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ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
»ªdÉ°ùdG øªMôdG óÑY
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﺩﺕ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣــﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳــﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ؛ ﻓﺈﻥّ ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺎﻣﻼ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫــﺮ ﻛﻠّﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ً
ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸــﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺮﻗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺭﺅﺍﻫﻢ
ّ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻭﺃﺷــﻬﺮ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﻘﻮﻟــﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﺑﻼﻧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻬﻮﺑﻴﺔ
ــﺬﺍ ﻣﻦ
ﺃﺧ ً
)=ﺍﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ ﺷــﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ( ﻟﻺﺳــﻼﻡْ ،
ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺳﻜّﺎﻧﻴﺔ،
ﺣﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻘﻲ
ً
ً
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥّ ﺗﻠﻚ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً .ﻓﻘﺪ
ﺧﺮﺝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ،
ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﺑﻲ.
ﻭﺑﺤﺴــﺐ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ـ ﻛﻤــﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻼﻧــﻮﻝ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ
7

ﺑﻌﻤ ٍﻖ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘَ َﺒﻠﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷُﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳــﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤــﺪﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ــﺪ ﺃﻥّ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ

ﺍﻟﺤ َﻀﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎَ .ﺑ ْﻴ َ
ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ َ
ﺍﻟﻤﻐﺮﻱ،
ﻣﻴﻜﻴﻞ ﻭﻫﻮﺩ ﺟﺴــﻮﻥ ﻧَ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ َﺧ َﻄﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳــﺔ ﺭﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ُ
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴــﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ .ﺇﺫ ﺇﻥّ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻭﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ ﻭﺃﻧﻬﺎﺭ :ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻭﺳــﻴﺤﻮﻥ ﻭﺟﻴﺤﻮﻥ .ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺮﻳــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭﺣﻮﺍﺿﺮ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﻭﺳــﻄﻰ ﻭﺻﻐــﺮﻯ ،ﻭﺍﺭﻳﺎﻓﺎً
ً
ﺗﻘــﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺇﻧﻤــﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺤﺎﺭﻯ
ﺯﺭﺍﻋﻴ ًﺔ ،ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ ﺃﻥ
َ
ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻣﻬﻤ ًﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻭﺑﺪﺍﻭﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡّ ،ﺃﺩﺕ
ً
ﺩﺗ ُﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺍﺕ
ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑﻞ 
ﺣﺪ ْ
ﻟﻢ ّ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌ ٍﺔ ﺑﺪﻭﻳ ٍﺔ ﻟﻺﺳــﻼﻡ ـ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ،
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻜﺎﻥ ،ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ـ ﻫﻮ
ٌ
ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ُﺻﻮَﺭ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ُﻣ ْﺴــﺒﻘﺔ .ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻟَﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﻫﻮ
ٌ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ َ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻐ ﻴﺮﺕ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴــﻪ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﺃ ُّﻣ ًﺔ
ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﻟﺼﺪﻭﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺻ ٍﻞ ﻭﺍﺣــﺪ ،ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
ً
ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﺃ ُﻣﻤﺎً ،ﻭﻟﻢ ﺗﻐﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻘﺴــﺎﻡ ﺃﺷــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺻﺎﺭ
ُ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻧــﻮﺍﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﻭﻇﻬﺮﺕ
ﺳــﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷ ُ َﻣــﻢ ،ﻭﺑﻌﺚ ﺍﷲ
ٌ
ﺒﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻲ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳــﻠﻴﻦ ً
ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻛ ﻞ ﻧﺒــ ٍﻲ ُﻳ ُ
ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺒﻨﻲ ﻗﻮﻣﻪ
ﻗﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻــ ًﺔ ،ﻭﺑﻌﺚ ﺍﷲ
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﮊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎ ﻣــ ًﺔً ،
ً
8

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﻡ 622ﻡ ﻛﺘﺐ
ﻭﻋﺸــﻴﺮﺗﻪ ﺍﻷﻗﺮﺑﻴﻦ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ

ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟــﺮﻭﺍ ﻣﻌﻪ ﻛﺘّﺎﺑﺎً َﻋ ّﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ» :ﺃﻣــ ًﺔ
ً
ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺱ« .ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻭﺩﺍﺭِ ﻫﺎ َﻓ َﺮﺽ
ُ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﺘّــﻰ ﻛﺎﻥ ﻓﺘْﺢ ﻣﻜﺔ ،ﻓﺎﻧﺘﺼﺮﺕ ﻣﻘﻮﻟ ُﺔ ﺍﻷ ُ ّﻣﺔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ،
ــﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﻦ
ﻭﺟﺮﻯ ﻧَ ْﺴ ُ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﺑ ُﻖ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺃﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻊ ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ.
ُ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻮ ﺣﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟ ٍﺔ ﻭﺍﺣﺪ ٍﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻴﺒﻘﻮﻥ
ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍ ُﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ
ْ
ﺃ َُﻣﻤﺎً ،ﻭﺳــﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ُ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷُﻣﻢ )= ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ( ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭُﻑ؛
ُ
ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛ ٍﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﻲ .ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
ﻭﺟﻞJ I ﴿ :
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ّ
ﻋﺰ ّ
.﴾Y X W V U T S R Q P O N M L K
ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﻛﺎﻥ ﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﻟﻠﻔﺘﻮﺣــﺎﺕ ٌ
ﺩﻭﺭ ٌ
ﻏﻴﺮﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟ ُﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯُﻧﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺛُﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻄﺒﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺘﻲ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ .ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺪﻋﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺰﺍﻋﺎً ﺃ ْﻓﻀﻰ
ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﻜﻤــﺎﺵ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ُﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ.
ٍ
ﻓﺘﻮﺣﺎﺕ ﺁﺧﺮ ﺯﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﺪ َﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﻛﺎﻥ
ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ 
ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻫ ﻢ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ٍ
ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻧﺸﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻣﻮﺩ ٍﺓ ﻭﺗﺂﻟُ ٍﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺗﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ
ّ
ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .ﻓﺎﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺮﺿﺖ ٍ
ﻭﺟﺰﺭ ،ﻭﺯﺍﻟﺖ ﺁﺛﺎﺭ
ﻟﻤﺪ ْ
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ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺜــﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔّ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﻘﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﺑﺴــﺒﺐ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭُﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸــﺮﺗﻪ ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻓﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺠﻴﻮﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺑﺴــﺒﺐ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ـ ﻟﻢ
ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻭ ﻳﺴــﺘﻘﺮ ﺇﻻ ّ ﻷﻧّﻪ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻐﻴــﺮﺍﺕ ﺟﻴﻮﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺟﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻭﺟﻴﻮﺣﻀﺎﺭﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮﻥ ﻏﺰﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭﻋﺴــﻔﻮﺍ ﻭﻗﺘّﻠﻮﺍ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ
ﺛﻢ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺘــﻲ ﻋﺎﻡ .ﻭﺍﻟﻤﻐــﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻏﺰﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻢ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺴــﺘﻘﺮ
ﺃ ُﻣﻮﺭﻫــﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻋﺎﻡٍ ﺃﻳﻀــﺎً ،ﻭﻣﻦ ﺑﻘــﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﺍﻋﺘﻨﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻻ ُﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻛﺮﺍﺗﺸﻜﻮﻓﺴــﻜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺮﻕ
ﺍﻟﺮﻭﺳــﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻋــﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﻢ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓّ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ﻣﻴﻜﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ
ﻋﻤﻼ ﻭﺻﻔﻴﺎً ﺩﻗﻴﻘﺎً
ﻋﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ؛ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠُ ُﻪ ﻟﻴﺲ ً
ٍ
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺁﺛﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺗﻴﻦ :ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺄ ﻣﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻋﺎﺷــﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ِﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺗﺄ ﻣﻞ ﻋﻼﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻋﻼﺋﻘﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﻭﻟــﺔ .ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥّ ﻋﺎﻟَﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ـ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ
ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ـ ﺷﻜّﻞ ﺛﻘﺎﻓ ًﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺷﻬﺪ
ً
ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺳــﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﺣﻀﺎﺭﻳﺎً ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ً
ﺃﻋﻄﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻟﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ .ﻭﺁﺛﺮ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
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ﻫﻮﺩﺟﺴﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺎً ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺍ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ُﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺃﻗﺴــﺎﻡ ،ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ُﺗﺸــﻜُ ﻞ ُﻛﻼ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎً
ً
ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻷُﺧﺮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺟﺎﻣﺪﺓ ﺃﻭ ﺳﻜﻮﻧﻴ ًﺔ ﺣﺘّﻰ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ً
ٍ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ :ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﺿﻄــﺮﺍﺏ ﻭﺗﺒﻌﻴ ٌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻧﺤﺴــﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ
ٌ
ٌ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﻣﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎً ﻭﺑﺸــﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺼﻮً ﺭﺍ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ
ً
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﻨــﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺸــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦُ ،
ﺍﻟﺘﻮﺗــﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳــﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺗــﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ
ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓٌ ﺍﻧﻔﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ .ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ٌ
ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺻــﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺘﻐﻴّ ٌﺮ ﻓــﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘــﻪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋــﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣــﺔ ﻭﻓﻜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﺍﺭ
ﺷــﺪﻳﺪ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥّ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺷــﺎﻉ
ٌ
ٌ
ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ .ﻟﻘﺪ ﻋــﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬــﺎ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﻧﻜﻤﺸــﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻬــﺎ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣــﻲ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻤﺪﺩﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﺍ ٍﺡ ﺃ ُﺧﺮﻯ؛ ﺇﺫ ﺇﻥّ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻷُﻣﻢ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﻻ ﺗﺰﻭﻝ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ .ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺷــﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻫ ﺞ ﻓﻲ ﺃ َ ٍ
ﻭﺳﺎﻁ
ﺷﺎﺳﻌ ٍﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﺇﻥّ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
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اﻟﻤﺤـﻮر

اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
ودار اﺳﻼم واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
ﻗﺮاء ٌة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﻔﻘﻪ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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ﺍﻟﺴﺪﻭﺳــﻲ )ـ117ﻫـ(:
ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑــﻦ ﺩﻋﺎﻣﺔ َ
ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺒﺜﻮﺍ ﺯﻣﺎﻧﺎً »ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ،
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺷــﻴﺌﺎً ،ﻓﻨﺴﺦ
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻻ ُ
ُ
ﻳﺮﺙ ﻣﻦ ُ
ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ ﻗــﻮﻝُ ﺍﷲ .1«﴾..Ì Ë ﴿ :ﻟﻘﺪ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺃﻭ ﺗﺄﺳــﻴﺲ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺘﻴﻦ ،ﺍﻷُﻭﻟﻰ:
ُ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺎﺓ .ﻟﻜــﻦّ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝَ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻳﺆﺩ ﺑﺪﺍﻳــ ًﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺍﺧــﺎﺓ )ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ( ﻟﻢ ّ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ .ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ¬ « ﴿ :
 1ـ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ .36/6
■

ﻣﻔﻜﺮ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ.
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® ¯ ] ﴾...¶ μ ´ ³ ² ± °ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .[100 :ﻭﺟﺎﺀW ﴿ :
] ﴾_ ^ ] \ [ Z Y Xﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .[89 :ﻭﺟﺎﺀ\ ﴿ :
] ^ _ ` j i hg f e d c b a
] ﴾n m l kﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔــﺎﻝ .[72 :ﻓﺎﻵﻳ ُﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ

ﻣﺨﺮﺟﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴــﻖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻹﻛــﺮﺍﻩ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ً
ﻣﺴــﻴﻄﺮﺍ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻣــﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ّ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦُ َﻓ َﺮﺟﺎً
ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ،ﻟﻜﻦّ
َ
ﻭﻣﺨﺮﺟﺎً ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺮﺍﺣﺔ
ﺍﻟﻌﺴــﻒ ﻭﺇﺭﻏــﺎﻡ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓَ .ﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﻧﺠﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻩ ﻭﺃﺳــﺒﺎﺏ ْ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻞ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ؛ ﺇﻧﻬﻤﺎ ُﺗﻀﻴﻔﺎﻥ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻌﻨــﻰ
ﺍﻵﻳﺘﻴﻦ ﺍﻷُﺧﺮﻳﻴﻦ ﺗﻀﻴﻔﺎﻥ
ً
ً
»ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭ »ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ« ﻣﻦ ﺟﻬــ ٍﺔ ﺃ ُﺧﺮﻯ .ﻓﺎﻟﻮﻻﻳ ُﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻣﻦ ﺣﻘﻮ ٍﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ.
ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋ ٍﺔ ﺃﻭ ُ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ـ ﻛﻤﺎ ﺫﻛــﺮ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺑﻦ ِﺩﻋﺎﻣﺔ ِ
ﺍﻟﺴﺪﻭﺳــﻲ ـ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺯﻣﻴﻠــﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧــﺎﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘــﻮﺍﺭُﺙ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ ُ
ﺗﺠﺎﻭﺯ َ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺤﻖّ ﻭﺍﻟﻌــﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻌــﻞ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .ﺛــﻢ ﺇﻥّ
ُ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ـ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﻣﺎ
ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻣﺎ ﻋﻨﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺆﻣــﻦَ ُ
ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ .ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻪ
ٌ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻧُﺼﺮﺗﻪ ﺃﻭ
ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ُ
ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻨــﻪ+ * ) ( ' & % $ # " ! ﴿ :
ــﺮ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ» :ﺇﻧﻲ
ﻭﻳ 
] ﴾..,ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀُ .[75 :
ﻔﺴ ُ
ﺫﻧــﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ
ﺇﻧﻤــﺎ ﺃﺣﻠﻠْ ُﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝَ ﻷﻧﻬــﻢ ُﻇﻠﻤﻮﺍ ،ﻭﻟﻢ ْ
ٌ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ّﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺒــﺪﻭﺍ ﺍﷲ .1«...ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥّ ﺍﻻﻧﺘﻤــﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺭﺳــﻮﻟﻪ؛ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ
 1ـ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻷُﻧُﻒ .147 /4
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ﺑﺎﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .ﻭﻗــﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪﺓ
ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺣﺮﻛ ٌﺔ ّ
ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ .ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ )ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﺳــﺒﺎﺏٍ  ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ُ
ﻭﺳــﻼﻣ ُﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻢ ﻳﺜﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ
624ﻡ( ﻏ ﻴﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ُ
ُ
ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻔﺴــﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ
ّ
ﺩﺍﻥ؛ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻭﺳﻴﻄﺮ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ َﻣ َﺪﻥ،
ﺍﻻﺷــﺘﻘﺎﻕ ،ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞَ :
ﻭﺍﺳــﺘﻘﺮ .ﻭﺍﻟﻤﻌــﺮﻭﻑ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﻌﻞ َﻫ َﺠﺮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺑﻤﻌﻨــﻰ ﺃﻗﺎﻡ
ّ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴــﺒﺌﻴﺔ :ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﺍﻟﺘﺮ ﺣﻞ ،ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺮ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ .ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻠْﻄﺎﻥ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺮ َ
ّ
ﺍﻟﺤ َﻀﺮﻱ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ُ
ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻄﺎﻥ ﻭﺳــﻴﻄﺮﺓ .ﻟﻜﻦّ ﺃﺑﺎ ُﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﺳــﻼﻡ )ـ 224ﻫـ( ﻳﺮﻯ ﺃﻥّ
ُﺳــﻠْ ٌ
ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻌﺔ ﺑﺪﺭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗ ٌﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻔُﺴﻬﻢ ﺑﻴﺜﺮﺏ.
ﺿ ْﻌ ٍﻒ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎ ٍﺝ ﻟﻼﺳــﺘﻘﻮﺍﺀ ﺑﻤﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ.1
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ َ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴــﺒﺒﺎﻥ :ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻮﺍﺩﻫﻢ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ،ﻭﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ ﺃﻥّ ﻧﺼﻒ
ﻋﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺳﻄﻮﺓٌ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯُﻥ ﺑﺘﻜﺜﻴﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ؛ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ِ
ﺍﻟﻘﻠّــﺔ .ﻭﻳﺮﺑﻂ ُﻛ ﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )ـ 241ﻫـ( ،ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ )ـ 275ﻫـ(
ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻦُ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ َ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻻ ﺑﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑــﻞ ﻭﺑﻮﺣﺪﺗﻬــﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .2ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﺽ ﻛﺎﻧﻮﺍ ـ
ﺃﻱ ﺃﺭ ٍ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ »ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ« ﻓﻲ ّ
ُ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧــﻮﺍ ﻣﺘﻀﺎﻳﻘﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ـ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻮﺍ ﻟﻠﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 1ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ :ﺹ 296ـ .297
/
 2ـ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ  ،130/4ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  137 7ـ .154
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ﺭﺟﻼ ﻛﺴﻌﺪ ﺑﻦ َﺧﻮﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺒﺪﺭ )ﻳﻌﻨﻲ
ً
ﻭﻣﺪﺍﻓﻌﺔ .ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥّ
ﺇﻧﺸﺎﺀً ُ
ﺑﺎﺋﺲ ﻻ ﻟﺸــﻲﺀ ّﺇﻻ ﻷﻧﻪ
ﺃﻧﻪ ﻫﺎﺟﺮ( ،ﺛــﻢ
ْ
ﺣﻀﺮﺗﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓُ ﺑﻤﻜﺔ ،ﻫﻮ ٌ
ﺭﺟﻞ ٌ
»ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨّﺔ ّﺇﻻ َﻣ ْﻦ ﻫﺎﺟﺮ« .1ﺑﻞ ﻳﺒﻠُﻎُ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
ﺇﻣــﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ »ﻣﻬﺎﺟﺮﻳــﻦ« ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺼﻮﺭﻭﺍ
َ
)ﺳﻜّﺎﻥ ﻳﺜﺮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ(؛ ﻷﻥّ ﻳﺜﺮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺩﺍﺭ ِﺷ ْﺮﻙ!2
ﺗﻜــﻮﻥ ﺁﺗﻴﺎً ﻣﻦ
ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ
َ
ﺃﻋﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻣﻜّﺔ؛ ﻓﺒﻌﺪ ﻭﻗﻌﺔ ﺑﺪ ٍﺭ ﺃﻗﺒﻞ
ٌ
ﺍﻟﺤ َﻀﺮﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺷﻴﻪ
ﺤﺐ ﺣﻴﺎﺓ
ﻭﺍﻟﺒﺪﻭ ﻱ ﻻ ُﻳ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺍﺕ َ
ّ
ﻭﻣﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ .ﻟﻜﻦّ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﺷﻤﻠﻪ
ﺃﻳﻀﺎً؛ ﺑﻞ ﺇﻥّ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝُ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝُ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺻــﺎﺭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ُﻳﻮﺍﺟ ُِﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﺍﻟﺘﺒﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌــ ﺮﺏ ،ﻭﻣﺼﻄﻠــﺢ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺩﺍﺭ ِ
ــﺮﻙ.
ّ
ﺍﻟﺸ ْ
ﺍﻟﺤﺼﻴﺐ ﻗﺎﻝ ﻟﺰﻣﻴﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥّ ُﺑﺮﻳﺪﺓ ﺑﻦ ُ
ﺑﺖ! ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺳﻠﻤﺔ :ﻣﻌﺎﺫ
ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ َﺳﻠَﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ:3
ﺍﺭﺗﺪﺩ َﺕ ﻋﻠﻰ َﻋ ِﻘﺒﻴﻚ! ﺗﻌ ﺮ َ
ْ
ﺍﷲ ،ﺇﻧﻲ ﻭﺍﷲ ﻓﻲ ﺇﺫ ٍﻥ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥّ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ:
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻌ ﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .4ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺪ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﺎً ﻋﺎﻡ 75ﻫـ ﺭَ َﺟ َﺰ ًﺍ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ» :5ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻋﺮﺍﺑﻲ« ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ
ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ،ﻭﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻮ ﻭﻻ ﺃﺑﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﻟﻴﺲ
ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
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ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ :ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ  587/2ـ .588
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ  ..» :1401/7ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻭﻥ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭ ِﺷ ْﺮﻙ
ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ .«..ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ؛ ﻓﻲ :ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،2010 ،ﺹ ﺹ 67ـ .73
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ) ِﻓﺘَﻦ ،(10/ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )ﺇﻣﺎﺭﺓ.(82/
ﺳﻼﻡ :ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ .127/1
ﺍﺑﻦ ّ
/
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻓﻘﻴﺎﺕ ،ﺹ 94ـ  ،98ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻦ  307 2ـ .308
ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺨﻄﺒﺔ
ّ

اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ودار اﺳﻼم واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات

ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﻫﺠﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥّ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺮ
ﻗﺼ َﺪ
َ
ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻲ ْ
ﺍﻟﺤ َﻀﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻳﺜﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ُﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻫــﺬﺍ
)ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺮ َ
ُ
ّ
ﺫﻱ ِ
ﻭﺗﺮﺑﻂ
ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ( ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﺤ ﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ،
ُ
ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻳﻀــﺎً ﺃﻥّ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ
َ
1
ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻋــﺪﺓ ٍ
ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﺤ ﻞ ﺇﺩﺍﻧ ٍﺔ ﺷــﺪﻳﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ،
ٌ
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺳﻴﺌ ٌﺔ ﻭﺳﻠﺒﻴ ًﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ؛ ﻟﺠﻬﺔ ﻗﻠّﺔ ﺇﻗﺒﺎﻟﻬﻢ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﮊ
ُ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻗﺮﻳــﺶ ﻭﻳﻬﻮﺩ ،ﻭﺗﻌــ ﺮﺽ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
ﻟﻠﻐَ ْﺪﺭ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎﻹﺳــﻼﻡ.2
ﺿﻌﻔﺖ ﻗــﺪﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﻣﻊ ﻗﺮﻳــﺶ ﻭﻳﻬﻮﺩ ُ
ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻟَ ُﻄﻒ ﻣﻮﻗﻒ
ﻧﺴــﺞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ّ
í∏£°üe QÉ°U Gòμgh
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻬــﻢ² ± ° ¯﴿ :
í∏£°üe o¬LGƒo
p j áæjóªdG
] ﴾μ ´ ³ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ .[99 :ﻭﻓﻲ ﺃﺛ ٍﺮ
,Ü tô©àdG hCG … qóÑàdG
ﻭﺳﻤﺎﻫﻢ »ﺑﺎﺩﻳﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺃﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢّ ،
¿ÉªjE’G QGO í∏£°üeh
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ« .3ﺇﻧﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓّﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻋﺎﺩﻭﺍ
∑ rô°ûdG
p QGO í∏£°üe ¬LGƒj
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺎﺭ ُﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﺮ ّﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ َﻗﻤﻌﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜ ٍﺮ ﺑﻘﻮﺓ.
ِ
ﺇﻥّ ﺟﺪﺍﻟﻴــﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗــﻊ ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃَﺭﻏﻤﺖ
ﻗﻴﺎﺩﺗﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠّــﻲ ﻋﻦ ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧــﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻟﻬﺎ ـ ﻫﺬﻩ
َ
ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺎﺕ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ .ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ» :ﻻ ﻫﺠﺮﺓ ﺑﻌﺪ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻔﺘــﺢ ـ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜــﺔ ـ
ﺟﻬــﺎﺩ ﻭﻧﻴﺔ« .ﻭﺟــﺎﺀ» :ﻻ ﻫﺠﺮﺓ ﺑﻌﺪ
ْ
ٌ
 1ـ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.120 ،98 ،90 :
/
 2ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺴﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  317/2ـ  ،319ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ﻟﻠﻮﺍﻗﺪﻱ .347 1
 3ـ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ .133/6
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ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ« .ﻭﺟــﺎﺀ» :ﻻ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻴــﻮﻡ«1؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﻣﻘﻮﻣﺎً ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻫــﻲ ﻟﻢ َﺗ ُﻌ ْﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻜﻤﺸــﺖ
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ
ً
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻭﺷــﻜﺖ ﺃﻥ ﺗﺘﺤــﻮﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ
ﺇﺳــﻼﻡ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓٌ ﻛﻤﺎ ﺫﻛــﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺭ
ﻣــﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﺘﻤﺘﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ٍ
ﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
:ΩÓ°SE’G QGOh áYÉªédG `` Ü

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳ ُﺔ ﺇﺫﻥ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺩﻭﻥ
ﺭﺑﻄﺖ
ُ
ﺳﻘﻮﻁ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ ،ﺇﻧﻤﺎ َﻣ ْﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﻗﺒﻠﻪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ـ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤــﺎﻕ ﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜّﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳــﻠﻤﻮﺍ
َ
ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ُﺣﻨﻴﻦ ـ ﻓﺈﻥّ ً
ﻬﺎﺟﺮﺍ .ﻭﺍﻟﻤﻌــﺮﻭﻑ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸــﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺴــﻤﻰ ُﻣ ً
ﻻ ُﻳ 
ﻋﺪﺩﺍ ﻭﻻ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎ
ﺃﻗﻞ
ً
ﻭﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ »ﺍﻟﻤﺸــﺮﻛﻴﻦ« ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﺢ .ﻭﻗﺪ ُﻫﺰﻣــﻮﺍ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺮﺗـﻴﻦ،
ﻭﺍﺭﺗﺪﻭﺍ ﻋﻠــﻰ ﺃﻋﻘﺎﺑﻬﻢ
ﺃﺻﺢ

ً
ﻣﺮﺍﺭﺍ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥّ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ـ ﻓﻲ ّ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﺭُ ُﺳﻠَﻪ ﻭﺭﺳــﺎﺋﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ،ﻭﺇﻟﻰ
ﺍﻷُﻣﺮﺍﺀ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ .2ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ »ﻳﺜﺮﺏ« ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻼﺫﺍ ﻭﺣﺼﻨﺎً ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻓﺼــﺎﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ
»ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ« ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘــﺢ
ً
ﻋﺎﺻﻤ ًﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ
/
ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .144/7
 1ـ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  28 6ـ ُ ،29
 2ـ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸــﺎﻡ  111/3ـ  ،114ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ  2421/1ـ  .2422ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﺑﻦ
ﺳﻌﺪ .208/1
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ﻋﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎً
َ
ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻥّ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﷲ ّ
ٍ
ٍ
ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﺇﺫ ﻻ

ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﻭﻋﻴﺎً ﻭﻭﺍﻗﻌﺎً
ً
ﺷــﻚ ﺃﻥّ
ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﻱ
ﺃﻥّ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻛﺎﻧﺖ
»ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ« ﺃﻭ َ
َ
ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﻣﻜــﺔ ﻭﺍﻟﺨﺰﺭﺝ ﻭﺍﻷَﻭﺱ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻭﻳﻬﻮﺩ .ﻓﺎﻟﺠﺎﻧﺐ

ٌ
ﻓﻘﺮﺗ ُﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺇﻥّ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ُ
1
َﻗ َﺒﻠﻴﺎً ﻭﺩﻳﻨﻴﺎً »ﺃﻣ ٌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓٌ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ«  ،ﻭﻳــﺮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﺮﺩ ﺩﻭﻧّﺮ ﺃﻥّ
ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﻤﺎﻋ ُﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻳﻀــﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺳــﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﻭﺃﻧــﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥّ ﺍﻟﺠﺎﻧــﺐ

ٌ
ﻭﺳــﻴﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻯ »ﺍﻷﻧﺼﺎﺭُ« ﻛﻴﻒ ﺃﻛﺮﻡ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺑﻨﻲ
ﻗﻮﻣﻪ ﻭﻋﻔﺎ ﻋــﻦ ﻛﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻓﻈﻨﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ
ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺴــﻴﻄﺮﺗﻪ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺸــﺪ ٍﺓ ﻭﻗﺎﻝ» :ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻡَ
ﺍﻟﻬـــﺪﻡَ ،ﺃﻧﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻣﻨﻲ« ،2ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﻨــ ُﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ْ
ْ
ﻭﺍﻟﻬﺪﻡَ
ﺍﻟﺪﻡَ
ﺳــﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ،ﺃﻭ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺍﺳــﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ُ
ُ
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ُﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﻭﺭُﺟﺤﺎﻥ ﻣﻜّﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡّ ،
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ ،ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﻌﺒﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ  6ﻓﻴﻬﺎ.
ُ
ِ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ
ﻭﺗﻮﺳــﻌﺖ ﺣﻀﺎﺭﺓُ
ُ
ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻜﺴﺮﺕ ﺑﺪﺍﻭﺓُ ﺍﻟﺸ ْﺮﻙّ ،
ﺍﻟﻌــﺮﺏ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ »ﻋــﺎﻡ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ« ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
»ﺩﺍﺭُ ﺍﻹﺳــﻼﻡ« ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺎ
ُ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺟﺎﺀ ﻛﺒﺎﺭُ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺻﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ؛ ﻟﻴﺒﺎﻳﻌﻮﺍ َ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻘﻂ؛ ﺑــﻞ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴــﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎً.
ْ
ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺒﻞ ﺭﺳــﻮﻝُ ﺍﷲ ﮊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮُﻻﺓ ﺃﻭ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳــﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎﺀ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓّ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ـ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ـ ﻓﺈﻥّ
 1ـ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  501/2ـ  ،504ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻷﺑﻲ ُﻋﺒﻴﺪ ،ﺹ 290ـ  ،297ﻭﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺑﻦ
ﺳﻌﺪ .198/1
 2ـ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  128/3ـ .130
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ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺃﺭﺳــﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭ ًﻻ،
ﺑﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻋﻼﺀ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻟﻘﺪ ﻇﻬــﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ُﺩﻭﺭُ ﺍﻟﻜﻔــﺮ ﻭﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻧﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩﻋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠــﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻠﻬﺎ
ٌ
ﻭﺍﻟﻌﻬــﺪ ُ
ﺮﺍﺩ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤ ُ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ُ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﻋﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟــﻰ ﻳﺜﺮﺏ ﻟﻼﻋﺘﺼﺎﻡ
ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗ ٍﺖ
ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ُ
ّ
ﻗﺮﻳﺐ ﺃ ﻥ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ »ﻭ ْﻗﻒ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ« ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ،
ٍ
ﻭﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻌﻤﺪﺍﻥ ﺑﻌﺪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ .ﻭﺍﻟﻄﺮﻳــﻒ ﺃﻥّ ﺃﺑﺎ ﺑﻜ ٍﺮ ُ
ﺍﻟﺴــﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷُﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻣﻦ ﺃﻗﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺮﺳــﻠﻮﻫﺎ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻡ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺮﺳ ُﻞ
ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ َ
ﺃﻧﺴﺐ ﻣﻜﺎ ٍﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﺛﻢ ُﺗ َ
ﺭﺃﺳــﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ
ﺃﺣﺪﺍ ﺍﺣﺘ ﺞ ﻷﻥّ ﻓﻀﻴﻠــﺔ »ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ« ﻟﻢ
ﺳــﻤﻌﻨﺎ ً
ْ
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭﻻً .ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺍﻵﻥ ـ
ً
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎً
ً
ً
ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ـ ﺃﻥّ
ﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ »ﺩﺍﺭُ ﺍﻹﺳﻼﻡ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﺘُ َ
ﺍﻟﻌﻘَﺪ ﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟــﺪﻭﺭَ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻣﻨ ٍﺔ ﺳــﺒﻘﺖ.
ُ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ َ
ُ
ﻫﻮ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﺪﻋــﻮﺓ ،﴾; : 9 8 ﴿ :ﻭ ﴿ D C B A
ُ
E
ﻭﺍﷲ
ﺍﺑﺘﻌﺜﻨﺎ
»ﺍﷲ
ﻢ:
ﻟﺮﺳﺘ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ
ﺣﻮﻳﺔ
ﺑﻦ
ﺯﻫﺮﺓ
ﻭﻣﻘﺎﻟﺔ
﴾،
َ
ُ
ُ
ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻴﻖ
ﺨﺮﺝ
َ
ﺟﺎﺀ ﺑِﻨﺎ ﻟﻨُ َ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ّ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻋﺪﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻡ«ّ .1ﺃﻣﺎ
ــﻌ ِﺘﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ َﺟﻮﺭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ْ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ َﺳ َ
ُ
ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﻭﻟ ٍﺔ ﺟﺪﻳﺪ ٍﺓ ﻭﺍﺣﺪ ٍﺓ ﻓﻲ
 1ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ  2116/1ـ .2117
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ﺍﻟﺮﺑــﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ .ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺠﺰﻳــﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ُ
ﻭﺍﻟﻔــﺮﺱ ﻭﻗﺒﻠﻬﻢ ﺃﺑﺎﻃﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ
ﺍﻟﺮﻭﻡ
ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥّ
َ
َ
ٍ
ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺼﺪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﻔﺊ ﺗﺤﺖ ﻭﻃــﺄﺓ
ﻳﺸــﺒﻪ
َ
ّ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘــﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺧــﻞ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸــﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨــﻮﺏ .ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ
ُ
ﺍﻟﻤﺘﻌــﺮﺏ ﺃﻥّ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮ
ّ
ﺇﻟﻬﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺮﻭﻡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﻣﻮﺟ ُﺔ
ٍ
ﻏﻀﺐ 
ﻭﺍﻟﻔــﺮﺱ ،ﻭﺍﻟﺨﻼﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ِ
ﻭﺍﻟﻔ َﺮﻗﻴــﺔ،
¬«∏Y t∫ój Éªc oáæjóªdÉa
ﻭﻧﺘﻴﺠــ َﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ
»àdG »g ójóédG É¡ oª°SG
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺗﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺰﻳــﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ádhódG áª°UÉY o¿ƒμà°S
QGO áª°UÉY hCG ,IójóédG
ﺃﺿﻌﻔــﺖ ﻗــﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ،ﻓﺄﻃﻠﻘــﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ
øY ô¶ædG ¢†¨H
q
,ΩÓ°SE’G
ﺍﻟﻤﺘﻮﺣﺸﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻭﻩ ﺧﻼﻝ

»aGô¨édG ™bƒªdG áeAÓoe
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻙ
ﺭﺳﺎﻟﻲ ﻣﺎ
ﻗﻮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻧﺪﻓﺎ ٍﻉ ﻛﺒﻴ ٍﺮ ،ﻭﺫﺍﺕ ﻣﻨﻄﻖ
ً

ﻋــﻼﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ
ﺷــﻬﺪﻭﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ُ
ُ
ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ »ﺩﻭﻳﻼﺕ ﺣﺎﺟﺰﺓ« ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺮﺑﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺫﺍﺑﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ّ
ﺍﻟﻤﻠْﺢ ﻷﻭﻝ ﻇﻬﻮ ٍﺭ ﻟﻠﻌﺮﺏ ـ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ـ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻭﺏ َﻓ ﺺ ﻣﻦ َ
ﺮﺳــﻞ ﺍﻷﻋــﺮﺍﺏ ـ ﻭﺑﺨﺎﺻ ٍﺔ
ﺍﻟﺠــﺪﺩ ﻫﺆﻻﺀ .ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜــ ٍﺮ  ƒﻻ ُﻳ
ُ
ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻣﻨﻬــﻢ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ  ،ﻭﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﺨﻄ ُﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﺮ؛
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ّ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴــﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻇﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺐ
ّ
ﺍﻷﻋــﻢ ﻣﻦ ُ
ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮ ﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ
ﺳــﻤ ْﺖ ﻧﻔﺴــﻬﺎ »ﺧﻼﻓﺔ«
ً
ﺗﺤﻤﻠُﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻷﻛﺎﺳﺮﺓ.
ُ
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ﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ّﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ؛ ﺑﻴﺪ ﺃﻥّ
ﻭﺍﻟﺰ ّﻫﺎﺩ ﺃﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ِ
ﻭﺍﻟﺴﻴَﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ُ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺯﻣﻦٌ ﻣﺘﺄ ﺧ ٌﺮ ِﻧ ْﺴــﺒﻴﺎً؛ ﻷﻥّ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﻤــﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼــﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻬﺠــﺮﻱ .ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥّ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﻳﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳــ ﺠﻠﻮﺍ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﻮﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ؛ ﺇﺫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺴــﻴَﺮ )= ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ِ
ﻓﻲ ِ
ﻭﺍﻟﺴــﻠْﻢ( ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻴﺔ
ﻗﺪ ﺯﺍﻟﺖ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻗﺪ ﺍﻧﺤﺴــﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﺷــﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﺇﺳــﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻛ ﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﺣﺘّﻰ ﻓﻲ ِ
»ﺍﻟﺴــﻴَﺮ« ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻢ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
َ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ .ﻭﻗﺪ ﺍﺷــﺘﻬﺮ ﻣﻦ ُﻛﺘُﺐ ِ
ﺍﻟﺴــﻴَﺮ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ )ـ 189ﻫـــ( ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺃﺑــﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳــﻒ )ـ 182ﻫـ( ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ .ﺛﻢ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥّ
ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﺫﺭﻭﺓ ٍ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ِ
ﺍﻟﺴــﻴَﺮ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﻳ ًﺔ ﻟﻪ .ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ

ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻷَﻭﺯﺍﻋﻲ )ـ 157ﻫـ( ﻓﻘﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ُﻛ ﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺃﻥّ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ .ﻭﻗﺪ
ُ
)ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ( ﻓﻲ ِ
ﻛﺘـﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ )ـ 145ﻫـ(
ﺍﻟﺴــﻴَﺮ
ُ
ﺍﻟﻤﻠﻘــﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﺋــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ .ﻭﺃﻧــﺎ ﺃﺗﺘﺒﻊ ﻫﻨﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴــﻴﺮ«؛ ﻷﻧﻪ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭَﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉٌ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺧﺪﻭﺭﻱ ـ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟَﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ .ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﺳــﻮﻥ ُﻣ ْﺤ َﺪﺛﻮﻥ ـ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻴﺪ ّ
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َﻋ ﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﺎﺕ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .1ﻭﻟﺴــﻮﺀ
ٍ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ
ﺷــﺬﺭﺍﺕ
ﺟﻤﻌ ُﺖ
ّ
ً
ﺍﻟﺤﻆ؛ ﻓــﺈﻥّ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺰﻛﻴــﺔ ﺍﻟﺬﻱ ْ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻱ ﻣﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻪ ّ
ﺍﺳــﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ ﺃﺟﺪ ّ
ُ
ﻭﺟﺪ ُﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ .ﻟﻜــﻦّ ﺃ ُﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓٌ ﻓــﻲ ّ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ْ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻸُﻃﺮﻭﺣــﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻮ
ﻋﻨﻪ .ﻭﻛﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺃﻭ ﺩﻋﻮﻳﺎً ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ،
ﺇﺩﺭﺍﻙ

ٌ
ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺒﻜّﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻌﺮﻑ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ )ـ 150ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ُ
ُﻳ ّ
ﻭﺍﻟﺬﻣﻲ
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺧﻤ ًﺔ ﻟﺪﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻡ،

ُ
ُ
2
ﺗﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻣﻨﺎً ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘّ ُﻊ ﺑﻪ  .ﻭﺑﺬﻟﻚ
ُ
ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻟﺪﻯ ﺃﺑــﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ :ﺳــﻮﺍﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻛﺜﺮ ٍﺓ ﺷــﻌﺒﻴ ٍﺔ ُﻣﺴﻠﻤ ٍﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻲ
ﻇﻠّﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺬﻣﻲ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴ ُﺔ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻬ ﻢ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭَ ﺇﺳﻼﻡ
ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜّﺎﻥ!
ُ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺃﻱ
ﺫﻟــﻚ؛
ﻓﻲ
ﺔ
ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴ
ﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴ
ﻭﻳﻮﺍﻓــﻖ
َ
ُ
ّ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .3ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
 1ـ ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪﻭﺭﻱ :ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ 228ـ .232
 2ـ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ :ﺷــﺮﺡ ِ
ﺍﻟﺴــﻴَﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ  81/3ـ  .82ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،ﺹ 153ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ،
ﺹ 18ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 3ـ ﺯﻳﺪﺍﻥ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ،ﺹ .19ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﺰﺧــﺎﺭ  ،301/3ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻨﻴــﻞ  .405/10ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ:
ّ
ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤــﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀــﻰ؛ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻋــﺪﺩ،1991 ،12
ﺹ 213ـ .240
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ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣــﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸــﺎﻡ .ﻓﺮﺃﻯ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺃﻥّ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ُﺔ ﺟﺎﺭﻳ ًﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ
ﺇﺳــﻼﻡٍ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ
ُ
ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺯﻧﺔ .ﻭﻓﺎﺋﺪﺓُ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ُ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺃﻥّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ ّﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ.

ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻲ ﻳﺮﻯ َ
ِ
ﺗﻨﺤﺴ ُﺮ،
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻸﻣﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓُ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻗﺪ
ﻟﻜــﻦّ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺎﺋﻤــﺔ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻷﻣﺮ ﺳــﻴﺘﺼ ﺤﺢ .ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺁﺛﺎﺭ
ﺫﻟــﻚ ُﻛﻠﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳــﺞ ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟــﺲ ﻭﺍﻟﻬﻨــﺪ ...ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﺇﻧﻤﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻭ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺃﺣﻨــﺎﻑ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩﻫﻢ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺃﻓﺘﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ
ٌ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻷﻧّﻪ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﻭﺍ
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻦ،
ً
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ّ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺬﻣﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.1
ﻭﻫﻨــﺎﻙ ـ ﻭﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻻﻧﺤﺴــﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘــﺮﻭﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ـ ﻣﺎ
ﺍﺳــﺘﻨﺪ ﻣﺴــﻠﻤﻮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺳــﺎﻟﺔ »ﺃﺳــﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻭﻃﻨﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﻟﻢ ُﻳﻬﺎﺟﺮ« ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴــﻲ )ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ(،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘــﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺻــﺎﺭﺕ ُﺩﻭﺭ ﻛﻔﺮ2؛ ﺑﻞ
 1ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ :ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛ ﻓﻲ :ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
 ،1997ﺹ ﺹ 84ـ .89
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ :ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ  .1981ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ :ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ُﺷ َﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ =
ّ
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ﺍﺳــﺘﻨﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷُﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬــﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻃﺮﻳﻒ ﻳﺬﻛﺮﻩ
ﻷﺑﻲ ﺑﻜــﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ـ 543ﻫـــ( .ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟــﻪ ﺭﺃ ٌْﻱ
ٌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :1ﺗﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺳــﺘﺔ ﺃﻗﺴــﺎﻡ :ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿﺎً ﻓــﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ..
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺑﺎﻗﻴ ٌﺔ ﻣﻔﺮﻭﺿ ٌﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻫﻲ
ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺨــﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺽ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤــﺮﺍﻡ ..ﺇﻟﺦ .ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:
ﻣﻦ ﺃﺭ ٍ
»¡≤ØdG
s
∑GQOE’G q¿EÉa
ﺍﻟﺒــﺪﻥ .ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ:
ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣــﻦ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻓــﻲ
َ
IQƒcòªdG áMhôWoCÓd
ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻮﺧﻤﺔ .ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:
»fƒfÉb
w
∑GQOE
l
G ƒg
,kÉjƒYO hCG Ék «°SÉ«°S ¢ù«dh
ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺧﻮﻑ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ؛ ﻓﺈﻥّ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎﻝ
äÉeó≤e AÉæãà°SÉH
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻛﺤﺮﻣﺔ َﺩ ِﻣﻪ .ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ
...ÖàμdG ¢†©H
ﺃﻥ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺼﻴــﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺛﻼﺛﺔ
ﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ
ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ،ﻭﻣﺘﻰ ُﺗ ُ
ﺃﻣﻮﺭ :ﻣﺘﻰ ُ
ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ؟ ﻭﻣــﺎﺫﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺓ ﻣﻦ ُﺩﻭﺭ ﺍﻻﺷــﺘﺒﺎﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﻭﻳ ْﻈﻠَﻢ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺫﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺀ ُ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌﺎً ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺍ ٍﺭ ﻻ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ؟!
ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺄﻭﺟﺐ
ﻭﻧﺤﻦ ُ
ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴــﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻟﻢ ْ
= ﻭﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴــﻲ )ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺸﺮﺗﺎﻥ ﺃ ُﺧﺮﻳﺎﻥ ﻟﻬﺎ( ،ﻭﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻔﺘﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻭﺍﻷﻭﻻﻥ ﻗﺎﻻ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓّ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻜﺘﺐ ﻓﻲ
ﺣﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ.
ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﺬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﻧﻔﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ,ﻭﻫﻮ

 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .ﻧﺸــﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ .ﻋﻴﺴــﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺑﻤﺼﺮ،1967 ،
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ
 484/1ـ  .486ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﺘﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ  349/5ـ ً 350
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺠﺪ .285/2
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ﺍﻟﻜــﺮﺏ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﺃﻭ
ﺇﻟﻴﻬــﻢ ،ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻘــﺎﺀ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ
ْ
ﺑﻐﻴﺮﻩ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭ ﻛﻔ ٍﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﺩﺍﺀ
ﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ،1ﺛﻢ
ﺇﻥّ ﺑﻘﺎﺀﻫﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ .ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥّ ﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻮﻥ
ﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺗﻬــﻢ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥّ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ـ ﻛﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﺍﻟﻘــﻮﻝ ـ ﺃﻓﺘﻮﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻬﺠــﺮﺓ ،ﻭﺣﺪﺛﺖ ِ
ﺃﻟﻮﻑ ﻣﻦ
ﺁﺧــﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌــﺎﻡ  ،1920ﻭﺣــﺎﻭﻝ
ٌ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﺘﺨﻄﻔﻬﻢ
ﺃﺣــﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻭ ُﻗ ّﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ٌ
2
ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥّ ﺃﻫﻞ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ـ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ـ ﺧﺮﺟﻮﺍ
ﻋﻨﻬﻢ ! ﺛﻢ ﺇﻧﻨﺎ ُ
ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺣﺘﻠّﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮﻥ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺴــﺒﺐ ْ
3
ــﺪ ﺃﻥّ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
َﻋ ّﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﻛﻔﺮ؛ ﺑﻞ ﻫﺮﺑــﺎً ﻣﻦ ُ
ﺍﻟﺬﻝّ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ َ .ﺑ ْﻴ َ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻓﻘﺪ ﺩﺃﺏ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤ ُﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺳﺎﻛﺮ .ﻟﻜﻦّ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺣﺘﻠّﺖ ﺇﺣﺪﻯ ُ
ﻋﺰﻳﺰ ،ﻭﺇﻥ ﻇ ﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦُ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ُﻣﺘﺎﺣﺎً ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً .ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﺧﺘﻔﻰ
ٌ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻧﻘﺴــﻤﻮﺍ ﺃﺛﻼﺛﺎً :ﺛﻠْ ٌﺚ ﺃ ُﺑﻴﺪ ﻓﻲ
ﻠﺚ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ُﻃ ِﺮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ.4
ُ
ﺍﺭﺗﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺍﻟ ُﺜ ُ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﻭﺛﻠُ ٌﺚ ّ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫـﺪ ﻓﻲ :ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ 105ـ .124
ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ :ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛ ﻓﻲ :ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺹ 84ـ .89
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ 216ـ .219
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ )ﻧﺸﺮﺓ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ،(1957 ،ﺹ» :152ﻭﻻ ُﻳﺴﻘﻂ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ ﻭﺑﻼﺩﻫﻢ ّﺇﻻ ﺗﺼﻮﺭ
ﻐﻰ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ.«..
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ّ
ﺑﻜﻞ ﺣﺎ ٍﻝ ﻻ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺈﻥّ ﺫﻟﻚ ﻛﻠَﻪ ُﻣﻠْ ً

اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ودار اﺳﻼم واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات

ﻭﻋﺰﺗﻬﺎ
ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺯ ﻡ ﺍﻟﺸــﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ
َ
ً
ﺧﺎﻟﻂ ﻣﻌﻨــﻰ ﺍﻷﻣﺔ ّ
ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ .ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘﺄﺯ ُﻡ ﺇﻟــﻰ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃ ُﻟﻐﻴــﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ )،(1924
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﺎﻧﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ
ً
ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎً ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
٭ ٭ ٭
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭُ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺯﻟﺰﺍ ًﻻ ﺟﻴﻮﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎً ﻗﻠﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ
ﺻﺎﺭ ُﻳﻌﺮﻑ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ،ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ
ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺤﺴﺮﺕ ﺳﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﺳــﺘﻤﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﺒــﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡٍ
ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﺣﺘــﻼﻝ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ 1453ﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺟﺮﻯ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1911ﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﻴﺎﻥ،
ﺃﺣﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﻓﺘــﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ـ ﻭﻫﻢ
ﺇﻧﻤــﺎ ﻷﻥّ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﻐﻴــﺮﺕ ﺟﺬﺭﻳﺎً؛ ﻓــﺈﻥّ ً
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ ـ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻓﺎﻧﺼﺮﻓــﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ِ
ﻭﺧﺴــﺮﻭﺍ ﻣﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ،1ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ؛ ﺑﻞ ﺗﺤﺮﺭﻭﺍ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥّ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺎﺩﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ـ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﻛﻔﺎﺣﺎً ﻣﺴﻠﺤﺎً
ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ـ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﺭﻭﺍ ،ﻭﻳﻨﺸــﺌﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ
ــﺮﺍ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣ ﻞ ﺯﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧــﻲ ،ﻭﻗﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﺃﻭ ُﻫ ﺠﺮ َﻗ ْﺴ ً
ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ،ﺑــﺪﺃ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬ ﺠﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ،ﺛــﻢ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺫﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 1ـ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.95
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ﺑﺈﺭﻏﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻜﻔﺎﺀ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .ﻭﺭﻏﻢ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻨﺬ ﻗﺮﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ُ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺩﻭﻟ ًﺔ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻧﺎً ﺩﻳﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﻫ ﺠﺮﻭﺍ ـ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜّﺎﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻲ  1948ﻭ،1967
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ

ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؟ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،
ﺷــﻚ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫــﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺝ
ﺃﺭﺽ ﻣﺤﺘﻠّ ٌﺔ ﻭﻻ
ّ
ﻟﻜﻦّ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ٌ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ٍ
ﺹ ﺗﺴــﺘﺒﻄﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﻋــ ٍﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ،ﻛﻤﺎ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧــﺖ
ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻧﺼﻮ ٍ
ﺗﺴــﺘﺒﻄﻦُ ﻭﻗﺎﺋــﻊ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﻭﺣﺎﺿــﺮﺓ .ﻭﻗﺪ ﻋــﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺘﻼﻭﻳﻦ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ؛
ﻭﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ُ
ﺃ َ َﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﻴﺌ ًﺔ ﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤ ُﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴ ُﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ؟!
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ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻋﺎﻟﻢ ا ﺳﻼم
ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
Éμ∏H ¢SÉ«dEG

■

ﻳﻮﺟــﺪ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻛﺒﻴــﺮ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺛــﻢ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺃﻗﻞ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻔﺮﻳﻄﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻔﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ،
ﺟــﺪﺍ ،ﻟﺬﻟــﻚ ﻳﺪﻋﻮ ﻫﻨﺮﻱ ﺷﺎﻣﻮﺳــﻲ
ﻓﻬــﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ً
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ
ﻣﺜــﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺑــﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ،
ً
ً
ﺃﻧﻪ »ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜــﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻬﺘﻢ
ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣــﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻜــﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ«،
ﻭﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﻻﻛﻮﺳــﺖ ـ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ً
ﻗﺪﻡ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻟﻠﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴــﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼــﺮ .1ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺠﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺃﺳــﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ
1ـ
■

Henri Chamussy: IBN KHALDÛN. Article in: Hypergeo

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﺪﺑﻲ.
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ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
:¬à«°Uƒ°üNh »eÓ°SE’G ºdÉ©∏d »aGô¨édG ™bƒªdG

ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﻫﻮ ﺍﺗﺴــﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﺩ ﻳﺸــﻜﻞ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ـ ﺃﻋﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ـ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺁﻧﺬﺍﻙ،
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺸــﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺭﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.1
ﺗﻌﺪ ـ ﺑﺼﻔﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ّ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ـ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ» :ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﻘﺮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻗﻌﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ...ﻳﻘﻊ ﻓــﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻐﻞ ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﻭﺃﻭﺍﺳﻄﻬﺎ«.2
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟـــﺚ :ﻫــﻮ ﺍﻟﻤﻮﻗــﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﻠــﻪ ﺑﻼﺩ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﻥ ﺑﻼ ﺷــﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ :ﻳﻘﻊ »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻳﺸﻐﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ »ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ« ،ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ
ﻳﺮﺑﻂ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ
ً
 1ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ .1998 ،1ﺹ.29
 2ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ،ﺹ.11
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ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ﻭﻋﺒﺮ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﻳﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺳــﻮﺩ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ« .1ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺯﺑﻴﻐﻴﻨﻮ ﺑﺮﻳﺠﻨﺴﻜﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺴــﻄﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺸــﻄﺮﻧﺞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ« ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻣــﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.2
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ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻟﺘﺂﻟﻴﻒ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻜﺘﺒﻮﺍ ﻓﻲ »ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻃﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ« ،ﺃﻭ »ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ« ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﺤﺪﺛﻮﺍ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
ـ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ـ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ ﻓﻲ »ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ« ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻭﺻﻒ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻــﻼﺕ .ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ »ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ« ﻓﻲ ﻭﺻﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﺑﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻭﺍﻷﻧﺪﻟــﺲ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻭﺃﻗــﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻌﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻣــﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ :ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺃﺣــﺪ ﺃﻫﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﻫﻮ ﺛﻤﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﺸــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ،ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻲ،
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﺎﺷﺘﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﺳﻤﻪ .ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ـ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻌﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺑﺤﺴــﺐ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌــﺮﺽ ،ﻭﺑﺪﺃ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
 1ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ،ﺹ.13
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭﺭﺍﺳﻴﺎ ،ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﺳﻴﺔ.
Zbigniew Brzezinski: Le Grand

 2ـ ﺭﺍﺟﻊ.Echiquier. Hachette, Paris, 1977 :
31

اﻟﻤﺤـﻮر

ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ ﻭﺍﺣــﺪ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ،
ﻣﺜﻼ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎً ،ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻲ
ﻓﺎﻹﺻﻄﺨﺮﻱ ً
ﻗﺴــﻢ ﺍﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
ﺇﻟﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎً ،ﻣﺮﺍﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ﻗﺴــﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺳــﺒﻌﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻠﻌﺮﺏ،
ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺠﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﻱ.
ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ
ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴــﺒﻌﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑـــﻪ ﺍﺑﻦ ﺧـﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.1
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ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺳﺆﺍﻝ :ﻣﺎ ﺳــﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬــﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﻟﺪﺭﺟــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻛﺘﺒﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ؛ ،ﺑﻞ ﻭﻻ ﻧﺼﻒ ﻣــﺎ ﻛﺘﺒﻮﺍ ،ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﺣﻴﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘــﺮﺍﺙ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻓﻔﻴــﻪ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻼﻙﻭﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ،ﻭﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺇﻋﻤﺎﺭﻫﺎ.
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﻌﺒــﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﻓﻬﺮﺳــﺔ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺴــﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﻩ .ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﻁ .2005 ،1426 ،4ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ،ﺹ 56 ،49ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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 ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ؛ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑـ ﴿  ﴾ $ﻓﻲ ]ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ ،ﺁﻳﺔ .[112
ﻛﻤﺎ ﻭﺻــﻒ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺑـ ﴿ § ﴾ ﻓــﻲ ]ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ  .[5ﻭﻗــﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً:
﴿ A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
] ﴾ Bﺍﻟﻤﻠﻚ  ...[15ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺿﺢ
ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ
ً
ﻋﺪﺩ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣــﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ،ﻭﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ.
 ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻓﻘــﺪ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺟﻴﺪﺍ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺤﻬــﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺼﺪﻭﻧﻬﺎ
ً
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﺟﺒﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ،ﻭﺗﺤﺼﻴــﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋــﺐ ،ﻭﺍﺑﺘﻌــﺎﺙ ﺍﻟﻌﻤــﺎﻝ ﻭﺍﻟــﻮﻻﺓ ،ﻭﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺮﻗﻬﺎ.
 ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺤــﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠــﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﺴــﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴــﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻜــﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩﺍﻻﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺷــﺠﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄــﻮﺭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ـ ﻋﻠﻤﺎً ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ـ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ.
 ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺴــﺪﻩﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺴــﻴﺪ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎً.1
 1ـ ﺍﻗﺮﺃ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴــﻦ :ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸــﻴﺨﺔ ﻣﺰﻳﺪ
ﻛﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ .ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.242
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ﻓﻤﺜﻼ ُﻳﺮﺟِﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
 ﺍﻟﻔﻀﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻵﺧﺮ؛ً
ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺇﻟــﻰ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﺼﻴــﻦ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺩﻭﻥ
َ
1
ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ .
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ
ﻓﻬﺬﺍ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎً
ً
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
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ﻟﻌﻞ ُﺑ ْﻌﺪ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ،ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑــﻲ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ،ﻭﻟﻌــﻞ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ
ـ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺸــﺄ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﻌﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻕ،
ﻭﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺸﻤﺎﻝ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ،
ﻓﺎﻃﻼﻉ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ
ﻫﻮ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺃﻛﺴــﺒﻪ ﻭﻋﻴﺎً ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ .2ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺮﺍﺗﺸﻜﻮﻓﺴــﻜﻲ» :ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺳﻴﺮﺓ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺰﻳﺠﺎً ﻃﺮﻳﻔﺎً ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ«.3
 1ـ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻁ .1993 ،2ﺹ.45
 2ـ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺑﺎﺧﺘﺼــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳــﻮﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ :ﻣﻊ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ..ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺘﻪ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺰﺏ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ,ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.2006 ,
 3ـ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﻹﻏﻨﺎﻃﻴﻮﺱ ﻛﺮﺍﺗﺸﻜﻮﻓﺴــﻜﻲ .ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺳــﻴﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎﺷﻢ .ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ,1963 ،ﺹ.439
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ﻭﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺳــﻔﺎﺭ
ﻓﻲ ﺳــﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓــﺔ ﺑـ»ﺭﺣﻠﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﺷﺮﻗﺎً ﻭﻏﺮﺑﺎً« ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻋﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺮﺍﺗﺸﻜﻮﻓﺴﻜﻲ:
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ؛
»ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﺳــﺘﺠﻼﺅﻫﺎ ﻻ
ً
ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻀﺨﻢ« .1ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻴﺮﺓ ﺗﺒﻴّﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﻮﺻﻒ ﺃﺳﻔﺎﺭﻩ ﻭﺭﺣﻼﺗﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻧﺸــﺄ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻮﺳــﻂ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺷﺮﻗﺎً ﻭﻏﺮﺑﺎً ،ﺛﻢ
ﺭﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺱ ﻭﻋﺎﺵ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ،ﺛﻢ ﻏﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺭﺃﻯ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ
ﺑﻨﻲ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﺄﺷﺒﻴﻠﻴﺔ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﺠﺎﻳﺔ ،ﻓﺒﺴﻜﺮﺓ ،ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻮﺳﻂ .ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻋﺘﺰﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﻮﺳﻮﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺑﻤﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ.
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﺒــﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺗﻘﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺣﺞ ﻭﺯﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴــﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻟﻘﻀــﺎﺀ .ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺮ ّ
ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ .ﻭﺗﺪﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﻠّﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻘﺴــﺎﻡ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻣﻜﻦ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ
 1ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﺹ.441
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ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻏﺮﺑﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ
ﺷﺮﻗﺎً ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺭﺩﺣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
áeó≤ªdG »a É«aGô¨édG

ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻛﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻌﻠــﻮﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ،
ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .1ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻛﺘﺸﻔﻪ.
ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ّ
ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﺑـ»ﺍﻟﻤﻮﻗــﻊ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ« ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،2ﺛﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻــﻒ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴــﺒﻌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎً ﺇﻗﻠﻴﻤــﺎً ،ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑــﺮﺯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺛﻢ ﺃﻭﺿﺢ
ﺗﻄــﻮﺭﺍ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎً ﻓﻲ
ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ﻣــﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ
ً
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻣﻨﺎﺧﻬــﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﻫﻢ ـ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ـ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ،
ﻭﺍﻟﺼﻴــﻦ .3ﻓﻬﺬﻩ ﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﻊ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺳــﻄﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻭﺍﻋﻴﺎً ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.184
 2ـ ﺭﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ،ﺹ.9
 3ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺹ.91 ،89
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ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﺛــﻢ ﻗﺎﻝ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎً:
»ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻭﻃﻦ ﺍﻟﺒﺮﺑﺮ ،ﻭﺑﺎﻷﻭﻃﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻕ« ،1ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺷﺮﻗﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻏﺮﺑﺎً ،ﻭﻫﺬﻩ ـ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ـ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺈﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻭﺯّﻉ
ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎً ﻻ ﻳﺘﺒــﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﺣﻮﻟﻴﺎً
ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺑﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺮ،
ﻭﻫــﺬﺍ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺮﺍﻋــﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ.
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ﺍﻋﺘﻤــﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻠــﻰ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳــﻢ
ﺑﻄﻠﻴﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ« ،ﻭﺍﻹﺩﺭﻳﺴــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻔﻪ ﺑـ»ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﻔﺼﻴﻼ
ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﺟﺎﺭ« ،2ﻟﻜﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ﻣــﻦ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴــﻲ ،ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻋــﻦ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴــﻲ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻕ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .3ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴــﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﻭﺍﻷﺗﻢ ﻓﻲ
ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻕ ﺍﻵﻓﺎﻕ«
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬــﺪ .ﻓﻘﺪ ّ
ﺳــﺒﻌﻴﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻢ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺸــﺮﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺃﺳﻴﺔ ،ﻟﻜﻞ
ﻗﺴــﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ .ﻭﻗﺪ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﺮ ،ﻭﻛــﻮّﻥ ﻣﻨﻬﺎ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺴــﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌﻴــﻦ .ﻭﻫﺬﻩ ﺃﺻﺢ ﺧﺮﺍﺋﻂ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺹ.52
 2ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺹ ،49ﺹ.57 ،56
 3ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﺹ.443
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﻫﻲ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﺮﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ.
áÄ«ÑdG ôKCG »a á«fhó∏îdG ájô¶ædG :ïjQÉàdGh É«aGô¨édG
∫hódGh ¿Gôª©dG »a

ﻛﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺗﻜﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺸــﺮﺡ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮﺍﻧﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ،ﻭﻋﻠـّﻞ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .1ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ» :ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺸــﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺳــﻄﻪ ﻹﻓﺮﺍﻁ ﺍﻟﺤﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻨﻪ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻝ« ،2ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ...ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺠﺎﻭﺭﻭﻧﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻘﺎﺭﺑﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺮ .ﺃﻣﺎ »ﻣﻦ ﺳﻮﻯ ﻫﺆﻻﺀ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎً ﻭﺷﻤﺎ ًﻻ ،ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻋﻨﺪﻫﻢ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻧﺎﺳــﻲ ،ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ.3«﴾: 9 8 7 ﴿ ،
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ
ﻫﻲ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺍﻟــﺮﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ،4ﻭﻫﻨــﺎ ﺗﻘﻊ ﺃﻭﻃﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻭﺳﻄﻬﺎ ،ﻓﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻮﺳﻂ؛
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ» :ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ـ ﻭﻫﻮ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ـ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ...
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.53
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺹ.88
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺹ .89ﻭﺍﻵﻳﺔ  8ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺹ.91 ،89

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻋﺎﻟﻢ ا ﺳﻼم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﻋﺖ ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﺴــﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧــﺎﺕ ،ﻭﺍﺧﺘﺮﻋﺖ
ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻫــﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛــﺔ :ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ«.1
ﺟﺪﺍ ،ﻗﻠﻤﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺪﻡ ً
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ،ﻭﻻ ﻧﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﻻ ﻻﺣﻘﺎً
ﻣﻊ ﻣﻮﻧﺘﻴﺴــﻜﻴﻮ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻠﻜﺎﻭﻱ» :ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ
ﻻﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ـ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪ ﻭﺍﻓﻲ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸــﻌﻮﺏ ،ﻭﻳﺠﻤﻌﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ »ﻣﻮﻧﺘﻴﺴــﻜﻴﻮ ...ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ،ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ـ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺇﺷﺎﺭﺍﺗﻪ
ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻭﺻــﻒ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ »ﺑﺎﻟﻤﺸــﺎﻫﺪﺓ
ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ«...؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ »ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻣﺘﺪﺭﺝ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻣﻦ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ« .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺴــﺮ
ً
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ...ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻫــﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺰﻝ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣــﻞ .ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻬــﻮ ﺃﻥ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 1ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ،ﺹ.16
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ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺼــﻮﺭﺓ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺣﻴﻮﻳــﺔ ...ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺃ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﻠّﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﺄﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺳﻴﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ،
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ«.1
ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ّ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺪﺭﺱ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻛﺎﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻬــﻢ ﻭﺻﻨﺎﺋﻌﻬﻢ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺮﺃﻩ
ً
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ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ،ﻛﻜﺘﺎﺏ ﻓﻦ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ.
ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻣﻬﻤــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ،ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻓﻄﻮّﺭ
ً
ﺃﻋﻤﺎﺭﺍ ﻛﻤﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ؛
ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ً
ﻓﺘﻮﻟﺪ ،ﺛﻢ ﻳﺸــﺘﺪ ﻋﻮﺩﻫﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺸــﻴﺦ ﻓﺘﻤﻮﺕ .ﻭﺃﻭﻝ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻫﻮ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻳﻘﻮﻝ» :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ
ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ ...ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 1ـ ﻣﻘﺎﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻟﻔﺘﺤﻲ ﺣﺴــﻦ ﻣﻠﻜﺎﻭﻱ ،ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﻟﻰ ﻧﺪﻭﺓ »ﺍﻟﺒﻌﺪ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2006ﻡ ،ﺹ 21ـ .22
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ﺟﺪﺍ،
ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭﺛﻼﺛﺔ .1«...ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷــﺆﻭﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ً
ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﻗﺪ ُﺩﺭﺳﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
ﻭﻻﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺗﺄﻣــﻼﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺜﻼ ﺳــﺠﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻓﻬﻮ ً
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﻮﺿﻊ ﻓﺼﻮ ًﻻ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ :ﻓﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻃﺎﻥ ﺃﺳــﺮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨــﺮﺍﺏ .ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺃﺑﻌﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ.2...
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻌﻜــﺲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷــﻌﻮﺏ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻭﻓﺎﺭﺳــﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﺧــﺎﺹ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺑﻨــﻮﺍ ﺩﻭﻻً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸــﺆﻭﺍ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ،
ﺣﺴﺒﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ :ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻼﺕ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻟﺪﻭﺭ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺒﺮﺑﺮ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻭﺣﺸــﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺣﺸــﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭﺳــﻊ .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﻢ ﻟﻬﺎ ﻗــﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﻣﻴــﻞ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘــﻞ» ،ﻓﻠﻬﺬﺍ
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ َﻣﻠَﻜَﺔ ﻗﻄﺮﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻭﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻻ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ
ﺃﻓﻘﻬﻢ ،ﺑﻞ َﻳ ِ
ﻄﻔﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻭﻳﺘﻐﻠﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ«.3
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﻳﺘﻐﻠﺒﻮﻥ ﺇﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﺎﺋﻂ ،4ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻌﺮﺑﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ  ،45ﺍﻟﺒﺎﺏ  ،3ﺹ 311ـ .312
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ..160 ،158
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.154
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ  25ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺹ.158
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ﺍﻟﺘﻌﺮﺏ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻓﻲ
ّ
ﻗﻠﻴﻼ ،ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺟﺒﺎﻝ
ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﺏ ﺇﻻ ً
ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ .ﻟﻜــﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺃﻋﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻷﻱ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺴــﻜﺮﻱ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻬﻮﻝ ﺃﺳــﻬﻞ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
∫hó∏d »aGô¨édG ´É°ùJ’G ≈∏Y √ôKCGh »fÉμ°ùdG ™°VƒdG

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻻﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺭﺑﻄﻪ ﻟﻼﺗﺴﺎﻉ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓــﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻓﺎﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
ﺷــﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ـ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ :ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ً
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻷﺳﺎﺱ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ.1
ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ـ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳــﺎﺕ .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﻋﻨــﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ...
ﻭﺣﻴﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻔﺴــﺮ
ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ» :ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻡ :ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺼﺎﺋﺒﻬﻢ ﻣﻮﻓﻮﺭﺓ ﻛﻴﻒ ﻏﻠﺒــﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺭﻫﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺼﺮ ﻷﺳــﺮﻉ ﻭﻗﺖ ،ﺛﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻭﺍﻟﺤﺒﺸــﺔ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ
ﺣﺼﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺜﻐــﻮﺭ ﻭﻧﺰﻟﻮﻫﺎ ﺣﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻧﻔــﺪ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ،ﺃﻗﺼﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ،ﻭﻣﻨﻬــﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗــﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﺑﺎﻧﻘﺮﺍﺿﻬﺎ .ﻭﻛﺬﺍ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴــﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺔ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺹ.167
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ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎﺩ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀُ :ﺳﻨﺔ
ﺍﷲ ﻓﻲ ﺧﻠﻘــﻪ« .1ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷــﺪﻱ ﻋﻤﺮ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺃﻋﻨﻲ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﻼﺣﻴﻦ.
ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﻷﻭﻝ
ﻴﻞ
ﻋﻬﺪﻫــﺎ :ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻧﻲ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ »ﺍﻟﻘَ ِﺒ َ
ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﺮﻑ ،ﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﻞ
ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ،ﻓﻜﺜﺮﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻜﺜﺮﻭﺍ
ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺋــﻊ ﻭﺭﺑﻴﺖ ﺃﺟﻴﺎﻟﻬﻢ
ﻓﻲ ﺟﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺍﻟ ﺮ ْﻓ ِﻪ ،ﻓﺎﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﺑﻪ ﻋﺪﺩﺍ
ًﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﻗﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ«.2

¿hó∏N øHG êQójh
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ﻟﻬﺬﺍ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻘﺪ ﺍﺑــﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﻓــﻲ ﺃﻥ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻭﻃﻮﻝ ﺃﻣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ؛
ﻋﻤﺮﺍ ﻭﺃﻭﺳــﻊ ﺃﺭﺿﺎً؛ ﻷﻥ ﻋﺼﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ
ً
ﺟﺪﺍ ،ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻭﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻷﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﺼﻤﻮﺩﺓ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ً
ﻋﺪﺩﺍ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﺃﺻﻐﺮ...
ﺃﻗﻞ ﺳﻜﺎﻧﺎً ،ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺯﻧﺎﺗﺔ ﺍﻷﻗﻞ
ً
ﻭﻫﻜﺬﺍ.3
ﻟﻜــﻦ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﺗﺄﺑــﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻣﻬﻢ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺃﻩ ﻛﻌﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.172
 2ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ  ،16ﺹ.184
 3ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.173
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اﻟﻤﺤـﻮر

ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﻓﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺘﻴﺢ
ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ؛ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻐﺪﻭ
ً
ﻭﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ» :ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻗﻞ ﺃﻥ ﺗﺴــﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ« .ﻭﻫﺬﺍ ﺷــﺄﻥ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻜﺜﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺐ ّ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺮﺑﺮ ﻭﺗﻔﺮﻕ ﻋﺼﺒﻴﺎﺗﻬﺎ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﻫﻞ ﻣﺪﻥ
ﻭﺃﻣﺼﺎﺭ :ﺇﺫﺍ ُﻏﻠﺒﻮﺍ ﺟﻨﺤﻮﺍ ﻟﻠﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ.1
á«eÓ°SE’G ∫hódG π«μ°ûJ »a ÉgQhOh ájô°ûÑdG äGôé¡dG

ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻬﺠــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ .ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﺍﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻤــﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﻣﻤﺎ ﺷــﺠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ً
ـ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﻭﺻﻠﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﻳﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻭﺓ ،ﻭﺇﻟﻰ
ﺷﺮﻕ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ.2
ﻣــﺮﺍﺭﺍ ،ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﻓﻲ
ﻭﻳﺸــﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ً
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻘﺪﻭﻡ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﻨﻲ ﻫﻼﻝ
ﻭﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
»eÓ°SE’G ïjQÉàdG »a ¬àfÉμeh ôëÑdG πeCÉàj ¿hó∏N øHG

ﻳﺘﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺴﺘﺔ ﺑﺤﺎﺭ ،ﻭﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺮﻑ  Zﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﺛﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ 174ﺇﻟﻰ .176
 2ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ،ﺹ 17ﺇﻟﻰ .22
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ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻋﺎﻟﻢ ا ﺳﻼم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ﻭﺑﺎﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ.1
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻂ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ .ﻭﻳﺮﻯ
ﺑﻴﻜﺎﺭ ـ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻐﺮﺏ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺩﻗــ ًﺔ ﻭﺟﻤﻌﺎً ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺎً ﻣﻦ ﻣــﺆﺭﺥ ﻋﺎﺻﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.2
ﻭﻳﺪﺭﺝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ »ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳــﺎﻃﻴﻞ« ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻧﻴﺔ،3
ﻭﻳﺸــﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ،ﻭﻳﻌﻠﻞ
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳــﻜﺎﻥ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻣﻬﺮﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ.
ﻭﻳــﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓــﺮﻭﻕ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﺸــﺄﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﺸﺪﺓ
ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ
ﺛﻢ ﺍﻟﻀﻌﻒ :ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ّ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎً
ً
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﺗﻴﻦ.
ﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳــﺘﻬﻞ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻓﻲ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﻟﺒﺪﺍﻭﺗﻬﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﺳــﺘﻘﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻬــﻢ ﻭﻣﻠﻜﻮﺍ ﺍﻷﻣﻢ
 1ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺹ.26 ،13
 2ـ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ 13 ،ﺇﻟﻰ  18ﻣﺎﺭﺱ  ،2006ﺑﺘﻮﻧﺲ
Ibn Khaldun, le pouvoir musulman et la Mediteranee, par Christophe Picard.

 3ـ ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻟﻔﺼﻞ  ،34ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ.
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ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﺄﻧﺸﺆﻭﺍ ﺍﻷﺳﺎﻃﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﺊ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﺃﻣﺔ
ﺑﺤﺮﻳﺔ.
ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺩﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻫﻢ :ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻳــﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴــﻮﻥ ،ﻭﺍﻷﻏﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﻮﻳــﻮﻥ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟــﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻳــﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ،
ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻕ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻷﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸــﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ» :ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺪ ﻏﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ،ﻭﻋﻈﻤﺖ ﺻﻮﻟﺘﻬﻢ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ
ﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗـﺒﻞ ﺑﺄﺳــﺎﻃﻴﻠﻬﻢ ﺑﺸــﻲﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ،
ﻭﺍﻣﺘﻄﻮﺍ ﻇﻬﺮﻩ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﺳــﺎﺋﺮ ﺃﻳﺎﻣﻬﻢ« ،1ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺇﻻ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ.
ﻭﻳﻤﺘــﺪﺡ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﻳﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺳــﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻴﻦ ﺑﻌﻜﺎ ،ﻭﺃﺳﺴــﻮﺍ ﺃﻭﻝ ﺃﺳــﻄﻮﻝ ﺑﺄﻣﺮ ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ.
ﻭﺍﻻﺳــﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴــﻔﻦ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻟﻌﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻰ ﺃﺳﻄﻮ ًﻻ ﺑﺤﺮﻳﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻟﻤﺮﻳﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺎﻃﻤﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ .ﻭﺁﺧﺮ ﻗﻮﺓ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻗﺪ ﻫﺪﻯ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ..ﻫﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺎﺭﺗﻨﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴــﻲ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻣﺘــﻼﻙ ﻗﻮﺓ ﺑﺤﺮﻳــﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.269
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ﻣﻌﺘﺒــﺮﺓ .ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻻﺣﻆ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﻭﻫﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻧﺴــﺒﻴﺎً؛ ﺇﺫ »ﺿﻌﻒ ﺷــﺄﻥ ﺍﻷﺳﺎﻃﻴﻞ
ﻓــﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻄــﻊ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﻨﻮﺍ ﺑﺸــﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ
ﻟﻬﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺪ«،1
ﻓﺈﻥ ﻋﻠـّﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ» :ﻋﺪﻡ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻷﺳــﺎﻃﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ«.2
ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻐﺮﺏ» ،ﻓﺒﻄﻞ ﺭﺳــﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ،ﻭﺑﻘﻴــﺖ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ
ﻛﺮﺓ«.3
ﻣﻮﻓﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﻃﻴﻞ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ،ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻴّﻔﻪ ﻋﺪﻭ ﻭﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ّ
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻷﻭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ »ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺃﺳﺎﻃﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻩ« .4ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺩ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻱ ،ﺟﺎﺀ ﺑﻨﻮ ﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺃﻗﻞ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺗﺎﻥ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺘﻴﻦ» ،5ﺛﻢ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.270
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.271
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.270
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.270
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.271
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ﺍﻷﺳــﺎﻃﻴﻞ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﺴــﻴﺎﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮﺏ ﻭﺍﻧﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋــﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻴﺔ ،ﻭﺭﺟــﻊ ﺍﻟﻨﺼــﺎﺭﻯ ﻓﻴــﻪ ﺇﻟﻰ
ﺩﻳﻨﻬــﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺑﺔ ﻓﻴــﻪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ..ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻛﺎﻷﺟﺎﻧﺐ«.1
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭ،
ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﻮﻕ ﺷﻌﻮﺏ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻬﻢ ﻟﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﺓ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺟﻨﻮﺓ،
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً؛ ﻓﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺸﻌﺐ ﺃﻭ
ﺑﻼﺩ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ :ﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﺃﻱ ﻫﻞ
ﺗﻤﻠﻚ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻗــﻮﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ؟ ﺛﻢ ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒــﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺨﺘﺰﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﻧﻌﻮﻥ ﻭﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ؟
ﻭﻫﺬﺍ ﻭﻋﻲ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
á«é«JGôà°SE’G É¡à«ªgCGh QõédG

ﻣﺜﻼ ﻓﻲ
ﻛﺎﻥ ﻻﺑــﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺠــﺰﺭ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻘﻮﻝ ً
ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻲ» :ﻭﻓﻴﻪ ﺟﺰﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﻛﺒﺎﺭ
ﻣﺜﻞ ﺃﻗﺮﻳﻄﺶ ﻭﻗﺒﺮﺹ ﻭﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﻣﻴﻮﺭﻗﺔ ﻭﺳﺮﺩﺍﻧﻴﺔ«2؛ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻓﻘﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻮﺗﻬﻢ ،ﻓﻬﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺳــﺎﻋﺪ
ً
ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ »ﻣﻠﻜﻮﺍ ﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.271
 2ـ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺹ.49
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ﻣﻴﻮﺭﻗﺔ ﻭﻣﻨﻮﺭﻗﺔ ﻭﻳﺎﺑﺴــﺔ ﻭﺳــﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﺻﺮﺓ ﻭﻣﺎﻟﻄﺔ ﻭﺃﻗﺮﻳﻄﺶ
ﻭﻗﺒــﺮﺱ .1«...ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑــﻞ ﺣﻴﻦ ﺿﻌﻔــﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻕ
»ﻣــﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺧﺴــﺮﻭﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺧﺴــﺮﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺭ؛ ﺣﻴﺚ
ّ
ﺃﻳﺪﻳﻬــﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺍﺋــﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻣﺜــﻞ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﺇﻗﺮﻳﻄــﺶ ﻭﻣﺎﻟﻄﺔ
ﻓﻤﻠﻜﻮﻫــﺎ« ،2ﺛﻢ ﺣﻴﻦ ﺿﻌﻔــﺖ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺧﺴــﺮﻭﺍ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ.3
»aGô¨édG π≤ëdG »a ¿hó∏N øHG ádÉ°UCG

ﻋﻄــﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻛﺜﻴــﺮ ﻭﻣﺘﻨــﻮﻉ ،ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺳــﻴﻦ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻷﻫﻢ ﻻﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻠﻜﺎﻭﻱ:
»ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠــﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜــﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳــﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﺑــﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥّ ﻣﺤﻮﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﺷــﺪﻳﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ
ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﺸــﺄﺓ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.4

√òg á«ªgC’ kGô¶fh
ó≤a ,á«fhó∏îdG AGQB’G
¿CG ¿hô«ãμdG ôÑàYG
¢ù°SDƒe ƒg ¿hó∏N øHG
ájô°ûÑdG á«aGô¨édG

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.269
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.269
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﺹ.271
ﻣﻘﺎﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻟﻔﺘﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﻠﻜﺎﻭﻱ ،ﺹ.15
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اﻟﻤﺤـﻮر

ﺃﻣﺎ ﻋــﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﻘــﻞ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻊ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘــﺎﺡ ﻭﻫﻴﺒﻪ :ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ »ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴّﺎً ،ﻓﻔﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘــﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤــﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌــﺮﻑ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﺜﻠﻬــﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣﻀﻲ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ« .1ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻛﺮﺍﺗﺸﻜﻮﻓﺴــﻜﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺐ» :ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﺛــﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳــﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺃﺧﻀﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻟﻔﺤــﺺ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻓﻬﻮ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻼ ﺭﻳــﺐ .ﻭﻣﺜﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻫﺬﻩ
ﻳﻌﺪ
ً
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ّ
ﻟﻢ ﺗﻈﻬــﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋــﺪﺓ ﻗﺮﻭﻥ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ
ﻣﻮﻧﺘﺴــﻜﻴﻮ« .2ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺿﻤﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻪ:
ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ
ً
ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺇﻳﻒ ﻻﻛﻮﺳﺖ
ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ .3ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻓــﺎﻉ» :ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻟــﺞ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ
ﻭﺍﺿﺢ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ
ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻧﻈﻤﻬــﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ«.4
 1ـ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻫﻴﺒﻪ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ  ,1979 ،1ﺹ.28
 2ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﺹ.444
Laurent Testot: Relire Ibn Khaldûn. In: Sciences humaines, No 179, Fevrier 2007.
3ـ
 4ـ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻠــﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ،
ﺹ.217
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ﻻ ﻋﺠﺐ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺷــﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﺎﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻣــﻦ ﻓﻜّﺮ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺭﺥ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻎ ،ﻭﻫﻢ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺎ،
ﻓﺴﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺑﺎﻛــﺮ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻮﺋﻴﻞ ﺩﻱ ﻓﻴﺮﺟﻴﻪ ،ﻭﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺳﻨﺔ  ،1841ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺒﻮﻻﻕ ،ﻭﻗﺒﻞ ﻇﻬــﻮﺭ ﺃﻭﻝ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳــﻨﺔ  1847ﺻﺪﺭﺕ ﻃﺒﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﺩﺳﻼﻥ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﺻﺢ ،ﻭﻃﺒﻌﺖ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ـ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺑﺮﻳﺎﻝ
ﻛﺮﻭﺱ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.1
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،
ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻲ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

1ـ

Laurent Testot: Relire Ibn Khaldûn.
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ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ» :ﻭﺻﻞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ ...ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳــﻒ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺴﻠَﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻫﺘﺰﺕ 
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻭﻗﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎً ﻋﺼﺮ ﺍﻻﻛﺘﺸــﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ،ﻓﺎﻗﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎﺕ« .1ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ
ﺗﻤﻴّﺰ ﺍﺑــﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﻓﻬﻮ ﺃﻋــﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺃﻃﺮ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺪﺓ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.

