفترة وال إسالم) وبقية المعاني ؟ 

، الجهل بالدين لذلك هي نقيض لإلسالم  «اللسان»أهم خصائص الجاهلية حسب إن من 

تفعل شيئا بغير علم كما والجهالة أن . والهداية ال تتم إال بعلم ( «هداية للدين القويم»بما هو 

). ولكن ما الذي يدفع الناس إلى الجهل بالدين؟ هل هي دوافع ذاتية  «اللسان»جاء في 

كالجحود والعلّو في األرض كما هو حال فرعون؟ أم هي دوافع موضوعية كعدم العلم ببعثة 

  نبي وظهور رسالة؟

بما ( . ف . ر في لسان العربقادنا البحث عن إجابة لهذه األسئلة  إلى النظـر في مادة  ك 

والكافر هو من ينزل أرضا بعيدة عن مجتمع »أن الجهل بالدين هو الكفر)  فوجدنا ما يلي: 

الناس وروي عن معاوية أنه قال : أهل الكفور هم أهل القبور. قال األزهري: يعني بالكفور 

إلى البدع واألهواء عليهم أغلب وهم  فالجهلالقرى النائية عن األمصار ومجتمع أهل العلم 

  «.صار والجمع والجماعات وما أشبههاالمضلة أسرع. إنهم بمنزلة الموتى ال يشاهدون األم

،  «الناقة التي ال سمة عليها»أو  «المفازة التي ال أعالم بها»هذه  «جنس»تبدو الكفور  من 

فترة كما جاء في . وال «الفترة»ال عالمة فيه وال سمة عليه ، فضاء  «بكر»إننا بازاء فضاء  
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 .«ما بين كّل رسولين من رسل اهللا ، من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة»لسان العرب 

  .«تقليل العبادات والمجاهدات» و «السكون والضعف واالنكسار»ومن خصائصها 

أّن الجاهلية هي  صفة من يسكن المفاوز واألرض المجهولة. وٕاذا سّلمنا مع  يتبين لنا إذاً 

، خلصنا إلى  من الباحثين بأّن الدين وثيق الصلة بالمدينة ، خصوصا باعتبار نشأتهالعديد 

يتعلق بفضاءين متعارضين:  نتيجة للبعد عن الدين. فاألمر إذاً  أو الجهل)أّن هذه الجاهلية (

، والمفازة أو األرض المجهولة أو القرى النائية حيث الجهل والجاهلية.  3المدينة حيث الدين

العتبار يبدو أن الجاهلية هي في األصل اسم أو صفة للفضاء الممتد خارج المدينة. وبهذا ا

  أما سّكان هذا الفضاء أي أهل الكفور فهم الكفار. 

  ولكن البحث أفضى بنا إلى صنفين من الكفار: الزّراع واألعراب:

ي المجتمعات فأّما بالنسبة إلى الزّراع نذّكر بأّن الربط بين الكفر والزراعة كان شائعا ف

القديمة فالمسيحية البدائية كانت تسّمي الفالحين كفرة...كما كانت ديانة بني إسرائيل في 

 وأما بالنسبة إلى األعراب أو .4مرحلة ما قبل بعثة األنبياء تسّمى ديانة المزارعين والفالحين

ـصوى للـكــفر ة القفإنــهم يمـثلون حسـب القرآن الحــال 5بادية العرب كما  يسمّيهم ابن تيمية

  ).6األعراب أشّد كفرا ونفاقا(

نفسه الوارد في اآليات التي ورد فيها الفعل جهل ا المعنى الذي نراه للجاهلية هو هذ

  ومشتقاته.
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ورد الجذر ج هـ ل بصيغتي  تجهلون و يجهلون  في  ست آيات كلها  في ســـور مكية. أما 

تسع آيات وردت ة مدنية) ، جاهلون وجاهلين (سور  آية واحدة في( مشـتقاته فهي : الجاهل

ية واحدة في سورة مدنية)، بجهالة (أربع آ( مكية وسورتين مدنيتين)، جهوال في سبع سور

آيات وردت في سورتين مكيتين وسورتين مدنيتين) ، الجاهلية (أربع آيات في أربع سور 

  .مدنية)

  دت فيها إلى ما يلي:التي ور  السياقاتأفضى بنا النظر في هذه اآليات ضمن 

 «القرية»ثّمة ارتباط يكاد يكون كليا بين مشتقات الجذر ج هـ  ل في السور المكية و -

مما يبّين إلى حّد كبير العالقة بين اإلقامة بالقرية أو االنتساب إليها والجهل بالدين. 

جهل وبالفعل فإن القرية في القرآن عموما سلبية بما فيها من كفر وظلم ناتجين عن ال

. وقد تمت التسوية في سورة 7بالدين. إن القرية في هذا السياق جزء من عالم  الكفار

. كفر البدو أو 8يوسف بين القرية والبادية على أساس أنهما تنتميان إلى عالم الكفر

)  138اآلية  سورة األعرافسرائيل (اريخي تعلق ببني إــالقرى دّعمه القرآن بمثال ت

إذ من المعلوم تاريخيا أن  ،ما جاوزوا  البحر من مصر إلى الشامعند  «جهلوا»الذين 

والكفور هي القرى النائية كما جاء  .بالد الشام كانت تعرف بكفورها وبالتالي ببداوتها

في لسان العرب. كفور الشام هي التي جلب منها عمرو بن لحي الخزاعي األصنام 

حق بذلك لقب كافر أطلقه عليه إلى الكعبة كما تذكر كتب السيرة والتاريخ واست
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ومما هو جدير بالمالحظة أّن نعت الرسول لعمرو بن لحي بالكفر ارتبط ،  .9الرسول

 في كتب السيرة والتاريخ، بجلبه األصنام إلى الكعبة من كفور الشام.

 سورة األنعام( للكفار أي سكان هذا الفضاء سمات وصفات وأخالق: إنهم صّم وبكم -

 سورة الفرقان( ) وكاألنعام83اآلية  سورة النمل) وعمي (82اآلية  لنملوسورة ا 40اآلية 

 سورة األحزاب( ّرجاتــ) ونساؤهم متب57اآلية  سورة النمل( ). رجالهم لواطيون44اآلية 

 ). وللتوضيح نضيف: 33اآلية 

الفقهاء عندما تداولوا في أمر األقوام الذين  بعض نجد لنعت الكفار باألنعام صداه لدى

أنهم ال  وااشوا في مناطق نائية ولم يبلغهم اإلسالم فما مصيرهم يوم القيامة. وقد رأع

  يدخلون جنة وال نارا وٕانما يحشرون مع األنعام.

إن جنوح سكان الكفور إلى اللواط إنما هو مظهر من مظاهر الفوضى الجنسية وغياب 

من أتى ». ف. ر) الثقافة الصحية بحكم جهلهم. لذلك جاء في لسان العرب (مادة ك

  .10«حائضا فقد كفر

من الزينة التي تظهر بالخصوص  إن تبّرج الجاهليات له ارتباط بنزوع البدو إلى اإلكثار -

. وقد يكون ذلك (des motifs) «زخارف»ما تزّين به أسرجة الخيول ومقابض السيوف  من في

عن ا عالمات تمّيز قبيلة وقد تكون أيض .11هاتعويضا عن فقدان الكتابة أو عدم حاجتهم إلي

في الحضارة   «التبّحر»الربط بيـن نزوع البــدو إلــى الزينة وأخرى. ويمكننا في هذا السياق 

  إلى العودة إلى حياة البادية والقفار. «المقّدمة»المؤذن بخراب العمران والمفضي ضرورة في 
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وكذلك جعلنا »عداء لألنبياء إّن قوما بهذه السمات وهذه الصفات ال يمكن إال أن يكونوا أ -

. ولقد بّين تاريخ األنبياء والرسل أن األنبياء فشلوا كلما حاولوا نشر 12«لكل نبي عدّوا

 .14وأّن اهللا لم يبعث قط نبيا من بين األعراب ،13رساالتهم في السهوب والصحاري

لذلك كانت ان. إن هذا الفضاء الجاهلي / الكافر هو بمثابة السجن بالنسبة إلى اإلنس -

) مرتبطة بحدثين متزامنين ومتماثلين من حيث 100اآلية  سورة يوسففرحة النبي يوسف (

األهمية: خروجه من السجن وقدوم إخوته من البدو واجتماعهم بحاضرة مصر. وهو خروج 

 يضاهي خروج اإلنسان من الجاهلية إلى اإلسالم.

من مظاهر السلوك المميز للجاهليين  في القرآن المدني مقترنة بجملة «الجاهلية» وردت - 

  «المتدينين»: الظن ، الحكم ، التبّرج ، الحمّية. وقد ورد ذلك في سياق مقارنة مع سلوك  

فظن الجاهليين يقابله إيمان أهل الدين وحكم الجاهلية يقابله حكم اهللا وتبرج الجاهليات تقابله 

ؤمنين. إّن هذه المقابلة هي في النهاية طهارة المؤمنات وحمية الجاهليين تقابلها تقوى الم

إنها مقابلة بين مجتمع مقابلة بين مجموعتين متميزتين لكل مجموعة سلوكها  وقيمها . 

) وجماعة األعراب. ومن المعلوم أن هجرة الرسول إلى يثرب قد أفضت إلى 15يثربالمدينة (

ها من الجماعات الدينية اإلسالمية باعتبارها جماعة متمّيزة عن غير  «األمة»نشوء نواة 

 والسياسية.

  إننا بإزاء فضاء واضح المعالم، حّدده القرآن في سورة الغاشية: -  



7 
 

وٕالى الجبال  )18فعت() وٕالى السماء كيف رُ 17لقت(...) أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خُ (

إننا نرى األمر ). 21) فذكر إنما أنت مذكر(20) وٕالى األرض كيف سطحت(19صبت(كيف نُ 

. فهذا االستفهام 16ذلك انطالقا من فهم مخصوص لالستفهام الوارد في اآليات السالفة الذكرك

دعوة إلى التأمل في روعة خلق اهللا كما ذهب إلى ذلك أغلب المفسرين وٕانما هو دعوة ليس 

الذكرى تردعهم عن كفرهم. ولقد ذهب  فضاءهم الكافر القاسي لعلَّ  الكفار كي  يتذكروا دوماً 

ا ، الدكتور حسين مؤنس هذا المذهب في تفسير هذه اآليات عندما  بّين في تحليل ، قبلن

ان وٕانما هو نمط عيش مسهب أن الجمل المذكور في السورة السالفة الذكر ليس مجّرد حيو 

وهذه ل ووهاد وسماء زرقاء رمال ممتدة بال نهاية وتال» هي حياة البداوة بما هيوطراز حياة 

 Gilles Deleuze) الذي تحدث عنه espace lisse( 18البسيطيتعلق بهذا الفضاء  . إن األمر17«اإلبل

في المحّصلة الفضاء الممتد  «فترة ما بين كّل  رسولين». وبذلك تكون Félix Guattari19و 

قصص »المسافة الفاصلة بين مدينتين. عّبر عن ذلك الثعلبي في  خارج المدينة وتحديداً 

فانطلق آدم من أرض الهند إلى »نزل إلى األرض:  «أول نبيّ »أن عندما كتب بش «األنبياء

موضع يضع عليه قدمه عمرانا  فكان كليرشده،  أرض مكة لزيارة البيت، وقّيض اهللا له ملكاً 

  . 20«وما تعّداه مفاوز وقفارا

  البداوة الخلدونية وأنها تشمل الزراعة والرعيفي 

ا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش قد قدمن»البدو:  فاً يقول ابن خلدون معرِّ 

الطبيعي من الفلح والقيام على األنعام، وأنهم مقتصرون على الضروري في األقوات 
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والمالبس والمساكن وسائر األحوال والعوائد، ومقّصرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي 

ان المقام به أولى من الظعن. (...) فمن كان معاش منهم في الزراعة والقيام بالفلح، ك

وهؤالء سكان المدر والقرى والجبال وهم عامة البربر واألعاجم. ومن كان معاشه من السائمة 

مثل البقر والغنم فهم ظواعن في األغلب (...) ويسمون شاوية (...) أما من كان معاشهم 

د الناس توحشا، وتنزلوا في اإلبل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر مجاال (...) فكانوا لذلك أش

من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقتدر عليه والمفترس من الحيوانات العجم. وهؤالء 

  .21«هم العرب

لقد حرصنا على نعت هذه البداوة بالخلدونية نظرا إلى أن مفهومها لم يحظ برضا أهل 

ضمن المجال االختصاص الذين لم يستسيغوا حشر ابن خلدون للقرى وللنشاط الزراعي 

  البدوي.

يختلف اختالفا بّينا عما تواضع عليه أهل  بن خلدونا بأنّ  حسين مؤنس يرىفي هذا السياق 

التاريخ واالجتماع من أن مجتمع الرعاة غير مجتمع الزّراع وأنهما مجتمعان يختلف كل 

هذا . وقد ذهب باحثون آخرون إلى 22منهما تمام االختالف عن اآلخر في الطبيعة والهيئة

. هذه االعتراضات تدفعنا نحو المضي قدما في 23االعتراض نفسه وٕان بكيفيات مختلفة

  المقارنة بين المفهومين.

  المقارنة التفصيلية
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  العصبية

سمات وأخالق ليست في النهاية سوى نتيجة ألهّم خصيصة من  «المقدمة»للبدوي في 

  خصائص البدو ونعني بذلك العصبية.

  التوحش - 1

البدوي أو تحضره يرتبط لدى ابن خلدون بمدى قربه أو بعده عن المدينة  إن مقياس توحش

ولذلك فإن األصناف الثالثة من البدو التي ذكرها  فكلما ابتعد البدوي عن المدينة ازداد توحشاً 

ابن خلدون إنما ذكرها مرتبة من األقل بداوة (المشتغلين بالزراعة) إلى األكثر بداوة (مربي 

ذا الترتيب ه، 24«القفر مكان الشظف والسغب فصار لهم إلفا وعادة»ذلك أّن اإلبل). وتفسير 

والمدينة تعنى في هذا المجال المقام واالستقرار مع ما ينجر عن ذلك ، يعتمد المدينة مقياسا

من مظاهر دينية وسياسية وثقافية واقتصادية فصل فيها ابن خلدون القول في المقدمة كما 

  هو معلوم.

ر عنه القرآن بجملة من النعوت وصف بها ط البادية بالتوحش والمدينة بالتمدن عبَّ وٕاّن ارتبا

الكفار (سكان الكفور) فهم صم وبكم وعمي وذوو ظنون وأهواء وحمية. رجالهم لواطيون 

  ونساؤهم متبرجات. أي هم باختصار كاألنعام.

 الشجاعة - 2
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صفة إيجابية كما يبدو  من خصائص البدو الشجاعة. وهذه صفة سلبية من صفاتهم وليست

للوهلة األولى. فحضور هذه الصفة لديهم دليل على توحشهم أي على غياب الدولة والحاكم 

أهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن »واألسوار (المدينة): 

ة بما هي إن الشجاع .25«الحامية وانتباذهم األسوار واألبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم

كما هو  من سمات الجاهليين فمن معاني الجهل الغضب والبطش «توجس للهيعات»بأس و

يذكر في القرآن وأن الفقهاء لم لم  ومما يعزز المعنى السلبي للشجاعة أن هذا اللفظ معلوم.

  يشترطوا أبدا أن يكون المجاهد المسلم شجاعا لعلمهم أنها خصلة جاهلية.

  الخير - 3

؟ إن المقارنة تبدو «أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر»بن خلدون ماذا يعني قول ا

في ظاهرها بين أهل البدو وأهل الحضر بإطالق ولكن الحقيقة أن هذه المقارنة عقدها ابن 

إلى المدينة  «هاجروا»خلدون بين البدو بما هم مادة خام بإمكانهم أن يصبحوا حضرا إذا 

دة أفسدتها الحضارة في نهاية العمران أي إن المقارنة تمت وبين أهل الحضر وهم مادة فاس

بين البدو وهم على أبواب العمران متهيئون إلى الدخول إلى الخير الذي تمثله المدينة وبين 

. وليس من باب  26ارجون من الخير إلى الشر والفسادالحضر وهم في نهاية العمران خ

فالهجرة   27لحديث عن الهجرة، هجرة األعراب.الصدفة أن أردف ابن خلدون هذه المقارنة با

ضرورية لعالج البدو وتمدينهم ماداموا على الفطرة مصداقا لقول الرسول في هذا السياق 

. هذه النزعة الخيرة لدى «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمّجسانه»



11 
 

كانت »ن تيمية بكل وضوح عندما كتب: ر عنها ابالبدو بما هي مرحلة ما قبل التمدن عبَّ 

  .28«العرب قبل اإلسالم طبيعية قابلة للخير معطلة عن فعله

التوحش والشجاعة والخير ليست في النهاية سوى نتيجة ألهم  خصيصة من خصائص البدو 

المأكل حياة البدو تقتصر على الضروري ( حسب ابن خلدون ونعني بذلك العصبية. فبما أن

ضعف إلى قساوة الفضاء البدوي ( ا أن هذا الضروري صعب المنال نظراً والملبس) وبم

سبيل البقاء. فهي من أدوات اإلنتاج وقساوة الطبيعة)  تنتصب العصبية قّوة للمواجهة في 

ذات النسب الواحد حقيقة كان أم وهما). يقول ور الدفاع عن المجموعة (ة تقوم بدهذه الزاوي

ّردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية وأهل البدو لتف»ابن خلدون : 

ون وانتباذهم عن األسوار واألبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، ال يكلونها إلى سواهم وال يثق

المالزمة للبدو ولطبيعة  30إن العصبية تتضمن بالقّوة وبالفعل معنى الحرب . 29«فيها بغيرهم

  .31حياتهم

لدين وغياب األسـوار الحـاميـة يعني في النهاية غياب الدولة وغيـاب اإّن حضور العصبية 

= االجتماع اإلنساني). وبالمثل فإّن والتعارف ( 32المدينة) وغياب العلم وغياب األخّوة(

لبس السالح)   «اللسان»من معاني الكفر في لية القرآنية هي بطش وعنف وحرب (الجاه

جاهلية القرآن وبداوة ابن خلدون) فإن الحالتين (نون. وفي عد عن المدينة وحمّية وظوجهل وبُ 

الطبيعة القابلة للخير حسب ابن تيمية) من خير البدو ( «خير»سكنى المـدينة كفيل بــتحويل 
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بالقّوة إلى خير بالفعل وبتحويل العصبية الجاهلية إلى أخّوة بما تعنيه األخّوة من كسر لعنف 

  دولة وأمة).تعارف أي إقامة اجتماع إنساني ( ومن «توحشهم»البدو و

الجاهلية / البداوة: فرضية عمل 2  
ولكن لماذا كانت صورة البدوي /الجاهلي بمثل هذه السلبية التي تكاد تماثل البدوي / 

  الجاهلي باإلنسان البدائي الموغل في التوحش؟

م يركز عليه تركيزه على البدوي ول «بالمجتمع»من المعلوم أّن ابن خلدون لم يهتم كثيرا 

وغير دقيقة. هل يعني ذلك أنه تسرع في  «ناقصة»مه بصورة المجتمع الحضري بل إنه قدَّ 

هل إن حديثه المقتضب عن تمع كما ذهب إلى ذلك حسين مؤنس؟ الحكم على هذا المج

 الزراعة والفالحة مرده إلى أن الزراعة في عهده لم تكن تدّر فائضا فقد كانت معاشاً 

  .33ستضعفين كما ذهب إلى ذلك محمد عابد الجابريللم

،  «عصر البدو»ال نعتقد أن ابن خلدون ينقصه االطالع على أحوال البدو في عصره ، 

اجتياح القبائل البدوية من بني هالل وبني سليم لبالد المغرب، سقوط (والعصر الذي سبقه 

. لقد انتبه إلى هذا ...إلخ) كدي المغول، هجوم تيمورلنالموحدين ، سقوط الخالفة على أي

كان يوجه فكر ابن خلدون ويحمله على »األمر ناصيف نصار وفّسره باالستقطاب الذي 

  .34«اعتبار البداوة من جهة كونها أصال للدولة وبالتالي فإن كيفية تكونها غير مطروحة عنده

لبيان قيمة  «ة عملفرضي»وما نذهب إليه أن ابن خلدون لم يهتم بالبداوة إال من جهة كونها 

لبيان نور اإلسالم.  «فرضية عمل»في القرآن  «الجاهلية»المدينة والحضارة تماما كما كانت 
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وبيان ذلك أن الجاهلية القرآنية ال تحيل على تاريخ تفصيلي وواقعي بقدر ما تحيل على 

تنطوي على تاريخ مبهم وغامض عبره أكثر وأوضح من وقائعه. هذا ما يفسر  «قصص»

الواردة في سورة  «الجاهلية األولى»تهاد المفسرين واختالفاتهم البينة في تحديد زمن اج

لخ). وهذا ..إ. ما بين  آدم ونوح ، ما بين إبراهيم وٕادريس ،ما بين إبراهيم وموسىاألحزاب (

ما يفسر أيضا غياب الكثير من تفاصيل الحياة الجاهلية عن القرآن مقارنة بالشعر وبالتاريخ. 

من أي معنى إيجابي في القرآن مما يخالف وقائع  «الجاهلية»و خلّ  ما يفسر أخيراً  وهذا

ضرورية لبيان نور اإلسـالم وفضـله على  «الجاهلية الجهالء»التاريخ. لقد كانت صورة 

  . اإلسالم بما هو تمدن وتحضر وجهاد لألعراب.35العالمين

إلبهام كما بينا ألن الحضارة في رأيه على غاية من ا أما بداوة ابن خلدون فقد كانت أيضاً 

هي الطموح التاريخي للبدوي فهي غايته يجري إليها بما هي المعنى الحقيقي والشريف 

. ولما كان األمر كذلك «فعمران البادية ناقص عن عمران الحواضر واألمصار»لوجوده. 

والخطر الذي فإن ابن خلدون لم يهتم بالبدو إال من حيث هم الصورة النقيضة للحضارة 

يتهددها على الدوام وبالتالي كانت البادية لدى ابن خلدون مجرد فرضية عمل لبيان حقيقة 

  .«الذي هو االجتماع (...) الذي هو المدينة  في اصطالح الحكماء»العمران 

ال يمكن إال أن تكون  فرضية  )والحقيقة أّن البداوة (وما في دائرتها من البدائية والتوحش

أكثر  Idéeومثال  abstractionإّن البدوّي تجريد . 36من إحالتها على وقائع وتواريخ عمل أكثر

  : 37لعدة أسباب من أهمهاوذلك  منه واقعاً 
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  رغم أّن حياة البداوة تتمّيز بالتنقل من مكان إلى آخر فمن الخطأ تعريف البدوي

  .38يتحرك في مكانه إذ أنهبالحركة.

 فإنه من الصعب تعريف البدوي بدقة فمعطيات  رغم وضوح حياة البدوي وبساطتها

 لخ....إالبداوة تزاحمها معطيات الهجرة والسفر والتنقل واالنتجاع 

  رغم كون البداوة هي أصل العمران كما يقول ابن خلدون  فليس للبدو تاريخ. بل إن

 تاريخ البدو يبدأ عند زوالهم عن طريق الدولة. إّن المدن هي الــتي تصنع التاريخ.

تاريخ هزيمة البدو هو نفسه تاريخ انتصار الدولة أو الدين كما يقول جيل دولوز (

  .وفليكس قاتاري)

جدلية البداوة والحضارة مبدأ تفسيريا 3  
على  –هذا التماثل بين مفهومي الجاهلية والبداوة لم يكن ممكنا لو لم يدرك ابن خلدون 

أن الجاهلية ليست حقبة تاريخية بقدر ما  - 39خالف سابقيه ومعاصريه (باستثناء ابن تيمية)

وقد أطنب ابن خلدون في  40«بادية العرب»فضاء البدو وتحديدا فضاء  -هي فضاء جغرافي

ال »العرب (والمقصود هم األعراب) بالمعنى الذي حددناه سابقا فهم  «جاهلية»تعداد مظاهر 

التالي إذا ما تغلبوا على وب 41«يتغلبون إال على البسائط... بطبيعة التوحش التي فيهم

والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش »األوطان أسرع إليها الخراب 

أكثر بداوة من سائر األمم وأبعد ». وهم أبعد األمم عن سياسة الملك ألنهم 42«وأسبابه فيهم

  .43«في القفر... فصعب انقياد بعضهم لبعض اليالفهم ذلك والتوحش مجاالً 



15 
 

ذه الطباع ال يمكن من منظور خلدوني أن تتبدل إال بصبغة دينية والتاريخ يشهد لذلك ه

واعتبر ذلك بدولتهم (العرب) في الملة لما شيد لهم الدين أمر السياسة بالشريعة وأحكامها »

وتتابع فيها الخلفاء، عظم حينئذ ملكهم وقوى  وباطناً  المراعية لمصالح العمران ظاهراً 

أكل عمر كبدي. يعلم »رستم لما رأى المسلمين يجتمعون للصالة يقول:  سلطانهم. كان

لما انقطعت منهم عن الدولة أجيال ». والتاريخ يشهد أيضا بأّن العرب 44«الكالب اآلداب

قفرهم... فتوحشوا كما كانوا... وأقاموا بادية في قفارهم  ىا الدين ونسوا السياسة ورجعوا إلنبذو 

  .45«سياستهال يعرفون الملك وال 

هذا التماثل بل التماهي بين البداوة والجاهلية يقابله تماه أو تماثل بين الدين والمدينة بما هي 

ل... . وينتهي التوحش ويمحى الجه46ديني ففي المدينة تضعف العصبية - فضاء سياسي

  دين.الحضارة هي ال نّ إلخ. فإذا كانت البداوة هي الجاهلية فإوتنشأ الدولة ومؤسساتها...

ي التاريخ اإلسالمي  كما فّسر هذه الجدلية جعل منها ابن خلدون مبدأ فّسر به أحداثا كثيرة ف

نشأة دول اإلسالم وسقوطها. أما أمر نشأة الدول وسقوطها فمعروف في مقدمة ابن  به

من المقّدمة  بدا لنا على غاية من  نّص شير إلى وأما أمر أحداث تاريخ اإلسالم فن ،خلدون

ّية فيه تفسير ممّيز ألسباب نجاح الفتوحات اإلسالمية في العراق والشام وتعثرها في األهم

إفريقية وملخص هذا التفسير أن الفتوحات نجحت حيث المدن واألمصار وتعّثرت حيث 

  . 47القبائل والعصائب
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للدين من أهل الكفور ذوي العصبيات المتعارضة  من الواضح إذن أن أهل المدن أكثر تقبالً 

أصال مع الدين. وينطبق األمر على التاريخ اإلسالمي كما ينطبق على تواريخ الشعوب 

كّل أمة لها حاضرة وبادية فبادية العرب األعراب. ويقال إّن بادية الروم »ذلك أّن  48األخرى

ولما كان  .49«األرمن ونحوهم. وبادية الفرس األكراد ونحوهم. وبادية الترك التتار ونحوهم

لك وجدنا صراعا أبديا في كل أمة بين البدو والحضر وبين الدين والجاهلية  األمر كذ

 .50وبالتالي ففي كل أمة دين وجاهلية

  الخاتمة 

ال خير فيها وال في أهلها؟ ولماذا  «نتنة»لماذا كان األمر كذلك فكانت الجاهلية في القرآن 

الوحش »وكان البدوي بمنزلة  «الالعمران»عمرانا ناقصا أو هي  «المقّدمة»كانت البداوة في 

؟ لماذا تحّول المفهومان إلى مجّرد فرضية عمل إلثبات األفضل إسالميا «غير المقدور عليه

  واألرقى خلدونيا؟

بالطريقة التي وقفنا عليها ال  «البداوة»و «الجاهلية»نعتقد أّن تعامل القرآن وابن خلدون مع 

حّوالت التاريخية المصيرية في حياة اإلنسانية تاريخي فحواه أن الت «قانون»يخرج عن إطار 

ألجل تجاوز القديم واإلجهاز عليه نهائيا. هكذا كان األمر  «متطّرفة»تستلزم ضرورة مواقف 

صناعة تاريخ  على أنقاض ما دّمره البدو في  مع اإلسالم. وهكذا كانت رغبة ابن خلدون في

  .وبيةعصره. وهكذا كان األمر مع رواد النهضة األور 
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لفكر ابن خدلون ٕاىل ٔاّن ٔاغلب داريس املقّدمة تعاملوا معها تعامال جتزيئيا ومل يقّدموا تفسريا شامال لفكر ابن خدلون:  «التحلييل واجلديل»ٔاشار انصيف نّصار يف معرض تفسريه  -   1

  .15ص  ,م1994دار الطليعة، بريوت  3دلون، طالفكر الواقعي عند ابن خ

  العصبية).وساطع احلرصي ( ادلوةل)آخران ميثلهام ابخلصوص طه حسني (هناك رٔااين  «املقّدمة» خيّص النظرية احملورية يف فامي -  2

د ي ن وليس م د ن (راجع محمود فهمي جحازي ، عمل  اللغة العربية ، مكتبة زائدة وابلتـايل فٕان جـذر لكمة مدينة هو  «مدينة»يف  «املمي»ذهب الكثري من اللغويني ٕاىل ٔاّن  -  3
  اجع ابخلصوص:) ، كام ٔان البحوث أالنرتوبولوجية والتارخيية واحلضارية تاكد جتمع عىل العالقة الوثيقة بني ادلين واملدينة خصوصا من حيث النشأة. ر 209غريب. د.ت ص 

- Fustel De Coulanges : La cité antique. Flammarion .1984 .Livre III pp 131-269. 

- Raoul Lonis : La cité dans le monde grec. Nathan 1994 .p 28 et suite.   

  وما بعدها. 38ص  م2005دار الطليعة ، بريوت  1وراجع ٔايضا مالحظاتنا حول عالقة املدينة ابدلين يف إالسالم أالول يف : ادلين وإاليديولوجيا ،ط

4  ‐ Max Weber : Economie et Société/2 .Paris. Plon. 1971 pp 226-227.   

  .147ص ،هـ1369، 2مد الفقّي ، القاهرة ، ط اقتضاء الرصاط املسـتقمي خمالفة ٔاحصاب اجلحمي ، حتقيق محمد حا -  5

  .9/97التوبة -  6

وٕاذا ٔاردان ٔان هنكل قرية ٔامران مرتفهيا ففسقوا فهيا حفّق علهيم القول فدّمرانها {من سورة إالرساء:  16ية يف القرآن يف بعض املواضع مبعىن املدينة كام يف االٓ  «القرية»وردت  -  7
  . ٕان أالمر يتعلّق ، يف رٔاينا، ابحلرض ومه يف هناية العمران خارجون من اخلري ٕاىل الّرش والفساد ٔاي من املدنية ٕاىل البداوة.}تدمريا

  .100- 12/82يوسف  -   8

  .75ص  ,1، القسم أالول ج م1990شليب ، بريوت  - أالبياري   -هشام ، السرية النبوية ، حتقيق السقا  ابن -   9

با ، ابسـهتزاء، ٔاتباع الرسول من جند يف مصنفات احلديث النبوي الكثري من أالحاديث اليت تعّمل البدو قواعد النظافة ٕاىل احلّد اذلي دفع بأحد القرشـيني ٕاىل القول خماط  - 10
 «.قد علّممك نبيّمك ّلك يشء حّىت اخلراءة»عراب: االٔ 

  .13والنسايئ ، طهارة  4وادلاريم ، طهارة  58-57انظر عىل سبيل املثال. مسمل، طهارة     

11‐ G.Deleuze et F.Guattari :  Traité de nomadologie : la machine de guerre . in «Capitalisme et Schizophrénie » .T2.Paris . 1980 p 
499-500. 

  113./6األنعام  ‐12

13‐ Ibid. p 475-476.  

  .478-476ص  ,4ج م,1988ٔابو عامثن اجلاحظ ، كتاب احليوان ، حتقيق ورشح عبد السالم محمد هارون ، دار اجليل ، بريوت  - 14

بعد فتح مكة ٕالدراكه قدرة القرشـيني عىل ٕادارة شؤون ادلوةل اليت  مع قريش ورمبا هذا ما يفّرس تساحمه ذلكل هاجر ٕالهيا الرسول مل تكن يرثب سوى صورة ٔاخرى من مكة - 15
  ادلوةل. تكل . وقد جاء اترخي إالسالم مصّدقا لكفاءة القرشـيني يف ٕادارةٔاسسها يف املدينة

ذكل ٔالفة يوسف، تعدد املعىن يف القرآن ، حسر للنرش ، تونس  معاين الصيغ النحوية وتشقيقها وتفريعها اختالفهم يف صيغة الاسـتفهام. راجع يفمل خيتلف اللغويون يف ضبط  - 16
  وما بعدها. 172ص  م،2003
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  .وما بعدها 30ص  م,2002العرص احلديث  -دار املناهل  ,1اترخي قريش : دراسة يف اترخي ٔاصغر قبيةل عربية جعلها إالسالم ٔاعظم قبيةل يف اترخي البرش، ط ‐17

ابن خلدون الذي تحدث  في المقدمة عن البسائط  بمعنى األراضي الممتدة الواسعة التي ال حواجز فيھا. راجع استندنا في ھذه الترجمة إلى  - 18

  .246, ص1ج م,2005، ادلار البيضاء. 1حتقيق عبد السالم الشّدادي، ط المقدمة ،

19‐ G.Deuleuze et F. Guattari : Traité de nomadologie. Op.cit p 471 et suite. 

  .37ص م,2000قصص أالنبياء املسّمى عرائس اجملالس ، دار الفكر ، بريوت  د بن محمد بن ٕابراهمي النيسابوري الثعليب ،ٔامح - 20

  .194-193ص ,1، جاملقدمة ‐21

  .145-144، ص م1978، الكويت  1سلسةل عامل املعرفة عدد  ،احلضارة ‐22

راجع كذكل: عيل الوردي،  .وما بعدها ،111ص م،2004القاهرة  ،دار أالمني 1ط ،7سلسةل دراسات عدد ،وأالاثرة راجع: محد الزيد، البدو والبداوة يف القرآن واحلديث - 23
  .105ص ،منطق ابن خدلون

  .209ص  ،1ج ،املقّدمة ‐24

  200.ص ,1ج ،م.س - 25

  .148ص ،1ج ،م.س - 26

  .1ج م,1960املنّجد ، القاهرة  راجع ابب جهرة أالعراب يف الرسخيس، رشح السري الكبري، حتقيق صالح ادلين - 27

  .161ص  ،تقمي خمالفة ٔاحصاب اجلحمياقتضاء الرصاط املسـ  ابن تميية ، - 28

  .200ص ،1ج  ،املقّدمة - 29

  . Esprit de corpsذلكل فٕانه من ٔادّق الرتجامت للعصبية يف اللغة الفرنسـية يه  ‐30

 ابحلرب انظر:  - عدوة البدو–حول عالقة البدو ابحلرب وكذا عالقة ادلوةل  ‐31

G. Deleuze et F. Guattari : Traité de nomadologie, Op.cit .p 442.  

االٓخية : عود »وفيه ٔايضا معىن العقل والرتويض :  وهو معىن مناقض للشوكة والعصبية ٔاو قل هو معىن قاهر هلام. ،الضعف والانكسار من خوى ٔاي ضعف من معاين أالخّوة - 32
 ٕاليه ادلابة ن طرفاه فيه ويصري وسطه اكلعروة تشّد ٕاليه ادلابة. وقال ابن السكيت : ٔاو يدفن طرفا قطعة من احلبل يف أالرض ويظهر منه مثل عروة تشدّ يعّرض يف احلائط ويدف

  .101ص م،1990 ، بريوت ، دار الفكر ، دمشق ، دار الفكر املعارص 1: ٕابراهمي السامرايئ ، يف شعاب العربية ، ط  «ومجعها ٔاوايّخ ؤاواخ ويقال ٔاىّخ ادلابة ٔاي معل لها آخيّة

  .30 ص م،1971دار الثقافة ، ادلار البيضاء  ،1محمد عابد اجلابري ، العصبية وادلوةل ، معامل نظرية خدلونية يف التارخي إالساليم ، ط ‐33

  .238الفكر الواقعي عند ابن خدلون ص ‐34

ٕانك وصفتنا صفة مل »زرارة قبيل  معركة القادسـية رّد املغرية عىل يزدجرد وقد عّري العرب بقةل ذات اليد وقةل العدد واجلوع قائال : يزدجرد واملغرية بن يف احلوار اذلي دار بني  - 35
أالرض ، وال نلبس ٕاال ما غزلنا من يه ظهر تكن هبا عاملا فأما جوعنا فمل يكن يشـبه اجلوع ، كنا نألك اخلنافس واجلعالن والعقارب واحليات ونرى ذكل طعامنا. ؤاما املنازل فٕامنا 

) 500-499ص  ،3ج م,1967بريوت  ،2محمد بن جرير الطربي ، اترخي أالمم وامللوك ، حتقيق محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي  ط( «ٔاوابر إالبل ؤاشعار الغمن ، ديننا ٔان يقتل بعضنا بعضا...
   لبيان نور إالسالم.تسويد مايض العرب اجلاهيل «تعّمد». ومن الواحض ٔاّن املغرية قد  

خل ) ّرصحوا بأن هذا إالنسان الطبيعي ليس سوى ...إ من املعلوم ٔان اذلين  كتبوا عن إالنسان البدايئ ٔاو الطبيعي من فالسفة العقد الاجامتعي ( هوبز ، سـبينوزا ، روسو ‐36
  .«هتأانسن»فرضية معـل لبيان قمية الـعقد الاجامتعي يف تنظمي حـياة النـاس و
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   Traité de nomadologie p 471 et suite ملزيد التفاصيل راجع: ‐37

) عن الفرق بني احلركة  من حيث يه خاصية جسم ما ابعتباره كذكل ينتقل من نقطة ٕاىل ٔاخرى  473ص ّيد جليل دولوز وفيليكس قااتري (ملزيد التفاصيل راجع التحليل اجل  - 38
  حتتل ٔاجزاؤه غري القابةل للتجزؤ فضاء وسـيعا وذكل يف شلك دوامة مع ٕاماكنية ظهوره يف نقطة ما. لقة جلسمط، والرسعة من حيث يه اخلاصية امل

  .77ص  ،، اقتضاء الرصاط املسـتقمي «فٕاّن لفظ اجلاهلية وٕان اكن يف أالصل صفة لكنه غلب عليه الاسـتعامل حّىت صار اسام»كتب ابن تميية :  ‐39
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عضها بعضا يف ترك حياة البداوة حيث ٔاصبحت ) ؤاخذت العشائر يف جند تقدّل ب 48ص  «ادلين وإاليديولوجيا»جهر يعين يف السـبئية القدمية املقام والاسـتقرار كام بيّنا يف كتابنا 

  .)101حافظ وهبة : جزيرة العرب يف القرن العرشين نقال عن عىل الوردي ، منطق ابن خدلون ص (« واشـهتر ساكن الهجر ابمس إالخوان «اجلاهلية»البداوة تسّمى بـ
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  .278-277ص ،1ج، م.س - 47
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  وأصول الدين يالفاراب
  آراء أھل المدينة الفاضلة) مبادئ( انعكاسات حول كتابه

  رودولف أولريخ
  

اراب ال الف ين أنجح أعم م يتعتبر مبادئ آراء أھل المدينة الفضيلة من ب ؛ حيث ت
ة  م1895نشره أوال في سنة  ات أوروبي ى لغ رجم إل وتمت طباعته عدة مرات وت

د م ه العدي ز علي ارابي حول عديدة، وقد رك ن الطالب من أجل توضيح آراء الف
  مواضيع خاصة, أو باألحرى تقديم قراءة عامة حول أفكاره.

م كأساس لألدب الثانوي, فإنه ال يمكن ألحد الجزم بأنه ت تداولهإذ إنه رغم عدم  
ه كمصدر ؛ ألن النص ت«المبادئ»فھم مغزى  حيث  doxographiqueم تناول

من أجل استقراء رأي الفارابي فيما يخص بعض  «دئالمبا»إن الفرد يرجع إلى 
اطع  ة مق ي الحقيق نص يضم ف إن ال د ف ون والسياسة. وبالتأكي م الك القضايا كعل

اذه اإلشموجزة وواضحة تتناول ھ ذا كتب كاليات. الشيء الذي يطرح سؤاال: لم
ل ھاالف نص معلَّ رابي مث ً ذا ال ا اق رى لم ة أخ ة ؟ وبطريق ادئ معالج ر المب ذا يعتب
دمت بعض االقتراحات  ا الكم الھائلذسيطة لمثل ھب من األسئلة المتنوعة؟ وقد قُ

أن لھ ذا النطاق لكن لم تصل إلى تقرير مقنع.في ھ ول ب ذا سيكون من الراجع الق
ً  «المبادئ»حول  دراسات التي أنجزتال فشلت  إال أنھا ،معتمداً  جعلت منه مرجعا

  في شرحه وتحليله كعمل فلسفي.
يالً  ددذا الصفي ھو ة,  سأقدم تحل ة جوانب : البني للنص نفسه, وسأتطرق لثالث

راض خالل  بالنسبة للعمل أھميةذات ومجموعة من مواضيع مختارة  ل. االفت كك
ل إ تذالتحلي ا ليس م تناولھ ي َت نص والت ة لل ر المكون أن العناص يكون ب  اً س

ة  «المبادئ»اعتباطية. فبالعكس, كما نعلم فإن الفارابي ألف  خاصة, حيث بعناي
إن لھ .لكتابته, باإلضافة إلى إحداث تغييرات جديدة للنص إنه أخذ وقتا طويالً  ذا ف

كلية  زات الش ات والممي نص الترتيب ا أن لل ن لھ ي يمك دنا ف ةتفي زاه معرف  مغ
 .يالفارابومكانته في فلسفة 
  عنوان الكتاب

ه ب ما نادراً ذي دعنا نبدأ بعنوان العمل ال إن  نم دالً يستشھد به كلية؛ إذ إن ك ف ذل
 ً ا ل غالب ى  ام العم رجم إل ة»يت ة المثالي ة »أو  «الدول ول الدول ارابي ح الف

  .«المثالية
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في  «للمبادئ»تشجع االستعمال المتداول  -دون شك  -الترجمة المختصرة ذه ھ
في السياق الخاص. حيث تدل على أن العمل مخصص بالدرجة األولى للسياسة. 

ارابالتي  يؤكد الفرضية هحين يبدو أن  يتم األخذ بھا خالل العقود األخيرة بأن الف
ي  ية ف فة السياس س الفلس ر مؤس ية ويعتب ايا السياس اص بالقض ام خ ه اھتم ل

  اإلسالم.
وان ذه الفرضية فيما بعد. سنتطرق إلى تفاصيل ھ ى العن ز عل ا نرك لكن اآلن دعن

ة مخص ل كلي ين أن العم وان يتب ا للعن رد مالحظتن ه بمج ث إن ه. حي ص نفس
ة  ا فاضال (المدين ه سيصف مجتمع دو أن ة ال يب ي الحقيق ارابي ف ة. فالف للسياس

ى  الفاضلة). ة األشخاص المنتسبين إل ذه الجماعة أھل ھكما أنه ال يريد مخاطب
راد  ه أف ؤمن ب ا يجب أن ي ؤمن أو م ا ي ه وصف م المدينة الفاضلة. لكن كان ھم

ة ھ لةذه المدين ي الفاض يع الت ن المواض ة م ي مجموع ي  ف ا ف يتم تناولھ س
  .«ئالمباد»

  :تعبيرين للوصول إلى ذلك يوقد استعمل الفاراب
ا آراء. ھ رالتعبي م ذا األول رْأي وجمعھ ى مستوى الفھ اقص من المصطلح عل ن

ر «رأي»كلمة  استعمل فالفارابيمتطلبات المعرفة الصالحة,  ى فك ا ةلداللة عل  م
ة  doxo كما في اللغة اإلغريقية( ). رأي يعني حول حاجة opinionأو الالتيني

ا، ي م داء يعن ير لھذا أو ھ إب اء تفس ى إعط درة عل دم الق ع ع ن م ذه ذاك ولك
له قيمة إبستمولوجية محدودة. حيث إن من  «رأي»فإن مصطلح ذا لھ القناعة.

م  اده ال يالئ ون اعتق اده, لك ا يجب اعتق ة فلسفية حول م ه دراي ه رأي ليست ل ل
ي ل الخارجي, الشروط المؤسسة الموضوعة ف ه موضع االنغماس في  التحلي إن

ة  ة للبرھن نظم المكمل البالغة أو المنطق فقط. حيث إن الفارابي يجمع بين ھذه ال
  الفلسفية مع الدين والالھوت.

الشي  ذا العمل.فإنه شيء مفاجئ بأن يستعمل الفارابي كلمة آراء لعنوان ھذا لھ
ل أن العم ون ب اد يزعم ن النق ة م ل مجموع ذي جع فية  ال ة الفلس س القناع يعك

ار ومن ھذا األصيلة للفارابي. لھ ه أن يشكل من أفك ان ل ذه الوجھة فإن العمل ك
ة ن ،مقبول ي يمك ا والت دفاع عنھ يء ال .ال ً الش دفا اعد ھ ً  ذي سيس يا ا  سياس م

  وسيتناسب مع القدرات الفكرية للمتطلعين عليه.
ى ال من - رابياذا النقد يؤكد فكرة كون الفومن جديد فإن ھ راً  -درجة األول  مفك

 ً ً سياسيا   للعنوان. . وبالتالي فھي تقدم نقدا الذعا
ا عن من أجل رسم ھدف ھ «آراء»لم يتحدث الفارابي فقط عن  ذا النص وإنم

ه سيكون عمال متضمنا  ذاأيضا. لھ «مبادئ» م بأن ه الفھ ارئ يجب علي إن الق ف
ا ا لبيان ة وإنم ة قبلي ات علمي ة أو قناع يس آلراء مقبول ايير ل ع مع اطع م ت تتق

  الفلسفة.
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م يستخدم ى  أن الفارابي ل اطع من أجل اإلشارة إل ادئ في أي من المق ة مب كلم
ة  ادئ المطلق ى المب ا إل ل دائم ة تحي ة. ولكن الكلم ة أو المؤھل ادات المؤقت االعتق

 ً مع العادة الفلسفية فقد استعمل الكلمة في  التي ال تحتاج ألية شروحات. وتماشيا
ياقين: ف ا س تمولوجية ontologyي األنثولوجي ودات واإلبس ادئ الموج . لمب

خاصة في السياسة المدنية.  ontologicalلمبادئ المعرفة. نجد تحليال للمبادئ 
اب البرھان ال ه في كت م تناول د ت ذي أما النوع الثاني من التحليل عن المبادئ فق

  التحليل الخارجي. ي فيالفارابفيه  انغمس
ادئ»بيستمولوجية والتي تفيدنا، يتناول كتاب المبادئ اإلذه ھ ادئ  «المب ا مب فيھ

م  ل.المعرفة أو الفكر. لكونھا كلمة المفتاح األولى لفھ وان كك دو تسمية  العن وتب
ى  رة األول ن النظ لة م ة الفاض ل المدين ادئ آراء أھ ل بمب ارابي للعم الف

pleonastics  (آراء)ادئ) و ين (مب ا الكلمت ة كلت ي الحقيق ن ف ضروريتان. ولك
ى  ة أول ن وجھ تعمالهم ارة  «آراء» فاس ى إث عى إل ل يس ون العم ى ك ير إل يش

اول مواضيع  ا يسعى ذامجموعة من المستمعين بحيث يتن ة، كم ت مصلحة عام
إلى استحواذ أعضاء آخرين. ومن وجھة ثانية, تؤكد على أن الفارابي ال ينفصل 

اول ھ وي تن ه ال ين ث إن في. حي اب الفلس ن الخط توى ال ذهع ى مس مواضيع عل
و ه ھ ا ھدف ة. وإنم ات المنطقي ي أو القناع توى البالغ اء  اآلراء أي المس إعط

ل. لھ منھا العم ي يتض ئلة الت ل األس فية لك ادئ فلس إن مب واطني  «راءآ»ذا ف م
  المدينة الفاضلة يمتلكون معيارا رزينا وأساسيا للمعرفة العلمية.

  بنية الكتاب
ى يدفعنا ھ وان إل م للعن بسؤال حول المواضيع التي طرح ذا الفھ معالجة  تتطل
  إلى النقطة الثانية: سيحيلناالذي  ءيلشا .فلسفية

 ذه المواضيع.التطرق إلى المواضيع التي تم تناولھا في المبادئ وكيفية تنظيم ھ
 ً ً  بحيث إن الفارابي نفسه أعطى وقتا ا دو جلي ذا يب من  للبنية ومحتوى العمل. وھ

ة عناصر. واستناداً حيث التنظيم المحكم للع ارابي  مل في ثالث إن الف لمصادرنا ف
 ً ً  ألف نصا   إلى تسعة عشر بابا.تدريجيا وقسم المخطوطة  منسقا

ه، حيث قسمه  ديالت علي ام بتع ولكن بعد مرور سنوات عاد إلى نفس النص وق
  :«للمبادئ»ذا التعديل األخير نجد البنية التالية إلى ستة فصول. وباعتبار ھ

  األولى. القضية  -1
 superlunaryالعالم  علم الكون مثالً  -2
  superlunaryالعالم  -3
  الجنس البشري. -4
  المدينة الفاضلة. -5
  اعتقادات مواطني المجتمعات المتخلفة. -6
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ً أن  إال ا ى ستة فصول يعطي انطباع ً  التقسيم إل ا ل. حيث إن  عام حول العمل كك
راءة مع ين خالل ق ين ھالمواضيع الحالية للنص تتب ة. وتب ه في ين راءة أن ذه الق

والثالث يتناوالن موضوعا بسيطا, فإن الفصول األخرى حين كون الفصل الثاني 
ة حول الفھرس والتي 6و5( ا تفاصيل مدقق ) تتناول مواضيع عدة متنوعة. ھن

  ذا التنوع:تكشف عن ھ
  القضية األولى  -1
  )1(فصل  المميزات، مثل الكمال, الوحدة, المعرفة -2
  المالع
  )2لك العدل (الفصلذلكل األشياء بما في  -1
  )5-4العالم حالته الالمستقرة وتشكيلته من المادة إلى الشكل (فصل  -2
  )7-6(فصل  superlunaryبنية العالم  -3
الم  -4 أثير الع الم  supralunaryت ى الع ر sublunaryعل ل العناص و أص

  )8واألشجار والحيوانات واإلنسان (فصل
  )9(فصل sublunaryوالفساد في العالم النشوء  -5

  الجنس البشري
ات (التغ -1 روح والملك ة, ال ة اإلدراكذي ر, الرغب ال, الفك ي, الخي اون الحس ) تع

  ) 10الملكات في الحصول على المعرفة (فصل
  )11الجسم وأعضاؤه, التناسل (فصل  -2
ة اال -3 ك اإلرادة وحري ا في ذل ار, كسالفكر, األشياء الواضحة, الذكاء بم  بختي

  )13ديناميكية الفكر, ثم السعادة كالنتاج األخير للفكر. (فصل
  )14الخيال, مميزاته وطبيعته, النبوة.(فصل  -4

  المدينة الفاضلة 
ا  -1 اقبون, اختالفھ ام المتع ضرورتھا: بنيتھا, مؤسسھا (فيلسوف, رسول) الحك

  )15مع المجتمعات المتخلفة (فصل
حياة: السعادة الدائمة كھدف ونتيجة المدينة الفضيلة, المكافأة والعقاب بعد ال -2

  العقاب الدائم أو الدمار كنتيجة المجتمعات المتخلفة.
ة  -3 فية والدالل ة الفلس لة, المعرف ة الفاض ي المدين ا ف دين: وجودھ فة وال الفلس

  )17الدينية. (فصل
  آراء مواطني المجتمعات المتخلفة 

  )17-18أنواع من األخطاء المتنوعة (فصل
ية ذا لھ ن القض لة م ارة متسلس يع المخت ن المواض ة م اول مجموع النص يتن ف

وة  األولى، العالم, الجنس البشري, القوى السيكولوجية والجسمية لإلنسان , النب
  ت.ما بعد المو اإلنسانذي ينتظر والجماعة إلى آخره مثال الحكم ال
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وع ذلك. حيث يجك ذھالً وم الغنى للمواضيع يعتبر مثيراً ذا ھ ا ن ام سؤال م ا أم علن
  حقيقة؟ ييبحث الفاراب ذا؟ عن ما«المبادئ»

ا اھي العوامل أو النم ه؟ م ذج ماھي األھداف اإلبستيمولوجية التي توجد في عقل
  ذه السلسلة من المواضيع؟التي جعلته يختار ھ

م ذه ھ األسئلة من وجھة نظري لم تتم بعد اإلجابة عليھا بطريقة مرضية. حيث ل
ول.إذ ال نجد أي  يتم اعتبار بنية المبادئ ومكانتھا في العادة الفلسفية بشكل معق

ل أو خالل ذا عمل يقوم بأية مقارنة. ھ ينطبق ليس فقط على األعمال بالعربية قب
ه  ي،عيش الفاراب ا أن وإنما أيضا على األعمال اإلغريقية القديمة الكالسيكية. كم

ى ن ي الحصول عل لنا ف ا فش أة أنن ن المفاج يس م ة ل ون البني ة لك صوص مماثل
وعي  ور الموض ادئ»والتص ات  «للمب واع الكتاب ادات وأن ة ع ي مالءم ال ف فش

ة.  ة والنظري ين الفلسفة التطبيقي ز الحاصل ب ا التميي م يالحظ الفلسفية, وأيضا ل
ن  دال م ن ب عولك د جم ك فق ن  ذل أخوذة م ئلة م ن األس ة م ل مجموع العم

ا ة والفيزي ة واأل ءالميتافيزيقي رى، والسياس ب األخ ام بالجوان الق دون االھتم خ
  لم يتم التطرق إليھما.ن يذمثل المنطق أو الرياضيات الل

ة.ربما يجب البحث عن نماذا لھ دا عن الحدود المرسومة للفلسفة األدبي  ذج بعي
ث إن ن  Richard frank حي ة م ه لمعرف دم تتبع م ع را رغ ا مثم دم اقتراح ق

ذه المادة , حيث إن ھة معروفة بأصول الدينالعادة الالھوتية أو بصفة مدققة ماد
لھا قواعدھا وقناعتھا التي تتضمن عدة مواضيع. وھي: هللا وصفاته والجنس 
البشري والتصرفات اإلنسانية, وقواعد السياسة اإلسالمية واإليمان بيوم البعث. 

  . يوھي المواضيع التي تم تناولھا في كتاب المبادئ من طرف الفاراب
ذي ي ي ال اب الش ين كت اط ب ود ارتب ك بوج ى الش ادئ»دفعنا إل د  «المب وتعق

دين. ھ ي أصول ال ة ف ل ذا المواضيع المتناول مية أي عم ن تس ه يمك ي أن ال يعن
د شيئا  ا لسياقه الفكري ال يع ارابي. إذ إن معرفتن الھوتي خاص مشابه لعمل الف

ل  ى األق ه أو عل رة عيش وت لفت م الالھ ا بعل ان عالم ه ك م أن ا. نعل ور بليغ التط
ال  ا بأعم ان عالم ه ك رض أن ن أن نفت ه. ويمك الل فترت داد خ ي بغ وتي ف الالھ

ه من المستحيل المعتزلة. لكن مع عدم التوفر على أي دليل من ھذه األعمال  فإن
  أن نؤكد على ما كان قد اطلع عليه.

اراب رة الف  يوللبحث عن أساس للمقارنة يجب الرجوع إلى تلك النصوص عن فت
فكرة عن كتاب ذي يمكن أن يعطينا على األقل لعون عليھا الشيء الالتي نحن مط
   أصول الدين.