 1ـ ﺭﻭﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﺹ.59
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اﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
OGóëdG
óªëe
q

■

ﻳﻌــﻮﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣــﺔ ﺑﻘــﻮﺓ ـ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺴﻠﺴــﻞ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨــﺔ ـ ﺑﺎﺣﺜﺎً ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻘﻀﺎً ﻭﺇﺑﺮﺍﻣﺎً
ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ .ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎً ﻋﻦ
ﺣﺎﺿﺮﺍ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻼ؛ ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻥ
ً
ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪﺓ؛ ﻟﻜــﻦ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﻛﺎﻥ
ﺭﺧﻮﺍ ،ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ،
ً
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺫﻟــﻚ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺼــﺮ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋــﻦ ﻭﺍﻗﻊ ُﻣﺘَ ٍ
ﻤــﺎﻩ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺗﻠﻚ
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳــﺔ ﻭﺑﺎﻟــﻮﻻﺀ ﻟﺴــﻠﻄﺎﻧﻬﺎ .ﻭﻋﻠــﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ
■

ﺑﺎﺣﺚ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ.
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ﻳﻈﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ﻭﺩﻳﻨﻴــﺎً ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳــﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ّ
ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ُﺳﻨّﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻮﻻﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎً ،ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎً ﻭﻣﺼﻠﺤﻴﺎً ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻤﺎ ﻭﻓﺮﺗﻪ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜــﺲ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻠــﻚ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻮّﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ ﻣﺼﻄﺒﻐﺎً ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ.
ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺗﻠﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺩﻳﻨﻲ ،ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺴــﻢ ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﺯﺩﻫــﺎﺭ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ
ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻــﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴــﻨﺪ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ »ﻋﻠﻤﻨﺔ«
ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ،ﻓﻠﺌﻦ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ
ﺃﺳﺎﺳــﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﻥ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺃﻣــﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺘﺨﻀــﻊ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻻ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ.
ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﺑﻴــﻦ »ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺘﻴــﻦ«؛ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻓــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ،ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﺩﻳﻨﻲ
ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻘﺴــﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ
ﺣﻠ ُﻪ ﺑﺎﻟﻄــﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠــﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
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ﺗﻜ ِﻒ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻤﺰﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺩﻋــﺎﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭﻟﻢ ْ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﻨﺎﺀ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﻭﺇﻗﻄﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻋﻦ ﻣﺴــﺎﻧﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،ﻭﻋﺎﺵ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺣﺮﻭﺑﺎً ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ
ﺍﺳــﺘﻤﺮﺕ ﻗﺮﻧﻴﻦ ،ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻙ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﺤﺘﺎً،
ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﻻﺀ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ،ﻭﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳــﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﻎ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬــﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻟﻸﻣــﺔ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓــﻲ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺍﻷﻛﺒــﺮ ﺇﻻ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺩﻳﻨﻴــﺔ .ﻭﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﺎﻧﺤﺴﺮ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ّ
ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﻗﺼﺎﻩ
ﻓﺘﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﻻﺀﺍﺕ ّ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔّ ،
ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜّﻦ
ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﻨﻴﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ.
ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤــﺎً ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ،ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﻭﻫﻲ
ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ؛ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺒّﺮ
ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻴﺶ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
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ﺑﺘﻌــﺪﺩ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ
ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
ّ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ّ
ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ.
ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺤﺢ ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻗــﺪ ﺗﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻞ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺫﻟــﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ﺟﺴــﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻭﺭﻭﺣﻪ ﺣﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻼﺹ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻗﻞ ﺷﺄﻧﺎً ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻼﺹ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻮﻥ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻮﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻛﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ ﻻﺳــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ،
ﻭﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺟﻴﻞ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺣﻠﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﻭﺃﺷﺨﺎﺻﻬﻢ
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﺺَ .ﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﻔﺮﺽ ﻭﻗﺎﺋﻌﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴﺪﺓ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺄﻧﺸﺄﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﻨﺎﺋﺴﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋــﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻔــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺑﺄﺗﺒﺎﻋﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ،
ﻣﻔﺴﺤﺎً ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺴــﺎﺭ »ﺍﻟﻌﻠﻤﻨــﺔ« ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘــﺪ ﺍﺗﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻜــﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻮﻱ
ﻣﺘﻘﺒــﻼ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺟﺴــﻢ ﻫﺬﻩ
ﻓﻴــﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ
ً
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ )ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻷﻣﺔ ،ﻳﺸﻤﻞ
ّ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ(
ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻐﻴﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ
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ﺣﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻟــﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻣﺮﻛﺰﻳــﺎً ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ّ
ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺧﺎﺭﺟــﺎً ﻋﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀــﻢ ﻭﻻﺀ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ
ﻭﺍﺣﺪ؛ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﺀ ﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣــﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ،
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻸﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ﻭﺍﻟــﻮﻻﺀ ﻟﻸﻣﺔ ﺩﻳﻨﻴﺎً.
ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﺴــﻠﻄﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠّﻲ ﻣﺴــﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻓﻖ
ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌــﺖ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻪ ﻟﺪﻯ ﺃﻗﻠﻴــﺎﺕ ﺗﺎﻗﺖ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻋــﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀًﺍ
ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﻭﺗﻌﻠــﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﺔ ،ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
:¿É¶Ø∏dG ∂Øæj ’h ...
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻭﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺪﻳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﺗﺴﺎﻣﺢ
{AÉªàf’G ≈æ©ªH zº∏°ùe
ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨــﻪ ﻣﻦ ﺭﺿﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺩﻧﻰ
,ΩÓ°SE’G øjO ≈dEG
AÉªàf’G ≈æ©ªH z»eÓ°SEG{h
ﻭﻟﻮ ﺭﻣﺰﻳﺎً .ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻃﺎﻋﺔ
äó«°T »àdG IQÉ°†ëdG ≈dEG
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺎﻋــﺔ ﺍﷲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺃﻓﻌﺎﻝ
ΩÓ°SE’G Qƒ¡X ó©H
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀــﺎً ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ
ﻣﺤﻞ ﻧﻈــﺮ ﻣﻤﻦ ﺩﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌــﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ
ّ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻣﺎﻥ ،ﻓﺎﻧﺤﻠﺖ ﻣﻦ
ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺴــﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﻳﻌﺎً ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ:
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻣــﺔ
ْ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﻟﻴﺴﺖ
ﺩﺍﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﻭﻻ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺤﺴﻮﺱ .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻓﻌﻼ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ.
ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ً
ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻘﺴــﻤﺖ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻷﻣــﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻋﺠﺒﺎً ،ﺍﻧﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻟــﻮﻝ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﻓﻴﻤﺎ
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ﺗﻌﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﻤﺎً،
ﺳﺒﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺮﺃ ﺃﻥ 
ﻭﻫﻮﺕ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﻣﺘﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ؛ ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ .ﻭﻗﺎﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ
ﻣﻘــﺎﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ؛ ﺑﻞ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣــﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺔ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻼ
ﺣﺪ ﺃﻭ
ﻳﺴــﺘﻘﺮ ﻋﻨــﺪ ّ
ّ
ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﻌﻮﺗﺎً ﻳﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﻧﻌﺘﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﺍﻓﺘﺮﻕ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺑﻴﻦ
ﺃﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺫﻫﻨﻲ ﻻ ﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﻣﻨﺸﻮﺩ ﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟــﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﺗﺒﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺗﺒﺎﻋﺪﺍ ﻣﻔﺮﻃﺎً.
ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
ً
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻟﻔﻈﺘﻴــﻦ :ﺃﻭﻟﻰ ﺛﻢ
ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،ﺗﺄﺧﺬﺍﻥ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﺩﻻﻻﺗﻬــﺎ؛ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺤــﻼﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﺰﺍﺣﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺟﺎﺩﺓ :ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺪﻳﻤﺔ ﺃﻋﻴﺪ ﺭﺳــﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻭﺃﻣﺎ
ﻭﻣﻌﻨﻰ؛ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻟﻔﻈﺔ »ﺟﻤﺎﻋﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻨﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺤﺎﺩﺛﺔ ﻟﻔﻈﺎً ً
ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﺴــﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻫﺮ ِﻓ ْﻌﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﺠﺴــﻢ ﺃﺷــﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻥ ﻳﺒﻌــﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻟﺬﻟﻚ ُﻗ ﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺃﻣﻴﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﻣﺔ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎً .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻔﻈــﺔ »ﻫﻮﻳﺔ« ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﺋــﺐ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺎﺕ؛ ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ:
»ﺃﻧﻴﺔ« ﻣﻦ ﺍﻷﻧــﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟـ »ﻫﻮ« ،ﻣــﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻠﻔﻈﺔ »ﺍﻟﻐﻴﺮﻳﺔ« ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴــﻪ ﺑـ »ﻫﻮ« ﻻ ﻳﺘﻨــﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺛﻨــﺎﻥ .ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤــﺖ ﻟﻔﻈﺔ »ﻫﻮﻳﺔ«
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌــﺾ
ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻣﻠﻄﻔﺎً ﻋــﻦ ﻟﻔﻈﺔ »ﺟﻤﺎﻋﺔ« ،ﻭﻫــﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ً
ﻛﻤﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺃﻭ ًﻻ ﻗﺪ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ
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ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻝ،
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻗﻀﻴﺔ »ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ« ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﺎﻷﻣﺲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﻨﺘﺒﻬﻮﻥ ﺇﻟــﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺫﻫﻨﻴﺎً
ﻻ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺪﺳــﺎﺗﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨــﺔ ،ﻻ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻧﻈﺎﻣــﺎً ﻟﻸﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ،
ﻧﺺ ﻓﻠﺴــﻔﻲ ،ﻳﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ
ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ 
ﻓﺎﻟﺪﺳــﺘﻮﺭ 
ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻻ ّ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴـــﺆﺍﻝ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﻔـــﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘـــﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ :ﻣﻦ ﻳﻨﻄﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ؟
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺩﻋــﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻫﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻗــﺪ ﺧﻔﺘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ؛ ﺑــﻞ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﻨﻘﺮﺽ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴــﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ
ﺑﺄﻣﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻧﺴــﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻫــﺆﻻﺀ ﺑﻮﻃﻦ ﺃﻭ ﺑﻼﺩ ﺃﻭ
ﺩﻭﻟﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻳﻈﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻀﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷــﺘﻪ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﺑﺴــﺒﺐ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ،ﻭﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ّ
ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﺗﺒﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻌﺖ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ،
ً
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓــﺎﺕ ﺍﻷﻣﺲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ
»ﻋﺮﺑﻲ ﺇﺳــﻼﻣﻲ«
ً
ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺳــﻼﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﻣﺬﻫﺒــﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
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ﻛﻠﻤﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﻧﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﻳﻨﻴــﺎً ﺃﻭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﻋﻪ ﻣﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ؛ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺣﺎﺿﺮﺍ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻓﻀﻴﻖ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎً
ً
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﺍﻟﻠﻔﻈﺎﻥ» :ﻣﺴــﻠﻢ« ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭ»ﺇﺳﻼﻣﻲ« ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪﺕ ﺑﻌﺪ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻳﺘﺪﺍﻏﻤﺎﻥ ﻭﻳﺨﺘﻠﻄﺎﻥ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﺔ »ﺇﺳﻼﻣﻲ« ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺎﻡ ،ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﺧﺎﺹ ،ﻓﺰﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺿﻴﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ
ﻭﺣﺎﺿﺮﺍ .ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﺿﻴﺎً
ً
ﻣﺴــﻠﻢ ﻭﺇﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻴﻦ :ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺣﺼﺮ ﻛﻞ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺃﺩﺑﺎً
ﻭﻓﻨﻮﻧﺎً ،ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻓّﺮﺕ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﻟﻢ
ﺗﺤﺼﺮﻩ ﺑﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
ﻭﺯﺍﻭﻳــﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤــﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻬﻮ
ﻣﻘﺼﺮ ﻓــﻲ ﺣﻖّ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ّ
ﻳﺘﺤﻮّﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺳــﻼﻣﻲ .ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ :ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻀﻴﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺁﻧﻴﺎً ﺗﻀﻴﻖ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﻢ ﻟﻸﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺳــﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﻭﺗﻨﺎﺣﺮ.
ﻟﻴﺮﺗﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ »ﺟﻤﺎﻋﺔ«
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ
ّ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺮﻗــﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻨﻌــﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ؛ ﺃﻱ
ﺍﻷﻣﺔ؛ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪ
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ﻭﺳــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ،ﻭﺇﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ،ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎً ﻭﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً
ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷــﻌﻮﺭ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ »ﺃﻣﺔ«
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﺸــﺎﻏﻠﻬﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﺛﺮﻩ ﻓــﻲ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺣﺪﺙ ﻳﻘﻊ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺳــﻨﺔ  1979ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﺻــﻮﻝ ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
äGQƒãdG ¿CG íLôªdG øeh
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳــﻨﺔ  ،2002ﻭﻧــﺮﻯ ﺍﻟﻴﻮﻡ
≈dEG ™aóà°S á«Hô©dG
ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﺃﺷﻌﻠﺖ
Qƒ°†M ºYO øe ójõe
{»a Ék Ñ∏Wh Ék °VôY záeC’G
ﻧﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠــﺪ ﻋﺮﺑﻲ ،ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ
á«MÓ£°U’G ¥ƒ°ùdG
ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ
á«eƒ¡ØªdGh
ﺗﺮﺩﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ّ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﻭﺻﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ
ﻋﺪﻳﺪﺓ .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺷﻌﻮﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺮ؛ ﻟﻜﻨﻪ
ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻄﻰ ﺃﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻳﺤﺪﺩ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸــﺮﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ،ﺩﻭﻥ
ّ
ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ :ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
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ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ،ﻓﻴﺤﺎﻭﻝ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻲ ﻳﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻯ
ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻯ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺭﻳــﺚ ﺧﻄﺎﺏ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ
ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺮﻭﻥ ،ﻓﺎﺭﺗﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ
ﻣﺘﻜﺮﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﻳﺚ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ّ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﻣﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻬﻴــﺂﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺰﻻ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪ
ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺰﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﺃﻭ ﻳﺼﺒﻎ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ .ﻓﺎﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ؛
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ـ ﺑﻔﻀﻞ ﻗــﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ـ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺣﺮﻳﺼﺎً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻞ.
ﺃﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ّ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺘﺎ ﺧﻄﺎً ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺮﺳــﻮﻣﺎً ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﺯﻣﺖ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ
ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﺯﻡ
ﺣﺎﻝ ﺍﻷﻣــﺔ ﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜــﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴــﻒ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮﺍﻗــﻊ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻛﻴﻼ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﻷﻣﺔ .ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺗﺮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ّ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﺤــﻮﺯ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑــﻪ؛ ﻛﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻘــﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﺑﺪﻝ
ﻣﻦ ﺩﻧﺲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ّ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ.
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ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳــﺘﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ
ﺣﻀﻮﺭ »ﺍﻷﻣﺔ« ﻋﺮﺿﺎً ﻭﻃﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﺔ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﺇﻣﺎ ﺗﻮﻗﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﻨﻒ
ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ .ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻭ
ً
ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﻣﺔ
ﻻ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻧﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻄﺒﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻫــﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ
ً
ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً،
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺔ
ً
ﻭﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻔﺼــﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻋﺎﻣﻼ
ﺩﻳﻨﺎً ﻭﺃﻣ ًﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎً ﻭﺩﻭﻟﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻤــﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ً
ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ
ﻳﺤــﺪﺩﻩ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ .ﻭﻫﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻛﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ّ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴــﺎﺕ :ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺴــﻠﻤﻮﻥ؟ ﻭﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﺟﺪﻳــﺮﻭﻥ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺔ
ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴــﻠﻢ ﻭﺁﺧﺮ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻧﺘﻤــﺎﺀ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀ،
ﺍﻹﺳــﻼﻡ؟ ﻓﺘﻀﻊ
ً
ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻸﻣﺔ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻼ ﺃﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻑ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺤﺴﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺧﻄﻲ
ﺗﻄﻮﺭﻱ؛ ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺃﻣﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭﻝ ﺑﻌﺚ ﻷﻣﺔ ﻣﻨﺸﻮﺩﺓ.
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎﺫﺑﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻭﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﻛﺒــﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻝ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ
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ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ؛ ﻓﻴﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻴﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﺘﺸــﻈﻰ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ،ﻓﺘﻔﺮﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ
ً
ﺗﺴﺮﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ً
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ّ
ﻣﺪ ًﺍ ﺛﻮﺭﻳﺎً
ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪ ّ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺘﺄﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ.

64

اﻟﻤﺤـﻮر

ﺣﺪود اﻟﺪﻳﻦ وﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ:
ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪارَﻳﻦ
ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

»Ø«ØY óªëe

■

ﻣﺜﻞ ﺍﺟﺘﻴــﺎﺡ ﺍﻟﺘﺘــﺎﺭ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﻋﺎﺻﻤــﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﻋــﺎﻡ 1256ﻡ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺻﻤــﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺑﻐــﺪﺍﺩ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌــﻒ ﺍﻟﺸــﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺳــﻘﻮﻁ ﺑﻐﺪﺍﺩ؛ ﺇﺫ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ
ﻳﺸــﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﻐــﺪﺍﺩ ﻓﻘــﻂ .ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﺳــﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻣﺘﺪﺍﺩ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ.
ﻭﻻ ﺃﺩﻝّ ﻋﻠــﻰ ﺫﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺳــﻼﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؛ ﺇﺫ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ـ ﻭﻷﺻﻮﻟﻬﻢ ﻛﺮﻗﻴﻖ ـ ﺇﻟﻰ ﺳــﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ
■

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
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ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺃ َ ْﻳ َﺒﻚ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺳﻨﺪﺍ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ؛ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ً
ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﻳﻮﺏ.
ً
ﻭﻣﻊ ﺳــﻘﻮﻁ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1256ﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳــﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺑﻴﺒﺮﺱ ﻹﺿﻔﺎﺀ
ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌــﺪ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻗﻄﺰ .ﻭﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 1261ﻡ
ُﺑﻮﻳﻊ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻀﻲﺀ ﺑﺎﷲ
ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺑﻴﺒﺮﺱ ﺑﺤﻜﻢ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻗــﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ً
»ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺳــﻴﻔﺘﺤﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ«.
ﻭﺫﻛــﺮ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ﺃﻥ ﺑﻴﺒــﺮﺱ ﻗﺪ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻟﻘﺐ »ﻗﺴــﻴﻢ ﺃﻣﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ« ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
:áØ«∏îdG ¿É£∏°ùdG :ô°üªd »fÉªã©dG íàØdG

ﺗﻄــﻮﺭﺕ ﻗــﻮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴــﻦ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻋﺸــﺮ ،ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ :ﺍﻟﺼﻔﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﻭﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ.
ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫــﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 1517ﻡ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ
ﺍﻟﻐﻮﺭﻱ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣــﺮﺝ ﺩﺍﺑﻖ 1516ﻡ ،ﺳــﻴﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ
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ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺳــﻠﻴﻢ ،ﺑﺪ ًﻻ ﻣــﻦ ﺃﻥ ُﻳﻌﻠﻦ ﺳــﻠﻴﻢ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ ـ ﻭﻫــﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻔﺘــﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮ ـ
ﻋﻦ ﺩﺧــﻮﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻢ،
ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻭﻋﻮﺩﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ:
»ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻠﺦ ﺳــﻨﺔ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻴﻪ ﺩﺧﻞ
ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺘﻪ
ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻋﺴــﺎﻛﺮﻩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﻔﻴﺮ ...ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺩﺧﻞ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺷــﻖ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺪﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻨــﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻯ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺸﻮﺵ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ُﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭ ُﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ«.
ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺇﻳــﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻑ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻭﻭﺍﺿــﺢ ً
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ؛
ﻓﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺒــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ:
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»ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﻄﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﻓﻘﺎﻝ :ﻭﺍﻧﺼﺮ ﺍﻟﻠﻬُ ﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﻛﺎﺳﺮ ﺍﻟﺠﻴﺸﻴﻦ ،ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻦ،
ﻭﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻈﻔﺮ ﺳــﻠﻴﻢ ﺷــﺎﻩ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮﻩ
ﻧﺼﺮﺍ
ﻣﺒﻴﻨﺎ«.
ﻓﺘﺤﺎ ً
ً
ﻋﺰﻳﺰﺍ ﻭﺍﻓﺘﺢ ﻟﻪ ً
ً
ﻭﻳﺸــﻴﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻗــﺪ ﻭﺭﺙ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ ،ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ،
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻟﻘــﺐ »ﺧﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻄﻮﻳــﻞ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨــﺎ ً
ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﻴﻦ« ـ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ
ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻟﻪ ـ ﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺍﻃﻼ ًﻗﺎ ﺑﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﺞ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،
ً
ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ »ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ« ﺿﻤﻦ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺈﻧﻪ ـ ﺍﺑــﻦ ﺇﻳﺎﺱ ـ ﻻ ﻳﺬﻛــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺃﻱ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺳﻨﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺪﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻧﻘﺼﺪ
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳــﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻭﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ« ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥّ ،
ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ
ﻋﺎﻡ  1999ـ ﺗﺤﺖ ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴــﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻲ ـ ﻣﻦ
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ﺃﻫــﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪﻡ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ.
ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋــﺎﻡ 1517ﻡ؛ ﺃﻱ ﻋــﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﺳــﻨﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬــﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋــﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﺬﻩ
ﻧﺎﻗﺪﺍ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻌــﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺃﻭ
ً
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ:
»ﻷﺟﻞ ﻫــﺬﺍ ﻓــﺈﻥ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺷــﺮﻁ
ﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺫﺍﺕ
ﺑﺎﻝ«.
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ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺭﺑﻤﺎ
ﺗﺆﻳﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈــﺮﻩ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ
ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷــﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺃﺣﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
»ﺧﻼﺹ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ« ،ﺛﻢ ُﺗﺮﺟﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬــﺪﻑ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻳﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ
ﻗﺎﻃﺒ ًﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺰﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺎﺭﻳﺨــﺎ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ
ً
ً
ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺶ،
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﺒﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻨــﺬ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤــﺎﻭﺭﺩﻱ )ﺗﻮﻓﻲ
1058ﻡ( ،ﻭﻳﺪﺣﺾ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻪ،
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ .ﻭﻳﺮﻯ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ﺃﻧﻪ
ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ـ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ـ ﺳــﻮﻑ ﻳﻈﻠﻮﻥ
ﺑﻼ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴــﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ:
»ﻻ ﻏــﺮﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ )ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ( ـ ﻭﻫﻮ
ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﷲ ـ ﺃﺟﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺣﻘﻬﻢ ﺑﺤﻤﻞ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ«.
ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻟﻘﺐ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺶ؛ ﺇﺫ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴــﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ـ ﻭﻋﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
ﻧﺴــﺒﻴﺎ ـ »ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ« ،ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1346ﻡ
ً
ـ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺗﺮﻛﺴــﺘﺎﻥ ـ ﺣﺪﻳﺚ »ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ« ،ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ
ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ً
»ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺑﺖ ﻭﻟﻢ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ«.
ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻏﺎﺏ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ً
ﻣﺒﻜﺮﺍ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
ﻭﻛﺄﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ً
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻫﻢ ﺳــﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳــﻘﻮﻁ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﻮﻝ ﻓــﻲ ﻋﺎﻡ 1256ﻡ،
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ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ.
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
ﻧﻌﻮﺩ ً
ٍ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻋﺸــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ« ،ﻭﺃﻥ
ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺗﺆﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﺃﻭ ﺷــﺮﻑ ﻧﺴــﺐ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺣﻮﻝ ﺗﻤﺎﺯﺝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ـ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ـ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ـ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ـ ﻭﺣﻮﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ:
»ﻫﻜــﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﺒﺠﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺑﺼﻔﺘــﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻘﺎ ﻟﺴﻴﻔﻪ«.
ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺣﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ً
ﻭﺳــﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺆﺭﺥ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﺣﻤﺪ ﺁﻕ ﻛﻮﻧﺪﺯ
ً
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ؛ ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺻﻄﺤﺐ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳــﺘﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻔ ٍﻞ ﻣﻬﻴﺐ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺴــﻠﻴﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺃﺻﺒﺤﺘﺎ ﺗﺤــﺖ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻫﻢ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ُﻳﻠﻘﺐ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻛﻮﻧﺪﻭﺯ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻘــﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
1924ﻡ .ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻛﻮﻧﺪﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ »ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﺍﷲ« ،ﻭﻭﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻟﺴﻨﺠﻖ ﺳــﻤﻨﺪﺭﺓ ﻋﺎﻡ 1516ﻡ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
71

اﻟﻤﺤـﻮر

ﻭﺿﻌﺖ ﻋﺎﻡ 1519ﻡ .ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺃﻓﻨﺪﻱ:
»ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ
ﺧﺎﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻣﻤﻬﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﻭﻇﻞ ﺍﷲ
ﺍﻟﻈﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻢ ،ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﻭﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﺍﺭﺙ
ﻛﺎﺑﺮﺍ ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ ،ﻧﺎﺷــﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﻗﺎﻥ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ً
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ«.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ
ﻗﺪﻡ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ؛ ﺇﺫ ﺑﺪﺃ
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ّ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﺑﻌﺾ
ﻧﻌﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ً
ﺍﻟﺸــﻲﺀ .ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ
ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ »ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱّ ،
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﺍﻛﺘﺴــﺒﻮﺍ ﻟﻘﺐ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﻼﻃﻴﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺃﻗﻮﻯ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺧﺎﺩﻣﻮ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ.
ﻭﻳﻼﺣــﻆ ﺍﻟﺒﻌــﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧــﻲ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ
ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺭﺑﻤﺎ ﺳــﻮﻯ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺎﺷــﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﻳﻔﺴــﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨــﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﺴﻼﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﻤﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ 1517ﻡ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺑﺸــﺄﻥ ﺫﻟﻚ .ﻭﻟﻌﻞ
ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸــﻨﺎﻭﻱ
ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ »ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ :ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﻯ
ﻋﻠﻴﻬﺎ« ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﻭﺗﻘﻮﻳــﻢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻠﻪ .ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻟﺸــﻨﺎﻭﻱ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺍﻵﻥ
ﻫﻮ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ.
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ـ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻋﺎﻡ ـ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻬﻮ:
»ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻷﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺤﻜﻢ
ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﺳﺎﺑﻘﺎ«.
ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻔﺘﻲ ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ً
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
»ﺃﺿﻔﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧــﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ«.
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸــﻨﺎﻭﻱ ﻫﻨــﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻐــﺮﺏ ﺣﻮﻝ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴــﻦ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺳــﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟــﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺰﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻨﺎﻭﺃﺓ ﻗﻴﺼﺮ ﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮً ،
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ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ،ﻭﻳﻔﺮﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ
ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ »ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ« ،ﻭﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺎﻣﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺳــﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ،
ً
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ .ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ
ﻣﻠﺆﻫﺎ ﺍﻹﺳــﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺬﺥ ،ﻛﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻣﻊ ﺃﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻧﺘﻘﻠﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﻔﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ
ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺳــﺘﻤﺮ ﻫﻨــﺎﻙ ً
ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ،ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ .ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  945ﻫـ/
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
1538ﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ً
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ،ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﻳﺴﺮﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ؛ ﺇﺫ ﻳﺬﻛﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ُﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻣﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎﺣﺒﻮﺍ ﺳــﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻓﺘﺤﻪ ﻟﻤﺼﺮ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻋﺎﺻﺮﻭﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻣﺜﻞ ﺍﺑــﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺣﻴﺪﺭ ﺟﻠﺒﻲ
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ﻭﻣﺘﺮﻗﺠﻲ ﻧﺼﻮﺡ ﻭﺟﻼﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﻮﺟﻪ ﻧﺸــﺎﻧﺠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ـ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ـ ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﻟﺴﺎﺭﻉ
ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ .ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ »ﺍﻟﻌﺮﺏ« ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻟﻠﻔﺘﺢ ـ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ ﻭﺍﺑﻦ ﺯﻧﺒﻞ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ـ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺷﻴ ًﺌﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ ﻟﺴــﻔﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ،
ﻭﺣﺰﻥ ﺍﺑﻦ ﺇﻳﺎﺱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻻﺳــﻢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻢ،
ﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ُﻳ َ
ً
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﺳﻜﺖ ﺑﺎﺳﻤﻪ .ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺭﺥ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫــﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ
ﻗﺎﺋﻼ:
ﺃﺩﺭﻧﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻌﻪ ً
ﻣﻜﺮﻣﺎ
»ﺭﺩﻩ ـ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ـ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ
ً
ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻮﺕ ﺃﺑﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  927ﻫـ  ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻤﺼﺮ
 23ﺳﻨﺔ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻓﺎﻧﻘﺮﺿﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ«.
ﻭﻳــﺮﻯ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ـ ﻣﻊ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴــﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ـ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻻ ﻣﻊ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ »ﻛﻮﺟﻚ ﻗﻴﻨﺎﺭ ﺟﻪ« ﺳﻨﺔ 1774ﻡ
ﻣﻊ ﺭﻭﺳــﻴﺎ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﻠﻘﺐ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻧَ ْﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻧﻔﺴــﻪ
ً
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺒــﻞ ﺫﻟﻚ .ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻗﻴﺼﺮ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻓﺎﺳــﺘﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ
ﺫﻛﺮ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻧﻜﺎﻳ ًﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺼﺮ ﺭﻭﺳﻴﺎ.
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ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ُ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺭﺳــﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺩﺳــﺘﻮﺭ 1876ﻡ ،ﻭﻣﻨﺬ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒــﺮﻯ .ﻭﻳﻔﺴــﺮ ﺫﻟــﻚ ﺗﺒﻨــﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﺪﻋــﻮﺓ »ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺷــﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﻘﻒ ﻛﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺣﻴــﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ
ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻮﻗــﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﻋــﺎﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ،ﻫــﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ً
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻣــﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺏ .ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷــﻌﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴــﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ« ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻃﻦ.
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌــﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﻫﻲ ﺭﺳــﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺳــﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻓﻲ ﺇﺳــﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺣﻮﻝ
»ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻋﺸــﺮ« .ﻭﻟــﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺘﻪ
ﺗﻠﻚ ﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺳــﻄﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻴﻞ ﺳﻴﺪ
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺔ ـ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ:
ـ
ً
»ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  923ﻫـ1517 /ﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﺔ
ً
ﻭﺧﺎﺩﻣﺎ ﻟﻠﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ«.
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ً
ﻭﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨــﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻭﺟﺪﻧﺎ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﭼﻴﻞ ﻓﻴﻨﺸــﺘﺎﻳﻦ ـ ﺣﻮﻝ »ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ :ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ« ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﺑﻴﺮ
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ﻣﺎﻧﺘﺮﺍﻥ» :ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ« ـ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸــﺄﻥ؛ ﺇﺫ ﻳﺮﺳﻢ ﻓﻴﻨﺸــﺘﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺤﻖ ﻋﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﺍ ِﻟﻜَ ْﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ُﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ً
ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﻭﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪﻩ .ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ »ﺑﺎﺩﻳﺸﺎﻩ«:
»ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻭﺑﺎﺩﻳﺸــﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺳــﻮﺩ ﻭﺭﻭﻣﻴﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻷﻧﺎﺿــﻮﻝ ﻭﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭﺑﻼﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺩﻳﺎﺭ ﺑﻜﺮ ﻭﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ
ﻭﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﻭﺩﻣﺸﻖ ﻭﺣﻠﺐ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺑــﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟــﺪﺓ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺳــﻴﻮﻑ ﺃﺳــﻼﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺠﺎﺩ ﻭﺃﺟﺪﺍﺩﻱ ﺍﻷﻛﺮﻣﻴــﻦ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ٍ
ﻋﺪﺩ ﻫﺎﺋﻞ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﺿﺎﺀ«.
ﻭﻳﺮﻯ ﻓﺎﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﺞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﻟﻘﺐ »ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﻴﻦ« .ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻛﺜﻴﺮﺍ:
ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﻪ ً
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»ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﺄﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻭﻻ
ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﺭﻉ ﺑﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻭﺫﺭﻳﺘﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺳــﻮﻑ ﻳﺼﺎﻍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻭﺩ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺿﺪ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺸــﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺯﻉ«.
ﻭﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ ﺳــﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ﺷــﻮ ـ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ« ـ
ﻛﺜﻴــﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ
ً
ﻓﻴﻨﺸــﺘﺎﻳﻦ؛ ﺇﺫ ﻳﺸــﻴﺮ ﺷــﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺸــﻴﺮ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟــﻰ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼــﺮ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﻭﻳﺮﻯ ﺷــﻮ ﺃﻥ ﻟﻘﺐ ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧــﺮﺍﻩ
ً
ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ؛ ﺇﺫ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮﻁ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻡ
ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻭﺳﻄﻮﺗﻬﻢ،
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ً
ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ،ﻟﻘــﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﻟﻘﺒﺎ
ﻓﺨﺮﻳﺎ ﺭﺑﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺷﻮ
ﻛﺒﻴﺮ ً
ً
ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻡ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻟﻘــﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻘــﺐ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ
ّ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ؛ ﺇﺫ ﺑ ﺠﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴــﻼﻃﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺐ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻘﺐ »ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﻴﻦ« ً
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻣﻦ ﺷــﺘﻰ
ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
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ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻭﻳﺮﻯ ﺷــﻮ ً
ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ ،ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺑﺸــﻜﻞ ﺭﺳــﻤﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ ،ﻟﻢ
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺭﻭﺳــﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺑﻠﻘﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻡ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ ﺷﻮ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺇﻋﻼﺀ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻠﺤﻈﺎﺕ ﺗﺪﻫــﻮﺭ ﻭﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻠﻮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ
»ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ« ،ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻔﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﺬﻟــﻚ ﻗﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
»ﻗﺼﺪﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻔﺮﺽ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ
ُ
ﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﺨﻼﻓــﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﻣﻠﺠﺄ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣــﺎﻥ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺃﻣﻴﺮ
ﺃﻣﺪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧــﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻭﺃﻳﺪﻩ ﺑﻨﺼﺮﻩ«.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻨــﺬ ﻓﺘﺢ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 1517ﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻭﻓﻘﺎ
ﻳﻘﺴــﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴــﻦ ﺃﻭ ً
ﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻩ ﻓﺮﻋﻴﻦ:
»ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ـ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ـ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ :ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«.
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ﻫﻜﺬﺍ ﻧﻠﺤﻆ ﻣﺪﻯ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺩﻧﺎ ﻫــﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺇﻟﻐــﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﺎﻡ 1924ﻡ ﻫﻮ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﻳﻨﺎﻟﺠﻴــﻚ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ،ﻭﺑﻬﺎ
ّ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺸــﺘﺮﻙ ﺇﻳﻨﺎﻟﺠﻴﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﻗﺼﺔ ﺗﻨﺎﺯﻝ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻠﻴﻢ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﺎﻥ
ﻳﻔﻀــﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻘﺐ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ـ ﻏﺎﺯﻱ ،ﻭﺍﻟﻠﻘــﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺧــﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ« ،ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ َﻳ ْﻌ ِﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺇﻳﻨﺎﻟﺠﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ »ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ« ﻭﺣﻤﻞ ﻟﻘﺐ »ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ« .ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﺀ ﺷﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻳﻨﺎﻟﺠﻴﻚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺳﺎﺑﻘﺎ:
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ً
»ﺃﻏﻨﻰ ﻫﺆﻻﺀ ـ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ـ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺃﻗﺎﻣﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺰﻭ /ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ«.
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺇﻳﻨﺎﻟﺠﻴﻚ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ٍ
ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴ ٍﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﻷﺳﺒﺎﺏٍ
ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻗﺪ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
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ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺼــﻮﺭ؛ ﺇﺫ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺳــﻘﻮﻁ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1256ﻡ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺇﺣﻴﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ .ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻳﻤﺜﻞ
ّ
ﺳــﻠﻄﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺳﻼﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴــﻚ .ﻭﻛﺎﻥ
ﻟﻘﺒﺎ
ً
ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ً
ﺷﺮﻓﻴﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ،
ً
ـ ﻭﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ـ
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ »ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ« ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ »ﺧﺎﺩﻡ
ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ« ،ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔّ .
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺨﻼﻓــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
∫Éªc ≈Ø£°üe ¬Lh
s
ﻋﺸﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ
áaÓî∏d Iô«NC’G áHô°†dG
ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤــﺪﻱ ﺍﻟﻐﺮﺑــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻳﻬــﺰ ﺃﺭﻛﺎﻥ
¢ù∏éªdG øe Ö∏W ÉeóæY
ﺃﻗﻮﻯ ﻗــﻮﺓ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ .ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ΩÉY »a »côàdG »æWƒdG
,áaÓîdG AÉ¨dEG Ω1924
ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﻓﻲ
∂dP ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGhh
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ »ﺍﻹﺻﻼﺡ«
ﻭ»ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ« ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬــﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣــﺎﻝ ﻭ ﺟﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﺑــﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1924ﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﻭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻟﻴﻔﺼﻞ ﻛﻤــﺎﻝ ﺃﺗﺎﺗﻮﺭﻙ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ً
ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺳــﺮﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺣﻴﺎﺀ
ً
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻓﺸــﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ .ﺛﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
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ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1928ﻡ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺣﺴــﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ ﻣﺆﺳــﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺳﻘﻮﻁ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻌــﻮﺩﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻰ »ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ«.
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ﺍﺑﻦ ﺇﻳــﺎﺱ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋــﻊ ﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔــﻰ ،ﺟـ  ،5ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1961ﻡ.
ﺃﺣﻤﺪ ﺁﻕ ﻛﻮﻧﺪﻭﺯ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ،ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ2008 ،ﻡ.
ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ ،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1995 ،ﻡ.
ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻲ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ،ﺟـ  ،1ﺇﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ1999 ،ﻡ.
ﺧﻠﻴــﻞ ﺇﻳﻨﺎﻟﺠﻴﻚ ،ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸــﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺤــﺪﺍﺭ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻁ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ2002 ،ﻡ.
ﺭﻭﺑﻴﺮ ﻣﺎﻧﺘﺮﺍﻥ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،ﺟـ  ،1ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1993 ،ﻡ.
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1997 ،ﻡ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1981 ،ﻡ.
ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻗﺎﺳــﻢ ،ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻋﺼﺮ ﺳــﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1983 ،ﻡ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ.ﺕ.
Shaw, S., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. 1, USA, 1976
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»دار اﺳﻼم« ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ
واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ
π«YÉª°SEG Oƒªëe

■

ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺇﺑــﺮﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ .ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ َﺑ َﺪﻫﻴّﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﺇﺫ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠــﻮﻡ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼــﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﻣﻨﻬﺠــﺎً ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً؛ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ
ﻟﻤﻮﺿﻮﻋــﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴــﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ
ﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋــﺎﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻤﺜــﻞ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.
ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺩﻝّ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺣــﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ـ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ـ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤــﻮﻱ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺘﺖ
ﺣﻘــﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠــﻮﻡ« ﻭﺇﺫ ﺧﻔﺖ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ.
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ـ ﻧﺴــﺒﻴﺎً ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻳﻮﻉ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺩﺕ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻟﻢ ﺷــﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ »ﺳــﻴﻜﻤﺎﺗﺎﺭ« ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄﺟﻨﺎﺳــﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ
»ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴــﺔ« ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺗﺸــﺎﺑﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﺣﺼﺮ ﻣﻌــﺎﺭﻑ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻓﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ـ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ـ ﻗﺪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮﺭ.
ﻭﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺘﻀﻲ ـ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎً ﺃﻳﻀﺎً ـ ﺍﻹﻓــﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ
ﺃﺧــﺮﻯ؛ ﻛﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺷــﻬﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ـ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺘﺼــﻒ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﺠــﺮﻱ ـ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻭﻭﺿــﻊ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪ
ﻭﺗﺪﻭﻳﻨــﻪ ـ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺻﻨﻔﻴﻦ :ﻋﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺳــﻢ »ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ« ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳــﻢ »ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻷﻭﺍﺋــﻞ«؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ.
ﺷــﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻟــﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﺧﺘــﺺ ﺍﻟﺼﻨــﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺍﻗﺘــﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧــﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺖ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﻄﺐ
ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ...ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﻴﻘﺎ.
ﻭﻟﻌ ﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ،
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ﺣﺘــﻰ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻤــﺮﺱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﺩﺭﻙ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛــﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮ
ﻋﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﺑﺘــﻜﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﺘﺴــﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ،ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺴــﺘﻴﻤﻲ .ﻭﻧﻨﻮﻩ ـ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ـ ﺑﻤﺎ
ﺃﻧﺠﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻨﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﺪﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻟﺬﻟــﻚ ﻧﻨﻮﻩ ﺃﻳﻀــﺎً ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻣﺤﺾ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻄﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ.
ﺑﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺃﺧﻴــﺮﺍ ـ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠــﺔ
ﻧﻨﻮﻩ ـ
ً
ْ
ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘــﺎ ﺇﻟــﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻌﻠــﺖ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﻳﺘﻔﻮﻗﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴــﻦ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ ُﻭ ِﻟ َﺪ ﻣﻦ
ﺭﺣﻢ ﻋﻠﻢ ِ
ﻳﻌﺪ ﺃﻫﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺍﻟﻔ ْﻘﻪ ،ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ
ٌ
ﻭﺍﻟﺴــﻨﺔ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺑﺎﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻣﻨﻮﻁ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﻮﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎً ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﻭﻗﺎﺋﻊ
ﻣﺴــﺘﺠﺪﺓ ﻭﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺩﻭﻣﺎً ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ ﺣﻠﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﺑﺪﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻢ »ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻨﻦ ﻭﻳﻘﻌﺪ ﻭﻳﻀﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ »ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ«
ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ.
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ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﺣﺴــﺒﻨﺎ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ
ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ،
ـ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫــﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﻞ 
ً
ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ؛ ﻛﺎﻟﺸــﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺻﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ
ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻩ
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍ ،ﺃﻣــﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺼــﻮﻯ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟــﻚ ﺃﻗﻞ
ً
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺳﻄﺎً ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ،ﻛﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ﻭﺛﻤــﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺃﺧــﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﻞ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ
ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺟﺪﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺃﻛﺴﺒﻪ ﻣﺴﺤﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﻘﻪ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﻬــﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻓﺘﺤﻮﺍ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ،ﻭﻋﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴــﻪ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻨﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ ،ﻭﺇﺫ ﻭﺿﻊ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺃﺳــﺲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻱ ـ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ
ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣــﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ـ ﻓﻴﻌﺰﻯ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ
ﺍﻟﻘﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻮّﻝ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴــﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺿﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺑﻔﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫــﺐ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻗﺪ ﺷــﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
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ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄــﻮﺭ ﺑﺘﺄﺛﻴــﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳــﻨﻮﺿﺤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺤﺠــﺮﺕ ﻭﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﺑــﺪﺍﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ؛
ﺗﺄﺛﺮﺍ
ﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺳﻮﺳﻴﻮ  /ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠــﺔ ـ
ً
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ـ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ.
ً
ﺃﻣﺎ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ
áØ«æM »HCG Ögòe ¿Éc
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻓﻤﻌﻠــﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﺸــﺄﺓ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ
»a OÉ¡àL’G ≈∏Y ∫ƒ©j
Éªæ«H iƒ°ü≤dG √OhóM
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳــﻦ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ
∂dÉe ΩÉeE’G ¬≤a ¿Éc
ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ؛ ﺇﺫ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻗﺒــﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﻭﻳﺎﺕ
kGOÉ¡àLG πbCG
ﺷﻔﻬﻴﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺳــﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ ﻭﻣﻐﺎﺯﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺼــﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻭﺗــﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺑﻔﻀــﻞ
ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﻴﻦ؛ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺃﺑﻲ ﻣﺨﻨﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﺮﻱ ﻭﻋﻮﺍﻧﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺟﺮﻯ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘــﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ـ ﻛﺎﻟﻄﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﺫﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ـ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ.
ﻭﻗــﺪ ﺍﺯﺩﻫﺮ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴــﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺛُﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﺓ ،ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻧﻲ
ﻭﻣﺴــﻜﻮﻳﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ،ﺷــﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﻕ
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﺇﺛﺒــﺎﺕ ﺃﺛﺮ ْ
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ﻣﺸﺎﻫﻴﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺑﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ـ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ـ ﻭﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻀﻞ ﺭﻳﺎﺩﺗﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺭﺧﻮ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻓﻨﻘﻠﻮﺍ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؛ ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻳﻌــﺰﻯ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﺷــﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ـ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺸــﻴﻠﻪ ـ ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑــﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔّ .
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜــﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺳــﻴﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ﻭﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻬﺎ .ﺃﻣﺎ
ﻓﺴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ ﻗﺒﻞ
ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ّ
ﻣﺎﺭﻛﺲ ـ ﻭﺣﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ
ﺑﺪﺃﺕ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺑﻦ
ﺣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻀﻞ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ ـ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ـ ﻓﻘــﺪ ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺃﺩﺧﻠﻬــﺎ ـ ﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ ﺻﺎﻋﺪ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ـ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ـ ﻭﻏﻴﺮﻫــﺎ ـ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺣﻖ ﻟﻤــﺆﺭﺥ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ـ ﻋﺒــﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ ـ ﺃﻥ
ﻓﻌﺪ
ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ـ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪّ ،
ّ
ﺍﻷﻭﻝ »ﻣﺆﺭﺥ ﺭﻭﺍﻳﺔ« ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ »ﻣﺆﺭﺥ ﺩﺭﺍﻳﺔ«.
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓــﻲ ِ
ﺍﻟﻔ ْﻘﻪ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺑﻀﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ،ﻓﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
ﺭﺻــﺪ ﺍﻟﻤــﺆﺭﺥ ﻟﻸﻭﺿــﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻷﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ِﻓ ْﻘﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ
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ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻣﺴــﺘﺠﺪﺓ ﻟﻢ َﻳ ْﺠﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻞ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﺎﻭﺍﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﺳﻨﻦ ،ﻓﻘﺎﺳﻮﺍ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺗﻮﺧﻴﺎً ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ـ ﺑﺸــﺄﻥ ﻣﺎ ﻟﻬــﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ
ﻳﺠ ِﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ـ ﻓﻠﻢ ْ
ﻭﺛﻤﺔ ِﻓ ْﻘﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻤــﺮﺍﻥ؛ ﻛﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ،ﻭﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻋــﺪﺩ ﻃﻮﺍﺑﻘﻬﺎ ...ﺇﻟﺦ .ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﻘﻌﻴــﺪﻩ ِﻓ ْﻘﻬﻴﺎً،
ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻭﺑﺸــﺄﻥ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﻌﻠــﻢ ﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ ﻧــﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟــﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻣــﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ
»ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻻ ﻟﺸــﻲﺀ ﺇﻻ ﻷﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ
»ﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘــﺎ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺛــﺮ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻭﺃﻳﺎً
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ِ
ﺍﻟﻔ ْﻘــﻪ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ،ﻛﺬﺍ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺘﻨﺴﺤﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ِ
ﺍﻟﻔ ْﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ .ﻭﻻ ﻏﺮﻭ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺁﺧﺮ .ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺰﺍﻓﺎً ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺸﺮ ِﻓ ْﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑــﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ِ
ﺟﻤﻮﺩﺍ ـ ﺣﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻔ ْﻘﻪ ـ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎً ﺃﻭ
ً
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ
ﺿﻴّﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ،ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻭﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺟﺰﺍﻓﺎً ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ِﻓ ْﻘﻪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
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ﺭﺍﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ـ ﻛﺒــﻼﺩ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ ـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﻩ
ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .ﻧﺘﻠﻤﺲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺑﺨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ
ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ً
ً
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻼﺟﻘﺔ.
َﺑ َﺪﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺃﺷــﺪ ﻭﺛﻮﻗــﺎً ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺣﺎﻟﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ .ﻭﺇﺫ ﺗﺠﺎﺳــﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺷــﻴﻌﻲ ـ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ ـ ﻟﻴﺆﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﺻﻮﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻟــﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺛــﺮ .ﻭﺇﺫ ﻋﻤــﺪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻟﻔﻪ »ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ«
ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻳﻮﺗﻮﺑﻲ ،ﺃﻣﺎ ﻛﺘﺐ »ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ« ﻓﻘﺪ ﻗﻌﺪﺕ ﻭﻗﻨﻨﺖ
ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ« ﻭﺷــﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﺭﺳــﻮﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻼ
ﺗﺒﺮﻳﺮﺍ ﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺟﻤﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ً
ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺘﺐ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺿﻌﻒ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺎً ﺑﻤﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﻟﻨﻈﻢ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺣﺎﺯﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ،ﻓﺎﻧﺒﺮﻯ »ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ« ﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺴــﻮﻳﻐﻬﺎ ﺷــﺮﻋﻴﺎً
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺳــﻢ » ِﻓ ْﻘﻪ ﺍﻟﺤﻴﻞ« .ﻭﻻ ﻏﺮﻭ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺼﺐ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ
ﺇﻟــﺰﺍﻡ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎﻥ ،ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ
ً
ﺟﺎﺋــﺮﺍّ ،
»ﺳﻴﺎﺳــﺘﻨﺎﻣﻪ« ﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴــﻼﺟﻘﺔ ـ ﺧﻴﺮ ﻣﺜــﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸــﺄﻥ .ﺑﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ـ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﺠﻮﻗﻲ ـ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺴــﺒﻮﻙ« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻄــﻪ »ﻣﻴﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ« ﻣــﻦ ﺑﻌﺪ !! ﻳﻘﻮﻝ:
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»ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺗﻢ ﻫﻴﺒﺘﻪ» .ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘــﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠﺐ« ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﺟﺎﺋﺮﺍ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﻘﺎً«.
ً
ﻭﺇﺫ ُﻭﻟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻄﺔ ﻣﻦ ﺭﺣــﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻳﻌﺎﺭﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﺤﻄﺎﻃﻪ ﻭﺗﺤﺠﺮﻩ ،ﺷــﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ »ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ« ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻗﺔ
ﻛﺘﺐ ﻧﻈﺮﺍﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ؛ ﻣﺜــﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷــﻲ ﻭﺍﻟﻤــﺮﺍﺩﻱ ﻭﺍﺑــﻦ ﺭﺿــﻮﺍﻥ ﻭﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ .ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ/
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ» :ﺇﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜــﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﻭﺇﻥ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ«،
ﻭﻻ ﻏﺮﻭ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻣﺎﻟﻜﻴﺎً ﺃﺷﻌﺮﻳﺎً ،ﺭﺃﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻓﻘﻬﻪ »ﻣﺘﻬﺎﻓﺘﺎً«.
ﺃﻣﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ـ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ـ ﻓﻘﺪ ﻋﻮّﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﺗﺒﻨﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ
ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ« ،ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ »ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻷﻣﺔ« ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺎﺓ »ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ«.

ábÓY ¿ƒμJ ¿CG »g nónH
ó°TCG á°SÉ«°ùdÉH ¬≤ØdG
AÉØ∏îdG ¿CG Ωƒ∏©eh ,kÉbƒKh
»a áHÉàμdG ¿hO GƒdÉM
¿hô≤dG ∫ÓN á°SÉ«°ùdG
Iôé¡∏d ≈dhC’G á©HQC’G

ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒــﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻕ ـ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻴﻌﺔ ـ
ﻓﻴﻨــﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻟﺤــﺎﺡ ﻋﻠــﻰ »ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻦ
ﻓﻲ ﺣﻘــﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ّ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ« ،ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻄﻮﺳــﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
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»ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﺻﺮﻱ« ﻭﺍﺗﺴــﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ،
ﻓﺄﺑﺪﻋــﺖ ﻧﻈﻤﺎً ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ـ ﻛﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺰﺍﺑــﺔ ـ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﻢ ُﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﻊ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻬﻲ
ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺿﺮﺑــﻮﺍ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴــﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ،
ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻒ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺭ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﻋﺮﺝ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ ،ﻓﺜﻤﺔ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺑــﺪﻉ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .ﻭﻳﺰﻫﻮ
ﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻫﺎ ّﺇﺑﺎﻥ ﺭﺣﻼﺗﻪ
ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ ﺑﺄﻥ ّ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻭﺃﺷــﺪ ﻭﺛﻮﻗﺎً ،ﻭﺻﺪﻕ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ .ﻓﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﺑﺄﻥ »ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ«؛
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ »ﻣﺆﺭﺥ ﺍﻟﺒﻼﻁ« ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺮﺱ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻃﻮﻋــﺎً ﺃﻭ ﻛﺮﻫﺎً ،ﻭﻗﺪ ﺣﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺑﻦ
ﻳﻌﺘﺪ »ﺑﻤﺎ ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻟﻠﻤﻠﻮﻙ«.
ﻋﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ّ
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﻭﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺣﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ـ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺣﺮﺟﺎً ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ.
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ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ِ
ﺍﻟﻔ ْﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﻄﻴﻘﺎ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ،ﻭﺧﻴﺮ ﺷــﺎﻫﺪ ﻋﻠــﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺑــﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺟﻤﻊ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺘﺎﺑ ًﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ.

:™LGôªdG
 ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺇﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ :ﺳﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺍﺑﻦ ﺣﻴــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ـ ﺟــﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،ﺍﻷﺳﻄﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ. -ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.

-

Pap. A: An introduction to the Philosophy of Science
Schact , Bosworth: The Legacy of Islam.
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■

ﻋــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺗﺤﻜﻢ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣــﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎﺓ
ً
ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ،ﺃﻭ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺟــﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻮﻃــﺪﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻄــﻮﺭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﻭﺗﻨﻮﻋــﺖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬــﺎ ﻭﻭﺳــﺎﺋﻠﻬﺎ ً
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺫﻟﻚ
ﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺷــﻲﺀ :ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺟﺎﺀ
ً
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
■ ﺃﺳﺘﺎﺫ
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)ﺩﻧﻴﻮﻱ( .ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ ¸ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
] ﴾ Ç Æﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[105 :

﴿?@﴾HGF EDCBA
]ﺍﻟﻨﺤﻞ.[89 :
﴿ ﴾ U TSR Q P O N ML K
]ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[3 :

ﻭﻧﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
):ΩÓ°SE’G QGO (CG

ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﺃﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻭﻳﺄﻣﻦ ﻣﻦ
ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ـ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻭﺫﻣﻴﻴﻦ ـ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ
ـ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ـ ﺃﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ:
 ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ :ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ. ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ :ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﺎﻡ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻋﺪﻱ :ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ. ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺸﺮﻱ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥﻣﻌﻬﻢ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻣﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻢ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ:
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 1ـ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻫﻮ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 2ـ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺪﻳﺎﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺭ ﺣﺮﺏ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 3ـ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﻦ ﺳــﻜﺎﻧﻬﺎ ـ ﻣﻦ ﻣﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﺴــﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻭﺫﻣﻴﻴﻦ ـ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ.
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﺘﺤــﺪﺙ ﻋﻦ »ﺩﺍﺭ
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨــﺎﻙ
ً
ﺣﻜﻤﺎ« ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ:
ﺍﻹﺳﻼﻡ ً
ﺣﻜﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
»ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺄﻣﺎﻥ ُ
ﻓﺘﺒﺎﻳﻦُ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﻟﻢ َ
ﻳﻮﺟﺪ ً
ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺩﺍﺭ
ﺣﻜﻤﺎ«.1
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ً
ﻭﻳﺸــﻜﻞ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺫﻳﻮﻋــﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻣــﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ً
ﻇﻬــﺮﺕ ـ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤــﺎ ـ ﺩﻭﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻣﺴــﻤﻴﺎﺕ ـ ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ـ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ:

 1ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ:
ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺻﻠﺢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ »ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻬﺪ« ،ﺃﻭ »ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ«.
 1ـ ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺟـ ،5ﺹ.51
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 2ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ:
ﺫﻫــﺐ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧــﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻳﺴﻤﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻻ ﻫﻮ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻫﻮ ﺩﺍﺭ ﺣﺮﺏ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ 
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ »ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ«:
»ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺗﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺼﻠﺔ ﻛﻔﺮﻳﺔ ،ﻭﻟﻮ
ﺗﺄﻭﻳــﻼ ﺇﻻ ﺑﺠﻮﺍﺭ ،ﻭﺇﻻ ﻓﺪﺍﺭ ﻛﻔــﺮ ،ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮﺗﺎ ﻓﻔﻴﻪ
ً
ﺧﻼﻑ ،ﻭﺗﺠﺐ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ:
»ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻷﻫﻞ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻈﺎﻫــﺮ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﺇﻻ
ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﺬﻩ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ،ﻭﻻ ﻳﻀﺮ ﻇﻬﻮﺭ
ﻟﻜﻮﻧﻪ
ً
ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻘــﻮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ،ﻭﻻ ﺑﺼﻮﻟﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺸــﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻓﺎﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ«.
ﻭﺧ َﻄﻞ
ﻭﻳﻀﻴﻒ» :ﻭﺃﻣــﺎ ﻗﻮﻟﻪ) :ﻭﻟﻮ
ً
ﺗﺄﻭﻳــﻼ( ﻓﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘــﻮﻝَ ،
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻛ ﻔﺮ
ﻭﺗﺄﺛﻴــﺮﺍ ﻟﻸﻫﻮﻳﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﺗﻌﺼﺒﺎ ﻭﺟﺮﺃﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﺑﻌﻀﺎ
ﺑﻌﻀﻬــﻢ ً
ً
ً
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ً
ﺑﺄﺳــﺮﻫﺎ ﺩﻳﺎﺭ ﻛﻔﺮ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋــﻦ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘــﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﺍﻫــﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺬﻫــﺐ ﺇﻟﻴــﻪ ﺍﻷﺷــﻌﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﻭﻗــﺪ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻔﺮ
ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﻭﻛﻔﺎﻙ ﻣﻦ ﺷــﺮ ﺳﻤﺎﻋﻪ( .ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺃﺻﻼ«.
ﻛﻔﺮ ﺗﺄﻭﻳﻞ ً
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 3ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺩﺓ:
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺮﺗﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻦ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳــﻢ »ﺩﺍﺭ ﺍﻟــﺮﺩﺓ« .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺟﻮﻩ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻬﺎﺩﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ
ﻳﻬﺎﺩﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺗﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺴﺒﻰ ﻧﺴﺎﺅﻫﻢ.
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻭﺗﺨﺎﻟﻒ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺟﻮﻩ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﻭﺟﻮﺏ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﻭﻣﺪﺑﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺇﻣﺎﺋﻬﻢ ﺃﺳﺮﻯ ﻭﻣﻤﺘﻨﻌﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺼﻴﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻴ ًﺌﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻬﻢ ﺑﻤﻀﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ«.1

 4ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ:
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ« ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(.
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 1ـ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ :ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻁ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ 65ـ .66
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ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻛﺬﻟــﻚ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻮﺭ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺰﻭﻱ:
»ﻭﻗﻴﻞ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﺋﻤ َﺔ ﻋﺪ ٍﻝ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ :ﺩﺍﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺭ
ﺟﻮﺭ .ﻭﺍﻟﺠﻮﺭ ﻛﻔﺮ ،ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﻛﻔﺮ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻮﻝ :ﺇﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺇﻳﻤﺎﻥ .ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺕ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺇﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﻡ
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ«.1
ﺃﻳﻀﺎ» :ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻟــﺪﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ً
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻮﺭ ،ﻓﺎﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭﻫﻢ :ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻭﻣﺎ ﺑﻘﻮﺍ ﻳﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﺪﻓﻌــﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻭﻝ ﺃﻣﺮﻫﻢ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﺛﻢ ﻗﺪ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭ ﻛﻔﺮ«.2
):»dhódG ΩÉ¶ædG (Ü

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻓﻘﺪ ﺣ ﺒﺬ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 1ـ ﺍﻟﻨﺰﻭﻱ :ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ1403 ،ﻫـ ـ 1983ﻡ،
ﺝ ،10ﺹ.49
 2ـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ،ﺹ 49ـ  .50ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻘﺮﺃ:
»ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫــﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻙ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﻋﺔ
ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﻋﻬﺪﻫﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﺰﻧﺞ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻙ ،ﻭﻣﺎ
ﺃﺩﺧﻠﻮﻫــﻢ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻢ .ﻓﻬــﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺑﻼ
ﺁﻣﻨــﺎ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺎﻥ« ﺫﺍﺕ
ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ .ﻓﻤﻦ ﺃﺟﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻼﺩﻫﻢ ،ﻓﺼﺎﺭ ً
ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ،ﺝ ،11ﺹ 143ـ .144
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ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺳــﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰN M L K J I H G F E ﴿ :
] ﴾ Z Y X W VU T S R Q POﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.1 [13 :
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
)ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ( ﻳﺤﺘﻢ:
 1ـ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻮ ﺷﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ.
 2ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺷﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ.
 3ـ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﻣــﺎ ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﻌــﺎﺭﻑ؛ ﻛﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ ،ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ...ﺇﻟﺦ.
 4ـ ﺣﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌــﺎﺭﻑ )ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ( ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻪ.
 5ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻭﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺇﻻ
ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮ ً
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ ¯ ¼ » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± °
½ ¾ ¿ ] ﴾ Æ Å Ä Ã Â ÁÀﺍﻟ ﺰﺧﺮﻑ.[32 :
ﻭﺃﺻﻬﺎﺭﺍ ﻭﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺃﻧﺴــﺎﺑﺎ
 1ـ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳــﺔ ،ﻗﻴﻞ» :ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ
ً
ً
ﻭﺷــﻌﻮﺑﺎ ،ﻭﺧﻠﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻــﻞ ،ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ
ً
ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻬــﺎ«) ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺠــﺎﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
1407ﻫـ ـ 1987ﻡ ،ﺝ ،4ﺹ1725؛ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ ،16ﺹ.(342
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ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ:
﴿W V U TS R Q P O N M L KJ I
] ﴾ ^ ] \ [ ZY Xﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[8 :

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ:
»ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﮊ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣــﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻣﻤﻦ
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﻣﺴــﺘﺤﻠﻮﻥ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺷــﺮﻋﻨﺎ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ
ــﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻮﺍﺋﻒ
ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑــﻪ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﻣﻦ َﻳ ِ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﻄﺎﻭﻝ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﮊ ﻗﺎﻝ:
ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘــﻪ ﻭﻻ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑــﻪ ﻛﺬﻟﻚ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫــﺬﺍ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻭﻣﺴــﻠﻜﻬﻢ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﺑﺸﻲﺀ
 »ÑædG ¿Écﮊ ¬HÉë°UCGh
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻳﺮﺩﻋﻪ ﻋﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ
ً
πgCG øe Oƒ¡«dG ¿ƒ∏eÉ©j
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ«.1
ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠــﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ:

É¡dƒM øªeh ,áæjóªdG
ô«ãμd ¿ƒ∏ëà°ùe ºgh
ÉæYô°T ¬eôM Éªe

 1ـ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ:
ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻭﺃﻛﺪﻫﺎ
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ:
ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ً
 1ـ ﺍﻟﺸــﻮﻛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺴــﻴﻞ ﺍﻟﺠــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠــﻰ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻷﺯﻫــﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸــﺆﻭﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1415ﻫـ ـ 1994ﻡ ،ﺝ ،3ﺹ.21
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-

﴿ ^ _ ` j i h gf e d c b a
] ﴾ n m l kﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[194 :
﴿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²
¿ ﴾ ]ﺍﻟﻨﺤﻞ.[126 :

﴿  ~ } | ❁ z y x w v uﮯ¡ £ ¢
´ ³ ² ± ° ¯ ❁ ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤
] ﴾ ¸ ¶ μﺍﻟ ﺸﻮﺭﻯ 39 :ـ .[41

 2ـ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ:
ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺒﻴﺬ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ .ﻭﻟﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  102ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﺪﻯ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ
ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺴــﺮﻳﺔ
ً
ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺩﻭﻟ ﻴﺎ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻈﺮ ﻛﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

onmlk j ihgfedcb
 ~ } ❁ { z yx w v ut s r q pﮯ ¡
° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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¾½¼»º¹¸¶ μ´❁² ±
¿ ] ﴾ Æ Å Ä Ã ÂÁ Àﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ 8 :ـ .[10

ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ً
﴿ M L K J I H G FE D C B
] ﴾ Nﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.[120 :
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ً
﴿ ﴾ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q P
]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ.[33 :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ:
﴿" /.-, + *)('&%$#
﴾ < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0
]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[114 :

 3ـ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ:
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺒﺬ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺴــﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺃﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
-

﴿º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °
» ¼ ½ ¾¿ ] ﴾ Ã Â Á Àﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.[72 :
﴿© ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
¸ ] ﴾ ..¹ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[58 :

﴿ ﴾ ? >=<;:98765

]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.[27 :
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-

﴿ @ NM L K J I HG F E D CB A
] ﴾ R Q P Oﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[2 :
﴿ _^ ] \ [ Z Y X W V U T
` ] ﴾ aﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[10 :

﴿ B A @ ? > = < ;: 9
P O N M LK J I HG F E D C
] ﴾ Qﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[29 :

ﻭﺃﻳﻀﺎ» :ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ» :ﻻ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ«ً ،
ﺧﺎﻟﺼﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ
ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓ ًﻘﺎ
ً
ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻋﻬـــﺎ :ﺇﺫﺍ ﺍﺅﺗﻤﻦ ﺧﺎﻥ ،ﻭﺇﺫﺍ ّ
ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ«.

 4ـ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺗــﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺰﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒــﺪﺃ
ً
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴــﺮﺓ :ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴــﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ،ﺇﻟﺦ.
ﻭﻗــﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺒــﺪﺃ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺼﻔــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ :
]ﺍﻟﻤﺎﺋــﺪﺓ ،[2 :ﻭﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰL K J I H G F E ﴿ :
] ﴾ O N Mﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[13 :
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ © ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª
] ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ﺍﻟ ﺰﺧﺮﻑ.[32 :
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ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻫﻲ:
ﺿﺮﻭﺭﻳﺘﻪ :ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻛﺪﻫﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ O ﴿ :؛ ﺇﺫ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺗﺘﺮﺳــﺦ ﺃﻗﺪﺍﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻣــﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ :ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﴿  ﴾Â Áﻭﻧﺒﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺷﺮ ﴿ .﴾È Ç
ﻏﺎﻳﺘﻪ :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﺪﻧﻪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ
ﻳﺠﺘﻠﺐ ،ﻭﺷﺮ ﻳﺠﺘﻨﺐ.
ﺃﺳﺴﻪ :ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻧﺪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ :ﺇﻥ ﻣﻌﻨــﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ¯ ﴿ :
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± °
ﺃﻋﻮﺍﻧﺎ ﻳﺴﺨﺮﻭﻧﻬﻢ
¿ ] ﴾ Àﺍﻟ ﺰﺧﺮﻑ[32 :؛ ﺃﻱ» :ﻟﻴﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ً

ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺣﻮﺍﺋﺠﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﺎﻧﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ«.1

ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ» :ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ
ﻟﺘﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ،ﻭﻟﺒﻘﻲ ﻛﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻟﻪ«.2
﴿ ½ ¾ ¿ ÁÀ

ﺣﺘﻤﻴﺘﻪ :ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
] ﴾Æ Å Ä Ã Âﺍﻟ ﺰﺧﺮﻑ[32 :؛ ﺇﺫ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﻻﺯﺏ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ِ
ﺑﻌﺾ ﻟﺒﻌ ِ
ﺧﺪ ُﻡ
ﻭﺣﺎﺿﺮﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱِ ﻣﻦ ﺑﺪ ِﻭ
ﺾ ﻭﺇ ْﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﺍ َ
ٌ
ُ
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
 ،1992ﺹ.726
 2ـ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ،ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺸــﻴﺮﻱ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،1983 ،
ﺝ ،3ﺹ.366
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ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ:
»ﻭﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﻮﻥ ﺃﺧﻴﻪ«.

 5ـ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺗﻌﺎﺩﻝ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ
 Jus cogensﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ـ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ـ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﮊ :
ﺗﺨﺎﻟﻔﻬﺎ( .ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ً
»ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺮﻁ«.
ﺻﻠﺤﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ًﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ً
ﺣﻼﻻ«.
ﺃﻳﻀﺎ» :ﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﻻ
ً
ﻭﻗﻮﻟﻪ ً
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﮊ ﺯﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ:
»ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻻ ﻳﺴـــﺄﻟﻮﻧﻲ ﺧﻄﺔ ﻳﻌﻈﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺍﷲ
ﺇﻻ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ«.

 6ـ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ:
ﻧﻈــﺮﺍ ﻟﺨﻄــﻮﺭﺓ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ً
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴــﺮﻉ ـ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ـ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ .ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻠﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻀﺎﺟﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻮﺡ
ﻓﻌﻼ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ً
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ.
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻫﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﺘﺜﺒﺖ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ.
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ﻭﻟﻢ ﺗﻐﻔﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ؛ ﻳﻘﻮﻝ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟــﻰ5 4 3 2 1 0 / ﴿ :
] ﴾ ? > = < ; : 9 8 7 6ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[6 :
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ً
-

-

﴿  ~ } | { z y x w vu tﮯ
¡ © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢
] ﴾ ® ¬ « ªﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[94 :
﴿! " ) ( ' & % $ #
* ﴾ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[265 :

ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ  ،‰ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:
ﻭﻫﺬﺍ ً
^ _﴾ ]ﺍﻟﻨﻤﻞ.[27 :

﴿]\[ ZY

 7ـ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ:
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﺃﺻﻴﻞ ،ﺃﻛﺪﻩ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾ ± ° ¯ ® ¬« ª ﴿ :
]ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ،[34 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ H G F E ﴿ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،[177 :
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾ ^ ] \ [ Z ﴿ :ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[1 :

 8ـ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ:
ﻭﻓﻘﺎ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺗﻘﻀــﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺗﺼــﺮﻑ ً
ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻘﺴــﻂ .ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻟﻸﻋﺪﺍﺀ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ:
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-

﴿ ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
® ﴾ ]ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[8 :

﴿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²
¿ ] ﴾ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á Àﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[2 :

﴿WVUT S RQPON MLK JI
g f e d c b a ` ❁ ^ ] \ [ ZY X
] ﴾ o n m l k j i hﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ 8 :ـ .[9

 9ـ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ـ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣــﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ـ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺴــﺮﻳﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺳﻠﻤ ﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ * ﴾5 4 3 2 1 0 /. - , +
]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.[1 :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺟ ﻞ ﺷﺄﻧﻪ:
﴿ ] ﴾ o n m l k j iﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[9 :
ﺃﻳﻀﺎ:
ﻭﻳﻘﻮﻝ ً
﴿ ¿ ] ﴾ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á Àﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[2 :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ:
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﴿ ¬ ® ¯ ﴾ ¸ ¶ μ ´ ³² ± °
]ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[10 :
ﺟﺪ ﻭﺍﺿﺢ :ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ،
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ.
ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻤﻲ ﻷﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣــﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﺃﻳﻀــﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺬﻟــﻚ ﻓﺎﻟﺼﻠﺢ ﻳﻔﺘﺮﺽ ً
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻛﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣــﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﺃﻛــﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻘﻮﻟــﻪ :ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ »ﺃﻥ ﻳﺠﻌــﻞ ﺍﻟﺤﻴﻞ
ﺃﻭﻻ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻈﻔــﺮ ً
ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﻇﻔﺮﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ
ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﺻﻞ
ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻋﻨﻪ ﻳﺼﺪﺭ«.1
ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺷـــﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸـــﺠﻌﺎ ِﻥ
ﺲ ٍ
ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻤـــﺎ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻟﻨﻔـــ ٍ
ﺣﺮﺓ
ﻭﻟﺮﺑﻤـــﺎ ﻃﻌـــ َﻦ ﺍﻟﻔﺘـــﻰ ﺃﻗﺮﺍﻧَ ُﻪ

»ª∏°ùdG πëdG ¿CG ∂°T ’h
’ΩGôHEÉH ÉeEG ºàj ób ´Gõf …C
≥jôW øY hCG á«dhO IógÉ©e
áÄ«g øe Qó°üj QGôb
á«FÉ°†b áªμëe hCG º«μëJ

ﻫـــﻮ ﺃﻭ ٌﻝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤـــ ُﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ِ
ﺍﻟﻌﻠﻴـــﺎﺀ ﻛ ﻞ ﻣﻜﺎ ِﻥ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣـــﻦ
ْ
ﺑﺎﻟـــﺮﺃﻱ ﻗﺒ َﻞ ﺗﻄﺎ ُﻋﻦِ ﺍﻟﻔﺮﺳـــﺎ ِﻥ

 1ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋــﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ،
1408ﻫـ ـ 1988ﻡ ،ﺹ.160
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):1(»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe) »eÓ°SE’G ôªJDƒªdG áª¶æe (ê

ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ
ﺗﺮﺟﻊ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ً
 21ﺃﻏﺴــﻄﺲ 1969ﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﻭﺣﺮﻕ ﺃﺟﺰﺍﺀً ﻣﻨﻪ ،ﻓﺪﻋﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻠــﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ
ﻭﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﻤﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻟﺒﺤﺚ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀً ،
ﻣﻦ  9ـ  12ﺭﺟﺐ 1389ﻫـ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨــﺪﺍﺀ ،ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬــﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ 1390ﻫـ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ،ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀ »ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ« ،ﻭﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺷــﻮﺍﻝ 1390ﻫـ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ 1392ﻫـ
ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺟــﺪﺓ ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜــﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧــﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:
»ﺗﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ«.
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ـ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺸــﻜﻞ
ً
ﺃﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﺳﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ً
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ .ﻭﻧﺸﻴﺮ ـ ﻓﻲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ـ
ً
ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ.
 1ـ ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ )ﻛﺎﺯﺧﺴﺘﺎﻥ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  (2011ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  38ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺇﻟﻰ »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ«.
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 1ـ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:
ﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ؛ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴــﻠﻜﻪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴــﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ :ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺳــﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺴــﻠﻜﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﻘﻴــﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬــﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺃﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ .ﻭﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻠﻌﺐ
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻧﺼــﻮﺹ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺩﻭﺭﺍ 
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ً
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻻﺯﻣﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ـ
ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎ ـ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ـ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ /ﺃ( ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻗﺪ 
ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ :ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ.
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
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 5ـ ﺗﻨﺴــﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺩﻋﻢ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ،ﻭﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ.
 6ـ ﺩﻋﻢ ﻛﻔﺎﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 7ـ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨــﺎﺥ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

 2ـ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:
ﺍﻟﻔــﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
)ﻭﺃﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ
ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ً
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ( ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳــﺎﺕ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﺇﺫﻥ ﻳﻤﺜﻞ »ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻌﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ
ﺗﻌــﺪ ﺇﺫﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ
»ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳــﺔ« .ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ّ
ﻟﻠﺴــﻠﻮﻙ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ .ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﻳﻜﻔﻲ
ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺭ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻭﻗﺘ ﻴﺎ؛ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺴــﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )ﺍﻟﻬﺪﻑ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻭﻣﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ.
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ
ً
ً
ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  /ﺏ( ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:
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»ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺗﺴﺘﻮﺣﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
 2ـ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
 3ـ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ.
 4ـ ﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
 5ـ ﺍﻣﺘﻨــﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﺪ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ«.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴــﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  2/3ـ ﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
)ﻻﻫﻮﺭ 1394ﻫـ ـ 1974ﻡ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
»ﺇﺫ ﻳﻨﻈــﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺒــﺎﺩﺉ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ«.
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ً
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ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  10/1ـ ﺱ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ،ﻓﺎﺱ 1399ﻫـ ـ 1979ﻡ(
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
»ﻭﺍﻧﻄﻼ ًﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ«.
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  /5ﻍ ﻉ )ﺇﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ 1400ﻫـ ـ 1980ﻡ(.
»ﻣﺸــﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ً
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ«.
ﻭﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ  11/17ـ ﺱ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ،ﺇﺳــﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ
1400ﻫـ ـ 1980ﻡ( ﺑﺸــﺄﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
»ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ً
ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ.
ﻭﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺍ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ«.
ً
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
٭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  5/2ـ ﺃ ﻕ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ـ ﻭﻛﻮﺍﻻﻟﻤﺒﻮﺭ 1394ﻫـ ـ 1974ﻡ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺓ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ ـ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ.
ﺏ ـ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
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ﺝ ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
٭ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ  5/21ـ ﺱ )ﻕ ﺃ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋــﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ )ﺍﻟﻜﻮﻳــﺖ 1407ﻫـ ـ 1987ﻡ( ﺑﺨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻱ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ :1986
1ـ
2ـ
3ـ

4ـ

5ـ

ﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻋﺘــﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
∑Éæg ¿CG Ωó≤J Éªe í°†àj
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
É¡d ΩÉ°üØfG ’ ábÓY
ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ
ΩÉ¶ædGh ΩÓ°SE’G QGO ø«H
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨــﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ôªJDƒªdG áª¶æeh »dhódG
ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ً
)»eÓ°SE’G (¿hÉ©àdG
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ  38/41ﻭﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻳﺔ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ.

٭ ﻭﻣــﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ  /1ﻍ ﻉ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﻱ ،ﺇﺳــﻼﻡ ﺁﺑــﺎﺩ
1400ﻫـ ـ 1980ﻡ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﻏﺰﻭ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
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ً
ﺃﻭﻻ :ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ.
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴــﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔــﻮﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻁ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴــﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﺟﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺃﻥ ﺗﻜﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻭﻣﻨﺎﺷــﺪﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺷــﻌﻮﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭﻣﺪ
ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮﺩﻫﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ.
ﺭﺍﺑ ًﻌﺎ :ﺗﻮﺻﻴــﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸــﻌﺐ
ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻛﻔﺎﺣﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻭﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ً
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻷﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ.
ﺳﺎﺩﺳـــﺎ :ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﻋــﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ً
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺴــﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻳﺸــﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺳـــﺎﺑ ًﻌﺎ :ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺟﻬــﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ
ﺑﺤﺚ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ 1980ﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﺠﺐ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻟﻨﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﺗﻪ
ﻓﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.
ً
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دار اﺳﻼم واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون )اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ( اﺳﻼﻣﻲ

ﺛﺎﻣ ًﻨﺎ :ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ.

á`ªJÉ`N

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘــﺪﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ( ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ :ﻓﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ .ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺟﺴــﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ:
ً
ً
ﺃﻭﻻ :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ـ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻋﻤــﻼ،
ﻓﻌﻼ
ً
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺫﻟﻚً ،
ً
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ.
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الهجرة إلى الغرب:
فرنسا في عيون الرحالة المغاربة

�سعيد بن�سعيد العلوي

■

َت ْح ُض��ر أوروبا في الوعي العربي اإلس�لامي
المعاص��ر ف��ي ص��ورة «الغير» (كم��ا يقول
متكلم��ة اإلس�لام)؛ أي« :اآلخ��ر» (كما نق��ول اليوم)
المخالف في العقيدة واللغة والثقافة .يعني ذلك أنها
تحضر في صورة المناطقة في الس��لب بالنسبة لذات
هي اإليج��اب .وحيث إن «الذات» ترى نفس��ها نقيضاً
مطلقاً «للغير» ـ فهي صورته المعكوس��ة أو المقلوبة ـ
فإن «أوروبا تكون هي» غير الذات العربية اإلسالمية.
في هذه الدراسة نسعى إلى تبيين نمط حضور الوعي
بالغي��ر المخالف في أدب الرحلة بحس��بانها جنس��اً
أدبياً تتوافر في��ه جملة من الخصائ��ص ،وفي الرحلة
العربية المعاصرة خاصة ،ونود ـ على وجه أخص ـ أن
نس��تقصي الصورة التي تكون عليه��ا أوروبا في الوعي
■
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العربي اإلس�لامي المعاصر عند الرحالين المغاربة .تلك سمات أخرى،
عما نعهده في الرحلة العربية عموماً وفي الرحلة العربية
مختلفة نوعاً ما ّ
عموماً ،وفي الرحل��ة العربية المعاص��رة خصوصاً ،تجتم��ع في كتابات
الرحالين المغاربة في الفترة التي تمتد من الش��طر األخير من القرن
الثامن عشر إلى عش��رينات القرن الماضي .وهذا مجال نظرنا في هذه
الدراسة.
تمهيدا الستخالص السمات
أسئلة ثالث تبدو اإلجابة عنها ضرورية،
ً
العامة الت��ي تميز أدب الرحلة المغربية المعاصرة إلى أوروبا :الس��ؤال
األول ه��و :م��ا الرحلة؟ وم��ا الوظائف الت��ي تقوم في صياغ��ة الوعي
الثقافي؟ الس��ؤال الثاني :ما الرحل��ة المغربية المعاص��رة أو «الرحلة
األوروبية»؛ أو ما سماتها المميزة؟ السؤال الثالث :ما الصورة التي تمثل
بها أوروبا في وعي الرحالين المغاربة المعاصرين؟
 1ــ الرحلة وداللتها