) حيث كان من 324-935ذكير بعمل ألبي الحسن األشعري(ذا التدعنا نبدأ ھذا لھ
ه. لكن ھ يبين معاصري الفاراب راق مثل ا ال يتضمن أي وقد شغل في الع ذا طبع

م يعرف أي شيء  ھماحدأفإن  -ه لما نعرف استنادا -, في الحقيقة اتقاطع بينھم ل
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عن اآلخر, حيث إن أھم أعمال األشعري لم تعد لألسف موجودة، ولكن لدينا من 
ى ذكراته كتاب م دخل إل داع) التي تعطي م غ والب ى أھل الزي (اللماع في الرد عل

  الحديث :الحوار الالھوتي للمرحلة.
  بنية وتنظيم العمل على  «المبادي» العناوين التالية للعمل ترتكز شأن كتاب

  بنية كتاب األمة
  هللا
  )6-3ذا العالم (فصل وجوده، دليل حدود األشياء في ھ -1
  صفاته -2
  )7-9-12-26ذلك(فصل القراءة, الوحدة, القوة إلى غير  -أ

  )10-11االنحراف عن فعالية التأمل المنطقي( فصل 
  المعرفة واإلرادة  -ب
  )67-49إرادة الخالق تشمل كل شيء ( -ت
  )81-68بعد الموت( هللاصورة  -ث
  والتصرفات اإلنسانية هللا
  )121-82قدر هللا وخلقه للتصرفات المكتسبة من طرف البشر (فصل  -1
  )122-64قدرة الجنس البشري على الحركة ( -2
  )165-79العدالة اإللھية ( -3

  اإليمان والذنب
  والعقاب في حيات ما بعد الموت. ةالمكافأ

  )200،193( حكم المدينة
أن يكون ذا أھمية بالنسبة لھدفنا ھو كتاب التوحيد ألبي  ذي يمكنعمل الثاني الال

ارابذا ). ھ944-333منصور الماتريدي ( رة عيش الف م خالل فت  يالعمل أيضا ت
راق ولكن في  م يعش في الع دي ل رغم بعض االختالف الجغرافي لكون الماتري

  سمرقند.
لسنا متأكدين من أن الشكل ذا د. لھكتاب التوحيد كان موثقاً فقط في مخطوط واح

ل ال ل النسخة األصلية في ك د محور ددعذي وصل إلينا به النص يمث (مثال تفتق
م  ة رغ م المدين ول حك هح ك فإن ن  ذل ىالالضروري ام الع عل رس ط  ةبنيو فھ

  العمل: 
  بنية كتاب التوحيد

  )21-3نظرية المعرفة (ص   -1
  )33-25العالم بنيته ونشأته(ص   -2
   هللا ا  -3
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  )34-6ئل وجوده (ص دال -أ
ي  -ب ا ف ه بم وب إلي ياء المنس ة األش ك رؤي وت  هللاذل د الم ا بع فيم

  )137-37(ص
  نقد لآلراء المختلفة  -ج

  )340-271النبوة (ص   -4
  )50والحركات اإلنسانية (ص هللا  -5

  )343-51الحركات اإللھية ( -أ
  )351457الحركات اإلنسانية ( -ب
  )514-488أفعال الخالق(  -ج

  )517-98الحيات (ص  العقاب فيما بعدذنب وال  -6
  )601-42اإليمان (ص   -7

الي الجويني ( ي المع د أب د 458-1085النموذج الثالث نجده عن ا بع ه فيم ). كتب
منتصف القرن الخامس/ الحادي عشر. ولكن سيخدمنا ال محالة لكونه مازال في 

ديم ان بالق ة في بعض األحي ة المعروف ى  العادة الالھوتية اإلسالمية القديم أو عل
ة في لنص الا ذا ھو حالل ھاألق ى قواطع األدل اب اإلرشاد إل ا. كت ا ھن ذي يھمن

  أصول االعتقاد:
  بنية كتاب اإلرشاد:

  )16-3نظرية المعرفة (ص  -1
  العالم  -2

  )27-17بنيته ونشأته (ص
   هللا  -3

  )28-9دالئل وجوده (ص -أ
  )164-3صفاته(ص -ب
  )166-86فيما بعد الموت (ص  هللارؤية  -ج

  هللا والحركات اإلنسانية  -4
  )214 -187هللا يخلق الحركات (ص -أ
ة (ص  -ب ى الحرك -215استطاعة الجنس البشري عل

565(  
  هللا يفعل ما ھو صحيح. -ج

ك سلسلة من المواضيع النبوة بما في   -5 ة ذل ادات الديني المقتبسة من الع
  )302-70(ص 

  ما بعد الحياة   -6
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  )371-80وجودھا (ص  -أ
  )381-95مكافأة وعقاب الجنس البشري 'ص  -ب

  )409-396'ص  اإلنسان ( اإليمان وبعت  -7
  410-34( حكم المدينة  -8

  دليل كتاب الملة
ة ھناكذا التحليل المختصر فإن كما يبين ھ ين ھ بني ة ب ال. ومتوازن ذا ھذه األعم

ديالت  الم ولكن بعض التع ال الك ى أعم ادئ.  أي, أحدثتينطبق عل بالنسبة للمب
ة ف دين. ھھناك أيضا نجد تحليال لكل المواضيع األساسية المتناول ذه ي أصول ال

ة  الم, الحرك ا في وقت الحق وھي: هللا, الع المواضيع ستكون لنا فرصة تناولھ
  والمعرفة اإلنسانية, النبوة. المجتمع, وإيمان الفرد بما بعد الحياة.

ارابذا ھ أن الف وحي ب ن ت ون مصادفة ولك ن أن يك ابق ال يمك ان  يالتط دما ك عن
أليف ھ دد ت ل تلقائيبص د عم ل ق ى ذا العم لا عل اس التسلس وي وك اقتب ذا البني
ل آخر  الموضوعات من كتاب أصول الدين. وليس أيضا مقتطفا معزوال وإنما دلي

ين  اط الموجود ب ة االرتب ى معرف دلنا عل ه أن ي ذي يمكن ل ارابي ال في كتابات الف
دين. ھ اول مواضيع ذا المبادئ وأصول ال دما ن ارابي نفسه عن اه الف دليل أعط ال

ن ا ة م فية معروف ال الفلس ين األعم ة ب س العالق ث يعك وتي، حي ياق الالھ لس
  والالھوتية.

  يوجد في كتاب الملة وليس في المبادئ.ذا ھ
دور ال و ال ا ھ ة الفاضلة وم زات المل ة ممي ين بدق اك يب ل ھھن ن لمث ذه ذي يمك

ة  ذا الشرحالديانة أن تؤديه في المدينة. ھ د بداي ه المسبق عن ى تقديم ز عل يرتك
  .«الدين»بير العمل لتع

ي: ذه ھ ا يل دأ كم ديم يب الفقرة األولى تعطي مالحظات ضرورية لنا, حيث إن التق
ا من طرف  م إعالنھ ات ت ة ومرتبطة بمتطلب الدين يشتمل على آراء وأفعال مبني

ام ھالحاكم األول لمدينته. وقد عمق في ھ ز في ذه الفكرة تحته عندما أق ذا التميي
ول اك آراء ح ة الفاضلة ھن ة.  المل ياء اإلرادي ول األش ة وآراء ح ياء النظري األش

ا في ذا بشكل ملموس بوقد قام بتحليل ھ ذكر سلسلة من األسئلة التي تجد جواب
ة ولكن تمكن من تلخيص المواضيع المعروضة  الدين. تعتبر الالئحة جد طويل

ا  ا. وكم اش ھن ورينللنق ى مح م إل ة تنقس إن الالئح ابقا ف ا س ذات راء اآل :ذكرن
  يعة النظرية، واآلراء التي تتعلق بالقضايا العملية.الطب

  إلى اآلراء النظرية ينتمي:
  وصف هللا.   -1
  ذلك حركاتھم.وصف الروحانيين بما في   -2

  نشأة وبنية العالم. -أ
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  خلق أجسام مادية متنوعة. -ب
  الترتيب التناسقي والعناية اإللھية باألشياء. -ج
  عالقة األشياء المادية باإلله والروحانيين. -د

  ق الجنس البشري.خل  -3
  روحه وقدرته على التفكير.

  النبوة والوحي.
  السعادة كجزاء ما بعد الحياة والشقاء كعقاب ما بعد الموت

  بينما اآلراء العملية تتناول: 
  ا به.األنبياء, الملك, الرؤساء, تقارير حديثة وقديمة لما قامو
  التابعين لھم  ةإيمانھم بحياة ما بعد الموت (البعث) وإيمان أفراد المدين

  تقارير حول شر أعمالھم.
ادئ, ھذه ھ بة للمب رس بالنس رأ كفھ يع تق ن المواض ة م د الالئح ا ق د م ذا يؤك

ه اب  اقترحت ع كت ا م ا بھ ي قمن ة الت الم»المقارن اب  ،«الك ور كت ة وتص بني
الطبع ھ «المبادئ» ذا كانت مسطرة في برنامج النقاشات الالھوتية المعاصرة. ب
اول جل أن (الميعني  ال بادئ) نفسه ھو عمل الھوتي. حقيقة كون الفارابي قد تن

ك ق ذل ه طب ي أن دين ال يعن ة لل ئلة المھم وتيين. األس ى طرق ومصالح الالھ  عل
  سيتضح عندما نقرأ الفقرة األولى حول الدين في كتاب الملة. وھذا

ا ع دھا بطريقتين: إم دين يمكن تحدي ى ال ن حيث علمنا بأن اآلراء التي تنتمي إل
ن  ھا, أو ع ياء نفس ى األش وحي إل ع وت ع الواق ق م ي تنطب رات الت ق التعبي طري

ى  ذه التصريحات.طريق التعبيرات التي تعتبر تقليدا ومشابھة لھ ة األول في الحال
ه  ال الحق ھو المحصل علي ة مث ة الثاني الحق, وفي الحال فإن التعبيرات تتعلق ب

ذا فإن من أجل تفادي الضاللة، لھفقط. ولكن كال النوعين من التعابير ضروريان 
ا. ل يجب أن يعطي مدخالاضالدين الف ال الحق مع ا  إلى الحق ومث حيث يمكن لن

ة أو عن  ة قبلي ى أساس معرف الحديث عن الحق عندما نعرف شيئا بتيقن إما عل
  طريق البرھان, البرھنة.

ارابي وقد  يذھب الف د الھ ف وم بتقلي دين الفاضل يق أن ال ول ب ى الق فلسفة؛ ذا إل
دين  ين ال لكون االثنين يتضمنان الجانب النظري والجانب العملي. ولكن الفرق ب
ة,  ة والعملي ا عن القضايا النظري رون بھ ة التي يعب ى في الطريق والفلسفة يتجل

ى خالف  دين فعل ا ال كفالفلسفة تبحث عن البراھين والكليات. أم ه  ال ،ذل يمكن ل
  .ولكن بشكل محدود ،كلياتولكن يمكن أن يعطي  ،أن يعطي براھين

بحيث  .يمكن لھذا الدليل أال ينطبق ھنا «المبادئ»المواضيع الالھوتية في كتاب 
ه بھ اب المّلإن ات من كت ً ذه المعلوم دو واضحا ا  ة يب ه حول  أرادهم ادئلعمل  مب

ة  ة الفاضلة، مھم واطني المدين ادات لم و االعتق ك ھ تنادذل ة  االس ى المرجعي عل



 10

ة بالنسبة لالھو ذهھالالھوتية وتناول  ا أھمي دات المواضيع التي لھ تيين والمعتق
يس الدينية. لكن ھ ه ل ام ب من وجھة نظر محدودة لالھوت, ولكن ذا يمكن القي

  باعتماد الكليات والمبادئ التي تم اكتشافھا في الفلسفة.
د لتفسير الھدف والمنطق ذا ھ ادئ في ضوء جدي ل المب بنوع من الغموض يجع

داوالً المتضمن في ا دو مت ام  لعمل. حيث إن النص اآلن ال يب ازل التي ق ا للتن ربم
دفھا  Treatiseبھا القارئ المخاطب ولكن ك. ان ھ التي تم تأليفھا بعناية حيث ك

ى وجھة  ادئ األول ار المب دين وباعتب أخذ سلسلة القضايا المتضمنة في أصول ال
  نظر الھوتية.

ادئ ذفإن السؤال المطروح إ الحال,ذا إن كان ھ اب المب ين كت ن: ھل المشابھة ب
ان  ة؟ ولكن إن ك وق مختصرة للظواھر البنيوي ة ف ة المحلل والنصوص الالھوتي

د ب ارابي يقص ن الف ه يمك دين فإن ول ال ي أص دخول ف دذلك ال ون ق أثر  أن يك ت
ذا ذه المشاكل. لكن ھا لھھھوتيين والحلول التي قدموالبالمشاكل التي عالجھا ال

ل ولكن حاطة به في ھالسؤال ال يمكن اإل ةحستحق دراسة ميذا التحلي خاصة  ق
نعطي بعض اإلرشادات التي يمكن أن تساعدنا  أنذا السياق يمكن به. لكن في ھ

ن ل الكشف ع ن أج اب  م ي كت اطع ف ن المق ة م د مجموع ة نج ي الحقيق ك. ف ذل
  المبادئ التي توحي بأن الفارابي كان منشغال في الحقيقة باآلراء الالھوتية.

عية س اط بوض م كارتب ن أن يفھ ا يمك ل منھم ا, ك رين ھن الين مختص أعطي مث
  المتكلمين. 

ذا ى. خاصة وأن ھ ل القضية األول  المثال األول يوجد في فھرس العمل عند تحلي
ادة الفلسفية ى الع د عل ل يعتم ا  ،التحلي ة م ر ربطه مباشرة مع مصادر أغلبي ذك

ثالً  ذا ھو الحال.نيوبالتون أو أرسطو ھ أن القضية األولمع  م ھي  ىاالدعاء ب
ادئ ى 1،1،1كامل, وأبدية, ومستقرة (مب زات القضية األول ى ممي ), باإلضافة إل

الفكر(  وق األول1،1،14-1،1،6ك داد ھ1،1،15) و(المعش ى امت ن عل  ذه) ولك
ادة  ا بالع ن ربطھ ي ال يمك ار الت س األفك ارابي أس إن الف فية ف اھرة الفلس الظ

ة  دو مألوف وتالفلسفية, وتب ل حول صفات يفي السياق الالھ . ال نجد فقط تحلي
اة,  ة, الحي ة, الحقيق ة, الحكم ثال المعرف ى. (م ية األول رد للقض ) 1،1،7،13الف

ع ال ا المقط أن وإنم ه ب د في ياء ذي يؤك در األش ي مص ر ف ى تعتب ية األول القض
يھم ( يم عل ھا للتنظ م 1،2،2وفرض ي ت ر الت فات الش ن ص ى م ا تبق ى م ). األول

ة فتسعى للكشف عن كون هللا ال  تتبعھا ا الثاني برشاقة من طرف المتكلمون, أم
  يخطئ أو ما يسمى بالتعديل والتجوير.

اول ال ارابي في الفصل مثال يعكس نوعا من التقارب, التن ه الف ام ب رذي ق  األخي
ادئ.  اب المب ي كت ة ف ول المدين لة ( ذإح ة الفاض دأ بوصف للمدين ) 14،1،15ب

اول  ى تن ل إل ات وانتق ن المجتمع ة م ي مجموع د ف ي توج اء الت ض األخط بع
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ارابي ك تفسيرهذا يمكن ). من جديد ھ18،1،19،9المتخلفة (. وراثة الفلسفية للف
ي ھ ن وف ة. ولك ى الجمھوري ع إل ي ترج ة الت ادة المثالي ن الع ار م ة أفك ذه الحال

ك, حول الدولة. على خالف  Platoإلعادة آراء  الفارابي ال يبدو مسروراً  د ذل فق
ا وغير متوقع بجمع تحليل عدة مجتمعات مع اجديد اً دمج منظورأ  الموت. دبع م
م ال ذين يعيشوننقرأ بأن الذا لھ ة الفضيلة ھ ذين سيحققون السعادة في المدين

ايتھم أو ولكن ال وا نھ ذين يعيشون في المجتمعات المتخلفة يجب عليھم أن يتوقع
د ذاب.التعرض لمجموعة من أشكال الع ة  من جدي ه ال جدوى في محاول دو أن يب

ع في السياق ذا باشرح ھ عتماد العادة الفلسفية ولكن تبدو فقط ما يمكن أن نتوق
 ً يئا ً  الالھوتي. بالنسبة لالھوتي سيبدو ش ات  غامضا دة مجتمع ار ع  subاعتب

specie aeternatatis دو يء يب س الش ا نف ع  جلي الص لمجتم ق الخ تحقي
ه). ال ك ال ذيواحد(مجتمع ير يمتل يكون مص اب س ين أن العق ي الح ة, ف حقيق

  .ذي تبناه الفارابيبالضبط الموقف الذا ھ اآلخرين الرتكابھم عدة أخطاء وبدع،
رد التحدث عن وفي ھ ة من ذا النطاق يمكن للف ابير الالھوتي نسخة مباشرة لتع

ار ال ث إن المعي ه. حي ات جانب ه المجتمع اس ب ىذي ق فيا. يبق ب  فلس ث رت حي
ات, ل دم المجتمع اد صحة أو ع ل باعتم وتي أن يفع ير الھ ن لتحض ا يمك يس كم

ع  ة م ھم موازن ة وعيش ى المعرف ولھم عل ا بحص اعتھم وإنم م وقن حة آرائھ ص
  المبادئ األخالقية.

ادئ يتضمن عدة  ةالالئحذه ھ اب المب من األفعال يمكن التوسع فيھا,حيث إن كت
ر مباشرة  داولبالحاالت التمقاطع والتي ترتبط مباشرة أو غي م ت م  ھاي ت مع عل

   الالھوت اإلسالمي.
اب على  قيلتعلا أوتحليل  لم يكن ھدفنا إذن ا مقاطع خاصة في كت ادئ, وإنم المب

د سياقه. ھ ل وتحدي م كشفه استناداً ذا فھم المبادئ كك ا ت ا رأين ى  السياق كم عل
أن تصوري  ادئ ھو »أعمال كتاب أصول الدين. أؤكد مرة أخرى ب يس أن المب ل

ذا كعمل فلسفي, لكن أّلف ھ يلكن باألصح اتحاد األوامر, الفاراب «وتيعمل الھ
  من علم الالھوت. مأخوذةكتحديات  الفرد ينوي تناول المواضيع بشفافية

ة,  الخاتمة تم الوصول إليھا استناداً ذه ھ اب المل ادئ ومحددات كت اب المب ى كت إل
ى مس ة ومقارنة بعدة أعمال من طرف العديد من المتكلمين عل ل من البني توى ك

 ً يئا د ش ن أن نؤك وى. يمك راً  والمحت ة  أخي ة عميق ارابي بمالحظ ى الف ول مبتغ ح
وان, لھ ر أنللعن اذا أعتب ل ن ا بتحوي ددات ھ قمن وانمح طلحات  ذا العن ى مص إل

ة في ذا الالھوتية اإلسالمية. لھ ة الفاضلة مع مصطلح األم واطني المدين إن م ف
  سيتطابق على الدين. حين أن آراء أھل المدينة الفضيلة

ة ألصول اضفإن مبادئ آراء أھل المدينة الف اذا صحيحإن كان ھ يس إال طبع لة ل
  .الدين
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  التقاليد واألعراف والدفاعات األكثر جدوى
  *روبرت كابالن

  
ظَ  المٌ  الح يٌّ  ع يٌّ  سياس رة أنّ  أمريك ل فت ون قب و صامويل ھنتنغت  معروف ھ

ي موقفٍ  دة ھي ف ات المتح اً  ضعيفٍ  الوالي الم دروس اء الع ال إعط ي مج ف
ت مُ  دة كان ات المتح ة الوالي ك ألن تجرب دم، وذل أن التق ةً عاكِ بش ارب  س لتج

اتھ .أخرى كثيرة نٍ بلدا دھا ومؤسس ا تقالي ة من فقد ورثت أمريك ا الديمقراطي
نة ظلت  ،في القرن السابع عشر بريطانيا العظمى ائتي س وطوال أكثر من م
ى ال تت افح حت ةتك ات قمعي ى جھ ات إل ك المؤسس ول تل ك ألن ح ، وذل

د ورِ  لطة فق رة إزاء الس ون شكوكاً كبي تھم يمتلك ريكيين بطبيع ا األم ا كم ثوھ
رةً  ، في حين أنّ وجودھا دمَ ھا أو عھي وال يتصورون ضعفَ  داناً كثي اك بل  ھن

اتٍ  ت مؤسس يةً  عرف رعية سياس ر ش عيفة أو غي ا أنض ان عليھ ي  ؛ وك تبن
ا نحن امن ال شيء مؤسساتٍ  ذا فإنن ا النظام ، وھك ريكيين نتصرف كأنم ألم

دة  حثيث عن أشكالٍ  وبشكلٍ  كثيرةٌ  في حين تبحث أممٌ  ,منه مفروغٌ  أمرٌ  جدي
  للنظام.

دُ  ان نج ل مك ي ك زغ  وف اول أن تب دة تح ة تتصدع وأخرى جدي أشكاالً قديم
كل ة ال ت .وتتش اتٍ توالديمقراطي راء انتخاب ي إج ل ف اء  ,مث ي بن ي ف ل ھ ب

اتالمؤسَّ  ي  ،س ك ف ا ذل د رأين ة إولق ا الالتيني ن أمريك زاء م ي أج ا وف فريقي
ة ينبغي وفي الحقيقة فإن االنتخابات الت .وأجزاء من آسيا ي تحصل في البداي

ائل تكويمرحلة األخيرة، والذي ينبغي أن يفي ال أن تحصلَ  دم مس ل تق ة مث ني
قاقيةالحدود وتسوية النزاعات  ة الوسطى ,االنش ر في قضايا الطبق  ،والتفكي
ة وق الداخلي وء الس أتي اال ،ونش م ت الً ث بيالً مكم ون س راً فتك ات أخي نتخاب

  .لالستقرار
تا في الشرق األمّ أ ى باكس ى المحيط األطلسي إل ان وسط ومن المغرب عل

 المكسيكي،على الطراز  رُ على حدود شبه القارة الھندسية، فيجري تطور آخَ 
تٍ  ى وق ت  فحت ب كان يك قري ا الماكس د وعالقاتھ زب واح ة ذات ح دول

قراطية وفألن الماكسيك ما كانت ديم ،بالواليات المتحدة جيدة وبدون مشاكل
ةفإننا اعتقدنا أن ة األخالقي ا من الناحي ان  .نا متفوقون عليھ وألن الماكسيك ك
ان حلّ إعالقات الواليات المتحدة بھا انحصرت ب فإنّ  واحدٌ  يحكمھا رجلٌ   مك

د أن الماكسيك اآلن ديم .ومع ذلك الرجل المشكالت بالھاتف كلّ  ة وبي قراطي
وة السياسية ليست محصورةً  اً ، والق اً أخالقي ك تفوق د رجلٍ ب وما عدنا نمل  ي

دٍ  البالد ،واح رون ب يون كثي ون سياس اك العب ل ھن م جمي ,ب تحقون وھ اً يس ع
                                                 

*  



 2

ات المتحدة بالماكسيك  االستشارة واالعتبار. ات الوالي وھذا يجعل من عالق
  ناه.مما اعتدناه وتعودْ  أكثر تعقيداً وصعوبةً 

الم  ي الع ور ف ري األم و تج ذا النح ى ھ يوعل الم  .العرب ائل اإلع فوس
وقد ال تكون  ,م والسياساتوراً كبيراً في توجيه الرأي العاعب دواالتصال تل

ةقراطيات مثالية لكن تلك واألنظمة الموجودة أو بعضھا ديم صارت  األنظم
اةً  ر مراع وم أكث عوبھا الي ة لش ات العام ؤثرة للتوجھ ات م رت مؤسس ، وظھ

وة ال راً فتوزعت الق يالُ أو كثي توعبةقل بكاتھا المس ية واتسعت ش ا ، ومسياس
دم  ع التق ابق، وم ل الس ل الجي ون مث ل يحكم ذا الجي ي ھ ام ف اد الحك ع

ديم طرابوال اء االض تان .قراطي ج راق وباكس ان والع ل لبن ، ولنتأم
ا مشكالتٍ وفالديم  قراطية في الشرق الوسط رغم ميزاتھا الكثيرة تجلب معھ
ذا ول .قبمن االستبداد إلى الديمقراطية يتطلب سنوات بل حِ  , واالنتقالكثيرة

 .ل، والتغيير التدريجي ھو المفضّ التغيير السريع شديد السوء يمكن القول إنّ 
اه  ي لالتج ى الحقيق ذا ھو المعن افظالمُ وھ ذكر أنّ ح ا المعاصرة  ، ولنت أوروب

  .إلى ما وصلْت إليه للوصولقراطية احتاجت لمئات السنين ووالديم
م النجاح الصيني اح لفھ اح ف ،وقد يكون ھذا المعنى ھو المفت ي الصين انفت ف

ين من  .من الناحية السياسية ءٌ بطي ، وتطورٌ اقتصادية وحرياتٌ  ات المالي مئ
ذ أواخر  رعةٍ وُس باطّرادٍ الصينيين رأوا ظروف حياتھم المعيشية تتحسن  من

بعينات ن الس أة م ت فج ي خرج يا والت و روس اكس ھ وذج المع ، والنم
رن الماضيالالديكتاتورية إلى الديمقراطية في التسعينات من  ، فعانت من ق

رئيس االضطراب والفوضى ولذا ليس غريباً أن يستمتع فالدي وتين (ال ر ب مي
ابق ي الس تطاع الروس ه اس رة ألن عبية كبي الي) بش وزراء الح يس ال ، ورئ

يا ى روس ويكمن السر في  ،بأساليبه  الصارمة استعادة النظام واالنضباط إل
ادية تح أنّ  ة واالقتص رات االجتماعي ث ال المتغي رة بحي رعة كبي ل بس ص

نحو  وواسعٌ  امٌ ع فالمطلوب اتجاهٌ  .إلى تسريعھا أكثر باالنتخابات يحتاج أحدٌ 
وق االنفتاح والتو اصل وليس التوجه القانوني الدقيق، ونعني بذلك صون حق

ات انون، ود ،األقلي م الق ع لحك يع وإخضاع الجمي دني وتوس ع الم م المجتم ع
  المسائل! االقتراع قبل أن تنضجلى ، وليس التوجه مباشرة إقدراته

ت  ور الثاب تقرار والتط ن ولالس ة لألم زال واح ا ت ان وم ت ُعم د كان لق
دان أ دفع بل ين تن ي ح ذا ف ئن، وھ ي النزاعات خوالمطم ة وف ي العولم رى ف

ى  .الحضرية السريعة أتون إل ة وي ة التقليدي فالناس يتركون مجتمعاتھم الريفي
و و بسرعة، ويعيش ي تنم دن الت ديھم الم زداد ل ھا فت يھا وھامش ى حواش ن عل
اومطالب العدالة والكرامة وليس الديم ة  .قراطية بحد ذاتھ وفي أجواء الخيب
به ن الجديدة والمتغرِّ دُ وفي ھذه المُ  ,تظھر الراديكاليات واألصوليات ة أو ش ب



 3

اً  بُ بة والمملوءة بشتى صنوف اإلغراءات يصعُ المتغرِّ  حفظ األسرة أخالق
نفطوھكذ .ديني دٍ ون تشدُّ كاً بدوتماسُ  نحن ال نعيش فقط في عصر ال ل ا ف ، ب

دْ أيضاً في عصر التَ  ان الشرق األوسط  ,رن والتحضُّيُ م رن ك ل نصف ق فقب
و  , أمافي معظمه أريافاً وقرى صغيرة ومتوسطة دن وتنم اليوم فتتضخم الم

ل  .بدرجات ھائلة ى ضخامة الحجم الھائ دار البيضاء عل اھرة وال د أن الق بي
دينيفلذي وصلتا إليه ا ة بسبب االنضباط ال ذا إنجازٌ  ,الجريمة فيھما قليل  وھ

رٌ  ه  كبي غيرة أال تعرف ة الص دن الغربي رةالم د  ,و الكبي ذوب التقالي دما ت فعن
راغ شيءٌ  د أن يمأل الف ة الب اوات المدين أة حم ة تحت وط ذا  القروي ا، وھ م

ة وبذلك يكون اإليم .المعينة لإلسالم الشيء ھو الصبغةُ  ان أحد وجوه اإلجاب
  على العولمة.

 .والقومية بل تصعد أيضاً اإلحساسات الوطنيةُ  ,منفرداً  اإليمان ال يصعدُ  لكنّ 
أة صعود  ود الماضية تحت وط ة في العق ة العربي فقد ضعفت الفكرة القومي

المية والُس ة واإلس ات الديني يننّ اإلحساس د والص ران والھن ي إي ا ف ، ية، أم
د مؤسسات  اك ھوحيث توج ذي يصعد ھن إن ال ة ف ة للدول و إحساسات قوي
  .ومشاعر الھوية الوطنية

ل العراق ،على أن الموقف الحالي يحتمل وجھاً آخر تبداد  ،مث ان االس د ك فق
ات ورأيت  خانقاً أيام الرئيس العراقي السابق، وقد زرت العراق في الثمانين

أسوأ بالفعل في لكن الواقع أنھا صارت  ،أن األمور ال يمكن أن تكون أسوأ
وذج العراق أنّ  درس السياسي من نم الفوضى أسوأ  السنوات األخيرة، وال

ذا صحيحاً فينبغي  ان ھ ان، وإذا ك افح من الطغي ا نك افح الفوضى كم أن نك
  لآلخر. عمنھما ھو الطريق األسر الطغيان، والواقع أن كالً 

ذكرَ  ذا الصدد أن ن ة ويمكن في ھ دان بالمنطق دة بل دعوات  اً نسمع دائم ،ع ال
ك لتغيير أنظمة الحكم فيھا، بينما يكون  من الخير لالستقرار والتطور بقاء تل

راً  ولنذكر أنّ  .ب الفوضىلتجنُّ  :وفي الحد األدنى ,األنظمة الغرب طالب كثي
لكن  ،بتغيير نظام الحكم بأوزبكستان باعتبار أساءته الشديدة لحقوق اإلنسان

ار ا اطر انفج ى مخ وا إل رين نبھ ة األوزآخ ين اإلثني زاع ب ة واألخرى لن بكي
البالد. ة ب اك طوائفٌ  الطاجيكي ي سورية ھن البالد تختصُّ  وف ات ب لٌّ  وإثني  ك

ات  ي األربعين البالد ف رة ب ات ح رت انتخاب د ج ة وق ة معين ا بمنطق منھ
ن  ينات م ور إالْ والخمس ا زادت األم رن الماضي وم ين الق وتراً ب وًءا وت  س

، فالتغيير السياسي بعد أربعين عاماً وأكثر ليس سيئاً بل ھو قرَ اإلثنيات والفِ 
ل منا أن االنتخابات ال تشكّ لكنه ينبغي أن يتم بھدوء ألن التاريخ يعلِ  ،مطلوب

  اإلجابة الشافية!
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د وھكذا ن ذا البل ي تجعل من ھ ا ھي األمور الت أتي إلى السؤال األساسي: م
ذه األمور مستقراً أو غير مستقر؟ ال شك أن الجغرافية  ,السياسية ھي أحد ھ
وھذه  ،ياتھا االستعمار أو السوفففي الشرق األوسط الكبير ھناك دول أوجدَ 
اة.قُ  امٍ احتاجت لكي تستمر دون فوضى إلى حّك داناً ليست  س اك بل د أن ھن بي

ر ل أوزبكستان والجزائ ة مث ا وسوريا والعراق  فيھا مشكالت جغرافي وليبي
تان اً إوباكس ت أيض ى حّك، احتاج ك ل ى التماس اء عل اء لإلبق ام أقوي

ل  ة مث واالستمرار، بينما في البلدان ذات التاريخ العريق والمؤسسات العريق
يمن ان وال ونس وُعم يش  - مصر وت د والع واطن للحضارة والتقالي ي م وھ

يديولوجيات شرسة أ وال إلى فإن األمر ما احتاج إلى ديكتاتورياتٍ  - المستقر
 ً ا اس مع ظ الن دّ و مكاف، ألحف ة الفوضى المھ ل ، فمصر دودةح ا قب ذ م ة من ل

يكية ان كانالعصور الكالس وةً  ت، وُعم ةً  ق ر بحري ع عش رن التاس ي الق ، ف
  رة .ومتجذِّ  ولالستقرار فيھما تقاليد عريقة وباقيةٌ 

ة أو  تقرار، وھو الحكوم وھناك شرط آخر أو عامل آخر من عوامل االس
م المركَّ ل النالحك يط مث يس البس ة المَ ب ول ه عراق ون ل ذي تك ام ال اتلَ ظ  ,كي

م ه،  ويض ت نفس ي الوق وي ف باط الق ة واالنض ن الديمقراطي ر م عناص
ا نموذجاويحضُ  تقرة  ,األردن والمغرب رني ھن ة مس ا ملكي دان فيھم ا بل فھم

ا والت اً وفيھما أيضاً برلمان وكذلك األمر مع تركي ا ديمقراطي دو نظامھ ي يب
 ً تار. ، لكن العسكريين يملكونخالصا ه من وراء س نغافورة  قوة كبيرة في وس

ا  ھي مثلٌ  ان واالضطراب كالھم ألن الطغي اجح ف آخر للنظام المختلط والن
ود ر محم إنَّ  ؛غي ينالبحث يجري ع ف اوئ اإلثن ام وسط يتجنب مس ، ن نظ

ي ل الجغراف ب العام ى جان ي المركَّوإل ام السياس د ، والنظ اك التقالي ب ھن
ا ننظر فدعون .لذلك أريد معالجته بدقة وتفصيل مھمٌ وألن ھذا العامل  .القبلية

ى فوضى إلى الوضع الحالي بالعراق ادت إل ات ق ة انتخاب ، مر العراق بثالث
ودة  اً الع ان ممكن ا ك دموي، م ضاربة وللخروج بالمجتمع من االضطراب ال

ما صار يعرف  والواقع أنّ  .إلى القوانين أو الدستور بل إلى الروابط الدموية
ى ة في العراق ما كانت في األنبار رداً على القاعدة وحسْ بالصحو ب بل وعل

ار تَ  ,قراطيةوالممارسات باسم الديم  منتْ فإعادة االستقرار إلى محافظة األنب
ة لكنھم محترمون وم ؛بينغير منتخَ  ناسٍ وضع األمور بأيدي أُ  سموعو الكلم
اه اال .، من شيوخ القبائلمن جانب الناس ھناك دم باتج العراق فالتق تقرار ب س

ين  ,برلماني ما عنى بالضرورة بناء نظامٍ  وة ب ات للق ى توازن ل التوصل إل ب
  ق .رَ العشائر واإلثنيات والفِ 

ي  ة، والت ه الدول ذي تحتل ة تحت السطح ال ة الباقي والءات التقليدي ك ال إنھا تل
رى تجاھُ  اعيھم لُ ج ي مس راليين، ف يين والليب ب الماركس ن جان اً م ا تاريخي ھ
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ة إلعادة د ارتكب  .تشكيل المجتمعات بحسب النماذج السوفياتية أو الغربي لق
اءً  ان أخط دّ  الفريق ة الب ل  فادح اً مث راً واقعي ن إصالحھا. إن مفك ديس م الق

ه:  ي كتاب طين ف ة هللا»أوغس ى  «مدين ة عل ة المبني ات القبلي أدرك أن التكوين
م الروابط الوثيقة للقرابة واإلثنية وليس على أساس أي مثالي ة وإن ل ات كوني

اعي، وتصنع  ا تسھم في التماسك االجتم ر؛ فإنھ ى للخي تمثل النموذج األعل
شيئاً طيباً لنفسھا ولآلخرين من حولھا. فالتغلب على االضطراب والفوضى 

ائر والبطون ن خالل العش دء م ي الب ى يعن ذه البُن ى ھ اء عل ل، والبن  والقبائ
ع فَ  ع األوس رى والمجتم ات األخ اه الفئ امُ البُ  عفُ َضباتج ان النظ ي ك ى الت  ن

ا اً عليھ ديم قائم ى  ،الق وء إل تقرار اللج ى االس اظ عل ل الحف ن أج ب م تتطل
ائر والبُ  ا العش ا فيم ي تقيمھ ات الت روابط والتوازن ى ال اد عل ون، واالعتم ط

ا ذا درسٌ  .بينھ ا! وھ ة وقوتھ ان القبيل و زم ة ھ ان ضعف الديمقراطي  إن زم
  جيداً من محافظة األنبار. مه العسكريون األمريكيونتعلّ 

ة حيث  ان العولم ديين ففي زم ادة التقلي ة للق وة الكارزماتي اك الق وأخيراً؛ ھن
ي  تويين المحل ى المس ھم عل دة ألنفس ات جدي تنبات ھوي اس الس د الن يعم

ن ضعف  ة م ة بالدول اءات المتعلق ات واالنتم اني الھوي المي تع ن.والع  َوَوھَ
فمن المعروف أن رأس  .ول إلى الصورةوفي ھذا السياقي يدخل رؤساء الد

اءةٍ  ل بكف ي أن يعم ة ينبغ ةٍ  الدول ى  وفعالي ه عل افظ في ذي يح ت ال ي الوق ف
تطيع ا يس در م ات الشخصية بق اليو  ،الحري ه إيط ا تحدث عن و م والھدف ھ

ات  ذا يتطلب أخالقي ة، وھ العصور الوسطى عن : الحكم الصالح في المدين
ً  .ةعامة وليس األخالقيات الشخصيّ  ر متزّم ,فليكن الحاكم أخالقيا  .تلكن غي

فاألخالق الخاصة تشير إلى القيم واألعراف داخل األسرة  :ودعوني أشرح
أو بين األقارب واألصدقاء حيث يكون الحكم من خالل النوايا كما من خالل 

ارب واألصدقاء سيغفرون  ؛فإذا كانت مقاصد المرء حسنةً  ،النتائج إن األق ف
ي ائج الس ى بعض أفعالِئة لك النت ة عل إنّ  ك.المترتب اكم ف ا الح ه  أم م علي الحك

ك أن اه ذل ى غُ  هيأتي من نتائج أعماله وليس من نواي ولى السلطة عل اء يت رب
رباء ھؤالء يحكمون ، والغُ م شخصياً وال يعرفونهھُ عنه، ماليين ممن ال يعرفُ 

اك الطيّ  ةعليك بحسب نتائج تصرفاتك عليھم، وليس بحسب نواي ذا .ب إن  ول ف
اقم صعبةٌ  ة والتحضير المتف داً  السلطة السياسية في عصر العولم ذا  .ج وھك

اءةٍ  م بكف اً الحك اد كافي ا ع ة م بعض  ,وفعالي واطنين ب داد الم ن إم د م ل الب ب
م وتُ ملھالمبادئ الفلسفية التي يمكن أن تُ  رِّ ھ ةكَ ح رة الدول اه فك ا ھم باتج ، وأنھ

  .للخير العام مجتمعٌ 
ارقٌ ويمكن للدين أن يؤدّ  رٌ  ي دوراً مساعداً في العملية كلھا وھناك ف ين  كبي ب

دين المتطرف ق، والت احترام عمي ي تحظى ب ة الت د واألعراف الديني  .العقائ
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اً بطبيعتً  حافظٌ عريق، مُ  من تقليدٍ  فالدين وألنه جزءٌ  دين ثوري ن يصبح ال ه ول
ر تصوّ  وإذا أمكن للقائد أن يجمع مواطنيه حول .فاً إال عندما يتسيسومتطرّ 

ا، تصوّ تقدّ  يس يتضمّ  رٌ مي للدولة ومھماتھ ة ل ة العام د الديني رام العقائ ن احت
وزراء التركي  .فإن ذلك يكون من طبيعة األشياء ؛التدين المسيس ورئيس ال

لٌ  يس وزراء منتخب  رجب طيب أردوغان مث ة رئ و من جھ ك فھ ى ذل عل
اة وھو أعاد إدخال الد .منذ عقود ما عرفتھا تركيا بأكثريةٍ  ى مجال الحي ين إل

األتراك  ك ف ي ذل الغ ف دون أن يب اء ب ن االنتم زءاً م اره ج ة باعتب العام
ة اتورك العلماني  .باألناضول كانوا دائماً أكثر تديناً مما تسمح به جمھورية أت
ك يشكّ  إن ذل ام؛ ف وعي الع ي ال ه الطبيعي ف دين ليأخذ مكان اد ال د ع ل أما وق

  عبي واالستقرار .في الرضى الش ن محمودٍ عنصر توازُ 
تالفففي  ،والواقع أن البلدان تختلف اك ائ ال ھن اجحٌ  ُعمان على سبيل المث  ن

ة ة العريق ة الُعماني ين الوطني ي ب ة ف ة المتمثل وير، والعالمي ، والتطور والتط
الَ  ى وتتالءمُ لي للمحيط الھندي، والتي تتالقَ االنتماء الشامل والتواصُ  م مع الع

ةٌ ھذه البالد م .مالمعولَ  هُ  حظوظ زُّ الم تَھ ر تظلُّ  أعاصيرُ  بالفعل ففي ع  التغيي
 .التقاليد ھي الدفاع األفضل
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  «البدائية»اإلثنية والقبلية ومستقبل الشعوب 
  

  برھان غليون
  مفھوم اإلثنية -1

محور نقاش رئيس في في العقود األخيرة أصبح موضوع اإلثنية والنزاعات القبلية والطائفية 
ة فحسب بالد العربي يس في ال الم أجمع. ، ميدان البحث االجتماعي والسياسي، ل ا في الع وإنم

ة، وومع ذلك ال يزال م ى ن الصعب االتفاق على تعريف واضح لمفھوم اإلثني د دقيق عل تحدي
  . مشمولھالما ينطوي عليه 

ام  ربما يرجع الظھور األول لھذا المصطلح في الدراسات األوروبية د. م1787لع ستخدم ا وق
يس -لإلشارة إلى الشعوب أو الجماعات التي لم تكن مسيحية، وكان يعني  ة.  -بشكل رئ الوثني

ً  -لھذا االستخدام  مراراً واست لبا ز س ى كل من ھو مختلف ومتمي ذي يشير إل عن الجماعة  ال
ة -المسيحية ذ1سوف يتطور مضمون اإلثني ام . فمن دأت الدراسات اإلتنوغرافي م1880 ع  ةب

ة. وواضح أن  ا كشعوب بدائي ى الشعوب التي كانت تنظر إليھ ة تستخدمه لإلشارة إل الغربي
 ً ً  ھناك ارتباطا ةب عميقا ة والبدائي ر الممكن تصور أن يكون الشعب  ؛ين الوثني ان من غي إذ ك

ذلك  متحضراً  ة. وبوصفه ك يم المسيحية واليھودي إذا بقي على اعتقاداته الوثنية ولم يتشرب ق
ة يعاملكان الشعب الذي  ر في نظر اال كإثني ةثيفتق وجيين للحضارة والمدني ة ،نول ل وللثقاف  ب

ورة ونالمتط ن أن يك ايير  ، وال يمك ه المع ق علي ة، وال أن تطب عوب األوروبي توى الش بمس
ذه  ة ھ ي دراس ق ف ي تطب ا الت اھيم ذاتھ اييس والمف رةوالمق تخدام األخي ذا االس خ ھ د ترس . وق

ر  ة غي عوب البدائي ين الش ز ب يلة للتميي ة كوس طلح اإلثني ةلمص يحية  األوروبي ر المس وغي
ةوالشعوب المتحضرة  ربط بشكل مع دخول العصر االس األوروبي تعماري، حيث حصل ال

شعوب  أعمق بين اإلثنية والعرقية أو العنصرية. فلم تعد اإلثنية تستخدم للتعبير عن نمط حياة
ك-تخضع لقواعد وثقافات بدائية أو ما قبل حضارية، وإنما تستخدم  ر من ذل ين  -أكث ز ب للتميي

ار توى الحض ى مس اء إل ا لالرتق ة تؤھلھ ات بيولوجي عوب ذات موروث ة ش اة الروحي ة والحي
ى  عوب تبق ة، وش ية العقلي ة والسياس ي  -والمدني وجي ف وجي والفزيول ا البيول بب ميراثھ بس

ةاألولىمستوى منحط أو أدنى بكثير من  رر شرعية سيطرة الشعوب األوروبي ا يب  ،. وھو م
ؤون ى ش رافھا عل ن إش ل م عوب ويجع ك الش د  تل ا. وق ة مع انية وديني ة إنس ا مھم وتوجيھھ

ة نزعاستخدم ة حقب ذ بداي ي  ةت من ة المجتمعات الت ل طبيع وم أساسي لتحلي تعمار كمفھ االس
ا،  حازت على استقاللھا، وبالمناسبة نفسھا لتبرير نمط الحكم والنظم السياسية التي قامت فيھ

 ً ا فھا خليط ا بوص ي معھ ل األوروب لوب التعام ر أس ل  وتبري ف والقبائ وام والطوائ ن األق م
ايير النظام عضھا ببط بواألجناس التي ال ير بعض رابط قومي، وال يمكن أن تنطبق عليھا مع
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اجزة يمكن أن ننتظر إثنيالسياسي الوطني أو الديمقراطي. فھي دول تجمعات  م ن ة ال دول أم
ا مكَّ مبادئمنھا أن تعمل حسب  ة. وھو م ن الحرية والمساواة بين األفراد وتمثل قواعد قانوني

دخل في شؤ الدول االستعمارية السابقة ة أو ومن الت دديتھا القومي ق التالعب بتع نھا عن طري
  الثقافية أو الدينية، ومنع ھذه المجتمعات بالتالي من تنمية روح وطنية ومواطنية حقيقية.

اراً  تقرة  وفي عصرنا الراھن الذي شھد انھي م مس اء دول أم ة، أو لتجارب بن للتجارب الوطني
ا ة والق يم الحري ل ق ى تمث ة عل ة وقائم وة مصطلح اإلثني ون بق احثون والمحلل تعاد الب نون، اس

ذا  إجماعٌ  إنه لم يحصل في أي وقتٍ  :لغايات مختلفة ومتعددة. بل يمكن القول حول استخدام ھ
ع األطراف  ين جمي ة ب ر الغربي المفھوم لتحليل ما يحصل في المجتمعات غير األوروبية وغي

د الدولية والمحلية، العلمية والسياسية، كما ھ ة. فھو يؤك وم حول مصطلح اإلثني و حاصل الي
ة  اتھم التقليدي رر للسياسيين سياس ة ويب ة الغربي ربيين خصوصية التجرب في نظر الباحثين الغ

ة، ويضفي شرعية إثنيالتي تعاملت مع الشعوب المتحررة من االستعمار على أسس أقوامية و
دخل  م الت تعمارية باس ى عودة السياسات االس دة عل انياإلنجدي ة أو  س لوقف النزاعات اإلثني

ا.  الم منھ لحماية السالم الدولي من مخاطر ھذه النزاعات والعنف الذي ينطلق وينتشر في الع
ً -وھو يقدم للتيارات القومية ة  التي استلمت مقاليد السلطة في البالد المتحررة حديثا باسم القومي

ة ة الوطني اء الدول يراً  -وبن والً  تفس ؤ مقب ن مس ا م وب يعفيھ ى عي ي عل اق ويغط ولية اإلخف
ة  ة القانوني اء الدول سياساتھا العامة الالوطنية. فالسبب الرئيس لفشلھا في تعزيز االستقالل وبن

ع اإل ييرجع في ھذه الحال إلى الواق ا ثن ز مجتمعاتھ ذي يمي يأو اإلرث اإل ،ال ذي  ثن السلبي ال
ً كما يمثل مفھوم اإلثنية  يمنعھا من التفاھم والتحرك نحو بناء إرادة وطنية واحدة. خشبة  أيضا

عى  ي تس تبدادية الت نظم االس ك ال ع تل ة  -خالص لجمي ة اإلثني ى البني ز عل الل التركي ن خ م
امية ين اإل واالنقس ات ب تن والنزاع د الف تعدادھا لتولي ا واس ر  - اتثنيلمجتمعاتھ ى تبري إل

اعي،  دي احتكارھا السلطة وممارسة سياسات اإلقصاء السياسي واالجتم وفرض نظام حدي
ه أ اد  ييحرم المجتمعات والشعوب من أي فرصة للمشاركة في القرار بل حتى في توجي انتق

ام اإلالرد على لسياسات الحكم الجائر. فبذريعة  ياالنقس ة  ،للشعوب ثن تفرض النخب الحاكم
ى  ك إل أمين ذل و اضطرت لت ى ل وة، حت م الق اتحك ل النزاع ات، ب ة النزع ة أو  تغذي القبلي

ع أي ال ة من االنشطار تمن ى الوحدة الوطني طائفية. وباسم الدفاع عن ھيبة الدولة والحفاظ عل
  معارضة وتدين أي نشاط سياسي مناھض لھا بوصفه إثارة للنعرات الطائفية أو القبلية. 

افي العربي.  ،من أصل التينيكما ھو واضح، اإلثنية مصطلح و ل الثق ال تمت بصلة إلى الحق
أدبياتنا السياسية والفكرية بعد الحرب العالمية الثانية، واحتفظت بصيغتھا دون وقد دخلت إلى 

ادكما لو أن العرب لم ينجحوا في  ،تبديل ى  إيج انوا عل د ك ة. وق ة العربي ا في اللغ رادف لھ م
ا  زة إال أنھ ة متمي حق في ذلك، فھي وإن أشارت في عموميتھا إلى تكوينات أو ھويات جماعي

تقر عل اد تس ي ال تك ا. فھ ا ونزاعھ ات أو أصل تميزھ ذه الھوي ة ھ ين طبيع ي تعي ال ف ى ح
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دھا  ة بكالحرباء يتغير لون جل ياقات معين د تستخدم في س ان. فق ان والزم حسب ظروف المك
ى  ذلك إل ين، وتشير ب د مع ة في بل ة قومي ا مع أكثري للتعبير عن الجماعات األقلية في عالقتھ

ايز ب ومي كالتم ي األصل الق ن والشركس. االختالف ف ر واألرم راد والبرب ين العرب واألك
 ً د  لكنھا تستخدم أيضا ة في بل للتعبير عن التمايز الديني أو الطائفي، فالمسيحيون يشكلون إثني

 ً دما  أغلبيته بوذية أو إسالمية، وھو ما ينطبق أيضا ة حتى عن ة ديني ى أي أقلي در نفسه عل بالق
ة. ھك ع األكثري دة م ة واح ة وثقاف ترك بلغ ثالً تش ي م دو المشرق العرب احثين  ذا يب بة للب بالنس

ربيين  ريكيينالغ اص واألم كل خ ل  :بش ائر أو القبائ ف والعش وام والطوائ ن األق اء م فسيفس
ل التي  ين القبائ ايز ب ر عن التم د تستخدم للتعبي ا جامع. وق المتنافرة والمتنابذة التي ال يجمعھ

ً تنتمي إلى ثقافة واحدة وتتحدث لغة واحدة ويجم ا ھو  ،عھا دين واحد أيضا بل مذھب واحد كم
 ً ا ايير جميع ذه المع د تختلط ھ ة. وق اك. الحال في بلدان كثيرة عربي ا وھن ر   ھن لكن األمر أكث

ه  د يشكل العرب في ذلك في بل ة وتعامل ك د تكون إثني ة ق ك. فالمجموعة العربي داً من ذل تعقي
ى المجتمع والنظام السياسي أقلية، كما في بعض بلدان أفريقيا حيث يسود منطق اإل ات عل ثني

ايزات  ة، تحتضن بالضرورة تم ما بعد االستعماري،  لكنھا ليست كذلك في بلد ھي فيه أكثري
دما  ة إال عن ا كإثني دينية وجھوية. وھو ما ينطبق أيضا على الجماعة الدينية التي ال ينظر إليھ

عني إلى تفضيل استخدام مصطلح تكون أقلية في مجتمع أكثريته من ديانة أخرى. وھذا ما دف
ألة ذه المس ة 2األقليات في الكتاب الذي كرسته لمعالجة ھ ة مصطلح الطائفي ة ثاني . وفي مرحل

ا أي  جماعة  ة وإنم ات الديني بعد إعادته إلى معناه األصلي الذي ال يقتصر على وصف األقلي
نح ة. ف بياً داخل الجماعة الكلي ة نستخدم تميز نفسھا بصورة واضحة ومستمرة نس ن بالعربي

ة  ات العربي تخدمت األدبي ا اس زة، كم ة متمي ف أي جماع اس لوص ن الن ة م ارة طائف عب
  . 3الكالسيكية كلمة الطوائف للتعبير عن األحزاب أو أصحاب المھن المختلفة

وع المختلف األشكال داخل يوفي نظري،  ادي يعكس التن ع م ة كواق ين اإلثني ز ب نبغي التميي
ين  إيديولوجينية كمفھوم المجتمعات، واإلث ربط ب سياسي يستخدم للتعبير عن العالقات التي ت

ل أي  د داخ اك بالتأكي زاع. فھن وتر ون اھم أو ت ن تف ودھا م ن أن يس ا يمك ات، وم ذه الجماع ھ
ا  ا، تنحدر كم ين جماعاتھ مجتمع جماعات متميزة، حيث ال توجد مجتمعات صافية ال تمايز ب

بعض من جدٍ  د ال ددة األصول والمشارب واحد. فكل يعتق ين جماعات متع رة تصاھر ب ا ثم ھ
 ً ا ً  وأحيان ا ر تنوع ات األكث ات. والمجتمع ات واللغ وم الثقاف ت الي ا -ليس ر من د الكثي ا يعتق  -كم

 ً دما ات تق ر المجتمع ا أكث ة، وإنم رقية أو األفريقي ة أو الش ات التقليدي ھا  المجتمع ى رأس وعل
دا وأستراليا التي  اجرين الواليات المتحدة وكن يط من السكان المھ ا من خل تكونت مجتمعاتھ

الثقافية والسكانية، وھي ال تزال تستقبل المزيد منھم. وليس من  األصولالمنتمين إلى مختلف 
ة واإل ل الصدفة أن اإلتنوغرافي د مدرسة قبي ى ي ات المتحدة عل دت في الوالي د ول ة ق تنولوجي

ة. شيكاغو لدراسة عالقات التعايش والنزاع بين جما عات السكان المختلفة في المدن األمريكي
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ع المجتمعات في ذلك فھذا واقع ال يمكن ألحد إنكاره وال مصلحة ألحد ة لجمي . وھو سمة عام
  من دون استثناء.

داً  م ج ة مھ يس  لكن التمييز بين اإلثنية كواقع وخطاب اإلثني ة. فل ألة اإلثني ة المس ة حقيق لمعرف
م ھو ھناك نقاش في وجود التنوع بين ا ا المھ ع، إنم لجماعات داخل المجتمعات. فھذا أمر واق

ي أو  اب اإلثن وع الخط و موض ذا ھ ه. وھ رد علي ره ون ع ونفس ذا الواق ى ھ ر إل ف ننظ كي
 ً ا اط أيض دد األنم و خطاب متع ة، وھ ي اإلثني وجي وف ي اإلتنول ديولوجي، علم وسياسي.  وإي

ة ألي ھدف تحديدف ألة اإلثني وع المجتمعي، ، وكيف يينظر من ينظر في مس م وجود التن فھ
رئيس  وماذا يستنتج من ذلك، يشكل جوھر البحث في المسألة اإلتنولوجية وموضوع النقاش ال

  فيھا. 
ة  اب اإلتنوغرافي ين خط ة ب ل المقارن ةولع ر واإل األمريكي ع عش رن التاس ي الق ة ف تنوغرافي

دف ا ان ھ د ك ه. فق ى أفضل وج ك عل رز ذل ه يب رن نفس ي الق تعمارية ف وجيين االس ألنتربول
ل  ن أج ة م اجرة المختلف ات المھ ات الخاصة بالجماع ي الثقاف ات ف م االختالف ريكيين فھ األم
ى  ة عل ة ثقافي دت أنتربولوجي ذا ول ا. وھك ا بينھ ايش واالنصھار فيم المساعدة على تحقيق التع

مفاھيم  عن درجة كبيرة من الرصانة والصرامة العلمية، وقادت إلى مفھوم للثقافة يبتعد كثيراً 
ات في العرق والعنصرية. و المقابل، كان ھدف اإلتنوغرافيين الغربيين الذين درسوا االختالف

ة وجود  ة أو إمكاني ا ينفي وجود األم داخل مجتمعات أفريقيا وآسيا والعالم العربي البحث عم
ذلك يلة ل ھي  رابطة قومية تبرر مطالب االستقالل والسيادة والمعاملة المساواتية. وأفضل وس

ات  وجيين وسياس ات اإلتنول ي كتاب ك واضحا ف ان ذل ا ك ة كم ات اإلثني ى االختالف د عل التأكي
ة  ى الثقاف راد ينتمون إل ان األف دما ك ى حد سواء. وحتى عن فرنسا في المغرب والمشرق عل

تميزھم كليا في  جد بين الباحثين من يخترع لبعضھم أصوالً والدين والتاريخ والقوم الواحد، وُ 
ياألصل  نھم ؛اإلثن ا بي اھم فيم ة التف ين ال عقالني ى يب الي حاجتھم  ،حت اء  -وبالت من أجل البق

ً  -تحت سقف دولة واحدة  م إلى وسيط خارجي وثقافة خارجية ولغة خارجية وسيطة أيضا . ول
ين الجماعات،  ذا التباعد والتفريق ب ز ھ ة لتعزي راع أساطير إتنولوجي بعض في اخت يتردد ال

رع  ا اخت ا كم ول األصل تمام ع بصلة ح ى الواق اطير ال تمت إل ان أس ل مك ي ك ون ف القومي
  الواحد واالنتماء الواحد لألفراد المنتمين ألمة سياسية واحدة. 