سواء أقلنا عن الرحلة :إنها جنس أدبي ،له من الصفات والخصائص
ما يكف��ي لتمييزه عن األجن��اس األدبية األخ��رى ،أم قلن��ا عنها :إنها
خطاب مخصوص ل��ه منطقه الذاتي وبناؤه ومكونات��ه وعناصره؛ فنحن
ال نملك إال أن نق��رن الحديث عن الرحلة بنع��ت الطرافة ،هي كذلك؛
ألنها تتوخى الجمع بين اإلفادة ـ فهي تخبر عم��ا تراه ـ واإلمتاع؛ ألنها
تسعى أن ترصد ما تراه «عجيباً» وغريباً .وهي كذلك ألن الرحالة ـ أياً
كان تكوينه المعرفي وأ َّياً كانت أذواقه وعقيدته وانتماءاته ،وأ َّياً تباينت
القاص أو الس��ارد .هي كذلك
الحوافز في الرحلة ـ يتقمص ش��خصية
ّ
والق��ص ويخضع لمنطقهم،
إذن ألن الرحال��ة يندرج في عالم الس��رد
ّ
عفوا،
وال اعتبار بوعيه الكامل لما يقوم عن وعي ودراية أو ما كان منه ً
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ـ أخيرا ـ ألن
فع�لا .وهي كذل��ك
فهو ال ي��كاد ينتبه إلى م��ا يقوم به
ً
ً
الرحلة ترسم عالماً خاصاً بها مختلفاً بالضرورة عن العالم الذي تقول:
إنها تتحدث عنه بالوصف واإلخبار.
 1ـ  2ـ الرحلة في التراث العربي اإلسالمي
للرحلة في تراثنا العربي اإلس�لامي وظائف شتى تقوم بها ،وليست
الرحلة ـ من حيث هي «مصدر» في معرفة اآلخر أو الحديث عنه ـ سوى
إحدى تلك الوظائف ،ومن ثم فنحن نجد أن للرحلة في اإلسالم مظاهر
متميزة ق��د ال نجد لها نظائر ف��ي غيرها من رحالت األمم والش��عوب
خارج دار الس�لام؛ حيث كانت للرحلة في اإلس�لام وظائف شتى؛ فقد
كانت أنواعاً متعددة ،وأحد الباحثين المعاصرين يرى إمكانية تقس��يمها
إلى خمسة عشر نوعاً 1نشير إلى بعض منها.
تكون الرحل��ة في اإلس�لام لغرض يتص��ل باس��تكمال المعرفة أو
تنقيحها ،كما يمكن أن تكون لسبب يتصل بالحياة الروحية للرحالة ،أو
بحث عن «عالم» أو عن
تتعلق بشأن من شؤونها .هي في الحالة األولى ْ
«س��ند في الرواية» ،أو هي طلب «اإلجازة» من «العالم»؛ أي الحصول
من سلطة معرفية عليا على االعتراف ببلوغ درجة من العلم تجيز لحامل
اإلجازة االجتهاد في الدين ،أو تشهد له بإجادة المعرفة اإلسالمية في
جانب م��ن جوانبها .وتكون الرحلة ـ في الحال��ة الثانية ـ بهدف الحج
خبرا ـ على ِم ْص ٍر من
مع مالقاة العلماء والزهاد ،واالطالع ـ معاينة ال ً
أمصار اإلس�لام وعلى مناطق من داره .وتكون الرحل��ة ـ في وجه آخر
 1ـ انظر الدراسة التي قدم بها محمد الفاسي لنشره لمخطوطة محمد بن عثمان المكناسي
اإلكس��ير في فكاك األس��ير ،منش��ورات المركز الجامعي للبحث العلمي ـ جامعة محمد
الخامس ،1965 ،الرباط.
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من وجوه ه��ذه الحالة الثانية ـ من أجل الوق��وف على قطب صوفي أو
س��عي إلى «لبس الخرقة» من قبله أو الظفر منه باإلذن في الس��ياحة
الصوفية .وتك��ون الرحلة من أجل طلب الس��فر ومعرفة أح��وال الدنيا
وأخالق البشر (فهي إذن تروم معرفة «اآلخر») .ومن أنواع الرحلة نذكر
ـ أخي��را ـ ما يطلق عليه الباحث المش��ار إليه نع��ت «الرحلة العامة»؛
ً
أي تلك التي تجمع بي��ن وظيفتين اثنتين أو أكث��ر .وإذا كانت المكتبة
العربية اإلس�لامية تزخر بنصوص تتفاوت في الطول والقصر ،وتتباين
من حيث اإلفادة واإلمتاع في هذا النوع األخير من الرحالت؛ فإن «رحلة
ابن بطوطة» تظل النموذج األعلى للرحل��ة التي تلتقي عندها األغراض
المذكورة كلها.
أياً كان نوع الرحلة ،وأياً كانت الوظيفة التي تس��عى إلى تحقيقها،
تعبيرا ع��ن المكابدة
فإن الرحلة ف��ي تراثنا العربي اإلس�لامي تظ��ل
ً
والمعاناة؛ ألنها س��فر ،و «الس��فر قطعة م��ن العذاب» .ث��م إن الرحلة
ـ على نحو ما تحضر به في «الوعي الثقافي» للرحالة المسلم ـ مشاهدة
و «عيان» من جهة أول��ى ،ورواية و «إخب��ار» من جهة ثاني��ة ،وهي في
الحالتين معاً مسؤولية دينية؛ ألن الرحالة يطلع على عوالم ويعرف أمماً
وأحوا ًال ،فهو مطالب بإجادة الرؤية واالط�لاع؛ حتى ال يقع في الكذب،
«مخبرا» ،و «الخبر» في اإلسالم
وهو إذ يتحدث عما رآه وس��معه يكون
ً
أمانة وحمل ثقيل؛ ألن الص��دق في الخبر ليس مثا ًال أخالقياً فحس��ب؛
ولكنه مبدأ إس�لامي أول ،وهو كذلك؛ ألن «الخبر» أساس الدين :فهو
مصدر المعرفة اإلس�لامية ،والنبي مخبر ع��ن اهلل ،والدين كله ينبني
على ص��دق النبي على نح��و ما يوضح ذل��ك أصحاب «عل��م الكالم».
يمكن الق��ول إذن :إن صاح��ب الرحلة يعيش رحلته مرتي��ن على األقل:
ومكابدا ألهوالها ومش��اقها ،ثم يعيشها بعد ذلك
مش��اهدا لها
يعيشها
ً
ً
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«مخبرا» عنها .أضف إلى هذه المس��ؤولية المزدوجة (حس��ن
ذاك��را و
ً
ً
المش��اهدة والصدق في اإلخبار عن المش��اهدة) قي��ام عهد آخر صعب
يقطعه صاحب الرحلة على نفس��ه أمام القارئ أو المس��تمع :هو عهده
على نفس��ه أن يحدثه حديث اإلمتاع أو «اإلتح��اف» ،وأن يذكر له من
معتادا فال شأن
األمور ما كان «غريباً وعجيباً» ،أما ما يكون من األمور
ً
له ب��ه ،وال داعي إلى ذك��ره .إلى كل هذه الصعوب��ات تضاف صعوبات
كثيرة جديدة ،نجد أن «رحلة ابن بطوطة» ـ باإلشارة إلى أهم جوانبها ـ
تكمل لنا صورة الرحلة في الثقافة العربية اإلسالمية ،وترتسم لنا جملة
من األبعاد في النظر إلى «اآلخر» ورسم صورته.
 1ـ  3الرحلة العربية المعاصرة ووظيفتها
عرف��ت الرحلة بداي��ة تحول في موضوعه��ا وفي وظيفته��ا معاً منذ
منتصف القرن التاسع عشر ،تحولٌ جعلها ـ عند بعض الرحالين العرب
المسلمين ـ تبتعد عن الصورة المعهودة عنها؛ ذلك أن َبوْناً شاسعاً يجده
القارئ بين كل من رحلة الش��يخ رفاعة الطهط��اوي و «تخليص اإلبريز
في تلخيص باريز» ،ورحلتي أحمد فارس الش��دياق «الواسطة في أخبار
مالطة» و «كش��ف المخبأ عن فنون أوروبا» ،ورحلة الشيخ بيرم التونسي
«صفوة االعتب��ار» من ناحي��ة ،وبين «رحل��ة ابن جبي��ر» أو «رحلة ابن
بطوطة» من ناحية أخرى .هل يذهب بنا الحديث عن الفرق بين رحالت
هؤالء العرب في القرن التاس��ع عشر ورحالت الرحالين المتقدمين إلى
الكالم عن «قطيعة» بين جنسين أو نوعين من الرحلة؟ الحق أن سمات
من الجدة تطالعنا حين النظر في نصوص الطهطاوي والش��دياق وبيرم
فضال عن نصوص غيره��م من المغاربة (مما س��نقف عنده
التونس��ي،
ً
في الفص��ول التالية) .والحق أيضاً أن فروق��اً جلية نجدها بين نصوص
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عده الموضوع
رحالت هؤالء وأولئك ،وفروق��اً أخرى تكمن فيما يمك��ن ّ
األصلي لكل منها.
أول الفروق يكمن في الس��بب الداعي إلى الرحلة عند كل َم ْن ِم ْن
المتقدمين ومن ذكرنا من المتأخرين؛ فقد تظل الرحلة من حيث شكلها
وموضوعها الظاهر رحلة «س��فارية» ،على نحو ما سنراه عند الرحالين
المغاربة ،ولكن مضامين جديدة تتس��رب إلى كتابة الرحالة .وقد تكون
الرحل��ة علمية أو «دراس��ية» ،ورحلة الطهطاوي كان��ت كذلك من حيث
ش��كلها ،ولكن الداعي أصبح مختلفاً؛ فهو االرتحال إلى فرنسا الكتساب
المعرفة الجديدة والتمكن من بعض أسباب الرقي والتقدم.
ثاني الفروق يكمن في وجهة الرحلة وفي
العالم الذي تكون الرحلة مشاهدة أو اكتشافاً
ل��ه؛ فإب��ن بطوط��ة كان ق��د زار «الحاضرة
الكبرى للنصارى» ،وتنقل ف��ي أماكن عديدة
من أوروبا الوس��طى ،مما هو اليوم بعض من
روس��يا وبلغاريا وغيرها ،وهو ـ بعد ذلك ـ قد
قام بزي��ارة األندلس .ولكن الق��ارئ يجد أن
الفقيه الطنجي كان مما شاهده في تلك البالد أقل منه تعجباً واستغراباً
مما كان قد شاهده في دول الهند ،والسند ،والصين ،وجزر المالديف.
واألمر في القرن التاسع عش��ر غير ذلك عند الرحالة العربي؛ فالعالم
الذي زار اب��ن بطوطة أج��زاءً منه أصبح ل��ه ـ من جهة أولى ـ اس��م
جغرافي هو «أوروب��ا» ،وصار له ـ من جهة ثاني��ة ـ تعيين ثقافي يحمل
على المغايرة هو «الغرب» ،نعم ،لم تكن روس��يا وال أي من بالد أوروبا
موجودا في
الوس��طى تحمل من مظاه��ر التحديث والثورة مثل م��ا كان
ً

�إن �صاحب الرحلة يعي�ش
رحلته مرتين على الأقل:
يعي�شها م�شاهداً لها ومكابداً
لأهوالها وم�شاقها ،ثم
يعي�شها بعد ذلك ذاكراً
و «مخبراً» عنها
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فرنس��ا وبريطانيا ،وباقي بالد أوروبا الغربية على نحو أقل طبعاً؛ ولكن
الفروق بي��ن «دار اإلس�لام» من جه��ة و «دار الكفر» م��ن جهة أخرى
أصبحت فروقاً كيفية ،ترجح كفة التقدم والقوة لصالح الدار الثانية.
ثالث الفروق هو ذلك الش��عور المتولد عند الرحالة بس��وء أحوال
اإلس�لام وانحطاط أهل��ه ،وتقدم أهل الكفر وعلو ش��أنهم ،إنه ش��عور
المرارة واألسى؛ فبينما كنت تجد الرحالة المسلم ـ زمان ابن بطوطة ـ
ممتلئاً بالحماسة والقوة في حديثه عما عنده وليس لغيره؛ فإذ بك تجد
عند الشدياق والطهطاوي (بل وعند المكناسي قبلهما في القرن الثامن
شعورا باألسف.
عشر)
ً
رابع الفروق ـ وهو نتيجة ضرورية للفروق الثالثة الس��ابقة ـ يرجع
مثال ـ
إلى «الرؤية» في الرحل؛ فحيث كنا معتادي��ن ـ عند ابن بطوطة ً
على حدي��ث يكون القصد من��ه «اإلمت��اع» وذكر «العجي��ب والغريب»؛
أصبحنا نجد عن��د الطهطاوي وعن��د الصفار حديثاً يطف��ح ـ من جهة
أولى ـ باإلعجاب الش��ديد بما يالحظه العقل من أسباب القوة والتقدم،
ونلمس ـ من جهة ثانية ـ دعوة خفيفة إلى وجوب االقتباس من «الغرب»،
واألخذ مما عنده وكانت له به أسباب التفوق والرقي.
تغيرا قد حصل في النظر إلى «اآلخر» وفي
يمكن القول إجما ًال :إن
ً
الحكم عليه .ه��ذا التغيير لم يكن ممكناً ،إال أن تحو ًال آخر ـ مس��اوقاً
أمرا ملحوظاً ،ه��و التغير في نظر الذات
للتحول في النظر ـ قد أصبح ً
إلى ذاتها وفي وعيها لوجودها .وكان الرحالة المسلم في السابق يرحل
من أجل الس��ياحة أو يطلب المتع��ة متى وجدها في جه��ة أخرى خارج
إحس��اس بالرضى والتفوق يالزم��ه؛ فهو ال يقدر
أرض اإلس�لام .وكان
ٌ
أن يتخلص منه في نظره إلى اآلخر وفي مش��اهدة ب�لاده .وفي الرحلة
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العربية المعاص��رة لم تكن الوجهة وحدها هي التي تغيرت؛ إذ أصبحت
بالد أوروبا أو «الغرب»؛ بل إن الباعث على الرحلة وش��عور الرحالة معاً
قد تغيرا؛ فالشعور بالقوة أصبح إحساساً باالنحطاط والضعف ،والشعور
بالرضا والموافقة تحول إلى قلق ورغبة ف��ي إدراك بعض ما يجده عند
مس��تعمرا،
«اآلخر»؛ ذل��ك اآلخر وقد فاج��أه في أرض��ه وبالده غازياً
ً
ال يمتلك أس��باب القوة والمنعة المادية فحسب ،بل إنه يتوفر على أسس
المعرفة والعلم الحديثين ،وينعم ـ في بالده ـ بما يجد الرحالة المسلم
أنه في وطنه من عناصر الحق والعدل.
 2ــ الرحلة المغربية «الأوروبية»

ال شك أن ما عرضنا له من قضايا ـ في حديثنا السابق عن الرحلة
العربية المعاص��رة ـ يظل صالحاً حي��ن نتحدث عن الرحل��ة المغربية
المعاصرة خاصة؛ بل إنه ضروري لفهم هذه األخيرة وجعلها في سياقها
النظري الممهد لحسن معرفتها .ولكن هذا اإلقرار ال يتعارض في شيء
مع وجوب التسليم بجملة معطيات ما فتئت تجعل الفكر العربي اإلسالمي
في المغرب يتصف بجملة من الخصائص النوعي��ة والمميزات المحلية.
حامال لجملة
ومن الطَّ َبعي أن يأتي أدب الرحلة المغربية ص��وب أوروبا
ً
ومعبرا عن مجموع هذه المميزات ،وربما كان أهم هذه
هذه الخصائص
ً
المميزات المحلية راجعاً إلى عامل الجغرافيا؛ فالمغرب هو أكثر البالد
العربية اإلس�لامية قرباً من أوروبا؛ فهو يوجد على ُبعد كيلومترات قليلة
منها فحس��ب .وحيث تحكم الجغرافيا بذلك؛ فإنه يك��ون من المنطقي
أن تتوافر للمغرب مع أوروبا في القرون الس��ابقة ما لم يكن لغيره من
بلدان العالم العربي اإلس�لامي من حيث الصالت السياسية والعالقات
التجارية .ومتى أضفنا إلى ذلك كون المغرب قد تمكن من الحفاظ على
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طويال بعد خضوع باقي الدول العربية اإلسالمية
استقالله السياسي زمناً
ً
في إفريقيا لس��يطرة االس��تعمار؛ فإنه يكون في وس��عنا أن نقدر طبيعة
العالقات التي اس��تمرت بين المغرب ومختلف البلدان األوروبية قبل أن
يس��قط في أس��ر الحماية في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين.
وإذا انتبهنا إلى واقع إفالت المغرب من السيطرة العثمانية ،فإنه يكون
من اليسير تصور عالقات تتسم نوعاً ما بس��مة الندية في التعامل بين
المغرب وبي��ن دول أوروبا .لكل ه��ذه المعطي��ات الجغرافية/التاريخية
انعكاسات مباش��رة على أدب الرحلة ،نجم عنه ظهور صنف غير مألوف
في الرحلة العربية المعاصرة ،وهو صنف الرحلة السفارية.
الحق أن الس��فارة هي الطابع العام المهيمن على الرحلة المغربية
صوب أوروبا؛ بل إن الفقرة التالية ستجعلنا نتبيّن أن الرحالت المغربية
المعاصرة ـ ما هو مطب��وع منها ومعروف وما هو مخطوط مما نكش��ف
عنه في هذه الدراسة ـ إنما هي ـ من حيث موضوعها أو الحامل عليها ـ
رحالت «س��فارية» ،ومن حيث ه��ي كذلك فقد كانت ف��ي أغلبها األعم
رحالت قصيرة م��ن حيث الزمن الذي اس��تغرقته ،ولم تش��ذ عن هذه
القاعدة س��وى رحلتي محمد بن عثمان المكناس��ي« :اإلكسير في فكاك
األس��ير»« ،البدر الس��افر لهداية المس��افر إلى فكاك األسارى من يد
وأياً كان م��ا يتبينه الباح��ث من التش��ابه بين رحلة
الع��دو الكاف��ر»ّ .
الطهطاوي ـ على س��بيل المث��ال ـ وبين رحلة الصف��ار ،ومهما يكن من
حض��ور األول في كالم الثاني وفي حديثه عن��ه ورجوعه إليه فإن طبيعة
المهمة السفارية تسم رحلة المبعوث المغربي بسمات نوعية مميزة ـ مما
أمرا ملحوظ��اً :هو التغير في
س��نقف عليه في فصل الحق ـ فقد أصبح ً
نظر الذات إلى ذاتها وفي وعيها لوجودها .ال يتس��ع لنا المجال لسرد
أهم «الرحالت المغربية األوروبية» في المرحلة التي نشير إليها ،فذاك
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ما عرضنا له ف��ي كتابنا ع��ن أدب الرحلة المغربي��ة المعاصرة ولكنا
نقول ـ على وجه اإلجمال ـ :إن فحص مت��ن «الرحلة األوروبية» ،وقراءة
نصوص المتن في ضوء التاري��خ العيني للمغرب الحديث والمعاصر من
جهة أولى ،وف��ي ضوء المنهجية التي نأخذ بها ف��ي مجال تاريخ الفكر
من جه��ة ثانية ،يحملن��ا على القول ب��أن الرحلة المغربي��ة إلى أوروبا
مرت بثالث لحظات حاس��مة ،كل لحظة منها تشير إلى الوعي المغربي
الحديث ثم المعاصر ،وتصف أدوار تشكله .اللحظات الثالث هي:
 -اللحظة األولى :لحظة القوة والثقة في النفس. -اللحظة الثانية :لحظة الهزيمة واالكتشاف. -اللحظة الثالثة :لحظة الدهشة واستعادة الوعي.عن��د كل لحظة من اللحظ��ات الثالث نق��ف وقفة مس��ائلة توضح
الس��مات العامة التي كانت تميّز ـ كل لحظة ـ الصورة التي ترتسم في
أعين الرحالين المغاربة إلى أوروبا في الحقبة موضوع بحثنا.
 2ـ  1ـ لحظة القوة والثقة في النفس
تمث��ل رحلت��ا محمد بن عثم��ان المكناس��ي إل��ى كل من إس��بانيا
( 1799ـ  )1780ورحل��ة محمد ب��ن عثم��ان والمكناس��ي إل��ى إس��بانيا
( 1779ـ « 1780اإلكس��ير في فكاك األس��ير» ،ثم رحل��ة كتابيه إلى كل
من نابولي ومالطة سنتين بعد ذلك «البدر السافر لهداية المسافر إلى
فكاك األس��ارى من يد الكافر» يمثالن لحظة الق��وة والثقة في النفس
أفض��ل ما يكون التمثيل .ق��د يكفي أن نعلم أنه لم يكن للمغرب أس��ير
واحد من بين األس��ارى؛ وإنما كان الغرض تحرير األس��ارى المسلمين
مزهوا بتمثيله للس��لطان المغربي
األتراك .لذلك نجد أن الس��فير كان
ً
الق��وي ،وهذا من جان��ب أول ،ثم ألنه كان يش��عر بحاف��ز ديني ،وهو
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تحرير األسير المسلم ،وبالتالي فقد كانت رحلته ـ في وعيه لها ـ رحلة
جهادية ـ وهذا ،وهذا م��ن جانب ثان؛ لذلك كانت لغة المكناس��ي في
الرحلتين معاً لغة تشي بالقوة واالنتشاء.
ال نريد بهذا السرد القصير أن نستعجل نتائج نرى أن مسيرة البحث
ستقودنا إليها بكيفية طبعية؛ ولكننا نريد من القارئ أن يقف معنا عند
الكيفية التي يمتزج بها العمل السياس��ي أو السعي الدبلوماسي من أجل
جهادا
افتكاك األسير ،بالحافز الديني؛ فتصبح الرحلة «السفارية» كلها
ً
وائتم��ارا بوازع ديني قوي وجارف .وازع مص��دره االمتثال ألوامر
متصال
ً
ً
والسنَّة ،والساهر على تنفيذه الملك أمير المؤمنين« :لما كانت
الكتاب ُّ
أس��باب الخير ودواعيه وردت متوات��رة مؤثرة فيمن يفه��م القول ويعيه
( )...وكان من أعظمها ومهمها فكاك األس��ير من األسر ( )...سيما إذا
ش��فع بإحس��اس ينعش ما وهن من قواهم ،ويفكهم من األسر كما ورد
والس��نَّة ( )...وكان موالنا ( )...أمير المؤمنين ( )...محمد
في الكتاب ُّ
ابن موالنا أمي��ر المؤمنين موالنا عب��د اهلل ممن اخت��اره تعالى للقيام
بهذه الوظيفة وش��رفه بتوجيهه إليه» .1ثم إن هذا الوازع الديني القوي
والجارف ـ كما قلنا ـ تمازجه شهامة عربية ال يملك اإلنسان العربي أن
يظل معها أصم مغلق الس��مع بعد أن «وردت إليه عدة رسائل من أولئك
األس��ارى ،وفيهم بعض الطلبة وعلم��اء الدين ُي ْعلمونه بم��ا هم فيه من
الشدة والضيق» ،كما ينقل إلينا المؤرخ المغربي ابن زيدان 2؛ لم يكن
في وسعه إال أن ُي ْقدم على تجهيز الفدية وبعث السفارة ،خاصة بعد أن
علم أن «عامل الجزائ��ر الترك» ـ كما يقول المكناس��ي ـ قد قبل فداء
 1ـ محمد بن عثمان المكناسي؛ البدر الس���افر لهداية المسافر( ...مخطوط سبقت اإلشارة
إليه) ،الورقة األولى.
 2ـ ابن زيدان ،إتحاف أعالم الناس...؛ الجزء الثالث ،ص.306
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األس��ارى المس��لمين األتراك ،وأنه «امتنع من فداء الع��رب ،وفدى من
ورد المسلمين إلى األسر ببالد الكفر».
بقي عنده من النصارى بالمالّ ،
والحال أن «بيده من أس��ارى النصارى ما يفتدى به أس��ارى المسلمين
كلهم ويفضل بيده نصارى كثيرون».
تجتمع لس��فارة المكناس��ي كل عناصر الرحلة «الجهادية» :الحافز
الديني القوي ،واالس��تجابة ألمر اهلل والرس��ول ،وطلب األجر والثواب،
وتجهي��ز الفدية ،والخ��روج من دار اإلس�لام إلى دار الكف��ر ،وتقترن
هذه العناصر كلها بخدمة ملك قوي مه��اب الجانب «اختصه اهلل تعالى
بالش��فقة على عباده ( )...من أسارى المسلمين ( ،)...وكلهم من البالد
المش��رقية مثل طرابل��س وتون��س والجزائ��ر وعماالته��ا» ،وعلى ذلك
فالحافز على «السفارة» ال يندرج تحت باب المصلحة المباشرة .وإذن،
فإن للرحلة زمانها ومكانها ومالبساتها السياسية المعلنة والخفية ،ولكن
للرحل��ة قبل ذلك كله فضاؤه��ا الوجداني ،وعمادها الثقافي ،وس��ندها
السيكولوجي.
يقلّب الق��ارئ صفحات «اإلكس��ير في ف��كاك األس��ير» ،ويصاحب
المكناسي في ِحلِّه وترحاله ،فيجد أن الحديث عن كل المدائن والقرى
التي ينتق��ل فيها الس��فير يرافقه الزم��ة ال تخطئ وه��ي إضافة جملة
«أعادها اهلل أرض اإلس�لام» ،مثال ذلك« :دخولنا مدينة قالص أعادها
اهلل أرض إس�لام»« ،قرية لري��ل كرلينة أعادها اهلل أرض اإلس�لام»،
«مدين��ة مادريد أعادها اهلل أرض إس�لام»« ،مدينة لوخ��ة أعادها اهلل
أرض إسالم» .ال يحضر الدعاء في المواطن التي تستثير ذكرى الوجود
العربي اإلس�لامي مثلما هو الش��أن في مدن طليطلة وإشبيلية وغرناطة،
وال يغمر المكناسي ذلك الش��عور عند الصعود إلى مئذنة الخيرالدا أو
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عند التجول في أبهاء مسجد قرطبة ،بل إن ذلك الشعور ـ كما ذكرنا ـ
حي فاعل متصل؛ فهو ال يفارق صاحبه؛ لينس��ج ح��ول الرحلة هالة من
القدس��ية والتبتل في أمكنة كان فيه��ا ـ في األزمن��ة الماضية ـ للدين
اإلسالمي وجود تشهد عليه معالم وآثار مادية كثيرة وجليلة.
الدع��وة ل�لأرض بإعادته��ا أرض إس�لام إف��ادة ال تعن��ي ـ عند
المكناسي ـ أن تلك األرض قد دنست بحضور الكفر فيها
حضورا معنوياً
ً
أو رمزياً بإس��كات صوت اإلس�لام فيها؛ بل إنه يجتهد في التدليل على
حدوث الدن��س المادي الملموس واس��تقصاء آثاره ومظاه��ره .ذلك ما
يجده في زيارته لصومعة الخيرالدا« :إال أن الكفار الساكنين بالصومعة
المذكورة قد أفس��دوا مدخلها بالبول والقاذورات حتى ال يمكن لإلنسان
أن يطلع إليها إال ممسكاً أنفه من ش��دة النتن .طهر اهلل منهم البالد،
وجعلهم فيئاً وغنيمة للعباد»1؛ وذلك ما يستش��عره م��ن تنقله في أبهاء
المس��جد األموي في قرطبة؛ إذ ص َّيره النصارى جمل��ة كنائس «أعدوها
لكفرهم وضالالتهم ومخازن لوضع صلبانهم الذهبية والفضية والذخائر
( )...قبحهم اهلل ،وطهر منه ذلك المسجد وعمره بذكره».2
بلد النص��ارى دار كفر وضالل ،فالمكناس��ي يأن��ف منها ،وال يرى
أن عيش الرهبان أخرجها عن ج��ادة الصواب وحده ،وإنما وقوع الدنس
والخبائث فيها أيضاً« :وش��أن ه��ؤالء الراهبات ف��ي عزلتهن جالوا من
المس��احقة في مج��ال م��ع إبليس حيثم��ا ج��ال ،واس��تغنوا بذلك عن
الرج��ال» .3والبابا يحتال في جمع األموال ومراكمة الثروات بكل س��بيل
 1ـ المرجع السابق ،ص.39
 2ـ المرجع السابق ،ص 59ـ .60
 3ـ المكناسي ،البدر السافر ،الورقة .185
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ووس��يلة «حيلة على جمع الم��ال المذكور ،وهو الذي يح��ل لهم ويحرم
عليهم ،ويشرع لهم شرائع كفرياتهم على وفق إرادتهم ،ويحل لهم نكاح
المحرم مثل بنت األخ ،وهي ح��رام في دينهم» .1لذلك كان البابا ـ في
وعيه له ـ نتناً ،مصيره بعد موته مصير الكافر« :فإذا مات البابا ُكبكب
في الجحيم ،وتجرع الحميم».2
بلد النصارى دار كفر وضالل؛ ألن الغيرة
على الح��رم ـ المطلوبة ش��رعاً ـ تنعدم فيها،
وألن الفس��ق والرذيلة يش��يعان فيها« :فتجد
الرجل جالس��اً وامرأت��ه أو بنت��ه ترقص مع
أجنبي ،ويناجي بعضهم بعضاً خفاء ،وال حياء؛
وكالم الناظرين يذهب جف��اء وال يبالي أحد
بذلك ،م��ع ما ه��و معل��وم فيهم وش��ائع في
بالدهم من الفس��ق والزنا ،ويعرف ذلك بعضهم ف��ي بعض ،ومع ذلك
فال يبالون بش��يء؛ فقد جبلوا عل��ى عدم الغيرة ،ق َّبحه��م وطهَّر البالد
منهم»3.

الدعوة للأر�ض ب�إعادتها �أر�ض
�إ�سالم �إفادة ال تعني ــ عند
المكنا�سي ــ �أن تلك الأر�ض
قد دن�ست بح�ضور الكفر
فيها ح�ضوراً معنوي ًا �أو رمزي ًا
ب�إ�سكات �صوت الإ�سالم فيها

ـ أخيرا ـ بلد ال تعرف الشرع،
بلد النصارى دار كفر وضالل؛ ألنها
ً
وال يكون الحك��م فيها بما ش��رع اهلل؛ فهي بلد «الطاغي��ة» ،وقد تجدر
اإلش��ارة إلى أن المكناس��ي ـ المتش��بع بتربيته الدينية ،الوافد من دار
اإلس�لام ـ لم يستش��عر ـ ولو مرة واحدة ـ الحاجة إلى ش��رح السبب
الذي يحدوه إلى إط�لاق نعت الطاغية على ملك إس��بانيا ،بالرغم من
 1ـ المكناسي ،اإلكسبير ،...ص.110
 2ـ نفس المرجع السابق.
 3ـ المرجع السابق ،ص.161
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إعجابه الخفي بمظاهر من عدله وحس��ن سيرته ،وإلى االلتزام بإطالق
ذلك النعت على ملك نابولي فيما هو يسجل عالمات باهرة على تواضعه
وح َد َب ِه على رعيته« :وقد أخبرت أنه إذا دخل بعض جناته ينزع الفؤوس
َ
الخ َدم ويخدم بيده ،ويل��زم كل من معه من األكابر أن يخدم
من أيدي َ
( )...فإذا ركب في البحر أمسك المجادف من جملة المالحين»1.
على أن بل��د النص��ارى ـ وإن كان��ت دار كفر وض�لال ـ بلد خبرة
ومعرفة بأم��ور الفالحة« :لهذا الجن��س خبرة كبي��رة بالفالحة وتربية
األش��جار» ،كما يس��جل ذلك في «اإلكس��ير» ،2ويؤكد القول في صيغة
أخرى ،في رحلته إلى نابولي ومالطة« :وأما ما بها من الخيرات ،فحدث
عن البحر وال حرج؛ فالفواكه موج��ودة فيها في غير ِإ َّبا ِنها ،حتى تجتمع
فاكهة الس��نتين معاً» .3وهي بلد إتقان وجودة في صناعة الس��فن ،على
نحو ما يسهب في الحديث في «البدر السافر».
 2ـ  2ـ منطق النظرة وعوائقها:
للنظرة إلى اآلخ��رة ضوابطها وموجهاتها ،ولكن له��ا عوائقها التي
تمنعها من الرؤية كذلك .ذلك ما نجده أن متابعة ابن عثمان المكناسي
فاعال في صياغة لحظة
في رحلتيه تكش��ف لنا عنه .فما يبدو أن��ه كان
ً
الق��وة والثقة ف��ي النفس وحياكة النس��يج المحيط به��ا :خدمة الملك
المصلح القوي ،والسعي من أجل «فكاك األسير» ،والسير في أرض كفر
كانت ـ إلى قرون ليست بالغابرة ـ أرض إسالم ،وما حظيت به السفارة
ـ بالفعل ـ من رعاية واحتفاء ،كل هذه كانت عوامل وعناصر في تشكيل
 1ـ المكناسي ،البدر السافر....
 2ـ المكناسي ،االكسير ،...ص.45
 3ـ المكناسي ،البدر ،...الورقة .213
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النظرة وتعيين قواعدها ومنطقها .ولكن ه��ذه العوامل والعناصر كانت
من دواعي التعتيم عل��ى النظرة ،وقامت عوائق ف��ي وجهها تحول بينها
وبين النظرة حيناً ،وتس��يء إلى النظرة وتش��وهها حيناً آخر ،وتجعلها
تضطرب بين الصراحة في اإلفصاح عن ال��رأي وبين المواربة والتردد.
ما كان يق��ف عائقاً في «رؤي��ة اآلخر» هو بالضبط م��ا كان يمأل وعي
المكناسي من االنتش��اء بمظاهر التبجيل والتعظيم التي أحيطت سفارته
بها انطالقاً م��ن قاعدة مقررة لديه ،أو نتيج��ة لوعي ثقافي يقضي بأن
الم ْر ِس��ل واعترافاً
تعظيم الس��فير والتفنن في إكرامه كناية عن إجالل ُ
بعلو مقداره .لذلك فإن الس��فير ال ي��كاد يرى ـ مما يفت��ح عينيه عليه
محورا وبؤرة في
ويش��اهده ـ إال ما كانت فيه عالمات التقدير والتبجيل
ً
الوعي ال يكون ما عداها ـ مما يحيط بها ـ سوى هوامش أو إضافات.
 2ـ  3ـ لحظة الهزيمة واالنكشاف:
لحظة الهزيمة هي لحظ��ة الوعي باإلنهزام أمام الحضارة األوروبية
الت��ي عرفت مع بداية العصر الصناعي نقل��ة كيفية ،نقلة أصبحت معها
الحاكم اآلمر في عالم جديد .ولحظ��ة الهزيمة هي ـ مع ذلك ـ لحظة
الش��عور اإليجاب��ي بوجوب الوقوف على س��ر ه��ذه الحض��رة الجديدة
واكتش��افها؛ ربما من أجل عرضها على محكمة الوعي الديني أو ًال وقبل
س��بيال حس��ب ما يتقرر من تعارضها
كل ش��يء ،ثم القول في اتخاذه
ً
المبدئي أو ع��دم تعارضها مع ذلك الوعي ،...وربم��ا ـ ثانياً ـ من أجل
عهودا
تس��جيل جوانب اإليجاب والمعقولية في ثقافة وحضارة أقر الرأي
ً
عديدة على أنها ربيب��ة الكفر والزندقة وصنو الجه��ل والهمجية .فهذه
اللحظة إذن ـ متى نظرنا إليها من جهة وعي الذات لذاتها ـ هي لحظة
إعادة اكتشاف «اآلخر» ،أو هي باألحرى اكتشاف هذا «اآلخر الجديد».
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أ ـ إرادة االكتشاف:
تتجلى «إرادة المعرف��ة» في رحالت «اللحظة الثابت��ة» في االعتناء
الش��ديد بالوصف :وصف المش��اهدات وصف��اً ال يقوم عل��ى االنفعال
والعجب السلبي؛ ولكنه وصف قوامه التدقيق والتوثيق .يحدثك الصفار
عن الطريق التي قطعها من مارس��يليا إلى باريز ،فيذكر لك أن السفر
عند الفرنس��يين يكون ف��ي «األك��داش» ال على ظهور ال��دواب كما هو
مألوف في بلده ،ويذكر لك أن «الكدش» (=العربة) مريح ،وأن الطرق
معبدة ،والعناية بها مس��تمرة ،وأن في الطريق محطات لألكل والراحة
مع تواف��ر األمن فال حاجة إلى الس�لاح ،ثم يأتي تعليق��ه إيجاباً كله:
«رأينا في طريقنا هذا ما يشهد ش��هادة حق ألهل هذه البالد باالعتناء
التام والتبصر العام بأمور دنياهم» ،1ثم يفرد للكالم عن «بابور النار»
و «طريق الحديد» صفحات عديدة يبس��ط القول فيها في القطار وسيره
ووقوفه ،وفي المحطات التي يمر بها بعد أن أقله القطار إلى باريز وقد
ميال منها.
أصبح المسافرون على بعد تسعين ً
ويجتهد العم��راوي ف��ي الحديث الواص��ف للقطار (وقد س��افر فيه
مباشرة من مرس��يليا إلى باريز) ،يصف القاطرة وآلية حركتها وتحريكها
بالس��حب لمجم��وع العربات ،ث��م يصف العرب��ة أو «البي��ت» ومقاعده،
والنوافذ أو «الطاق» التي يرى األشياء كلها تنتقل منها مسرعة فال يكاد
يتبيّنها ،ويصف األبنية والقناطر وصف��اً دقيقاً .ثم إنه ال يكتفي بالوصف
وحده؛ بل يعمد إلى المقارنة بين البيوت وأنماط بنائها في فرنسا وبين ما
عهده من بناء الدور والمن��ازل في المغرب .ويصف الصفار نظام الغرف
 1ـ محمد بن عبد اهلل الصفار ،مخطوط في الخزانة الحس��نية (الرباط)( ،س��بقت اإلشارة
إليه) ،الورقة رقم .29
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ويتحدث ـ في تفصي��ل ـ عن آداب وأنواع األطب��اق واألطعمة وترتيبها في
األكل ،كما يذكر العمراوي ما يراه من كيفيات الوالئم وتنظيمها...
لكن القارئ ال يجد ش��يئاً أكثر دالل��ة على «إرادت��ه المعرفة» في
الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر من غياب حديث إطراء الذات،
ومن الحديث عن ص��ور االحتفال بالس��فير واالحتفاء ب��ه .لقد اختفى
ـ كلية ـ ذلك الخطاب ال��ذي عهدناه في كتابة المكناس��ي وما وجدناه
عنده فيه نوعاً من الهوس بالحديث عن الذات .يتحدث العمراوي ـ كما
يتحدث الصفار قبل��ه ـ عن صور االس��تقبال والعناية الت��ي كان الوفد
يقاب ُل بها ،لكن بوناً شاس��عاً يقوم بين حدي��ث الرجلين وبين
المغرب��ي َ
ما كان ابن عثمان يغرق في��ه من إطناب في القول يصل بقارئه إلى حد
الملل .قد يعلل البعض ذل��ك بوجود الفرق بين ما كانت عليه إس��بانيا
ومدنها في نهاية القرن الثامن عش��ر وما كانت علي��ه مدينة باريز في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر .وال شك أن هذا التعليل ال يخلو
من الصحة؛ ولكنه لي��س كافياً مع ذلك .هو كذل��ك؛ ألنه يكاد يخطئ
األساس��ي واألهم ،وهو حصول التغير في حال المسافر وفي نظرته إلى
األشياء ،وهو تغير واضح وحاسم بين ما كان المكناسي «يراه» وبين ما
أصبحت أعين الفاسي والعمراوي والصفار والجعايدي «تبصره».
يعجب القارئ أحياناً من قوة الحس التوثيقي عند الصفار ،ويجد في
كتابته الحضور القوي للفقيه «الع��دل» المتمرس بتحرير العقود وإثبات
أقوال الشهود ،ويتحدث مضيفوه عن ميله الشديد إلى التدقيق في كل ما
يشاهده قبل إثباته في كناشته كتابة ،1كما قد تعجب من دقة المقارنات
 1ـ انظر مالحظات الباحثة األمريكية:

Susan Gilson Miller, Travels of a Moroccan Scholar in 1845-1846, University of
California Press, Berkely, Los Angeles, Oxford (1992).
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التي يعقدها العمراوي بين «ما عندهم وما عندنا» ،وتعجب بما يلمس��ه
من وصف دقيق للمشاهدات في رحلة الطاهر الفاسي الصغيرة الحجم.
وكل هذه األمور الداعية للعجب والحاملة على اإلعجاب ،ما تفتأ تش��ي
ـ بكيفيات وألوان شتى ـ بهذه الرغبة الجارفة في االكتشاف ،وتعبر عن
هذا المنحى القوي نحو «إرادة المعرفة».
ب ـ العجيب والغريب:
ال تخلو الرحلة ـ مطلق الرحلة ـ م��ن حديث عن العجيب والغريب،
وال يخل��و كالم الرحال��ة من اإلعالن ع��ن النية في االلت��زام باإلخبار
عنهما .والحق أن األمر يتعلق ـ كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في الفصل
األول ـ بإبرام عقد ضمني يلزم الرحالة ـ الكاتب ـ نفسه به أمام قارئه،
عقد م��ؤداه االلتزام باإلخب��ار واإلفادة ،إخبار وإف��ادة رائدهما «اإلمتاع
والمؤانس��ة» .ولعل الفرق بين رحلة وأخرى ،بين زم��ان وآخر يقوم في
مضامين الغري��ب والعجيب وف��ي داللة اإلف��ادة وفهم فائ��دة التحدث
واإلخبار .وفي «الرحلة األوروبية» في القرن التاس��ع عشر مراعاة لهذه
الشروط الضمنية ،بل والصريحة .فهذا محمد بن عبد اهلل الصفار يكتب
في مقدمة رحلته الباريس��ية« :عزمت إذ ذاك بحول اهلل أن أس��وّد هذه
األوراق بم��ا نراه ونس��معه في هذه الس��فرة وما يتعلق به��ا مما رق أو
راق ،على أني ِ
حاط ُب ليل وس��احب ذي��ل ( )...إال أنن��ي جعلتها تذكرة
لنفسي؛ ألخبر بذلك من سألني من أبناء جنسي» .وهذا صاحب «تحفة
الملك العزيز بمملك��ة باريز» يخبرنا فيقول إذ رجع من س��فره« :وعلق
بذهني بعض م��ا رأيت من عجائب تل��ك الجهة ظهر إل��ي أن أقيد في
هذه الرسالة ،اقتداء بمن تقدمني من أولي النباهة والجاللة .1»...فأما
 1ـ العمراني تحفة الملك العزيز ،...ص.5
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مثال.
المتعة المحض ،فلم يعد لها من المكان ما كان يرومه ابن بطوطة ً
أما الحافز الفعلي فهو ما أسلفنا القول فيه من «إرادة المعرفة» .وإذن،
فالس��ؤال العملي يغدو ـ عند ق��ارئ ما د َّونه الرحال��ون المغاربة صوب
دول أوروبا الغربية في القرن الماضي ـ هو معرفة «العجيب والغريب»،
المثير للدهشة والباعث على التسجيل و «التقييد» بطبيعة األمر ،كما أنه
يكمن في االنتباه إلى الكيفية التي كان الحديث يتم بها.
ال ش��ك في أن أكثر م��ا كان يدعو إل��ى العجب ويس��تدعي الغرابة
في مشاهدات مس��افرينا المغاربة ومدوناتهم هو ما يرجع إلى التقنيات
واالختراع��ات الحديثة ،تلك التي رأى بعضهم أنها تش��به أمور الس��حر
والش��عوذة «س��يما من رآها فجأة ،وربما اختل مزاجه م��ن أجل ذلك».1
وأول ما يشاهد المس��افر الخارج من أرض المغرب هو ما يراه «فجأة»
مثال« :فترى الواحد يخبرك
في الباخرة كما هو الش��أن في «البارومتر» ً
مثال ،فينزل في الغد».
بالتغير قبل ظهوره ،ويقول لكً :
غدا ينزل المطر ً
فهوال يملك إال التصديق بما يراه عياناً ومشاهدة ،وال يجد إال أن يضيف
إلى ما ذكره« :وقد ش��اهدت ذلك ،قدرة اهلل صالحة لذلك» 2ثم تأتي
الدهشة ـ ثانياً ـ من مش��اهدة «وابور النار» والسفر فيه ،ومن مشاهدة
القاطر وغلي��ان المرجل« :ومنها محل أخبار الس��لك المس��مى عندهم
بطل إغراف ،ومعناه بالعربية المس��تعجل لألخب��ار ( )...وهذه اآللة ما
يذهل ذهن العاقل ويستريب فيه الس��امع والعاقل» .3وتأتي ـ ثالثاً ـ من
 1ـ محمد الطاهر الفاسي ،الرحلة اإلبريزية إلى الديار اإلنجليزية ،تحقيق وتعليق محمد
الفاسي( ...سبقت اإلشارة إليه) ،ص.19
 2ـ الفاسي ،الرحلة اإلبريزية ،...ص.6
 3ـ العمراوي ،تحف���ة الملك العزي���ز ،...ص 59ـ  .62يس��تغرق وصف القط��ار في رحلة
العمراوي أزيد من ثالث صفحات.
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مش��اهدة عمل المطبعة« ،بسرعة عملها تخرج في س��اعة واحدة خمسين
ألف ورق��ة» ،1وتأتي رابعاً وخامس��اً وسادس��اً من مش��اهدات التقنيات
والصناعات المتطورة ،المغايرة لما ألف الرحالة مشاهدته في بالده أو
مثال.2
في غير بالده من دول اإلسالم ،كما هو الشأن في القاهرة ً
كان��ت التجارة وتنظيمها مما اس��تدعى اس��تغراب رحالينا المغاربة
إلى أوروبا ف��ي القرن الماضي ،وقارئ العم��راوي والصفار يجد الكثير
مما أثار الدهشة وحمل على التدويل والتسجيل .والغريب ـ في مشاهدة
العم��راوي ـ أن التجارة ،علم ل��ه قواعد مضبوطة ال بد م��ن معرفتها:
دارا يتعلمون فيها كيفي��ة التجارة كم��ا يتعلمون الكتابة
«بلغنا أن له��م ً
وزيرا مخصوصاً عمله
والحس��اب وغير ذلك» .3ثم الغريب أن للتج��ارة
ً
بها« :رفع��وا أمرهم فيه لوزي��ر التج��ارة ،وهو وزير مس��تقل» .واألمر
كذل��ك؛ ألن «اعتن��اء دولتهم بأمور التج��ارة كبي��ر ( )...فكلما صلحت
تجارته��م كثر الداخل عل��ى خزينته��م» .والعجيب أن التج��ار ينظمون
أمورهم على نحو يمكّنهم من اإلحاطة بشؤون التجارة والمال« :لهم دار
يجتمع فيها التجار ساعة في كل يوم يتعاطون فيها أخبار السلع النافذة
والكاس��دة وأخبار الس��كك وكيفية روجانها في البل��دان» .ثم إن وجود
دار للتجارة ال يكفي في إش��باع نهمه��م إلى التج��ارة وترويج البضائع
 1ـ العمراوي ،تحفة الملك العزيز ،...ص.54
 2ـ ال يخلو حديث العمراوي عن باريز ومشاهداته فيها من المقارنة بما سبقت له رؤيته في
القاهرة« :وقد رأيت مصر القاهرة ،وس��لكت أكثر طرقه��ا ،ونظرت إليها من مكان عال
في وس��طها يس��توعب النظر منه جلها ،فقدرت أنها أكبر من مدينة فاس بأربع مرات،
وأظن أن ه��ذه أكبر من مصر بثالث مرات ،فتأتي على ه��ذه أنها أكبر من فاس باثنتي
عشرة مرة» (تحفة الملك العزيز بمملكة باريز ،...ص 28ـ .)29
 3ـ المرجع السابق من ص .72ويكتب الصفار« :وعلم التجارة عندهم من جملة العلوم التي
تدرس» (الورقة رقم  83من مخطوط رحلته).
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والسلع ،بل إنهم «يس��تعينون على أمور التجارة وغيرها باألوراق اليومية
التي يس��مونها الكازيطات ،ويس��مونها أيضاً الجرناالت» .1بل إنك تجد
التاج��ر يتجه إلى التع��اون والتآزر مع غريمه من أج��ل إحداث «جمعية
تس��مى الكنبنية ،وهي أن جماعة من التجار أو غيرهم يجتمعون ويخرج
كل واحد ما استطاع من المال ويشتركون في استخراج المعادن وتصويب
الطرق وبناء القناطر وعمل القوارب والفالئك في األنهار واألودية.2»...
واألغرب م��ن ذلك كله أنه ال يقنعون بكل أس��اليب االحتيال على الربح
وتوسيع أس��بابه بتنويع أنواعه سواء كان رفيعاً
ال �شك في �أن �أكثر ما كان
أو وضيع��اً .وإن ظه��رت ألح��د منه��م مزية
يدعو �إلى العجب وي�ستدعي
أرقوه درجته��ا ،ال يطمع أحد منه��م فيغير ما
الغرابة في م�شاهدات
م�سافرينا المغاربة ومدوناتهم
هو له ،وال يخ��اف على ما في ي��ده أن ينزع
هو ما يرجع �إلى التقنيات
منه» 3.ه��ذه المالحظة الت��ي يبديها الصفار
واالختراعات الحديثة
يأتي العمراوي بعد خمسة عشر عاماً ليؤكدها
ويش��رحها بكيفية أخ��رى« :ويدركون المراتب
عندهم بالمزايا؛ فمن ظهرت له مزية وهو عسكري استحق بها أن يكون
أحدا
مقدما ،وإن كان مقدماً اس��تحق أن يكون قائد مائة ( )...وال ترى ً
في العس��كر لكونه صديقه أو قريبه» .4لذلك ال يكون من الغريب أنهم
«يبذلون مهجهم في المعارك ،ويلقون أنفس��هم في المهالك» ،كما يعلق
الصفار على ما يعرفه م��ن فعاليتهم في المعارك ودقتهم في الحروب.5
كما أنه ال يك��ون من المدهش عند العمراوي «أن العس��كر عندهم مثل
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

العمراوي ،تحفة الملك العزيز ،...ص.75
الصفار ،مخطوط الرحلة ،...الورقة .92
نفس المرجع والورقة.
العمراوي ،تحفة الملك العزيز ،...ص.100
رحلة الصفار ،الورقة .116
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اآلل��ة في يد الصانع يفعل بها ما ش��اء ،ال تخرج الكلم��ة من فيه حتى
تمتثل ،ولو أمرهم بقتل أنفسهم لفعلوا».1
على أن «السفير المغربي» ال يغفل عن تنبيه قارئيه إلى أن النظام
والعدل ال يؤتيان الثمرة المرجوة منهما في إعداد الجيش القوي الفعال
إال متى تم ذلك بتوس��ط العلم والمعرفة« :وتعليم ذلك عنده بالقراءة:
فأوالد الرؤساء والكبراء يدفعون للمحل الذي يتعلمون فيه ما يتعلق بقواد
المئين ( ،)...هناك يقرؤون األحكام الالزمة للعس��كر من لزوم الطاعة
واالمتثال بما يأمرهم ب��ه كبيرهم ،ومن خالف يك��ون له كذا ومن قتل
يكون له كذا ( )...فال يخرج من تلك المدرسة حتى يكون عارفاً بجميع
المالزم واألحكام المرتبة على الجرائم».2
ال ش��يء في «الرحل��ة األوروبية» يش��عر الرحالة بح��ال «التأخر»
التي ينتمي إليها ،في مقابل واقع «التقدم» أكثر مما تش��عر بها «فرجة
العس��كر»؛ ذلك أنها تحمله على اإلقرار بأن القوم في البالد المشاهدة
ـ «مع كفرم وانمحاء نور اإليمان من قلوبه��م» ـ قد بلغوا من التفوق ما
ال يجد معه إال أن يقول« :وما ٍ
راء كمن سمعا»؛ ثم ال يملك إال أن يتنهد
في غصة وأس��ى« :اللَّهَ َّم أعد لإلس�لام عزه ،وجدد للدين نصرته بجاه
النبي ژ» ،3وال يس��عفه من التعليق على مش��هد االستعراض العسكري
والمن��اورة الحربي��ة المذهلة إال أن يدع��و عليهم ،تخفيف��اً من لوعته:
«فمضت الملك��ة ومضينا لح��ال س��بيلنا .واهلل يهلك الق��وم الكافرين
وينصرنا عليهم آمين».4
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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 2ـ  4ـ لحظة الدهشة واستعادة الوعي:
يمثل ن��ص «الرحل��ة األوروبية» لمؤلف��ه محمد الحج��وي ـ لحظة
الدهشة واس��تعادة الوعي ـ أفضل ما يكون التمثيل ،ولكن النص يطرح
عددا م��ن القضايا
في نظر م��ؤرخ الفك��ر جملة من األس��ئلة ،ويثي��ر
ً
المنهجي��ة والمعرفية .نعل��م أن الفقي��ه الحجوي صاح��ب الدعوة إلى
التحديث ،تحديث جوان��ب من الوجود االجتماع��ي ،وصاحب منحى في
االجتهاد ف��ي الدين وقول في التجديد ،تجدي��د الفكر وكيفيات النظر،
ونعلم أن أوروبا تحضر عنده في ه��ذه المناحي جميعها ،ونقرأ «الرحلة
األوروبية» ،فنجد حديثاً عنها في دعوة إلى األخذ بما كان عندها متعلقاً
بجوانب التنظيم التجاري ،ومن إعالء لش��أن العل��وم والفنون ،وبالتالي
فنحن نجد ف��ي الصورة التي يرس��مها ألوروبا ما يتواف��ق مع ما يمكن
عده مش��روعاً فكرياً اجتماعياً اقتصادياً ،أو مشروعاً إصالحياً تجديدياً.
ّ
يتبين لن��ا األمر األول ـ في وض��وح تام ـ بالرجوع إل��ى مجمل كتاباته
ومدونات��ه ومذكراته ،1وال نملك إال تأكيد األم��ر الثاني والموافقة عليه
إذا ما نظرنا في «الرحلة األوروبية» نظرة مقارنة مع ما رأيناه من «أدب
الرحلة المغربية المعاصرة» من جان��ب أول ،وقارناه مع ما هو معروف
من رأي عند معاصريه من أصحاب الرح�لات العربية المعاصرة صوب
أوروبا من جانب ثان .والحاالن معاً يحمالن على طرح السؤال اآلتي :ما
العالقة بين «المشروع اإلصالحي /التجديدي» عند الحجوي وبين ما رآه
في أوروبا من مش��اهدات ،وما تبيّن له من تمعن في تلك المشاهدات؟
وبعبارة أخرى ،فإن القارئ ال يملك أن يدفع التس��اؤل على النحو اآلتي:
 1ـ انظر الفصل الثالث (ضرورات العصر ومقاصد الشرع) من كتابنا  :االجتهاد والتحديث:
دراسة في أصول الفكر الس���لفي في المغرب ،مركز دراسات العالم اإلسالمي،1992 ،
مالطة ،ص 67 .وما بعدها.
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هل يمك��ن الق��ول إن كل اآلراء التجديدية ،والنظ��رات االجتهادية في
الحياة االجتماعية من وجهة الدين اإلس�لامي ،وكل األفكار التجديدية
التي نعرفه��ا للفقيه الحجوي ،إنما ه��ي ثمرة لما ش��اهده في أوروبا؟
وحيث إن مؤرخ الفكر ما ينفك يتس��اءل عن الصلة ـ أو الصالت ـ التي
تقوم بين «السابق» من المؤلفات و «الالحق» بها في كتابة الفكر أو في
صياغة ما يكون لديه من «مش��روع»؛ فإن الس��ؤال المتقدم يحمله على
إثارة إش��كال منهجي آخر هو :أال يمكن القول ـ باألحرى ـ :إن «نظرة»
الفقيه الحجوي إلى أوروبا (كما تكشف عنها «الرحلة األوروبية») نتيجة
تصور س��ابق لها؟ أال يمكن القول ـ بالتال��ي ـ إن :الحجوي كان يقوم
«قراءة» ألوروبا ،ق��راءة كانت موجهاتها ومحدداتها س��ابقة للـ «ـرحلة»
ذاتها؟
ال نريد في وقفتنا عند «اللحظة الثالثة» من لحظات الوعي بالذات
وتمثل «اآلخر» ـ على نحو ما تكشف عند قراءة نصوص الرحلة المغربية
المعاصرة ـ أن نتنكب ما س��لكناه من طريق ،ال ولسنا نريد أن نخوض
في مش��كالت معرفية وقضاي��ا منهجية يطرحها تاري��خ الفكر وتفرضها
طبيعة برنامجه ،ولكن الحق أن طبيعة هذه «اللحظة الثالثة» وما عرفته
من انقالب في النظرة إلى أوروبا وتحول ف��ي العالقة الثنائية العرب/
الغرب ،وكذا ما تعنيه كتابة الحجوي وآراؤه في المغرب في الفترة التي
أش��رنا إليها ،كل هذه األمور تجعلنا ـ في لقاء يكاد يكون غير إرادي ـ
عند جملة هذه المش��كالت والقضايا .ولكننا س��نعمل على االكتفاء من
منيرا لنا
اللقاء بالمالمسة الخفيفة ،واس��تخالص ما يكون من السائل
ً
في فهم قضيتنا األصلية :قضية «صورة اآلخر» في أدب الرحلة المغربية
على النحو الذي ترتس��م به تلك الصورة في اللحظة التي تمثلها رحلة
الحج��وي ،إلى أوروبا .غير أن��ه ال بد لنا من تمهيد نق��ف فيه على ما
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يقربنا م��ن زمان «الرحلة األوروبية» وبواعثها ،قب��ل أن ننظر في أوروبا
الحجوي وأن نجتهد في استخالص المالمح الكبرى التي ترتسم لآلخر
متص�لا بها من
في «الرحلة األوروبية» مستأنس��ين ف��ي ذلك بما كان
ً
مدونات الفقيه ومن إحاالته.
أ ـ أوروبا بالد النظام:
يجد الحجوي في أوروبا من أس��باب التفوق والتقدم كل ما يحس��ب
أنه يفتقده في وطنه؛ فهو إذن يقرأ فيه��ا مظاهر القوة بقدر ما «يقرأ»
فيها أسباب ضعف المغرب وتأخره؛ فكأنما «الرحلة» عنده نظر في مرآة
تطالعه فيها صورة الحق .وأول ما يقرؤه ـ بل الحرف األكبر البارز في
تلك القراءة ـ هو :النظام ،و ُق ّراء الحجوي يعلمون كيف انش��غل بمسألة
كثيرا؛
النظام في كتاباته (محاضرات وتقاييد وتآليف متنوعة) انش��غا ًال
ً
فهو عنده مفتاح التقدم وسبب النجاح في األمور كالها .وفي العشرينات
منتقدا نمط
وزيرا للمعارف ـ صرف همه األكبر إلى القرويين
ـ إذ كان
ً
ً
مجتهدا في إرساء «مجلس تحس��يني» ،يكون الغرض منه
الدراس��ة فيها
ً
إحداث «النظام في القرويين» .وفي العشرينات كذلك ( )1928ستنشر
له محاض��رة طويلة تحت عنوان« :النظام في اإلس�لام» ،هي أحد أكثر
عما نرى عنده من مش��روع إصالحي.
كتاباته داللة على فك��ره
ً
وتعبيرا ّ
��د أهلُه أيام
والفك��رة العام��ة في المحاض��رة هي أن اإلس�لام لم َي ُس ْ
يعل مقداره��م ،إال ألنهم عرفوا النظام في كل
الحضارة الذهبية ،ولم ُ
شيء وتمس��كوا به ،كما أن انحطاطهم وتأخرهم اليوم نتيجة إلضاعتهم
ألس��س ذلك النظام وتفرطيهم في��ه .والنظام ـ عن��د الحجوي ـ ليس
نقيض الفوضى وعدم اس��تتباب األمن فحس��ب ،كما أن��ه ال يعني غياب
الفكر الذي يعمل بالترتيب والتنظيم وجعل األمور في األمكنة الصالحة
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فحسب؛ بل النظام تصور كامل لنمط من العيش وأسلوب من الوجود.
أعجب بباريز ـ خاصة ـ أش��د م��ا يكون اإلعجاب ،ال بل إنه ُس��حر
سحرا أكس��ب حديثه عنها بهاء ورونقاً يختلف عما نجده في كتابات
بها
ً
كثيرا؛ فباريز «معدن
الفقهاء .وفي ذلك كله ترد كلمة النظام ومشتقاتها
ً
المدنية العصرية والنظامات األوروبية» ،وأهل باريز أرباب الذوق الرفيع
وأهل األناقة والكياسة« ،أعانهم على هذا وذاك اقتدار رجالهم العظماء،
وس��عة معارفهم مع علومهم ،وكمال النظام في األعم��ال واألحكام ،وما
فطر عليه أهلها عموماً من الش��غف بالنظام في كل ش��يء» ،ومتى كنت
متجو ًال فإنك تلفى «ش��وارع باريز وطرقها غاية في النظافة والنظام»،1
ويقارن صاح��ب «الرحلة األوروبية» بين باريز ولن��دن ،فيجد أن الثانية
تقل عن األولى رونقاً وبهاء في كل ش��يء :في الشوارع والمتنزهات؛ بل
جاهال بلس��انهم،
وفي أخالق الن��اس ومعاملتهم لمن كان غريباً عنهم،
ً
ولكنه ال يجد ُب ّد ًا من اإلشادة بالتزامهم للنظام في حياتهم اليومية كلها
الب ِليس وكمال طاعة الناس له
مثل الس��ير في الطرقات« :ولتمام نظام ُ
واحترامهم ألوامره ،فإنه يقف في ملتق��ى الطرق وال يتكلم ،وإنما يرفع
يده فيقف الص��ادر والوارد دفعة واحدة ال يتق��دم أحد بقدم ،حتى كأن
بيده كهرباء توقف الجميع ،وهذا في لندن أكثر منه في باريز»2.
يمكن الق��ول إجما ًال :إن ه��ذا «النظ��ام» الذي أعجب ب��ه الفقيه
الحج��وي اإلعجاب كله ،ورأى ف��ي وجوده العالمة الكب��رى الدالة على
التقدم والتفوق في الحياة االجتماعية واالقتصادية لبالد أوروبا هو نسق
 1ـ نشر وتحقيق سعيد بنسعيد العلوي.
ملحق بكتابه «أوروبا في مرآة الرحلة ...سبقت اإلشارة إليه».
 2ـ نفس المرجع والورقة.
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من الوجود تجتمع فيه جملة عناصر ومكونات .لو شئنا أن نكتفي بالنظر
فيما اقتبس��ناه من أمثلة وش��واهد قليلة ،ثم لو رجعنا بعد ذلك إلى ما
كتبه خارجاً ع��ن «الرحلة األوروبي��ة» لتبيّنا أن النظ��ام يعني الترتيب
والنظاف��ة من جهة أولى ،ويعن��ي االلتزام بقواعد المعرف��ة العلمية من
جهة ثاني��ة ،ويعني مراعاة العدال��ة واحترام القوانين م��ن جهة ثالثة.
وبالتالي فهو من الفقيه الحجوي محاولة للتعبير ـ بمفهوم واحد بسيط ـ
عن حال شامل من التقدم وارتفاع الشأن.
ب ـ أوروبا وطن العلم:
لم يرتفع ش��أن أوروبا الحجوي ولم ْيع ُل
ذكرها وتظهر قوية جلية للعيان إال ألن ألهلها
ش��غفاً بالعلم وسعياً من أجل إرس��اء دعائمه:
«ف��كل مدين��ة أو قري��ة أوروبي��ة ت��رى فيها
المدارس مش��يدة ،ونوادي العلم عامرة ،وقد
نظمت لذلك جمعيات في كل مدينة أو قرية،
زيادة على الحكوم��ات التي جعلت للمع��ارف وزارات» .1ه��ذا الحجوي
تعلم كيف يربط بين تقدم أوروبا وحس��ن إجادة أبنائها لشؤون التجارة
فيها .هذا الرجل نفس��ه ـ ابن مدينة فاس عاصم��ة المغرب حتى نهاية
العقد األول من الق��رن الحالي ـ كان على بيّنة ودراية من س��وء إدارة
تج��ار المغرب ألمورهم التجاري��ة ،وكان قد وقر ف��ي ذهنه ـ على وجه
الخصوص ـ وجود االرتباط بين الس��بب في فس��اد سوق العلم من جهة
أولى وبين شيوع الفوضى وانعدام النظام من جهة ثانية .وإذن فقد كان

ولتمام نظام ال ُبلِي�س وكمال
طاعة النا�س له واحترامهم
لأوامره ،ف�إنه يقف في ملتقى
الطرق وال يتكلم ،و�إنما يرفع
يده فيقف ال�صادر والوارد
دفعة واحدة...

 1ـ محمد الحجوي ،مختصر العروة الوثقى ،سبقت اإلشارة إليه ،ص19
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له تصوره ألوروبا «التجارة» الس��ابق على ذهابه إليها «رحال ًة» يخبرنا
عما يراه ويدونه في «رحلته األوروبية».
يتنقل محمد الحجوي ـ الفقيه التاج��ر أو التاجر الفقيه باألحرى ـ
في باريز ومارس��يليا ولندن ومنشستر ويش��اهد ـ مالحظاً ينشد التعلم
واالستفادة ـ ثم يدون ملتمساً الدرس العملي الذي يريده لنفسه ويريده
للتجار المغاربة ،ويريده لهذه الفئة؛ ألنه ينظر في شؤون المغرب ـ كما
يعلمها ـ فيرى أنها المعول في تحقيق النهضة وفي س��لوك سبيل التقدم
والترقي للبلد؛ ذلك أن «طائفة التج��ار باألخص لها معرفة بالجغرافية
والسياس��ة والتاريخ وغيرها بس��بب رحلتهم إلى أوروبا والشرق وأمريكا
وغيرها ( )...بل تجد من��زل كل تاجر ٍ
نابه منتدى م��ن منتديات األدب
والسياس��ة ،فتجد فيه جرائد ومجالت الشرق والغرب ،وكل كتاب حدث
في االجتم��اع أو االقتصاد أو غيرهما» .1وما يفي��ده من الدرس العملي،
فيثبته في «الرحل��ة األوروبية» ه��و أن التجارة ـ أو ًال وقبل كل ش��يء ـ
تخضع لقواني��ن وضوابط صارمة :أوله��ا العلم المتلقى ف��ي المدارس
المتخصصة في تعليم قوانين التجارة وقواعدها الحقيقية (من محاس��بة
وإمساك للدفاتر ،واس��تعالم عن أحوال الس��وق في الجرائد والمجالت
وتق��ص لألخبار)...؛ ث��م معرفة أن التج��ارة ثانياً تقتضي
المتخصصة
ّ
م��ن صاحبها النظام في معاني��ه الكاملة ،من النظافة وحس��ن األناقة،
ووافي الحس الترتيبي« :يبهت طرفك في نضارة المحل وزخرفته وجمال
منظره ،ث��م في منظر البضاعة وتنس��يق وضعها :كل جنس مع جنس��ه
ونوع من نوع��ه ( )...وإذا نظرت إلى من يبيع وجدت��ه نظيفاً ظريفاً ذا
كسوة جميلة ،ووجه بشوش ،وأخالق كريمة ،وتربية حسنة ،وصبر وحذق،
 1ـ محمد الحجوي ،الرحلة األوروبية ،الورقة  60ـ .61
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س��احرا لك فتش��تري منه رخيصاً أو غالياً» .وم��ا يفيد الدرس
فيكون
ً
العملي ثالث��اً ،وم��ا كان المغاربة في حاج��ة إليه أكثر م��ن غيره كما
ال يفتر الحجوي عن تأكيده ،هو التشبع بالمبدأ البسيط الذي يقضي أن
«القليل في الكثير كثير» .وما أدرك األوروبيون فائدته العظيمة ،وما فاق
فيه اإلنجلي��ز غيرهم هو «صدق المعاملة والقناع��ة بالربح القليل ليباع
العدد الكثير».1
عندما يعاي��ن الم��رء أوروبا التج��ارة ،فإن��ه يعاين أوروب��ا القوة
والتق��دم ،يعاين «التعاض��د المتين» بي��ن العلم ،والنظ��ام ،والتجارة.
ذاك مغزى «الرحل��ة األوروبية» ،وتلك فائدة «اس��تطالع أحوال التجارة
األوروبي��ة واألمريكانية» ،2وذلك ه��و المعنى الخفي ف��ي «الرحلة إلى
أوروبا وأمريكا مع المعرفة بلسان القوم».3
 3ــ �أوروبا الرحالين المغاربة:

ما القول ـ في خاتم��ة المطاف ـ في الصورة التي ترتس��م لآلخر
في أدب الرحلة المغربية المعاصرة؟ أه��ي صورة قارة في عمقها وثابتة
في أساس��ها ،فهي ذات ثوابت يمكننا تعيينها بالرصد والمالحظة ،ولها
منطقها الواحد الذي يحكمها ويوجهها من داخلها ،فال يكون التغير فيها
سوى خطأ في اإلدراك وخلل في الرؤية؟ أم إن تلك الصورة ـ باألحرى ـ
متبدلة متحول��ة لم يكن لها أن تظ��ل في منأى عن تغي��رات الظروف
السياس��ية واالجتماعية التي كانت محيطة بها ،ولم يكن في وس��عها أن
 1ـ المرجع السابق.
 2ـ المرجع السابق.
 3ـ محم��د الحجوي ،مس���تقبل تجارة المغاربة( .انظر س��عيد بنس��عيد العل��وي ،االجتهاد
والتحديث)( ...سبقت اإلشارة إليه) ،ص.164
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تدعي الجمود على حال واحد واالمتناع عن الحركة ،والحال أن تأثيرات
تطور تقني تحيط بها وشرائط تبدل سيكولوجي  /ثقافي تحف بها؟
الحق أن قراءة متن «الرحل��ة األوروبية» تحمل الم��رء على التنقل
في رحل��ة أخ��رى ـ رحلة من طبيع��ة مغايرة ـ ه��ي تلك الت��ي يقطعها
الوعي بالذات أو تقطعها الذات في لحظ��ات حصول الوعي لها بذاتها.
ونحس��ب أن االنتقال في مطالعة ذلك المتن ابتداءً من «البدر السافر»
م��رورا بنصوص رح�لات كل من
و «اإلكس��ير» إلى «إتح��اف األخيار»،
ً
الصفار والعم��راوي والطاهر الفاس��ي ،وانتهاء بالحج��وي في «الرحلة
األوروبية» انتقال يؤكد لنا وجود االرتباط العملي المباش��ر بين حصول
الوعي بالذات ،وكيفية تجليه أو ظهوره ،وبين إدراك «اآلخر» :ذاك الذي
تقضي ال��ذات بمغايرته لها واختالفه عنها .وفي المائة واألربعين س��نة
التي تفصل بين ركوب المكناس��ي الباخرة واتجاهه إلى الضفة األخرى
من البحر األبيض من أجل «افتكاك األس��ير» وبين س��فر الحجوي إلى
عضوا في وفد رسمي لحضور «احتفاالت النصر» ،بين التاريخين
فرنسا
ً
َح َد َث من التحول ما ال يمكن قياس��ه بالحساب االعتيادي لتبدل األزمنة
والتواريخ .ذاك القرن ونصف القرن حاس��م في تاري��خ كل من العرب
والغرب ،زمان نوعي مغاير عاش��ته كل من «الذات» و «الغير» .هو زمان
االنتقال من حال المش��ابهة واالقت��راب إلى حال االخت�لاف واالبتعاد.
المش��ابهة في أنم��اط الوج��ود الم��ادي ،التقن��ي والعس��كري ،ومهما
ب��دا منه من اخت�لاف ،فإن أمره يس��ير ،وذاك ما كان��ت عليه كل من
أوروبا ،عموماً ،والمغرب حتى نهاية القرن الثامن عش��ر .ولس��ت أجد
ـ تعبيرا عن الش��عور بتلك المش��ابهة وذاك االقتراب في الوس��ائل بين
ً
الخصوم ـ أفضل من لهج��ة الخطاب التي خاطب به��ا الملك المغربي
محمد بن عبد اهلل معاصره كارلوس الثالث ،ملك إسبانيا« :فما للتغافل
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م��ن الجهتين وجه يعتبر وال أم��ر ينتظر ،والحرب س��جال في المبارزة
والن��زال» .والحق أنه��ا ظلت كذل��ك (أو إن المغاربة كان��وا ـ على كل
حال ـ يحس��بونها كذلك) إلى حين احتالل الجزائ��ر ثم حصول هزيمة
إيسلي ،بضعة عش��ر عاماً بعد ذلك االحتالل .مع منتصف القرن التاسع
عشر س��يعرف التاريخ إيقاعاً س��ريعاً ،منطقياً طبيعياً عند دول الضفة
محيرا عند أهل الضفة
الش��مالية من البحر األبيض المتوس��ط ،غريباً
ً
الجنوبي��ة .وقارئ الرحالت المغربية صوب أوروبا يصادف ـ في أش��كال
تعبيرية متباينة حين��اً ومتقاربة بل ومتطابقة حين��اً آخر ـ ذاك الحديث
«النهضوي» الحزين الممتلئ مرارة وأس��ى ع��ن «تقدمهم» و «تأخرنا»،
«قوتهم» و «ضعفنا» .ل��م يعد ـ الغير في أدب هذه الفت��رة (ابتداءً من
الصفار إذن) هو «النصارى دمره��م اهلل» ـ بل إنه يصبح الغير صاحب
االختراعات واالكتش��افات المذهلة؛ ولكنه ال يكون هذا فحس��ب؛ بل إنه
يغدو مع ذل��ك متصفاً بالع��دل ومراعاة القوانين؛ فال م��كان في بالده
للظلم والظلمة ،وال رفعة وال تقوٍّ إال لمن كان أهل استحقاق ومكرمة.
تعمل الرحلة المغربية المعاص��رة على لحظات تحول الوعي بالذات
وإدراك اآلخ��ر واالنتقال في ذلك م��ن حال إلى أخ��رى .وهي إذ تفعل
ذل��ك ،فهي تؤرخ ـ من موقع ن��وع متميز ـ للفكر العربي اإلس�لامي في
المغرب ،وتخبر عن مكونات الثقافة ومكنونات الذات.
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واﻟﻬﻮاﻣﺶ
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■

ﻻ ﺗﻀــﻊ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻗﻀﻴــﺔ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻝ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ـ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ـ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ ﻓﻘﻂ؛ ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﻗﻮﻯ ﺟﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺻﺎﻋﺪﺓ ،ﺩﺧﻠــﺖ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺧﻼﻝ
ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺃﺑﻌــﺎﺩ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﺴــﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘــﻮﻯ ،ﻭﺗﻌــﺪ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺤﺘﻮﻣــﺎً؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺃﺳــﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ً
ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻏﻴﺮ
ﺃﻥ ﺑﻜﻴﻦ ﻭﻧﻴﻮﺩﻟﻬﻲ ﻭﺑﺮﺍﺯﻳﻠﻴــﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻭ ﻣﺎﻧﺪﻳﺲ.
■ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
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ﺗﺤﺪﻳــﺪﺍ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻫﺬﻩ
ً
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺸــﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺩﻓﻌﺎً ﻧﺤــﻮ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﺘﻘــﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ،
ﻗﺼــﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺼﻴــﻦ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ
ً
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ.
ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ
ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ،ﻭﺟﻤﻮﺩ ﻓــﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺎﺭﻡ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺘﺠﺴــﺪ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻮﺫﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬــﺎ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ
ﺣﺮﺍﻙ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺬﻛﺮ.
ﻧﺄﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻋﻦ
ﻭﺍﻟﻴــﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ْ
ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﺧﺘﻄﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺧﻄﺎً
ً
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ %56
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ  %75ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﺇ ﺑﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻧﻈﺮﺍ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﺤــﻮﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ؛
ً
ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣــﻲ ،ﻭﺗﺤﺮﻙ
ﺍﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﻐﺎﺭﻛﻲ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘــﻮﺡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﺿــﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘــﺎﺩﺓ ﻟﻶﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑــﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ.
á«WGôbƒªjódGh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

ﻣﺆﺧﺮﺍ
ﻟﻘﺪ ﻋ ﺒﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻟﻤﺎ ﺭﻭﺳــﻒ ﺭﺋﻴﺴــﺔ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ً
ﻋﻦ ﻣــﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻤﺴــﺒﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ
ً
ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﺗﺮﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ،
ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺜــﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤــﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧــﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻌﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﺳــﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺒﻎ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟـ  19ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴــﺎ
ﻭﻣﺆﺧﺮﺍ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻳﺒﻴﺮﻳﺔ )ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ً
ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ(.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﻬــﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﻓﻘــﺎً ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣــﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،
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ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺻﻴﻐﺔ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﻛﺎﻧﺖ ﻗــﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎﺕ »ﻟﻶﺧﺮ« ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺻﻴﻐﺔ »ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ« ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺅﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻴﻤــﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ،ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺳــﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﺗﻤﻴــﺰﺕ ﺑﻨﻈــﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴــﺶ ،ﻭﺗﺤﻮﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻴــﺪﻭﻱ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺮﻕ ،ﻭﻧﺠﻢ ﻋــﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ً
ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻠﻚ  %2ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ  %50ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ ﻓﻨﺤــﻦ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺴــﻮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣــﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻟﻬﺎ
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
áÑîædG ΩÉ¶f AGQh Éª«a ô««¨àdG

ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻔﺮﺩ ﺑــﻪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ،
ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﻡ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳــﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺨــﺐ ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳــﻴﺎﻕ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺑﺄﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺮﺑــﻂ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺍﻟﻮﻇﻴﻔــﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﺑﻞ ﻟﻘــﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺰﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻫــﺬﻩ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳــﻨﺔ  1889ﺑﻮﺿﻊ ﺷﻌﺎﺭ »ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ« ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ.
ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳــﻞ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪﺍﺛــﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟـ 19؛ ﻟﻜــﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺭﻓﺾ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﺗﺬﺭﻋﺎً ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻟﻴﻞ
ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1889
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴــﻰ ﺭﻭﻣﺎﻧﺴــﻴﺔ ﺷــﺎﺗﻮﺑﺮﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  19ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ،ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻨﺼــﺮﻱ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻬﺠــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﻟﻠﺰﺭﺍﻋــﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺮﻕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻛﻨﺴــﺨﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ.
ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴــﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ
ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟـ  19ﻭﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ً
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧــﻼﻕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ ،ﺃﻭ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻋﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻭﺍﻝ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.
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ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎﻡ »ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ«
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ـ ﺳﺎﻭ ﺑﺎﻭﻟﻮ ﻭﻣﻴﻨﺎﺱ ـ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ
ﺗﻢ ﺇﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻬﺪﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﺖ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﺪﻭﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻬﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ.
ﻭﻓــﻲ ﺍﻷﺧﻴــﺮ ﻭﺻــﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ
ﺇﻟﻰ ﺳــﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻏﺎﺱ
ﺍﻟﺘــﻲ ﺧﺎﺿــﺖ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﻣــﻊ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘــﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒــﻼﺩ ،ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴــﻮﻕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳــﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ .20
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ﺇﻥ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﺠﻤــﻮﺩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ ﺃﻓــﺎﺩﺕ ﻓﺎﺭﺟــﺎﺱ ﻛﺬﻟﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻛﺄﺳــﺎﺱ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ،ﺟﺴﺪ ﻓﺮﺟﺎﺱ ﻧﻔﺴﻪ ـ ﺑﺎﻧﺘﺤﺎﺭﻩ ـ
ﺃﻫﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﺿﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘــﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺖ
ﺑﺼﻴﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻮﺓ »ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ«.
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ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ »ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« ﻟﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺻﺤﻮﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺳــﺎﺭﻳﺎً ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ،1934
ﻭﺣﺘﻰ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺧﻀﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻻﻗﺘــﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴــﺮﻱ ـ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺤﻜــﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ـ ﻷﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻓــﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴــﻢ ،ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﺟــﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎً
ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺟــﺎﺱ ﻭﻟﻮﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺪﺍﺟﻮﻏﻴﺎ
ﺍﻟﻬﻮﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻋﻜﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻭ ﺑﺎﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻧﺸﻮﺀ
ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،
ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﺮﺟﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺗﺤﺘﻜﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑــﺪﺀًﺍ ﺑﻤﺼﻨﻊ ﻓﻮﻟﺘــﺎ ﺭﻳﺪﻭﻧﺪﺍ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻔــﻮﻻﺫ ،ﻭﺃﻭﺟﺪﺕ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺭﻭﺡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋــﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ـ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ً
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺘﺤﺮﻙ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ.
ﻭﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﺗﻤﺨﺾ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ،ﻭﺗﻮﺳــﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻭﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸــﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭﻝ ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻮﻟﻴﺮﺗﺎﺭﻳــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺁﻧﺬﺍﻙ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﺧﺘﻄﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻟﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴــﺮﻭ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ
ً
ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺍ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
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ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻀﻲﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ
ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ.
ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫــﺬﺍ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻌــﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺤــﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ
ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻭﺗﺠﺪﺩﺕ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺣﻴﺚ
ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺴﻜﻮﺗﻮ ﻭﺟﻴﻤﻴﻨﺲ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻟﺪﻭﻡ ﻫﻴﻠﺪﺭ ﻛﺎﻣﺎﺭﺍ
ﻭﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﻟﻮﺭﺷﻴﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺠﻨﺐ ﺻﻌﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻧﺠﺢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ
ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
ﺟﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ً
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
∫Éª©dG ÜõM ≈dEG ájƒÑ©°ûdG øe

ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺗﺘﻔﻮﻕ
ﺃﻱ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ
ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻴﺴــﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺴــﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﻤﺴﺎﺭ
ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘــﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﻌــﺐ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﻡ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﻟﻠﻮﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﺒﻪ ﻓﻮﺯ ﻫﺘﻠﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺯﻋﻴﻢ
ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ
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ﻛﻮﻟﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1998؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯ ﺗﻔﺮﺩ ﻟﻮﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً
ﺳــﺠﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ّ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻤــﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻜﻠﻤــﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻟﺼﻌﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻮﺭ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ،
ﻛﻤﺎ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪﺀًﺍ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑــﺎﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ
ﻟﻤﻮﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤــﺪﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺪﻣــﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ
ﻳﻘﻄﻦ  %52ﻣﻦ ﺳــﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻘﻄﻦ  %15ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﻫﻨﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺟــﺬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬــﺪﻑ ﺭﺑﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺒﻜﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﺷــﺌﺔ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.
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ﻳﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ »ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ« ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﺘﻐﻠــﺐ ﺑﺎﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺿﺒﻂ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎً ﻟﻨﺠﺎﺡ »ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻗﺎﻭﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳ ّ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ« ﺇﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﺇﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﺑﺎﻟﻤﺜــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﻧﻔﺴــﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄــﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺒﻼﻧﺎﻟﺘﻮ
)ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ( ﻧﻬﻮﺽ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻊ ﺍﺗﺴــﺎﻉ
ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺔ »ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ« ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﺍﻓﻀﻴﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻼﺗﺤــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻟـ »ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻱ«
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﺳﺠﻞ ﺳــﺎﺑﻖ ﻓﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﻜﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤــﺮﺍﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨــﺎ ـ
ً
ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
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ﻗﺒﻞ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ـ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﻓﺮﺟﺎﺱ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻨﺎ ﻛﺬﻟــﻚ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺟــﻪ ﺍﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﻌﻤــﺎﻝ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻛﻠــﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺠــﺬﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺗﺴــﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳــﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴــﻮﺑﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ
ﺍﻧﺤﻠﺖ ﻋﺮﻯ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳــﺎﺩ ﻣﺴــﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺎ.
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ﻭﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴــﻪ ﻫﻮ ﻫــﻞ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤــﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜــﻦ ﻟﺼﻌﻮﺩ ﻟﻮﻻ ﻓﻲ ﺧﻀــﻢ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺘــﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺃﻡ
ﻣﺘﺠﺬﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ؟ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ
ﺃﻧﻪ ﺳــﻴﻈﻞ
ً
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺜﻐﺮﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺳــﻊ ﻟﺘﻄﺎﻝ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻣﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﻠــﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧُﻈــﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﺾ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬــﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺃﻱ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻴّﻦ ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
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ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺳــﺮﻳﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺒﻴّﻦ
ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﺤﻆ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺴــﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﺃﺣﺪ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ.
≈∏Y ÖbÉ©àdG Gòg ¿EG
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻓﻀﻴﺤــﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
¬d øμj ºd ºμëdG Ió°S
ﻣــﺪﻯ ﺍﻟﺘﺸــﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻛــﻮﺍﺩﺭ ﺣﺰﺏ
Ö©d ∫ÓN øe ºàj ¿CG
ﺍﻟﻌﻤــﺎﻝ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻥ
≈∏Y áëHGôdG äÉbÉ£ÑdG
ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧﻬــﻢ ﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
á«μ«°SÓμdG á≤jô£dG
ﺑﻘــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳــﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓــﻊ ﺫﺍﺗﻬــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻭﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ
ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ
ﻳﻔﻬــﻢ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﺑﺎﻷﺧــﻼﻕ ـ ﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺰﻳــﻦ ﺑﻪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ـ ﻭﻟّﺪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺃﺻﺎﺑــﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺰﺏ ﻟﻮﻻ
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻓﻲ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺟﺰﺀًﺍ
ً
ﺭﺅﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸــﻮﻫﺔ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺟﻬﻀﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ
ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺒﺜﻖ »ﺷــﻌﺐ
ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻟﻮﻻ« ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ َ
ﻃﺒﻌﻲ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻗﺐ َ
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ﺩﻟﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺰﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺩﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻢ
ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳــﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟــﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭﻝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺑﻌﺪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎﺷــﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻛﻴﺮﺷــﻨﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺴــﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺮﺷــﺢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤــﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒــﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺙ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻗﻀﻴــﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺩﻟﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.
z’ƒd Ö©°T{ Oƒ©°U ≈dEG ∫Éª©dG ÜõM øe

ﻟﻘــﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  20ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ
ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺎﺑﺬﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻧﺤﻮ ﺍﻹﻳﻘﺎﻅ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎً ﻟﻠﺘﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺼﻮﺭ
ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺨﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ـ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ـ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
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ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﺪﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ ﻋﻨﺪ ﺧﻼﻓﺔ ﻟﻮﻻ ﻛﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ ،ﻭﻛﺘﻮﺟﻪ
ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻳﻮﺍﺟــﻪ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻣــﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺫﺍﺗﻪ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﺍﺳــﺘﻌﺼﻰ ﺳــﺠﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  2010ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻥ ﻣﺮﺷــﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ؛
ﻟﻴﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻻ ﻭﺷــﻌﺒﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴــﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺧﻴﺎﺭ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ
ﺩﻟﻤﺎ ﻭﺧﺼﻤﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻥ
ﻳﻨﺎﺿﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺪﻋــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ  %2ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﻴﻦ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪﺧﻞ.
»MÓ°UE’G ¬LƒàdGh »bÓNC’G ¬LƒàdG AGQh Éª«a

ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺼــﺎﺭ ﺩﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﺎﻧــﻰ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻔﺴــﺎﺩ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﺣﺎﺷــﻴﺘﻬﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ
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ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻮﻛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺿﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ،ﻓﻘﺪ
ﺍﺳــﺘﻘﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤ ُﺜﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻄــﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﺈﻥ ُ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻴﻌﻨﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻓــﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀً
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺷــﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ـ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴــﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺻــﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ.
ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺑﻴّﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳــﻞ ،ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻃﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑـ »ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ« ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﻠﻮ ﺃﻱ ﻣﺮﺷﺢ ﻗﺎﺩﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻭﻟﻜــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴــﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻧﻔﺘﺤﺖ ﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﻳﻨﺺ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﺼﻴﻎ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﻟﻔﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ً
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ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ،ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺷﺎﻫﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ـ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ
ً
ﻋﻠــﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻄﻠــﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﻻ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
ﻳﻔﺴــﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻣﻦ
ﻭﻫﺬﺍ ّ
ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻴــﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﻧﺪﻳﺲ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺰﺯ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺍﻟﻼﻣﺤﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺷﺎﻓﻴﺰ
ﻓــﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻼﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺷــﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭﻳﺔ
ً
ﺍﻟﻤﺴــﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻧﻌﺘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻣﻦ
ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸــﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻــﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ )ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ(.
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ﺟﺪﻳﺪﺍ،
ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻠﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺼﻨــﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺭﺃﺳــﻤﺎ ًﻻ
ً
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺧﻄﺎً ﻭﺳــﻄﺎً
ﺑﻴﻦ ﺧﻄــﺎﺏ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻋــﻮ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
165

اﻟﻤﺤـﻮر

ﻭﺃﺻــﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴــﺘﺨﺪﻡ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً
ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻــﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ
ً
ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬــﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺠﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳــﻠﻤﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ.
ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﻴّﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻟﺨﻠــﻖ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴــﻦ ﻛﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻬﻞ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  21ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ُ
ﻭﺣﺮﺏ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠــﻲ ،ﺇﻥ ﺻﻮﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ
ﻟﻴﻀﺮﺏ ﺑﺠﺬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﺗﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺠﻨــﺐ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻧﻘــﺎﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﻃﻬﺎﺭﺗﻪ.
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ﺇﻥ ﻓﻮﺯ ﺩﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻭﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺴــﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﻟﻮﻻ ﻋﻠﻰ  %62ﻣﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ.
{äGò∏d »©ªédG »YƒdG ∑GQOEG ≈dEG ÉeõjQÉμdG IQGOEG øe z’ƒd

ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺴــﻄﺔ ﻟﻠﻜﺎﺭﻳﺰﻣﺎ؛
ﻷﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺤــﺮﻙ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧــﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻼﻧﺎﻟﺘﻮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺇﻥ ﻧﺠــﺎﺡ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ.
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻌــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﺑـ »ﺷــﻌﺐ ﻟﻮﻻ« ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻠــﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻋــﻲ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﺴــﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
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اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﺳﻼم
OQÉfƒ«d ¢SÓZhO

■

ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺑﺎً
ً
ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺃﺭﺳــﻞ ﺭﺳــﻠﻪ
ﻟﻠﺒﺸــﺮ ﻟﻴﺒﻴّﻨﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﻭﺗﺤﺪﻳــﺪﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻌﻤــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺗﺘﺠﺴــﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩﺓ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻛﺤﻮﺍﺟﺰ ﻣﺎﻧﻌﺔ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ،
ﻭﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓــﺎﺕ ﻳﻌﻴﻘﻨــﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
■

ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ.
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ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺳﺄﻋﺮﺽ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ،ﻭﺳﺄﺗﺮﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ  114ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻴﺮﺍﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻭﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺳــﺄﺗﻌﺮﺽ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺒﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ،
ﻭﺳــﺄﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ »ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻞ« ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﻴﻞ
ً
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻭﻛﻠﻲ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ
ﻳﻌﺪ
ﻣﺘّﻰ ﺍﻟﺬﻱ 
ً
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺴــﻤﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ
ً
ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘّﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ  ،5ﻭ ،6ﻭ ،7ﻳﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ »ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻞ« ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﺸﺘﻖ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘّﻰ ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻧﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ » :ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﻯ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﺻﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﺟﻠﺲ ﻭﺑﺪﺃ ﻳﻌﻈﻬﻢ« .ﻭﺗﺤﻮﻱ
»ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻞ« ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺭﺷــﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ
ﻳﻌﺘﻘــﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣــﻦ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻭﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺑﻮﻟــﺲ ﺗﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻓﻲ ﻏﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺣﻴﻦ
ﻗــﺎﻝ :ﺇﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻤﻠﻬــﺎ ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ.
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ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ» :ﻻ ﺗﻘﻮﻟـــﻮﺍ :ﺇﻧﻨﻲ ﺟﺌﺖ ﻹﻟﻐﺎﺀ
ﻧﺎﻣﻮﺱ ﺍﻷﻧﺒﻴـــﺎﺀ ،ﻟﻢ ﺁﺕ ﻹﺑﻄﺎﻟـــﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻪ ،ﺇﻧﻨـــﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻐﺮ ﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﻐﺮ ﺟﺮﺓ ﻗﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﺷـــﻲﺀ،
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﻳﻌﻠّﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﺳـــﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻭﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ« )ﻣﺘّﻰ .(20 :5
ø«ÑdG äGP ìÓ°UEG :≈dhC’G á«°SÉ°SC’G áª«≤dG

ﻳﺸــﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺳــﻔﺮ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ» :1ﻟﻘﺪ ﺳـــﻤﻌﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
 1ـ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ،ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ  6 :5ـ  21ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮ:
 1ـ ﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ.
 2ـ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻨﻤﺎً ﻳﺸﺒﻪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻻ ﺗﺮﻛﻊ ﺃﻭ
ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ.
 3ـ ﻻ ﺗﺴﻲﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻹﻟﻪ.
ﺑﺎﻃﻼ.
ﺑﺎﻃﻼ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺏ ﻻ ﻳﺒﺮﺉ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﺳﻤﻪ
 4ـ ﻻ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺮﺏ
ً
ً
 5ـ ﺗﺬﻛﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴــﺒﺖ ﻭﺍﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎً ،ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ،ﺳــﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﺪﻧﻴﺎﻙ ﻭﻋﻤﻠﻚ ﻭﻳﻮﻡ
ﻋﻤﻼ ﻻ ﺃﻧﺖ ﻭﻻ ﺍﺑﻨﻚ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﺘﻚ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻣﻚ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻣﺘﻚ
ﺳﺎﺑﻊ ﻟﺮﺑﻚ ،ﻻ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ
ً
ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺗﻚ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺑﻬﺎﺋﻤﻚ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﺨﺪﻣﻜﻢ ﺃﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻣﺜﻠﻜﻢ.
 6ـ ﺃﻛﺮﻡ ﺃﺑﺎﻙ ﻭﺃﻣﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ.
 7ـ ﻻ ﺗﻘﺘﻞ.
 8ـ ﻻ ﺗﺰﻥ.
 9ـ ﻻ ﺗﺴﺮﻕ.
 10ـ ﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺭﻙ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ.
 11ـ ﻻ ﺗﺸــﺘﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﺟﺎﺭﻙ ﻭﻻ ﺗﺸــﺘﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻣﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻣﺘﻪ ﺃﻭ
ﺑﻘﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﺟﺎﺭﻙ.
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»ﻻ ﺗﻘﺘﻞ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﺳـــﻴﻼﻗﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ« ﻭﻟﻜﻨـــﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ ﺇﺫﺍ
ﻛﻨﺘﻢ ﻏﻀﺒﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺥ ﺃﻭ ﺃﺧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﺴﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺷﺘﻤﺘﻢ ﺃﺧﺎً ﺃﻭ ﺃﺧﺘﺎً ﻟﻜﻢ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻠﺘﺄﺩﻳﺐ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺘﻢ» :ﺃﻧﺖ ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻷﺣﻤﻖ« ﻓﺴـــﺘﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻨﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻭﺗﺬﻛﺮﺗﻢ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺥ ﺃﻭ ﺃﺧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺗﺮﻛﻮﺍ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻭﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺃﻭ ًﻻ ﻟﺘﺼﻠﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﺃﻭ
ﺃﺧﻮﺍﺗﻜﻢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﻗﺮﺍﺑﻴﻨﻜﻢ«) .ﻣﺘّﻰ  21 :5ـ .(24
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ  0ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ »ﻻ ﺗﻘﺘﻞ«
ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺪﻓﻴﻨﺔ
ﻭﻳﺠﺮﻱ
ً
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺷــﺘﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻲ
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﺆﺟــﺞ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﻡ ،ﻭﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺣﺼــﺮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﺤﺼﺮ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ  0ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻨﺎ ،ﻭﻧﺤــﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻨﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ
ﻏﻀﺐ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ،ﻭﺗﻨﻘﻄﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﺗﺤﺘــﻮﻱ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻭﻫﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻋﺼﻴﺒﺔ ،ﻭﺗﻤﺮ ﺑﺘﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ُﻳـﺤــﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻳــﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺗﻔﺸــﻲ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟــﺞ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﻀﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
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ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻟﻘﺪ ﺳـــﻤﻌﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴـــﻦ
ﺑﺎﻟﺴـــﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ :ﻻ ﺗﻘﺎﻭﻣﻮﺍ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺻﻔﻌﻜﻢ ﺃﺣﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪ ﺍﻷﻳﻤـــﻦ ﻓﺄﺩﻳﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﺪ ﺍﻷﻳﺴـــﺮ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻛﻤﻜﻢ ﻭﻳﺴـــﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻔﻜﻢ ﻓﺄﻋﻄﻮﻩ ﻋﺒﺎﺀﺗﻜـــﻢ ﺃﻳﻀﺎً ،ﻭﺇﺫﺍ
ﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻓﺎﻣﺸﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻴ ً
ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻐﺼﺒﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﺸـــﻮﺍ ﻣﻴ ً
ﻼ
ﺁﺧﺮ ،ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻜﻢ ،ﻭﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍً ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺽ ﻣﻨﻜﻢ«
)ﻣﺘّﻰ  38 :5ـ .(42
ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺮﺳــﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻏــﺐ ﺩﻭﻣﺎً ﻓــﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﻡ ﻷﻱ ﻇﻠﻢ ﺃﻭ
ﺗﻌﺴــﻒ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ »ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦ«
ﻫﻮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻧﻮﻉ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺮﺩﻉ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ؛
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﻀﻤﻦ ﻋــﺪﻡ ﺗﺄﺟﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻭﺃﻥ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﺮﻡ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻄﻘــﻲ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ
ﺑــﺪ ًﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋــﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼــﺎﺹ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ،ﻭﻫﻨــﺎﻙ ﻣﻘﻮﻟﺔ
ﻣﺸــﻬﻮﺭﺓ ﺗﻌﺰﻯ ﻟﻠﻤﻬﺎﺗﻤﺎ ﻏﺎﻧﺪﻱ ﺗﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻣﺒـــﺪﺃ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻳﺘﺮﻙ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺃﻋﻤﻰ« ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺗﻘﻮﻝ» :ﻟﻮ
ﺻﻔﻌﻚ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺧـــﺪﻙ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻓﺄﺩﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﺪ ﺍﻷﻳﺴـــﺮ ،ﻭﺇﻥ ﺣﺎﺟﻚ
ﺃﺣﺪ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻌﻄﻔﻚ ﻓﺄﻋﻄﻪ ﻋﺒﺎﺀﺗﻚ ﺃﻳﻀﺎً« ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ
ﺗﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﺫﻥ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻢ
ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻨﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎً؟!! ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
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دراﺳــﺎت

ﻟﻮ ﺍﺗﺒﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﺴــﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺗﺒﻌﺎﺕ :ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﻧﺮﺩ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻳﻜﺴﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ،ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً:
ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ
ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻳﺠــﺮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺃﺳــﻠﺤﺘﻪ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴــﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻧﻴﺐ
ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻭﻳﻘــﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ،
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺻﻌﺒﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺍﺿﻌﺎً ﺟﻤﺎً
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻜــﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺗﺤﻮّﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﺗﺤﻮﻝ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣــﻦ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘّﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ  18ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ  21ـ  22ﻳﺴــﺄﻝ
ﺃﺣﺪ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﭘﻴﺘﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﻛﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻣﺢ ﺃﺧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺣﻘﻲ؟ ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ؟«.
ﻓﻴﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻻ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ؛ ﺑﻞ ﺳﺒﻌﺎً ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ
ﻣﺮﺓ« ،ﺑﻤﻌﻨــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ ،ﻭﻋﻠﻴــﻪ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻋﻴﺴــﻰ  0ﻧﺼﻮﺻﺎً ﻋــﺪﺓ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺒﻮﺍ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ »ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺒﻞ« ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻟﻘﺪ
ﺳـــﻤﻌﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ» :ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺟﻴﺮﺍﻧﻜﻢ ﻭﺍﻛﺮﻫﻮﺍ ﺃﻋﺪﺍﺀﻛﻢ« ،ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ
ﻟﻜﻢ» :ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺃﻋﺪﺍﺀﻛﻢ ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻬﺪﻭﻧﻜﻢ؛ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ
ﻋﻴﺎﻝ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـــﻤﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ
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ﻭﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ،ﻭﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒـــﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ،ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺇﻥ ﺃﺣﺒﺒﺘﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮﻧﻜـــﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻤﻮﻩ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﺟﺒﺎﺓ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻘﻂ ُﺗـﺴـــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ
ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻜﻢ ﻓﻤﺎ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺗﻔﻀﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻛﻢ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻣـــﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ
ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻴﻨﻪ؟ ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓﻲ ﺃﺧﻼﻗﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻮﻛﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ«) .ﻣﺘّﻰ  43 :5ـ (48
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ  0ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻐﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﺤﺐ
ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸــﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳــﺮﺗﻪ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
ﺍﻟﻄﻴﺒﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻟﻠﺤﺐ ﺃﻭﺳــﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﺣﺘﻰ
ﺍﻷﻋــﺪﺍﺀ ،ﻭﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﺘــﺐ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ» :ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮﻧﻜﻢ« )ﻟﻮﻗﺎ  .(27 :6ﻓﻠــﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺿﻊ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻑ،
ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ،ﻓﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ  0ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺤﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺒﻮﻧﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ
ﻳﺒﻐﻀﻮﻧﻨﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺒﻨﺎ ﻭﻻ ﻣﻤﻦ ﻳﺒﻐﻀﻨﺎ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ» :ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺟﻴﺮﺍﻧﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺒﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ« )ﻣﺘّﻰ .(18 :19
AGô≤ØdG óYÉ°Sh AÉî°ùH øjôNB’G §YCG :áãdÉãdG á«°SÉ°SC’G áª«≤dG

ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻛﺘــﺐ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺤــﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﷲ
ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺑﺴــﺨﺎﺀ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮﺓ ﻭﺍﻛﺘﻨﺎﺯ ﺍﻟﺜــﺮﻭﺓ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺃﻥ
ﻧﻌﻄــﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴــﻦ ،ﻓﻔــﻲ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘّــﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ  19ﺍﻵﻳــﺔ  21ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ » :0ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﻛﻨﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﻛﻞ
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دراﺳــﺎت

ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻚ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺗﺘﺒﻌﻨﻲ« .ﻭﻓﻲ »ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻞ«
ﻳﺤﺚ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻻ ﺗﻜﻨﺰﻭﺍ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻷﻧﻔﺴـــﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻛﻠﻬـــﺎ ﺍﻷﺭﺿﺔ ﻭﻳﺘﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺃ ،ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺴـــﻄﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ
ﻓﻴﺴـــﺮﻗﻮﻧﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻛﻨﺰﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺃﺭﺿﺔ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺻﺪﺃ
ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ ﻭﻻ ﻟﺼﻮﺹ ﻳﺴـــﺮﻗﻮﻧﻬﺎ ،ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻛﻨﻮﺯﻛﻢ ﺗﻜﻦ
ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ« )ﻣﺘّﻰ  19 :6ـ .(21
™°VGƒàdG :á©HGôdG áª«≤dG

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺳــﺎﺱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎً ،ﻓﻨﺤﻦ ﻟــﻦ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮﻧــﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ
ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﻜﻲ
ﻧﺴﺎﻣﺢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻘﻨﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺐ ﻋﺪﻭﻙ ﻓﻬﺬﺍ
ﻟﻌﻤﺮﻱ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻮﺍﺿﻌﺎً ﺟﻤــﺎً ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻚ ﺑﺈﻳﺜــﺎﺭ ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ
ﻛﺒﻴــﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻣﻨﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻗﺪﺭﺍ
ً
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ً
ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ﺗﻌﻨﻲ
ﻋﻤﻼ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺍﺿﻌﺎً
ً
ً
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ » : 0ﺍﻋﺒﺪ ﺭﺑﻚ ﻭﻻ َﺗ ِﺪ ْﻥ ﻟﺴﻮﺍﻩ) «.ﻣﺘّــﻰ  ،(10 :4ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ  0ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺿﻊ،
ﻓﻔﻲ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ  18ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ» :ﺗﻮﺍﺿﻊ ،ﻭﺗﺐ
ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﻤﺎ ﺑﺪﺭ ﻣﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓـــﻲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﷲ«) .ﻣﺘّــﻰ » ،(17 :4ﻻ
ﺗﺤﺐ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻭﻻ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﻟﻨﻔﺴﻚ) «.ﻣﺘّﻰ » ،(23 :6ﻻ ﺗﺪﻉ ﺃﺣﺪﺍً
ﻳﻨﺎﺩﻳﻚ ﺑﺄﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﺇﻻ ﺍﷲ«.
)ﻣﺘّﻰ  8 :23ـ » ،(10ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺧﺎﺩﻣﻜﻢ ،ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻠﻴﻜﻮﻧـــﻮﺍ ﻋﺒﻴﺪﻛﻢ« )ﻣﺘّﻰ ،(26 :20
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ.
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ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑــﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺇﺻــﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴــﻦ ﻭﺍﻟﺤﺐ ﺣﺘﻰ
ﻟﻸﻋﺪﺍﺀ ﻭﺍﻹﻳﺜــﺎﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻘــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺧﻀﻮﻉ
ﻭﺗﻮﺍﺿــﻊ ﷲ ﻣﺎ ﻫــﻲ ﺇﻻ ﺃﻣﺜﻠــﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴــﻦ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﻜﺴﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤﺔ ﻭﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺇﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﷲ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ 0
ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻫﺎﺗﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺘﻴﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻫﻲ ﻭﺣﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻦ
ﺍﷲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻟﻴﻤﺎﺭﺳﻮﻫﺎ ﻭﻳﻄﺒﻘﻮﻫﺎ.
ﻓــﻲ ﺭﺳــﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻳﻘــﻮﻝ ﺑﻮﻟﺲ
áª«b ™°VGƒàdG ¿EG
ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﺨﺺ
»gh ,á«°SÉ°SCG á«ë«°ùe
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ» :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
»àdG º«≤dG πμd ¢SÉ°SCG
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺐ ﺧﺎﻟﺼﺎً ،ﺍﻛﺮﻫﻮﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺒﻴﺚ
Ék ≤HÉ°S ÉgÉfôcP
ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻮﺍ ﺑـــﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴـــﺮ ،ﺗﺤﺎﺑﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻜـــﻢ ،ﻭﻗﺪﺭﻭﺍ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴـــﻜﻢ،
ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺘﻮﺭ ﻳﻐﺰﻭ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ،ﻭﺣﺎﻓﻈﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺟﺬﻭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻣﺘﻘﺪﺓ ﻭﺫﻟـــﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻏﻤﺮﻭﺍ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻭﺑﺎﻟﺨﺸﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺗﺸﺎﺭﻛﻮﺍ
ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧـــﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﻀﻴﺎﻓﻴـــﻦ ،ﻭﺑﺎﺭﻛﻮﺍ ﻣﻦ
ﻳﻀﻄﻬﺪﻛﻢ ،ﺑﺎﺭﻛﻮﻫﻢ ﻭﻻ ﺗﻠﻌﻨﻮﻫﻢ ،ﺍﻓﺮﺣﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺭﻳﻦ ﻭﺍﻧﺘﺤﺒﻮﺍ ﻣﻊ
ﺍﻟﺒﺎﻛﻴﻦ ،ﻋﻴﺸﻮﺍ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎً ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺮﻳﻦ،
ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻧﻜﻢ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻐﺮﻭﺭﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﺯﻭﺍ
ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺸـــﺮ ،ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻻ ﺗﺜﺄﺭﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻳﺎ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ،ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﺍ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺮﺏ؛
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ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺏ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻧﺎ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺁﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄﺭ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺟﺎﺯﻱ؛ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻭﻙ
ﻓﺎﺳ ِﻘ ِﻪ ،ﻭﻻ ﺗﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮ؛ ﻭﻟﻜﻦ
ﺟﺎﺋﻌﺎً ﻓﺄﻃﻌﻤﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻄﺸﺎﻧﺎً ْ
ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ) «.ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ  9 :12ـ (21
ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ
ﻋﻴﺴــﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠّﻎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﷲ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻫﻮ ﺗﺠــ ﻞ ﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤﻨــﺎ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﺨﻔﻖ ﻓــﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒــﻪ ﺭﺑﻨﺎ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺑﻮﻟﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﻣــﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
»ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺷـــﺨﺺ ﻭﺍﺣـــﺪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ
ﻳﻔﻬﻢ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ،ﺍﻟﺠﻤﻴـــﻊ ﺃﻋﺮﺽ ﻭﺗﻮﻟﻰ ،ﻭﺑﺬﺍ
ﺃﺻﺒﺤـــﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣـــﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻻ ﺣﺘﻰ
ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﺗﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ،ﻭﺳﻢ ﺍﻷﻓﺎﻋﻲ ﻳﻘﻄﺮ ﻣﻦ
ﺷـــﻔﺎﻫﻬﻢ ،ﻭﺃﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﺗﻀﺞ ﺑﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ،ﻭﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺨﻄﻰ ﺇﻟﻰ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ،ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ،ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻭﻗﻌﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻭﻗﺼﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﷲ«) .ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ  9 :3ـ (18
ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻮﻥ ﺃﻧﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﺬﻧﺒــﻮﻥ ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻗــﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺴــﻨﺎ ﻓﻌﻠﻴﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ
ﺃﺧﻔﻘﻨﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠــﻮﺏ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﻨﺤــﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ﻣﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠــﻰ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺠﻴﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻮﻥ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻗﺪ ﺗــﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﺍﻷﺯﻣــﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ،ﻓﺒﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺷﻲﺀ
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ْﻳﻤ ِﻜﻨﻨﺎ ﻋﻤﻠــﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻠﻨــﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﺒﺔ ﺍﷲ
)ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ  .(8ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﺑﺘﻠﻘﻴﻨﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺣﻤﺘــﻪ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻟــﻜﻞ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻨﺎ؛ ﻓﺈﻥ
ﺷﻜﺮﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ
ً
ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﺎً ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺪﺍﺓ.
ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺧﻮﺓ ﻭﺃﺧﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻭﻧﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﻟﻨﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ
ﻧﻌﺒﺪ ﺭﺑﺎً
ً
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ.
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ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ا ﺧﻼﻗﻲ
ÖJÉµdG
…ô°UÉædG óªëe

■

ﻻ ﺗﻌﺴــﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ ﻳﻌﻴــﺶ ﻣﺄﺯﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻲ
ﺣﺮﺏ ،ﻣــﺄﺯﻕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻃــﺮﺡ ﺃﺧﻄﺮ ﺳــﺆﺍﻝ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ :ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ؟.
ﺑﻌﺒــﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ :ﻫﻞ ﻫﻲ ﺳــﺎﺋﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻔﻨــﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ؟ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸــﻘـﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﻨـﺎﺀ؟ ﻧﺤﻮ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ
ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ؟ ﻧﺤﻮ ﺻﺪﺍﻡ ﺑﺮﺑﺮﻱ ﺃﻭ
ﻧﺤﻮ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﻀﺎﺭﻱ؟ ﻧﺤﻮ ﺳــﺤﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ؟ ﻧﺤﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﺎﺷــﻤﺔ
ﺃﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻭﺍﻋﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﺴــﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻡ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ؟.1
 1ـ ﻓﻀﻴــﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺼــﺮ ،ﺟﻮﻟﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ،
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺴــﻦ ﺍﻟﺴــﻌﻴﺪ ،ﺣﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣــﺎﺫﺍ ﻗﺒﻞ
ﺹ ً ،166
ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ؟ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﻁ2005 ،1ﻡ ،ﺹ.5
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
■ ﺑﺎﺣﺚ
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ﻭﻻ ﺗﻌﺴــﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺇﺟﻤﺎﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺒﺐ  /ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ.
ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓــﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣــﻦ ﺍﻧﺨﻨﺎﻕ ﻭﺍﺿﻄــﺮﺍﺏ ﻭﻗﻠﻖ ﺣﻀــﺎﺭﻱ ﻳﻌﻮﺩ
ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻝ
ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ؛ ﺣﻴﺚ ﺿﺎﻗﺖ ﺭﻗﻌــﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺿﻴﻘــﺎً ،ﻭﺍﻧﻘﺒﺾ
ﺃﻓﻘﻬﺎ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ؛ ﺇﺫ ﺳﺎﺩﺕ
ﻓﻠﺴــﻔﺎﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒــﻲ ،ﻭﺗﺤﻂ ﻣﻦ
ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ،ﻭﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺧﻼﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻓﻄﺮﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻸﺧــﻼﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻕ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ.1
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎﺩﻱ ﺑﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ َﺗ َﺮ ﺩ ﺃﺧﻼﻗﻲ ُﻣ ْﺨ ٍﺰ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻛﻠﻴﻔﻠﻨﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗــﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺇﺫﺍ ﻟــﻢ ﻧﻜﻦ ﻭﺍﻋﻴﻦ
ﻓﺴــﻴﺬﻛﺮﻧﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻧﻨــﺎ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺇﻧﺴــﺎﻧﺎً ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻤﺮ...؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﺎﺋﺺ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ...ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺣﺎﻝ ...ﻭﺍﻟﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ«.2
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ »ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮﺝ ﻧﻴﻜﺴﻮﻥ« ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺎﺏ
ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺇﻧﻨﺎ
ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴــﻨﺎ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻤﺰﻗﻴــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﻭﻧﺼﻞ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻁ .1.ﺱ2000.ﻡ ،..ﺹ  113ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ
 2ـ ﺭﻳﻨﻴﻪ ﺩﻭﺑﻮ ،ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺹ ً .230
ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﻡ.ﺱ ،.ﺹ .7
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ﺑﺪﻗﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻨﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﻭﻣﺘﺎﻋﺐ
ﻛﺒﻴﺮﺓ«.1
ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺣﺎﻝ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﻋﻤﻘﺎً ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎ ًﻻ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ »ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻴﻄﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ:
»ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ،ﻭ»ﺳــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ«،
ﻭ»ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ« ،ﻭﺗﻠﻚ ﺳﻤﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺃﺳﺴﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺗﻌﻘﻴﻠﻪ ﺍﻷﺩﺍﺗﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗــﻮﺭﺙ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﺩﻋﺎﺗﻪ
ﺗﻌــﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻷﺯﻣﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺜﻠﺜﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺃﺳﺴــﻪ
ﻓﺘﻨﺎً ﺛﻼﺛﺎًّ ،
ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻀــﺎﺀﺍﺕ :ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪﻱ ،ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺎﺕ 2ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ«.3
:4¥ÓNC’G IOƒY

ﻭ»ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻼﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻋﻲ ﺃﺧﻼﻗﻲ
ﺧﺎﺹ ،ﺗﺠﻠــﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺷــﺘﻰ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳــﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻱ ،ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻁ1414 ،1ﻫـ1993/ﻡ ،ﺹ .19
»ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ« ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ،ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ» :ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ«.
ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤــﻦ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻁ2006 ،1ﻡ ،ﺹ  78ـ  84ـ  85ﺑﺘﺼﺮﻑ.
ﻟﻤــﺎﺫﺍ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧــﻼﻕ؟ ﻭﻣﺎ ﻣﻌﻨــﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻳﺠﻴﺐ ﻋــﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﺃﻧــﺪﺭﻩ ﻛﻮﻧﺖ ﺳــﺒﻮﻧﻔﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟــﻪ» :ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻋــﻦ »ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺧــﻼﻕ« ﺃﻭ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠــﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻓــﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨــﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺻﺎﻟﺤــﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﺫﻭﻳﻬــﻢ ﺃﻭ ﺃﺟﺪﺍﺩﻫــﻢ ،ﻓﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻧﻤﺎ
ﺗﺘــﻢ ،ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً »ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ« ،ﻟﻴــﺲ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻢ ﺣﻘﺎ ﺃﻛﺜــﺮ ﺻﻼﺣﺎً؛ ﺑﻞ ﻷﻥ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻏﺪﺕ ﺃﻛﺜــﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣــﺎﺩﺓ ﻟﺤﺪﻳﺜﻬﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴــﻌﻨﺎ ﻓــﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻻﻓﺘــﺮﺍﺽ ﺃﻧﻬﻢ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ...ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴــﺘﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬــﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻨﻬــﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺇﻟﻰ =

ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ا ﺧﻼﻗﻲ

ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺍﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻟﺠــﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺩﺳــﺎﺗﻴﺮ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴــﻖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻭﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ ،ﻓﺠﺮﻯ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ »ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ« ،ﻭ»ﺃﺧﻼﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ« ،ﻭﺃﺧﻼﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻹﻋــﻼﻡ« ،ﻭ»ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ« ،ﻭ»ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﻐﻞ« ،ﻭ»ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ« ،ﻛﻤﺎ
ﺍﺗﺴــﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻛﻞ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺴــﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻷﺧــﻼﻕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
= ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻭﻭﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ« .ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ؟« ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺴﺎﻡ ﺣﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻄﻴــﻦ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﻁ ،2005 ،1ﺹ  .19ﻭﻓﻲ ﺭﺻﺪﻩ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑــﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ» :ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫــﺮ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻓﻤﻨﺬ
ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺗﺮﺗﻔﻊ ،ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻄﺮﺡ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ« .ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻟﻠﺘﻄــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻄﺐ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ،ﻳﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،
ً
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸــﻜﻠﻪ ﺃﺳــﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ـ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ـ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺨﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺳــﺖ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﺪﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺎﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ...ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻀــﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺳــﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﺧﻼﻕ« .ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ« ،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺟﺪﺍ.
ﻁ ،2003 ،2ﺹ  35ـ  36ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻳﺴﻴﺮ ً
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ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ«.1
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﺘﺴــﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ؛
ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠــﺮﺩ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻋــﻆ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﺎً؛ ﺑﻞ ﻏﺪﺕ
ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ .ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﻭﺑﺎﺕ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎً ﻳﺴــﺎﺀﻝ ،ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﺇﺟﻤﺎ ًﻻ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ـ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ـ ﺗﺴــﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻭﺳﺘﻈﻞ ﺗﺸﻐﻞ
ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ـ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻭﺟﻮﻫﺮﻩ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﻬﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻋﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ.
ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻧﺠﺪ
ً
ﺃ ـ ﺍﻟﻤﻌﻮّﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ؟
ﺏ ـ ﻫﻞ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ؟
ﺝ ـ ﻫﻞ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻡ ﻧﺴﺒﻴﺔ؟
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻻﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺭﺅﺍﻫﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 1ـ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ :ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻡ.ﺱ ،.ﺹ .85
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ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﺑﻌﺒــﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ :ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳــﺎﺱ ﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻷﺧﻼﻕ؟ ﻟﻘﺪ ﺷــﻜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻷﻧﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ َﺑ ْﺤ ٌﺚ ﻓﻲ
ﺃﺻﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻫﻮ ﺗﺴــﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴــﻦ ﻣﺠﺎﻟﻴــﻦ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻜﻦ
ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺍﻵﺧــﺮ ،ﻭﻫﻤــﺎ ﻣﺠــﺎﻝ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﻓﻤــﺎ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠــﺬﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ـ
ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻏﺮﺍﺋﺰﻫﺎ ـ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎً؟ ﺃﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻴﻪ؟ ﺃﻡ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻋﻨﻪ؟
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ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ـ ﻛﻤﺎ ﺃﺳــﻠﻔﻨﺎ ـ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺩﺳﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻠﺴــﻔﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﺮﻳﺾ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﻴﻦ :ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻭﺣﺪﻳﺜﺎً.
ﺃ ـ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ:
ﺇﺫﺍ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻷﺑﺮﺯ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺃﻣﺜــﺎﻝ :ﺳــﻘﺮﺍﻁ » 469ﻕ.ﻡ« ،ﻭﺃﻓﻼﻃــﻮﻥ » 427ـ  347ﻕ.ﻡ«،
ﻭﺃﺭﺳــﻄﻮ » 384ـ  322ﻕ.ﻡ« ـ ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﺪ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻭﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ
ﻭﻋﺪﻭﻩ
ﻣﺠﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،
ً
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻭﺑﻴﻦ
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دراﺳــﺎت

ﺍﻟﺤ َﺴــﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ »ﺇﻣﻴﻞ ﺑﻮﺗﺮ«
َ
»ﻭﻟﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪُ :
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺳﻘﺮﺍﻁ
ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻫــﺬﺍ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌــﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ ،ﻟﻘــﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠــﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺬﻫــﺐ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﺯﻩ
ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.
ﺇﺫﺍ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘــﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ً
ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ«.1
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭﺃﺭﺳﻄﻮ ـ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ـ
ً
ﻓﻌﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﺳﻘﺮﺍﻁ 
ﻭﻗﺪ ﺳــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻬﻢ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،
ﻓﺄﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫــﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺩﻓﺎﻋﺎً
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ) 1724ـ 1804ﻡ(؛ ﺇﺫ
ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ »ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ« ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪﺍﻥ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ...ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ،
ﻭﻳﺮﺗﻌﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻭﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺳــﺘﻴﻘﻈﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻴﻮﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻨــﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ـ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ـ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺗﻤﺜﻼ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ«.2
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻰ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻁ. 1.ﺱ 1953.ﺹ.73.
 2ـ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ 1976 ،ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﺹ.39.
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ﻣﺼﺪﺭﺍ
ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺭﺽ ﻛﺎﻧﻂ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ً
ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺣﺲ ﺃﻭ ﺷــﻌﻮﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺘﻪ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻻ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ«.1
ﻣﺼﺪﺭﺍ
ﻭﻛﻤﺎ ﻋﺎﺭﺽ ﻛﺎﻧﻂ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ً
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﺃﻥ
ﻭﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻸﺧﻼﻕ ،ﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻢ
ً
ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻭﻗﺪ ﺩﻋﻢ
ُ
ﺍﻟﻤﺆﺳــﺲ ﻟﻠﻘﻴــﻢ ﻭﺍﻷﺧــﻼﻕ؛ ﻓﻈﻬﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ »ﺑﻤﺒﺪﺃ
ﻭﻋﺪﻭﻩ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ،
ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺠﺪ ﺍﻟﻌﻘــﻞ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ،
ً
ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﺤﺴــﺐ ،ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ »ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ« ﻣﻦ ﻛﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ
ﺃﺩﺍﺓ ﻳﺴﺘﺮﺷــﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺳﻌﻲ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺨﻄﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄﺳﺎﺱ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ـ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻭﺣﺪﻳﺜﺎً ـ ﻫﻮ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ.
ﺏ ـ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻘﺪ ﺃﺛﻴﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺛﻴﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﺄﺛﺎﺭﺕ ﺟــﺪﺍ ًﻻ ﺻﺎﺧﺒﺎً ،ﻭﻧﻘﺎﺷــﺎً ﻋﻨﻴﻔﺎً،
 1ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.39.
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ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻬﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻓﺘﻌﺪﺩﺕ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻨﺎ ،ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﻮﺍ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ:
 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ.ﺍﻟﺴﻨﺔ.
 ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺮﻯ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ» ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺑﻤﺒــﺪﺃ» :ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺴــﻤﻊ« )ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴــﻤﻊ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ(.
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺇﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻼ ًﻻ
ﻭﺃﻫﻞ 
ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻗﺒﻴﺤﺎ«1.
ً
ً
ً
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻗﻔﺖ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻳﻤﺠﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ.
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘــﻞ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺷــﺎﻋﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ 
ﺫﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻫﻮ ،ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺧﻼﻕ ـ ﻋﻨﺪﻫﻢ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻉ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻟﻨﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؟
»ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻹﺣﺴــﺎﺱ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺑﺎﻟﺸــﺮ< ❁ : 9 8 ﴿ :
= >﴾.2
 1ـ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺎﺑــﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑــﺮﻱ :ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ ،ﺍﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ .ﻁ.1
ﺱ2002.ﻡ .ﺹ.113.
 2ـ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ 7 :ـ .8
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ﻭﺯﻭﺩﻫﺎ ﺑﺒﺼﻴﺮﺓ ﺃﺧﻼﻗﻴــﺔ.1﴾È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À﴿ :
ﻭﻫﺪﻯ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘــﻲ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠــﺔm ❁ k j i h ﴿ :
 ،2﴾q p ❁ nﺣﻘــﺎً ﴿ & ' ( )﴾3؛ ﻭﻟﻜــﻦ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺃﻫﻮﺍﺀﻩÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :
.4﴾É È Ç Æ ❁ Ä
ﻓﻔﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﻮﺓ ﺑﺎﻃﻨﺔ ،ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺤﻪ ﻭﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺣﺴﺐ؛
ﺑﻞ ﺇﻧﻬــﺎ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨــﻰ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﺮﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﻌــﻞ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ.
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺿﻲﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﺍﻟﻌﻘﻞ؟!
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﻞ؟
ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ،ﺫﻟﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ.
ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ـ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ـ
ً
ﻋﻨﻪ »ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ« :ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺣﻰ« ،ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺴــﻴﺮﺍﻥ ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ.5﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺴﻴﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ
ﻧﻮﺭﺍﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.6﴾Â Á À ﴿ :
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ 14 :ـ .15
ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﺍﻵﻳﺎﺕ 8 :ـ 10
ﻳﻮﺳﻒ ،ﺍﻵﻳﺔ.53 :
ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ :ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ 40 :ـ .41
ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﺍﻵﻳﺔ.10 :
ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﺍﻵﻳﺔ.35 :
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ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻫﻨﺎ ﺇﺷــﻜﺎﻝ ﻣﻔﺎﺩﻩ :ﻫــﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ُ
ﻣﺼﺪﺭﻳــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻸﺧــﻼﻕ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ؟ ﻛﻼ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻷﺣــﺮﻯ ﻧﺮﺍﻫﻤﺎ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﻴﻦ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘﻼﻥ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﻰ ﻳﻨﺒﺜﻘﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ
ﻭﺍﺣﺪ ﻫــﻮ ﺍﷲ  ، 8ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺨﺮﺝ
ً
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺷﺪﻧﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻄﻦ.
ﻓﺒﺪﻻً ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤــﺾ  ،Raison transcendentaleﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :ﺍﻟﻌﻘــﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ  ،Raison transcendanteﻭﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺗﺠﺮﻳــﺪ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺫﻫﻨﻲ ،ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻧﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘــﻞ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﻟﻬﻲ« ،ﻓﻨﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻭﻳﻜﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ.
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍ
ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﺧﻀﻮﻋﺎً ﻣﺤﻀــﺎً ،ﻭﻻ
ً
ﻣﻄﻠﻘــﺎً ،ﻫﻲ ﻫــﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﻭﻗــﺖ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗــﻒ َﻋ ْﺒ ٍﺪ
ﻣﺴﺘﺮﻕ ،ﻭﻻ ﻣﻮﻗﻒ ﺳــﻴﺪ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻌﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻗﺪ
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ »ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ـ ﺃﻭ ُﻗ ْﻞ» :ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ« ـ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺗﻴﻦ«.1
ﻭﺑﻬــﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﺎﺩﺍ،
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻉ ،ﻭﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟــﺪﺍ ًﻻ ً
ﻭﺳــﺘﻈﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻭﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ :ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ.10.ﺱ1998 .ﻡ ﺹ 27.ـ  36ـ  133ـ .134ﺑﺘﺼﺮﻑ.
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ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ؛ ﺟــﺎﺀﺕ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫــﺬﻩ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀــﺎً ،ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺷــﺪﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣــﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ »ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ« ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴــﻴﺎﺩﺓ
ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻓﻠﺴﻔﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ:
kGô«NCG êôîf ¿CG Öéj
 ﺍﺗﺠــﺎﻩ ﻋﻘﻠﻲ ،ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲƒg ¬fÉëÑ°S ˆG ¿CÉH
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻛﺎﻧﻂ.
≈dEG Ék ªFGO Éfó°Tôj …òdG
Ée ,»bÓNC’G ÉæÑLGh
 ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﺠﺮﻳﺒــﻲ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔø£H Éeh ¬æe ô¡X
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﻫﻮﺑﺰ،
ﻭﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ...،
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ.
* ﺣﻴــﺚ ﺍﻋﺘﺒــﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠــﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻓﻄﺮﻳﺔ؛ ﺇﺫ
ﻣــﺰﻭﺩﺍ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺴــﻴﻄﺔ
»ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪ
ً
ﻣﺒﺎﺷــﺮﺍ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺗﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﺤﺪﺱ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎً
ً
ﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﻙ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ«.1
 1ـ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ.1.ﺱ1980ﻡ ،ﺹ.23 .
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ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺰﻭﺩﺍ ﺑﺄﺧﻼﻕ
ﻣﻐﺮﻭﺳــﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻄــﺮﺓ ،ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻭﺍﻟﺤﻖ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ.
* ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ :ﻓﺈﻧﻬﻢ ـ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ـ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎﺀ »ﺭﻓﻀﻬــﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻭ ًﻻ...
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻫــﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﻴــﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜــﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ؛ ﺇﺫ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﻜﺘﻨﻒ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ«.1
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺟﻮﻥ ﻟــﻮﻙ ) 1632ـ (1704؛ ﺇﺫ ﻳﻘــﻮﻝ »ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻗﻮﻳﺎً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ً
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔــﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺃﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻣﻨﺬ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ...ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻷﻗﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﺬﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻦ ﻟــﻪ :ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﻜﻨﻬﻢ
ﺃﻥ ﻳﺼﻠــﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﻄﺮﻳــﺔ؛ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ...ﺇﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴــﺖ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺃﻭ ًﻻ ﻷﻧــﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ
 1ـ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ :ﺃﺳــﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ .ﻁ .3 .ﺱ1979 .ﻡ.
ﺹ .426 .ﺑﺘﺼﺮﻑ.
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ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺩﻧﻰ ﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻜﺮ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﻛﺎﻑ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ«.1
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ـ ﻭﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﻴﻦ ـ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﻄﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺛــﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻬﺎ؛ ﺇﻧﻤــﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎً ﻋﻤﻴﻘﺎً
ﻭﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ.
ً
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴــﺐ ﻓﻲ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ،ﻳﻘﻮﻝ
ﺃ .ﺟﺎﻛﺎﺭﺩ » :A. JACCARDﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻲ ،ﺻﻨﻔﻲ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ،
ﺻﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻧﺎ ﻃﻔﻞ ،ﺃﻭ ﻫﺬﻩ
ﻟﻮﻥ ﺑﺸﺮﺗﻲ ،ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﺃﺳﻲ ،ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُ ُ
ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳــﻤﺎﺕ ﺫﻛﺎﺋﻲ« ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ:
• ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻣﻲ ﻧﺼﻔﻪ
ﻟﺪﻱ.
ﻭﺃﺑﻲ ﻧﺼﻔﻪ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻄﺮﻱ ّ
• ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻟﺪﻱ.
ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ...ﺃﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﺴﺐ ّ
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻐــﺮﻱ ﺃﻥ ﻧﺘﺴــﺎﺀﻝ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳــﻬﺎ ﻫﺎﺗﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ :ﻣــﺎ ﻫﻲ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ؟ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ
ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﺻﻨﻔﻲ ﺍﻟﺪﻣــﻮﻱ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻄﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ً
ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ ﻗﺪ ﻭﻟﺪﺗﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ
 1ـ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ،ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﺹ.12.
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ﻟﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻼﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﻣﺸﻜﻼ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﻓﻄﺮﻱ ﻭﻣﻜﺘﺴﺐ( ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ
ﻭﻓﻌﻼ ،ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ
ً
ً
ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ؛ ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻤﺎ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺮﻑ »ﺍﻟﻮﺍﻭ« ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﻣــﺰ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻫــﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻛﻤﻴﻦ،
ﺳــﻴﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺗﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻫﺎﺗﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﻨﺎ ـ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺰﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺇﻥ ِﻓ ْﻜﺮﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺏ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻟﻔــﺎﻅ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻨﻤﺎﺫﺝ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺳــﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺳﻪ.1
ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺳــﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ؛ ﺇﺫ ﻧﺠﺪ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎً
ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻔﻄﺮﻳــﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﺎً ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ـ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ـ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻔﻄﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ـ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭﻭﻥ
ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:
ﺍﻟﺨﻠُــﻖ ﻫﻮ ﺻــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻫﻮ ﺻــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
»ﺃﻥ ُ
ﻓﺎﻟﺨﻠﻘﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫــﺮﺓ ﻻ ُﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺮ ﻻ ﻳﻘــﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ
1ـ
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ﻗﺼﻴﺮﺍ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻳﻘﺪﺭ
ﻃﻮﻳﻼ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﻧﻔﺴــﻪ
ً
ً
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ«.1
ﻓﺤﻈــﻮﻅ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴــﺐ ﻫﺬﺍ
ﺣﻈﻮﻅ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﻈﻮﻇﻬﻢ ﺍﻟﺠﺴــﺪﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻔﺎً،
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ٌ
ﻭﻧﺤﻼ ،ﻭﺻﺤ ًﺔ ﻭﺳــﻘﻤﺎً ،ﻓﺤﻈﻮﻇﻬﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ
ﻭﻗﺼﺮﺍ ،ﻭﺑﺪﺍﻧــ ًﺔ
ﻭﻃــﻮ ًﻻ
ً
ً
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺣﻈﻮﻅ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ
ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
* ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔ ،ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻧــﻪ »ﻟﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻟﺒﻄﻠﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻆ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﺎﺕ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻣﻤﻜﻦ؛
ﺇﺫ ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻴﺤﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺲ ،ﻭﺍﻟﻜﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺮﻩ ﺍﻷﻛﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻭﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ،
ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻸﺧﻼﻕ«.2
ﻭﻣﻦ ﺃﻧﺼــﺎﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ »ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ؛ ﺇﺫ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔ :ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ـ ﻣﺘــﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﻠﻖ
ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺧﻠﻘﺎً ،ﻭﻣﺘﻰ ﺻﺎﺩﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﺻﻞ ـ ﺃﻥ ّ
ﺧﻠﻖ ،ﺇﻣﺎ ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻗﺒﻴــﺢ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺇﻟــﻰ ﺿﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻠﻖ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻞ ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻦ ﺧﻠ ٍﻖ ﻣﺎ ﺻﺎﺩﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ .ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺯﻣﺎﻧﺎً
ً
ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ«.3
ً
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ :ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻁ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺩ.ﺕ .ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺝ ﺹ30.
 2ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ :ﻡ.ﺱ ،ﺝ .3.ﺹ61.
 3ـ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ،ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ،ﺣﻘﻘﻪ ﻭﻗــﺪﻡ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺁﻝ ﻳﺎﺳــﻴﻦ.
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ .ﻁ .1.ﺱ .1985.ﺹ 55.ـ .56
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ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻳﺠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ! ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺩﻟّﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺻــﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ،ﻭﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻔﺎﻭﺗﻮﻥ ﻓــﻲ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ،ﻭﺩﻟﺖ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠــﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ.
ﻓﻤﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ! ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺎﻗﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺭﺃﻳﻬﻢ
ﻗﻮﻟﻪ» :ﺇﻥ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻣــﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺠﺎﺀ ﺑﻨﻮ ﺁﺩﻡ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳــﻮﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺴــﻬﻞ
ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ،ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺚ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ« .1ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎً» :ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺴــﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ
ﺃﺧﻼﻗﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺃﺭﺯﺍﻗﻜﻢ«.2
ﻭﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺘــﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ
ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ» :ﺣﺴــﻨﻮﺍ ﺃﺧﻼﻗﻜﻢ« ،3ﻭﻗﻮﻟﻪ !» :ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ ﻳﻌﻔﻪ
ﺍﷲ ،ﻭﻣﻦ ﻳﺴــﺘﻐﻦ ﻳﻐﻨﻪ ﺍﷲ ،ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺼﺒﺮ ﻳﺼﺒــﺮﻩ ﺍﷲ« ،ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺮ:
»ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻢ« ،ﻓﺪﻟﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻛﺘﺴــﺎﺏ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ.
ﻭﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻧﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻄﺮﻳ ٌﺔ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺔ،
ﻓﺒﻌﺾ ﺃﺧــﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻄﺮﻳﺔ ،ﺗﻈﻬــﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔ
ﺗﺎﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ »ﺍﻷﺧﻼﻕ ً
 1ـ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ.
 2ـ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ.
 3ـ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ،ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺋﻪ.
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ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺑﻤﺸــﺎﻫﺪﺓ
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ،
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻔﻄﺮﺓ،
ً
ً
ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬــﻢ ،ﻭﻫﻢ ﻗﺮﻧﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺇﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻼﺡ؛
ﺇﺫ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻳﺴﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎً«.1
ﻭﻋﻠﻴﻪ »ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻫﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬــﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻈﺎﻓــﺮ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﻻﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻴﻜﻤﻞ
ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﻭﻳﺤﻤﻲ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ«.
ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﺑﺈﺷﻜﺎﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ
ﻫﻮ ﻫﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ َﺧﻴﺮ ُﺟ ِﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ
ﺷﺮﻳﺮ ﻣﺠﺒﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸــﺮ؟ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻭﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻛﺎﺧﺘﻼﻓﻬــﻢ ﺣﻮﻝ ﻛــﻮﻥ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺃﻡ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ.
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IóM ≈∏Y ÖÑ°S