ة الشعوب  ة أثنن وبدل الحديث عن إثنيات متنافسة ومتنازعة يبغي الحديث باألحرى عن عملي
اق وأو ا رة لالتس ات مفتق ى مجتمع ا إل دف تحويلھ ات بھ واريخ لمجتمع ق الت دة، وخل الوح

بعض  در ال ن ق ل م بعض وتقل در ال ن ق م م زة تعظ ي مراتب متمي ا ووضعھا ف المتناقضة لھ
ي  وا ف ات وأطلق ذه المجتمع ل ھ ة داخ وا الفتن ذلك زرع ر. وب نھااآلخ زاع  حض ة الن ديناميكي

ة. واألثنن راف والھوي ى االعت زاع عل ك الن ا وراء ذل ة والتنافس على السلطة والسيطرة، وفيم
 ً ا ة معاكسة تمام ة  عملي ل من أھمي ى التقلي وم عل ومي للشعوب يق اريخ ق ة ت ة، أي لكتاب للقومن
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توى  ى المس ك عل ان ذل واء أك ا، س ين أعضائھا وأطرافھ د ب ي تباع وارق الت ات والف االختالف
  الثقافي أو المستوى االجتماعي الطبقي.

ا ك ة مرتبطة بخصائص جسدية وعلى العموم، ھناك مقاربتان لإلثنية، األولى تنظر إليھ ماھي
أو عقلية ثقافية ثابتة تميز كل جماعة بشرية. أما المقاربة الثانية فھي مقاربة عالئقية. المقاربة 
األولى تفترض أن وجود االختالف نفسه ھو مصدر نزاعات ال مھرب منھا، وأنه ھو األصل 

اط في االختالفات الثقافية والسياسية واالجتماعية. بل إن فكرة رب ارات وأنم درات والمھ ط الق
م اإلنسان في  ى عل ة ھي التي سيطرت عل وجي وحجم الجمجم اإلرث البيول التفكير نفسھا ب
ربط  القرن التاسع عشر، وأدت إلى انبثاق النظريات العنصرية والعرقية. وأصل العنصرية ال

ة. ا العقلي دراتھا أو كفاءاتھ ين ق رية وب ة البش ة للجماع دية معين مات جس ين س ذا  ب ى ھ وعل
ة  ة والحضارة الروحي ين الثقاف يض وب ان األب ين اإلنس ربط ب ي ت رة الت ادت النظ اس س األس
ذاتھا أو  ات ل ين الجماع ة ب ة والثقافي ات المادي درس االختالف ق ال ت ذا المنطل ن ھ ة. م والعقلي
األخرى، أ ة واحدتھا ب اء عالق ا لبن ا، وإنم ات عملھ ا وآلي نمط ثقافتھ احثين ل م الب ي لتحسين فھ

دة  ية لواح ة والسياس ة واالجتماعي يطرة الثقافي الي الس ة وبالت ة والتراتبي ات الھرمي اء عالق لبن
ات الجماعات أو  ذا يھدف الحط من ثقاف ذه السيطرة. ھك على األخرى. وفي الواقع لتبرير ھ
ا  ذه السيطرة نفسھا. وھو م من قدرھا إلى تبرير السيطرة عليھا وإضفاء سمة إنسانية على ھ

كيف انتقل أصحاب النظريات العرقية في القرن التاسع عشر من التأكيد على التمايزات يفسر 
اء الطبيعي أو  ق االنتق العنصرية إلى نظريات وممارسات تحسين الجنس البشري عن طري

  المنظم، وإبادة أو السماح بإبادة األجناس البشرية المنحطة.
اإل ر األوروبيف عوب غي موا الش ذين وس د تنولوجيون ال ا كحش روا إليھ ة ونظ ة اإلثني ة  بالبني

ان نفسه  رمتنافر من األقليات غي ا موجودة في المك الرغم من أنھ المتفاھمة وال المتعايشة، ب
ة  منذ نشأتھا، لم يكتشفوا حقيقة علمية، وإنما رفضوا النظر إلى ھذه الشعوب كإطار لنشوء أم

ات  ة دستورية متساوية مع الوطني ا والشرعية األخرىحديثة أو وطني وق ذاتھ ديھا الحق ، ول
ة.  ة أو كمشروع أم ا من أن تفكر بنفسھا كأم ى حرمانھ د سعوا إل دولي. لق ذاتھا في النظام ال

فإما أنھا تتصور نيتھا، ثى الجماعات ھذا الوصف وتتمسك بإنوفي سعيھا إلى تأكيد ھويتھا تتب
ات تشكل أحكنفسھا قومية إثنية تنكر التنوع أو  ين إثني ا عن  د خصائصھاتنوع ب التي تميزھ

ة  ا الثقافي ا وبنيتن المجتمعات األوروبية. فنحن العرب نعتقد أن القبلية جزء ال يتجزأ من ھويتن
  .4العميقة

ا  ى وصفھا. وھو يميزھ فخطاب اإلثننة يعكس بذاته الوضعية الدنيا للجماعات التي يسعى إل
سھا سمة القومية، أي ذات التنظيم عن غيرھا، أي عن الجماعة القومية أو التي تضفي على نف

ات  رار، بوصفھا جماع تقلين وأح واطنين مس راد كم ى األف ر إل ذي ينظ دني ال السياسي والم
ة وتھمش ة، تنفي الفردي الي مغلق ة ھاعصبية طبيعية وبالت ا القديم دھا وقراباتھ ، بتمسكھا بتقالي
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ً نفسھا وتظل بعيدة عن مجرى التحضر اإلنساني العام. ويبدو ھذا وا في عصرنا الراھن  ضحا
رتبط  اجرة التي ت ات المھ دول الصناعية موضوع الجالي ه في ال في األسلوب الذي يطرح في
ة  يم الحداث ي ق راط ف ى االنخ درتھا عل لبي لق دير الس ا بالتق ى لھ ي تعط ة الت ة الثانوي المكان

ً «الغربية» سمة الوطنية التي من االعتقاد بأن ال . واألتنولوجية نفسھا لم تظھر كعلم إال انطالقا
 ً ا ا أمم ل منھ ة وتجع عوب الغربي ز الش ة أو  تمي ات األفريقي ى المجتمع ق عل ية ال تنطب سياس

ى مستوى الرابطة  د إل م تصل بع ا كجماعات ل الالتينية األمريكية أو العربية التي ينظر إليھ
  الوطنية. 

ه شكلي، فال ر موجود أو أن ايز غي ة أن التم ة وال تعني المقاربة العالئقي ة والديني ة الثقافي تعددي
ومي  افي أو الق ايز الثق والمورفولوجية كما ذكرت موجودة ال يمكن إنكارھا، إنما تعني أن التم
ة  د بالضرورة والءات جزئي ه، وال يول زاع بحد ذات بين الجماعات ال يشكل مصدر توتر أو ن

ي  عور اإلثن د الش ال يول ة. ف ية الكلي والءات السياس اب -مناقضة لل ن ب ين  وم زاع ب ى الن أول
ات داخل المجتمع الواحد  ة الثقاف ين، أي  -الجماعات المختلف ين وسياق مع إال في ظرف مع

ين  استناداً  ربط ب ة التي ت ة العالق راد والجماعات. فطبيع إلى طبيعة العالقة التي تقوم بين األف
ي عور اإلثن ة الش ى تنمي دفع إل ي ت ي الت ات ھ األحرى  ،الجماع اءأو ب ى االنكف ة  عل الجماع

ا،  الخاصة واالعتزاز بھا ورفعھا فوق الجماعات األخرى وتقديم الوالء لھا والطاعة لزعمائھ
ين  ارب ب اھم والتق ي والتف ى التالق دفع إل ن أن ت ا يمك ا، كم ي ظرف م زاع ف ى الن م إل ن ث وم

  الجماعات.
عربي يشكل  ھكذا تتغير النظرة إلى األفراد حسب  السياق الذي يوجدون فيه. فالعربي في بلد

ه يصبح ھو  ة، لكن ة أو أم واطن في جماعة وطني ة ولكن كم العرب فيه أكثرية ال يرى كإثني
ة.  نفسه عضواً  ر عربي ه غي د أجنبي أكثريت في إثنية أو جماعة قومية عندما يشكل أقلية في بل

ي  أفراد ف ھم ك يحيون ألنفس لمون والمس ار ينظر المس تقرار واالزدھ رة السالم واالس ي فت وف
ة، جم ة الوطني دھور الثق زاع أو ت وتر والن اعة قومية واحدة عربية. لكن في ظرف يسوده الت

 ً ا رھم أيض ى غي ر إل ة، والنظ ة مذھبي ي جماع اء ف ھم كأعض ة أنفس ى رؤي راد إل زع األف  ين
ة  ات االجتماعي ة عن العالق ة أخرى. وبمعنى آخر ال تنفصل اإلثني كأعضاء في جماعة ديني

  التعاون أو التضامن أو التنازع واالنقسام.ھا من حاالت مُ سِ وما يَ 
ل   ا يمي بعكس م ه ف ائع إلي رأي الش نال ة  م ات اإلتنولوجي ه األدبي ر ب ا تزخ اد، وم االعتق

زاع  المعاصرة، ليس التعدد الثقافي أو اللغوي ھو الذي يخلق النزاعات بين اإلثنيات، ولكن الن
افي إل ة، أي يحول االختالف الثق ة ھو الذي يخلق اإلثني ة تداولي ى عصبية تضامنية ذات قيم

ين  زاع ب ى الن دفع إل ذي ي و ال ي ھ ايز اإلثن يس التم لطة. ول ى الس راع عل ي الص رى ف كب
ية  ة والسياس ة، المادي كالھا المختلف وارد بأش ى الم اعي عل زاع االجتم ا الن ات، وإنم الجماع

د الشعور  ات، ويول وين  القراب ى تك راد إل دفع األف ذي ي ة، ھو ال ل والمعنوي ي، ب الوالء اإلثن ب
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ى  يخلق ھذا الوالء واالنتماء من العدم. بمعنى آخر نصبح أعضاء إثنية، أو نشعر أننا ننتمي إل
إثنية، أو أن ھؤالء أو أولئك ينتمون إلى إثنية أخرى، بقدر ما يصبح اإلعالن عن ھذا االنتماء 

ً  والتماھي مع المشابھين لنا مفيداً  ة، لتحقيق أھداف أخرى  أو ضروريا ر إثني ة وغي ر ثقافي غي
ة عن  يدات اإلثني ا ال تنفصل التحش ن ھن ية. م دافا سياس ون أھ ا تك ا م  تالصراعاوھي غالب

  االجتماعية والسياسية. 
ى فالصراع اإلثني يحصل في إطار دولة ومن أجل تعزيز فرص النُ  خب المختلفة للوصول إل

وم السلطة أو السيطرة عليھا. ولھذا نادراً  ا يستخدم مفھ ة  م ألة اإلثني ل ال تطرح مس ة، ب اإلثني
احثون أو  اد الب ة. ويك على الباحثين، خارج سياق النزاعات التي تتفجر داخل مجتمعات وطني
ذه النزاعات،  ل ھ السياسيون ال يكتشفون وجود مشكلة إثنية في المجتمعات التي ال تعيش مث

ة وجود أي قبل أن تنفجر النزاعات، كما لو أن الحاجة إلى مفھوم اإلث نية ال تظھر إال في حال
ذا  وطني في ھ اء ال ا، أو من أجل الكشف عن قصور البن النزاعات، وذلك إما كمفتاح لفھمھ
ا،  ا كفرضية تفسر انفجار المجتمعات أو تفجر النزاعات فيھ البلد أو ذاك. فاإلثنية تظھر ھن

ذا  ل ھ زاع، ويجع ذور الن ه ب ي يتضمن بذات وع إثن ود تن راض أن وج ى افت دما عل زاع عن الن
 ً ة، وال من ومعقوالً  يتفجر مفھوما م معنى اإلثني ى فھ ة عل ذه المقارب . وفي نظري ال تساعد ھ

وين وحدة  -إذا وجدت -باب أولى معرفة األسباب التي تدفع اإلثنيات ا لتك إلى التفاھم فيما بينھ
ر العر ى حد التطھي ذي يصل إل ال ال زاع واالقتت ى الن م إل ا، ث رة سياسية في فترة م قي في فت

  ثانية. 
ة   تقلة نشأت ديناميكي وين دول مس ر وتك ففي سياق الحركات الوطنية العاملة من أجل التحري

تقارب فعلي بين الجماعات المختلفة في جميع مناطق العالم أدت إلى االستقالل وتكوين الدول 
ة وا -الوطنية. وقد دفع االنتماء لدولة حديثة  اواة قامت على أساس الوعد بالحري ة والمس لعدال

ة ة  - بين األفراد، والتقدم على طريق االندماج في حضارة العصر الصناعية والمادي األغلبي
م  نھم، ول ا بي ة فيم داخل عميق الساحقة من األفراد إلى االنخراط في عملية انصھار وتقارب وت

ة أو م وين أم ن تك ة م ة والديني ة والثقافي ة واللغوي وع أصولھم اإلثني نعھم تن ة يم به األم ا يش
ية،  رقالسياس ي الش رب وال ف ي الغ ائرية ال ف ة والعش اعر الطائفي ت المش ة. وذاب أو  التقليدي

اء داخل الجماعة الواحدة.  اطق واألحي ين المن ة ب تراجع تأثيرھا كما زالت العصبيات الجھوي
ان اق الرھ ل أدى إخف ه. وبالمقاب اريخ بأكمل دى الت ى م ان وعل ل مك ي ك د ف ي القاع ذه ھ  وھ

ة  روز ديناميكي ارب واالنصھار، وب ة التق ود ديناميكي ى خم دان إل د من البل ي العدي وطني ف ال
ى  ات، إل تفحال التناقضات والنزاع وازاة اس ودة، بم ي الع ا ھ ا لھ ة تمام دمعاكس ى  التأكي عل

ة  ة والثقافي دھا داخل الجماعة القومي ل تولي ة، ب اءات اإلثني ة واكتشاف االنتم ات الجزئي الھوي
ذلك الواحد ا فك ة عنھ ة ال رجع ة ونھائي ة ثابت ة. مما يعني أنه كما أن الھوية القومية ليست ھوي

يرو ا س ة. فجميعھ ة أو القبلي ات الطائفي أن الھوي رتبط رش رية وت إرادة بش ى ب ة تبن ات تاريخي
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د  ا بع تعماري وم ة االس اب اإلثني ي أن خط ك ف ار. وال ش ع وانحس أة وتراج روف نش بظ
ن ل م تعماري المتمث امالً  االس ان ع ھا، ك ة نفس عوب النامي ل الش ً  قب ا ً  مھم ا ذه  أيض ي ھ ف

السيرورة، وقاد إلى تشكيك الشعوب المستقلة حديثا بقدرتھا على بناء أمة سياسية، في الوقت 
  الذي كانت ظروف اإلمبريالية تكاد تقطع الطريق ماديا على مثل ھذا البناء. 

  والديمقراطيةالسياسية اإلثنية والحداثة  -2
ة السياسية و يالت حول األزم ا يكتب من تحل في منطقتنا المشرقية بشكل خاص، من يتابع م

 ً تخداما ر اس د مصطلحا أكث اد يج ة ال يك ات العربي ق بالمجتمع ي تحي ة الت ن مصطلح  العام م
يلين الطائفية والعشائرية. وبينما ينظر البعض للطائفية والعشائرية بوصفھما عام ن في يأساس

ة ا وين الھوي وى تك رة تالعب الق بعض اآلخر ثم ا ال رى فيھم ة، ي لسياسية للمجتمعات العربي
يداً  ة وتجس ى  األجنبي دول إل ك ال ة وتفكي دان العربي يم البل ي تقس ة ف رية والعلني ا الس إلرادتھ

رن  ة الق ة التي نشأت في بداي د جعلت أغلب الحركات الوطني اة. وق ة للحي ر قابل دويالت غي
ً  ئفية والعشائرية شعاراً العشرين من الكفاح ضد الطا من شعاراتھا ونظرت بعداء شديد  رئيسيا

  ألي شكل من أشكال التعبيرات الطائفية.
راً   راھن كثي ة  وفي وقتنا ال ة الطاحن ام الطائفي لتفسير األزم ى االنقس ون عل ا يركز المحلل م

ة ة نظم ديمقراطي أو حتى  التي تواجھھا معظم الدول والمجتمعات العربية في مساعيھا إلقام
ة  ار التحرري لتجنب مخاطر الحرب األھلية. وال يزال الكفاح ضد الطائفية يشكل محور األفك

 ً ً  التي تنادي بھا الحركات القومية واليسارية التي ترى في استمرار وجودھا عائقا يا ام رئيس  أم
يمن  ان والعراق وال ائم في لبن ة تطور الوالءات الوطنية.  ويقدم الوضع الق والنزاعات العنيف

دور  ة لل اذج حي دة أخرى في نظرھم نم ة عدي التي شھدتھا ھذه المجتمعات ومجتمعات عربي
ين لالحتالل  السلبي الذي تلعبه الطائفية في قطع الطريق على نشوء الدولة القومية وفي التمك

  وسحب البساط من تحت أقدام الحركة الوطنية وفشل التحوالت الديمقراطية.
ة لقد تحول ة متحول ة اجتماعي ت الطائفية في اللغة السياسية التقدمية العربية من ظاھرة تاريخي

إلى لعنة أبدية وعاھة مجتمعية ال يعرف أحد كيف يمكن احتواء تأثيراتھا السلبية وال التخلص 
ام تطور المناقشة السياسية نفسھا. فھي  منھا. وأصبح الخوف من تفجراتھا المحتملة عقبة أم

ة نائ افتن ا عليھ يطرة لن ة ال س اعنوالحديث  ،م أي شكل ج ا ب ون إال  دھ ن أن يك ً إال يمك ا  يقاظ
 ً ً  ملعونا ة  لھا وإطالقا ة السياسية العربي ه الثقاف ذي تراكم ره ال ادل الك ة. وال يع لبراكينھا الكامن
سوى الخوف من التأمل  - بكل تياراتھا اليسارية واليمينية، االستبدادية والديمقراطية - ضدھا

ن  وع م ى ن ي عل لوك العرب ر الس ذلك ق ارھا. ول ا وانتش باب بقائھ ي أس ا وف الموضوعي فيھ
ة  ة الطائفي ذي ال يكف عن إدان رد ال د الف ذا نج ا. وھك لوك السياسي إزاءھ ي الس االنفصام ف
ان  دفاع في أحي ا واالن ان من االنصياع لقانونھ والتبرؤ من شرورھا ال يتردد في أغلب األحي
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ة ال حدود  - أحيانا من دون إرادةبإرادته و - أخرى وراء رھانات وتالعبات وحسابات طائفي
  لھا.

 ً ا ة وعي ن الطائفي رر ع ديث المتك ق الح ً  يخل قيا ا  ش عر بأنھ ي تش ة الت ات العربي دى المجتمع ل
واب  ا أب ق أمامھ افرة وتغل ين عصبيات متن ام ب ا االنقس ضحية آلية عمياء جبارة تفرض عليھ

اء التحوالت السياسية الديم ين أبن ة ب ة المتبادل قراطية والوطنية. وبقدر ما يفقد ھذا الشعور الثق
ام بعضھا بعض ي اتھ ارى ف ي تتب ة الت ة  االطوائف المختلف ات الطائفي ا والرھان اء النواي بإخف

ة  ل بإمكاني وطن الواحد، ب ايش داخل ال ة التع يزرع الشك واليأس عند المجتمع بأكمله بإمكاني
وطن ال ذا ال ل ھ اء مث ا بن در م راده بق ع أف ين جمي اون ب ل والتع ذي يفترض التضامن والتكاف

  يجمعھم تحت سقف واحد ويفرض عليھم مصيرا مشتركا.
ا  ة ال يعكس إدراك دان العربي ي البل ائرية ف ات العش ة والبني ى الطائفي ز عل ع أن التركي والواق

ا  م بھم ذين اتس ؤس ال ل والب ر عن الكس ا يعب در م ة بق ة وحتمي اطر حقيقي ومي لمخ ر الق الفك
والوطني المحلي الذي اتجه في سعيه إلقامة دولة وطنية حديثة وإضفاء المشروعية السياسية 
د  ة والتأكي وم المواطني عليھا إلى التركيز على مسألة الھوية والتجانس واالندماج بدل بناء مفھ

الي ت ا، وبالت ة لھ أمين شروط الممارسة القانوني ة في ت ة الحديث ى واجب الدول ة عل أمين حري
ة  اء المواطني امج بن اب برن ى التعويض عن غي أبنائھا ومساواتھم. فقد سعت الدولة المحلية إل
ا، بتضخيم الحديث  ة بالفعل عنھ ة الحديث في مشروعھا، أي عن غياب مشروع الدولة الوطني
ة  ة وطني د نزع ة تولي ت النتيج ة. وكان ة األحادي ة والتاريخي اءات الثقافي ة واالنتم ن الھوي ع
ة  رة وطني ر عن نشوء فك انصھارية صماء تتطابق مع مفھوم العصبية الطبيعية أكثر مما تعب

ه  -وشخصية سياسية حقيقية. وھكذا أصبح التعدد الطائفي  ى أن ه عل ذي ينبغي أن ينظر إلي ال
يبدو وكأنه نقمة إلھية أو طبيعية. وأصبح الوضع  -ثروة وطنية بدل أن يعاش كعاھة مجتمعية 

ة الرئيسة االعتيادي  ا األخالقي ه نظمھ ا  -الذي عرفته المجتمعات منذ قرون وبنت من حول بم
ة  ة التي ميزت المجتمعات العربي  -واإلسالمية تعبر عنه من قيم التعايش والتسامح التاريخي

ة  ات العربي ز المجتمع لية، يمي ة األص ميته الخطيئ ي تس ا ينبغ را عم ازا أو تعبي عا نش وض
  األخرى الطبيعية ويحط من قدرھا وقيمتھا الجوھرية. ويفصلھا عن المجتمعات 

ة أن والواقع  ة الدول تعدد الطوائف واستمرار البنيات العشائرية ليس ھو السبب في تخلف بني
ل  ،الوطنية العربية وال ھو المسؤول عن تعثر مشاريع االندماج الوطني وتقدم مشاريع التحوي

ة أب ا أي لعن كل كالھم ة. وال يش ن الديمقراطي ة م ات مكون ع المجتمع ة. فجمي ة أو تاريخي دي
ة  ة والديني ات الثقافي ة من األقلي جماعات متعددة ويمكن تخفيضھا جميعا إلى مجموعة ال نھائي
ة  ا. والمجتمعات الصناعية المتقدم والعرقية والمھنية والجنسانية والحضرية والريفية وغيرھ

ات ا ا من المجتمع ا وعرقي وم طائفي ة الي ر تعددي ات الصين أكث ه مجتمع ز ب ا تتمي ة. وم لعربي
ات  ه المجتمع ا تعرف اس م ا ال يق وق بم ا يف يوية عموم ات اآلس ن المجتمع ا م د وغيرھ والھن
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دد  ذا التع ة. وھ ة الثقافي العربية التي تبدو في ھذا المنظور مجتمعات شديدة التجانس واألحادي
ائع -الواسع في المجتمعات األسيوية يعبر ار الحضاري عن  - بعكس ما ھو ش درجة االزدھ

يم  الذي عرفته ھذه المجتمعات في الماضي. فھذا االزدھار الحضاري وما يرتبط به من نمو ق
التسامح والتعايش وما يتيحه من إمكانيات التفاعل والتبادل والتواصل بين الثقافات وما يفرزه 

ا يسم در م ة بق ى نشوء التعددي دفع إل ات من حريات فردية وجمعية ھو الذي ي ح بنشوء الھوي
ة رأي والثقاف ين مجموعات ال ذلك  ،المتمايزة المرتبطة أي بالتغاير داخل المجتمع الواحد ب وك

طھدة  ات المض اص للجماع كل خ دة وبش ات البعي ارة للجماع ذب جب وة ج ف ق ا يؤل در م بق
اطق  ي المن ورة ف ة»والمقھ ة «المتوحش ذه الديناميكي ة ھ دا لمعاين ذھاب بعي ة لل .  وال حاج

زة الت ة المتمي ة طاردة للجماعات األقلي اريخية الحضارية. فالعالم العربي ھو اليوم أكبر منطق
ة سياسية  ة أم جماعات رأي وثقاف ة أم جماعات عرقي أو المغايرة سواء أكانت جماعات ديني
ة حيث يسود التسامح  رى المتقدم دول الصناعية الكب ع ھؤالء يقصدون ال ومعارضة. وجمي

ة ات الديني ه  والحري و في ذي تنح ت ال ي الوق ددي ف ا التع ن طابعھ ززون م ة ويع والفكري
أخرة األخرى  -المجتمعات العربية  ل المجتمعات المت ا مث وع  -مثلھ ى التجانس وكبت التن إل

ذا من عالمات  يس ھ ة الواحدة. ول ة أو الجماعة العرقي والخوف من التعدد حتى داخل الطائف
وطني و دم الحضاري وال التشكل ال اجرين التق تقبال المھ أي حال. إن اس ديني ب ال التسامي ال

ى  دراتھا عل تقبلھا وق ا ومس ھا، أي بثقافتھ ات بنفس ة المجتمع س ثق ايرة يعك ات المغ والجماع
ق  تبداد القل ة عن اس ر واعي ة أو غي الدمج واالستمرار بينما يعبر طرد األقليات بصورة واعي

ا  د المجتمعات. كم النفس عن ة ب ة متجانسة والشك وغياب الثق ة أو ديني ة ثقافي أن لوجود أغلبي
ر ادور كل  اكبي دى تش اريخ ل ر الت ات عب تمرارية والثب تقرار واالس عور باالس ق ش ي خل ف

دان  ادة للبل ابرة ع ارج والع ى الخ تمرار عل ة باس ات المنفتح تثنائيا األقلي اقال اس باتالن  مكتس
يا لدينام الي حامال رئيس ة وبالت ة والفكري ات التقنية والعلمي ين الثقاف ة التفاعل والتواصل ب يكي

  والحضارات.
باختصار، إن التعددية بكل وجوھھا وأشكالھا ليست خطأ تاريخيا وال بنية نشازا ولكنھا األمر 
ى مستوى  ه إل الطبيعي والشائع أيضا في أي مجتمع متمدن ال يمكن أن يخفض منطق انتظام

د دة. وق ة الواح يرة أو الطائف رة أو العش ق األس ي  منط ا ف ودة دائم ف موج ت الطوائ كان
دة تعيش  أيضاالمجتمعات العربية وستظل موجودة في المستقبل. وھي موجودة  في بلدان عدي

كل ي ال تش ة. وھ م ديمقراطي ل نظ ي ظ ات  - ف ج باللغ ي تع د الت ة الھن ك تجرب ين ذل ا تب كم
ام نظام ديمقراطأعائقا  - واألقليات الدينية والعرقية على حد سواء ي. فھي تستطيع أن مام قي

ه  ا تمثل ة وم تتعايش معه وتجد التسويات الضرورية للحفاظ على ما تمثله من عصبيات محلي
  الدولة الديمقراطية من عالقات سياسية وطنية. 
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ة حتى في  اة الوطني دد الحي ا تھ ة كم دد الديمقراطي ى مشكلة تھ ة إل ة الطائفي ال تتحول التعددي
ة عندما يت الدول االستبدادية إال اء للجماعة الوطني غلب االنتماء للطائفة أو العشيرة على االنتم

دما تصبح  ه أو عن ين  اإلطارأو يمحوه أو يتنازع مع د للتضامن ب رادالوحي . وال يحصل األف
ايز  ذلك إال نتيجة نقص وعطب في النظام السياسي العام. والنخب السائدة ھي التي تشحن التم

دلوال ل وم ي بمفاعي ى السلطة. ومن دون الطائفي والقبل زاع عل ت سياسية وتستخدمه في الن
ة  ة عن النزاعات االجتماعي ذلك ال تنتج االختالفات الثقافية واألقوامية نزاعات خاصة مختلف
العادية أو الطبيعية.  فال تشكل ھذه االختالفات وال تنتج مشاعر أو انتماءات طائفية متضاربة 

ر ي تفس ھا، وليست ھي الت اء نفس ن تلق اء  م دما يوضع االنتم دأ عن كلة تب ا. إن المش ظھورھ
الخاص الطائفي وغير الطائفي محل االنتماء الوطني العام أو يتقدم عليه. وال يتقدم ھذا الوالء 

ل  ية، وھو أواالنتماء كما ذكرت إال عندما يشحن بقيم ومفاعي آرب سياس ة لتحقيق م يديولوجي
ى ة  ال يحصل في الواقع إال في إطار الصراع عل ع أفضل أو مكان ى تحقيق موق السلطة وعل

واطني  وطني والم ى التضامن ال ائم عل ي ق ام سياس اب نظ ا يعكس غي ة.  مم ي الدول ر ف أكب
وة  القوانين والق دافع عنھم ب ويتعامل مع المواطنين كأفراد متساوين يفتح لھم الفرص نفسھا وي

راد وي ين األف اب إطار وطني حقيقي يجمع ب ا. نفسھا. وبالتالي غي يا وقانوني نھم سياس وحد بي
ة  ة التي كانت قائم ا التقليدي ى نظمھ دت الجماعات إل انون ارت ومتى غابت السياسة وغاب الق

  الطائفية أو العشائرية.  :على التضامنات األھلية
ار  ائرية عن انھي ة والعش والءات الطائفي ر عودة ال ذي إمن ھنا تعب وطني ال طار التضامن ال

ى وعلى صع األفراديجمع  ر ھو نفسه عن ضعف أيد أعل ذي يعب ة، ال شمل ھو صعيد الدول
ة  ار الدول ون انھي ب يك ي الغال ة. وف ة فعلي ة وطني وين رابط ي تك ھا وقصورھا ف ة نفس الدول
ائريتھا أو استسھالھا  ة أو عش ة الحاكم ة النخب رة طائفي ونظامھا الوطني الحديث ھو نفسه ثم

اءلة شعبيةفي سبيل التمديد لحكمھا أو الحك - الرھان ى شحن  - م من دون الخضوع لمس عل
ن  ا م يطرة يعفيھ وة وس ائض ق ق ف حنھا لتحقي تطيع ش ي تس ا أو الت ة منھ بيات القريب العص

ة ذه الحال ا يفسر  ،االضطرار إلى تعريض نفسھا للمحاسبة أو لقانون تداول السلطة.  في ھ م
ا الطبيعي وإن يس وجودھ ائرية ل وطني عودة العصبيات الطائفية أو العش ل اإلطار ال ا تحوي م

وة -العمومي  ع الجماعات وبق   - الذي أصبح إطارا شامال في الدولة الحديثة يمس مصير جمي
د  انون، أي إال عن ة والق ام الدول اواة أم ا تلغي المس إلى حامل لعصبية خاصة من الطبيعة ذاتھ

ة أل ة وللسلطة العمومي ائرية للدول دافھا الخاصة. مصادرة عصبية طائفية أو مذھبية أو عش ھ
ن  ة ع ذا تكف الدول ع أوھك ة لجمي ب دور الحاضنة العام رادن تلع ن  األف ر ع بصرف النظ

الطائفية لتتحول إلى مسخ مفترس يھدد جميع األفراد والطوائف األخرى  أوانتماءاتھم الدينية 
ادي  ف م ائل عن ن وس ا م ه لھ ا تؤمن ة وم ع الدول ة م بية الخاص الب روح العص بب تص بس

العمومي حتى  أيالدولة طابعھا الوطني  إلىنعيد  أناستثنائية. وفي ھذه الحالة يكفي ومعنوي 
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ة  ين الرابط دائي ب اقض ع اك تن ة وال يصبح ھن ة الثاني ى الدرج ائفي إل اء الط ع االنتم يتراج
  . 5الوطنية والرابطة الطائفية أو اإلثنية

ة الوط ل األزم ي تحلي تمر ف دائم والمس ز ال ود أن التركي ة والمقص ة الطائفي ى التعددي ة عل ني
اء أطر  ي بن ية ف ة والسياس ة الثقافي ة الحديث ؤولية  فشل النخب العربي ا مس ة وتحميلھ والقومي
ا للسياسة  ة وافتقارھ اتھا القائم ة ومؤسس ة الدول ى حقيق ة عل ى التغطي دفان إل وطنية حقيقية يھ

ة الوطنية وانفجار الحرب الوطنية. وھذا ما يھدف إليه أيضا التذرع بالخوف من انھيار الوحد
د الوضع  يلولةالطائفية للح ى تأبي دون القيام بالتحويالت الديمقراطية. فال يھدف كل ذلك إال إل

ة  ه من رفض النخب ا ينطوي علي ة وم القائم وتبرير الھرب من مواجھة المسؤوليات التاريخي
تراتي ات واالس ار والسياس ة لألفك ة والعملي ة النظري ية المراجع ي أودت السياس جيات الت

  بمشروعات بناء الدول الوطنية والقومية العربية. 
ا أو بسبب  ين خوف راد الملتجئ اعدة األف ة ومس روح الوطني ب بعث ال ك، يتطل ن ذل العكس م ب

زَ  ادي  غياب البديل إلى التماھيات الطائفية تركي دمار الم ى معالجة ال ين والسياسيين عل المثقف
ه الدول إزاء والمعنوي الذي تعاني من ة ب ة حقيقي ة وطني ة حتى يمكن إصالحھا وإطالق حرك

ا من  اإلصالحانبعاث الدولة وبمواكبته. وال يعني ھذا  دا : تحويلھ يئا واح ة  أداةسوى ش لخدم
اواة والتضامن  رة المس المصالح الخصوصية إلى إطار قانوني وتنظيمي وأخالقي لتحقيق فك

ا د الواحد بصرف النظر عن انتم اء البل ة. إن استرجاع بين أبن اء جماعة وطني ءاتھم، أي لبن
ة وضمان  ن الطائفي د للخروج م بيل الوحي و الس ة ھ اة الوطني ي الحي ا ف ة وموقعھ رة الدول فك
الوحدة الوطنية. أما إلغاء الحياة السياسية الوطنية بحجة كبت النزوعات الطائفية فھو الطريق 

  الملوكي لشحن المجتمع طائفيا والعمل على تفجيره.  
  نقد المقاربة اإلثنية -3

ر إ :تقوم النظريات اإلثنية على فرضية خاطئة تقول ن النزاعات التي تشھدھا المجتمعات غي
ة  باألحرىاألوروبية أو  ة القومي اب البني ة، أو لغي ا اإلثني غير الصناعية ھي انعكاس لتركيبتھ

ا ھو الحال في السياسية والمدنية عنھا، ال ألسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية و ة كم فكري
المجتمعات المتطورة، حيث يوجد الرأي العام الواعي والفرد الحر واالختيار العقالني في كل 
دين  ة أو ال ة أو اللغ المجاالت. وتطلق صفة اإلثنية على أي جماعة تتميز عن األكثرية، بالثقاف

ات ال ذه اإلثني ال أن ھ ة. والح د المناطقي ى التقالي ذھب أو حت احثين  أو الم ل الب تكتشف من قب
يس  ا ل ا، وربم اط بھ والسياسيين وال تظھر للوجود إال في ظروف تصاعد النزاعات وباالرتب

ول ى الق ات  إن :لھا وجود أو أھمية من دونھا أو خارج سياقھا. وھذا ما يدفعني إل ذه النظري ھ
احثي ا وتحرف نظر الب ا تغطي عليھ دار م ذه النزاعات بمق اه ال تساعد على فھم ھ ن عن اتج

ق  ات وخل ين الجماع نفس ب ى ال الق عل وء االنغ باب نش ن أس ف ع وب للكش ث المطل البح
ا كمعطى  م يفترضون وجودھ اك. فھ ا وھن ة ھن ات القاتل وير الھوي العصبيات الخاصة وتط
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ة،  ا ھي نفسھا من منتجات األوضاع والظروف المجتمعي اريخي، وال يفكرون أنھ طبيعي ت
ة واال ية والثقافي بيات السياس ة والعص امنات الجزئي ى التض وء إل ة، أي اللج ة. فاإلثني جتماعي

ة  األخرىاألتوماتيكية وإبداعھا في وجه الجماعات  ة ثابت ة تصبح في نظرھم حقيق أو الدول
ر وجامدة تعْ  بر التاريخ وتطبع سلوك األفراد عبره، قبل الدولة وبعدھا وخاللھا، وال شيء يغي

  ھذه أو يعدل فيھا.  من بنيات المجتمعات التاريخية
ى   دفع إل ق العصبيات، وي ذي يخل وفي نظري العكس ھو الصحيح. فالنزاع االجتماعي ھو ال

ات  األحزاب والجمعي تكوين التجمعات والتنظيمات الجمعية، سواء أكانت من النمط الحديث ك
ذي ي ستحق الطرح المدنية، أو من النمط التقليدي مثل القبلية والطائفية والمذھبية. والسؤال ال

ادة  ة أو إع ھو في أي ظرف وألية أسباب يكون إحياء التنظيمات التقليدية أو العصبيات القديم
ة  اذا تبقى التنظيمات ذات الطبيع ائد، ولم دة ھو الس ان جدي ا بمع ارك وتعبئتھ توظيفھا في مع

ة قب ة أو الحديثة أقلوية أو ضعيفة ومھمشة؟ والجواب ليس ألن المجتمع نفسه يعيش على بني لي
ائد  نمط الس ة أو ال ة الحداث ا ألن نوعي ة، وإنم ة أو الطائفي ال يستطيع أن يتجاوز العصبية القبلي
ل  اء مث ا بن ھنا منھا، وبشكل خاص ألن الدولة الحديثة تفتقر إلى الموارد التي يمكن من خاللھ

ا. فكيف من الممكن ت صور نشوء ھذه التنظيمات الحديثة، الشفافة سياسيا والمطابقة اجتماعي
ه  رد استقالله وحريت ى الف ة تنكر عل أحزاب سياسية قوية، ليبرالية أو يسارية، في إطار حداث

األجھزة  ةوتتبعه ب ة؟ األمني ه بقبضة الديكتاتوري ى  !وتطبق علي ة عل ة قائم نظم حديث وكيف ل
انون أن تنمي االستعدادات الضرورية للسلوك ار الق  التعسف واالعتباطية والعشوائية واحتق

ادة أصنامھا أو  ار آخر سوى االلتحاق بالسلطة وعب العقالني والمدني عن أفراد ليس لھم خي
  !!الخروج من الحياة العمومية؟

اء  باختصار اإلثنية ليست تعبيرا طبيعيا عن بنيات مجتمعية ثابتة تدين بعض المجتمعات بالبق
ر عن  ا ھي تعبي ة، وإنم ل السياس ا قب ة العصبية، أي فيم ي السياس ة ف ة الوطني اق السياس إخف

اب  ا غي ة يبررھ ة االجتماعي ي التعبئ ة ف تخدام ألدوات قديم ا اس ا. إنھ ويض عنھ ة وتع الحديث
ا. فھي ال تجسد استمرار الماضي في الحاضر  ام منھ رأي الع األدوات الحديثة أو حرمان ال

وين  -وإنما حاجة الحاضر السياسي  ن -ناقص التك اده وال ه من رم ى الماضي وبعث ه. إل فخ في
ةَ  القبليةَ  المجتمعي من العدم البنياتِ  النزاعُ  قَ لَ فكما خَ  ا  والطائفي د اآلن بناءھ في الماضي، يعي

ر  ات، والتي تفتق ذه المجتمع ا ھ ة التي عرفتھ ة الرث وتجديد معانيھا في سياق انكشاف الحداث
ادئ روح المادي لمب ة وال لطة العقالني اواة والس ة والمس ق والعدال ة والح ه الحري ا تعرف ة. وم

دة، وبث  ان جدي ة، بمع مجتمعاتنا ال يقتصر على إعادة شحن العصبيات، التي أصبحت تقليدي
وين عصبيات  ات لتك د عصبيات واتجاھ ى تولي ك إل اوز ذل ا يتج ا، وإنم ة فيھ اة والحرك الحي
ر راغ الكبي وم لتسد الف تعيدھا المجتمعات الي  جديدة. والعصبيات الطائفية والعشائرية التي تس

وجي  ي أي إرث بيول ومة ف ة وال مرس ت طبيع ة ليس ية منحط ة سياس ه حداث ذي تركت ال
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ا  ھا إال اختراع ي نفس ن ھ م تك ا ل ات، ولكنھ ية اللمجتمع ات سياس ه لنزاع ي حين تجاب ف س
واجتماعية. وما يحصل اليوم من انبعاث للمذھبية والطائفية والعشائرية ال يختلف عما حصل 

ة عند نشوء المذاھب المتعددة  ة وعلوي المتنازعة داخل الدين الواحد، من شيعية وسنية ودرزي
ع وغيرھا، وشكَّ  وإسماعيلية ل الطوائف التي نسميھا اليوم قديمة أو تقليدية. وليس ھناك ما يمن

زمن ع ال دة م ذاھب الجدي ارات والم ول التي ذين  - أن تتح ر واالضطھاد ال أة القھ وتحت وط
ي ة عن سلطات الماضي تمارسھما سلطات ال تختلف كثيرا ف ة السياسية والفكري ى  - البني إل

ذاھب  دائھا للعصبيات والم اج نفسھا من خالل ع د إنت ة ومنكمشة تعيش وتعي عصبيات مغلق
التي بدأت في صيغة حزب سياسي يستلھم األفكار  - خوان المسلميناألخرى. وتكاد حركة اإل

ة راد  - اإلسالمية ويحشد في أوساط الطبقة الوسطى المتدين د األف ة تنمي عن ى طائف تتحول إل
ات  ن الحرك ى ع ا حت ي تميزھ ة الت يات الخاص ال والحساس ر وردود األفع ن التفكي ا م نمط
ر  ة وغي ات الديني ن التنظيم د م بة للعدي ا بالنس ه أيض ن قول ا يمك و م رى. وھ المية األخ اإلس

  الدينية. 
طبيعية الناجمة عن االختالف وھذا يعني أنه خارج إطار النزاع المجتمعي، ليس للتمايزات ال

بية  وين عص يلة لتك ا وس ل منھ ية تجع دلوالت سياس ة، أي م ة أو المنطق ي األصل أو الثقاف ف
ة.  ة أو قبلي ارك طائفي دخول في مع مشتركة، وباألحرى المشاركة في النزاع على السلطة وال

ا ال  نية، وإنم ة س ذاھب فقھي ى م د من ظروف فالسني ال يصبح ابن طائفة لمجرد والدته عل ب
ية» ن  «سياس ه م رد بأمثال ى التصاق الف دفع إل ة  أصحابخاصة ت د أو القراب ذھب الواح الم

ة  ليم لزعام ة والتس ه الفردي ه والتضحية باختيارات ي عن حريت ه التخل المشتركة، وتسھل علي
ى طوائف  سلطةطائفية ال يتحكم بھا وال  ون إل ذاھب الواحدة يتحول له عليھا. إن أصحاب الم

راث في ع ا بمي ة لھ ائي طبيعي، وال عالق ملية صعبة وطويلة ومعقدة ليس فيھا أي عنصر تلق
رائيلية  ة إس ة عدواني رتين، وسياس ين مري ربين أھليت ن ح د م ان ال ب د ك ة. وق ة والقبلي الطائفي
ي  يعة ف ى يتحول الش ة، حت ة المركزي ل الدول ن قب ه م دود ل تثنائية، وتقصير سياسي ال ح اس

وا ذين ظل ان، ال ة  لبن ى طائف ة، إل ارية والقومي ة اليس ات التقدمي زان الحرك ة خ ود طويل لعق
در الجماعة بصرف  ع من ق ا الرف ى عصبية خاصة. وغايتھ ة، أي إل ي للكلم المعنى الحقيق ب

دة  ى قاع وم تضامنھا عل ة، ويق ة أو وطني ابات ديني ا أو االنظر عن أي حس نصر أخاك ظالم
ى  در نفسه عل ق بالق ا ينطب ا. وھو م ر مظلوم ة إال عب ى طائف وا إل م يتحول ذين ل نة ال أھل الس

ور المھدي المنتظر في شخص  ي اختتمت بظھ زائم واالنكسارات الت ة من الھ يرة طويل مس
ه  اح ل ة أت ة والدولي ات اإلقليمي اء نظام من التحالف ذي نجح في بن ري ال المرحوم رفيق الحري

زقين أو الجزء ة واحدة.  تكوين قيادة سنية وتجميع أطراف السنة المم نھم تحت راي ر م األكب
ة ال  اء عصبية، أي استجابات تلقائي ا لبن ا وحتمي ببا كافي يس س فالتماثل في المذھب واألصل ل
تخدم  م يس تالف إذا ل ي. إن االخ ائفي أو القبل امن الط الح التض ا، لص ر فيھ ة وال مفك عقالني
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ه وغريب ة عن يم خارج حنه بق تم ش م ي ية ول راض سياس ه،  ةألغ وارد  الصراعكعن ى الم عل
ادل  ود التب ك شرط وج ن ذل ا م العكس تمام و ب ا ھ زاع، وإنم ة، ال يشكل مصدر ن االجتماعي
اك إال مجتمعات  يس ھن ه ل راد والمجتمعات. ومن دون ين األف ادل ب راء المتب والتواصل واإلث

  صماء ال تبادل فيھا وال تواصل وال تجديد وال إبداع وإنما عدم محض. 
د البحث في أسباب النزاعات التي  ومن ھنا ليس االختالف ه عن ھو الذي ينبغي اإلشارة إلي

وطني  ع ال ة والمجتم اء الدول ي بن اق ف ير اإلخف ي تفس دول، أو ف ات وال ل المجتمع ور داخ تث
ع، ومن ضمنه  الحديث، وإنما النظام السياسي المسؤول عن إدارة الشأن العام وتسيير المجتم

ا يجابإھذا االختالف نفسه، وتوظيفه،  وم عليھ ة التي يق الي النخب االجتماعي يا أو سلبيا، وبالت
ر  ين البش ل ب ة للتعام د ثابت اء قواع ن إرس ه م ا تعني النظم بم ا. ف ا ووعيھ ام، وثقافتھ ذا النظ ھ

ري والتواصل  اوالقوى والمصالح ھي التي تقرر في ما إذا كان االختالف موجھ ادل المث للتب
ة واإلغناء المتبادل أم إلى تغذية منط ة والقبلي ة. والنزاعات الطائفي ق الحرب والغزو والغنيم

ادل  ق التب ى منط ه عل ع وتغلب ي المجتم رب ف زو والح ة والغ ق الغنيم ور منط س ظھ تعك
ى أسس  والتواصل واإلثراء المتبادل الذي يستدعي ترسيخه في الوقت الحاضر بناء النظم عل

نظم  ذه ال ع الحق والعدالة والمساواة والقانون. ومصير ھ يس مستقال أيضا عن الموق نفسھا ل
رى،  دول والمجتمعات الكب ه ال تحكم ب ذي ت الذي تحتله في النظام الجيوسياسي والحضاري ال
ا  ة أو تفككھ م حديث ون دول أم ه فرص تك دد في ة، وتح ات الغربي ى وقت قريب المجتمع وحت

  وانھيارھا.
  
  
  

                                                 
1  - Catherine Coquery-Vidrovitch, "du bon usage de l’ethnicité", le Monde 
Diplomatique, juillet 1994. 

دروفيتش،  وكري في اترين ك ال ك ة»مق د لمصطلح اإلثني تخدام المفي ن االس وز «ع ك تم د دبلوماتي ، المون
   م.1994

  م.1978تابي: المسألة الطائفية ومشكلة األقليات، ط! دار الطليعة بيروت انظر ك -  2
اب 1991كتابنا: نظام الطائفية، من الدولة إلى القبيلة، المركز الثقافي العربي، بيروت  -  3 ذا الكت م. وفي ھ

ة. و ة اجتماعي ر عن عالق ا ھو حاولنا أن نبين كيف أن الطائفية تصنع وليست ھويةً موروثة، فھي تعبي كم
ائم  اعي الق ي االجتم ام السياس ة النظ ع طبيع ن تراج ة ع ات الطائفي ر النزع ر تفج وان تعب ي العن واضح ف

 وانحطاط الدولة القومية، ال عن ھوية مستقرة ودائمة وجوھرية للمجتمعات العربية.
ا -  4 وم المجتمع االنقس ذي درس المغرب وطور مفھ ر ال ذه المدرسة، أرنست غيلن مي و. أھم اسم في ھ

  انظر أولياء األطس والمجتمع اإلسالمي.
Saints of the Atlas (1969) et Muslim society (1981)  

افي  -  5 ة، المركز الثق ى القبيل ة إل ة، من الدول ا نظام الطائفي ذه اإلشكالية انظر كتابن ل لھ لمزيد من التحلي
  م.1998العربي، 
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 رؤية العالَم  التجديد اإلسالمي و 
  من النقد إلى التأسيس

  
  احميده النيفر  

  
  

  

  اإلخفاق التاريخي و الوعي بالعالَم   
  

قطيعة مع إذا كانت الستينات والسبعينات من القرن المنصرم قد عرفت تصاعدا في خطاب ال
لثمانينات التي تلت ذينك التراث و الثقافة السائدة باعتبارھما مصدرين للتخلف العربي فإن ا

العقدين شھدت مع النخبة الماركسية العربية أوج الفكر المطالب باستئصال التراث ألنه 
  السبيل الوحيد لتحرير الجماھير.

ضمن ھذا السياق يتنّزل ما كتبه "يس الحافظ" في المشرق حين أعلن " قدمت لي الماركسية 
ان المخرَّب المفّوت الذي للمجتمع العربي مشروعا ثوريا شموليا ينقض بال ھوادة البني

  ).1ويعوضه بمجتمع حديث وعادل وعقالني"(
العروي يؤكد  أن عبد هللا في الجناح المغاربي لم يكن الخطاب التحديثي أقل تجذرا فھذا 

العرب ما زالوا يرفضون القيام بالثورة الثقافية التي تدرك "وحدة التاريخ ووجھته وما 
  ).2االرتماء في بحر ھذه الحركة العامة التي تسمى  العقلنة والتحديث" (يستلزمه ذلك من 

داللة ھذا الخطاب العربي كان في جانب منه شرعنةً للعنف الذي أصبح له معنى تاريخي 
يبيح استعماله ضد الجماھير ذاتھا على اعتبار أنه من" الممكن أن يكون أصحاب المصلحة 

  .)3في التغيير أكبر عائق أمامه"(
ھذه اللحظة الحاسمة كانت إيذانا بوالدة وعي مناھض عبّر موضوعيا عن تخطّي ھذا التوّجه 
الَعَدمي للتحديثيين العرب القائلين بـــ"حتمية التاريخ".      قام ھذا الوعي على التركيب بين 
عناصر فكريّة تؤسس لخطاب مغاير يرفض ما انتھى إليه القول بالحتميات من ضرورة 

بالجوھر أو الذات إلنقاذ الوجود و فرض ذلك بالعنف إن لزم األمر على فئات  التضحية
  واسعة من المجتمعات العربية.

  ھكذا بزغ سؤال التجديد. 
ھو لم يكن منطلقا لنقض المشروع الحداثي برّمته بقدر ما كان تواصال مع دوافعه الكبرى 

مواجھة التي بدأت مبكّرة منذ التي تتلخص في مواجھة اإلخفاق التاريخي الكبير، تلك ال
  منتصف القرن التاسع عشر.

ما تميّز به التجديديون العرب عمن سبقھم من النخب العربية الساعية إلى االندراج في 
التاريخية الحديثة ھو ھذا الموقع النقدي الذي أرادوا به رفض الحتميات وما سبقھا من رحلة 

  الثقافي والحضاري.شك النخب العربية واإلسالمية في موروثھا 
في المقام األول يمكن القول إن التجديد العربي تجاوز مقولة االنسالخ عن المنظومة الماضية 

اإلسالمية منذ –بل لم يعد يتساءل عن نجاعتھا، ذلك التساؤل الذي لم يفارق النخب العربية 
  نھاية القرن الثامن عشر. 
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القته بالتراث له تعبير نقدي صارم للمدرسة ما يضيفه التجديد من جھة ثانيّة ھو أنّه في ع
بناًء ذھنيا "يفّكر" من خالل التراث التراثية التي ظلت منجذبة نحو تراث يحتويھا معتمدةً 

وليس بقادر على أن يفكر فيه و بقدر من االنفصال عنه. لذلك فإن أھّم إنجازات التجديد 
ث الفكري و العقائدّي والفقھي المنھجية كانت إيجاد مسافة فاصلة بينه و بين المورو

   ته.يواالجتماعي يتمّكن من خاللھا استيعاب معقولية الموروث وتاريخ
بھذا التموقع المثنّى يتحقق تمثٌّل من الخارج للتراث في تاريخيته ثم عود إليه من الداخل قصد 

  إحداث تغييرات فكرية وواقعية فيه.
كن تحديد أھّم خصائص ھذا التوّجه الجديد : إنه انطالقا من ھذه الحركة الجدلية المزدوجة يم

تأسيس وعي بديل يتجاوز منھج الوصف و يرفض إنتاج نفس المعرفة، يتحقق ذلك عبر 
تمّكن من العلل التي حكمت مؤسسات الماضي وفكره ومن القوانين التي صاغت الظواھر 

  والوقائع السالفة. 

  ). 4ور الوعي بالعالَم ( لكن جوھر ھذا اللحظة تمثّل في إنھاء حالة تدھ

من ھذه الناحية ال يختلف التجديد عن الحداثة العربية وعن اإلصالح من قبله في القول بــ 
من حيث قدرتھا على تمثّل حركة التقّدم  "وحدة التاريخ " التي تلتقي فيھا مختلف الشعوب

  نفسھم في العالَم.وما يفضي إليه ھذا من ضرورة مراجعة الموقع الذي يتصّوره المسلمون أل
خطاب التجديد في تأكيده على وحدة التاريخ ال يتردد في القول بمبدإ المثاقفة التي تعني 
استيعاب معارف و منظومات وقيم جديدة لمزيد التفّرس في الذات و التعّمق في خصائصھا. 

وما ينجم عنھما ھذا المبدأ بداللته الجدلية المزدوجة يرفض التقليد بنوعيه التحديثي و التراثي 
  من قطيعة وإنتاج لنفس المعرفة.

ھدف المثاقفة ھو تجاوز الفجوة المعرفية التي تفصل العرب ونخبھم عن العالَم الحديث وذلك 
من أجل تمثّل العصر وإعادة اختراعه مع اآلخرين في آن واحد. على ذلك فإن  المثاقفة تعبّر 

مية التاريخية" التي تقتصر على نقل عن رفض النزعة التحديثية المستسلمة إلى"الحت
الحضارة دون االقتدار على المساھمة في صنعھا. إنھا تعمل من أجل إعادة بناء قيم الثقافة 

  الحديثة دون الوقوع في القطيعة التاريخية بين النخب العربية ومجتمعاتھا.
ةً  و يفضي  إلى المعاصرة بھذا المعنى يكون التجديد وعيا مختلفا للذات تُعتََمد فيه المثاقفة آلي

التي تنھي التقسيم القديم للعالَم على أساس مفاصلة كاملة بين دار اإلسالم ودار الحرب. غاية 
المجددين العرب ھو أن يستقر في وعي النخب والجمھور أن األزمة الكبرى التي تعوق 

التجديدي ال تقدمھم تحتاج إلى أن تشخَّص في مستوى كوني. بتعبير آخر إن حسم الخطاب 
يتأتى إالّ  إذا استطاع طرح مشاكله انطالقا من الخصائص الجديدة لإلنسان المعاصر أما إن 
تواصل التفكير من داخل ذاته فقط حرصا على التواصل الحضاري الداخلي وضمن ثقافة 

ي ).  ذلك ھو التحدّ 5التنافي الرافضة لآلخر فإن ذاته تظل تراثية عاجزة عن الفعل واإلبداع (
الرئيسّي : الوعي ضمن وحدة الزمن التاريخي بما يتيح للنخب العربية و المسلمة أن تبحث 
ضمن الدائرة الفكرية العالمية عقائَدھا و خطوطَھا الفكرية. عندئذ تتحّول "الخصوصيات" 
من دائرة االعتبار الذاتي الذي يكون نموذجه األمثل ھو ما تحقق في الماضي بقيمه وأفكاره 

  ـلية لتصبح مفاھيم عالمية ونتاجا إنسانيا ينبغي أن يُطَرح من زاوية الوعي الكوني.القْبـ
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  الجيل األول ومصاعب البداية  
لم يكن انبثاق الوعي بضرورة التجديد الفكري والمنھجي أمرا مفاجئا انطلق من عدم بل قد 

  سبقته جھود عديدة ومتفرقة.
ء والباحثين تناول بعضھم جوانب عملية بينما برز ذلك من خالل جھود جيل أول من العلما

التفت آخرون إلى التنظير لكن ظل الھدف واحدا: استخراج ما اعتبر نقاطا مضيئة في 
التراث قصد تفعيل آليات التفكير فيه. من أھّم ما حققه ھذا الطور التمھيدي األول ھو تجاوز 

  التراث المتّصل بھذين المجالين.التقيّد بالمذھبية الفقھية والعقدية والعمل على غربلة 
ھذه الجھود وإن لم ترَق إلى درجة التأسيس فقد سمحت بظھور خطّ مواكب راجع مضامين 

  التراث من خالل تحقيقات في المدّونة التفسيرية واألصولية والكالمية.   
نقدّي  ھذه المساعي التمھيدية لھذا الجيل األّول وإن ظلّت متأرجحة بين  طابع تكييفي وآخر 

فقد كانت تعمل على إقامة تمايز واضح مع الخط السلفي الحديث الذي انطلق في القرن الثالث 
عشر ھجري/ التاسع عشر ميالدي من منطقة نجد ثم اتسع إلى جھات مختلفة من الجزيرة 
العربية و خارجھا. مواجھةً لھذه الدعوة التي أسسھا الشيخ محمد بن عبد الوھاب قصد إحياء 

ر الديني وتحريره من االنحرافات االعتقادية والسلوكية كانت جھود الجيل األول الضمي
الممھّدة للجديد ال ترّكز على التصحيح العقدي والمذھبي لإلسالم. ما كانت توليه بعض 
المجامع و النخب اإلصالحية في تركيا والھند ومصر وبعض جھات الغرب اإلسالمي من 

لمنھجية مع النزعة االنكفائية للسلفية الحديثة. موقف الجيل األول عناية ال يلتقي من الناحية ا
كان في تباين واضح مع تلك النزعة المقتصرة على استعادة المقوالت اإلسالمية عبر 
التواصل مع الموروث الديني الخاص الُمعرض كل اإلعراض عن القضايا المستجدة في 

لمي ومقتضياته المعرفية. في عبارة موجزة كان البالد اإلسالمية فضال عن البناء الفكري العا
  لّب االختالف فكريا بين بواكير التجديد والخط التراثي.

  ھذا التوّجه السلفي كان ينطلق في فكره من مبدأين : 
ُن من الرجوع إلى األصل الممثّل  -1- نقاوة األصول بما يتيح إحداث اختزاالت زمنية تمكِّ

  للنقاء.
اإلنسان قائمين على عالئق دينية أساسا. إنھا رؤية ثيوقراطية  فاقدة  تصّور للمجتمع و -2-

  لكل حّس تاريخي تختزل مجاالت المجتمع و حركيته في البعد األخالقي الديني فحسب.
  مقابل ھذا كانت الجھود التجديدية األولى تعمل فكريا على :

جتماعي و بضوابطه إذكاء الحّس التاريخي وذلك باعترافھا بالمجال السياسي اال -1-
  الخاصة. 

إثبات ما لإلنسان من استعداد للوصول إلى الحقائق عن طريق الدليل بما يجعله قادرا  -2-
على استيعاب إيجابيات اآلخر و إعادة النظر في القيم والمفاھيم اإلسالمية من زاوية حاجات 

  العصر.
ذاتي الذي أفقد الھوية الخاصة مثل ھذا المسعى وضع خطوطا أوليّة تواجه القصور الثقافي ال

  ) . 6مصداقيتھا و فاعليتھا (
لكن ھذه الجھود على أھميتھا لم تتجاوز في مسعاھا التجديدي الحّد التكييفي المستسيغ لألفكار 

  العصرية المقلّص للفجوة بين منھج التفكير و الواقع الكوني الجديد. 
فس القصور الثقافي بالتأكيد على أن جاء بعض التحديثيين إثر ذلك بنزعة نقدية واجھت ن

الرجوع إلى األصول يكون لنقد الماضي والحاضر القريب مع التأكيد على أن المشكلة قائمة  
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في خصائص الفكر الذي يحمله العربي بما يجعله مفارقا لخصائص اإلنسان المعاصر في 
ثة في علوم اإلنسان العالَم. لكن ھذا المنزع رغم إفادته من المناھج والمفاھيم المستحد

والمجتمع لم يتجاوز أفق الحّس التجديدي أي أنه ظل  أضعف من أن يجعل التراث بعيدا عن 
االنطواء على التقاليد. إنه لم يتمّكن في موقفه النقدي من جعل المنظومة الثقافية و إمكانياتھا 

  ية تاريخية جديدة.الكامنة تتسع في أفقھا الزمني و قيمھا إلنتاج ھويّة معاصرة ذات راھن
  
  إقبال والطور التأسيسي  

رغم ھذا فإن األربعينات من القرن العشرين وما تالھا شھدت معالجة تجديدية عربية كانت 
األولى من نوعھا إذ أبرزت جيال ثانيا كانت سمته البارزة متمثلة في بناء فكر نسقي يسمح 

الذي  - 1386/1966تـــ.  –ين الخولي لمفھوم التجديد أن يحقق وضوحا أكبر. بدا ذلك مع أم
تحدث عن التجديد في الدين وفي علومه باعتماد معالجة من داخل التراث تستند إلى مناھج 

أصدر النادي الذي يقوم عليه الخولي مؤلفات في ھذا االتجاه من مستحدثة. فعل ذلك عندما 

  ).7أشھرھا : "مناھج التجديد في النحو والبالغة والتفسير "(

ھر بعده في الخمسينات مؤلَّف : " المجددون في اإلسالم من القرن األول إلى القرن الرابع ظ
أن  يثبت  -عبد المتعال الصعيدي  وھو أحد تالميذ اإلمام محمد عبده -عشر" . حاول مؤلفه

أن اإلسالم يتسع للتجديد باحثا في النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ما يؤكد ذلك. انتھى 
األثر إلى عدم التعويل على فكرة المھدي المنتظر وأنه على المسلمين أن يضعوا " بدلھا ھذا 

  ). 8فكرة المجدد المنتظر لينھض بھم في ھذا الزمان"(
لم يتجاوز الصعيدي في كتابه الطابَع التكييفي للتجديد الذي واصل به أعمال الجيل األول مع 

إلى العودة إلى أصول الدين وينابيعه. كان ذلك  قرب من الخط السلفي المقاوم للبدع الساعي
إيحاًء بما اعترى التوّجه اإلصالحي من تبديل اعتمده رشيد رضا لوجھة مدرسة األفغاني 

  وعبده.
في نفس ھذه الفترة ظھرت عالمة فارقة معلنة عن بروز الجيل الثاني وذلك من خالل ترجمة 

).  9"تجديد التفكير الديني في اإلسالم"(كتاب "محمد إقبال " إلى العربية تحت عنوان : 
يمكن أن نعتبر ھذا المؤلَّف المساھمة الحاسمة في الدفع بالمفھوم التجديدي إلى السياق 

  التأسيسي والخروج به نھائيا من حالة االستھجان وما صاحبھا من القلق والغموض. 
طرح على النخب العربية كان "محمد إقبال" المفكر المسلم األول في الفترة الحديثة الذي 

مسألة التجديد من الداخل الثقافي قصد تأسيس لھا قائم على فكر نسقي يعمل من أجل 
الوصول إلى آليات إنتاج معرفة جديدة عبر حركة تبادل وتداول بين فكر قديم له تاريخيته 

  وفكر جديد له راھنيته.
ين باعتبار أن الفكر العربي و لم يلق الرواج أو النقاش المطلوب -رغم ھذا  –لكن الكتاب 

اإلسالمي كان يواجه في الخمسينات و في العقدين المواليين طروحات مغايرة في المضمون 
  والمنھج لإلشكالية التي رّكز عليھا إقبال.

مع السبعينات ظھرت معالجات عربية تسمح بإعادة النظر في التأسيس التجديدي لمحمد 
ھما ما انتھت إليه المدرسة اإلصالحية من تراجع بسبب إقبال. ساعد على ذلك عامالن أول

تنامي أھمية فكر الحداثة وظھور اإلصالح بمظھر االستالب للغرب. ثانيھما المأزق الثقافي 
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والفكري الذي انتھى إليه التيار التحديثي المؤكد على الربط بين التخلف واإلسالم و القاطِع 
  مع التراث والرافض ألي انتظام فيه.

دأت المحاوالت الفكرية العربية تعبّر عن درجات متفاوتة من التفاعل مع مقوالت محمد ب 
) وبصورة أجلى مع  محمد 10إقبال التجديدية . ظھر ذلك نسبيا مع ھشام جعيط في تونس(

). ثم بدأت بعض المراجعات الھامة لرموز الخط 11عزيز الحبابي في المغرب األقصى (
  ام به طه حسين وزكي نجيب محمود. التحديثي من أبرزھم ما ق

) و فھمي 14)  و محمد أركون (13) وعابد الجابري(12برزت بعد ذلك كتابات حسن حنفي(
)  و أبو القاسم حاج 17) و طه جابر العلواني (16) و عبد الحميد أبو سليمان (15جدعان (

عالقة جديدة مع  غيرھم لتحدد ) و20يحيى محمد () و19) واإلسالميين التقدميين (18حمد (
التراث وبمناھج معاصرة كانت على اختالفھا مدينة لما ابتدأه من قبُل محمد إقبال من 
ضرورة إعادة تركيب الفكر الديني بما يفضي إلى تقديم تفسير جديد غير إيديولوجي لمقولة " 

لوغھا اإلسالم صالح لكل زمان ومكان" أي قائم باألساس على أنساق معرفية جديدة ال يمكن ب
  دون رؤية للعالَم مختلفة جذريّا.

ما ميّز ھذا الجھد التجديدي ھو اعتماده على ما حرص على تحديده إقبال عبر ضوابط 
  موضوعية متصلة بثالثة مستويات متكاملة : المبادئ و المفاھيم و اإلشكالية المركزية.         

  أما المبادئ فھي:  
وذلك بالعودة إليھا ليس بوصفھا تحقق أساس  إلغاء مقولة موت الثقافة الكالسيكية -

نھضة ولّت ينبغي بعثھا كما كانت بل لكونھا تساھم في بلوغ ھدف ھذا الطور وھو 
  االلتحام الناجح بشروط الوعي العالمي الجديد.

التخلي عن فكرة توقف مصير مجتمع من المجتمعات على نظام اجتماعي وسياسي  -
لألزمة على أنھا موجودة في الواقع فقط وليس في  تميّز به تاريخيا ذلك أنه تشخيص

  فكر تلك الشعوب  وفي بنيتھا المعرفية.
رفض الحتميات التاريخية بالتركيز على الوعي التاريخي من جھة واالھتمام بقيمة  -

  األفراد الفكرية والتربوية والروحية المحققة لقّوتھم ضمن مجتمعاتھم من جھة ثانية.
فإّن طور  التجديد التأسيسي أعاد النظر في جملة منھا وذلك تواصال مع أما من جھة المفاھيم 

خطى إقبال الذي لم يتردد في صياغة جديدة لبعض منھا اعتبرھا مفاتيح إلجرائية تتطلبھا 
  اإلنسان. –الذات   - الشريعة -النبّوة -الفترة المعاصرة وذلك مثل : الدين

د وھي المتعلقة بالمعاصرة أو كما صاغھا إقبال في ثم تأتي مسألة اإلشكالية الرئيسية للتجدي
  آخر فصول كتابه تحت عنوان : ھل الّدين أمر ممكن؟ 

المقصود ھو إمكانية بلوغ المسلمين درجة معرفية تتيح إنتاج عقل أصولي و كالمي متفاعل 
زھم مع الحداثة المعرفّية والفكرية دون االنقطاع في اآلن ذاته عن الخصوّصيات التّي تميّ 

  ثقافيا في تمثّلھم للحياة.
  

  التجديد أو الذات المعاصرة   
حين نقرأ ما كتبه المجددون العرب منذ ربع قرن ونقارنه بما كتب من أدبيات طوال القرن 
السابق ندرك مدى التحّول الذي عرفه الخطاب اإلسالمي في قضاياه ودالالته الفكرية 

  ). 21والمنھجية(
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أيا -أھّم ما يالحظ في ھذا التحّول الذي دّشن الطور التأسيسي الھادف بلوغ المعاصرة أنه 
فقد وقع الحسم في قضية التراث التي  -كانت طبيعة المنھج المقترح لتجديد الخطاب الديني

  كانت مثار جدل  واسع طوال عقود من القرن العشرين. 
ماضي و بقصد تحصين الھوية إنما تحّول لم تعد إشكالية التراث مطروحة ضمن دائرة ال

التراث إلى مبحث ضروري يتطلب دراسة فكرية وحضارية لكونه كيانا فاعال في الواقع 
  وطاقة يتولد عنھا وعي معاصر .

لم يعد االرتباط بالماضي تركة ثقيلة وإرثا عائقا عن التطّور بل صار الزمة من لوازم 
لمسلمين طرقا مبتكرة في التفكير واالتصال بالتاريخ االنتقال النھضوي ومدخال يفتح أمام ا

  وتفھّم ما يجري في المجتمعات المعاصرة.
  ما كان لمثل ھذه " الثورة " في التصّور أن تتحقق لوال بروز عنصرين:   

أولھما أنه ال تناقض بين مقولة الدين الخالد وبين مقولة التجديد ألنه ال تناقض بين الدين  -
  كر اإلسالمي الذي ھو تفاعل بين عقل المسلمين و ديناميكية الوحي ومقاصده. كوحي وبين الف

 تجاوز فكرة الصدام بين الشرق والغرب أو اإلسالم والماّدية ألنه اتضح أن  ما -ثانيھما  -
يجمع بين الشرق والغرب أكثر مما يخالف بينھما وأن المواجھة التي نشاھدھا تتغذى من 

  المسلمين وعالَم الغربيين على السواء.  شروخ عميقة تشّق عالَم
أفضى ھذا الوعي المعاصر إلى نتيجة أساسية تتعلّق باستعادة المثقف والسياسي وظيفتھما  

  وصنعه. الفاعلة والحيوية في توجيه التاريخ
لقد أّكدت تجارب الدول العربية الحديثة وما انتھت إليه من تعثّر سياسي وتعطّل في تصّور 

ستراتيجية أھمية العنصر الثقافي في الممارسة السياسية وفي الحراك االجتماعي. البدائل اال
لقد اكتشف السياسي أنه تحّول تدريجيا إلى إداري أسلم أمره إلى نخب "تكنوقراطية" عاجزة 

  عن اإلبداع ألنھا صيغت في نظام فكري أحادي مقّر بحتميات تاريخية. 
حاكما أو –ت العربية الحديثة تّعّذر على السياسي عندما زالت حرية المثقف من المجتمعا

أن يقف على الرؤى المختلفة في تحليل الواقع و ما يمكن أن يُقترح له من حلول  -معارضة
  وأن يُتََخيَّر منھا ما يكون أصلح وأقدر على التغيير .

للثقافي بذلك يكون منطق التجديد الرامي إلى المعاصرة ھو في أھم جوانبه إعادة االعتبار 
  ليس على أنه ذو أولوية معرفية فكرية فقط بل لصبغته العملية الحضارية.

إن ارتباط التجديد بالثقافة ھو إعادة إنتاج للسياسي ألنه إحياء للممارسة التي تتطلب 
  تحيين التجربة التاريخية للمجتمع.

م يربط بين ھذه إعاقة السياسي العربي اليوم تتمثّل في أنه غدا إدارةًَ◌ وحكًما وحسب فل
  اإلعاقة وما حصل للمثقف من تھميش وإقصاء أفضيا إلى التفويت الثقافي . 

أّما رھان التجديد ففيه انطالق من أن الثقافة ھي طريقةُ حياٍة تشمل كل أنماط السلوك وأنھا 
تتطور وتزدھر بقدر ما تأخذ على عاتقھا تطوير المجتمع وإبداع صيغ يواجه بھا معضالته 

فة . ما انتبه إليه الجيل الثاني من  التجديديين ھو أن غياب المعاصرة في المجتمعات المختل
العربية أّدى في جانب منه إلى فقدان الثقافة الخاصة تحّكمھا في واقع الناس وسلوك 
الجماعات بما أتاح المجال لما ُعرف بـــ"الغزو الثقافي" الذي ال يعني إالّ قصور الثقافة 

  حقيق صدقيتھا في أرض واقعھا. الذاتية على ت
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أما في الجانب اآلخر فإن التجديد يمّكن السياسي في العالم العربي مما كاد أن يفتقده نھائيا في 
العصر الحديث من سلطة مرجعية تعيد صلته العضوية بالواقع وحراكه بعد أن اتسعت 

  الفجوة بينھما. 
في ھذا الطور التأسيسي إنه على اختالف  عند ھذا الحّد يمكن القول في تحديد معنى التجديد

مشاريعه ومناھجه  يعني تفعيل الثقافة الخاصة حتى يصبح المسلمون واعين بزمانھم ناجعين 
  في مساھمتھم فيه. 

ذلك ھو  التجديد : إنھاٌء لمرحلة" ال تاريخية الفكر العربي " ومباشرة العرب والمسلمين 
عد الحركة العقلية اإلنسانية أي نھاية التقسيم الديني قضاياھم ومعتقداتھم وأفكارھم ضمن قوا

  األخالقي للعالَم. 
بھذا المعنى يكون مفھوم التجديد قد استقر على داللة تميّزه عن اإلصالح وعن االجتھاد و 
عن التحديث في آن واحد. إنه أعقد من اإلصالح الذي يعني استيعابا إليجابيات اآلخر يتّصل 

جتماعية والسياسية وأشمل من االجتھاد الذي ال يعدو أن يكون تغطيةً بتطوير المؤسسات اال
لمستجدات العصر  عن طريق حلول شرعية  يجمع فيھا بين القديم النافع والجديد الصالح؛ 
وھو أكثر تجّذرا من التحديث الذي يقتصر على استيراٍد للحضارة توطينا لھا  قصد اكتساب 

  التاريخ. الفاعلية والولوج من جديد إلى 
التجديد ھو تصّور مختلف للثقافة والھوية يخرجھما عن دائرة الماھيات المتعالية  ليضعھما 

  في سياق حراك الواقع ومتطلباته. إنه مشروع ذو بعدين أساسيين : 
مؤسساتي يمّكن نخب المجتمعات العربية من الكفاءة والتحرر واالنسجام  - بعد داخلي -

  نقسام.مما يبعدھا عن التبعية واال
فكري يؤسس لوعي بديل يحقق عالقة جدلية بين الذاتية والعالمية واألنا –بعد إنساني  -

واآلخر تجعل الثقافة المحلية قادرة على اإلبداع وتمّكن من االندراج في ثقافة عالمية 
  بالمعنى التعددي للكلمة مما يجعل الحضارة العالمية أكثر إنسانية. 

  
  

  كَمثَل الفيل ...  

من مراحله األولية إلى ما آل إليه في   د حديثنا عن خطاب التجديد في الفكر اإلسالمي أكّ 
مرحلة التأسيس على جملة من العناصر كان من أھّمھا العنصر الثقافي. ما نريد أن نختم به 
ھذا البحث يتعلّق بذات العنصر وبمفھوم من مفاھيمه األساسية التي تتيح استيعابا أكبر 

للظاھرة التي نحن بصددھا. ما نقصده من مفاھيم التحليل الثقافي ھو مفھوم ونفاذا أعمق 
ھناك تغيير في رؤية العالَم لدى الجيل الثاني من  " رؤية العالَم "والتساؤل ھو : ھل

المجددين للخطاب اإلسالمي؟ كيف ينظر ھذا الجيل إلى اآلخرين من شركائھم في عمارة 
ن والمجتمع واإلنسان في تقديم اإلجابات التي تقّض العالَم؟ كيف تساھم نظرتھم للكو

مضاجع اإلنسان المعاصر اليوم؟  إلى أي حّد تتنّزل تساؤالتھم في السياق اإلنساني العام 
  وھمومه الفكرية والوجودية؟ 

ال نبالغ في القول بأن ھذا المفھوم يمثّل أعسر اختبار يمكن أن يتعّرض إليه التجديد في ھذه 
أسيسية. ذلك أن الفكر اإلسالمي حتى مع الجيل الثاني من المجددين ظل ضمن المرحلة الت
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دائرة اإلجابة عن حاجات الملّة. لقد حصر التجديد في رھان للذات المسلمة في عالَم جديد 
دون التفات إلى بعد الذات اإلنسانية وما تواجھه من أزمة. إنه بقي في ھذه القضية تحديدا 

لة الثالثية و إطارھا المرجعي التقليدي الذي يتميّز من بين ما يتميّز عاجزا عن تجاوز المقو
  دار الصلح.  -دار الحرب–به بتقسيم العالَم إلى ثالثة فضاءات: دار اإلسالم 

ما يجعل ھذه القضية اختبارا قاسيا للتجديد والمجددين أن المجتمعات تخوض اليوم مرحلة 
ولوية فيما يعرف اليوم بصراع الثقافات أو حوارھا. اكتست فيھا المسألة الثقافية صبغة األ

الثقافي والرمزي بخاصة ذا أھمية قصوى في تحريك التاريخ  -لقد غدا العامل االجتماعي
فلم تعد البنية الفوقية شيئا ثانويا أو تابعا في كل الظروف للبنية التحتية وإنما أصبحت 

  مھمة وذات استقاللية نسبية بل وحاسمة أحيانا.

ن التحّدي الذي تطرحه العولمة على المجتمعات اإلنسانية دون أن تقّدم لھا ما يساعد على إ
) . 22الجواب يمكن أن نختصره في تساؤل: " كيف يمكن أن نعيش سويّا و مختلفين ؟ "(

إن كان ھذا ھو سؤال العصر وإن كنت بؤرته ومركزه يتصالن بـــ"رؤية العالَم"  فال مفّر 
قضية " التعددية " الثقافية والدينية و الفكرية فضال عن السياسية  من بحث جديد في

  داخل مجتمعاتنا وخارجھا. 

عندئذ ال بد لخطاب التجديد أن يسأل ھل يمكن اعتبار المقولة الثالثية وما تستبطنه من 
  عالقة مع المخالفين قائمٍة على القّوة والغلبة، متناسبةً مع متطلبات العصر والواقع؟ 

يواجه التجديد الديني ھذه الرؤية المحددة التي انتقلت إليه من التاريخ االجتماعي كيف 
  الخاص؟ 

ھل ھذا التصّور ھو عنصر من المميزات الثقافية " األصيلة" التي من حق كل ثقافة أن 
  تحتفظ بھا رغم اختالف المعطيات المحلية والعالمية؟ 

ي العالمي الجديد اعتنت بعض النخب حرصا على معاصرة تستلزم االلتحام بشروط الوع
الفكرية المسلمة بالموضوع فبحثته بدرجات متفاوتة األھمية. لعل من أبرز من خص 

األوروبي " طارق رمضان" في كتابه " دار -الموضوع بالدرس المفصل المفّكر المسلم
المؤلف  ). في ھذا األثر المنشور بالفرنسية منذ أكثر من ثالث سنوات ينطلق23الشھادة" (

الزمنية  من سؤال المعاصرة فيقول: كيف يكون المرء مخلصا لرسالة اإلسالم في الحقبة
الشخصية، ما  المعاصرة؟  فضال عما ھو واجب على كل واحد من المسلمين في حياته

  المطلوب من مجتمع يعرِّف نفسه على أنَه "إسالمي"؟

ب أن يعتبروا أنفسھم في دار حرب ثم يواصل:  ھل ينبغي على المسلمين المقيمين في الغر
يحيط بھم العدوان ؟ تتوالى بعد ذلك الفصول لتقدم الجواب عبر منظور جديد اختار له 
طارق رمضان اسم "دار الشھادة " علَما على فضاء جديد يكون فيه المسلمون المتمتعون 
ھم بصفة المواطنة  شھداء على الناس مثبتين لمن حولھم طبيعة قيمھم و خصوصيات

  الثقافية.  
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"دار الشھادة " منطلق لرؤية غير تقليدية تُمتَحن فيھا صدقية مشاركة المسلمين في عالَم 
ال يمثلون األغلبية العددية و ال يريدون االستئثار فيه بفرض رؤية تحّول حقبة من الحقب 

  التاريخية إلى منظومة فكرية و اجتماعية مرجعية لإلنسانية في كل العصور.

ا المسعى يقوم على اعتبار التجديد تحّوال مزدوجا : ھو تحّول مع الذات وتحّول في مثل ھذ
  فھم اآلخر ومعه يصبح الدين عامل وفاق وتصالح عوض أن يكون أداة صراع وتناٍف.

ھو توّجه يلتقي مع مشغل غربي يعمل من جھته على نحت رؤية جديدة للعالَم  تتجاوز أزمة 
  ي بما يھدد الحضارة اإلنسانية باالندثار. المعنى وتشظّي الوعي البشر

التي صدر فيھا كتاب" دار الشھادة" صدر في الواليات المتحدة كتاب :  2004في نفس سنة 
   .)James Sire)  (24(  لــ جامس سير) Naming the Elephant( " تسمية الفيل و رؤية العالَم كمفھوم " 

أضخم الحيوانات، لتشخيص أحوال العالَم اليوم في ھذا العمل يستعير المؤلف صورة الفيل، 
ومدى حاجته إلى رؤية يصوغ من خاللھا تصّورا جمليا وفھما للعالَم بأكمله يمّكنانه من حّل 

  . معضالته
الفيل يشكو نتيجة تطّور مذھل لمعارفه و معلوماته من انعدام رؤية ترّكب من كل  /ھذا العالَم

  لعلوم المختلفة نسقا جامعا وروحا ناظمة.ما توصل إليه من كشوف في مناحي ا

تلك ھي الحاجة الحيوية التي أفصح عنھا "جامس سير " في كتابه اآلخر الذي ألّفه قبل ثالثة 
  The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog( عقود تحت عنوان "الباب الموالي للعالَم"

منذ منتصف القرن العشرين عندما طالبوا بمنھج ھو نفس الھّم الذي عالجه بعض الغربيين  ). 
توقيا   )  pluridisciplinarité /interdisciplinarité(معرفي يرّكب بين مختلف التخصصات ويفاعل بينھا

  ). 25فتعّذر التواصل بين ساكنيه ( من شّر الوقوع في محنة برج بابل الذي تعددت اللغات فيه

خطاب الديني ھو إعادة اكتشاف الذات وفق شروط من ھنا جاز لنا القول إن تجديد ال
الوعي العالمي الجديد المتميز بمناھجه المعرفية وليس اإليديولوجية وھو  لذلك تحّول 
نوعّي في البنية الثقافية و الفكرية و االجتماعية  للمجتمعات العربية. ليس التجديد الذي 

المجتمع القديم، إنه نھاية  غايته المعاصرة مجرد تراكم كمي لمستجدات تنضاف إلى
وضع اإلنسان في سياق تاريخي ووجودي أشمل، يعيد العالقة بينه و االغتراب الحضاري ب

بين محيطه الكوني. ذلك ھو التحّدي الذي ينبغي أن يجيب عنه جيل ثالث من التجديديين، 
   جيل يحقق بالفكر اإلسالمي نقلة من االھتمام الِملِّي إلى األفق اإلنساني. 
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  سوسيولوجيا البداوة والمجتمع العراقي
  بين علي الوردي وابن خلدون

  

  فالح عبد الجبار
  
  «ان تستحكم فيھا دولة قلّ  وطان الكثيرة القبائلاأل»
  «الرياسة في اھل العصبية»

  ابن خلدون
  
  

ة في ون تاريخ البداكيدة. مع ذلك فإ، من التاريخ كله، فھي في رحلة أفول أج البداوة، عالمياً تخر
غابر بين التالحم بما ألفناه في بطون الكتب من تالزم  إيانا ة مذكراً العراق يطرق األبواب بشدّ 

  ھل العصبية.إّن الرياسة في أو بوجيزة العبارة، القانون الخلدوني القائل: القرابي والتسيّد، أ
ن يعيد للقاعدة أ ،، وعلى مدى عقدين ونيفتقريباً  لقد حاول سوسيولوجي عراقي، منذ نصف قرنٍ 

اجتماعية  لمحات»ساس: الوردي، في كتابه األالخلدونية بعض حضورھا، نعني به الدكتور علي 
. في ھذه االطاللة مسعى لرؤية المقاربات والمباعدات في «من تاريخ العراق الحديث

  سوسيولوجيا الماضي وسوسيولوجيا الحاضر، ونقاط تقاطعھما.
II  

مقاربته المجتمع العراقي نقطة انطالق خلدونية: صراع البداوة نه يتبنى في يقول الوردي أ
  والحضارة.

ن ظھر االثنان في نه وجد منذ أإلى اقصاه. أي أيمتد عنده، في الماضي،  ع ن ھذا الصراإ
الحضارة، وھما في صراع الخليقة. فالصحراء، حسب قوله، تنتج البداوة، والبقاع الخصيبة تنتج 

نفتح . لكن دورة الصراع الخلدوني المستديمة ت1حتى ھذه اللحظة الوجود إلىن ظھرا متصل منذ أ
المدينة. بتعبير آخر  إلىحادية: سيادة روح البداوة وانتقالھا حتى عند علي الوردي، على ھيمنة أ

ن الوردي يوقف ابن خلدون على رأسه، ألسباب جد وجيھة سنراھا الحقا. ان الدورة الخلدونية، إ
ً  كما نتذكر، دورة   .مغلقة، بل محددة اآلماد سلفا

III  
تبدأ الدورة باستيالء الجماعة البدوية المتالحمة بأشكال الوالء القرابي (العصبية)، على الملك 

لھذا االختراق من قطبھا المضاد بالعنف. فالسالح،  (المدينة، او الحاضرة). ال تملك المدينة رداً 
بحكم استقرارھا واسلوب معاشھا بالذات. لكن  والشجاعة، والتماسك، عناصر ال تنتمي اليھا

نھا. وبذا تزيل عنه م المدينة تنتصر على البدوي بأن تزيل عنه صبغته البدوية وتجعله واحداً 
العصبية، تنزل  أنيابزالة بإنھا تستخدم سالحھا الخفي: الثروة، نعيم العيش. ومكامن قوته. إ

  اكم. وتبدأ دورة جديدة.المدينة عقابھا بالبدوي وتفتح طريق دماره كح
قوى في بادية)، في تنظيم العنف، ولكنھا أضعف من غريمتھا (الفي ھذه العالقة تبدو المدينة أ

  نتاج الثروة والرفاه. ويحارب كل طرف بأدواته المتاحة.تنظيم إ
IV 

، واإلنتاجشكال التنظيم، ة، عند ابن خلدون، يشمل القيم، وأالتضاد بين البداوة والحضار إن
 عالمان متعاكسان. إنھماخالقية، لخصال السيكولوجية، واألوا
 

                                                 
  ة بالعراق.باحٌث أنثروبولوجيٌّ من العراق. له دراساٌت في النَُخب الدينية، والقبيلة والدول  
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  الحضر  البدو

  الخير إلىقرب أ -
 الشجاعة إلىقرب أ -
 الكل مسلح -
 الكل مسؤول عن المدافعة عن المال -
 الشجاعة -
 سوارطلقاء بال أ -
 باإلقناعالردع  -
 سطوة الرياسة من وقار الكبار -
  املةشالشجاعة والبأس سجايا  -

  بعد عن الخيرأ -
 د عن الشجاعةبعأ -
 عزل (عسكر الحاكم مسلح)الكل أ -
الحاكم المدافعة عن المال  إلىوكلوا أ -

 والنفس
 سواريحتمون باأل -
 اإلخافة -
 الردع في المدينة بالعنف   -
 خافةسطوة الحاكم باإل -
  2تكسر بأس اھل الحضر اإلخافة -

  
IV  

نھا تستولي فاعل/المنفعل. إلن تضاد البداوة والحضارة الخلدوني، في حركة دائبة. البداوة تمثل اإ
ال تستطيع مقاومة ھذا االغراء، وتسقط في  كونھاعلى الحاضرة، ألن ثراء ھذه االخيرة مغر، 

ضياع العصبية،  إلىالترف، والترف  إلىالملك، والملك  إلىعصبية البداوة توصل وفخه. 
  وبالتالي ضياع الملك.

ً  40اجيال، وعمر كل جيل  3تدوم ھذه الدورة    .عاماً  120فيكون عمر الملك  ،عاما
قع من ذلك تستحكم فيھا دولة. انظر ما و أن الكثيرة القبائل قلَّ  األوطان»ن ويالحظ ابن خلدون أ

كثرة العصائب »ما فيھا من  إلىاشارة  «ولھذا العھد... اإلسالمول بافريقية والمغرب منذ أ
ا من نما كانت حاميتھ، وال الشام، إولم يكن العراق لذلك العھد بتلك الصفة». ويضيف «والقبائل

  .3«وأمصارھل مدن فارس والروم والكافة دھماء أ
V  

الجزيرة، بتجدد الصراع  إلىالمشرق  إلىفريقيا لمنطقة العربية الممتدة من شمال ألماذا امتازت ا
  الحواضر؟ إلىالدوري، المندغم بالطھرية الدينية، والمندفع من البادية 

ً حاولت السوسيولوجيا   له: من ابن خلدون واستكماالً  المعاصرة االجابة عن ھذا السؤال انطالقا
، لصالح pastoralismوالدائرة الرعوية  agriculturismاختالل التوازن بين الدائرة الزراعية 

ن نمط العيش المنطقة المعتمة. معروف أ إلىقرب ھذا القول المجرد قد يلوح أ إن. 4األخيرةھذه 
: ساسية في ذلك العھد الالتكنولوجيعته بالذات، الملكات العسكرية األكم طبيالرعوي ينمي، بح

ً  يضاً سرعة الحركة، وخفة االنتقال، وأ لتجنب  أم، القدرة على الھرب، سواء لتفادي القتال تماما
انتاج وسائط الحرب ھذه فھي جزء من  إلىن الرعوي ال يحتاج خوضه في نقطة غير مواتية. إ

  الدعة والطمأنينة، بل يحمل سالحه في الحل والترحال. بأسوار عيش محتمياً حياته. وھو ال ي
 (البدو الرحل)... الكل )اإلقطاعية(كما في أوروبا وال وجود لنبالء مختصين بالفنون العسكرية »

تستطيع انتزاع السالح منھم... وإن كان لديھم  خرىالسالح. وال وجود لقوة ميليشيا أ يحمل
  .5«ما عاجزون عن نزع سالح القبيلة او ال يبدون رغبة كھذهالزعماء إ ءن ھؤالزعماء، فإ

با على وورأفريقيا وغيابھا في إن طغيان البداوة في شمال أ قالساب ويرى جيلنر صاحب المقتبس
تباين الوزن النسبي لالقتصاد الرعوي واالقتصاد الزراعي في  إلىالسواحل المقابلة يرجع 

  المجتمعين.
في الجانب اآلخر،  «قطاعيالخيار اإل»في ھذا الجانب وسيادة  «الحل القبلي»ة من ھنا سياد

  كوسيلة لتنظيم القوة الحربية.
المستقرة أيسر. فالقطعان متحركة ن تنظيم القوة للسيطرة العسكرية على المجتمعات الزراعية إ
  ما الحقول فال!أ
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ً إن القبائل البدوية التي تعتمد قواھا العسكرية على مساھ بأعلى  مة الذكور الراشدين، تتميز عمليا
  نسبة من المساھمة الحربية من بين سائر الجماعات، وھي بھذا المعنى تجمع حربي.

و بتعبير أدق القدرة على الحربية ھو القدرة على الحركة، أ ن الشرط األول للحياةويرى جيلنر أ
لفرار باستخدام ثروتھا نفسھا قادرة على االفرار. وھنا تبرز الحركية العالية للقبائل الرعوية. فھي 

غارة على قطعان نمي شروط استمرارھا بتطوير فن اإلوھي ت .بل، الخيل، المتاع الخفيف)(اإل
  .6المواشي، المتنقلة، والتكاثر طبيعياً 

ليھا قوة التالحم الناجمة عن روابط الدم. تنضاف إإن مصادرة قوة البدو كجماعة حربية، 
ران الخلدوني) تبدو مستحيلة في العھد الزراعي، من دون سلطة مركزية الحضارة (= العم

مساك رية (العنف المنظم القادر على اإل(الملك). والملك من دون العصبية، الناظمة للقوة القس
بزمام الملك) شبه محال. بھذا المعنى تبدو البداوة ليس فقط نقطة انطالق الحضارة (تحول البدو 

ن الحضارة شرط مسبق النھيار اللحمة أساسي الستمرارھا، مثلما أ شرط االستقرار) بل إلى
  القرابية، أي تفكك العصبية الخلدونية.

ن ، جوھر رؤيته للشرط االجتماعي لإلنسان ھو ھذا: إن جوھر سوسيولوجيا ابن خلدونإ»
امن للتضالشروط المسبقة الالزمة لنشوء الحضارة تتعارض بالكامل مع الشروط المسبقة الالزمة 

  .7«القبلي
في العصر الزراعي في توازن مضطرب، عجزت خالله  إن تعايش القبائل والمدن ظل مستمراً 

عتقاد الخلدوني بأنه المدن عن السيطرة على البوادي. وكان الثبات النسبي لھذه العالقة مصدر اال
  زلية ال فكاك منھا وال خروج.ازاء ظاھرة أ

لقانون الخلدوني، /الزراعي، لاإلسالميول خرق، في العصر نت أالواقع إن الدولة العثمانية كا
  ساسي لدورة الملك.خرق للقانون األ

ً ن، قبائل بدوية، رعوية، ملتحمة بألقد اندفع العثمانيو لكل مقتضيات  واصر العصبية وفقا
ا في ومتطلبات التحليل الخلدوني. واستولوا على الملك، في الجيل االول. وقام الجيل الثاني، كم

  النموذج الخلدوني، باالنفراد بالملك.
ً  ,ولكن  120ضعاف األجيال الثالثة (أ 4, دامت سلطة آل عثمان قرابة للحسابات الخلدونية خالفا
 ً ا تحفھا الھاوية ولم تسقط على يد البوادي، ول تخومً لتي وضعھا السوسيولوجي العربي األ) اعاما

  ا للعقوق العثماني!با). فيوور(أ بل على يد قوة صناعية عاتية
وا رية. فالعثمانيون، مثل غيرھم، جاؤھذا العقوق. لن نجد الجواب في المؤسسة العسك ما سرّ 

قبائل رعوية (محاربة) على غرار ما فعل العرب المسلمون االوائل، وكما فعل العباسيون من 
  بعدھم، او البويھيون فالسالجقة.

فصل االرستقراطية العسكرية عن  صبح لزاماً ى أتب الملك وحصل االنفراد به، حتن استوما أ
د، بما في ذلك نشاء جھاز عسكري من العبيبالسلطان، أي إ فّ لقبيلة، عن نظام القرابة الذي يحا

ن جھاز العنف ھذا غريب عن قبيلة الحاكم، وعن المجتمع، وھو يدين من غير المسلمين. إ
  بوجوده لشاريه.

من الترك وفصله عن السكان.  نشاء جيشإ لعھد العباسي:ن حصل في اسبق لمثل ھذا الترتيب أ
حصل الشيء ، ولم ي8ن الدولة العباسية سقطت للديلم بعد فترة، كما يقول ابن خلدون نفسهبيد أ

  ن البوادي، والقبائل البدوية استمرت في الوجود على سابق عھدھا.ذاته للعثمانيين، رغم إ
VII  

  البداوة في ھذه الحقبة التي خرقت القاعدة الخلدونية.لمس مشكلة  إلىن علي الوردي يأتي إ
 األمور أخذناذا يمي والعسكري، لم ينقطع بالطبع، إالصراع بين البداوة والحضارة بمعناه القف

بمعنى غارات القبائل المستمرة على الحواضر، بما في ذلك بغداد، والتمردات القبلية المتصلة، 
بائل، مما جعل التجارة شبه مستحيلة، وھي مقياس ھام للتوازان عدا عن النفوذ الحربي الفعلي للق

  .9واألريافبين المدينة 
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قول، فما من ن صح الإ «زوبعة في فنجان»فورات موضعية، ال تعدو عن  األمثلةولكن ھذه 
واحدة منھا استطاعت أن تھدد سلطة المركز، ناھيك عن أن تقلبه، كما حصل أيام ابن خلدون. 

العالقة بين الحاضرة والبادية، لدولة العثمانية دشنت عھد البارود. لقد قلب المدفع ا أنذلك  مردّ 
ة بين المدينة وقالع النبالء في ر العالقف سير الدائرة الخلدونية، مثلما إن ھذا المدفع غيّ وقوأ
  با.وورأ

بل ھو عكسه مفھوم الوردي لتضاد الحضارة/البداوة ال يشبه، على ھذا، التقابل القطبي الخلدوني، 
 ً  إلىشكال تنظيم، تطغى على المجتمع، وتنتقل ھي نظم قيم وأالبداوة ھنا عند الوردي  إن. تماما

فيھا، بل لتدوم في صورة: ثأر، وغزو، ودخالة، وغسل عار واالنغالق في  المدن، ال لتنحلّ 
  المحلة). عصبية محلية (المدينة، الطائفة،

لحضارة الخلدوني بصورة تناشز اجتماعي بين حضارة نتاج صراع البداوة/اإن الوردي يعيد إ
بدو  إلىلكن ھذا التناشز لم يعد، حسب رأيه ھو، نتاج انقسام المجتمع  ؛حديثة، وحضارة تقليدية

  .10وحضر، بل ثمرة احتكاك المجتمع كله بالحضارة الغربية
مامه ن، وليس أمركز، ليس وراءه سوى التوحش السابق للعمراكان المجتمع الخلدوني يقف في ال

  سوى صورته الذاتية.
بين حضارته الذاتية، التقليدية،  ، فيقف حائراً نتاجه خلدونياً لمجتمع الجديد الذي يعيد الوردي إما اأ

  سوار.ة اآلخر، الحديثة، التي تخترق األالتي تتمزق وحضار
اع الخلدوني، معالجة ھذا المركب الفريد تمت بقران منھجي جمع فيه الوردي مفاھيم علم االجتم

  .11بمفاھيم علم االجتماع الحديث الغربي، وبالتحديد علم النفس االجتماعي ونظرية التحديث
VIII  

استقراء المكونات السوسيولوجية للمجتمع العراقي  إلىيلج الوردي عبر منھجية نسبية/وضعية 
  من حفر تاريخي يشمل العھد العثماني في العراق كله.

يخية التي تشكل الذات العمليات التار إنھمية: منھجي بالغ األ جانب إلىذه تحيلنا نقطة االختيار ھ
وتنظيماتھا االجتماعية (محالت،  ة،ينظامھا القيمي، وتصورھا لذاتھا، ونظمھا الثقافو االجتماعية

ن ما ال نھاية في الزمان. وأ إلىلخ)، ال تمتد ناف، طرق صوفية، قبائل، مالئية، أفندية... إصأ
  أبعد من عدة قرون. إلىالجمعية، في ھذا العھد، ال تمتد الذاكرة 

، 12البدوي، والصراع العثماني/الصفوي يحدد الوردي سمتين أساسيتين في العراق: سيطرة المدّ 
  .«ھل السنةنزاع طائفي شديد بين الشيعة وأ»ن وما جره، حسب تعبيره م

، وھو االخير، كان عھد العثمانين المد البدوي في الالوردي، دون وسائل قياس واضحة، إ يؤكد
الحروب). وتوقف قرأ: تعاقب الفتوحات (إ إلىويعزو ذلك  «شد وطأة من جميع العھود السابقةأ»

صبية القبلية والقيم البدوية من الع إلىااللتجاء  إلىھل المدن، من جراء ذلك واضطر أ»العمران، 
 أوالتكتل،  إلىشائر الصغيرة الع»مثلما اضطرت  «وأموالھمرواحھم أجل المحافظة على أ

  .13«اتحادات قبلية كبيرة إلىاالنضمام 
مع ضعف الدولة المركزية،  و ھيمنة القيم البدوية تتناسب طردياً بتعبير آخر ان نمو البداوة و/أ

  وضعف الحواضر.
ار سوت تنتج نظامھا الدفاعي الذاتي، فإن الحواضر تحتمي باألاذا كانت القبيلة بحكم تركيبھا بالذا

(جمع: محلة)  «المحالت»عن الخارج، وتحتمي عناصرھا من بعضھا البعض وراء ابواب 
نه قوة الحماية ، او القبضاي اللبناني). إالموصدة، التي يقف على رأسھا: الشقي (الفتوة المصري

  الذاتية للمحلة، وقوة العدوان الخارجي على المحالت االخرى.
مراء. ولكنھا، بقدر  يعرضھا الوردي ھنا، واقعية وحقيقية بالااللتحام (العصبية) التي  أشكالن إ

مر بالمقارنة الخلدونية، تقف على طرفي نقيض مع التصور الخلدوني لعوامل ما يتعلق األ
  االلتحام.

IX  
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ذوبان ھذا ن ابن خلدون مشغول، بل مھموم بمسألة االلتحام البدوي، فھو يكاد يأسى لواقع إ
صبية البدوية. ولم ير ابن الحواضر عنده، كما رأينا، فاتكات بلحمة الع نااللتحام في الحواضر. إ

غير صلة الرحم تشكل مادة للترابط البشري. وھو في ھذا، كما الحظ  أخرىية صلة خلدون أ
جيلنر، نقيض دوركھايم الذي انشغل ھو اآلخر، خالل فترة من حياته، بدراسة عالقات االلتحام 

ما القائمة على ضعيف، أ «اتحاد ميكانيكي»ة بأنھا ئمة على القراببين البشر، فصنف تلك القا
ن االلتحام . إ«االتحاد العضوي»عليھا تعبير  طلقل الحديث، واالعتماد المتبادل، فأتقسيم العم

ما االلتحام العضوي . فالكل متشابه. أالميكانيكي يعتمد على التماثل الوظيفي وتقسيم العمل البسيط
  اير الوظيفي وتقسيم العمل المعقد وما ينجم عنه من تبعية متبادلة.فيعتمد على التغ

لمدينية، الحديثة، عند دوركھايم ن عوامل االلتحام اوبصرف النظر عن طبيعة كل صنف، فإ
  .14قوى من عوامل االلتحام التقليدية، القديمةأ

العثماني، ال يضع أي مفاضلة بين علي الوردي، في حدود معالجته للعراق في العھد  إنويبدو 
لبدوية، بل يرى داة ھدم للعصبية اوي والحضري، وال يرى في الحواضر أشكال االلتحام البدأ

  الحواضر وجعلھا عوامل تماسك للجماعات الحضرية. إلىخيرة إمكان نقل ھذه األ
  شكال التالحم؟أكيف يمايز الوردي 

ويتجلى في  ) حضري،2ية (االلتحام القرابي)، (لقبلقائم على العصبية ا ،) بدوي1ھناك نوعان (
ثالثة مستويات متدرجة (أ) المحلة، (ب) العصبية البلدية (للبلدة او المدينة)، (ج) المستوى 

  الطائفي.
  .ى بتحليل محتواھا كثيراً عنشكال من التالحم بلغة التعداد الحسابي، وال ييدرس الوردي ھذه األ

شكالھا بمثابة واقع طبيعي معطى، وقائم. أما العصبية الحضرية بأنده، العصبية القبلية تبدو ع إن
الطائفة... إلخ. وبھذا  أبناءو على لخارجي: نشوء عدوان على البلدة، أالخطر ا إلىالثالثة فتعزى 

. فالجماعات ن ھذا التفسير ضيق جداً أن عوامل التالحم عنده خارجية، وليست بنيوية. نرى فإ
عالوة على  ابة تنظيمات ذات وظائف اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية،الحضرية كانت بمث

ام ن يكون نظبوجه العدوان الخارجي. وال يعقل أعني الحماية الذاتية ، أ«العسكرية»وظيفتھا 
ً التحام»و أ «عصبية»العالقات الذي نسميه  ً ناجم «ا واحدة تتعلق بالخطر الخارجي عن وظيفة  ا

  ھمية ذلك.رغم أ
شكال ھذا التالحم الضيق، المتشظي اھتمام الوردي بوضع أ إلىة ھذا التحليل الناقص ترجع علّ 

segmentaryن يولوجية، سواء القومية التي ترى أيد، في موضع الرد على الخرافات األ
رات التاريخية التصو أم، األبدوالى  األبدزلي، من (العروبة، العراق) أ «األمة إلىاالنتماء »

  .15و حتى السابق عليهي الجماعي المغاير للوعي الطبقي أشكال الوعتي تلغي أالضيقة ال
شيء، وانكار وجود التراتب االجتماعي الھرمي شيء  وبالطبع فإن توكيد وجود الوعي الجماعي

ً  ماً الطائفي) سلّ  أوو المحلي، (القبلي، أ «الوعي الجماعي»ي قلب آخر. ونجد ف من القيم  متدرجا
  تب ويحميه.يعكس ھذا الترا

بين ن القبائل تتباساواتية في قلب القبيلة ال يلغي أبوية، المد العصبية القبلية، والعالقات األن وجوإ
ن التجارة تقف في مرتبة إ ، الزراعة، فالحرف اليدوية.األغنامبل، في المھن: التجارة، تربية اإل

 األخيرينھؤالء ن أياه) وصحاب الش(أ «الشاھية»مربو اإلبل يضعون أنفسھم فوق التقديس، و
ً  األخير الصنف يزدرون الزراع، وزراع الرز يحتقرون زراع الخضرة، وھذا من  يتطير ھلعا

  حقر. ممارسة حرفة يدوية. فھي األ إلىاالنحدار 
للعالقات بين القبائل، ھو تراتب  ، أي ناظماً ھذا السلم المتدرج من القيم/المھن، الذي يبدو خارجياً 

ً العالم القديم ، ثم األصنافساء دن: اإلشراف، السادة، نقباء التجار، رؤآخر في الم . ونجد تراتبا
  العوام.
و للفرد غير منتجة، ارتفع شأنھا، وتسامت. انت الوظيفة االجتماعية للجماعة أنه كلما كويبدو أ

  وكلما اقتربت من تماس الجسد باشياء الحياة، انحطت وازدريت.
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 في ثبات األبناء إلىنھا تنتقل من اآلباء مغلقة، وانغالقھا سّر ديمومتھا. إمھنة ثابتة، ن الوظيفة/الإ
) المغلقة براعتھا المھنية، أكانت روحية (علوم (النقابات األصناف ور، وتطِّ  رفيةحِ ال صنافاأل

م دنيوية فظة، (حرف يدوية)، ثقافتھا الذاتية. وتوسم المھنة بميسم ثقافة خاصة دين، تجارة) أ
و (تالزم صياغة الذھب والصابئية، أ ھب) مثلما يصبح الَمعلَم الثقافي دالة للمھنة(دين، مذ

  لخ).الصيرفة واليھود.... إ
ً لقد قدم لنا الور ً  دي وصفا ، لألسف، الطرق أھمللكنه  جتماعيةاال تلبعض ھذه المتعضيا بديعا

بل انحالل سُ  أھملا كم 16المريد) إلىالصوفية، بوظائفھا المتعددة وتراتبھا الخاص (من القطب 
، أي زوال تقسيم العمل القديم (المغلق في اصناف) ونشوء تقسيم العمل 17ھذه المتعضيات

فراد صبيتھا الذاتية، والثاني يلتصق بأد عيلتصق بجماعات تولّ  األول، )أسماليرال( المفتوح
  لخ).نقابات مھنية أو عمالية... إ حزاب،في جماعات جديدة (أ أنفسھمينظمون 

X  
  العصبية الجديدة إلىن العصبية القديمة م

يتتبع الوردي، في سبق سوسيولوجي، انحالل الھويات الصغيرة، وتشكل الھوية العراقية خالل 
، عام الثورة التي اختلط فيھا الوعي الجديد بالوعي القديم، النھب بالتمرد، والھياج م1920عام 

  بالثورة.
بلي الطبيعي، وتحويله التدخل في نظام التمثيل الق أوالً : مريناإلنجليز فشلوا في أن يرى الوردي أ

تمع في تلك الحقبة: نسيا المجلجفشلھم في اجتذاب انت والثاني، والنفوذ اإلداريةات نيبقوة التعي
بحكم المكانة السامية للمعرفة الدينية، والثانون بحكم ثقافتھم  األولون ،18فنديةالمالئية واأل

  السياسية الحديثة.
إثارة الجماھير من الشعراء »الوردي أن ھذين الصنفين من العارفين، أكثر قدرة على  يؤكد
يطالعون الصحف ولھم اطالع سابق على شؤون السياسة العالمية وعلى » فاألفندية، «ابوالكتّ 

ن معلوماتھم كانت سطحية محدودة، ولكنھا كان ات الجغرافية والتاريخية. ال شك أبعض المعلوم
ً  تعد في ذلك ً  الزمان علما   .19«عظيما

ً فواھھم لھذا كان الناس يفتحون أ»   . «فنديعندما يتحدث األ إعجابا
ولى لمثقف الكلمة الحديثة المطبوعة، ولنمو سلطة المعرفة الدنيوية، بموازاة النبتة األ بإزاء إننا

ية للطوائف سوار العزلة السرمدواندماج االثنتين سيخترق أسلطة المعرفة المتسامية (الدينية). 
ن الوردي وسكك الحديد، والكلمة المطبوعة. إوالقبائل. وسيجد في خدمته خطوط التلغراف، 

 يام ثورة العشرين مركزاً ديد بين قبائل ومدن وقرى العراق أيتحدث عن التفاعل االجتماعي الج
  على فحواه: تكوين الھوية الجديدة (العراقية)، دون ادواته: وسائل االتصال الحديثة.

دة. لقد كان ھذه الحقبة من تاريخ العراق تشھد التمايز بين المقدس والالمقدس في عالقة جدي
 إلى أقصاهمن  اإلنسانعالم  شياء في ھرم يقف ھو في الذروة منه، مخترقاً المقدس يقيم نظام األ

  اقصاه.
الكلمة المقدسة ا بقوة شياء والسيطرة عليھمن قدرته على اكتناه األويكتسب المقدس سموه، وقيمته 

و بعضه، بظھور عن رقعة الفعل الجماعي أ نحساروطقوسھا. إن احتكار المقدس سيبدأ باال
فتوازي فعالية فعالية ھذه المعرفة  أمافندية. الالمقدس الجديد وحامله: طبقة األالمعرفة الدنيوية، 

  .20ھكذا يلوح أو، ثم تقلب الھرم القديم عاليه سافله، والً المقدس، أ
XI  

  و دريئة مانھايمسبية المعرفة أن
واجه الوردي، ذو المنھج الوضعي، وھو يضع سفره في السوسيولوجيا التاريخية للمجتمع 

م في المالحق ه، سواء في المقدمات اإليضاحية، أالعراقي، حيرة كبرى يشي بھا في ثنايا كتاب
  التنويھية.

ات المتعضية التي تختم على الماضي بخاتم التحيزات االجتماعية، المستبق إزاء أوالً  ونجده ھياباً 
و ھذا النظر من موشور األيديولوجيات. في ھذا الحال، أ إزاء الحاضر، كما نراه متردداً 
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ليھا بال سبية مانھايم التي يعلن انتماءه إالمغطس. لم يجد الوردي من دريئة منھجية سوى ن
  .21مواربة

ن ھذا السؤال يلح ا الذي يضمن دقة المراقبة؟ إب والحدث المراقَب؟ مما ھي الصلة بين المراقِ 
وراق الماضي بأھوائه في التاريخ االجتماعي، وھو يقلب أعلى الوردي، كما على أي باحث 

  المضطرمة، وتحيزاته.
جزئية بطبيعتھا. فالواقع، كما يقول الوردي، مركب من جماعات. من ھنا  ن النظرة االجتماعيةإ

وال أي جزء،  إلىعبير آخر تغدو الموضوعية غير ممكنة بالنسبة النظرات الجزئية. بت «تعدد»
ب خارجي يقوم به الباحث المنفصل عن الجماعات يعود بالوسع تصور الموضوعية إال كمركّ 

، أسير نظرة ن الباحث نفسه ال يقع، ھو اآلخرن، يتساءل الوردي، ما الذي يضمن أالجزئية. ولك
طبيعة المجتمع نفسه. فھناك مجتمع مغلق (الزراعي،  إلىحالة القارئ جزئية. يجيب عن ذلك بإ

  التقليدي)، وھناك مجتمع مفتوح (الصناعي الحديث).
شياء ال وجود نويم المغناطيسي بحيث يرى المرء أوحسب تعبيره، تخلق البيئة المغلقة ما يشبه الت

ية داخل المجتمع التعددية في الرؤون الوعي الجماعي، في البيئة المغلقة، ميثولوجي. لھا. إ
صد مكانية لراتية. في المجتمع المفتوح، ھناك إالمغلق ناجمة عن عزلته، وھي بالتالي نسبية ذ

ب مانھايم الذي يستعيره الوردي، أشبه بھرم متعدد ن الواقع، حسالموضوع واالقتراب منه. وبما أ
ن ة من الھرم؛ وبما أمختلف ھاً وجُ ماعات المتصارعة في المجتمع ترى أن مختلف الجالجوانب، فإ
فھي  جماعة من ھذه الجماعات فإن ھذا التصور لن يتيح للحقيقة أن تقدم نفسھا، إلىالفرد منتم 

  .22متشظية ومتعارضة
الناجمة عن االنقسام االجتماعي، أي  تعارض، ھو تجاوز للنسبية الذاتيةن تجاوز التشظي والإ

  ئات دنيا وفئات عليا.ف إلىانقسام انماط التفكير باالنقسام االجتماعي 
بعض المراقبين في المجتمع  بإعطاءنفسھا،  إلغاء إلىن نسبية مانھايم تخلي المكان، في ثناياھا، إ

القدرة على التحرر من روابط االنتماء االجتماعي مثل كبار المفكرين. لكن ھذا التحرر يتم بفضل 
ما النسبية التي إمكانية تجاوزھا. أ تماعي عينه. ويبدو أن نسبية مانھايم شاملة، شأنالوضع االج

يبلور الوردي مالمحھا فتبدو عصية على التجاوز في المجتمع المغلق، وممكنة التجاوز في 
  المجتمع المفتوح بفضل انفتاحه بالذات.

يستعين الوردي بمانھايم على صروف تحيزات الجماعات الصغيرة في المجتمع العراقي، فتغنيه 
 ً   الواقعة الواحدة من عدة زوايا. على اإلطالل: منھجيا
في ساحة فكرية مكينة  ن تفسح له مجاالً ن لنسبية مانھايم المعلنة وظيفة أخرى عند الوردي: أبيد أ

توزعت فيھا مراكز القوة في الستينات على نحو خاص: الدولة البعثية تھيمن على المؤسسات، 
) يمارس نفوذه على المجال الفكري. في السابقة اركسي (بصورة الماركسية السوفييتيةوالفكر الم

راد ھذا التقابل الذي ال فسحة فيه، أ ھذا التقابل ال تخرج منه المؤسسات خاسرة في العادة، ووسط
يرعى نبتة خاصة به، نبتة تقوم على المغايرة، وعلى حقه في ھذه المغايرة. بتعبير  أنالوردي 

  ھذا الرائي الكبير. ھي وجھة نظره؛ ر من وجھة نظر. تلككثتكون ھناك أ أنراد ر، أآخ
مضمرة. لقد حذرنا منذ ول: ابن خلدون. وترك البداوة في خاتمة عمله نسي الوردي أستاذه األ

ولى من مغبة المضمر: البداوة ال شعور جمعي يستبطنه المجتمع، رغم نشوء الصفحات األ
لمفزع. في حقبة الغدو من بل في فيئھا. ونسينا نحن ابن خلدون، ودرسه ا ،23العصبية الجديدة

. «ملك مكين» إلىالحضارة، التي ما تزال جارية، يمتاز االنتقال بالصعاب ويحتاج  إلىالبداوة 
ً  ،ن عوامل االلتحام الحديثة ما تزال، بعدُ إ  وئيداً  واھنة فتزحف البداوة الخبيئة، المضمرة، زحفا

رحاب التسيد  إلىدوية المنھارة) قرأ من القرى البالجماعي الوردي (إ «عورالالش»من زوايا 
  ه في عينه.بغداد) فتواجه الشعور وتفقؤ –قرأ: الجيش المكين (إ

  العصبية! أھلِ في  الرياسةّ  إنّ لو صحا ابن خلدون اليوم على واقع حالنا لھتف: ألم أقل لكم 
                                                 

 .298علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، دار كوفان، الجزء االول، ص  -  1
 .أخرى، ومواضع 114-111و 33ابن خلدون، المقدمة، القاھرة، دار الشعب (بال تاريخ)، ص  -  2
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  منھج اإلباضية في معالجة
  مشكلة الذات والصفات 

  جمال رجب سيدبي
  
  
  : إشكالية المنھج عند اإلباضيةالً أو

ا  ين علين رق يتع ة من الف ال ريب أن إشكالية المنھج من أخطر األمور في البحث العلمي، ولدراسة مذھب أو فرق
  .التقاط مثل ھذه القواعد المنھجية التي تساعدنا في تفھم آرائھا

اً  -ومن ھنا تبدو أھمية أھم معالم التفكير عند اإلباضية وأھم خصائص ھذا النھج، سيما  ا قلت آنف مع وجود  –كم
ورن األمر  ا ق درس والبحث والتمحيص، إذا م د من ال ى المزي ا زالت في حاجة إل العديد من الدراسات التي م

ة و نبالدراسات التي دارت حول المعتزلة واألشاعرة والماتريدي ة، وم رق الكالمي رھم من الف م غي ا نحاول  ث فإنن
ا  ى م وج إل ى نستطيع الول دي حت ذا المذھب الفقھي والعق راث ھ ى ت ا عل ذه اإلشكالية من خالل وقوفن معالجة ھ

  نصبو إليه.
 من أھم القواعد المنھجية التي تنشدھا اإلباضية، قاعدة المرونة والتسامح، وأعتقد أنھا من المرونة والتسامح: -1

ة، وإن  رق األم ة سائر ف أھم القواعد التي توصل إلى اليقين، فاإلباضية ترى وجوب المرونة والتسامح في معامل
ا  بلغ الخالف بينھم وبين غيرھم ما بلغ إذ لم يتجرءوا قط على إخراج مخالفھم من الملة، وقطع صلته بھذه األمة م

ان  دام يدين بالشھادتين وال ينكر شيئاً مما علم من الدين ل ـ وإن ك بالضرورة بغير تأويل، أما من استند إلى التأوي
ً أوھى من نسي ة  ج العنكبوت ـ فحسبه تأويله واقيا ع ربق ة، وخل رة األم له من الحكم عليه عندھم بالخروج عن حظي
  .1الملة من عنقه

داتھم، وعلى ھذه القاعدة بنى اإلباضية حكمھم على طوائف األمة التي زاغت عن الحق وجانبت الحقي ة في معتق ق
 ً م يكن  فكانوا أشد احتياطا في إخراج أحد منھم من الملة بسبب معتقده ما دام مبنياً على تأويل نص شرعي، وإن ل

ل  ن الرحي وب ب ر محب ام اإلباضي الكبي ار اإلم تد إنك ا اش لتأويله أساس من الصحة والحظ من الصواب، ومن ھن
امعتين الذي حكم بشرك المشبھ بن اليمانعلى ھارون  التين ج ك رس وب في ذل أ محب ة وخروجھم من الملة، وأنش

ضمنھما حججه الداحضة لرأي ھارون، وجه إحداھما إلى إباضية عمان وثانيھما إلى إباضية حضرموت وأطبق 
  .2وتخطئة ھارون هالرأي اإلباضي على تصويب

ذي آمنت اإلباضية بأن الطريق العقلي يعضد الطريق الشرعي  العقل والنقل: -2 ان الشرع ھو األصل ال وإن ك
ول: هللا ذلك نبذوا يعول عليه، وبناء على  د يق دما يتحدث عن التوحي ام الجيطالي عن اً، فاإلم التقليد وراءھم ظھري

ى  ع الصفات عل ذلك جمي قديم لم يزل وال يزال وال يجوز ذلك في غيره، وتقول: عالم ال يجھل وقدير ال يعجز وك
ال؛ ألن هللا  ذا الح ا–ھ ورى:  -لىتع ِميُع البَِصيُر}(الش َو السَّ ْيٌء َوھُ ِه َش ْيَس َكِمثِلِ ول: {لَ هُ 11يق ُم لَ ْل تَْعلَ ) و {ھَ

ل أن هللا ال يشبھه 4)، وقال: {َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفُواً أََحٌد}(اإلخالص: 65َسِميًّا}(مريم: ) فثبت بدليل الشرع وشاھد العق
  .3ت، وال فعلشيء من األشياء في اسم وال صفة، وال ذا

ي  زع العقل ل المنضبط بضوابط الشرع، في حين أن المن ى العق لقد التقت اإلباضية مع الماتريدية، في نظرتھا إل
ة أن  ذھب، لدرج ھم للم ي تأسيس ا ف وا منھ ي انطلق ة الت ن األصول الخمس اً م ده انطالق اوز ح د ج ة ق د المعتزل عن

د ذھب  -وھو من ھو في مجال التفسير  -الزمخشري  ً ق ذه األصول  شططا ى ھ اده عل في تفسيراته نظراً العتم
م 4كمنطلقات في التفسير ق العل ه: طرائ ة بقول ذه الحقيق ى ھ المي عل دين الس ور ال ام ن د اإلم . وفي ھذا الصدد يؤك

ا يجده اإلنسان في نفسه،  ثالثة: أحدھا: العلم المحض كإدراكنا أن الواحد نصف االثنين. وثانيھا: الوجدان وھو م
ذا قسماً وعبَّ  ان ھ ا ك بغض، وإنم ر عنه بعضھم بالحس الباطن كإدراكنا الجوع والشبع واأللم والراحة والحب وال

ياء:  ا: الحس الظاھر وھو خمسة أش برأسه؛ ألنه ال يتوقف على غيره من الطرق فالعقل وغيره فيه سواء. وثالثھ
ة أحدھا: السمع وھو يدرك األصوات، وثانيھا: البصر وھو يدرك األل وان، وثالثھا: الشم وھو يدرك الروائح الطيب

والنتنة، ورابعھا: الذوق وھو يدرك الحالوة والمرارة والحموضة ونحوھا، وخامسھا: اللمس وھو يدرك الخشونة 
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ل  ة من الحس والعق ا مركب والليونة واليبوسة والرطوبة واللزوجة. وزاد بعضھم طريقاً رابعاً ھي التجربة وجعلھ
ك  بأن شاھد الحس ببه وزاد ذل رة بس ل وال عب ا: وھو داخل تحت العق ه، قلن ل ب د أخرى فقضى العق رة بع ذلك م

 ً   .5البعض أيضاً طريقاً خامسة وھو النقل قلنا: وھو داخل تحت السمع أيضا
ه  ذي يترتب علي وا في الوجوب ال ة اختلف ه: إن األئم ه بقول ا ذھبت إلي ة فيم وعلى ھذا النھج ينقد السالمي المعتزل

ه، الث ل إدراك ى العق ا خفي عل ين لم ا مب واب والعقاب، فذھب المعتزلة إلى أن العقل ھو الموجب لذلك والشرع إم
ل  ا يخالف العق رد الشرع بم ى الشرع، أي ال ي ل قاضياً عل ون العق راھم يجعل ه فت وإما مؤكد لما ظھر للعقل علم

افق وال وھو مذھب باطل قائله  -تعالى–عندھم فترتب على ذلك وجوب مراعاة الصالحية واألصلحية على هللا  من
  .6ألنه ال ينكر الشرع أصالً  مشرك

د ذھب التأويل:  -3 ذھبت اإلباضية إلى التأويل في مجال قضايا الصفات وھي في ھذا لم تكن بدعاً من األمر، فلق
إن  ا ف ن ھن ة، وم اعرية والماتريدي ة واألش رق اإلسالمية كالمعتزل ن الف د م ل العدي ى التأوي ى إل أ إل اإلباضية تلج

م  ى المحك ابه عل رآن يحمل المتش التأويل في حدود ما تسمح به اللغة وفي ضوء المعايير المعتبرة، ففي تفسير الق
و يفسر  لم، فھ ل أس ة فالتأوي ة العقلي ؤمن الطاق فيؤول المتشابه على ضوء ما يدل عليه المحكم، فإن لم تكن عند الم

بيالً؛ ك س ى ذل رآن ال يضرب بعضه بعضاً  القرآن ما استطاع إل َولَـْو َكـاَن ِمـْن ِعْنـِد َغْيـِر اللَّـِه َلَوَجـُدوا ِفيـِه {ألن الق
وھذا ما أكد عليه اإلمام المحروقي بقوله: فاحذر أن تغتر بقول الملحدين بلفظ ظاھر  7)82(النساء:}اْخِتالفًا َكِثيًرا

ول هللا ى ق م أن معن ا، واعل ة فيھ ة اللغ ة حقيق ر معرف الى- اآليات بغي هُ : {-تع ُ نَْفَس ُرُكُم هللاَّ ذِّ ران}(َويَُح ) 28:آل عم
دم  ى ع ا حرصوا عل ل، وإنم م ينكر اإلباضية التأوي ذا ل ات. لھ ه نفس كنفوس المخلوق يس ل ه ل ه؛ ألن د عقوبت يري
ي م تلتق ن ث ه وم ع في ة التوس نھم لمغب اً م ه؛ إدراك ة إلي دعو الحاج ا ت ذر فيم تخدموه بح ل، واس ي التأوي ع ف  التوس

  .8اإلباضية مع الماتريدية واألشاعرة في ھذا الجانب
ة التي وجه  نقد قياس الغائب على الشاھد: -4 ھذا الدليل من األدلة التي شغلت علماء الكالم وھو أيضاً من األدل

ة وھو في أصله  دارس الكالمي ه معظم الم د عرض ل م الكالم، ولق اريخ عل إليھا سھام النقد بعنف وضراوة في ت
اس بأنمفھوم  ه، ويعرف األصوليون القي تغلوا ب رع » هأصولي فقھي وظفه األئمة المجتھدون واش م الف ناد حك إس

وه  ،9«إلى األصل للتساوي في علة الحكم اه األصولي وطبق اس بمعن اء الكالم أخذوا القي ولكن الخطورة أن علم
ذا، على مجال الصفات واإللھيات في علم الكالم ونشأ ما نشأ من مشكالت جرت ا لكھم ھ ادات لمس لعديد من االنتق

رع  ا دام األصل والف اً م وفي ھذا الصدد ذھب حسن الشافعي يقول: القياس الفقھي قد يكون مشروعاً ومبرراً تمام
ذا  ق ھ ار تحق ة الختب ائل المختلف دينا الوس م، ول تحقاق الحك ي اس ؤثر ف ي الوصف الم ة، أي ف ي العل تركين ف مش

ة، فكيف يمكن التحقق من اشتراك الوصف فيھما من خالل ما يعر ا بالنسبة للمسائل اإللھي ة، أم ف بمسالك العل
  يترتب على ذلك؟!! الغائب والشاھد في وصٍف ما أو في حكمٍ 

ك  -تعالى–وھل يجوز للعقل أن يطبق المقوالت اإلنسانية على ذات هللا  ال ؟!! تل ا من صفات وأفع وما يتصل بھ
فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من أصول الفقه، وغاب عنھم أن كل ھي أزمة القياس الكالمي ومع ذلك 

ال  ة أو أفع ائع المادي ين بحث موضوعه الوق تان ب ه، وش ق في ذي يطب ع الموضوع ال نھج يجب أن يتناسب م م
  .10المكلفين، وآخر موضوعه ذات هللا الذي ليس كمثله شيء

  ي على ھذه الحقيقة ويوجه انتقاداته لھذا المسلك فيقول:وفي ھذا اإلطار يؤكد اإلمام نور الدين السالم
  هـــه وصـف مخلوقـاتــجاز علي          هــه فـي ذاتـــلو أنـه مشـاب

  في الكل ما لذلك الوجه انتمى          اــإذ كل شبھين بوجه لزم
ه شبه وال -تعالى-ويعلق: ھذا البرھان نفي األشباه عنه  و المصرح به في قوله: ليس ل ان ل ر، وصورة البرھ  نظي

ان الشبه متصفاً  -عز وعال-أن للمولى  ى ك ه مت مشابھاً في ذاته لجاز عليه جميع ما يجوز على مشابھه، وبيان أن
الى جسم ال  ه تع ول المجسمة: إن ك ق ال ذل ك الصفة مث الزم تل ا ي ر بم ك الغي ره اتصف ذل ا غي بصفة وشابھه فيھ

ان جس ه إذا ك ام، وجوابھم: أن ً كاألجس أن يتصف بالصفات الجسمانية من طول وعرض وعمق ونحو  يجب ما
ام  ان ونحوه؛ ألن األجس ره من المك اً لغي ه محتاج ذلك، ومتى ما جاز عليه ھذه الصفات وجب أن يكون محاطاً ب

ى  اً استدل عل الي نظري ان الت ه مفتقرة إلى المحل، وھذا معنى قول الناظم جاز عليه وصف مخلوقاته، ولما ك ثبوت
ومعناه أن المتشابھين إذا تشابھا في وجه من وجوه الشبه وجه أن يتصف كل  ،لخ...إقوله: إذا كل شبيھين بوجهب

ابھين دون اآلخر  ا في بعض المتش ا فوجودھ منھا بالصفات المالزمة لذلك الوجه؛ ألنه ھو العلة في االتصاف بھ
  .11تحكم
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اء  وبھذا كانت اإلباضية متنبھة لخطورة قياس الغائب على د علم ر موضوعية عن ائج غي ه نت الشاھد الذي كانت ل
اوتون في  الكالم، فالمعتزلة أخطئوا في قياس هللا على اإلنسان، فرأوا أن اإلنسان ال يفعل إال لغاية، وأن الناس يتف
ه إلي ة، وأن يوجه أعمال ه غاي د أن تكون ل ا الب ة. ف ان أصح غاي م ك ان اإلنسان أعدل وأحك ا ك ا الغايات وكلم ھ

و  م، ول ذا الحك ا من ھ ا يمكنن م من هللا م نا نعل الزم فلس يس ب ل ل ى األق وفاتھم أن ھذا القياس ليس بصحيح، أو عل
كانت له غاية كما يقولون، فكيف نجرؤ على القول بأن غايته من أفعاله ھي الغاية التي تخضع لھا عقولنا ثم نفسر 

  .12غاياته من أعماله بھذا التفسير اإلنساني؟!!
رأي:  -5 ول ال ي قب د والتمحيص ف الم النق اء الك د علم ف اآلراء عن ى مختل ت عل د وقف ب  أن اإلباضية ق ال ري

روز  دو أن ب د وتمحيص، ويب د نق اً إال بع ل رأي والفالسفة، وكان لھم موقف ورأي، والمالحظ أن اإلباضية ال تقب
د آل و ال يرتضي التقلي رز سمات المذھب اإلباضي فھ د الحس النقدي من أب م ق لكاً، صحيح أنھ راء اآلخرين مس

ةتأثروا بالمدارس الكالمية األخرى من المعتزل ة، لكن ثم أثير  ة واألشاعرة و الماتريدي ة الت ين عالق ر ب رق كبي ف
ى صحة  ل عل رھم، وسوف أدل اة آلراء غي والتأثر باتجاه ما من اتجاھات ھذه الفرقة أو تلك، وبين التقليد والمحاك

اتما أدعي، فاإلمام ن م الجزئي ه ال يعل ال جمھور الفالسفة من أن ا ق ه م ينا بقول . 13ور الدين السالمي ينتقد ابن س
الى، فسقط  ه تع وق ل كذلك ينقد األشاعرة بقوله: ال شيء في الوجود عندنا إال خالق ومخلوق، فجميع ما سواه مخل

و القول بالواسطة كما ذھبت إليه األشاعرة: من أن صفات ذاته ليست ھي ھو وال دلولھا فھ ا م ا: أم ره قلن  ھي غي
  .14عين ذاته تعالى وأما ألفاظھا فھي مخلوقه له تعالى فال واسطة

أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن النقد والتمحيص في قبول الرأي بدا واضحاً أنه من أخص خصائص 
  ھذه المدرسة.

  مولعون  بإثباتھا، وتنزيھه تعالى عن مشابھة الحوادث. أولى اإلباضية عناية خاصة بقضية التوحيد، فھم ثانيا:
ات ويعرِّ  ى إثب ه عل در ب م يقت دون، وھو عل ن الم ى الف ه  بمعن د اصطالحاً بأن المي التوحي دين الس ف الشيخ نور ال

  العقائد الدينية مكتسبة من أدلتھا اليقينية.
 ً ا ا ذات ه والتصديق بھ ى وحدت ادة بمعن ود بالعب راد المعب ه  وشرعاً: إف اك ذات تشبه ذات يس ھن االً، فل وصفات وأفع

ه اإلشراك  دخل أفعال اً وال فرضاً، وال تشبه صفاته الصفات، وال ي تعالى وال تقبل ذاته االنقسام ال فعالً وال وھم
ة عن  ذوات وال معطل ر مشبھة لل ات ذاٍت غي ل:ھو إثب باً .وقي ره كس ى غي اً وإن ينسب إل فإن الفعل له سبحانه خلق

  .15الصفات
انيھم،  ع مع ق وجمي رب سبحانه عن الخل راد ال اه إف د فمعن ا التوحي اً: أم وھناك تعريف آخر يعزز ما ذھبنا إليه آنف
ات، في فعل وال اسم وال صفة  فحقيقة المعرفة به سبحانه أن نعلم أن األشياء ال تشبھه وال يشبھھا في جميع الجھ

ى وال ذات؛ ألنه لو أشبه شيئاً من األشياء ولو في أق ذا أوجب عل ك الصفة، فلھ ه العجز من تل دخل علي ل ل ل القلي
  .16المكلف أن يعرف حقيقة الوحدانية ويصفه بما يليق به من الصفات

ان  و ك ه ول ومن ثم  فإن اإلباضية تذھب إلى أن معرفة هللا فرض واجب على كل عاقل بالغ من اآلدميين ال عذر ل
انفي قيعان البحور، أو  كان في الفيافي البع ك واضح، والبرھ د هللا -يدة أو القفار المنقطعة، والدليل على ذل  -بحم

اد، ھو  ه االعتم ذي علي د ال بيّن نيّر الئح من طريق الشرع ومن طريق العقل. أما من طريق الشرع فأصل التوحي
ه شيء وھو السميع البصير يس كمثل ذ }أن تعرف هللا أنه واحد {ل ه وھ د عرفت ذه الصفة فق إذا عرفت بھ ان ف ا بي

ق هللا  متميزاً◌ً  عقالً  -تعالى–رأس التوحيد ... وأما طريق العقل فال يخص ذلك إال من رزقه هللا  ا خل ه فيم يتفكر ب
  .17مما يعجز الوصف عن صفته

 دليل الخلق )أ(
ي،  ين النظر القرآني والمنطق العقل ل يجمع ب الق، وھو دلي ى الخ ات عل ق أو المخلوق تستدل اإلباضية بدليل الخل

ه السالم-الشيخ المحروقي: انظر بعين عقلك إلى آيات القرآن الكريم .. انظر في جواب إبراھيم  فيقول حيث  -علي
قال فيما حكى هللا عنه (ربي الذي يحيى ويميت) لم يصفه إال بأفعاله من إحياء الموتى، وإماتة األحياء، ولم يصفه 

  .18تية وال غير ذلك من الصفاتفي جھة فوقية وال تحالبطول وال بعرض، وال صغر وال كبر و
ال  ذه الجب ق في ھ ا خل ومن ذلك خلق جميع الجبال الرواسي التي أرسى بھا األرض أن تميد بمن فيھا لتستقر وبم
ك  ا في ذل الرواسي من العيون الجارية، واألشجار المختلفة األلوان والطعوم، فھل يقدر على ذلك أحد غيره؟!! أم

  .19من له عقل؟!!دليل على قدرته ووحدانيته ل
ى  ة عل اعرة والماتريدي ة واألش دى المعتزل دناه ل ين فوج ن  المتكلم ر م ت لكثي ي راق ة الت ن األدل ل م اك دلي وھن

واء ه  ،20س ل قول اب هللا مث ي كت اء ف ا ج ى م دليل عل ذا ال ي ھ الى–وينبن ُ { :-تع ةٌ إاِلَّ هللاَّ ا آلِھَ اَن فِيِھَم ْو َك لَ
  ھن اإلمام نور الدين السالمي على ھذا بقوله:) ويبر : }(األنبياءلَفََسَدتَا
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  كان فاسداً ذلك المشارك          لو أنه في ملكه مشارك
ه ...  راض علي ر اعت ويعلق على شعره: ھذا برھان نفي المشاركة عنه تعالى في ملكه أي مطلق التصرف من غي

ان ھ ذا البرھ ز {ولو أن له تعالى شريكا في ملكه للزم فساد ذلك الملك، وھ اب العزي ه الكت ذي صح ب اَن و ال ْو َك لَ
ُ لَفََسَدتَا زم أن  : }(األنبياءفِيِھَما آلِھَةٌ إاِلَّ هللاَّ ان ل ان مالك و ك ه ل ر: أن ة أكث ) ويوضح حقيقة ھذا البرھان بصورة جلي

ي ج ا ف ق إرادتھم ال أن تتف ك، ومح د المل ر فيفس ي األم ا ف ر، فيتنازع ده اآلخ ا يري ا خالف م ل منھم د ك ع يري مي
وم  ين، ومحال أن تق األشياء؛ إذ لو اتفقت إرادتھا في جميع األشياء لزم أن تكون تلك اإلرادة إرادة واحدة ال إرادت

  .21صفة واحدة في موصوفين
م  ة والعل اإلرادة المتفق ثالً متصفين ب راً م داً و عم ا نجد زي ه: إن ى بقول ال لتقريب المعن ذلك بمث ا ل ويضرب عالمن

د وعمر  المتفق في المعلوم ول: إن إرادة كل واحد من زي فال يلزم من اتفاق صفتيھما كونھما صفة واحدة ألن تق
ل  مثالً غير إرادة اآلخر وإن وافقھما في المراد، وكذلك العلم بيان المغايرة أنھما  ال يتفقان في المراد اتفاقاً تاماً، ب

ي ا ا ف دم عليھ د تق ن األخرى وق وى م ين أق ون إحدى اإلدارت د تك اد الغرض وإرادة ق ع األخرى التح لوقت فتتب
  .22التحكيم غير معللة باألغراض

ه أن يكون المسبوق  زم علي اوت فجائز لكن يل ا التف الً، وأم ين محال عق ين اإلرادت ك أن التساوي ب وينتج عن ذل
  .23والتابع ھو المقھور العاجز، فيكون الملك واحداً وھو األول

 ً   : مشكلة الصفات اإللھيةثالثا
  ھتمت اإلباضية بمشكلة الصفات اإللھية أيما اھتمام وھي تقسم الصفات اإللھية إلى ثالثة أنواع:ا

  الوجود والقدم والبقاء والحياة والعلم واإلرادة والقدرة والسمع والبصر. فھي: -تعالى -الصفات الواجبة له  -1
ا كالحدوث و: -تعالى -الصفات المستحيلة عليه  -2 اء والموت والجھل والعجز فھي أضداد ما ذكرن دم والفن الع

  واإلكراه والصمم والعمى ومشابھة األجسام مطلقاً.
  صفاته الفعلية لجواز أن يفعلھا فيوصف بھا وأال يفعلھا فال يوصف. فھي: -تعالى -الصفات الجائزة له  -3

ال يمكن أن تجامع ضدھا ويوضح الشيخ الخليلي ھذه الحقيقة بصورة أكثر وضوحاً بأن الصفات الذاتية ھي التي 
ان، فالصفات  في الوجود والصفات الفعلية يمكن أن تجامع ضدھا في الوجود مع اختالف المحل أو اختالف الزم
الذاتية: القدم، والبقاء، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، اعتبار نفي الخرس عن هللا سبحانه 

اً وال أن يكون جاھالً، وتعالى ھذه صفة ذاتية ال يتصو اً وال أن يكون فاني ر ضدھا، فال يتصور أن يكون هللا حادث
ذه  رس فھ ون أخ م، وال أن يك ون أص اجزاً، وال أن يك ون ع ى، وال أن يك ون أعم اً، وال أن يك ون ميت وال أن يك

الى-الصفات ال يمكن أن تجامع أضدادھا في الوجود، ال يمكن أن يوصف هللا  اة والموت، وال بال -سبحانه وتع حي
القوة  القوة والعجز، وال ب ل، وال ب العلم والجھ بالقدم والحدوث، وال بالسمع والصمم، وال بالبصر والعمى، وال ب

  والضعف وھذا مستحيل.
ال: أعطى هللا  زمن، يق اختالف ال اختالف المحل أو ب أما الصفات الفعلية: فيمكن أن تجامع أضدادھا في الوجود ب

اً ووضع فال ذا، فالن ي ك ه ف ذا ومنع ي زمن ك اً ف وع، أو أعطى هللا فالن ذا ممن ذا معطى وھ اً، المحل مختلف ھ ن
ن،  لماً ومنعه التوفيق، وأعطاه ماالً وأعطاه ع ك بممك يس ذل ذا فل ومنعه الصحة. أما أن يقال: علم هللا كذا وجھل ك

أيضاً ھذا غير ممكن، وھكذا الشأن  أو قدر على كذا وعجز عن كذا فھذا غير ممكن، أو أراد كذا وأكره على كذا،
  مع سائر صفات الذات.

ا هللا في  ة ھي التي يتصف بھ أن الصفات الذاتي ة ب ة والصفات الفعلي ين الصفات الذاتي ويقال أيضاً في التفريق ب
  .24متصف دائماً بالصفات الذاتية ويتصف بالصفات الفعلية -سبحانه وتعالى  -األزل، فھو 

م تختلف وليس بخاٍف أن اإلبا ذات والفعل ول ضية تلتقي مع األشاعرة والماتريدية من حيث نظرتھا إلى صفات ال
  إليه في ھذا الصدد. ما ذھبامع 

ة  اة والكالم والسمع والبصر  -فاألشعري أثبت الصفات اإللھي درة واإلرادة والحي م والق ة  -وھي العل ة قائم أزلي
ه  بذات هللا. كما نفى عن هللا مشابھة المخلوقات، ال في ذي ال يق ى الوجه ال ذات عل ة بال ووصف الصفات بأنھا قائم

  .25ھو أو ھي غيره أو بعبارة أخرى ليست عين الذات وال غير الذات
ذا المشكل: ھل تنحو  ولعل ما انتھت إليه األشاعرة من أن الصفات أحوال للذات يجعلنا نطرح التساؤالت حول ھ

ى ال ا إل اعرة أو أنھ د اإلباضية منحى األش وم أن اإلباضية كانت حريصة أش ل؟ خاصة أن من المعل ة تمي معتزل
د  ا بع ذا  فيم ة، وسنعرض لھ ه لأللوھي ى معالجة قضية التنزي ا من  –الحرص عل ة هللا وغيرھ ا من رؤي كموقفھ

  قضايا كلھا تصب تقريباً في قضية التنزيه.
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ه ذات  تذھب اإلباضية إلى القول بأن الصفات عين الذات بخالف ما ذھب إلي األشاعرة من أن الصفات أحوال لل
  فيقول الشيخ نور الدين السالمي:

  ال غيرھا دلت بذلك آياته          صفات لذاته ھي ذاته
ره  يس غي ة ل ة العلي عز -ويؤكد على ھذا المعنى بقوله: إن صفاته تعالى الذاتية عين ذاته، أي مدلول صفاته الذاتي

أن تكون موجودة قبله، وھو باطل؛ الستلزامه أن تكون ذاته تعالى قبل وجود ألنھا لو كانت غيره للزم إما  -و جل
ه في الوجود، وھو باطل؛  ة ل ا أن تكون مقارن النقص، وإم زم اتصافھا ب تلك الصفات غير متصفة بالكماالت فيل

  .26الستلزامه تعدد القدماء
ز ه يل رى أن ذات، في ر ال رب مويفند الشيخ نور الدين السالمي كون الصفات غي ك أن يكون ال ى م عن ذل اً إل حتاج

ه  ن دون ره ناقصاً م ك  -غي الى هللا عن ذل و  -تع اه ھ ا قررن ول: وم يعة، مــذهبنا ومــذهب يق ة والش ذھبت والمعتزل

 .27حقيقية قائمة بذاته زائدة عليھا أن صفات هللا تعالى ھي معانٍ  إلىاألشعرية 
اس الغائب من جانب آخر يذھب الشيخ نور الدين السالمي إلى أن  الخطأ في ھذا المشكل ما وقع فيه القدماء من قي

  .28على الشاھد، وذلك أنھم قالوا: إن العلية والشرطية والحد ال تختلف في الشاھد والغائب، بل ھي فيھما سواء
انٍ  د اإلباضية مجرد مع ول: إن الصفات عن ا الق ة وحسب، وھو أن لكل واحد من حي  وعلى ھذا يمكنن اعتباري

م وقدير  درة والعل اة والق ى الحي ا وھو معن م منھ ى يفھ وحليم إلى آخرھا مدلوالً تدل عليه، وھو الذات العلية، ومعن
المراد  ا نفي أضدادھا، ف ر بھ إلى آخرھا، فذلك المدلول ھو عين الذات، وھذا المفھوم ھو أمور اعتبارية؛ أي يعتب

العلم  من اتصافه تعالى بالحياة نفي الموت عنه تعالى ومن اتصافه الى، ومن اتصافه ب ه تع بالقدرة نفي العجز عن
الى،  نفي الجھل عنه تعالى، ومن اتصافه باإلرادة نفي اإلكراه عنه تعالى، ومن اتصافه بالسمع نفي الصمم عنه تع
ك  ل للصفات؛ وذل ومن اتصافه بالبصر نفي العمى عنه تعالى فال إشكال، وما ذھبت إلية اإلباضية ال يعني التعطي

ة أن ا وع في مغب اً من الوق دھم، خوف ه عن دة التنزي ا يتناسب مع عقي ا بم نھم أثبتوھ إلباضية لم ينفوا الصفات ولك
  .29التجسيم  سبحانه

ت  ل اإلباضية طبق ة، وھ ى طرح الصفات الخبري ديث إل ا الح ذات والصفات، يجرن دة ال ديث عن وح د الح وبع
ة منھجھا في تأويل الصفات الخبرية، وھذا ما سنشير  إليه في السطور القادمة، وقبل أن ننتقل إلى الصفات الخبري

ا  ا اختلفت حولھ ي طالم الم) الت اد وھي صفة (الك ا رأي واجتھ ان لإلباضية فيھ ى صفة ك ير إل ا أن نش يجدر بن
  المدارس الكالمية.

صفة الكالم ھو من المشكالت التي شغلت دوائر علم الكالم، ودار السجال حولھا، والمشكل في صفة الكالم:  -4
د  دو أن األشعري ق عدم التفرقة بين الكالم النفسي والكالم اللفظي المحدث المؤلف من الحروف واألصوات، ويب

  نجح في التمييز بينھا.
ة في  ة متعاقب ولقد ذھبت الماتريدية المذھب نفسه وفرقوا بين الكالم النفسي وكالم هللا المؤلف من حروف مرتب

  لك فھو حادث، فكالم هللا حادث.الوجود، وكل ما ھو كذ
ذه القضيةورأوا  م في ھ ا آراءھ د بسط علماؤھ ام  -ولم تكن اإلباضية بمنأى عن ھذا األمر؛ فق ى رأسھم اإلم وعل

، وأنھا تكون من الصفات الذاتية الواجبة باعتبار ويراد بھا نفي الخرس عنه -تعالى–أن الكالم صفة   -السالمي 
  الفعل الجائزة باعتبار آخر في حقه ويراد بھا خلق الكالم وإيجاده.تعالى، وتكون من صفات 

ذي يحتمل الوجود  ل الممكن ال الى ويكون من قبي ه تع رآن كالم هللا وفعال من أفعال وعلى ھذا األساس يكون الق
ا وعدمھ ل وجودھ ز العق ات التي يجوِّ ول والعدم لذاته، وھو المسمى بالجائز العقلي، وھو كغيره من المخلوق ا، يق

وراة  القرآن والت ا، وك ات جميعھ و كالمخلوق ه ھ وده وعدم ول وج ي العق وز ف ذي يج ك ال المي: (وذل ام الس اإلم
ا.  دم شيء منھ ال بق ة ال يجوز أن يق ا حادث ذه كلھ ي اآلخرة، وھ داري الجزاء ف ا، وك ور ونحوھ ل والزب واإلنجي

رآن والدليل على أنھا من الممكن وجودھا وعدمھا أو على أنھا حادث ل الق ة أخرى، كتنق ى حال ة إل ا من حال ة تنقّلھ
م {-عليه الصالة والسالم-من اللوح إلى سماء الدنيا، ومنھا إلى نبينا  وا العل ذين أوت ى صدور ال ه إل َو ، ومن ْل ھُ بَ

  ).22-21البروج:}(فِي لَْوٍح َمْحفُوظٍ ، قُْرآٌن َمِجيدٌ 
ى حد ويذھب الشيخ تبغورين الملشوطي إلى أن القرآن ھو كال م هللا محدث مخلوق دال على خالقه وُموجده أو عل

ق والحدث  ى الجعل من هللا والخل وق, ومعن زول ومحدث ومخل ه مجعول ومن قوله: إن القرآن كما وصفه هللا بأن
ول هللا: { وم لق موع ومفھ الم ومس ان وك ه بي وا أن د، وأجمع ِ واح الَم هللاَّ َمَع َك ى يَْس أَِجْرهُ َحتَّ ة}(فَ ول 6 التوب )، وق

ولھم30حقاف:األ}(إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَاباً أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسىالمسلمين من الجن: { ا{ ) وق اً َعَجب ِمْعنَا قُْرآن ا َس ِدي ، إِنَّ يَْھ
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ْشِد ً  ْم تُْرحَ ) وقال: {2-1الجـن:}(إِلَى الرُّ ونَ َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لََعلَُّك ال: 204ألعراف:}اُم ) وق
  .30)40الحاقة:}(لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ {

د  ائن بع وق، ك رآن حادث مخل ى أن الق ولقد ناقش سماحة الشيخ الخليلي ھذه القضية مناقشة مستفيضة، وانتھى إل
ى يفضي  دماء حت دد الق ى أن لم يكن، كما أن القول بقدمه يفتح الباب على مصراعيه لمن يقول بجواز تع األمر إل

  .31القول بقدم العالم
ة،  ذاھب الكالمي ا من الم د غيرھ م تقل ة، ول ة النقلي دم عن كالم هللا باألدل ومن ثم نجد أن اإلباضية دفعت شبھة الق

  وھذا كان متوقعا من اإلباضية التي جعلت قضية القضايا تنزيه األلوھية عن الشبيه والشريك.
  تأويل الصفات الخبرية:  -5

ً ومن منطق  ل لحل مشكلة الصفات  التنزيه عند اإلباضية كمقصد أساسي في مذھبھم، ذھبت أيضا إلى تبني التأوي
ات  وم فلسفة اإلباضية في تفسير آي ا تق ره من صفات مشبھه، ومن ھن يم وغي وحي بالتجس ا ت ة التي ربم الخبري

رآن والسنة ا ابه الق بيه من متش ا يتناسب مع سياق الصفات على تأويل كل ما من شأنه أن يوھم التش رة، بم لمطھ
ِميُع اْلبَِصيرُ : {-تعالى –النص وينسجم مع قوله    ).11الشورى:}(لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء َوھَُو السَّ

ا ھو  تھم كم تھم، ولغ ال سيما أن اللغة محتملة لذلك التأويل ومستوعبة لذلك التفسير؛ فا تعالى خاطب العرب بلغ
ه المفسر  فيھا الحقيقة وفيھا -معروف  ع في ة إشكاالت يق ى جمل المجاز بل إن اللغة في كثير من األحيان تفضي إل

ه  الى–كقول الِل َواإْل : {-تع َك ُذو اْلَج هُ َربِّ ى َوْج رحمن:}(ْكَرامِ َويَْبقَ ى المجاز في وجه 27ال د من اللجوء إل ) فالب
  .32ير الحرفي مشكال كما اليخفىلقبول أن الوجه بمعنى الذات، فوجه هللا أي ذات هللا، وإال كان التفس

ي توضيح  اعدنا ف ك يس رى؛ إذ إن ذل ة األخ بعض الصفات الجبري ة اإلباضية ل ى معالج ف عل ا أن نق در بن ويج
  الصورة أكثر.

د  ا خطورة القضية والب وازم والوسائل) مبين ى الل دالئل عل ه (ال ويطرح الشيخ المحروقي لقضية التأويل في كتاب
ر من تأويل النص الديني  ا، أو تغت ر تأويلھ ى غي ا عل أولين فيھ ول المت ر بق ه: فاحذر أن تغت ل الصحيح بقول التأوي

ول هللا  ى ق م أن معن ا. واعل ة فيھ ة اللغ ة حقيق ر معرف ات بغي اھر اآلي ظ ظ الى–بلف هُ : {-تع ُ نَْفَس ُرُكُم هللاَّ ذِّ  آل(}َويَُح
الى–ى الروح األمين من قوله ) يريد عقوبته؛ ألنه ليس له نفس كنفس المخلوقين، ومعن28عمران: ِه : {-تع َزَل بِ نَ

وُح اأْلَِمينُ  رُّ ل 193الشعراء:}(ال ه جبري ي ب ه السالم-)  يعن وح:  -علي فينة ن ي صفة س ه ف ى قول م. ومعن وهللا أعل
) أي 39ـه: ط}(َولِتُْصنََع َعلَى َعْينِي) أي بحفظنا وعلمنا حيث ال يخفى علينا. وقوله: {14:القمر}(تَْجِري بِأَْعيُنِنَا{

ه  ا قول ي، وأم الى–بحفظي وعلم هُ : {-تع ٌك إاِلَّ َوْجھَ ْيٍء ھَالِ لُّ َش ك 88القصص:} (ُك ه يھل ى إال ھو ال  أن ) المعن
ه  ا قول ك، وأم الى عن ذل ه هللا تع ى وجھ ائرة ويبق الى–س ِ : {-تع هُ هللاَّ ثَمَّ َوْج رة:}(فَ اك هللا، 115البق ى: فھن ) المعن

  .33) أي: ذلك بمعنى العلم27الرحمن:}(َويَْبقَى َوْجهُ َربِّكَ {
ومنھج اإلمام السالمي ال يختلف عن نھج الشيخ المحروقي في معالجة الصفات الخبرية، بل ھما يمثالن اإلباضية 

يم في صفات هللا  ى التجس دل ظاھره عل ا ي ة، وفيم الى–بصفة عامة خاصة في الصفات الخبري واردة في  -تع ال
ة من المجازات الكتاب والسنة واضح غاية  ا في اللغ ى م ى  سياق النص وعل د عل نھج يعتم الوضوح أن ھذا الم

ا   الى–واالستعارات، تنزيھ ً  -تع ة من التناقضات التي  وحرصا ة واألحاديث النبوي ات القرآني ى سالمة اآلي عل
لم–يتعالى عنھا كالم هللا وكالم رسول هللا  ه وس الً -صلى هللا علي ا ، وحم ى م تقتضيه قواعد اللسان  لكالم هللا عل

  .34-صلى هللا عليه وسلم–العربي المبين الذي شرفه هللا بجعله لسان كتابه ولسان نبيه محمد 
ر  وق، وال يمكن التعبي اس بصفات المخل يوضح الشيخ السالمي منھجه بقوله: (وحاصل المقام أن صفات هللا ال تق

ا عن صفاته تعالى إال باأللفاظ المعروفة عند الناس، فع ة وم ة ثبت حقيق ان حقيق ا ك بر عنھا باأللفاظ المعروفة، فم
كان من المجاز ثبت مجازا، وصحة التجوز العالقة المعھودة في حق غير هللا تعالى، وبالجملة فال يتوقف التجوز 
ة  ك العالق في األلفاظ على وجود مفھومھا، بل إذا صح المجاز في موضوع العالقة صح في غير ذلك الموضع لتل

  .35لم يمنعه مانع وهللا أعلم ما
ه  واردة في قول د ال ه: الي ق منھجه بقول ة لتطبي بعض الصفات الخبري ه ل –ويجدر بنا أن نشير إلى بعض معالجات

ِديِھمْ : {-تعالى ِ فَْوَق أَْي ه: {10الفتح:}(يَُد هللاَّ َديَّ ) وفي قول ُت بِيَ ا َخلَْق ه: {75ص:}(لَِم ِدينَ ) وفي قول ْت أَْي ا َعِملَ ا ِممَّ
 ً د فحمل 71يّـس:}(أَْنَعاما ة الي ا إن كانت ھي حقيق ى الجارحة فإنھ درة ال بمعن ) ونحوھا من اآليات ھي بمعنى الق

ى الشاھد 36اآليات عليھا محال؛ لما يلزم من تشبيه، وقد عرفت بطالنه اس الغائب عل . وواضح أنه متأثر بنقد قي
  لكن بجانب تطبيقه للتأويل.
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د ت ية ق د أن اإلباض ل الصفات أعتق ة بخصوص تأوي اعرة والماتريدي ة واألش ن المعتزل ة م رق الكالمي ت الف ابع
د  -مذھب ابن حزم  -الخبرية، بل حتى الظاھرية  وھو َمْن ھو في تمسكه بالنصوص والوقوف عند ظواھرھا، عن

  .37يم والمشابھةمن اللجوء إلى التأويل؛ لتنزيه الذات اإللھية عن التجس معالجته للصفات الخبرية لم يجد بداً 
ة  ا من قضايا كرؤي ا يتبعھ ة وم ه األلوھي وبعد الحديث عن الصفات الخبرية عند اإلباضية يمھد للحديث عن تنزي

  هللا في اآلخرة التي ھي قضية القضايا عند اإلباضية.
 ً   : تنزيه األلوھيةرابعا

ل ات -1 بيه، ب نقص والتش ل صفات ال ن ك ة ع ه األلوھي ى تنزي د اإلباضية عل ذت اإلباضية األصل األول تؤك خ
ات المحكمات من  ى اآلي تنادا إل ق؛ اس ابھة الخل الى عن مش لمذھبھم فيما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى تنزيھه تع

اب هللا  الى–كت أول  -تع د هللا، وتُ ه من عن ه أن ان ب ه يجب اإليم بيه فإن وھم التش ا ي ريم مم رآن الك ي الق ا ورد ف وم
  .38ا يقتضيه المعنى من السياق لتأويل االستواء باالستيالء واليد بالقدرة وغير ذلكاآليات الموھمة للتشبيه بم

م في ابه معھ و تش الھم وصفاتھم، ول دخل  ومن ھنا يجب معرفة التوحيد بأنه إفراد هللا عن الخلق وأفع ل ل ل القلي أق
  .39جوا إليهحتاج إلى ما احتاعليه العجز  وا

ام وتبرھن اإلباضية بالبراھين المختل الى عن صفات األجس ه تع ى تنزيھ ة عل ا: البرھن فة على تنزيه األلوھية منھ
  وھي من الصفات المستحيلة. 

زم أن يكون  ان لل ان في مك و ك ه ل الى مستحيل؛ ألن ى هللا تع ان وھو عل ا المك ة لھ إن من صفات األجسام الالزم
ا وھي في حق هللا المكان أقوى منه؛ ألنه حامل له، والالزم باطل فكذا الملزوم، ومن ص ا لھ ابھة غيرھ فاتھا: مش

ان  ى المك اج إل ن االحتي ابه م زم المش ا يل ه م ره للزم ابھه غي ي شيء أو ش ره ف ابھه غي و ش ه ل ال؛ ألن الى مح تع
  .40والزمان ومن األعراض الطارئة عليه، والالزم باطل والملزوم مثله

ا ن ال، فإنن ً وإذا كنا ننفي عن هللا تعالى المكان كما نتج عق ه أيضا ان؛ ألن هللا خالق  نفي عن بالبرھان القاضي الزم
ى  ا إل ل خلقھم اج قب ان الحت ه الزم أتي علي ان وي ه المك ان يحوي و ك ه، فل لكل شيء، والمكان والزمان من مخلوقات

ا ق عضه وتناھيه، فيكون الخالق غيره،مكان وزمان فال بد إما أن يكونا قد ُوجدا قبله فيلزمه حدوثه مع تب د أو يكون
زم  ه فيل ديمين مع ا ق ا أن يكون ه، وإم يس بإل ذلك فل وجدا بعده فيكون محتاجا إلى حادث قد خلقه بنفسه, ومن كان ك

  تعدد القدماء، وھذا باطل.
  وكذلك يدعم ھذه البراھين اإلمام السالمي بشعره:

  41يحويه جل ال وال زمان          سبحانه ليس له مكان
لتنزيه األلوھية عن مشابھة المخلوقات، كيف ال وھذه القضية ھي األصل األول ھكذا تعير اإلباضية جل عنايتھا 

ه ن رشد من األشاعرة وخاصة التنزي ذكرنا بموقف اب ، حين 42لمذھبھم كما أشرنا؟!!، ولعل موقف اإلباضية ي
وقفھ ان م م ك م يتسم فرق بين خطاب العامة والخاصة، ويبدو أن اإلباضية كانت منتبھة لخطورة المشكل، ومن ث

  ه.بالحسم في قضية التنزي
  رؤية هللا -2

اعرة  رة كاألش دنيا واآلخ ي ال ة ف ت للرؤي ين مثب ا ب الم م اء الك د علم ائكة عن ايا الش ن القض ة هللا م ية رؤي قض
الحجج  ا ب ة نظرھ دعم وجھ اول أن ت ة تح ة واإلباضية، وكل فرق اٍف كالمعتزل ين ن ا ب ة وم ة والظاھري والماتريدي

وحسبنا في ھذا المقام أن نجلي الحقيقة حول موقف اإلباضية وحقيقة مذھبھم في ھذا الموضوع  العقلية والنظرية،
.  

  فلو نظرنا إلى موقف السلف وإجابتھم عن التساؤل: 
  ھل رأى النبي ربه في الدنيا ؟

ذا السؤال، فبعضھم  اس  -يذھب ابن خزيمه إلى أن الصحابة قد اختلفوا في اإلجابة عن  ھ ابن عب ة  أثبت -ك رؤي
أبي ذر - تعالى ليلة أسري به، وبعضھم  -صلى هللا عليه وسلم–الرسول  رأي حاسم،  -ك ألة ب م يقطع في المس ل

ة الرسول  -كعائشة  -وبعضھم  ى اختالف الصحابة في رؤي ي العز إل ن أب ه –نفت ذلك، ويشير اب صلى هللا علي
ه: ربه بعيني رأسه، ثم يقول: والصحيح أنه رآه بقلبه و  -وسلم ي رأسه لقول ا َرأَى{لم يره بعين َؤاُد َم َذَب اْلفُ ا َك  َم

  .43مرتين على صورته التي خلق عليھا أي المرئي جبريل رآه )11لنجم:ا(}
ا نطق  ة كم من جھة أخرى: يذھب ابن أبي العز إلى أن رؤية هللا يوم القيامة حق ألھل الجنة بغير إحاطة وال كيفي

ك ا جاء في ذل ا وم اب ربن ة  بذلك كت ابعون وأئم ة الصحابة والت وت الرؤي ال بثب د ق من األحاديث الصحيحة، وق
ة:  م في الرؤي الفون لھ ى السنة والجماعة والمخ ائر طوائف أھل الكالم المنسوبين إل اإلسالم وأھل الحديث وس

  .44رج واإلمامية والزيدية واإلباضيةالجھمية والمعتزلة ومن تبعھم من الخوا
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ا إًذا المشكلة كما أشر م يُقطع فيھ ألة ل م فالمس ه ومن ث ه أدلت ق ل ات، وكل فري نا خالفية منذ السلف وھي من الظني
ذا الموضوع؛ لكي  برأي، يقف الشيخ نور الدين السالمي موقفاً نقدياً مما ذھبت إليه األشاعرة مفنداً دعاواھا في ھ

ى حجج األشاعرة ى رده عل ة  ينتقل من النقد إلى البناء، وحسبنا أن نشير إل ى جواز الرؤي تدلوا عل د اس ول: ق فيق

يم  ةً عن الكل الى حكاي ه تع ا قول ياء منھ ى  }َربِّ َأرِنِـي أَْنظُـْر ِإلَْيـكَ {بالظواھر السمعية بأش ا عل تداللھم بھ ووجه اس

ئاً ع ا أن يكون ناش ا إم ه السالم؛ ألن سؤاله إياھ ن الجواز قالوا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة ما سألھا الكليم علي
ا يستحيل  ه وم ى رب ا يجوز عل ان جاھالً بم جھل باستحالتھا أو عن معرفة باستحالتھا: واألول محال؛ ألن من ك
عليه ال يصلح أن يكون نبياً كليماً. والثاني أيضاً يستحيل كذلك؛ ألنه إن عرف أنھا مستحيلة فطلُب ما ھو مستحيل 

ذ ى ھ المي عل م باستحالتھا وال في حق مثل الكليم معصية، ويجيب الشيخ الس ألھا وھو يعل ا س ه: قلن ه الحجة بقول
أل ا س رد، وإنم م يُ ه ل ا لكن و أراد وقوعھ ه يلزم بسؤاله إياھا طلب ما ھو مستحيل، نعم يلزم ذلك أن ل ھا ليسمع قوم

  .45الجواب باستحالتھا
ا أن ويحلل الشيخ السالمي ھذه الحجة بصورة أكثر وضوحاً تدل على علو كعبه في تحليل الدليل  ول: إم ي فيق النقل

ي  اً: أعن افرين فال يصدقونه، ثاني وا ك ا أن يكون ار موسى باستحالتھا، وإم يھم إخب ؤمنين فيكف يكون أولئك القوم م
ذا  ى ھ رد الشيخ عل ذلك، وي رھم ب م يصدقوه حين أخب م ل ا أنھ الى أجاب باستحالتھا كم حيث إنه ينقل إليھم أنه تع

ه: التفنيد بقوله: قلنا ليس القوم بم َ َجْھَرةً {ؤمنين وأي إيماٍن لمن قال لنبي َرى هللاَّ ى نَ َك َحتَّ ْؤِمَن لَ ْن نُ رة:(}لَ  )55البق
ال  ه باستحالتھا مع احتم ارھم أن هللا أجاب وال يلزم من عدم تصديقھم إياه في إخباره باستحالتھا عدم تصديقه بإخب

ثال، وأي ل م دكاك الجب اني،  كان واب الث ن الج ة م ه آي ر ل ذلك أن يظھ بعين رجالً ل نھم س ار م د اخت الكليم ق ضاً ف
ك  ه، وأيضاً فأولئ اره بنفس ن إخب وم م ي ظن الق وى ف بعين أق ار الس ي، فإخب ن تران معوا ل د س م ق ات، وكلھ الميق
داً  اً فاس وع الكالم قياس ى وق ة عل السبعون ھم الذين سألوا موسى الرؤية حين سمعوا الكالم، فقاسوا صحة الرؤي

ذتھم الصاعقة ه فأخ ه قول ألھا لقوم ى أن موسى س دل عل ا ي الى–، ومم ة عن موسى: -تع َل { حكاي ا فََع ا بَِم أَتُْھلُِكنَ
ا فَھَاُء ِمنَّ ه   )155ألعراف: }(االسُّ الى–وقول َ { :-تع ا هللاَّ الُوا أَِرنَ َك فَقَ ْن َذلِ َر ِم ى أَْكبَ أَلُوا ُموَس ْد َس فَقَ

ه  )153النساء:(}َجْھَرةً  الى–وقول اِعقَةُ  َوإِذْ { :-تع َذْتُكُم الصَّ َرةً فَأََخ َ َجْھ َرى هللاَّ ى نَ َك َحتَّ ْؤِمَن لَ ْن نُ ا ُموَسى لَ تُْم يَ قُْل
  .46لُوبّخ كما وبخوا وھلك كما ھلكواسأل ما سألوا  -عليه السالم-فلو كان موسى   )55البقرة:}(َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ 

المي لحجج األشاعرة ومأظننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على قوة حجة وتف م من نيد اإلمام الس ى دربھ ن سار عل
  .الفرق األخرى

د:  ه الصحيح فيتوقف عن د خرج عن مدلول ى األرائك ويذھب الشيخ السالمي إلى أن تأويل اآليات القرآنية ق {عل
دم ذكر المنظور فيفسر22(سورة المطففين آية:ينظرون} ى  ) يقول: ال داللة في اآلية على رؤية هللا لع النظر إل ب

ه  د قول ا أرش ه، كم تقر رحمت ي مس واب ف ن الث م م د هللا لھ ا أع الى–م ــَت نَِعيًمــا َوُمْلًكــا  {: -تع ــمَّ رَأَْي ــَت َث َوِإَذا رَأَْي
  ).20سورة اإلنسان: آية رقم }(َكِبيًرا

لم–وأما الحديث أنھم رووا عن رسول هللا  ه وس ا نصه:   -صلى هللا علي رون القمسترون »م ا ت م كم ة ربك ر ليل
  يرى اإلمام السالمي أن االستدالل على ثبوت الرؤية باطل من وجوه: «البدر 

د صرح  -1 ة وق ادات العملي د من العب م والعقائ ه العل ه فضالً من إفادت اد اختُلف في وجوب العمل ب ر آح أنه خب
  ھؤالء القوم أن خبر اآلحاد ال يثبت به االعتقاد .

  ب: ( ال تدركه األبصار ).أن ھذا الحديث معارض لنص الكتا -2
ة  -3 راً من جھ تديراً مني در مس م كالب ه أن يكون ربھ أن فيه تشبيه الرب تعالى بالقمر ليلة البدر فيلزم المستدلين ب

  مخصوصة، وال خفاء في بطالنه.
ة  -4 تلزمة للجھ در مس ة الب إن رؤي بيه المحض، ف در التش ة الب الى برؤي ه تع بيه رؤيت ي تش ديث ف ان الح ا ك ولم

ة  أول برؤي ا مت ا موضوع وھو الظاھر، وإم ك فالحديث إم ى ذل اء عل ة، وبن وازم الرؤي ا من ل والمقابلة ونحوھم

َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطـُل ِإنَّ اْلَباِطـَل  {الثواب أو مستقر الرحمة أو نحو ذلك، فسقط بحمد هللا جميع ما تعلقوا به 
  ). 81ية رقم ( سورة اإلسراء: آ}َكاَن َزُهوقًا

  وفي ھذا الصدد يذھب اإلمام السالمي بقوله:
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  دنيا وأخرى احكم بكل حال          الـــــاري من المحـــــة البــورؤي
  يـــــزا          والكيف والتبعيض والتحيــزاا التمــــــــألن من الزمھ

  ــورــالسـه ـــا أتى بـــذه ومـفھ          ـرمن جـھـة تــقابل الذي نظــــ
  لن تراني فانتفـى اإلبصـــــــار          من قـول ال تدركه األبصـــــار 

  .47ة في نقده وتفنيده لمثبتي الرؤيةواضح أن اإلمام السالمي يلتقي مع المعتزل
ه اء أن ر العلم د أكث – ويعلق الشيخ السالمي على قول الشيخ الباجوري في قوله في حواشي الجوھرة: والراجح عن

ه لحديث  -سبحانه وتعالى-رأى ربه  -صلى هللا عليه وسلم ال حوال لقلب بعيني رأسه وھما في محلھما خالفاً لمن ق
ا-ابن عباس وغيره، وقد نفت السيدة عائشة  ه -رضي هللا عنھ ا ل لم– وقوعھ ه وس ا  -صلى هللا علي دم عليھ لكن يق

  ابن عباس؛ ألنه مثبت والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي.
  .48ال العلميات االعتقاديات العملياتھذه القاعدة ھي معتبرة في الظنيات  :ويجيب الشيخ بقوله

ي ي لقد أخلص لھذه القضية علماء اإلباضية في القديم والحديث إخالصاً◌ً  ا صفحات ال حد له فالشيخ الخليل رد لھ ف
دامغ ه (الحق ال ي كتاب الى )وصفحات ف بحانه وتع ه هللا س ا(وتنزي ذه  ) وغيرھم ى أن ھ دل عل ا ي ات مم ن مؤلف م

  من القضايا الكالمية المحورية في الفكر اإلباضي. «قضية تنزيه األولوھية»القضية 

ه  الى–ويرى الشيخ الخليلي أن البعض قد أول آي القرآن تأويالً يخرجه عن مرماه الحقيقي فمثالً قول ِللَّـِذيَن {: -تع
اً وا الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية مستدلين قد فسر}َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ  بحديث صھيب عن الشيخين مرفوع

ا ( ا وتنجين م تبيض وجوھن إذا دخل أھل الجنة الجنة نادى مناٍد: إن لكم عند هللا موعداً يريد أن ينجزكموه. قالوا: أل
ق إليھم من النظر إليه اً أحبمن النار، وتدخلنا الجنة؟!! قال: فيكشف الحجاب، قال فوهللا ما أعطاھم هللا شيئ ) ويعل

  .49ماالً من قريب وال ومن بعيدالشيخ أن لفظة الزيادة مبھمة غير دالة على الرؤية وضعاً وال استع
تباك وينتھي الشي ر  -خ الخليلي إلى رأي يفض االش ات  -إن جاز التعبي رفض تجلي و ال ي ذا الموضوع فھ حول ھ

ى  النور وإنما الرؤية بالمعنى الحرفي، ارفين من أھل هللا الخلص وھو من أقرب اآلراء إل وال يرفض أذواق الع
ٍذ ورد  جادة الصواب في حدود ما قرأت في ھذا الباب، وفي حدود جھد المقل الضعيف، فرغم كل ما قدمنا من أْخ

ذاقات رجال هللا الصالحين في تلقي الفي ارفين، وم وضات على ھذا الموضوع، فلن نستطيع أن نلغي أشواق الع
ان وينمحي الظاھر  ام البرھ ان أم ى الحرم ام البصيرة ويتجل وارى البصر أم الرحمانية واألنوار اإللھية حينئذ يت

  أمام لغة الباطن الراقية وتبقى لغة اإلشارة وتنمحي من الوجود والشھود لغة العبارة !!
ة، يقول الشيخ: وال ريب أن في الجنة من التجليات الربانية ألصحاب السعادة  ا يكون في مواقف القيام ما يفوق م

د  ام، وق اً لألفھ فال غرو إذا عبر أصدق اإلنس والجن، وأبلغ العرب والعجم بالرؤية، أو نحوھا من العبارات تقريب
ان  لم–ك ه وس وا  -صلى هللا علي ة وأدرك وا معاني ه، فعرف أوا علي ذي نش ين ال ي الب ان العرب رب باللس يخاطب الع

  ا لم يشكل عليھم ھذا الخطاب.مراميه، فال تعجبوا إذ
ة مع كثا -في ھذه الدار الدنيا  -تعالى–  وإذا كان العبد إن أخلص ة المظلم ا المادي ه  -فة حجب طبائعھ راءى ل تت

الم شھوده،  اً في ع في ذكره ودعائه مشاھد العظمة وينكشف له من آيات الجالل ما يجعله يغيب عن وجوده غارق
من ألطاف األُنس، المتراسلة من حظائر القدس، خصوصاً في بعض  -تعالى–به الحق  مشغوالً عن نفسه بما يمده

دار  ك بال ا بال الحرمين الشريفين فم اع ك األحوال كخلوات العبادة، وفي األزمان كليالي رمضان، وفي بعض البق
  اآلخرة التي أعدت للمتقين، حيث ترقى نفوسھم إلى أوج الكمال اإلنساني.

ألُنس ھذه في ھذه الدار الدنيا إال من ُحرم شفافية الروح، ورقة الشعور والوجدان التي يشعر بھا وال ينكر مشاھد ا
ر  العبد وھو ماثل بين يدي هللا تعالى، داعياً وذاكراً، حتى يكون كأنه بأنسه بربه يرى ذاته تعالى بأم عينيه، من غي

ه باألبصار، ة، وھي عدم إدراك لم–سمى رسول هللا  أن يتحول تعالى عن صفته الذاتي ه وس ذه  -صلى هللا علي ھ
د هللا كأنمرتبة باإلحسان، وذلك في قوله: (ال راكاإلحسان أن تعب و ي راه فھ م تكن ت إن ل راه ف أي عجب إذا ك ت ) ف

ات  ك من التجلي دار اآلخرة من ذل غ من ال حصل للمؤمنين الصادقين في إيمانھم، المخلصين في عملھم ما ھو أبل
  .50ورود مثله في اللسان العربي وقلوبھم؟ وأي بدع إن عبر عن ذلك بالرؤية مع الجاللية لعقولھم

ا  ا، ومھم ى منعھ ه الناصة عل ات التنزي ين آي ا وب وبھذا يتضح المراد بالرؤية في األحاديث، وبه يمكن الجمع بينھ
ة؛ ه حجة في األمور االعتقادي نھض ب ة، واآلحادي ال ت رة  يكن من أمر فإن ھذه األحاديث آحادي اد ثم ألن االعتق

أويالً آخر والحديث  ة بحيث ال تحتمل ت اليقين، واليقين ال يقوم إال على األدلة القطعية المتواترة نقالً النصية دالل
ذه  درجة  اآلحادي ال يتجاوز ثبوت متنه الظن، فلذلك قال المحققون: إنه يوجب العمل وال يفيد العلم، وإذا كانت ھ
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إذا عورض بالنصوص القطعية من القرآن؟!! ولذلك يحكم بسقوط الروايات الصريحة  اآلحادي في الحجية فكيف
  .51-صلى هللا عليه وسلم–في تشبيه الخالق بالخلق إذا لم يتحمل التأويل؛ الستحالة أن يصدر ذلك عن رسول هللا 
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  : مؤتمر الدراسات القرآنية الثالث في معھد الدراسات الشرقية واألفريقية

  النص والتأويل والترجمة
  سامر رشواني

  
ة ( د الدراسات الشرقية واألفريقي دن  )SOASعقد مركز الدراسات اإلسالمية في معھ ة لن بجامع

ن  ة م ات القرآني ث المختص بالدراس ؤتمره الثال وفمبر 9-7م اني (ن رين الث ؤتمر م2007) تش و م . وھ

ة  ائه الدوري د إنش نتين، بع ل س ده ك ى عق يم عل د الحل د عب ور محم ز البروفس يس المرك حرص رئ

ة ( ى المتخصصة بالدراسات القرآني ) The Journal of Qur'anic Studiesاألجنبية األول

وير م1999في  ةً في تث ة، ورغب املة عن اتجاھات البحث الحالي اش ؛ وذلك سعياً لرسم صورة ش النق

  والجدل حول مختلف جوانب النص القرآني وتأويله. 

 ً   وتركزت أبحاثه حول ثمانية محاور:  شارك في ھذا المؤتمر أكثر من ثالثين باحثا

  : قدمت فيه ثمانية بحوث:الدراسات الكالمية والعقدية للقرآن: المحور األول

  .(جامعة إلينوي) حسان خليل محمدـ ھل يقرر القرآن خلود جھنم؟ دراسة لرأي ابن تيمية:   1

 ً للفضول بالنسبة للطالب المبتدئ في  ومثيراً  قد يبدو طرح مسألة خلود جھنم من منظور قرآني غريبا

ل:  الم (مث ة باإلس ات التعريفي ن الكتاب دد م راءة ع الل ق ن خ المية. فم ات اإلس ل الدراس اب حق كت

اب «في القرآن كبرىاألفكار ال» ، وكتاب فضل الرحمن«اإلسالم: الطريق المستقيم»إيسبيزتو  ، وكت

ة  )«مقاربة القرآن»ميشيل سيل  َب معرف ا أن طال ا. كم ةً مطلق ألة أھمي ذه المس ؛ يُلحظ أنھا ال تولي ھ

  إلى استنتاج مفاده أن النار أبدية. -غالبا  –اإلسالم الذي يقرأ الترجمة اإلنكليزية للقرآن سيصل 

ة والحقيقة أن الجدل بين علماء المسلمي ن حول أبدية النار قديم الوجود، فقد ظھرت النقاشات الكالمي

ي، المشھور الم الحنبل  حول أبدية الجنة والنار منذ بدايات القرن الثاني للھجرة. والفضل يعود إلى الع

َر مسبوق من 728وغير المعروف، ابن تيمية (ت  ار مستوى غي ة الن وغ الجدل حول أبدي ـ) في بل ھ

ت  د ألھم ر. فق الً التحري ه ك ى  كتابات راھين وردود عل ٍج وب َع حج الفين وْض دين والمخ ن المؤي م

  محاوريھم ومخالفيھم في ھذه القضية التي أصبحت فيما بعُد شائكة حقاً. 

تجابة  ة اس ار، وعرضاً لكيفي ود الن دم خل ى ع ة النصية عل ن تيمي ة اب يالً لحج ة تحل ذه الورق دم ھ تق

الجوزية، تقي الدين السبكي، موالنا محمد علي الالھوري، عدد العلماء المتأخرين لھا، مثل: ابن قيم 

  من متصوفة النقشبندية، محمد رشيد رضا، جيمس روبسون، محمد ناصر الدين األلباني. 

ي أن  المي ينبغ نص اإلس ة لل راءات العلمي ف الق وعي بطي ن ال احثين ع ت أن الب اول أن تثب ا تح كم

المسألة الخالفية بعينه، حتى ولو كان ھذا الجانب يعكس يجتھدوا في تجنب بيان جانب واحد من ھذه 

  وقشت قضية االعتقاد بأبدية جھنم.رأي الجمھور، فبھذا ندرك إلى أي مدًى قد ن

  .(جامعة إدنبره) أيمن شحادةـ المتشابه في منھج التأويل (الھرمنيوطيقا) القرآني:  2

ة»ه الورقة مفھوما خاصاً ھو تقترح ھذ «بال كيف»من أجل فھم الموقف التأويلي الشھير  ، «التنزيھي

ين األشاعرة، واآلخر  :«التنزيھية»خطين متمايزين ومتعارضين من وتُبيِّن أن ھناك  ائع ب أولھما ش

الم ال اء الك ين علم رفيينب تراتيجية  .ح ي إس ليم، وھ ويض والتس رة التف ي فك تلخص ف الخط األول ي

                                              
 . باحث سوري مقيم في مصر  
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ا عن تأويلية متطرفة مرجئة للفھم، شبيھة باستراتيج ة، من حيث خروجھ ية التوافقية النصية الحرفي

ات. ومن خالل  رة اإلثب االتجاه الذي يميل إلى عقلنة القضايا العقدية. أما االتجاه الثاني فيقوم على فك

اء  اطَ االلتق مقارنة كال االتجاھين والجدل القائم بين علماء الكالم الممثلين لھما، تضيء ھذه الورقة نق

  خالل العصور الوسطى. «التنزيھية»ا، وتظھر أسباب تصارع ھذين االتجاھين من واالفتراق بينھم

3  : (جامعة  م. زايت أوزرفارليـ نحو إنشاء علم كالم قرآني: مفھوم الفطرة كأساس لإليمان با

  .مرمرة)

طلح  رة»مص ة { «الفط ارة القرآني ن العب تق م ــَرَة اللَّــِه الَِّتــي َفَطــَر النَّــاَس َعَليْـ مش ــاِفْط روم: }َه  )30(ال

ر  ى الفطرة)، وتُفسَّ د عل ود يول انية  الفطرةوالحديث النبوي المشھور: (كل مول ة اإلنس ا الطبيع بأنھ

رتبط بالصفاء  ي ت ات؛ فھ ائر المخلوق ن س زه ع ان ليمي ي اإلنس ا هللا ف ي جعلھ ة الت الصافية واألولي

  المرء.  ةالل حيااألصلي للطبيعة اإلنسانية التي يمكن أن تتغير في عدة اتجاھات خ

 ً وني،  لم يُضمِّن المتكلمون دليل الفطرة في براھينھم على وجود هللا، بل ركَّزوا أساسا دليل الك على ال

 ً ان  وأشاروا عَرضا ق اإلنساني كأساس لإليم ة الَخل ى طبيع د عل رآن يؤك ل النظام. ولكن الق ى دلي إل

. إن بعض العلماء مستقلي التفكير، مثل: مطھر ابن ط الجوا با اھر المقدسي، الغزالي، ابن تيمية، ع

اريخ الفكر  «الفطرة» إن ت ة، ف كدليل على الوجود اإللھي من غير تفصيل كبير. وعلى سبيل المقارن

درة  ى الق وا عل ذين برھن الفن، ال ون ك ل ج لحين، مث ين المص ور بعض المتكلم ھد ظھ يحي ش المس

ود اإلل ى إدراك الوج انية عل ة اإلنس ة للطبيع ل الداخلي رين المعاصرين، مث ا أن بعض المفك ي؛ كم ھ

ان  ذا البرھ ا، استمروا في معالجة ھ ين بالنتينغ دين ألف أتباع االبستمولوجيا اإلصالحية وفيلسوف ال

وم  ه المتصلة بمفھ ل النص القرآني وتأويالت ة تحاول تحلي ذه الورق ه. وھ وأعادوا بناء أفكارھم حول

ارن،  «الفطرة» الم ضمن الخطاب الكالمي المق م الك ي عل ة للدراسات ف َس النظري فةً األس مستكش

  القرآني المعاصر. 

وي:  4 ي والبل يين: البطلويس ين األندلس د الحكيم ه عن ر هللا ومعاني اـ أم لفادور بين ة  س (جامع

  .مالقة)

ي  ر»إن المصطلح القرآن االً  «أم ّد مث ارزاً  ُع تركة أو  ب ات المش رآن، أي الكلم وه الق مي بوج ا س لم

ددة ال ة متع ات كلم ي بعض مرادف ة ف رة خاطف رآن. إن نظ ي الق ر»دالالت ف ر  «أم ات غي ي اللغ ف

. فمصطلح  ى  «أمر هللا»العربية يقودنا إلى فھم  لغوي للمصطلح عندما يتعلق با م عل يمكن أن يفھ

ة  ائل الكالمي ن المس ةً م ي العصور الوسطى جمل الم ف اء الك د أسس علم ه. لق الم هللا/أو بيان ه إع أن

وم  خالقية والسياسية استناداً واأل ى مفھ ى الخطاب التشريعي «أمر هللا»إل ة عل ذي تطور كعالم ، ال

ذي عاشوا في  اء األندلسيين ال ذا أحد األسباب التي جعلت الحكم دلس. وھ لدولة الموحدين في األن

يد  ن الس ا اب ين: ھم ات حكيم اف كتاب طلح. إن استكش ذا المص ين بھ رة مھتم ادس للھج رن الس الق

ذا المصطلح. 604ھـ) وابن الشيخ البلوي (521طلويسي (الب ھـ) سيسمح لنا بإدراك األھمية القصوى لھ

 ً يالً وفي ھذا السياق أيضا ة تحل ة( «األمر»لمصطلح  ، تقدم الورق ران 154في اآلي ) من سورة آل عم

  إشكالي بالنسبة لمترجمي القرآن. كعنصر بالغي

ل): ـ النماذج القرآنية للكمال والطاعة عن 5 ه (أساس التأوي ان في كتاب إليزابيث د القاضي النعم

  .(جامعة مانيتوبا) إلكساندرين
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وذ لم ـ كنم ه وس د ـ صلى هللا علي راث  ةللممارس جإن صورة النبي محم ة أمر حتمي في الت الفردي

تخدم حجةً  راج النبي يُس ان مع الصوفي لإلسالم. فبالنسبة لُكتَّاب المتصوفة في العصور الوسطى، ك

ذي و المنھج ال ة عنيت ب ة). ولكن دراسات قليل رد (الكرام مثاالً على حقيقة وجود الخبرة الخارقة للف

اء  تثمارھا في بن وي واس المعراج النب ة ب جرى عليه اإلسماعيلية في تأويل النصوص القرآنية المتعلق

  لمعرفة الباطنية. عقيدة رمزية مناظرة له، وفحواھا: إمكانية بلوغ الفرد للكمال الروحاني وامتالك ا

رن العاشر في  في ھذه الورقة تحاول الباحثة أن تبين كيف نمذج القاضي النعمان الذي عاش في الق

ه  ل»كتاب راھيم.  «أساس التأوي د وإب ويين: محم الين نب ي مث رد ف الك الف امن للس اَل الروحي الك الكم

ا يعكس مناھج التأويل القرآن ليس إال مثاالً  «أساس التأويل»وكتاب  ة. كم د اإلسماعيلية الفاطمي ي عن

ة  اھج التفسيرية القابل ة من المن تبين الورقة التعددية الوظيفية للتأويل بالنسبة للسالكين، باعتباره جمل

 ً ية، وأيضا اء، والممارسات الطقوس ى قصص األنبي رآن، وعل ة  للتطبيق على الق اط المعرف ى أنم عل

  الباطنية والظاھرية. 

ــَثالِإنَّ اللَّــَه {ـ  6 ي }ال َيْســَتْحِيي َأْن َيْضــِرَب َم راءة ف ا، ق رآن ورموزھ ي الق رة ف ور اآلخ : ص

  .(جامعة تورونتو) سبستيان غونترالمسلَّمات الكالمية: 

ة  ة حقيقي ا عوالم مادي ذه كلھ ار، ھ ة والن وم الحساب، ووجود الجن إن البعث الجسدي بعد الموت، وي

دي للق اب العق ي الخط ة ف اراً رئيس كل أفك ع تش اب (م وم الحس ن ي ة م ذيرات الترھيبي رآن. إن التح

ار  العالمات السابقة والمصاحبة لذاك الحدث) والوعد الصريح بالحياة بعد الموت والخالص ھي أفك

ور  ي العص ايا ف ذه القض رت ھ د أثم ه. وق دة هللا وعظمت ى وح ي عل اج القرآن ي االحتج ة ف مركزي

ه ا اً؛ عرض من خالل ا ثري اً أخروي ا الوسطى أدب ة وخلطوھ ار القرآني ذه األفك اء المسلمون ھ  –لعلم

  بأفكار مستقاة من ثقافات أخرى ذات مكانة  في العالم المتوسطي القديم.  -أحيانا 

ست ھذه الورقة لدراسة الصور والرموز والنماذج المعرفية الكامنة في التصور القرآني ليوم  وقد ُكرِّ

ا التصويرية : تبحث في مدالحساب والجنة والنار. أوالً  ة التي يغلب عليھ ى صلة األوصاف القرآني

ا  ية وتأثيرھ دة اإلسالمية األرثوذكس ية للعقي ة األساس ادئ العقدي ة ـ بالمب ا العالي ة ـ برمزيتھ والحيوي

 ً ا ا. ثاني ي عليھ ة ف ازات والصور البالغي بيھات والمج رآن أن التش ة الق دقيق للغ : يكشف الفحص ال

  ي أدوات فعالة في:األوصاف القرآنية لآلخرة ھ

ي  يس ف ال ل ر. ب. االتصال بمج الم اآلخ الم والع ذا الع داً كھ ين ج رين مختلف ين أم ة ب ق مقارن أ. خل

ائج  يد النت رة. ج. تجس ة المباش ة أو المالحظ ة التجريبي ر المعرف ه عب ول إلي ر الوص دور البش مق

  والعواقب التي ستترتب على أفعال اإلنسان في اآلخرة. 

دة إذن، فاللغة ال ة في معالجة العقي لوبية وجمالي تصويرية في ھذه النصوص لم تُستخدم ألغراض أس

 ً   وعظياً واضحاً كذلك.  الالھوتية، ولكن لتؤدي ھدفا

وم  ة لي اھيم القرآني ة للمف طية الھام ة القروس ات األخروي تعمال الكتاب وه اس ة وج ين الورق را، تب أخي

ة الحساب والحياة اآلخرة، وطريقتھا في دمج أفكا ر من خارج القرآن (سواء كانت من أصول يھودي

ن حبيب األندلسي من  ات اب ى كتاب مسيحية، أو مصرية قديمة، أو يونانية أو زرادشتية). وتركز عل

د الواحد المقدسي من الثالث عشر.  القرن التاسع، والغزالي من القرن الحادي عشر، ومحمد بن عب
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ى أن اإلسال ة ستؤكد عل ة والخالصة  أن الورق ة األخرى في الرغب ديانات التوحيدي م يشترك مع ال

  اإلنسانية في كمال الخلق عند العودة إلى الجنة. 

ة ( 7 ديٌث لآلي يٌر ح ائلي: تفس ف الع ول العن لمين ح اء: 34ـ آراء المس ورة النس ن س وران ) م غ

  .(جامعة غوتيبورغ) الرسون

ة األساسية التي استخدمت في ا ذه الدراسة شرح األدل لجداالت اإلسالمية المعاصرة حول غاية ھ

ق  ا يتعل ا م ائلي (خصوص ف الع ة العن ير اآلي اء  34بتفس ورة النس ن س الرَِّجـــاُل قـَوَّاُمـــوَن َعَلـــى {م
لمون }..النَِّســاءِ  ون المس ا المتكلم ي أدرك بھ ة الت ل الطريق ارة -)؛ وتحلي اك   - صراحةً أو إش أن ھن

  الم الحديث وأنماطه.توتراً بين كلمة هللا (أي القرآن) وقيم الع

اك  رآن؟ ھن ة للق راءات بديل بباً للبحث عن ق كل س ائد تش اعي الس ياق االجتم ي الس رات ف ل التغي فھ

رآن  و الق رجم أو فسر مترجم ل كيف ت ذا السؤال، وھي أن نحل ى  -طريقة واحدة للجواب عن ھ عل

ل حول نظرة  القرآَن من النص العربي المرتبط بھذه اآليات. ما الذي يقوله -اختالفھم  التفسير المفضَّ

أويالت  و ت اً نح أويالت اتجاھ ذه الت ين ھ د ب ا أن نج ل يمكنن رأة؟ ھ الم والم رآن ولإلس ين للق المتكلم

  المساواة الجنسية الحديثة، أم أن النماذج المعرفية للعصور الوسطى لم تزل حاكمة؟

تغفا 8 فاعة واالس ياقي لمصطلحْي: الش ل س رآن: تحلي ي الق فاعة ف ن ـ الش ا م ا اتصل بھم ر وم

  .(جامعة ميشيغان) ألفرد ويلشمفاھيم: 

ع الھجري:  رن الراب أن شفاعة النبي  »تقرر المقالة العشرون من فقه األخبار الثاني المشتھر في الق

ا  وا ذنوب ذي ارتكب ؤمنين ال فاعته للم ة. وأن ش اب  -حقيق تحقون العق ذين يس ا، وال ائر منھ ى الكب  -حت

ار . لقد «حقيقةٌ مقررة ا كانت مث دة الشفاعة، ولكنھ ية عقي نية األرثوذكس ة الس قبلت المدارس الكالمي

د أصبحت  جدل محتدم في القرنين: التاسع والعاشر الميالديين حتى إنھا ُرفضت من قبل المعتزلة. لق

وم الشفاعة  الشفاعة مصطلحا مفتاحياً في علم الكالم اإلسالمي وفي االعتقاد العام، ومع ذلك فإن مفھ

ياقات التي ظھر  ـ باعتباره شفاعة األنبياء ألتباعھم يوم الحساب ـ ال يظھر بجالء في القرآن. إن الس

ةٌ  «شفع»واشتقاقات مصدر  «الشفاعة»فيھا فعل  م آلھ ى أنھ رفھم الشفعاء عل تشير بجالء إلى من يع

يس من المستغرب  ذا فل ا؛ ل اه ُعبدوا من قبل المشركين، أو مالئكةٌ، أو بتضمن كليھم أن يكون االتج

رين  ى أن الشفعاء المنتظَ رآن يشدد عل العام لسياقات الشفاعة في القرآن سلبياً. بعبارة أخرى، إن الق

  (اآللھة، الُمسمَّين أيضا قرابين، الوسطاء) لن يكون لھم أي سلطان في ذلك اليوم. 

راھيم) لسلطة الشفاعة يجب أن  د وإب يما محم اء (الس ين إن فكرة امتالك األنبي ذاً بع م وتفسر آخ تفھ

ياقات  ار س فاعة»االعتب رط  «الش أداة الش بوقة ب تخدم إال مس م تس ا ل ى أنھ دل عل ي ت ، «إال»الت

ياقات «استغفر»وبالتصاحب مع فعل  ل س ة)  «استغفر». وتحلي لبية وأخرى إيجابي ا س (وھي أحيان

رآن ح ه الق ا يقول ر م دة، مھٌم بقدر أھمية تحليل سياقات الشفاعة من أجل تقري ذه القضية المعق ول ھ

  عدد من األفكار القرآنية المھمة.التي تتداخل مع 

  المحور الثاني: الخط والنحو
داللي ل ل ال ة ــ علم الداللة التاريخي والتزامني: الحق ة اإلدراكي  ونظري م الدالل (قوم) في ضوء عل

  .(جامعة كوبنھاغن) توماس ھوفمانالمجاز المفھومي: 
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ھ ة نفس ذه الورق و تضع ھ ى إيزوتس اني حت ن الجرج رآن، م داللي للق ل ال راث التحلي ياق ت ي س ا ف

ة  م الدالل ن عل بة م دة المكتس ة الجدي ادئ والنظرات الالفت ع بعض المب عى لجم ا تس ت، ولكنھ وزامِّ

  اإلدراكي. 

ذا الجذر يَ «قوم»يحتل جذر  ل  دُ رِ مكانة مركزية في العالم الداللي للقرآن. ھ ة، مث دة أشكال نحوي بع

ماط الفعل الخمسة، فبعضھا الزم (قام) وبعضھا متعٍد (أقام)، وبعضھا اسم فاعل(مستقيم) وبعضھا أن

ذا. إن جذر  َومَ »صفة (قويم) وبعضھا مصدر (تقويم) وھك ة  - «قَ ا تُظھر األمثل الً  -كم  يستدعي حق

 ً اف دالليا ى المواقف واألوضاع والمس ى يتراوح بين معاني االستقامة النسبية المشيرة إل ة إل ات المادي

دي:  ب التعب ل التركي ة) مث ة ومعرفي ة وتنظيمي ون أخالقي ا تك ا م ة (غالب ردة والمجازي اني المج المع

  الصراط المستقيم، أو دينا قِيَماً. 

ازات  اط الصورة والمج ه أنم ق علي ا يُطل ى م ي عل ة اإلدراك م الدالل ة عل ف نظري الل توظي ن خ م

ة  -لمفاھيم المجازية والمجردة المفھومية، يحاول الباحث أن يثبت أن ا مثل: األخالق والنظام والحقيق

ة  - دعم داللي ي ي اط الحقيق ذا االرتب ررة، وأن ھ ية المتك ة األساس ارَب المادي اٍق والتج ة باتس مرتبط

ياقات  «قوم»المقنعة . ولكن  «قوم» ل س رة (مث ياقية والنظي  «الطريق»ينبغي أن تُربط بدالالتھا الس

َوجّ »و ا«المع ة  ) وم ة واآلكادي ل العبري لة (مث ات ذات الص ع اللغ دادھا، وم ع أض ه م ترك في تش

 ً   . التنخبالنصوص الدينية ذات الصلة، خصوصا  واإلنجليزية والروسية) وأيضا

دم مصدراً  ھكذا، ة األساسية تق ً  تحاول ھذه الورقة أن تثبت أن التجربة المادي ا اء اإلدراكي،  نافع للبن

 ً ً  الذي يمكن تفصيله دالليا   ضمن بيئة ورؤية للعالم خاصتين.  ومجازيا

  .(جامعة برلين الحرة)غسان المصري: «كفر»ـ التناص الشعري: بحث داللي معجمي في جذر 

اب ايزوتسو  رن العشرين ھو كت ة »إن أحد األعمال المعروفة جدا في علم الداللة القرآني في الق بني

رغم من أ«المصطلحات األخالقية في القرآن ى ال راً . عل ة،  ن كثي ى مراجع تنتاجاته بحاجة إل من اس

ة  ا كانت المقارب ق، مھم ة للتطبي ة القابل فإن عمل ايزوتسو نجح في التنبيه إلى حتمية المنھجية الداللي

ه لجذر  يما معالجت اقش بشيء من التفصيل عمل إيزوتسو، الس ة تن ذه الورق التي يتبناھا الباحث. ھ

ةً اقتراحات لتوسيع من «كفر» ين ، مقدم ة المقترحة تأخذ بع ى خالف ايزوتسو، المنھجي ه. عل ھجيت

ا.  ا بينھ ور وفيم ى ضمن الس ا تتجل ا كم ة حياتھ ة، متتبع اھيم القرآني ابع التطوري للمف ار الط االعتب

ى استخدام  تقوم عل ة س ة الحالي إن المنھجي دين، ف ى المفسرين التقلي د ايزوتسو عل وأيضا، بينما اعتم

رآن.  منظَّم للمصادر المعجمية المبكرة في تجريد عناصر الداللة المحورية للجذور المستعملة في الق

ة ضمن  ي الخاص للغ تخدام القرآن ن استكشاف االس تمكننا م اجم س ن المع تفادة م إن النظرات المس

ة ھو  ذه التجرب دئي لھ الم التي يؤسِّسھا. إن الھدف المب ة الع ديم لمحات عن رؤي نصه الخاص، وتق

اجم من ً توظيف المع ا سيؤدي أيضا ة، وھو م اً في الدراسات القرآني راث  ھجي ى تخفيف قبضة الت إل

  الكالمي على فھمنا للغة النص المقدس، وبالتالي فتح األبواب أمام فھم لغوي أصيل للقرآن. 

ادل:  اد المتب ة واالعتم  كريستوفر ميلشيرتـ القراءات العشر اختالُف مخطوطات: العالقات الداخلي

  .د)(جامعة أكسفور

يالد. إن القراءات العشر المعتمدة للقرآن تُنسب إلى قرّ  رن التاسع للم دايات الق امن وب اٍء من القرن الث

ل  ل تمثِّ ا قي ا  -وھي كم د م ى ح بيل  -إل ى س ة. عل ز الجغرافي ي مختلف المراك ائعة ف راءات الش الق
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ابقة. المثال، يقرر ابن مجاھد أن قراءة نافع كانت اختياره الشخصي من بين خمس  ة س راءات مدني ق

بالجملة، القراءات العشر تتضمن قراءتين من المدينة، وواحدة من مكة واثنتين من البصرة وواحدة 

ري (ت  ل في 478من دمشق وثالثاً من الكوفة وواحدة من بغداد. ولكن القارئ أبا معشر الطب ـ) يمي ھ

  ز الجغرافية. إلى جمع قراءات مختلفة لھذه المراك «القراءات الثماني»كتابه 

راءات  ر الق ة أن نعتب ذه الورق ة: أييقترح الباحث في ھ ات مخطوطاتي ، أن ننشئ ناتجة عن اختالف

ة  ثال  –شجرة لنرى أيَّھا يتعلق بأيِّھا. فإذا وجدنا أن القراءات المديني ر  -م بعض أكث رتبط بعضھا ب م

ري كانت  ي معشر الطب ة أب نعلم أن رؤي ا كانت من غيرھا في المدن األخرى؛ س ل ربم صحيحة. ب

ه عرف ل من مدينة إلى أخرىھناك أدلة على النق راءة خاصة، ولكن ه ق . مثال: خلف البغدادي كان ل

ام إذنالكوفي قراءة حمزة الكوفي ونافع المدني وعاصم ه حري باالھتم ا إذا كانت . إن د فيم ، أن نتأك

  مراكز أخرى.  القراءات من نفس المراكز متفقة مع بعضھا أكثر من القراءات من

  المحور الثالث: أعالم القرآن وتشكيلھم فيه : 
  .(جامعة يونغستاون) مستنصر ميرـ تشكيل الشخصيات في القرآن: 

ئلة وتحاول  تحاول ھذه الورقة أن تطور مقاربة لدراسة الشخصيات القرآنية. إنھا تثير عدداً من األس

ا أن رآن؟ م ة أن تجيب عليھا: ما أھمية الشخصية في الق رآن وفي أي دمھا الق اط الشخصيات التي يق م

رتبط التشخيص  ف ي ذه الشخصيات؟ كي م ھ رآن لرس ي الق ة ف ات الموظَّف ا التقني دمھا؟ م ظروف يق

  القرآني بالتخييل القرآني؟ 

ابھات  ا عن التش ي، بحث وراتي اإلنجيل ي بالتشخيص الت تقارن أيضا التشخيص القرآن ة س ذه الورق ھ

  بات المعتمدة من قِبل كال النصين للشخصية. واالختالفات بين المقار

  (جامعة بنسلفانيا). جمال إلياسـ النبوة والسلطة واألھلية: لقاء سليمان بملكة سبأ: 

ردت  د ُس رآن. لق ذكورة في الق رة الم اء المحي إن لقاء سليمان بملكة سبأ ھو واحدة من قصص األنبي

ى إ ة جدا، حت دا ومحكم ردات مختصرة ج راً ھذه القصة بمف ه كثي تكلم: ھل ھو هللا أم  ن ا يخفى الم م

دد من العوامل. ولكن بغض  ر بع ذا اإليجاز يمكن أن يُفسَّ ع؟ وھ بأ أم طرف راب ة س سليمان أم ملك

ذين  لمين ال اب المس ل الكتَّ ة أوائ ى مخيل تحوذ عل د اس اء ق ذا اللق إن ھ ة، ف باب الكامن النظر عن األس

غنية جدا. وقد ركز ھؤالء الكتاب على عناصر مخصوصة زخرفوا البيان القرآني الموجز بتفاصيل 

ن  ة ع رة ممتع دم نظ بأ تق ة س ليمان وملك ين س ت ب ي وقع وادث الت يراتھم للح اء، وتفس ذا اللق ن ھ م

  اھتمامات بعض العلماء المعروفين في اإلسالم وقيمھم قبل تفكك الخالفة في بغداد. 

ذه الدراسة  م المؤرخين  من خالل دراسة العرض القرآني -تحاول ھ ل أھ َل من قِبَ ا شرح وُذيِّ كم

البي)  ه والثع ن منب أن تظھر أن  -والمفسرين (مثل ابن كثير والطبري وفخر الدين الرازي ووھب ب

ة الجنسية  ة لألفكار اإلسالمية التقليدية عن األھلي لقاء ملكة سبأ بسليمان كان أحد أھم األحداث المحددِّ

  لك، وعن طبيعة اإللھي. (الذكورة واألنوثة) للنبوة والمُ 

  .(جامعة أوكسفورد) آدم سيلفرستاينـ فرعون في القرآن: 

رآن عن فرعون في السياق الواسع للشرق  ترمي ھذه الورقة إلى النظر في الصورة التي قدمھا الق

  األدنى. وذلك من خالل ثالثة أسئلة:

  ة ؟ـ إلى أي مدًى تدين أوصاف فرعون في القرآن إلى أوصافه الكتابي1
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ذه 2 ابي، كيف يمكن أن نفسر ھ ـ لو افترضنا وجود اختالفات بين الفرعون القرآني والفرعون الكت

  االختالفات ؟

رة 3 ـ ما الذي تخبرنا به ھذه االختالفات حول السياقات الثقافية الدينية للقرن السابع الميالدي في جزي

  العرب؟ 

ى مصاد اد عل ا من خالل االعتم ئلة يجاب عنھ دوائر التوحيديھذه األس  ةر ذات نطاق واسع من ال

ى  ان عل رآن ك رغم من أن الق القديمة والمتأخرة، باإلضافة إلى التفاسير المبكرة. وتكشف أنه على ال

ز من  ارزة ُميِّ ا ب اك طرق إن ھن باٍل من الفرعون الكتابي (أو يَفترض أنه على بال من المستمعين)؛ ف

  رعون الكتابي. خاللھا الفرعوُن القرآني بوعٍي عن الف

  .(معھد الدراسات المتطورة ببرنستون) كيفن فان بالديلـ نبوة ذي القرنين: 

ً 1890لقد كان نولدكه ( ً  ) أول من أظھر أن قصة ذي القرنين في القرآن إنما تحاكي جزئيا سريانيا  نصا

والي  ب ح ة  630كت ن قص ز ع ى تتمي كندر (حت طورة اإلس ديث أس ث الح ي البح دعى ف ة، ي ميالدي

ُل غيريت رينينك ـ  اإلسكندر ْت بتفصيٍل من قب البطولية الشھيرة). إن ھذا النص السرياني ـ كما بَيَّن

د  اني، وليعي ى اإلمبراطور الساساني خسرو الث ُجمع ليقدم الدعم السياسي لھرقل عقب انتصاره عل

ي ة المس ة الروماني ع اإلمبراطوري اه توق زمن باتج ذاك ال ة ل ة التي توجيه العواطف التنبؤي حية العالمي

  تسبق نھاية الزمان. 

 ً ة إن إعادة سرد القصة في القرآن يتضمن قبوالً باألسطورة عموما ، ولكنھا بعد نزع الدعاية البيزنطي

  عنھا، وذلك بالتركيز على توقعات الحروب العظيمة السابقة نھايةَ العالم. تبيِّن ھذه الورقة:

ً  :أوالً  ا ان محق ه ك ده  أن نولدك ين النصين، في تأكي ة ب ى العالق ا:عل اً  ثاني رنين نبي أن تصور ذي الق

أن شرح القصة في  ثالثا:، تعكس اعتقادات المستمعين األوائل للقرآن، الذين سمعوا باألسطورة فعالً 

طورة  ن أس االً ع ر اكتم ور أكث ٍم بتص ى عل ان عل رين ك ر أن بعض المفس رة يُظھ ير المبك التفاس

د مفسرون آخرون السريانية، بينما  اإلسكندر ين النصين.  -رغم وعيھم باألصل  -تعمَّ إخفاَء الربط ب

ة، التي  رنين العجيب ة ذي الق ة والمعاِرضة لھوي وقد أّدى ذلك إلى ظھور عدد من التفسيرات المختلف

ان رنين ك رة أن ذي الق وم، ولكن فك ى الي د حت ذر  اإلسكندر استمرت في تراث األساطير المعق (متع

  ألسطورة) لم تختفي نھائيا. تفسيرھا بغير ا

  المحور الرابع: عناصر التناص في القرآن
  .(جامعة برلين الحرة) إسالم دايهـ الحواميم: التناص في السور المكية المتأخرة: 

دأ بحرفي  ا يب بٌع منھ ة، س الحروف المقطع َدأة ب ين التسع والعشرين سورة المبت ، وھي «حم»من ب

زخرف، الدخان، الجاثية، األحقاف، وسورة الشورى ابتدأت بحم السور: غافر، فصلت، الشورى، ال

راءة  ة أن الق ذه الورق الحواميم. وتثبت ھ ة اإلسالمية ب عسق. ھذه السور ُعرفت في المصادر التراثي

ى اآلن،  ة، حت زل جنيني م ت رة التي ل ية المتنبِّھة للتطور الزماني لھذه السور سوف تعزز الفك التناصِّ

  رابطة. بأن ھذه السور مت

لقد حظيت فكرة انسجام السورة بعناية جيدة في العصر الحديث، ولكنھا يجب أن تُوسَّع حتى تتضمن 

يس  ات ل ات أو رباعي ات أو ثالثي وجود جملة من السور المنسجمة. إن فكرة السور التي تشكل ثنائي

ين أحسن إصالحي ( تاني أم د شرح المفسر الباكس ات السور م1997-1903جديدة كليا؛ فق رة ثنائي ) فك
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ع السور التي  رح آخرون تجمي ة في العمل التفسيري. واقت ة ومركزي ا مھم ومجموعاتھا، واعتبرھ

ا لصفة «سور الرحمن»ما يدعى  تتضمن مثالً  رارا ملحوظ رحمن»، أي السور التي تحوي تك ؛ «ال

بِّحات»ومن ذلك أيضا مجموعة  دأ بفعل «المس بَّح»، أي السور التي تب بِّح ، واش«س ل يس تقاقاتھا مث

ية التي  راءة التناصِّ ى الق وم عل ا تق ا إنم ات الظاھرة بينھ وسبَّح. إن تحديد مجموعات السور والعالق

  تھدف الربط بين االعتبارات البنيوية والتاريخية. 

  (جامعة بنسلفانيا). جوزيف لوريـ التشريع ووظيفته في نصين قرآنيين: 

ريعين م ين تش ة نص ذه الورق رح ھ ام تش رآن (األنع راء 153-136ن الق م 39-22) و (اإلس عياً لفھ ) س

وعٍي الوصايا  ذان النصان ب دورھما في تشكيل البنية الخطابية للقرآن ومحتواه التشريعي. يعكس ھ

العشر الكتابية بطريقة متميزة. فالنص في سورة األنعام يحدد بدقة األنماط الحاكمة للمجتمع القرآني 

انون ه بالق ي عالقت ي خاضع  ف ع القرآن ادات المشركين؛ وخالصته: أن المجتم ا) بع ابي و (ربم الكت

ى خالف  ات األخرى. عل ى المجتمع ة عل ي كانت مترتب ات الت ن الواجب ة م ر معقولي لَّ وأكث دد أق لع

ي.  ع القرآن ي المجتم ابي ف انون الكت ة الق تمرار فعالي ى اس ير إل ذي يش راء، ال ورة اإلس ي س نص ف ال

ذا  ام تلخص وتكمن أھمية ھ ل  -التعارض في أن سورة األنع ى األق ا عل ا جاء في سورة  -جزئي م

  اإلسراء. 

ا  اء كلت رة في بن ى مساھمتھا المعتب ادة، باإلضافة إل ذه الم إن مقارنة االستخدام الجدلي المختلف لھ

طاب السورتين، سيدفعنا إلى األخذ بعين االعتبار بناَء السورتين محل البحث، ودور التشريع في الخ

ه القرآني، والعالقة المعقدة للقرآن بالكتاب المقدس، وتلقي التشريع القرآني في ال تفاسير المبكرة والفق

  اإلسالمي.

  .(معھد الدراسات التطبيقية العليا) أورخان ميرـ كازيموفـ موسى الحروفي: 

ميالدي، أسسھا الحروفية حركة إسالمية ولدت في إيران في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ال

ترآبادي ( ل هللا االس ي 796فض ين ف اء المھم د األنبي و أح ى ھ ـ). إن موس ه»ھ وادن نام ل «ج ، العم

ه» األساسي لفضل هللا والنص المؤسِّس للعقيدة الحروفية. يقدم يراً  «جوادن نام مسھباً للقصص  تفس

ا هللا بنفسه وأع واح التي كتبھ ار وصوت القرآنية األساسية المرتبطة بموسى: األل ا لموسى، الن طاھ

ة في صحبة هللا..  اء، األربعون ليل ى أفعى، شق الم ا إل هللا القادم من الشجرة، عصا موسى وتحولھ

ن أن  رغم م ى ال خ. عل ه»إل وادن نام ديم  «ج د الق ن العھ ا م تفاد أيض ه اس رآن، فإن ى الق س عل أُسِّ

م ا ل ى مم ى قصة موس افة بعض التفاصيل عل روج) إلض فر الخ ا س رآن:  (خصوص ي الق ذكر ف ي

ات خ ورة، مقاس واح المكس اد...األل ة الميع ه»إلخ. إن يم وادن نام الة النصوص  «ج رف بأص يعت

داً  ز ج ة. والملمح الممي دة الحروفي  القرآنية والكتابية لكي يثبت ويظھر بعض المواقف المحددة للعقي

  لنبوية. لھذه العقيدة يحدد أيضا الرؤية الحروفية للقصة النصية لموسى ودعوته ا

اء:  نيكوالي ـ اعترافات إرميا ومحمد المعزَّى: االتفاق واالختالف الرمزي بين القرآن وأسفار األنبي

  .(أكاديمية العلوم ببرلين) سيناي

ين السور المكّ  اط االتصال واالنفصال ب ة أن تستكشف نق ذه الورق اول ھ ي تح اء ف فار األنبي ة وأس ي

رآن، بخالف  كبيراً  الكتاب العبري، ھذه الكتب تحمل قدراً  ابه الشكلي والموضوعي مع الق من التش
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لة، وبخالف التجميعات  أسفار موسى الخمسة بقصصھا التاريخية متعددة األجيال، وتنظيماتھا المفصَّ

  الالھوتية المتأخرة مثل كتابات الربيين. 

ا اٍس وخطة ھذه المقارنة تقوم على رؤية تفترض حصول بناء مبدع واستيعاب للكتب الس بقة، ال اقتب

ُدھا  زوال: نق نصي مباشر أو استعارة. وھذا ما سيبرھن على أن الفكرتين األساسيتين ألوائل السور ن

ة الحساب  ا التصويري لحقيق ة، وتمثيلُھ ق للبشر من جھ اعي واالستقالل المطل الشديد للظلم االجتم

ف ن أس ة م تفادة مبدع ا اس ى أنھم ا عل ن أن تفھم ه، يمك ر من ذي ال مف ال ال ا وحزقي عيا وإرمي ار إش

المي  وم الحساب اإللھي الع ل ي ة مث ائي نزعة تنبؤي زل النھ ال، التي تتضمن في شكلھا المخت وداني

وتى ث الم ردي، وبع . يف هــذا اإلطــار ســيُبحث أيضــا عــن املتوازيــات املفهوميــة، مثــل حقيقــة أن كــال مــن حزقيــال والف
كمـــا تقـــرتح الورقـــة أن الســـور الـــثالث اخلاصـــة باملواســـاة والتســـلية (الضـــحى وحممـــد قـــد ُكلِّفـــا مبهمـــة إنـــذار النـــاس وحتـــذيرهم.  

  والشرح والكوثر) ميكن أن ترتبط بالفكرة الكتابية عن معانة النيب من مهمته ومنصبه كما ُعربِّ عنها مثًال يف اعرتافات إرميا. 
  المحور الخامس: الحوار والخطاب وصدى القصص القرآني

  .(جامعة تورونتو) تود الوسنشرك والرمزية يف القصص القرآين: مجاليات التعارض: ال -
. تركـز «فهـو هنـاك كلـه، يف كـل حـني»إنه من امللحوظ أنه ال يهم من أين تبدأ قراءة القرآن، أو ما الرتتيب الذي تقـرؤه بـه، 

مـــا ستســـاعدان يف شـــرح فائـــدة هـــذه امل الحظـــة. هاتـــان هـــذه الورقـــة علـــى خصيصـــتني ألســـلوب القـــرآن ومضـــمونه يَُظـــن أ
مطــرد ومســتمر  «تيــار قصصــي»اخلصيصــتان مهــا: الثنائيــة/التعارض، والتصــوير الرمــزي (التيبولــوجي). ومــن خالهلمــا حيصــل 

ذين الشكلني/اخلصيصتني املستعملتني باطراد.    خالل القرآن. إذن، قد عوِّض عن غياب القصص 
ت كمميز للنبـوءة باعتبارهـا فرعـاً يف دراسـة تـراث الثقافـات واألديـان ومن املفيد أن نعلم أن هاتني اخلاصتني كلتيهما قد أفرد

 ، كما إنه مـن املهـم أن نالحـظ عـدداً على األدب التنبؤي ال يزال مستمراً  صادقاً  املتعددة. إن اجلدل حول كون القرآن مثاالً 
ذا الســياق مت مناقشــة تفاعــل مــن اخلصــائص األساســية األخــرى للوظيفــة التنبؤيــة خيتلــف مــن حيــث الظهــور يف الــنص. يف هــ

التعارضـــات والثنائيـــات املفهوميـــة واملاديـــة؛ إلبـــراز املكانـــة املهمـــة هلـــذه اخلاصـــية يف شـــكل الكتـــاب ومضـــمونه. وإلثبـــات أن 
  ، وبالتايل بالنبوة. وظيفته مرتبطة بشكل أساسي بالشخصنة التصويرية الثابتة يف التصوير القرآين لشخصيات األنبياء مثالً 

ل دراســة سـورة البقــرة، السـورة الــيت اعتربهـا الــرتاث التفسـريي الكالســيكي صـورة مصــغرة عـن القــرآن، ختلـص الورقــة ومـن خـال
إىل اقرتاٍح من منظور مقارن، مفاده: أن القرآن ميكن أن ُمييَّز عـن غـريه مـن الكتـب املقدسـة األخـرى بدرجـة اسـتعمال الـنص 

ـا. وبغـض  النظـر عـن مـدى متثيليـة هـذا لـألدب التنبـؤي، فـإن شـيوع هـذه اخلاصـية املتكـررة للثنائية (وليس املثنوية) وتشكله 
ة عما يُدعى التخيُّل التنبؤي. هذه الورقة سـوف ختلـص بـبعض املالحظـات عـن مركزيـة الثنائيـة  تُبقي القرآن عرضة لقراءة معربِّ

  يرها أيضا. والرمزية يف دراسة األسلوب القصصي القرآين املميز، ويف تفصيل الشخصية وتصو 
  .(جامعة إميوري) ديفن ستيوارتقصة شعيب يف القرآن:  -

اقتصرت، حىت اليـوم، علـى حتليـل بـريغ وريـنب، باإلضـافة إىل  «الدراسات القرآنية»إن ردة الفعل العلمية على كتاب وانسربو 
بعـد قـرنني مـن وفـاة حممـد. وقليـل  نقد دعوى هذا العمل األكثر إثارة للجدل، وهي أن القرآن قـد ُمجـع خـارج اجلزيـرة العربيـة

مــن االعتبــار أعطــي لألفكــار املتينــة الــيت صــاغها وانســربو خبصــوص عمليــة مجــع القــرآن. لقــد بــدأ وانســربو مالحظاتــه بقولــه: 
ــا نظريــا غــري معروفــة» كمــا   -. ويريــد بالنقــد الكتــايب هنــا «كوثيقــة قابلــة للتحليــل بوســائل وتقنيــات نقــد الكتــاب املقــدس إ

النقد التنقيحي عموما (املنهجية اليت طبقها ريتشارد بل على نطاق واسع، وبكثرة، يف ترمجتـه للقـرآن وتفسـريه  -لمرء يتبني ل
  له، بالرغم من أن وانسبور أمهلها) أكثر من نقد األصل، أو نقد الشكل أو املناهج األخرى. 
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على نطـاق واسـع مسـبقاً، هـي الـيت حـددت املنطـق  املشتقة من نصوٍص قصرية نسبيا واملنتشرة -برأيه  –إن نصوص القرآن 
النبوي، القائم على مجع األفكار البارزة املرتبطة بالنص والنبوة. إن حتليل هذه األفكـار الرئيسـة يشـكل حتـديا، ولكـن وصـف 
 عمليــة التنقــيح أمــٌر يســتحق النظــر. يأخــذ وانســبور قصــة شــعيب كمثــال حقيقــي منــوذجي لعمليــة التنقــيح الــيت حصــلت يف

) 37-36؛ العنكبــوت 190-176؛ الشــعراء 95-84؛ هــود 93-85القــرآن. النســخ القرآنيــة املتعــددة لقصــة شــعيب (األعــراف 
هــي حصــيلة مجــع النســخ الشــائعة للقصــة الــيت كانــت علــى اخــتالف قبــل مجــع القــرآن، وهــذا الســيناريو مماثــل بشــدة ألمنــاط 

و فشـــل يف األخـــذ بعــني االعتبـــار البنيـــة الكــربى الـــيت وضـــعت فيهـــا التنقــيح الكتابيـــة. تثبـــت هــذه الدراســـة أن تفســـري وانســرب 
  نصوص قصة شعيب. 

ا احلاليـة، بـدالً  مـن نظريـة وانسـربو، أن الـنص الصـغري ـ قصـة شـعيب ـ قـد  يقرتح الـتفحص املفصـل هلـذه النصـوص يف سـياقا
لكبــري/أي الســورة ككــل. والتنوعــات يف صــيغ وُشــكِّل يف كــل ســياق ليناســب البنيــة الكليــة واالســرتاتيجيات البالغيــة للــنص ا

ـا اشــتقت مـن نســخ خمتلفــة  الـنص الصــغري إمنـا تتبــع يف احلقيقـة اخــتالف الرتكيـز يف الــنص الكبــري؛ ولـذلك فمــن غـري الــوارد أ
  متقدمة عليها. 

  .قية)(جامعة نابويل الشر  روبيرتو توتوليالرتادف واالشرتاك يف القصص القرآين: عصا موسى اليت أصبحت أفعى:  -
يذكر القرآن حادثة حتول انقالب عصا موسى حية يف ستة مواضع خمتلفـة مسـتعمًال ثـالث كلمـات خمتلفـة للتعبـري عـن احليـة 
(حية، ثعبان، جاّن). إن استخدام كلمات خمتلفة كان حمل حبٍث ودرٍس من قبل كثري مـن املفسـرين القـدامى واحملـدثني، فهـو 

  األنبياء. قد أثر على بناء القصص السيما قصص 
على النص القرآين، بإبراز هذه االستخدامات املختلفـة، واإلشـارة إىل تطـور النقـاش التفسـريي  -بداية  –تركز هذه املسامهة 

مــن خــالل كتــب التفســري وكتــب غريــب القــرآن، وبيــان االخــتالف فيــه. مث تكشــف عــن كيفيــة اســتخدام كتــب  وحــديثاً  قــدمياً 
يف بنـاء  «احليـة»حلديثـة) واألدب اإلسـالمي مجلـًة للكلمـات القرآنيـة املختلفـة للتعبـري عـن قصص األنبيـاء (املخطوطـة منهـا وا

روايتهم القصصية. فقد أثَّر استخدام كلمات قرآنية خمتلفـة يف اختيـار املصـطلحات يف خمتلـف أحـداث حيـاة موسـى، حيـث 
  . حتولت عصاه إىل حية (عند الشجرة الذهبية، أمام فرعون، ويف حتدي السحرة)

  المحور السادس: االستراتيجيات التأويلية
  .(جامعة مشال كاروالينا) هيربرت بيرغتفسري التنقيحيني:  -

م للقـرآن ومجعـه. مـع ذلـك،  -يف الغالـب  -لقد ُعدَّ باحثون مثل ريتشارد بل وجون بروتون وآخـرين  راديكـاليني يف تفسـريا
م حمـافظون  فإن رؤيتهم تستند إىل املادة الرتاثيـة اإلسـالمية: ـذا االعتبـار، فـإ يف  -إىل حـد مـا  -التفسـري، السـنة، السـرية. 

م وال خيتلفون عن املسلمني إال يف قضايا حساسة حمدودة، وليس بأي حال يف املنهجية.    تأويال
ــم يشــككون يف تارخييــة كــل هــذه املــادة الرتاثيــة ســعياً يف تأويــل القــرآن. مــع  أحــد املالمــح البــارزة للبــاحثني التنقيحيــني هــو أ

ـــه، ذلـــك، فـــإن هـــؤالء البـــاحثني ، مثـــل جـــون وانســـربو،و ج. ر. هوتينـــغ، وباتريشـــا كـــرون، اســـتمروا يف  قـــراءة القـــرآن وتأويل
م  -بالنسبة هلم) مواد تراثية مزيفة يف غياب (ما هو  -موظِّفني  معايري أخرى مل ُتطبَّق مـن قبـُل يف قـراءة القـرآن. إن تـأويال

م ا م وسخرت منهاومنهجيا   .ستبعدت متاما تأويالت املفسرين التقليدين ومنهجيا
  .(جامعة نابويل) أندريا بريغاغلياترمجتان للقرآن إىل لغة اهلوسا وتأثري الوالءات الصوفية واألشعرية يف نيجرييا املعاصرة:  -

ايــة الســبعينيات، تكفَّلــت اململكــة العربيــة الســعودية بطباعــة أول ترمجــة لل قــرآن إىل لغــة اهلوســا، اللغــة األساســية ملســلمي يف 
) . أثـارت م1992مشال نيجرييا. هذه الرتمجة ألَّفهـا قاضـي قضـاة مشـال نيجرييـا ، املفكـر املصـلح أبـو بكـر حممـد غـومي ( ت 

ة هذه الرتمجة فور صدورها جداالت متعددة، حيث اعتمدت بشكل واضح وجليٍّ على جمموعة من القواعـد العقديـة املعاديـ
للصوفية واملعادية لألشعرية؛ متحديًة بذلك بعض املعتقدات األساسية للقاعدة النظرية التقليدية للثقافة احمللية. كمـا أن هـذه 
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قــد حــدثت يف وقــت تــال مباشــرة إطــالق  -الــيت مسحــت لعــوام املســلمني بــاالقرتاب مــن القــرآن علــى حنــو منفــرد  -الرتمجــة 
وفصل مدارس الدولة العلمانية واملدارس اإلسـالمية احلديثـة، والتآكـل  م1976ملية ) يف (الرتبية األساسية العا  UPEبرنامج

السريع للتحكم الشامل للعلماء التقليدين يف نقل املعرفة الدينيـة مـن خـالل القـرآن والتعلـيم اإلسـالمي غـري الرمسـي. لقـد ثـار 
موها مبحاولـة نشـر الوهابيـة والتفكـري احلـر. بعـد سـنوات و  العلماء التقليديون على ترمجة غومي اإلصالحية، فرفضوها رمسياً  ا

) وهـو أسـتاذ سـابق لغـومي، وشـيخ م1996قليلة، هذا الرفض جتلَّى يف ظهور ترمجة معارضة من قبل حممد الناصـر كابـارا (ت 
  فرٍع نشط من الطريقة القادرية يف كانو. 

اول هذه الورقة أن تنبه إىل اجلدال احمليط برتمجة القرآن يف غـرب من خالل حتليل أفكار خالفية خمتارة من هاتني الرتمجتني حت
إفريقيــا املعاصــر، مظهــرًة مقــدار اخنــراط البــاحثني األفارقــة يف اللغــات ويف مصــادر التفســري اإلســالمي التقليديــة، ويف القــراءات 

  املعاصرة املستمرة للسلطة التأويلية الرتاثية. 
  .(جامعة برلني احلرة)جيليكا نيوفرت أن القراءات القرآنية للمزامري: -

خبــالف التــوراة  -زامري علــى الــرغم مــن أن القــرآن يشــري إىل املــزامري كمجموعــة نصــوص كتابيــة (الزبــور)؛ فــإن صــلة القــرآن بــامل
ا تصديق ومجع لذلك الكتاب. فاملزامري يف القرآن لـيس هلـا إال دور هامشـي كسـلطة   -واإلجنيل  ليست موصوفة بوضوح بأ

ابية. مع أن نصوصا مزمورية متفرقة موجودة بوضوح يف القرآن، وليست منعكسة فقط يف عدد مـن االسـتعارات القرآنيـة، كت
  ولكن منعكسة يف رؤيتها للعالقات اإلنسانية اإلهلية السيما يف السور األقدم. 
لصياغة القرآنية للمزامري يف النصـوص املكيـة. إن حتاول هذه الورقة أن تقتفي أثر اإلحاالت القرآنية إىل آيات املزامري، حملِّلًة ا

ات الشــكلية والدالليــة بــني املــزامري والســور األوىل يســتدعي منهجيــا مشــكلة  يف مقابــل  «اإلحالــة النصــية»النظــر يف التشــا
ىل أدب : فهل جيب أن تُقرأ نصوص قرآنية معينة كإحاالت إىل اخلـربات الشخصـية للنـيب؛ أو كإحالـة إ«اإلحالة الشخصية»

  روحي تقوي موجود فعًال ؟ 
أن تــتفحص هــذه الورقــة وظيفــَة اإلحــاالت الرمزيــة إىل املــزامري املوظَّفــة كاســرتاتيجية نصــية يف الســور املدنيــة الالحقــة، وحتــاول 

  للتناص الكتايب يف القرآن.  -غري احلكائي  -ترسم خمططا لتطور هذا التجلي 
  .(جامعة ماسرياتا) أنونزيتا روسول يف  كتب العقائد العلوية: القرآن وفكرة التناسخ: أمناط التأوي -

تعىن هذه الورقة بنوع مـن التأويـل الَعلَـوي (التأويـل البـاطين) للـنص القـرآين ، مـن خـالل دراسـة بعـض النصـوص املقتطفـة مـن 
اليــوم يف أعمــال  ، وهــو نــص عقــدي علــوي مل يــذكر حــىت«البــدء واإلعــادة»األدب الَعقــدي العلــوي. مثــل أجــزاء مــن كتــاب 

العلــويني والنصــرييني الــيت مجعهــا ماســنيون. هــذا العمــل كتــب يف القــرن اخلامس/احلــادي عشــر مــن قبــل الَعَلــوي أيب عبــد اهللا 
احلســني بــن أمحــد بــن هــارون البغــدادي، واعتمــد علــى روايــات وسلســلة مــن املرجعيــات الــيت تعــود إىل اإلمــام الشــيعي الثــاين 

  عشر. 
ات مســألة عقيــدة التناســخ. فقــد تطــورت هــذه العقيــدة يف مخــس مراحــل مبدئيــة أساســية: النســخ الفســخ تعــاجل هــذه املقتطفــ

املاشـخ الواشـخ الراشـخ، كـل هـذه العمليـات التقمُّصـية ُشـرحت يف ضـوء التأويـل العلـوي لـبعض اآليـات الـيت اقتبسـها املؤلـف 
ب بعد املـوت مـن خـالل مصـطلحات البعـث والنشـر يف لكي يثبت االختالف بني املؤمن والكافر فيما يتصل باجلزاء والعقا

  درجات خمتلفة. 
هذه الدراسة مدعومة أيضـا باملقارنـة مـع نصـوص مـن األعمـال الدينيـة العلويـة األخـرى، وكـذلك مـع بعـض التفاسـري الشـيعية 

  وبعض األحاديث اجملموعة يف موسوعة حبار األنوار. 
  المحور السابع: الثقافة المادية في القرآن
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(جامعـة  عائشـة كيسـنجر: سياسـة النميمـة يف يثـرب يف القـرن األول للهجـرة: }َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى بـَْعِض َأْزَواِجهِ { -
  .ميشيغان)

ـــة والنميمـــة املنتشـــرة يـــدل علـــى أن هـــذه األمنـــاط مـــن الكـــالم قـــد أســـهمت بـــدور هـــام يف احلركـــة  إن إشـــارة القـــرآن إىل الغيب
يف القـــرن األول/الســـابع يف يثـــرب؛ لـــذا فـــالنص القـــرآين مل يكتـــف مبجـــرد اإلشـــارة إليهـــا أحيانـــا، بـــل  السياســـية واالجتماعيـــة

) مـن سـورة التحـرمي حيـث تظهـر 4-1(مثـال علـى ذلـك مـا جـاء يف اآليـات اسـتجاب هلـا مباشـرة يف أحيـان عديـدة. وأشـهر 
بسبب مـن تـأثرهم بـرتاث أسـباب  -استنتجوا عادة  . إن الباحثني النقدينيزوجتان من أزواج النيب؛ ألن إحدامها أفشت سراً 

ــا تشــري إىل حادثــة عرضــية صــغرية يف حيــاة حممــد العائليــة، ومييلــون لــذلك إىل التقليــل مــن  -النــزول الــذي يــذكره املفســرون  أ
عن الـربوز أمهيتها يف بناء السياق االجتماعي السياسي للقرآن. تكشف هذه الدراسة، من خالل قراءة معمقة هلذه السورة، 

السياسي للنميمة يف جمتمع حممد، وتعيد االعتبار ملا شكَّل السلطة والتأثري، وكيف مت ممارسـتهما، ومـن ِقبـل َمـن؟ كمـا تشـري 
  إىل أن زوجات النيب قد لعنب دورا مؤثِّرا يف اجملتمع يف حياة حممد أكثر مما ُظنَّ عادة. 

  .جيينيا)(جامعة ر  ف. غريفينهاغنالثياب يف سورة يوسف:  -
تُوظَّــف الثيــاب يف القصــص املقــدس بطــرق خمتلفــة. فقــد تســتخدم للداللــة علــى البســيها، أو للداللــة علــى أثــر التغــريات يف 

، وخاصــة قمــيص «الثيــاب»اللبــاس علــى املكانــة، أو للداللــة علــى الــنقالت الروائيــة. إن الثيــاب تكشــف وتغطــي. إن رمــز 
آن. إنــه يتقــاطع مــع األفكــار املعرفيــة واألخالقيــة واجلماليــة للحقيقــة والكــذب، يوســف، يظهــر يف اثنــيت عشــرة ســورة مــن القــر 

اخلري والشر، اجلمال والقبح. تكشف هذه الدراسة عن األسس املمكنة هلذه احلركية النصية، وعـن عـامل األفكـار الـذي تثـريه 
دبيــة للــنص نفســه ســيتم تشــكيل صــورة عــن دالالت علــى حتليــل املــادة األ يف البيئــة الثقافيــة واملاديــة للعــامل القــدمي. فاعتمــاداً 

ا يف اخلطـــاب. كمـــا ســـيتم عـــرض دالئـــل نصـــية مقارنـــة، ودالئـــل أركيولوجيـــة وفلكلوريـــة  الشـــيفرة الردائيـــة للســـورة واســـتعماال
جريبيـة وأثنوغرافية؛ وذلك للكشف عن الروابط بني الشفرة الردائية وبني سياق ألفاظ السورة. فهذه الدراسة االستكشافية الت

  تطمح لإلسهام يف تثوير العامل املادي للقرآن. 
  المحور الثامن: الخط والمصاحف القرآنية

  .(جامعة كايبتاون) ياسين دوتنأوراق أموية من املصحف وتأرخيها:  -
يف ظــل غيــاب خمطوطــات مؤرَّخــة بدقــة، فــإن مشــكلة تــأريخ املصــاحف مل تــزل منــذ زمــن طويــل تشــغل عقــول البــاحثني حــىت 

وم. تبحــث هــذه الورقــة يف تــأريخ خمطوطــة قدميــة مــن القــرآن، ســبق أن أُرِّخــت باســتخدام التحليــل الكربــوين، كمــا حــدد اليــ
تارخيهــا مــن خــالل منــاهج التحليــل التــارخيي الفــين، وهــو منتصــف الفــرتة األمويــة، أي الســنوات األخــرية مــن القــرن األول أو 

  الثاين للهجرة. السنوات األوىل من القرن
افة إىل أســئلة التــأريخ، فــإن دراســة االختالفــات النصــية وتــرقيم اآليــات املســتخدم يف هــذه املخطوطــة ويف ورقتــني مــن باإلضــ

املخطوطـة نفسـها سـوف ميكننــا مـن بنـاء تصـور عــن القـراءة املعتمـدة فيهــا ونظـام ترقيمهـا. فهـي خمطوطــة كتبـت علـى القــراءة 
   وابن حميصن وقرنائهم وأسالفهم.كثري  املكية اليت عرفت فيما بعد عن طريق قرائها كابن

ة تسـمح مبزيـد تأكيـٍد للتأرخيـات املؤقتـة هلـا، كمـا تقـدم  إن مقارنة إضافية بني هذه املخطوطة وغريها من املخطوطـات املشـا
سـاعد علـى فهـم أفضـل يف مراحلـه األوىل يف القـرنني: األول والثـاين، وت «اخلـط الكـويف»صورة أوضـح عـن مالمـح مـا يـدعى 

  طوره العام.لت
  

  .(متحف كليفالند للفنون) تهنيات مجيددور النقوش القرآنية والدينية يف باكران بأصفهان:  -
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منذ عهود مبكرة، اعتمد احلكام يف العامل اإلسالمي الرجوع إىل الدين من أجل حتصيل الشرعية السياسـية. ومـن أجـل هـذه 
عار شامل يعكـس العقيـدة احلاكمـة. لقـد أثـَّرت االرتباطـات العقديـة الغاية، استخدمت نقوش دينية وقرآنية معينة لتظهر كش

والطائفيــة بوضــوح يف اختيــار النصــوص. وضــمن هــذه القاعــدة، وإضــافة إىل االمتيــازين الرئيســيني للحــاكم، اخلطبــة والســكة، 
يخــاين أوجليتــو الشــيعية فــإن الــنقش املعمــاري قــد اســتخدم أيضــا كوســيلة فعَّالــة لتطــوير هــذه االهتمامــات. فحاملــا أعلــن اإلل

ـــة يف  ـــة ديني ـــة يف ظـــل اإلمرباطوريـــة 709/1309االثـــين عشـــرية دول ، رأينـــا حتـــوالت منظمـــة واضـــحة يف حمتـــوى النقـــوش املعماري
  اإلخلانية.

و حتاول هذه الورقة أن تركز على دور النقوش القرآنية والدينية يف بقعة بريي بـاكران يف التأكيـد علـى العقيـدة الشـيعية ألوجليتـ
حبيث منحـت النقـوش  712/1312خضعت فجأة جلملة من إعادة التصميم يف  698/1299يف أصفهان. البقعة اليت بنيت يف 

القرآنيـــة والدينيـــة إبـــرازاً مرئيـــا أساســـيا. يهـــدف هـــذا العـــرض، مـــن خـــالل حتليـــل شـــكلي وفراغـــي وســـياقي للمخطـــط النقشـــي 
قرآنيـــة ودينيـــة خمتـــارة مـــن أجـــل التعريـــف بالعقيـــدة احلاكمـــة للدولـــة  واخلطـــي، إىل بيـــان االســـتغالل املـــنظَّم والـــواعي لنقـــوش

  اإلخلانية. 
  .(جامعة كورنل) ديفيد بورزمن سورة النساء:  12من النوزي إىل املدينة : إعادة قراءة لآلية  -

)؛ وتفسـريها التقليـدي هـو: اْمـَرَأةٌ  َدْيٍن َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكالَلًة َأوِ من سورة النساء نقرأ حرفيا: ( 12يف بداية اآلية 
، اقرتح الباحث أن القراءة األصـلية هلـذا اجلـزء 1986إذا ترك رجل أو امرأة إرثه للعصبات األقارب البعاد. يف خمطوط نشر يف 

  . ؛ وأنه كان يعين أصال: إذا رجل حدَّد َكنَّته أو زوجته كوارثة«وإن كان رجل يرثه كاللة أو امرأة»من اآلية كان: 
تشرح هذه الورقة شكلني من األدلة الوثائقية اليت تدعم هذه النظرية. أوهلما: موجود يف األلـواح املسـمارية املكتوبـة يف مدينـة 

(يف العـراق) يف أواسـط األلفيـة الثانيـة قبـل املـيالد. فقـد وجـدت يف عـدد مـن عقـود التبـين مرادفـات آكاديـة للجملـة  «نوزي»
املكتوب بـاخلط   328aزء الثاين من الدليل موجود يف املخطوط القرآنية املوجود يف املكتبة الفرنسية القرآنية كاللة وامرأة. اجل

ما قد حما على األقل كلمة من الكلمات يف اآلية وأعاد كتابتها،  احلجازي. إن الفحص اجملرد هلذا املخطوط تبني أن ناسخاً 
جئـة األصـلية للكلمـة رمبـا كانـت كلّـة، وهـي كلمـة غـري معرفـة يف العربيـة الـنص امللفـوظ أو التهجئـة بإضـافة أحـرف. الته مغرياً 

ولكنها تشاركها يف اجلذر واالشتقاق ورمبا املعىن، كما هو احلال يف مرادفها السامي؛ وكلها تعين زوجة أو كنَّـة. وحتـاول هـذه 
  القراءة أن تؤيَّد من خالل قراءة باألشعة حتت احلمراء للمخطوط. 

  (كلية هافرفورد). ترافيز زادهلنار: جدل مبكر حول القوة اخلارقة للمصحف: ال حترقه ا -
ـــالرتكيز علـــى طائفـــة مـــن التـــأويالت لعـــدد مـــن  تبحـــث هـــذه الورقـــة يف اخلالفـــات القدميـــة حـــول حرمـــة املصـــحف القـــرآين، ب

اســـتدل العـــامل الســـين األحاديـــث املتداولـــة بكثـــرة، مثـــل حـــديث: (إذا كتـــب القـــرآن علـــى جلـــد فـــإن النـــار ال تأكلـــه). لقـــد 
ـــذا احلـــديث علـــى القـــوة اخلارقـــة للقـــرآن. هـــذا الـــرأي، الـــذي  «تأويـــل خمتلـــف احلـــديث») يف 276املوســـوعي ابـــن قتيبـــة (ت 

ظهرت آثاره يف كتـب فضـائل القـرآن، يـدل علـى التبجيـل الشـعيب للمصـحف كوعـاء مـادي للكـالم اإلهلـي، وكأنـه ميلـك قـوة 
  ن أجل التعويذ، ورمبا ُأكل أحيانا. طلسمية. فقد كتب على األحجبة م

) ينفي صـحة هـذا احلـديث؛ إذ حيـتج لرأيـه عـن املصـحف بأنـه 436/1044ولكن املتكلم االثين عشري الشريف املرتضى (ت 
جســم مــادي ال ميلــك أي تفــوق خــاص مييــزه عــن أي نــص آخــر، وأنــه حــني ُحيــرَّف أو يُنســى مــن قبــل البشــر فإنــه ســيختفي 

يشــكل جــزءا مــن حبــث املرتضــى الكالمــي األوســع يف طبيعــة القــرآن كــوحي ويف إميانــه بالصــرفة كســبب لألبــد. هــذا املوقــف 
للمقاربـــات الـــيت تشـــري إىل الطبيعـــة اإلعجازيـــة للقـــرآن   أساســـي إلعجـــاز القـــرآن. مثـــل هـــذا املوقـــف املتطـــرف معـــارض متامـــاً 

أجــل التعمــق يف فهــم القضــايا الكالميــة  كموجــود مــادي وكــوحي إهلــي. تبحــث هــذه الورقــة يف دالالت هــذه اجلــداالت مــن
 والفقهية احمليطة بالقرآن املادي، ويف فهم أمهية النص القرآين كموضوع للتبجيل.
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  قبائل الجرمان : أصولهم و ثقافتهم
  حاتم الطحاوى    

  مقدمة :
أساسـية قامـت بتشـكيل تـاريخ أوربـا ىف العصـور الوسـطى , هـى  هناك ثالثـة  مظـاهر

  . الغزوات اجلرمانيةمث   املسيحية ,الديانة و   الرتاث الكالسيكى ,على الرتتيب :  
دخلـت  آداب وفنـون ن علـوم و فقد ورثت أوربـا آنـذاك الـرتاث واحلضـارة اليونانيـة , مـ

أن ظهـــور املســـيحية ىف العـــامل الرومـــاىن  ىف نســـيج احلضـــارة الالتينيـــة اجلديـــدة . كمـــا
ا دينا رمسيـا ىف القـرن الرابـع املـيالدى قـد زود  واعرتاف االمرباطور قسطنطني العظيم 

 إن انتصـــــار فيـــــه احليويـــــة الفكريـــــة والسياســـــية . التـــــاريخ األورىب برافـــــد جديـــــد بعـــــث
شأن الكنيسة ورجال الدين , أعلى من   ,ملسيحية ىف النهاية على الديانات الوثنية ا

الذين حاولوا ترسيخ نظرية مسو الكنيسة على كل مـا عـداها . وهـو مـا أوجـد صـداما 
 مــع األبــاطرة وامللــوك –هــى عمــر العصــور الوســطى األوربيــة  –اســتمر لقــرون طويلــة 

ســـاعد علـــى إجيـــاد تـــراث لصـــعيد الثقـــاىف ممـــا العلمـــانيني .حـــدث هـــذا علـــى ا واألمـــراء
  . التيين مسيحي جديد

الــىت إنثالــت مــن أقصــى الشــمال األورىب  وعلــى الصــعيد الســكاىن فــإن قبائــل اجلرمــان 
البــارد اىل الوســط الــدافئ , قــد مثلــت رافــدا جديــدا أعــاد تشــكيل الرتكيبــة الســكانية 

راثهــا اخلــاص الــذى انصــهر معهــا أيضــا تتلــك القبائــل األوربيــة مــن جديــد. كمامحلــت 
ىف بوتقـة جديــدة مــع الــرتاث الكالســيكى والتعـاليم املســيحية , ليصــبغ القــارة األوربيــة 

  بصبغة جديدة طوال فرتة العصور الوسطى .
ـــــة ـــــذين كـــــانوا أهـــــم القبائـــــل الرببري ـــــا مـــــن التعريـــــف باجلرمـــــان , ال  ىف البدايـــــة البـــــد لن

Barbarians   أطلق الرومان تلك  لرومانية . فقدرت ختوم االمرباطورية االىت جاو
ــــم مــــن اجلهــــات األربــــع .وهــــى تعــــىن  الكلمــــة علــــى كافــــة الشــــعوب الــــىت أحاطــــت 

   الشعوب البدائية املتخلفة عن ركب احلضارة اليونانية والرومانية .
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ــرى الــراين  مجيــع أطلــق الرومــان علــىكمــا  القبائــل الــىت كانــت تعــيش علــى حــدود 
ســم كانــت حتظــى بــه اال . واحلقيقــة أن هــذا  Germaniوالــدانوب اســم اجلرمــان 

 Alemaniكما كانت هنـاك قبيلـة أخـرى حتمـل اسـم األملـاىن   .قبيلة واحدة منهم 
األســبانية للداللــة علــى األملــان تلــك الكلمــة الــىت مت إدخاهلــا اىل اللغتــني  الفرنســية و  .
لشـعب ) . الـىت تعـىن ( اTheut  , غـري أن اجلرمـان أطلقـوا علـى أنفسـهم كلمـة  .

ــــة وأصــــبحت أساســــا لكلمــــىت  ــــىت أدخلــــت اىل األملاني  Deutschوهــــى الكلمــــة ال
  احلديثتني .  Teutonو

فقــد عكفــوا علــى دراســة  , ونتيجــة للشــعور القــومى الــذى متكــن مــن املــؤرخني األملــان
اعتمـدوا بشـكل اجلرمانيـة , و   Voelkerwanderungenهجـرات الشـعوب 

ـــــار لتفســـــري ـــــم اآلث ـــــى عل ـــــل املـــــيالد. وجـــــ أساســـــى عل ود اجلرمـــــان ىف القـــــرن األول قب
وساعدهم ذلك على إجياد املوطن األول للجرمان وهـو جزيـرة إسـكندنافيا ( الـدامنرك 

جرات عديدة نتيجة تزايـد أعـداد السـكان  –النرويج  – السويد ) , قبل أن يقوموا 
م والــىت اق تضـــت وضــغط الظــروف املناخيــة , فضــال عــن احلــروب املتبادلــة مــع جــريا

رى الـراين مث الـدانوب ,  ضرورة طرد الطرف اخلاسر , فاجتهوا اىل وسط أوربا حيث 
الـذى مل يكـن يتميـز بأنـه شـعب    Celtsبعـد أن جنحـوا ىف هزميـة الشـعب الكلـىت 

  حمارب كاجلرمان .
مـن  Julius Caeserوىف القـرن األول قبـل املـيالد أيضـا , متكـن يوليـوس قيصـر 

ــم عــادوا ىف القــرن إيقــاع اهلزميــة باجلرمــ ــر الــراين . غــري أ ان ودفعهــم خلــف حــدود 
الثـــاىن املـــيالدى لالســـتقرار ىف حـــوض الـــدانوب . وكانـــت أشـــهر قبـــائلهم آنـــذاك هـــم 

   ( الســـاطعون ) , والقـــوط الغربيـــون   Ostrogothالقـــوط الشـــرقيون 

Visigoth . ( احلكماء )  
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  : المصادر األساسية لتاريخ الجرمان
األثـــــرى الـــــذى ســـــاعد البـــــاحثني األوربيـــــني علـــــى الوصـــــول اىل املـــــوطن  الـــــدليل – 1

  األساسى للجرمان .
يوليوس قيصر وكتابه عن فتح بالد الغال , والذى حتـدث ىف جانـب يسـري منـه  – 2

م .   عن قبائل اجلرمان وعادا
وكتابــــــــه املســــــــمى جرمانيــــــــا    Tacitus املــــــــؤرخ الرومــــــــاىن تــــــــاكيتوس – 3

Germania تـــاب عـــن تـــاريخ م . وهـــو يعـــد أفضـــل ك98أليفـــه عـــام الـــذى قـــام بت
م االجتماعيـــة آنـــذاك. وعلـــى الـــرغم مـــن أن اجلرمـــان وعـــن بنيـــ تهم السياســـية وعـــادا

التخــــوم الرومانيــــة أو اجلرمانيـــة املواجهــــة فانــــه جنــــح ىف مجــــع تـــاكيتوس مل يــــزر منــــاطق 
ضـال عـن اطالعـه معلوماته من أفواه اجلنـود الرومـان العائـدين مـن اجلبهـة اجلرمانيـة , ف

  بشكل كاف عن الوثائق الرومانية الرمسية . 
علــى أننـــا جيــب أن نتـــذكر دائمــا أن االرســـتقراطى الرومــاىن تـــاكيتوس مل يقــم بتـــأليف  

, بقــدر مــا كــان هدفــه إبــراز  كتابــه مــن أجــل ســرب أغــوار الشخصــية واجملتمــع اجلرمــاىن
لرومان املراوغني واملنحلـني التناقض بني أولئك اجلرمان البسطاء وفضائلهم  , مقابل ا

  أخالقيا .
وهــــو مــــاميكن استخالصــــه مــــن امللحمــــة اجلرمانيــــة الشــــعر الشــــعىب اجلرمــــاىن .  – 4

الـىت .     Beowolfالـىت عاشـت حـىت وصـلت إلينـا , املسـماة بيوولـف   الوحيدة
قــام بتــدوينها فيمــا بعــد أحــد رجــال الــدين ىف القــرن الثــامن املــيالدى , والــىت تكشــف 

  ت الطبقة العليا ىف اجملتمع اجلرماىن .اعن مثل وأخالقيجبالء 
ـــا مل تتمثـــلجمموعـــة القـــوانني – 5  . بـــاملعىن احلـــديث اقوانينـــ  اجلرمانيـــة . واحلقيقـــة أ

  وإمنا هى جمرد تقارير مكتوبة توضح العرف اجلرماىن السائد آنذاك .
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ول اشـــتقاق  حـــتعـــددت قـــد اآلراء ن أيـــة حـــال , فحســـب رؤيـــة تـــاكيتوس , فـــإ وعلـــى
أو احملــارب , مــن كلمــة رجــل احلــرب  ذا كانــت قــد جــاءتاجلرمــان , و عمــا إ كلمــة

wehr-mann .   كمـا ذكـر سـرتابو   strabo  أن اجلرمـانGermani  و
للتمييز بينهم و بني الشـعوب , خوة األ قد استعملت مبعىن Germanusمفردها 

  القبلية األخرى , كالكلت و غريهم .
مـن  حسب تاكيتوس أيضا , ىف األصـل  عناصـر سـكانية هـاجرت ,رمان اجل و يبدو

يعـــرف باألراضـــى األملانيـــة اآلن . قامـــت باحلفـــاظ علـــى ســـيا اىل أوربـــا لتســـتقر فيمـــا آ
بصــفات  جنســها, و مل تتصــاهر مــع القبائــل األخــرى . وهــو األمــر الــذى ميــز رجاهلــا

اضى يسـاعدهم علـى معينة , كالعيون الزرقاء احلادة , و الشعر األشقر , و جسم ري
  أداء األعمال الشاقة . 

ــرى الــراين و الــدانوب يفصــالن بــالد اجلرمــان عــن بــالد  وسحســب تــاكيتو  , فــان 
تكســــوها الغابــــات و  اجلبــــال الــــوعرة عــــن داشــــيا . و أرضــــهاالغــــال , كمــــا تفصــــلها 

أرض رها الثقيل و رياحها الشديدة . و و تتميز مبط ات بشكل عام .تغطيها املستنقع
صــاحلة لزراعــة احلبــوب , و ال تصــلح لزراعــة أشــجار الفاكهــة . و تكثــر فيهــا  رمــاناجل

املاشية , فضًال عن وجود العديد من مناجم الفضة , و هو مـا جعـل معظـم أوانـيهم 
منها . كما جرى تقدمي الفضة كهدايا ألن قيمتها ىف نظـرهم كقيمـة األواىن الفخاريـة 

.  
  :النظام السياسى للجرمان 

يقــوم , الــذى مل تكــن لــه ســلطة مطلقــة , و اجلرمــان بانتخــاب ملكهــم ســكان اليقــوم 
ممثلـني  الكفاءة و املقـدرة احلربيـة مبساعدته العديد من القادة الذين يتم اختيارهم عرب

  . Comitatusجملس األتباع أو الكوميتاتوس 
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ع فرقتــه العســكرية مــن األهــل و األقــارب , حــىت يســتطي يؤلــفاجلرمــاىن وكــان القائــد 
ىف املعركـة من أجل إستثارة محاسته  , وذلكمساع صوت عويل نسائه و صراخ أطفاله

 .  
أمـــا القضـــايا  ن ىف بعـــض املســـائل املتعلقـــة بالســـكان اجلرمـــان .و كـــان القـــادة يتـــداولو 

الـذين كـان يتوجـب  مجيـع أفـراد القبيلـة ىف مناقشـتها الكربى , فكان جيـب أن يشـرتك
أو مـــن اخليـــول و ,مـــن املاشـــية و احملاصـــيل الزراعيـــةؤلفـــة املدايا تقـــدمي اهلـــ علــيهم أيضـــا

مالفاخرة و األدوات املنزلية األسلحة    , فضًال عن السالسل الذهبية أيضاً .اىل قاد
 الل , أو عند اكتمال البـدر كمـا كـانواو كان اجلرمان حيبون االجتماع عند ظهور اهل

هـم ىف فعل معاصروهم الرومان. و م كما كان ييؤرخون مواقيتهم باللياىل و ليس باأليا
  هذا يشبهون العرب ىف اجلاهلية الذين كانوا يستخدمون النجوم و األهلة .

و يرأس امللك االجتماع الكبري هلم , أو أحد النبالء من كبار السن الذى كان جيـب 
التـــأثري علـــى  ,متميـــزا بالقـــدرة البالغـــة علـــى اخلطابـــة مـــن أجـــلأن يكـــون مفوهـــاً عليـــه 

  .مستمعيه 
رفـــع الرمـــاح . و  نـــال موافقـــة اجملتمعـــني , كـــان علـــي اجلرمـــانذا مت عـــرض اقـــرتاح و إ

ا ببعضها الب م يعربون عن ذلك عرب عض . أما الذين يرفضونهضر التـذمر  آيـات فا
  و الدمدمة .

و كــان هــذا االجتمــاع ينــاقش املســائل الكــربى داخــل اجملتمــع اجلرمــاىن , فعلــى ســبيل 
كـان يـتم شـنق   ربى الـىت تسـتحق عقوبـة االعـدام . كمـالكـرائم ااملثال تعرض عليـه اجلـ

عــربة أمــام  ألشــجار حــىت يكونــوان مــن األعمــال العســكرية علــى أفــرع ااخلونــة و الفــاري
ن فيعـاقبون عــرب الـدفن ىف املسـتنقعات الطينيــة مـع وضــع اجلميـع . أمـا اجملــرمني اآلخـري

  شباك فوقهم .



 6

ـم   اجلـرائمو فلسفتهم ىف هذا تكمـن ىف أن مـرتكىب  الكـربى جيـب أن يـتم التشـهري 
أما األعمال السيئة الىت تقرتن باخلزى و العار فيجـب أن تـدفن حـىت ال يراهـا أحـد  ,
.  
علــى أن يــتم  معــني مــن اخليــول و رؤوس املاشــية . اجلــرائم الصــغرية عــددويــدفع عــن  

اىل دفــــع نصــــف الغرامــــة للملــــك أو احلكومــــة , و النصــــف اآلخــــر للمجــــىن عليــــه أو 
  أسرته .

أبيــــه , فقــــد كــــان ميكنــــه التكفــــري عــــن و نظــــراً ألن اجلرمــــاىن كــــان يــــرث خصــــومات  
  عمليات القتل بدفع تعويض كبري من املاشية و األغنام .

اجلرمــان يتعرضــون هلــا دائمــاً بســبب الشــعوب  الســكان لألخطــار الــىت كــان و نتيجــة
ــم ,  عاديــة دائمــاً و هــم يتمنطقــون أعمــاهلم الفقــد أرغمــوا علــى آداء الرعويــة احمليطــة 

  بسالحهم , و على أهبة االستعداد للقتال .
كــان جيــب علــى اجلمعيــة العموميــة للجرمــان اختبــار كافــة الرجــال , طبقــا لتــاكيتوسو 

املــؤهلني حلمــل الســالح . فــاذا اســتحق أحــد الشــبان ذلــك . يقــوم أحــد الرؤســاء أو 
ه الــرمح و الــدرع , ليصــبح ذلــك األب أو أحــد األقــارب ىف اجلمعيــة العموميــة بتقليــد

  الشاب احملارب عضوا ىف الدولة , و ليس ىف األسرة فقط .
بعـــد ذلـــك يـــتم ضـــم هـــؤالء الشـــبان أو احملـــاربني اجلـــدد اىل تبعيـــة أحـــد القـــادة الكبـــار 

اجلرماىن حـق وضـع أتباعـه ىف درجـات  القانونمينحه أصحاب اخلربات الطويلة الذى 
  وة و املكانة األوىل لدى قائدهم .للحصول على احلظاىل تنافس الشبان مما أدى  .

األتبـاع فضًال عن ذلك كـان هنـاك تنـافس حـاد بـني القـادة علـى ضـم أكـرب عـدد مـن 
من مسات و مزايـا القـادة و الرؤسـاء أن حيـاطوا بـأكرب عـدد مـن األتبـاع اجلدد . وكان 

عنصــراً لألمــان  مظهــراً للزينــة و الفخــار ىف حالــة الســلم , و, إذ مثــل هــذا الشــجعان 
  عند نشوب احلرب .
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و كانــت شــهرة القائــد و أتباعــه تعـــرب احلــدود اىل القبائــل اجملــاورة , فيصــبح مقصـــداً  
  للسفارات , الىت كانت تطلب وده , و تقوم مبنحه الكثري من اهلدايا .

, ىف حالـة احلـربمـن أجـل النصـر  حياربون القادة كان  و حسب تاكيتوس أيضا, إذا 
حياربون من أجل قائدهم و مـن أجـل الغنـائم و األسـالب . لدرجـة كانوا ع  فان األتبا 

أنه اذا تقـاعس قائـد عـن القيـام بـاحلرب لفـرتة طويلـة مـن الـزمن , كـان أتباعـه يقومـون 
  ن أجل القيام باحلرب .م خلى عنه و االنضمام اىل سيد آخر بالت

 ,خليــول و الرمــاحاحلصــول بســرعة علــى الغنــائم , و كــذلك ا و هكــذا ميكــن لألتبــاع
ىف  قائـــدهم افلـــة الـــىت تقـــام نتيجـــة النتصـــارهم مـــع فضـــًال عـــن الـــوالئم الســـخية و احل

  املعركة .
صــور أن اهلــدوء و الدعــة . فلــم يكــن مــن املتمل يــركن اجلرمــان أبــداً اىل وبشــكل عــام 

, مث يقوم بزراعتها من أجل احلصول علـى خراجهـا  زراعية حيرث اجلرماىن قطعة أرض
بشـكل أسـرع ,  . فقد كان من األيسـر لـه أن حيـارب للحصـول علـى الغنـائمالسنوى 

عتقــد أنــه مــن ضــروب الرتاخــى و الكســل أن حيصــل بالعمــل و لدرجــة أن اجلرمــاىن ا
  العرق , على ما ميكنه احلصول عليه بالدماء .

, محـل اجلرمـان السـيوف و احلـراب الطويلـة . فضـًال  و ىف أتون املعارك الـىت خاضـوها
بســهولة متيــزت بــرأس قصــري و حــاد , و كــذلك  Frameaبــة قصــرية تــدعى عــن حر 
  سان ىف املعركة احلربة و الدرع .ر محل الفمها عند االلتحام و الرمى . كما استخد

عليهـــا  ت وس الرومـــاىن , فـــان خيـــول اجلرمـــان الـــىت اعتمـــدو حســـب كلمـــات تـــاكيت
ركــات احلربيــة رات أو احلهم , مل تكــن ســريعة أو مجيلــة , أو مدربــة علــى املنــاو وســيتفر 

 ارتـــدىالنبـــال و النشـــاب , و  اجلرمـــان فقـــد محلـــواأمـــا املشـــاة  مثـــل خيـــول الرومـــان .
مــن اجللــد . و كــان مــن شــروط اختيــار املشــاة أن مصــنوعة بعضــهم خــوذة معدنيــة أو 

  .يتميزوا خبفة سرعتهم
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ن القتـال اىل ميـدا مـن جديـد حيلـة للعـودةكالتقهقر ىف املعركة   اختذ اجلرمان تكتيكو  
  األعداء . أمام مل يفسروا ذلك أبدا أنه بادرة جنب , و 

 دالالت متعددة , كان احملاربون اجلرمان حيملـون قـتالهم مـن و ىف لفتة انسانية ذات
  .  أرض املعركة قبل أن يتحدد مصريها

ىف املعركـة .  كان يلطخ شرف اجلندى اجلرماىن هو التخلى عن دورهعلى أن أسوا ما  
,و رمـــان مـــن حضـــور الطقـــوس الدينيـــة عـــار تـــتم معاقبتـــه باحلعليـــه هـــذا ال فمـــن يثبـــت

ركــة يفضــلون لــذلك كــان الــذين يفــرون مــن املع االنتســلب اىل اجلمعيــات العموميــة .
أفـــراد ار , بـــدًال مـــن أن يعيشـــوا حيـــاة جمللـــة بالعـــار وســـط املـــوت شـــنقاً علـــى األشـــج

  القبيلة .
هـــو الســـائد لـــدى   Comitatusنظـــام األتبـــاع أو الكوميتـــاتوس  ظـــلوهكـــذا 

ايـــة القــرن الرابــع املـــيالدى . فكــان الــرئيس أو امللـــك علــى قمتـــه . مث  اجلرمــان حــىت 
جملس احلرب الـذى يـدين لـه بـالوالء مقابـل اخلـدمات الـىت حيصـل عليهـا مـن امللـك , 

تأســيس أســرة ملكيــة يتخــذ أفرادهــا مظهــرا مقدســا . علــى أن الــذى كــان باســتطاعته 
حلكــم لــديهم مل يكــن ســائدا بــاملعىن التقليــدى , فعنــدما ميــوت امللــك ,  نظــام وراثــة ا

كان األتباع جيتمعون من أجل ترشيح أحق أفراد العائلة املالكـة بـالعرش . ونظـرا ألن 
اجملتمع اجلرماىن جمتمـع حمـارب باألسـاس , كـان ينبغـى أن يـتم اختيـار أفضـل احملـاربني 

  لديهم .
  ن :المفاهيم القانونية لدى الجرما

ـــازالت املســـتمرة الـــىت حتـــدث بـــني اجلرمـــان وبعضـــهم الـــبعض , كـــان مـــن  نتيجـــة للمن
هـــو منـــع عمليـــات الطبيعـــى أن يكـــون اهلـــدف الرئيســـى لالجـــراءات القانونيـــة لـــديهم 

  .  Wergeldالثأر فيما بينهم , فأوجدوا نظام الدية 
لني أمامهـــا ىف ونتيجـــة لعجـــز احملـــاكم اجلرمانيـــة عـــن إقامـــة الـــدليل علـــى املتهمـــني املـــاث

بعض اجلرائم الكربى كالقتل , كان عليها اللجوء اىل وسائل تعـرب عـن ثقافـة جمتمعيـة 
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خاصة باجلرمان , كان أبرزها : احملنة , الىت يعد احلكـم عربهـا حكمـا اهليـا . وكـذلك 
  التربئة باالميان وفيها يقسم املتهم على براءته .

قبض بيده على قطعة مـن احلديـد امللتهـب. وخالل احملنة , كان املتهم جيرب على أن ي
مث يتم تضميدها بعد ذلك . فـإذا شـفيت احلـروق بعـد ثالثـة أيـام ثبتـت براءتـه . وإذا 

  مل تشف خالهلا , كان مذنبا ويستحق العقوبة .
وأحيانا كان يتم وضع يد املتهم ىف وعـاء بـه مـاء يغلـى. مث يـؤمر برفـع أحـد األحجـار 

تضمد جراحه , ويتم فحصـها بالطريقـة الـىت سـبق ذكرهـا من قاع الوعاء . بعد ذلك 
  بعد ثالثة أيام .

غــري أن احملاكمــة عــن طريــق املــاء البــارد كانــت الطريقــة األكثــر تفضــيال لــدى القبائــل 
اجلرمانيــة الــىت عــربت اىل اجنلــرتا فيمــا بعــد . إذ كــان يلقــى بــاملتهم ىف املــاء وهــو مقيــد 

ا , وإذا طفـا علـى السـطح كـان مـذنبا . ومـرد اليدين والقدمني . فإن غـاص كـان بريئـ
ــم كــانوا يعتــربون املــاء عنصــرا مقدســا يــرفض قبــول الشــخص املــذنب . وفيمــا  ذلــك أ
بعــد , عنــدما اخنرطــت القبائــل اجلرمانيــة ىف نســيج النظــام االقطــاعى , مت اســتحداث 

  عمليات النزال واملبارزة بني املدعى واملدعى عليه .
للديانـة املسـيحية , جنحـت الكنيسـة ىف فـرض قـانون ديـىن علـى وبعد اعتناق اجلرمان 

تلك احملاكم القبلية . فأجربت املتهم على ضرورة املرور عليها قبل التوجه للمحاكمـة 
. مث يتقــدم القــس  املقــدس وعلــى الــذخائر املقدســة علــى الكتــاببرباءتــه كــى يقســم 

روحه للعنة بعد قسـمه  حىت ال تتعرض, منه لكى ينذره بأاليكذب وأن يعرتف بذنبه
  على الكتاب املقدس .

ن املعروف أن فم وكان املتهم الذى تدينه حماكم اجلرمان يتم شنقه ىف نفس املكان .
اجلرمان هم أول من أدخل عقوبة الشنق اىل أوربا . غـري أنـه أحيانـا ماكانـت احملكمـة 
اجلرمانيــة تـــأمر بقطـــع أحـــد أعضـــاء املـــتهم . وهـــو األمـــر الـــذى قاومتـــه الكنيســـة كثـــريا 
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ــــ ــــاءألســــباب إنســــانية , وكــــذلك ألن ت ــــذاك كــــان جيعــــل األطب  أخر الطــــب األورىب آن
  يتعرض غالبا لعملية موت بطئ .ذى كان تهم , الىف إنقاذ حياة امل ونيفشل

ومـــن الثابـــت أن جلـــوء احملـــاكم اجلرمانيـــة اىل الوســـيلة الثانيـــة , وهـــى التربئـــة باالميـــان ,  
وأفــراد أنقــى الســالالت اجلرمانيــة. إذ كــان املــتهم كــان إمتيــازا حيظــى بــه كبــار األثريــاء 

ســم علـى ذلــك . وكـان عليــه حينهـا يكتفــى بانكـار التهمــة ببسـاطة بعــد أن يقـوم بالق
أيضــا أن يقــدم شــهودا يؤكــدون كالمــه , حيــث يقســمون علــى أن قســم املــتهم كــان 

  صحيحا . وبالطبع كان هؤالء الشهود غالبا من نفس طبقته االجتماعية العالية .
ويتضــح مــن شــروط التربئــة الســابقة أن القــانون اجلنــائى اجلرمــاىن كــان يتميــز بالطبقيــة 

انـــت إفـــرازا للمجتمـــع اجلرمـــاىن وثقافتـــه . والبـــد أن ذلـــك يعـــود ىف الواضـــحة , الـــىت ك
املمــــولني هــــم جــــزء كبــــري منــــه اىل أن األثريــــاء أبنــــاء الطبقــــة االجتماعيــــة العليــــا كــــانوا 

م  ـــيهم اجلرمـــان ىف حـــرو ـــاء حيتـــاج ال للحـــرب , وكـــانوا ىف الوقـــت نفســـه حمـــاربني أقوي
  الدائمة . 

  
  : الحياة االجتماعية للجرمان

كانت معظم أيام اجلرمان موجهة حنو القتال و احلرب مع القبائـل سبق القول ,وكما 
اجملاورة , فضًال عن أعمال الصيد الىت كانت تراق فيها الدماء أيضاً , عنـدما حيـدث 
  التنافس على الفريسة . و احنصر وقت الراحة لديهم ىف أيام قليلة للغاية من العام . 

مل يقومــوا عيشــون متفــرقني جبــوار املراعــى , إذ يكــانوا   اجلرمــان وأشــار تــاكيتوس اىل أن
ببنـــاء قـــرى علـــى الـــنمط الرومـــاىن , بـــل شـــيدوا منـــازل منفصـــلة بفنـــاء واســـع , مطليـــة 
بطالء المـع يعيشـون فيهـا ىف الصـيف . بينمـا كـانوا يلجـأون اىل الكهـوف ىف الشـتاء 

 تلـك الكهــوف معهــم اىل , و كـانوا حيملــون حماصـيلهم أيضـا بسـبب الـربودة القارصــة
مـا قامـت تلـك الكهـوف  كثـرياً . و و شدة الـربد  تاًء خوفاً من تلفها بسبب األمطارش

  هجمات أعدائهم . بانقاذهم من
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كــان الرجــل اجلرمــاىن العــادى يرتــدى غالبــاً عبــاءة قصــرية يــتم شــبكها بــدبوس , علــى   
ا ال تغطى كامـل جسـمه العـارى . حني داًء حمكمـاً ر  بينمـا ارتـدى األثريـاء اجلرمـان أ

. و فضًال عن ذلك يقـوم اجلرمـان بارتـداء  وعضالت أجسامهم النافرةيظهر تقاسيم 
جلــــود احليوانــــات املفرتســــة بعــــد صــــيدها , و أحيانــــاً بعــــض القطــــع امللونــــة مــــن فــــراء 

  احليوانات . 
و ىف األحــوال العاديــة , كــان اجلرمــان يســتيقظون مــن نــومهم متــأخرين , و يغتســلون 

نظــراً لــربودة اجلــو , مث يتنــاولون افطــارهم فــرادى , كــل علــى مقعــده و  باملــاء الســاخن
  منضدته اخلاصة . مث يقومون بالتمنطق بسالحهم قبيل الذهاب اىل أعماهلم . 

ر و الفاكهـة , عـامهم حلـوم الصـيد , و اللـنب اخلـاثو بشكل عام يتناول اجلرمـان ىف ط
ح يصـــنع بطريقـــة خاصـــة حـــىت بينمـــا يشـــربون عصـــرياً مســـتخرجاً مـــن الشـــعري أو القمـــ

ىف شــرب اخلمــور , لدرجــة أنــه ميكــنهم قضــاء اليــوم كلــه حيبــون  كمــايصــبح كالنبيــذ .  
  احتساء اخلمر .

الـذى متيـز بـه بـالكرم الشـديد ومل يستطع تاكيتوس الروماىن منع نفسه مـن االعجـاب 
مــن العــار لــديهم أن يطــرد أحــدهم ضــيفاً طــرق بابــه .بــل جيــب اجلرمــان . فــذكر أنــه 

و أن يعــــد هلــــم يقــــوم باســــتقبال ضــــيوفه برتحــــاب شــــديد .  علــــى الرجــــل اجلرمــــاىن أن
  . أشهى الطعام املوجود لديه 

مث فاجأه ضيف جديد كـان عليـه أن يصـطحبه ىف  و اذا حدث أن نفذ الطعام لديه 
ألن  رب جــــار لــــه , مــــن غــــري دعــــوة , دون أيــــة غضاضــــة مــــن ذلــــك ,احلــــال اىل أقــــ

ما  اقتضت األعراف األجتماعية كرامهمـا.  معا وإأنه على اجلار أن يقوم بالرتحيب 
كمــا جــرت العــادة أيضــاً أنــه كــان يــتم اهــداء الضــيف أى شــىء يطلبــه قبيــل مغادرتــه 

  املنزل .
  :مكانة المرأة فى المجتمع الجرمانى 
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رأة اجلرمانيـة نتيجة لكون اجملتمع اجلرماىن جمتمعاً حمارباً على الدوام , فقد تعايشت املـ
ـــن مل  لـــك الوضـــع , إذمـــع ذ متيـــزت األمهـــات و الزوجـــات بشـــجاعة بالغـــة لدرجـــة أ

هـــم جرحـــى بعيـــد د عـــودة  أبنـــاؤهن أو أزواجهـــن و يبـــدين أيـــة رهبـــة أو اضـــطراب عنـــ
لعبت النساء دوراً كبرياً ىف رفض اجلرمـان للهزميـة ىف ميـادين القتـال , اذ  كما.  املعركة 

م باالنســحاب مــن ميــد عنــدما كانــت  ان القتــال , فــان النســاء كانــت ختــرج ــم قــوا
حــىت يــدرك اجلنــود اجلرمــان مــدى مــا .العــرتاض طــريقهم و هــن كاشــفات لصــدورهن 

مســـألة حساســـة للغايـــة لـــدى  كانـــت تلـــكو ر نســـاءهم مـــن الســـىب بعـــد اهلزميـــة . ينتظـــ
القتــال حــىت و  ثانيــة اىل ميــدان املعركــةيــدفعهم اىل العــودة , األمــر الــذى كــان اجلرمــان 
   النهاية.

فحـاولوا  قد أدركوا نقطة الضـعف هـذه  لـدى اجلرمـان , و يذكر تاكتيوس أن الرومان
ات أصــل نبيــل , مــن أجــل اســتخدام و عــرب أســر ســيدات جرمانيــات ذالــتحكم فــيهم 

  ذلك كورقة ضغط عليهم عند التفاوض .
هتمـام بـاملنزل انيـات تتـولني أعمـال الزراعـة و االكانت النساء اجلرمومن ناحية أخرى  

  احملاربني من ميدان القتال .الرجال  حني عودة اىل
, يشـري  شارة اىل سطوة املرأة و مكانتها العاليـة ىف البنـاء االجتمـاعى اجلرمـاىنو ىف إ 

املـــؤرخ الرومـــاىن تـــاكتيوس اىل أنـــه مـــن الغريـــب أن الرجـــل اجلرمـــاىن كـــان يتقيـــد بزوجـــة 
بـاقى القبائـل األخـرى واحدة فقط , و ذلك حسب قانون الـزواج لـديهم , دونـاً عـن 

ا . إذ كانت تلك هى القاعدة الىت أ الت استثنائية عرف فيهـا الرجـال احوجود كد
  .اجلرمان طريقهم اىل الزواج بأكثر من زوجة

الـــذى يـــدفع  رى ىف العصـــور الوســـطى . كـــان الـــزوج هـــوكـــان جيـــو علـــى عكـــس مـــا   
فضــًال عــن درع و  غالبــاً مــن ثــور و جــواد , الدوطــة و لــيس الزوجــة . وكانــت تتــألف

ديـــة  تكـــون مـــن مماثلـــة علـــى أن ســـيف . و كـــان علـــى الزوجـــة أن تـــرد هديـــة الـــزوج 
  األسلحة أيضاً .
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ا كانت تعبرياً عن جمتمـع حمـارب  العملية السابقةلنا و تشى   , ينظـر علـى الـدوام بأ
ـا بلـغ اىل األسلحة و دورها ىف القتال . بأمهية بالغة كبـرياً   شـأواً  لدرجة أن االهتمام 

  .نياهلدايا املتبادلة بني الزوج جعله يدخل ىف نوع وطبيعة
عقـد القـران جيـب  كـان   ىف إشارة واضحة اىل فاعلية دور املرأة ىف اجملتمـع اجلرمـاىن ,و 

قبـــل مشـــاركة أن ت, الـــىت كـــان  يتوجـــب عليهـــا مبقتضـــى ذلـــك الزوجـــة  أن يـــتم مبوافقـــة
ـــا ىف  الســـراء و الضـــراء . و  كـــان الرجـــال اجلرمـــان يعتقـــدون أن ىف زوجهـــا بـــاقى حيا

  . م جيدوا غضاضة ىف التماس النصح منهنوة , فلنبالقداسة و الالنساء عنصراً من 
ا كثريا  عن الرجو  , فيما عدا أن ل فيم يتعلق بزى املرأة اجلرمانية , مل يكن خيتلف ز

ن الســرتة الــداخلى يصــنع مــن التيــل املصــبوغ بــاللون األرجــواىن , علــى أن تكــو  لباســها
كمـا ذكـر   مع جزء من الصدر عاريـاً . ة من غري أكمام , حبيث ترتك ذراعيهااخلارجي

يوليـــوس قيصـــر أن اجلرمـــان عمومـــا يرتـــدون جلـــود احليوانـــات , أو أثـــواب قصـــرية مـــن 
  اجللد املكسو بالشعر والىت تبقى القسم األكرب من اجلسم عاريا .

نت النساء اجلرمانيات يتميـزن بالعفـة كا  وس ,املؤرخ الروماىن تاكيتو حسب كلمات 
ـــن ق أى شـــىء عـــن رســـائل العشـــق و الغـــرام  يعـــرفن بـــل الـــزواج ملو الطهـــارة ,كمـــا أ

ا االحـــرتام هـــذا بنـــوع العالقـــات  . و يشـــىاملعروفـــة لـــدى اجملتمـــع الرومـــاىن  الـــىت شـــا
  .اجلرماىن بني الرجل و املرأة ىف اجملتمع والتقدير 

أة أن ممارســـة الرجـــل اجلرمـــاىن للجـــنس مـــع امـــر  ا اىلأيضـــ يوليـــوس قيصـــر كمـــا أشـــار
  مر جيلب لصاحبه الكثري من اخلزى والعار .هو أ, جرمانية قبل بلوغ العشرين 

املرأة ىف اجملتمــع اجلرمــاىن ,  نظــم عالقــات الرجــل بــو نتيجــة االلتــزام االخالقــى الــذى  
القــانون اجلرمــاىن  عنــدهم . و لــذلك فقــد احتــوىبفعــل الزنــا نــادراً للغايــة  كــان القيــام
إزاء ذلك , حبيـث يقـوم الـزوج بنفسـه بـإنزال العقوبـة علـى قاسية و عنيفة  على عقوبة

و جتريــدها مــن مالبســها أمــام  ,فمــن حقــه أن يعاقبهــا حبلــق شــعرها زوجتــه اخلاطئــة .
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ــا . و  يقــوم و أن ,ينهــال عليهــا بالســياط لــه كــذلك أن يطردهــا مــن املنــزل و أن أقار
ا ريشهبالت   ىف شوارع القرية . 

ــا ىف اجملتمــع اجلرمــاىن الــذى  ا أو ثرو و ال ينفــع تلــك الســيدة اخلاطئــة مجاهلــا أو شــبا
يتغاضـى ال تأخذه أية رمحة أو شفقة باملرأة الزانيـة . و ال يوجـد مـن بـني اجلرمـان مـن 

  عن هذه اخلطيئة . 
رى بــالزواج الــدى اجلرمــان مــن أنــه ال يســمح للعــذ و لقــد أعجــب تــاكتيوس مبــا وجــده

و . فمــا دام هلــا جســد واحــد , فلهــا حيــاة واحــدة و زوج واحــد  ســوى مــرة واحــدة .
ا و أفكارها دائرة زوجها و رباط الزوجية .   جيب أال تتعدى رغبا

م, ابــه أيضــا إعج كمــا أبــدى يوليــوس قيصــر  مبحافظــة اجلرمــان علــى عفــتهم وطهــار
ـار.على ال ا أن مـن يقـوم بـذلك ملـدة أطـول مالحظـ رغم من استحمامهم معـا ىف األ

ـم اعتقـدوا أن كـبح جانـب يستحق املديح واالطراء مـن من الشبان  رفاقـه. وذلـك أل
يطيـل الشاب لشهوته اجلنسية يساهم ىف حصوله على جسـم رياضـى ومنـوذجى , إذ 

  من عوده . ك من قامته ويقوى من عضالته ويشدذل
ة كــانوا يرتكــون أطفــاهلم  شــبه عــرا  و مل يكــن اجلرمــان يعملــون علــى حتديــد النســل . و

كانت األم ملزمة بارضاع أبنائها فال ترتكهم للخدم فتنمو أجسامهم قوية و صلبة . و 
  و املرضعات . 

  
  الحياة االقتصادية لدى الجرمان :

علـــــى صـــــعيد النشـــــاط االقتصـــــادى , مـــــارس اجلرمـــــان بعـــــض أعمـــــال التجـــــارة عـــــرب  
ســــلوب اســــتخدام أ لــــيهم , و كــــذلك عــــرباســــتعمال النقــــود الرومانيــــة الــــىت وصــــلت ا

قـراض النقـود ضة بالسلع املختلفة . و حسـب تـاكيتوس فهـم ال يعرفـون مسـألة إاملقاي
  نظري الرهن أو من أجل الربا.
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م يعتمـدون ىف غـذائهم بشـكل أساسـى  وال يعترب اجلرمان من الشعوب الزراعية , أل
ـــم  قـــاموا  راضـــى القليلـــة بالزراعـــة ىف األ باالشـــتغال علـــى اللحـــوم واأللبـــان . غـــري أ

مســـاحتها  , الـــىت يقـــوم رؤســـاؤهم بتوزيعهـــا علـــيهم بعـــد أن يـــتم حتديـــدالصـــاحلة هلـــا 
حبيـــث ينتقلـــون منهـــا اىل مكـــان جديـــد ىف العـــام التـــاىل ,  وموقعهـــا ملـــدة عـــام كامـــل .

م  وذلــــك حــــىت اليتعــــودوا علــــى العــــيش ىف مكــــان واحــــد لألبــــد , وخوفــــا مــــن فقــــدا
يقومـون بتوزيـع األراضـى علـى القـرى  وهكذا كان القادة اجلرمـان لية .حلماستهم القتا

للســبب  توزيعــاً يتناســب مــع عــدد املــزارعني . و كــان جيــرى ســنوياً تغيــري هــذا التوزيــع 
نظـــراً التســـاع مســـاحة األرض الـــىت يتمكنـــون مـــن زيـــادة الـــذى ســـبق ذكـــره , وكـــذلك 

م منها رقعتها    .سنويا بعد جناحهم ىف طرد جريا
ملـــا كانـــت عنايـــة اجلرمـــان منصـــبة حنـــو زراعـــة القمـــح فقـــط , فقـــد انقســـمت الســـنة  و

الشتاء و الربيع و الصيف . أمـا اخلريـف فلـم يكونـون : عندهم اىل فصول ثالثة هى 
  يعرفون امسه أو خصائصه النباتية .

احتــــوى الســــلم االجتمــــاعى اجلرمــــاىن علــــى جمموعــــة مــــن العبيــــد و األرقــــاء , فكــــان و 
كــل عبــد أن يــدفع لســيده قــدراً مــن احلبــوب و عــدداً معينــاً مــن املاشــية  يتوجــب علــى  

  كرمز للعبودية . 
و كــان الســيد يعامــل عبــده بطريقــه جيــدة و ال جيــربه علــى األعمــال الشــاقة . غــري أن 

ثـورة غضـبه , دون أن تكـون هنـاك ديـة لـه . كمـا  بـانليمنعه مـن قتلـه إ ذلك مل يكن
التــابعني هلــم , ليصــبحوا ىف شــرحية اجتماعيــة أعلــى  قــام بعــض األســياد بتحريــر العبيــد

مـــن بــــاقى العبيــــد , غــــري أن ذلــــك مل يكــــن ليمــــنحهم أى نفــــوذ داخــــل القبيلــــة علــــى 
  االطالق .

و كان اجلرمـان حيبـون االحتفـاالت , حيـث يسـهرون و ميرحـون , كمـا يتبـادلون فيهـا 
عـراة  وميارسـونه وهـمحيبـون الـرقص ,  ت . فضًال عن ذلـك فقـد كـانوااآلراء و املداوال

جـــو مـــن الفـــرح و  أو شـــبه عـــراة بـــني الســـيوف و احلـــراب املشـــهرة فـــوق رؤوســـهم ىف
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تســـتمر حـــىت النهايـــة . لدرجـــة أن  يلعبـــون النـــرد عـــرب مقـــامرات الســـرور . كمـــا كـــانوا
الواحــد مــنهم قــد يقــامر حــىت علــى حريتــه الشخصــية , حبيــث يســرتق الــرابح خصــمه 

حـىت يـتخلص مـن اخلـزى , ببيعـه بسـرعة  ك أن يقوم. و جرت العادة بعد ذل اخلاسر
  اليه هذا النوع من الربح . الذى جيلبه

  
  : الحياة الدينية لدى الجرمان
علـــى أن  هرقـــل و مـــارس و ايـــزيس .هلـــة مثـــل عطـــارد و يعبـــد اجلرمـــان العديـــد مـــن اآل

ـــه القـــرابني احليوانيـــة و البشـــرية ىفاإل ـــه الرئيســـى هلـــم هـــو عطـــارد , الـــذى يقـــدمون ل  ل
الشهر التاسع من كل عام , ملدة تسعة أيام , حبيـث يقـدمون كـل يـوم تسـعة ضـحايا 

يـــتم جيـــرى كـــذلك األمـــر مـــع االهلـــني هرقـــل و مـــارس حيـــث   ســـرى و العبيـــد .مـــن األ
  .تقدمي القرابني احليوانية

كمـــا ذكـــر يوليـــوس قيصـــر أن اجلرمـــان كـــانوا يعبـــدون أيضـــا آهلـــة يســـتطيعون رؤيتهـــا 
  مس وكذلك النار.بأعينهم كالقمر والش

مــدى انتشــار تــأثري  تــدل علــى ىف غايةاألمهيــة شــارة بإوس يــدىل أيضــاً علــى أن تــاكيت 
فقـد .  ورىبقصـى الشـمال األرية الفرعونية لدرجـة وصـوهلا اىل أهلة املصالديانات و اآل

كـــان يقــدم القـــرابني اىل الربـــة اجلرمانيــة    Sueviىفيو ذكــر أن فرعـــاً مــن قبيلـــة الســ
أنـــه مل يســـتطع تبـــني ســـبب أو أصـــل هـــذه العبـــادة  كمـــا أشـــار اىل س .  يـــزيإاملصـــرية 
غري أن شعارها الذى كان على شكل سفينة حربية خفيفة , مما يدل علـى ,االجنبية 

ا مستوردة من خارج البالد .   أن عباد
هلـة , فلـم يقبلـوا فكــرة أن مـان فلسـفة خاصـة حــول معابـد تلـك اآلو كانـت لـدى اجلر 

  .معابدا آلهلتهمحراش من  الغابات و األاملعابد , هلذا جعلوا تظل حبيسة جدران 
ا  اجلرمــان بالفــأل و بالكهانــة , و كانــت لــديهم أزالم كمــا آمــن  كمــا كانــت يصــدقو

لشــعوب ىف كــانوا يتفقــون مــع بعــض ا  وفضــال عــن ذلــك لــدى العــرب قبــل االســالم .
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اخليــول البيضــاء الــىت يضــاً بأصــوات التفــاؤل بأصــوات الطيــور . كمــا متيــزوا بالتفــاؤل أ
  الغابات و األحراش املقدسة . تلك حتفظ للرعى ىف

لــه جنــازة بســيطة ختلــو مــن  كانــت تقــاماجلرمــان ,  الســكان ميــوت أحــد كــان و عنــدما  
علــى حــرق جثــث الشخصــيات البــارزة بــأنواع  كــانوا حيرصــونالتكلــف أو الفخامــة . و 

م علـى أن يلقـوا ىف ا  معينة من اخلشب . لنـار أيضـاً سـالح امليـت و كما جرت عـاد
  أحياناً جواده . 

و قد عثرت احلفريات الىت جرت على قرب والـد كلـوفيس ملـك قبيلـة الفرجنـة اجلرمانيـة 
مت  ثـــر علـــى حـــدوة و أبـــازمي ذهبيـــة ,وعلـــى حربتـــه و ســـيفه و رأس جـــواده . كمـــا ع

ا ترجع اىل سائس اخلي . غـري يضاً التابعة له  أ لو الكشف أيضاً عن مججمة حيتمل أ
م ال يلقون ىف النار مبالبس امليت أو عطوره .  اً عالية ذات نصـب ون قبور مال يقيو أ

م ا قبـوراً  فصـنعوا أن ذلـك مبثابـة محـل ثقيـل الوطـأة فـوق امليـت . اعتقدو حجرية , أل
  عادية تعلوها األعشاب . 
ـــ لعـــواطفهم ىف األحـــزان , إذ حيـــدث أن يبكـــى الرجـــالو يطلـــق اجلرمـــان العنـــان  د عن

م  رحيل ميت عزيز عليهم . غري أنه سرعان ما تتوقـف دمـوعهم , بينمـا يسـتمر حـز
ـــــك اىل  ـــــة , و يرجـــــع ذل ـــــب أو البكـــــاء  يعـــــد مـــــلفـــــرتة طويل ـــــأن النحي ن اعتقـــــادهم ب

  خصائص النساء فقط , بينما ينبغى على الرجال كبت عواطفهم .
  

  قائمة املصادر واملراجع
  

1 – Tacitus , The Agricola And The Germania 
Translated  And introduction by, H. Mattingly          
,Etided by , Betty Radis  ,Penguin classics , London , 

1985.  
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  أبو الحسين البصري وبراهيُن وجود اهللا
  غويلفرد مادلون

  
 الِقَدم والَخْلق ووجود اهللا في الفلسفة دلُة علىألكتابه: ا يف D.H. Davidsonذكر 

- 370( ) أّن الفيلسوف ابن سينا1987 أكسفورد( الوسيطة واليهودية اإلسالمية
م) 1085-1028هـ/478- 419( المعالي الُجويني أبوالمتكلِّم و م) 1037-980ـ/ه428

سون فصًال في فيددلة على وجود اهللا. وقد خّصص دألإليهما الفضل في تطوير اعوُد ي
- 281(ص ذاتهب اجباً اره وجودًا و تبكتابه لعرض دليل ابن سينا على وجود اهللا، باع

). وفي الُخالصة 335- 331الدليل ( الفشل في نْقض هذا )، آخذًا على ابن رشد310
 :1يقول دفيدسون

  تعبير ير تأثير دليل ابن سينا نالحظ أنّ ولكي يمكن تقد
  صار ُمرادفًا السم الجاللة في علمي «واجب الوجود»

  الكالم اإلسالمي واليهودي.
األوَل الذي اعترف بصراحٍة ووضوح  وبحسب دفيدسون؛ فإّن الجويني كان المتكلِّم

يلزم من ذلك الوصوُل إلى  إلى بيان عدم إمكان وجود حوادث ال أوَل لها ( إذلحاجة با
ئ الدليل على َخْلق األشياء، أقبل ففي المبدأ الرابع ضمن مباد التسلسُل المستحيل).

 من بدالً  . وذلك«أوَل لها ال  أشياء مخلوقةأو عدم إمكان وجود مخلوقات » على تقرير
). 146- 144(ص «ْحِدثُبّد َله من مُ  إّن كلَّ حادٍث ال» دية التي تقوليالفرضية التقل

المذهب.  ) هذا145(ص  الطوسيو  وقد تبنَّى الغزالي والشهرستاني وموسى بن ميمون
 خصيص في دليله على وجود اهللا حيثباإلضافة لذلك؛ فإّن الجويني استخدم مسألة الت

ته: ممكن  ينا في ثنائيقد أخذه عن ابن س مع عنصرين، ثانيهما ال بد أن يكونَ ج
  ود، وواجب الوجود.الوج

                                                 
  . أكاديمي ومفكر ألماني، جامعة أكسفورد  
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في   M. M. A. Safloأّن الُجويني اعتُبر مجدِّدًا كبيرًا في علم الكالم من جانب  كما
الجويني أضاف على الدليل  أن - متابعًا في ذلك دفيدسون -. فقد ذكر سافلو2ُأطروحته

القول بأّن األشياء الحادثة ال بد أن تكوَن لها بداية، وال يمكن أن تتسلسل إلى ما ال 
. 3الكالمي) التقليدي بشأن وجود الحوادثأ الرابع، متجاوزًا الدليل (لمبدنهاية؛ وذلك في ا

ارها برهانًا ُمرادفًا على تبثم إّن الجويني كان أوَل متكلٍم يستخدم ُحّجة التخصيص، باع
 وَخْلق العالم. وكان ذلك البرهان مهمًا بالنسبة له إلثبات أّن اهللا سبحانه هو وجود اهللا

  .4فاعٌل مختاٌر له إرادة
 متكلم المعتزلي أبولديد الذي أدخله اجوما كان كلٌّ من دفيدسون وسافلو واعَيين بالت

، وفي الواقع ما م) على أدلة وجود اهللا1044هـ/436الُحسين محمد بن علي البصري (
للباحثين  ظاهرةً ت آراء البصري الكالمية وما كان عمليهما.في ذكرا البصريَّ مرًة واحدًة 

المعتمد في أصول »، باستثناء كتابه ة، ألّن أعماله ما كانت معروفةً قليل اتٍ سنو  ىلإ
ٌة بل نادرة. أّما اآلن فإّن شاراُت إلى آرائه في األعمال المتأخرة فهي قليل. أّما اإل«الفقه
 ابن من كتاب محمود باقيةال األقسام يف مقوالت البصري الكالمية عنا التعرف علىبوس

بعد مائة عاٍم  والمكتوب مسمَّى: المعتمد في أصول الدين،م) ال1141هـ/536( المالحمي
باستفاضٍة . فالمالحمي ال يذكر فقط آراء البصري 5على وفاة الشيخ أبي الُحسين

إلى تلخيص آراء أبي  واستدالالت، بل يذكر أيضًا في مطلع كتابه أنه إنما يقصـد
الكتاب الذي تتبََّع فيه  وله، وه «دّلةألتصفُّح ا»الُحسين وشرحها كما وردت في كتاب 

المالحمي أّن الدليل على  ويبدو بوضوح من شروح ابن مراجعة والنقد.لآراء المعتزلة با
للعالم الُمْحَدث، كان أحد همومه الكبرى، وقاده  وخالقاً رًا، اره فاعًال مختاتباهللا باع وجود

 في هذه المعتزلية ةرسالمستقرة للمد التعاليم وٕالى االختالف مع طروحة،ألإلى تجديد ا
قّرائي يوسف السالٍة لليهودي من ر األمر ظاهٌر من اكتشاف قسٍم  وهذا المسألة.

، ينتقُد - بصريين المعاصٌر ألبي الحس وهو -  م)1040هـ/ 431ي الالبصير(ت. حو 
ُجّبائي عن مذاهب أبي هاشم ال دلة على وجود اهللا، ُمدافعاً ألا فيها ابتداعات البصري في

أبي  مقالة ويكون علينا أن نالحظ هنا أنّ  .6الشأن ار في هذاقاضي عبد الجبوتلميذه ال
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غم معارضة يوسف البصير لها، ما لبثت أْن سادْت بين الهوتيي ري، ر سين البصالحُ 
  ين في مصر.ئقّراال

الُحسين البصري. أما الدليل  يورُد ابُن المالحمي دليلين على وجود اهللا مما ذكره أبو
. لكنه هنا مبنيٌّ 7المتكلمين التقليدي بأنه ال ُبدَّ لكلِّ حادٍث من ُمْحِدث لُ ول فهو دليألا

الغائب على الشاهد،  مبدأ العّلّية، بخالف منهج قياس مباشرًة مثل دليل ابن سينا على
جوهر، يوافق الجويني ابن سينا في عرضه، لكنه ال يستخدم لاي . وفالمعروف تقليدياً 

تفي باستخدام كيواجب الوجود، وممكن الوجود؛ بل  َرين:تعبيري ابن سينا المشهو 
فبحسب هذا الدليل كلُّ ُمْحَدٍث  .8حادث وُمْحَدث أو التقليدي: قديم، مصطلح المتكلمين

، ال َيْحُدثنما كان من الممكن أن بأّن شيئًا ما قد َحَدث، بي ُمْحِدثًا. أّما المعرفةُ  يتطلَّبُ 
يتفق مع مفهوم ابن سينا  اره ممكناً تبف للمحَدث باعوهذا التعري .يةفهي معرفٌة ضرور 

لدليل ي اّيَة المتضّمنة فلّ أّن العِ  رتبمثل أبي الُحسين، يع سينا وابن مكن الوجود.لم
 جُب أن يكونَ ، ويالفاعل األول، فيجب وجوُدهُ  . أّما الُمْحِدُث، أو9هاتاذمعروفٌة بحّد 

  .قديماً 
به الدليل بين ابن سينا وأبي الحسين البصري؛ يتضح مما سبق أنه على الرغم من تشا

دم العالم، جعلته فإّن المصطلحات مختلفة. فقناعات ابن سينا األرسطية الثابتة بقِ 
يستخدم  مصطلح: ممكن الوجود، ألنه غير زماني. أّما المصطَلح: ُمْحَدث، فهو على 

ثم ُوجد، ولذلك ال كان معدومًا  شيءٍ العكس من ذلك مرتبٌط بالزمان، ألنه يشير إلى 
يمكن أن يكوَن قديمًا. بينما عند ابن سينا فإّن العاَلم قد يكون موجودًا ال في زمان، ولذا 

ِقَدم. ولذا فإنَّ أبا الُحسين إنما يتبع تقليد المتكلمين الذين لفهو أبدي، كما أنه ُمشارٌك في ا
ُيثبت  وهو بعد أن الزمان. فيخالق، وهو متناٍه اٍر العالم ُوجد بفعل فاعٍل مخت يقولون إنّ 

مباشرًة للقول بأنَّ الحدوث أو الَخْلق إنما تمَّ بفْعل فاعٍل  جسام حادثة، يمضيألأنَّ ا
مختار، وليس باعتباره ُموِجبًا. ذلك أّن الشرط الضروري القديم، كما يذكر أبو الُحسين، 

أّن الجسم الُمْحَدث ال لك ، ال يستطيع أن ينتج ُمْحَدثات. ذ10وهو مقتضى كالم الفالسفة
  أن يوجد في الزمان إّال بفعل فاعٍل مختار.يمكن 
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بر أنَّ األجساَم ُمْحَدثٌة في الزمان، تإّن الَفَرضية المتضّمنة في هذا الدليل، والتي تع
وليست قديمًة ال بمفرداتها وال بمجموعها، كما يقول الفالسفة الطبيعيون واألرسطيون، 

على أساس نظريتهم  . والواقع أّن المتكلمين يذهبون هذا المذهبتحتاج إلى إثباٍت سابق
عراض مقترٌن بالقيام في األأّن وجود  :ولىاأل والمقرونة بثالث دعاوي.  «األعراض»في 

ون ـنفصال واللاالاء واالجتماع و ـبقالو  وهي السبب في الحركة جسام،األ األشياء أو
أّن  :والثالثةاألعراض.  على  تتقدم في الوجودجسام الألأنَّ ا :الثانيةولخ. ة.. إـرائحالو 

الحوادث التي تظهر وتنعدم. وعندما يجري تفحُُّص هذه الدعاوى، يكوُن  األعراض من
الزمان، ال بد أن تكون  تتقدم على األعراض الحادثة في جسام، وألنها الألاالستنتاج أّن ا
 لىعلماء الكالم ينظرون إ فإنّ وُعرضًة ألن ُتوَجَد أو تنعدم. وبذلك  زمانيًة مثلها،

ها للظهور. معاني زائدة على الذّرات واألجسام، لكنها تحتاُج إلي»باعتبارها  عراضاأل
 المفهوم، عراض أشياَء حقيقيًة. وهو متأثٌر برفض الفالسفة لهذاألا فأبو الحسين ال يعتبر

جسام. بيد ألل «أحوال»و ،«أحكام»و «صفات»د عراض هي مجرَّ ألا قول إنّ ي فهو كولذل
 جسام وحدوثها استناداً األأّن ذلك ال يغيّر من رأيه المأخوذ عن المتكلمين بشأن زمانية 

أستاذ أبي الحسين  وكان .ذكورة سابقًا أخذًا عن المتكلمينالم ثالدعاوى الثال لىإ
تؤدي  «األحوال طريقة» أن «المحيط بالتكليف»ي كتابه: القاضي عبد الجبار قد ذكر ف

دو أنه بوي .11لهذه الناحية لأفض «المعاني ريقةط» لكنّ  م،جسااألرفة حدوث مع إلى
التدليل على وجود اهللا بقياس الغائب على في يعني بذلك أّن طريقة المتكلمين التقليدية  

وكما  .عراضألممكنة إذا أنكرنا حقيقة ا رقٌة معقَّدة، لكنها ال تصبح غيالشاهد هي طري
ين يتجاوُز البرهان التقليدي. لكن كان هناك من أتباع القاضي الُحس اواضح فإّن أب هو
أّن  أبي الُحسين لألعراض، وأكَّد إنكار البصير َمْن حمل علىل يوسف الجبار مث عبد

  ذلك  اإلنكار يؤدي إلى إبطال الدليل على وجود اهللا عز وجل.
بي هاشم، ومن بينهم أّما أبو الُحسين من جهته فقد انتقد وردَّ على عدة دعاوى ألتباع أ

. كما أنه انتقد َزْعَم أبي هاشٍم 12شيُخه القاضي عبد الجبار، منتصرًا لطريقة المعاني
أّن كلَّ ما ال يسبق الممكنات في وجوده، فينبغي أن يكون هو ذاته ُمْحَدثًا. فقد  ،وأتباعه
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ادث بدايًة أو للحو درسة أّن ذلك يكون صحيحًا إذا أمكننا إثبات أّن ـكان معروفًا في الم
غير كاف. إذ ذهب  أوًال. بيـد أّن عمل أبي هاشم وعبد الجبار وأتباعهما على ذلك ظلَّ 

َلها.، هي عبارٌة ي«حوادث ال أوَل لهابوجود » أبو هاشم إلى أّن القول  نقُض آِخُرها أوَّ
دث ال أوَل لها، يعني أّن بينها االقول بوجود حو  الجبار أنّ  ذلك ذكر القاضي عبدوك

 وردَّ أبو الحسين على الرجلين معاً  ثًة في الزمان.ددامت حا ، وهذا ال يصحُّ ماقديماً 
 ار الجنس أوتببالذهاب إلى أنه ال تناُقَض في القول بوجود حوادث ال أوَل لها باع

ل أن يكون لكإنه ليست هناك ضرورٌة  ل حادٍث فرد. ثمالمجموع، إذا كان هناك أوٌل لك
أبي الحسين وكان دليل  .إلى دليلحادٍث أول أو بداية، ويحتاج األمر عند الدعوى 

وهكذا ال  الحادثة في الزمان يسبُقها الَعَدم. األشياء الزمانية أو الخاّص يتأسس على أنّ 
  .13لها بداية بد أن تكونَ 

 فإنهالمالحمي؛  بنُ ايقتبُسُه   أما برهان أبي الحسين الثاني على وجود اهللا، والذي
الحسين إّن كل األجسام تشترك  تتعلَّق بالتخصيص. يقول أبو َجّمةتفصيالٍت  يتضمن

نار. لكنها الهواء و الو  ربعة: األرض والماءألالعناصر ا الجسمية، وفي التكون من في
 هذا ختالف أواالهناك (َأْمٌر) يصنع هذا  كوني ؛ فال بد أنتتكرر وال تبدو مختلفةً 

أّن   ىليصل إ االٍت التخصيص. وبعد خوٍض في عدة تأمُّالٍت واحتمأو تصاص االخ
ال  اجسمًا أو جزءً  ونَ ون من فعل قادٍر مختار، يستحيل أن يكذلك ال بد أن يك

ُيظهر معرفًة  يتجزأ(جوهر). وقد صيغ هذا الدليل بهذه الطريقة لُيواجه الفالسفة، وهو
  .14جيدًة بالفلك والطبيعة لدى أرسطو

حسين البصري عارفًا بالبرهان الفلسفي على وجود اهللا، والذي نشره ُمعاِصُرُه لا ان أبوك
به صياغًة وقوًة، ووعى َخَطَرُه على مقوالت جالدليل أع التأكيد فإّن ذاكبو  ابُن سينا.

تهم، وقولهم بالفاعل القادر المختار. بيد أّن بناَءه الفلسفي ما تكوَّن نتيجة لّ المتكلمين وأد
ألرسطو في ة عرفته بفلسفة ابن سينا. بل هناك ما يدلُّ على أنه عرف كتاب الطبيمع

- ( الَسْمح ابنتلميذًا للمنطقي المسيحي أبو علي إذ كان  M. Sternبت ـشبابه، كما أث
. وقد حدث ذلك في 15هذا بدوره قد تتلمذ على يحيى بن عدي م)، وكان1027هـ/418



 6

الذي يذكره ابن  الحسين البصري، الب كان هو أبولغاوفي  سياق دراسته للفلسفة والطب.
 الفرج ابن الطّيببو ي أور يلسوف المسيحي النسطالفأبي ُأصيبعة باعتباره زميًال للطبيب و 

ولى الفلسفة ألويبدو أّن أبا الُحسين ما كانت تجتذبه بالدرجة ا .16م)1043هـ/ 435- (
المذهب، عميق اإليمان بحرية اإلرادة،  معتزليَّ ، ودقائق الكالم. فقد نشأ فقيهًا حنفياً 

نقديًة،  بةً ه للطب مقار ـدراست ة أثناءـولذا فقد قارب الفلسف وبالفاعل القادر المختار.
معتزلية في ال الجبار، أكبر رجاالت المدرسة ًا لالستماع إلى القاضي عبدـومضى الحق

بل، بعقليٍة نقدية. ق العصر. لكّن صاحبنا قابل القاضي، كما قابل الفالسفة من ذلك
 ويبدو أّن القاضي عبد ى ثقافته الفلسفية.لإ وكثيرًا ما ناقض ُأستاذه في الدرس استناداً 

، لكّن بعض تالمذة  الجبار تقبل نقد أبي الحسين بعقٍل منفتح، وردَّ عليه بهدوٍء وَتَروٍّ
ويذهب  .ةو سالجليل، وردُّوا عليه بق القاسي لشيخهم القاضي فوجئوا بنقد أبي الحسين

أنه ما كان يقصد بنقده  لى أّن بعَضهم اتهمه بالكفر. لكننا نعلم اآلنإيوسف البصير 
طرائق  يريُدُه تحسين وتطوير إنه تقويض مقوالت المدرسة أو التشهير بها. بل الذي قال

  الدفاع عن المعتزلة في وجه الفالسفة، وفي مواجهة الخصوم اآلَخرين.
جيٍل من أبي الُحسين البصري،وكان وال شّك حسَن االّطالع أما الجويني فقد جاء بعد 

االعتـراف باالقتباس  ريدوال يبدو أنه ذكرُه في أّي مكاٍن في كتبه. ألنه ال ي على فلسفته.
معظم األصالة التي تبدو خصـٍم معتزلي. لكّن المؤكَّد أّن منـه، كما أنه ال يريد التنويه ب

ُتجاه الحسين البصري. فقد سلك الجويني  ألبيتعود في تفكير الجويني الكالمي إنما 
خرى تتفُق والمنزع ًأ◌ُ البصري باتجاهاٍت  راكما أنه طوَّر أفك ،تلك األفكار مسلكًا انتقائياً 
لها أول. وفي  الحوادَث ال بد أن يكونَ  قائلة إنّ لفكرة االهمية أاألشعري. أدرك الجويني 

تبع  وقد. 17الحادث في الزمان معيٍَّن للزماني أو الوقٍت نفِسه، ال يمكن االكتفاء بتعريفٍ 
لوْضع  فعهرته عن استحالة الحادث إن لم يكن له أول، ودفكالُحسين في  الجويني أبا

الدليل على وجود اهللا من طريق القول بَخْلق األعراض. ثم ضمن ذلك في المبدأ الرابع 
  الُحسين.  أضاف لذلك أشياء ما ذكرها أبو
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دليل للتالعالم، يمضي  دوثالحرمين الجويني ح أن ُيثبت إمام شاد، وبعدفي كتاب اإلر 
اتجاه أبي الُحسين  نفس ومتجهاً  الشاهد، على بى وجود اهللا متجاوزًا قياس الغائعل

. لكنه يخالف البصريَّ في استمرار القول بحقيقية األعراض، وال يرى ضرورًة 18البصري
ع احتفاظه بالمعالم الرئيسية لدليل المتكلمين للخوض في تعقيدات طريقة المعاني. وم

التقليدي، ذلك إلى أنَّ المخصِّص ضروريٌّ بحّد ذاته، وهو ال يحتاُج إلى َسْبٍر وَنَظر. 
ومثل أبي الحسين ذهب الجويني إلى أّن الخالق ال بد أن يكون فاعًال مختارًا وليس 

، هو الذي ص في هذا السياقني لمفرد المخصِّ . واستعمال الجويضروريةعلًة  طبيعًة أو
الحسين قد استخدم تعبير  أبو . وكان19خصيصتليل الدأّدى إلى تسمية هذا الدليل 

وجلَّ  ار اهللا َعزّ تبنفُسه. فاع ّن المعنى هومن مخصِّص، لك مر المرجِّح بدالً ألا
كان  اربمأنه كلمين بالخالق الفاعل المختار. بيـد المت نبجا إنما هو قوٌل من مخصِّصاً 

مثل استخدام أبي الُحسين له  استخدام دليل التخصيص في سياقات ُأخرى من األفضل،
نظامه في دليله الثاني، ومثلما فعل الجويني في العقيدة و عند الحديث عن شكل العاَلم 

  . 20النظامية عندما كان يتحدث عن حجم العالم الخاّص وعدد األجسام وخصائصها
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يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ (

َ َعلِيٌم َخبِيٌر) ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

  
ينالقبيلة واإلثنية    والدِّ

  عبد الرحمن السالمي
  

اريخوالمسلمين وراً رئيساً في حياة العرب د «البداوة»أدت   .عبر الت
ر يش والتص نمط للع ذا ال ان ھ د ك عبين  ففق دى ش ائداً ل اً أو س قوي

ة اإلسالمية :  ة التاريخي كبيرين أسھما إسھامات أساسية في التجرب
رك د عبّالعرب والت احثون، وق ي  ر الب اً ف ا أحيان اتھم عن عنھ دراس

وء ي نش قوطھا، ويعن ارات وس اح  الحض ي االكتس بعض ف ا ال بھ
ذين  .واإلحالل الحضاري في التاريخ الكالسيكي لألمم والشعوب وال

د نعالجوا ھذا الموضوع في األزم ارھم عن ة أخذوا في اعتب ة الحديث
دون  ،ر: اإلشارات القرآنيةالحديث عن البدو والحضَ  ونظرية ابن خل

بية ي العص رافيين  ،ف ات الجغ الت ومالحظ ات ورح م دراس ث
رنين واأل لمين في الق الد العرب والمس نثروبولوجيين الغربيين في ب

  األخيرين.
دو أو األعراب ى الب تند  متنوعة  والواقع أن اإلشارات القرآنية إل تس

ي اه النب نھم تج رة م لم إلى سلوك مجموعات كبي ه وس  صلى هللا علي
دوي  طدين نمتُ ال  ،وتجاه اإليمان واإلسالم والقرآن الكريم العيش الب

أبى- إذا صح التعبير- قدر ما تُدينب ي ت ة الت االنتظام  العقلية األعرابي
ة ع ودول ة ومجتم ي جماع ومة ف ل للخص ؤثر، وتمي ر  وت اة الفق حي

ى دعوة ن أنس األسرة والمدينة والمصر. وھذا معنعوالشظف بعيداً 
ى الھجرة ريم إل رآن الك ة الق بئية أي اللغ ـ.ج.ر) في الس المفرد (ھ ، ف

سالم يعني االستقرار في مستوطن حضري، وبية قبل اإلالعربية الجن
ة  ودّ عالقات جوار و دسوتوبالتالي  ة القريب وتعاون بما يتعدى القراب

د دأ واح ى مب ة عل ة) والمجتمع ة (المؤمن رة الجماع ى فك ذا  .إل وھك
ي ة الت ان  فاالجتماع في المصر والمدينة يتعدى األغراض الدفاعي ك

من أجلھا في سنوات اإلسالم األولى ذلك االحتشاد بالمدينة ضرورياً 
  اليوم. ةبلغ ةأن الدين الجديد كان ينشئ نمط حياة جديد
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د ي أو عھ اب النب د أن كت رب  هبي ى يث ى لوصوله إل نة األول ي الس ف
ة  ة لعملي ات المركب ى اآللي ير إل ة) يش د المدين ا بع ماھا فيم ي س (الت

اء فالھجرة تعني االستقرار، لكن .التحول إلى الحاضرة ھا ال تعني إلغ
ة ة الموروث ة العربي ة أو  ,التركيب داوة والقبيل ين الب رق ب اك ف فھن

يرة ي  .العش ئ النب ة ينش اب المدين ي كت لم-وف ه وس لى هللا علي -ص
م أي  ,مجتمع المؤمنين ون والمسلمون»فھ ، من أھل يثرب« المؤمن

ي «أمة من دون الناس»والمھاجرون يشكلون   وھذه الجماعة ھي الت
ولى  ائتت ا مس ھا وكبرائھ ر رئيس ع  لعب ة م ات الخارجي العالق

رى ة والحضرية األخ ات القبلي لُّ  .الجماع ة تظ يرة القرابي ن العش  لك
ثالً  -ف نو عوْ بف»تلعب أدواراً حقوقية وتضامنية :  ى ر -م تھم بععل

نھم الون بي زرج «يتع ن األوس والخ ة م ون القبلي ائر البط ذا س  .وك
االً التجربة اإلسالمية األفوھكذا   ولى تتعامل مع الواقع لكنھا تضع مث
ر اع  آخ ذا االجتم ا وھ ه العلي ه أو مرجعيت ي وحدت د ف اع جدي الجتم

يم التَّ ا ھو إيجابي وطيب من ق ة الجديد يتبنى م ي، ورعاي واد القراب
ك إطاراً  -م والغرم ن، والتكافؤ بين الغذوي األرحام ثم يرتب على ذل

ان وبال بية باإليم ذه العص اوز ھ ات يتج ي وبالجماع ياق السياس س
  الجديدة.المدينية 

اب،  لب واإليج ه بالس ي اھتمام ريم ف رآن الك ى أن الق ة عل بالتجرب
ذلك ي ب داوة ال يكتف ين اإلسالم والب ى ب ة األول ى أو المقابل ل  ،األول ب

دافع  ين : الت انونين اثن اني ضمن ق يش اإلنس اط الع ائر أنم دخل س ي
ارف ة والتع ھوات الغلب افس وش اجم عن التن دافع الن يطرة، فالت  والس

ه ى إطالق اجمين والمتضررين وإن ليس شراً عل ه يستحث المھ ، ألن
نفس تان دفاع عن ال ع والتضامن لل ى التجم ة عل وا لجماعات مختلف م

الح َواِمُع { والمص َمْت َص دِّ بَْعٍض لَھُ ھُْم بِ اَس بَْعَض ِ النَّ ُع هللاَّ ْوال َدْف َولَ
راً َوبِ  ِ َكثِي ُم هللاَّ ا اْس ْذَكُر فِيھَ اِجُد يُ لََواٌت َوَمَس ٌع َوَص ج }يَ ورة الح ة (س ، )40اآلي

د أن يفشل  ة بع وازن في النھاي زوع بشري للت فالتدافع بھذا المعنى ن
ي  دي ف يطرةالمتح ق أغراضه أو الس تطيع تحقي ك أن  .ال يس وال ش

دفاع  وم أو ال اع من أجل الھج دافع أو االجتم ذا الت ون العصبية ھ تك
ي عصبية  انبين وھ ن الج ه م ةقوام ائرية أو بالمصطلح  قبلي أو عش

  .إثنية :الحديث
ة  ون التفرق ون غربي احثون سوسيولوجيون وأنثروبولوجي وقد أراد ب
أن األول  المي ب ي اإلس اع العرب ي واالجتم اع الغرب ين االجتم ب
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ه وبحسب ھذ -وحدوي واندماجي وأن الثاني انقسامي ومتشرذم ولذا 
ينتظم االجتماع األول في دول بينما يفشل الثاني االنقسامي  -النظرة 

اواتية أو  ة المس ة الدول ي إقام يةف رذمه  السواس ه وتش و  -لتعدديت وھ
رين:  ى أحد أم ا المحتاج من أجل االستقرار واالستمرار إل سلطة إم

اوض االستبدادية القامعة للجميع ى السالم الھش بالتف اظ عل ، أو الحف
تمروالت وازن المس اون والت وع  .ع اني متن اع اإلنس والحق أن االجتم

اك  ميةاوانقسلكن الوحدات ليست اندماجية ھناك  ا، وإذا كانت ھن ھن
احرات  ھاتن ربقبل أساس دى الع اك  ي ل إن ھن وم ف ة الي واألفارق
ين ونزاعاتتناحرات  دى األوروبي ومي ل ، أسست أساسھا إثني أو ق

  .لحروب عالمية!
إن الق ذا ف ريم يعرضول ى رآن الك ي  حالً للنزاعات ذات المعن اإلثن

و  ل) وھ من القبائ بي (ض ى العص عوب) وذات المعن من الش (ض
ارف الح التع يات وبالمص ادل بالخصوص راف المتب ذا ، أي االعت ول

ارفوا{: -تعالى–يفسر البعض قوله  ة}لتع الم ھي )13الحجرات (اآلي أن ال ب
ه  و قول الى–نح ون -تع ي قصة موسى وفرع م {: ف ون لھ دواً ليك ع

ً و اكم» ، فاالختالف متجذر في البشرية)8القصص (اآلية}حزنا ا جعلن ، «أن
وض ى النھ بيل إل و الس ارف ھ ا التع إذا كان ،وإنم ات تف  االختالف

دم  إن التق ة ف ة أو الواجھ ي المقدم دافع ف انون الت ات تضع ق والتنوع
اإلنساني العلمي والسياسي واالقتصادي يفرض من أجل استمرار 

املة  ة والش اً  -البشرية ومن أجل الخروج من الحروب الجزئي قانون
ارف أخرى أو منطقاً آخر ھو أو رؤيةً  رخآ ة  ،التع ذا نقيض الغلب وھ

تكبار المنطق  .والعلو واالستضعاف أو االس ة  أو منطق األولف الغلب
ي ة وب ذكورة واألنوث ين ال تالف ب ون االخ عوب  نيقتضي أن يك الش

 ً ا ل باعث روبعل والقبائ ومة والح تقرار ى الخص دم االس ا  ،وع أم
ا  وازن مجتمعاتھ رية وت دم البش ق وتق ذي يتف اني وال ق الث المنط
ذي أساسه الحوار العقالني  ارف ال و منطق التع وثقافاتھا ودولھا فھ
والً  ايزات وص يات والتم ادل بالخصوص ليم متب ن تس ق م المنطل

اختالف  اءتنلالغ ه أوب الص من عي للخ يس الس ر، ول ه اآلخ  .إلغائ
الم  ات اإلس ي مجتمع دة ف ا واع ة ولكنھ ر مكتمل ارب غي دينا تج ول

ة األندلس ا التجرب ان (ومنھ راق واألدي ددة األع يكية المتع ية) الكالس
يمكن  :الن العالمي لحقوق اإلنسانعواإل كما أن تجربة األمم المتحدة

  .الحوار فالتعارف نحوتشكال أساساً لتجاوز التدافع  نأ
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  الصراعات اإلثنية، هل هي صراعات المستقبل؟
  أو

  كيف يمكن تجنب الصراعات اإلثنية؟
  جيري موللر وجيمس هبياريمانا وآخرون

  
  هبياريمانا وآخرون): جيمس(أطروحة موللر والرد عليها  أوًال :

السياسات » كان األستاذ جيري موللر قد كتب في عدد مارس/ أبريل من مجلة
حداث نزاعاٍت عنيفة. وهو اإلثني في إختلفًة عن إمكانيات التعدد مقالًة م «الخارجية

والتي تنبع من اإلحساس العميق لكل مجموعٍة إثنيٍة  –يذهب إلى أّن القومية اإلثنية 
 القرن ستظل تؤّثر في العاَلم، وُتسهم في تشكيله في» - الخاصة بالحاجة إلى دولتها

تقرارها النتصار واس مهاَتديُن بسال معاصرةالبا رو موللر أّن أو  ويتابع .«العشرينالواحد و 
وفّتتها  تْتها الحدود،القومي للقوميات الكبيرة. أما الصغيرُة منها فقد فتّ / اإلثني لمشروعا
دولتها  نزاعاٍت كبرى من أجل إقامة رفاه االقتصادي، بحيث ما عادت تستطيع إثارةلا

 بما ِعْرقياً  ى؛ وحيث اُألمم ليست نظيفةً قارات اُألخر الو  قاليمالمناطق واأل وفي الخاصة.
  شعوب بعضهاالمزج »تون تشرشل في رْأيه أّن الكفاية؛ فإّن موللر يوافق ونسْ في 

َم الدول بحسب اإلثنيات ي. وهكذا يقترح موللر تقسِ «ببعض، سيتسبب في مشكالٍت كبيرة
ئلٌة على سالم العاَلم حالًّ للنزاعات! وٕاذا كانت مقولة موللر صحيحة، ستكون لها آثاٌر ها

  واستقراره. لكْن هل هي صحيحة؟ ولماذا يجُب أن تُثير اإلثنيات النزاعات؟
  الواقع أنه ليس صحيحًا أّن االختالفات اإلثنية ُمثيرٌة للنزاعات. كما أنه ليس ف

----  
) عن م2008مجلة فورين أفيرز( أبريل  لجيري موللر في عدد ُأطروحةٍ  مقالٌة نقاشيٌة وردود على *

 منشورة في :  الجديدة مقالة النقاشيةالالواحد والعشرين. و  القرني لقوميات اإلثنية فا لمستقب

Foreign Affairs: July- August 2008, pp. 138-150. 
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صحيحًا على إطالقه أّن التعددية اإلثنية تستولد العنف. فمقولة موللر تستند إلى أمرين؛ 
 الثانيهذا يعني أّن اإلثنية عنيفة، وت أبعاد إثنية فذا دامت بعض النزاعاتأنه ما ولاأل 

 السياق؟ القاعدة في هذا صول أواأل. فماذا تعني «األصول األولى للنزاع»ما ُيعرف بـ 
لقد درس كلٌّ من  زاع إثنيًا في حقبٍة معينة؟ا النالمرات التي يكوُن فيه وما هو عدد

، م1979من االستقالل وٕالى العام  اإفريقييفيد اليتن النزاعات في جيمس فيرون ود
 النزاعو الذي تقف فيه جماعٌة ضد جماعٍة ُأخرى.اع النز أشكال:  وقّسماها إلى أربعة

الذي سبُبُه  النزاعلٍة ُأخرى. وإثنيٌة االنفصال لالنضمام إلى دو  الذي تحاول فيه مجموعةٌ 
ى حرٍب أهلية ليتطور إ الذي النزاعو السياسي. النظام إثنية للسيطرة على تمرُّد مجموعة

وقد أحصى  تين.اثنٍة أو ينوغايُته تغيير النظام  السياسي والحصص فيه لصالح إثنيٍة مع
 أن تخوض في نزاعات. لكنهما لم يجدا غير نزاعاٍت  ثنيات التي يمكنالباحثان مئات اإل

دة عشرات الدول الجدي ما وجدا مئات أوقليلٍة ذات أبعاٍد إثنية واضحة. كما أنهما 
. ولذلك م1960الناجمة عن انقساٍم إثني. فالحدود في إفريقيا اليوم تبدو كما كانت عام 

وقد يكون خطأ موللر  ة.نادر  يختم الباحثان بالقول إّن النزاعات اإلثنية مفزعة ، لكنها
تكونت من خاللها دول.  وأالتي انفجرت فيها نزاعاٌت  الحاالت زه علىيمن ترك ناجماً 

إثنيات  عدة بشكٍل سلمٍي وهادئ، رغم تكونها من أّن أكثر الدول ظهرتاقع لكّن الو 
  حديثًا. وفي إفريقيا، وروبا قديماً ي أوبخاصٍة ف

في عنٍف كبير. وقد يكون العنف وال شك أّن االنقسامات اإلثنية إْن حدثت فإنها تتسبب 
ان ك الحلَّ ما الباقي. بيد أّن هذا يدحّل الوحال فظاعة، بحيث يبدو التقسيم هولامن 

العميقة لكيفية عمل اإلثنيات. ويعمد  دراسةالضروريًا إّال نادرًا. فالذي نحتاج إليه بالفعل 
العصبية) اإلثنية هي ات في نزاعات للقول إّن الوطنية (ثنياإلموللر لتعليل انهماك 
نفور من لاو  دراج فيه،االنالقريب و  تناُفر. فهي تدفع باتجاه ُنصرةالاألساس في التضاُمن و 

أنه  كماومنازعته. وهذا تفسيٌر سهٌل وُمْغٍر للنزاعات العنيفة األخيرة في إفريقيا.  خراآل
تحاد االو  نفصال في شرق أوروبا،االقوقع و تلاإلثنيات ل ميل -النظرة حسب هذه - ريفس

زاعات العنيفة حتى ال يستمر نللك يقترح موللر االنفصال حالًّ لالسابق. ولذ السوفياتي
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 ران في الحقيقة حدوَث النزاعات،لكّن التضاُمن والتناُفر ال يفسّ  .االستقرار قتتال وعدماال
أّن التضامن والتعاون  األولإلى وجود تفسيرين؛  األخيرة وتشير األبحاث ف تنفجر.يكو 

كلفة وأكثر واقعية، وليس بسبب األصل الواحد َمَثًال.  مع زمالء البيئة الواحدة أسهل وأقلّ 
التعاُمُل بالمْثل، ألنَّ كلَّ طرٍف ضمن اإلثنية معروف األعراف وطرائق السلوك  الثانيو

وهذان التعليالن مهمان إذا كانا  ف الغرباء.الويمكن توقُُّع حركيته وردود أفعاله، بخ
أما  .صحيحين. فلو كان النزاع سببه إثني وال شيئ غير؛ فإّن االنفصال يصبح ضرورياً 

له فع اح يصبح أسهل من مثل مانفتالتعاُمل؛ فإّن اال ليدبالوقائع وتقا متعّلقاً  مراً أإذا كان 
أساٍس  مطلع السبعينات إليجاد وطنيةً  ريري عندما اعتبر السواحيلية لغةً يجوليوس نا

ل تجريبيًا مث أن يكونَ  قرار باتخاذ هذا القرار أو ذاك يمكنالو  .ونجح في ذلك مشترك،
 ، ثنيات أحياناً ن اإلمد بيألتي نشبت فيها نزاعاٌت طويلة االو  ،أوغندا المتعددة إثنياً  حالة

 ثنياتاإل وداخل اإلثنية الواحدة أحيانًا أخرى. وقد تبين باألبحاث الدقيقة أّن التعاُون بين
  الواحدة.  اإلثنيةداخل تضاُمن الو  لتعاونا من ليس أقّل حدوثاً  المختلفة،

جيري موللر إلى يذهب  وأرثر شتاين): انس،وزكر ر ريتشارد ( االنفصال واألوطان :ثانياً 
مستقبل، ستؤدي إلى بروز كياناٍت سياسيٍة جديدٍة وكثيرة. ال هي موجة /القوميةاإلثنية أنّ 

دولة، تسبَّب  . فالذهاب إلى أّن كل إثنية من حقها أن تكون لهايحاً صحلكّن ذلك ليس 
 حته (حق الشعوب فيويلسون في ُأطرو  وقد شجع وودرو في االضطراب عبر التاريخ.

الحرب  ندالعاثنية كانت سبب اإلزاعات الن مر، العتقاده أنّ األ تقرير مصيرها) على هذا
األولى جمعوا عدة إثنياٍت في دولٍة  الحرب اُألولى. لكن الذي جرى أنهم بعد العالمية

صغيرة ال ثنيات الاإل واالتحاد السوفياتي. وكان االعتقاد أنّ  واحدٍة مثل هنغاريا وٕايطاليا
وفي العالم اليوم  تطيع اقتسام الموارد أوال تكفيها الموارد في مساحٍة صغيرٍة قائمة.ست

كلٍّ من هذه معقول تقسيم ال ولة: فهل مند 200ة، وليس أكثر من جلغة وله 6800
ير المعقولة ! أما القصوى غ؟! هنا يبلغ حق تقرير المصير حدوده اً قسم 34إلى  الدول

أسباب؛  الواحدة لألمة الواحدة، فأمٌر ال يمكن تحقيُقُه ألربعة لة بالدولةالقائ طروحةألا
 ت تعتني اإلمبراطوريات.ناليوَم بأقلياتها أكثر بكثير مما كا عتنيأن الدول ت أولها
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ٍف خارجٍي عتراعوامل خارجية وا يعتمد على قوميةال السيادة لحصول علىا أنّ  ثانيهاو
. ل  الباسك أو غيرهماالنفصالية تلجأ عادًة للعنف مث حركاتال أنّ  نعلمكذلك. ونحن 

ولذلك فاألحرى باإلثنيات أن تلجأ للحلول  عتراف.اال نع منهابي هذا يموالعنف اإلر 
). وقد فعله أهل كيبيك (كندا ما وهذا وليس السْعي لالنفصال بالعنف، ،اخليةالد السلمية
وقد يقّوض استمرار حماس  استخدموا العنف. االشيشان عندم دعم وروبيون عنألاتراجع 

وهكذا ربما باستثناء  لتين.الدو  الدولي لحلّ  اإلسرائيلية الدعم في قصف القرى
أفضل  ات في دوٍل ضعيفٍة جديدٍة هي حلٌّ اإلثني الفلسطينيين، ليس هناك من يعتبر أنّ 

تسّببت  إلثنيات ألنهاالعولمة زادت من تذمر ا إنّ ثالثها و الكبيرة. الدولة البقاء ضمن من
النزاعات  لتهدئة رصةذاَتها تتيح الفُ  إن العولمةمن جهٍة ثانية ف المساواة. لكنْ  عدم يف

واسعة. فإندونيسيا الومن خالل التنمية الكبيرة و  من ضمن النظام السياسي الواحد،
 من كّلها ختلفة، وقد أفادتمن إثنياٍت م افورة وتايالند تتألف جميعاً سنغوماليزيا و 

 معًا من النمو لكنهما أفادا ،النهوض العاّم. وشمال فيتنام وجنوُبها مختلفان ثقافياً 
تي أفادت من تحرك الصين الو  ديا المتعددة إثنيًا،األمر مع كمبو وكذلك  االقتصادي.

المرتاحة يمكن أن تلجأ  ت غيراالجماع أنّ عها رابالخارج. وبٍء من إنتاجها جز  لتصنيع
أن ُيرضيها ذلك  ويمكن االجتماعية واالقتصادية، تستجيب للعناية نهاطبعًا للعنف. لك

الرضا هناك أيضًا الحلُّ المرجَّح والمتمّثل في  عدم ي االنفصال. وفي حالتفكر ف فال
المتحدة.  الوالياتبريطانيا و   ىلنيين إالبولو و  المغاربة إلى فرنسا، هجرةل الهجرة.  مث

وهناك  ر إذا لم تستطع دولهم األصلية إرضاَءهم.أكب رضىً يجدون  وهؤالء جميعَا◌ً 
 المركزية، لكنها عرضت ومةالحك نفصال وقاتلتهات االأراد إثنياٌت وجماعاٌت مشابهة

 ل، مثاالنفصال حٍل أفضل من التوصل إلى وجرى جانب العصا، جزرًا إلى عليها
ير التي تتأرجح نيسيا. واألمر كذلك مع كشمصال عن إندو نفاال ه الذي أرادتشأ إلقليما

بين الجزر والعصا، والغالب أن ال تستطيع االنفصال. وقد فقد نمور التاميل بسيريالنكا 
عطف العالم، ألنهم لجأوا للمذابح ضد السنهاليين المدنيين. وتكوُّن كوسوفو غير 

الجنوبية  وأوسيتيا بخازيافأالمكتمل ليس مقدمًة لظهور دوٍل منفصلة على أساس إثني. 
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الحكم الذاتي الواسع، لن تستطيعا في الغالب االنفصال عن جورجيا. وكذلك األمر واتا ذ
  مع األقلية المقدونية في ألبانيا. 

فورين »مجلة : ما قصدُت من وراء مقالتي في العدد السابق من ردود جيري موللر: ثالثاً 
القومية/ اإلثنية  أن تكون جدوَل أعماٍل للسنوات القادمة. بل أردُت التنبيه إلى أنّ  «أفيرز

أّدت دورًا أكبر مما أدركه الباحثون والمراقبون طواَل القرن العشرين، وليس في النصف 
األول منه فقط. وقد ذهبُت إلى أّن األميركيين يميلون للتعميم بناًء على تجربتهم الخاصة 

أو الجنس، لعبا التي ال يمكن أن ُتعمَّم عالميًا. ومع ذلك فإّن اإلثنية وابن عّمها العنصر 
ويلعبان دورًا معتبرًا في الحياة الوطنية األميركية، ومن مناطق الُسكنى وٕالى السلوك 
االنتخابي. والمعروف أنه عبر العقود المتوالية فإّن اإلثنية تبهُت في أميركا، وتتضاءل 

 لكنْ األفكار والتوجهات التي تقوُل بضرورة أن يكون لإلثنيات دوٌر سياسيٌّ مخصوص. 
شيكاغو، لماذا ال  وكرانيين فيألاالبولنديين و  ٌح إزاء خصوصياتإذا كان هناك تسامُ 

 تركمان في كركوك بالعراق؟! وٕاذا كانالالُسّنة العرب و  يسري الشيء نفُسه على
ْتهمن الذي وروبيون،ألخاصة، فكذلك اال تجربتهم األميركيون يرّكزون على ظاهرة  غرَّ

وفي  البلقان، جانبهم فيب قومية/اإلثنية، رغم وجود مشكالتهاا من شأن الفقللو  «االتحاد»
  يوغوسالفيا السابقة.
األوروبية، سوف يكرر نفسه، بل  عيُت أّن العنف الذي رافق التجربةدوالواقع أنني ما ا

ولن  بة. لكّن التوترات اإلثنية سوف تزداد،جر األمر خفيفًا بالمقارنة بتلك الت سيكون
مات انقساال نّ أرأيُت  وبعكس ما ذهب إليه الزمالء، ما تحديث.الو  ، بفعل الحداثةتنُقص

، كما أنني عندما ذكرُت مقولة ونستون تشرشل لم اإلثنية سوف تجلُب العنف بالتأكيد
أؤيِّْدها. وقد ختمُت مقالتي بما ملخَّصه: في غالب األحيان؛ فإّن مطالب حق تقرير 

ًة ضمن الدولة الواحدة. لكْن في بلدان المصير أو الحكم الذاتي يمكن أن تجد تسوي
التجمعات اإلثنية؛ فهناك إمكانية  حيث نشأت الدول والحدود حديثًا وعبر ،النامي العالم
 نًا منًا معيَّ ّن النزعات عندما تتجاوز حدحاييم كوفمان؛ فإ الحظوكما  التوتُّر. لظهور

سياسٍي واحٍد يصبح أمرًا  العنف، فإّن إبقاء المجموعات اإلثنية المتصارعة ضمن كيانٍ 
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أجزاء واسعة أو العنصرية؛ فإّن  تصفية اإلثنيةالحدود  إلى صعبًا. وعندما يصل الصراع
 الحالة يكون أو ال يكون ذلك مرغوبًا فيه... وفي هذه العودةال تستطيع  رواممن تهجَّ 
أنني  الء منالزم ما ذهب إليه الحّل األكثر إنسانيًة وواقعية! وليس صحيحاً  التقسيم هو

اإلنسانية، بل ما قلُته إّن عمليات  الطبيعة ميٍل للخصومة في  ىلاإلثنية إ تالنزاعا ُأعيد
ى السوسيولوجي لوقد استندُت في ذلك إ عقالها. الحديثة أطلقت غرائز من نشوء الدولة

المؤّرخ  إلى هو يستند، و ترضونذي يستند إليه الزمالُء المعالو  الكبير إرنست غلنر،
الموهوم والجوار  القبلي للنسب الحقيقي أو التضاُمن تأمُّالته بشأن خلدون في عربي ابنال

  مصالح.الواللغة ووحدة الموارد و 
 . لكنْ م1979و1960وال أجد مجاًال هنا لمناقشة أطروحة فيرون واليتن بشأن إفريقيا بين 

) م1970-1967يا (بنيجير  النزاع في بيافرا عتبرانيلمثال؛ فإّن الباحثين ا لعلى سبي
إلى تهجير  أنه أدى تقسيم البالد. لكنهما يتجاهالن نزاعًا إثنيًا، ويقوالن إنه لم يؤّد إلى

، لوجدا أنه م1979العام  لين تابعا رحلتهما بعدجالر  ولو أنّ . وأكثر إنسان وقتل مليون
  سي!تألف إنسان معظمهم من التو  800النزاع اإلثني براوندا ُقتل  في

لف مع ريتشارد روزكرانس وأرثر ستاين، في أّن إنشاء دولة لكل إثنية سيزيد ولسُت أخت
ما حال دون  من االضطراب وال يقلِّله. لكّن االضطراب الذي تسببه اإلثنية/القومية

استمرار جاذبيتها وٕاقبال المزعوجين عليها. وأنا مع الزميلين في أّن أكثر الطموحات 
الحصول على الحكم الذاتي ضمن الدول الكبرى بدون  اإلثنية ال يمكن تحقيقها، ويمكن

الحاجة إلى انقسام. وقد الحظ دونالد هورويتز أنّ الفيدرالية هي نصُف تقسيم. وهي ال 
تأتي إّال متأخرٍة بعد استشراس النزاع. وقول الزميلين إّن التوزيع األفضل للثروة يخفف 

  ها تلك الثروات التي يمكن توزيُعها.من النزاعات صحيح. لكّن البلدان النامية ليست في
وفي النهاية، وبدون خوٍض في التفاصيل، فالذي أدعو إليه المراجعة والنظر في 
المشكالت اإلثنية، والتي ُأفّضل أن تنحلَّ من ضمن الدولة القائمة. بيد أّن الرؤية 

لى الصعب أيضًا، التوصل إ الحدود، تجعل منر تغيي تي ترى استحالةالو  السائدة،
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دورًا  تلعبُ ي ستظلُّ التو  ،المشكلة اإلثنية ة. فلنفكر فيلالدو  فيدرالية أو حكم ذاتي ضمن
  عشرين.الالواحد و رن الق في إفريقيا وآسيا، وأقّل في أوروبا، في
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