ﺧﻴﺮﺍ ﻣﺤﻀﺎً ﺑﻔﻄﺮﺗﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ َﻋ ﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ً
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮ ًﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﺮﺃﻯ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﻴّﺮﺓ ﻭﺑﺮﻳﺌﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻳﻪ ﺭﻭﺳﻮ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺘﻘﺪﻩ
ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻫﻮﺑﺰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺮﻳﺮ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ،
ﻫﺬﺍ ﻣــﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﻮﺑﺰ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺫﺋﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ،
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﻮﺑﺰ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻓﻄﺮﺗﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﻼﺙ ﺧﺼﺎﺋﺺ :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
 1ـ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻡ.ﺱ ،.ﺝ .3.ﺹ.65.
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ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ .ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﺤﺬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ.
ً
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ.
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺷــﺮﻳﺮ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﻳــﻦ ﺍﻟﺮﺃﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ؛ »ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ
ﺷﺮﺍ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻼ ﻧﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮﻩ« ،ﻭﺑﻄﻼﻥ
ﺗﺨﻴﻴﺮﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ً
ﺍﻟﻤﻮﻗﻔﻴﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ،ﻭﺇﻻ »ﻟﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ،ﻭﻟﻤﺎ
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ،ﻭﻟﻤــﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ
ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺟــﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ...ﻭﺣﻜﻤــﺔ ﺍﷲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻮﻣﺎ ﻭﻟﻠﻨــﺎﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻌﻤﻞ
ﻭﺍﺳــﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﻤــﻞ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﻌــﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﺔ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ«.1
)(3
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ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺒﻲ ﻣﻔﺮﺩﺗﺎﻥ ﺷــﺎﺋﻌﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﻳﻌﺮﻑ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻼ ﺣﺪ ﻭﻻ ﺗﺨﻮﻡ ،ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ
ﺳــﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨــﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻜﺲ
ﺫﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﻧﺴﺒﻴﺔ.
 1ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ،ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﺔ،
ﻗﻄﺮ .ﺱ .18.ﻁ .1.ﺭﻣﻀﺎﻥ 1419ﻫـ ،ﺹ.23.
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ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻄــﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﺳﺘﺸــﻜﺎ ًﻻ ﺿﻤــﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺚ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
»ﻧﺴــﺒﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ« ،ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ـ ﻛﺴــﺎﺑﻘﺘﻴﻬﺎ ـ ﻧﻘﺎﺷﺎً
ﺣﺎﺩﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ً
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ،
ﻧﺠﺪ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺑﺎﺭﺯﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ:
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴــﻤﻴﺘﻪ »ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ«ّ ،
ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﻭﻣــﻜﺎﻥ ،ﻭﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴــﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ« ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﺑﺸﺮﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ،
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ،ﻟﺪﻳﻬﻢ »ﻋﻤﻰ
ﺧﻠﻘﻲ« ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻄﻌــﻦ ﻓﻲ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ ﻭﺑﺼﻴﺮﺗﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻘﻴــﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻻ ﺗﺘﻐﻴــﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻔﺎﻭﺗــﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻟﻬــﺎ ﻭﺑﺼﻴﺮﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ،
ﻣﺜﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻭﺟﻬﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ
ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ً
ﺍﻷﻭﻗــﺎﺕ ـ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﻋــﺪﻡ ﻧﻀﺠﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ
ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﺘﻬﺎ«.1
ً
ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﻧﻂ ﻓﻲ »ﻣﺬﻫﺒــﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ«؛ ﺣﻴﺚ
ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﻢ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ.
 1ـ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ،ﻡ.ﺱ .ﺹ.67.
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ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ـ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘــﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻳﻌﺪ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗﺪ ّ
ـ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ـ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺃﻭ ﺣﺴــﻨﺎً ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻭﻣــﻜﺎﻥ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﻃﺌﺎً ﻭﻗﺒﻴﺤﺎً ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ.
ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﺌــﺎﺕ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ» ،ﻓﻠﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎً
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺔ« ،1ﻭﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ،ﻓﻬﻲ »ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻭﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻤــﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻐﻴﻴــﺮ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭﻫــﺎ ﻭﺗﻐﻴﺮﻫﺎ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ«.2
ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺃﻭﻛﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ )ﺕ1857.ﻡ(،
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻣ ﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ:
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺔ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣــﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻄــﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ.
 1ـ ﻓﻮﺯﻳﺔ ﺩﻳﺎﺏ :ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ .1ﺱ2003.ﻡ .ﺹ.61.
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.65.
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻔﻌﻲ .ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻭﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ً
ﻋــﺪﻭﺍ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﻣﻊ ﻫﻮﺑﺰ ،ﻭﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ،ﻭﺟﻮﻥ ﺍﺳــﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ 
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺧﻄﺄﻫﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻃﻼ.
ﺧﻴﺮﺍ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﺪ ﺧﻠﻘﺎً ﻭﺳﻠﻮﻛﺎً
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻔﻌﺎً
ً
ﻓﺎﺿﻼ ﺃﻭ ً
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮﺍ ّ
ﻳﻘﻮﻝ »ﺩﻳﻮﻱ ﻭﻫﻤﺒﺮ«» :ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺮ
º«≤dG ∞∏àîJ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻏــﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴــﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴــﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ
øeR øeh áaÉ≤K øe
ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ )ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺣﺪﻫــﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ(
∞∏àîJ »¡a ,øeR ≈dEG
ﺃﻧــﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﺤــﺮﺏ ،ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜــﺄﺭ ،ﻭﻗﺘﻞ
™ªàéªdG »a ô«¨àJh
óMGƒdG
ﺃﺳــﺮﻯ ﺍﻟﺤــﺮﺏ ،ﻭﺍﺣﺘــﻜﺎﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴــﺔ ﻷﺭﺽ،
ﻭﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳــﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻜــﻮﻥ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً
ﻓﻴﻬــﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻗــﺮﺭﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺫﻟﻚ،
ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﺇﺫﻥ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ
ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ«.1
ﺇﺫﻥ »ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺳــﺪﺓ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺪﺭﺟــﺔ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ
ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ«.2
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼــﺪﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋــﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮﺍﺋــﺪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻧﻴﺌﺔ ﻭﺳــﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ
ﺿﺌﻴﻼ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤــﺎﻝ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻣﻌﺘﺒــﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻪ
ً
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﻧﻬﺎ.
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ.Dewe Humaler : the Develo :
 1ـ ﻓﻮﺯﻳﺔ ﺩﻳﺎﺏ ،ﻡ.ﺱ ،ﺹً .68.
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ.Pneutop Human Behavior. p.713 - 729 :
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹً ،65.
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ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﺤــﻆ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻐــﺮﺏ »ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ« ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻨﺴــﺒﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺒﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ؛ ﻟﺘﻐــﺪﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ،
ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ...ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﺮﺡ
ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺑﻤﺼﺪﺭﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟــﺢ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﴿ ،1﴾m l k j i h gﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻷﺧــﻼﻕ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ.
ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ »ﻧﺴــﺒﻴﺔ« ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً،
ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗــﻮﺓ ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﻭﺛﺒﺎﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﺑــﺎﷲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ـ ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ »ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜــﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴّﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻳﺤﺪﺛﺎﻥ
 1ـ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ،ﺍﻵﻳﺔ.9 :
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ﺃﺛﺮﺍ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ؛ ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻮﻡ
ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣــﻦ ً
ﻣﺠﺮﺩ ُﻣ ُﺜﻞ ﺳــﺎﻣﻴﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴــﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎً،
ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴــﻨّﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ
ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺟﺒــﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺮﻛﻮﺯ ﻓــﻲ ﻃﺒﻌﻪ ﻭﻣﺰﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺷــﺮ ،ﻭﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔMorale, Moers, :
 Customsﺗﺮﺟــﻊ ﻛﻠﻬــﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻌــﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻌــﺎﺩﺍﺕ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮ ﻭﻻ ﺑﺪ«.1
:áªJÉN

ﺍﻷﺧﻼﻕ 2ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ،
ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻛﺎﺋﻦ ﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﺇﻥ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺗﻪ ﻋــﻦ ﺃﺧﻼﻗﻪ ،ﻭﻣﻊ ﺃﻥ
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺗﻨﺒﺌﻮﺍ ﺑﺎﻧﺤﺴﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺮﻙ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ؛ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺇﺛــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌــﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﻫﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻖ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺗﺴﻮﺩﻩ 
ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟ ﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ.

 1ـ ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ،ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻣﻨﺸــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺴﺴــﻜﻮ،
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .ﻁ .1.ﺱ1414.ﻫـ1993 .ﻡ .ﺝ .1ﺹ.17.
ﻓﺴــﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ ﺍﻟﺨﻠُــﻖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 2ـ ﻭﻋﻨﺪﻧــﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ّ
﴿ ﴾n m l kﺑﺎﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ2002 .ﻡ .ﺝ .9.ﺹ.444.
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دمج المسلمين في المجتمعات
األوروبية بين رؤيتين
عواد علي خ�ضير

■

مقدمة

أصبح وج��ود المس��لمين اليوم ف��ي أوروبا
جزءا من النسيج االجتماعي لسكان القارة،
ً
جزءا ال يتجزأ
وثمة أجيال ُولدت وعاش��ت وأضحت
ً
من المجتمعات األوروبية ،الت��ي يتجه معظمها إلى
الش��يخوخة ،في حين أن أغلبية المس��لمين هي من
جيل الش��باب الذين ال ب��د أن تقع عل��ى عاتقهم
مس��تقبال مهم��ات ومس��ؤوليات كثي��رة داخل هذا
ً
المجتم��ع .1وقد ب��ات الوجود اإلس�لامي المتنامي
ظاه��رة معترفاً بها على نحو
داخل هذه المجتمعات
ً
 1ـ عدنان برجي« ،مستقبل المس��لمين في أوروبا» ،موقع مجلة النبأ
اإللكتروني ،www.annabaa.org :العدد  70أيار .2004
■

باحث في المعهد الملكي للدراسات الدينية ،األردن.
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غير مسبوق ،وأصبح المسلمون يشكلون أقلي ًة ديني ًة تأتي في المرتبة
الثانية بعد المسيحية في كثير من الدول األوروبية.
وزاد من االهتمام بالظاهرة اإلسالمية في أوروبا ـ كما يرى بعض
حدوث تغير نوعي كبير في
المهتمين بالشأن اإلس�لامي في الغرب ـ
ُ
الوجود اإلس�لامي في تلك القارة ،كان أبرز مظاهره انتقال الهجرة
الحديثة المؤقتة للمسلمين إلى هجرة دائمة ،وتغيّر نوعية المهاجرين
من العمال البسطاء إلى هجرة العقول والكفاءات ،إضاف ًة إلى مظهر
مهم يتمثل في دخول أعداد كبيرة من األوروبيين اإلس�لام ،وانتش��ار
اإلسالم في طبقات مختلفة من المجتمع ،وعدم اقتصاره على إسالم
بعض أفراد النخبة األوروبي��ة .ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن
عدد المس��لمين في الدول األوروبية مجتمع��ة ،وال عددهم في دولة
مؤخ��را عن أنّ عدد
معينة ،فقد كش��فت دراس��ة أجريت في ألمانيا
ً
المس��لمين في أوروبا مجتمع ًة يصل حالياً إلى نحو  53مليون نسمة،
من بينهم نحو  16مليون مسلم يس��كنون في دول االتحاد األوروبي1؛
أي ما نس��بته  %6من مجموع س��كان أوروبا الذي يبلغ  705ماليين
نسمة.
وبانضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي س��وف يبلغ عدد مس��لمي
أوروبا نحو  119مليون نسمة ،أي ما يوازي نحو  %15.4من إجمالي
عدد سكان القارة األوروبية.
وقد نتجت عن ظاهرة تنامي عدد المس��لمين ف��ي أوروبا قضية
كبيرا من
حي��زا
اندماجهم ف��ي مجتمعاتها ،واحتالل ه��ذه القضية
ً
ً
اهتمام حكومات االتحاد األوروبي والمسلمين على حد سواء.
 1ـ موقع مفكرة اإلسالم اإللكتروني:
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تحدّ يات االندماج

تواجه قضية اندماج المسلمين في المجتمعات األوروبية ـ وخاص ًة
بع��د تفجيرات الحادي عش��ر م��ن س��پتمبر /أيلول ع��ام  2001في
الواليات المتحدة ،وما تالها من تفجيرات في إس��بانيا وبريطانيا ـ
تحديات ومعوقات عديدة .وتحقيقاً للموضوعية في الكش��ف عن هذه
التحديات والمعوقات سيعتمد البحث على تقارير أصدرتها مؤسسات
أوروبية ،وأخرى إسالمية.
يش��ير تقرير أصدره اتحاد هلس��نكي العالمي ،سنة  ،2005عن
المس��لمين كضحايا لعدم التس��امح والتمييز في االتح��اد األوروبي
منذ اعتداءات الحادي عش��ر من س��پتمبر /أيلول إلى أن المسلمين
في أوروبا ال يعيش��ون في جماعات موحدة ،وما يميز هذه الجماعات
أنها ليست متجانس��ة ،بل لها خلفيات عرقية وثقافية ولغوية وأخرى
اجتماعية متباينة ،وه��ي تنتمي إلى مذاهب إس�لامية مختلفة .لكن
رغم ذلك ثمة صفات مش��تركة تجمع بين الجاليات اإلس�لامية في
مجتمعات االتحاد األوروبي ،منها أن متوس��ط أعمار أفرادها أقل منه
لدى الفئات األخرى من الس��كان ،وأنهم يعيشون في ضواحي المدن
أو في مراكز التجمع الس��كاني الكبرى ،وقد يتصاعد عددهم بسبب
ارتفاع معدل الموالي��د بينهم .كما أن دول االتحاد األوروبي ليس��ت
متجانس��ة في تعاملها مع مواطنيه��ا المس��لمين ،أو المقيمين فيها،
وتوجد فروق كبيرة فيما يتعل��ق بالحقوق المدنية ،فبينما نجد نصف
المس��لمين في فرنس��ا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا يحملون جنسيات
تلك البالد ،نجد نس��بة من يحملون الجنسية األلمانية والدانماركية
منهم يقل ع��ن عش��رين بالمائة ،وبذل��ك فإن االعتراف الرس��مي
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باإلسالم ،واكتس��اب الجنسيات يش��كالن أهمية كبرى في عالقة كل
من هذه الدول مع المسلمين المقيمين فيها.
ويبيّن التقرير أن المناخ االجتماعي الذي يعيش فيه المس��لمون
ف��ي الدول التي ج��رى عليها البحث قد س��اء منذ أح��داث الحادي
عشر من س��پتمبر /أيلول ،وأن األحكام المسبقة وألوان التمييز تجاه
المس��لمين ق��د ازدادت أيضاً؛ بل أصبح «مس��موحاً» ف��ي بعض دول
االتحاد األوروبي بـ «مواجهة المس��لمين بالعداء واستخدام التعبيرات
المعادية ضدهم» ،رغم أن المحاكم كانت لها بالفعل يد في الدفاع
عن حقوق المسلمين.
وقد ش��كّل نجاج األحزاب اليمينية األوروبية الجديدة والمعادية
كبيرا أم��ام األقليات
لألجان��ب بعد أحداث س��پتمبر  /أيلول تحدي��اً
ً
العرقية والدينية وحتى الديمقراطية السياس��ية األوروبية .وأكثر مما
يعاني منه المس��لمون ه��و أن بالغة تلك األح��زاب ال تتضمن فقط
تخويفاً من األجانب؛ ولكنها معادية لهم أيضاً ،كما ساعدت «الحرب
ضد اإلرهاب» تلك األح��زاب المتطرفة في ط��رح مضامين تعصبية
ومعادي��ة لألجانب ف��ي الصحف اليومي��ة ،وذلك بتعبي��رات معادية
للمسلمين وإصدارهم أحكاماً مسبقة ضد األجانب.
وينتهي تقرير اتحاد هلسنكي العالمي إلى التأكيد على استحالة
وج��ود وصفة س��حرية قد تس��اعد في التغل��ب على عدم التس��امح
والعنصري��ة ،وفي الوق��ت عينه عل��ى الصعوبات الت��ي تواجه قضية
االندماج ،التي لن يكتب لها النجاح بالمجهود الفردي.1
 1ـ عالء الحمارنة« ،تقرير اتحاد هلسنكي العالمي» ،موقع قنطرة اإللكتروني:
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وفي ع��ام  2006اته��م تقرير ص��ادر عن هيئة حقوق اإلنس��ان
التاب��ع للمفوضية األوروبية الدانم��ارك ودو ًال أوروبي��ة عدة بانتهاك
حقوق المس��لمين ،إضافة إلى الالجئين والمهاجرين الذين يعيشون
في تلك الدول ،وأورد التقرير أن الدانمارك تمارس كافة األس��اليب
ض��د المواطنين غي��ر األوروبيي��ن وحت��ى الدانماركيي��ن من أصول
فضال عن
أجنبية ،خصوصاً في أماكن عمل المسلمين وفي مساكنهم،
ً
العقبات التي تواجه المسلمين الصوماليين منهم ،فهم األكثر تعرضاً
لتلك الممارسات العنصرية عند ارتيادهم لبعض األماكن العامة مثل
المطاعم والمحالت التجارية.
من أبرز األساليب العنصرية التي تمارسها السلطات الدانماركية
ض��د الالجئين المس��لمين ـ حس��ب التقرير ـ عدم االعت��راف بهم
بوصفهم ديان ًة ،وعدم الس��ماح لهم بإنش��اء مس��اجد ،ومنعهم من
ارتي��اد مطاعم وأماكن عامة وعدم التس��امح معه��م ،وإقرار قوانين
مجحفة بحقه��م ،وآخرها قان��ون مكافح��ة اإلرهاب ،الذي يس��قط
الجنسية الدانماركية عن كل شخص يحمل جنسيتين ويدان باإلرهاب
داخل الدانمارك أو خارجها ،وفرض قيود على ارتداء الحجاب وأكل
اللحوم الحالل ،وكذلك منعهم من بناء مقابر خاصة بهم؛ فالمسلم
إذا توفي ف��ي األرض الدانماركية فأمامه خي��اران :إما أن يدفن في
موطنه األصلي ،أو يجري دفنه في مقابر يملكها مس��يحيون ،والعديد
من مظاهر التمييز العنصري األخرى.
ويم��ارس العدي��د م��ن األح��زاب ـ على رأس��ها حزب الش��عب
دورا مناهضاً
الدانمارك��ي الذي يتمتع بنفوذ متنامٍ ف��ي الدانمارك ـ ً
للوجود اإلسالمي في البلد ،ويطالب بترحيلهم من البالد ،ويستخدم
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الحزب االش��تراكي الليبرالي الخطاب نفس��ه على الرغم من كونه
حزباً يس��ارياً م��ن المفت��رض أن يدعم حق��وق األقلي��ات ،وظهرت
تصريحات عنصرية خطي��رة لبعض الزعماء السياس��يين تدعو إلى
طرد المسلمين من الدانمارك ،وتجميعهم في معسكرات وترحيلهم.
وتنس��جم اآلراء المتطرفة له��ؤالء الزعماء مع إحص��اء أكد أن
 %31من المواطنين الدانماركيين يرون أن قدوم أشخاص من أتباع
أديان مغايرة يمثل إزعاجاً لحياتهم اليومية ،وهي النسبة األولى من
نوعها بين دول االتحاد األوروبي ،وكذلك إحصاء يظهر أن  %80من
الش��عب الدانماركي لم يتعامل مع مسلمين البتة ،وهو ما يضعه على
وجهال بمبادئ الدين اإلس�لامي،
رأس المجتمعات األوروبية انغالقاً
ً
جدا ،ومصدره الوحيد
لدرجة أن ما يتوفر لديهم عن اإلسالم ضعيف ً
وسائل اإلعالم األوروبية واألمريكية.
ويع��د هذا التقري��ر الثاني من نوع��ه الذي تص��دره المفوضية
ّ
تقريرا
األوروبية ضد الدانمارك؛ إذ سبق أن أصدرت في عام 2001
ً
مشابهاً حول انتهاك الدانمارك لحقوق األقليات.1
مركزا
عد
ً
يؤكد تقري��ر أعدته لجنة مس��لمي بريطانيا ـ الت��ي ُت ّ
فكرياً جرى تأسيس��ه لمكافحة العنصرية في لن��دن ـ تزايد عمليات
االضطهاد لكل ما هو إسالمي في بريطانيا خالل األعوام التي أعقبت
تفجي��رات نيويورك ومدريد ولن��دن ،وتزايد ظاهرة اإلس�لاموفوبيا،
محذرا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تنامي ش��ريحة من الش��باب
ً
الساخط بين المسلمين ،مما قد يجعلهم يشكلون قنبل ًة موقوت ًة يحتمل
 1ـ موقع الفرقان اإللكتروني:
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مؤكدا أن مسلمي بريطانيا يشعرون
أن تنفجر في أعمال عنف عرقية،
ً
بأنهم دخالء على بالدهم؛ لكن الوضع يتزايد ،وهو ما يتطلب من كل
الهيئات العامة القيام بعمل إيجابي في منع التمييز على أسس دينية،
مع ضرورة تشكيل لجان لرصد تأثير الدين على الحياة العامة.
ويش��ير التقرير إلى أن بعض الجاليات المس��لمة ترى نفس��ها
منعزل ًة في «جيتوهات» ،كما أن المس��لمين يشعرون بعدم القبول في
المجتم��ع البريطاني ،حي��ث ُينظر إليهم على أنهم ع��دو الداخل أو
طابور خامس ،وأنهم واقعون تحت حصار مس��تمر ،وهذا أمر يس��يء
إلى المجتمع ،كما هو للمس��لمين أنفس��هم .وطالب التقرير بضرورة
منتقدا منظمات تحس��ين
البح��ث عن عالج س��ريع له��ذا الوض��ع،
ً
العالقات العرقية لتباطؤها في التصدي لهذه المشكلة.1
في تقريره الش��امل ع��ن أوضاع المس��لمين في أوروب��ا لعامي
 2004ـ  2005خص��ص مرك��ز األه��رام للدراس��ات السياس��ية
فقرة عن المؤش��رات الس��لبية يؤكد فيها على تزايد
واالس��تراتيجية
ً
المتعمد للربط بين
حدة ما يس��مى ظاهرة اإلس�لاموفوبيا ،والخلط
َّ
اإلرهاب واإلس�لام ،ال س��يما من قبل األحزاب والجمعيات األوروبية
اليميني��ة ،والت��ي جعل��ت أحد أب��رز أهدافه��ا طرد المس��لمين من
المجتمعات األوروبية .وقد أس��هم ذلك فى تزاي��د مظاهر التضييق
عل��ى المس��لمين األوروبيين ف��ى حياته��م اليومية وفى مناس��باتهم
الدينية؛ فف��ي فرنس��ا ارتفعت أش��كال العنصرية ضد المس��لمين،
وشملت أغلب المدن الفرنسية ،وبرزت بوضوح المشاعر العدوانية فى
 1ـ بسيوني الوكيل« ،تزايد االضطهاد ضد مسلمي بريطانيا» موقع اإلسالم اليوم اإللكتروني:
www.islmtoday.net
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تعمدت بعض
وسائل اإلعالم الفرنسية إزاء الجالية اإلسالمية؛ حيث َّ
الصحف والقنوات التليفزيونية تقديم صورة اإلس�لام بش��كل يشوبه
مغالطات عديدة وص��ورة مقلوبة وغير مطابقة لواقع اإلس�لام .وفي
بريطانيا جرى ربط اإلس�لام باإلرهاب ،وبرزت المش��اعر المعادية
للمس��لمين ،خاصة من قبل غالة اليمين ،وعملت وسائل اإلعالم على
زيادة جرع��ة الكراهية العرقية والدينية والتش��وية المس��تمر الذي
يتعرض له اإلسالم والمسلمون .وبرز األمر أكثر وضوحاً في هولندا؛
حيث ظهرت فيها موجة أعمال عدائية ضد المسلمين وتشديد الخناق
عليه��م أو ترحيلهم ،وفاقم من ح��دة ذلك توجه��ات الحكومة التي
يقودها لفيف من األحزاب اليمينية المتشددة ،التي تعمل منذ توليها
السلطة عام  2003على تنفيذ برامج ذات طابع عدائي ضد األقليات
األجنبية ،باتخ��اذ حزمة إج��راءات ،أو تبني تش��ريعات بدعوى منع
التحريض على العنف أو اإلره��اب .وفى إيطاليا ظهرت مجموعة من
المشكالت التى واجهت الجالية المسلمة فيها ،خاص ًة فى ضوء عدم
اعتراف السلطات الرسمية باإلس�لام كدين رسمي ،عكس الحال مع
اليهودية والبوذية .يضاف إلى ذلك دور اليمين اإليطالي المتطرف
وتظاهرات��ه ودعوته الحكومة لط��رد الجالية اإلس�لامية من البالد
وفرض قيود عليها ،ومنع المسلمين من دخول إيطاليا ،وإغالق جميع
المراكز اإلسالمية والمساجد في كل أنحاء المدن اإليطالية.1
سلبي للغاية في
وفي الحقيقة كان لوس��ائل اإلعالم الغربية دور
ّ
تعميق الخالف بين اإلس�لام والغرب ،من خالل التحكم في تقديم
صور مشوهة عن اإلسالم وأوضاع مسلمي أوروبا في أذهان الكثيرين؛
 1ـ التقري��ر االس��تراتيجي العرب��ي :مركز األهرام للدراس��ات السياس��ية واإلس��تراتيجية
 2004ـ www.ahram.org.eg .2005
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تلك الصور الس��لبية التي تهدف إلى خلق حالة خوف من اإلس�لام
ل��دى األوروبيين ،وخاص�� ًة بعد أح��داث  11س��پتمبر/أيلول ،وإعالن
شعار الحرب على اإلرهاب ،وشحنت تلك الصور بحوادث االعتداءات
العنصرية التي تعرض لها المس��لمون هناك ،وركزت معظم وس��ائل
اإلع�لام األوروبية في تناولها للقضايا اإلس�لامية والمس��لمين على
ثالثة محاور رئيسة هي:
 -النظر إلى المسلم على أنه ٍمعاد للغرب.
 -إظهار القيم اإلسالمية المعادية لقيم الحضارات الغربية.تشجع الرجعية واإلرهاب.1
 -إظهار القيم اإلسالمية التي ّوفي هذا الصدد يؤكد المفكر الفلس��طيني الراحل إدوارد سعيد
تبث
في كتابة (تغطية اإلس�لام) أن وس��ائل اإلعالم الغربي��ة كانت ُّ
مفادها« :أن اإلسالم ال ينتمي إلى أوروبا ،وال إلى المجموعة
رسال ًة
ُ
الصناعية ،وأنه يمثِّل على الدوام إزعاجاً لها».2
االندماج من وجهة نظر �إ�سالمية

يلمس أح��د الباحثين العرب كيفي��ة تغيّر نظرة المس��لمين إلى
أنفس��هم وحاضرهم ومس��تقبلهم في مجتمعاتهم غير اإلسالمية من
خالل مقارن��ة أجراها بين محاولتي��ن فكريتين ،كان��ت لهما أهمية
وتأثير في تش��كيل رؤية المس��لمين ألنفس��هم في بالد البلقان ،في
زمنين مختلفين ،أحدهما ينتمي إلى حقبة الستينات وأوائل السبعينات
من القرن العش��رين؛ حين دعا الدكتور علي عزت بيجوفيتش إلى ما
 1ـ محمد س��عد الكتاتني «اإلس�لام والغرب ..نقاط االتف��اق واالخت�لاف» ،موقع المركز
العالمي للوسطية اإللكترونيwww.wasatiaonline.net :
 2ـ إدوارد سعيد ،تغطية اإلسالم /ترجمة محمد عناني ،القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع .2005
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أس��ماه (اإلعالن العالمي) ،في كتاب له صدر عام 1981م ،والثاني
ينتمي إلى ما بعد الحادي عشر من سپتمبر  /أيلول حين دعا الدكتور
مصطفى تس��يريتش ـ رئيس هيئة العلماء في البوس��نة والهرسك ـ ،
إلى إعالن إس�لامي آخر ،أطلق عليه (إعالن المسلمين األوروبيين).
في اإلع�لان األول نظر بيجوفيتش إلى اندماج المس��لمين في أوروبا
بالعال��م اإلس�لامي ،ورب��ط مصيره��م بمصي��ر األمة اإلس�لامية،
ونهضتهم بنهضة العالم اإلسالمي ،على قاعدة االشتراك في الهوية.
وف��ي اإلعالن الثان��ي نظر تس��يريتش إل��ى اندماج المس��لمين في
أوروب��ا بمحيطهم األوروبي ،على قاعدة المواطن��ة والعقد االجتماعي
والسياسي .وقد جاء اإلعالن الثاني بمثابة نداء موجه باسم المسلمين
األوروبيين إلى االتح��اد األوروبي ،داعياً إلى عقد اجتماعي يؤس��س
لعالقة المواطنة على أساس «أن حماية الهوية ليست بالعزلة؛ ألنها
ستؤدي إلى ضمور الهويات وتكلسها».
يؤكد إعالن تسيريتش أن المسلمين األوروبيين ملتزمون بالكامل
وبش��كل صريح بحك��م القانون الع��ادل ،ومب��ادئ التس��امح ،وقيم
الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،وباالعتقاد أن كل إنسان له الحق في
أن ُتصان حقوقه الضرورية الخمسة ،وهي :النفس ،والدين ،والعقل،
والمال ،والعرض .وم��ن الواضح أن هذا اإلعالن يش��جع األوروبيين
على االعتراف الرسمي باإلسالم والمؤسس��ات اإلسالمية في أوروبا،
وحمايتهم من جرائم التطهير العرقي ،واإلبادة الجماعية.
وتكش��ف المقارنة بي��ن اإلعالنين عن جدلية الهوي��ة واالنتماء،
وطبيعة التطور التراكمي في تجدد الفهم له��ذه الجدلية ،التي لها
الملح .بمعنى أن وضعيات المس��لمين في مجتمعاتهم
طبيعة الحضور
ّ
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غي��ر اإلس�لامية كان ال بد له��ا أن تتط��ور مع م��رور الوقت صوب
إطارا لتحس��ين أحوالهم
االلتفات إلى مس��ألة المواطن��ة ،بوصفها
ً
ومدخال للمطالبة بحقهم في المشاركة السياسية ،ومساواتهم
العامة،
ً
وتأكي��دا لرغبتهم
م��ع جمي��ع المواطنين في الحق��وق والواجب��ات،
ً
في التفاهم والتعايش ،م��ع مختلف مكونات التع��دد والتنوع العرقي
والقومي ،اللغوي واللساني ،الديني والمذهبي في مجتمعاتهم .وعلى
خلفية أن الهوية ال تتعارض أو تتصادم مع مفهوم المواطنة ،ومن ثم
فإنها ال ينبغي أن تتحول إلى عامل يدفع إلى االنغالق واالنكفاء على
الذات ،أو الممانعة عن التفاعل والمش��اركة السياسية ،وفي قضايا
الش��أن العام .كما ال ينبغي أن تتحول الهوية إل��ى عامل يدفع إلى
القطيعة أو الصدام ،أو العزلة بكافة صورها الش��عورية والحس��ية،
وهجران اآلخري��ن تحت أية ذريعة كانت ،إال في ظل أس��باب قاهرة
من الصعب التحكم بها ،وهي التي يقررها العقالء.1
ويبدو للباحث أن هذه النظرة هي التي
باتت تأخذ بها أغلب المؤسسات والمنظمات
اإلس�لامية في أوروبا اليوم ،ومنها المجلس
األوروب��ي لالس��تفتاء والبح��وث ،ولذل��ك
الحظنا أن البيان الختامي للمجلس األوروبي
لإلفتاء والبحوث في دورته العادية السابعة
عش��رة المنعقدة بمدينة سراييڤو   /البوسنة
أق��ر بإن مواطنة المس��لمين
والهرس��ك في أيار  /ماي��و  2007قد
ّ

كما �أن اندماج
الم�سلمين الإيجابي
في المجتمع الأوروبي
ال يتعار�ض مع مبد�أ
الوالء والبراء

 1ـ زكي الميالد «المسلمون في المجتمعات غير اإلسالمية وجدلية الهوية واالنتماء» ،جريدة
عكاظ السعودية ،العدد  ،1998األربعاء  06ديسمبر .2006
215

وجهات نظر

في المجتمع األوروبي أمر مش��روع من حيث المبدأ ،تس��عه مقاصد
جسرا بين العالم األوروبي
الدين اإلسالمي؛ إذ تمثّل هذه المواطنة
ً
والعالم اإلسالمي مما يعود على العالقة بين الطرفين بالخير .وهي
ال تخالف الوالء الشرعي؛ إذ ال يلزم من وجود المسلم في غير ديار
اإلس�لام االلتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة ،كالدفاع
مقدمة من
اعت��دي عليها ،واألصل أن يكون المس��لمون في َّ
عنها إذا ُ
يدفع الض��رر عن بلده ،كما ال يحل له أن يش��ارك ف��ي أي اعتداء
تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسالمياً أم ال .ومن واجبات
المواطنة التعايش واحترام اآلخر ،والتزام القيم األخالقية كالعدالة
والتعاون على الخير ،والنصح من خالل القوانين الس��ائدة إلصالح
ما يضر البالد أو العب��اد .كما أن اندماج المس��لمين اإليجابي في
المجتمع األوروبي ال يتعارض مع مب��دأ الوالء والبراء ،فإذا ما أعيد
والس��نَّة فإنه
إلى معناه األصل��ي الذي دلت علي��ه نصوص الكتاب ُّ
ال يكون معارِ ضاً لمواطنة المسلمين وتفاعلهم مع المجتمع األوروبي.
أخذا وعطاءً،
ويتجلى هذا التفاعل بالمشاركة في التنمية الحضارية
ً
تيسر االندماج
التي من ش��أنها حين ُ
ـ تصبح ثقافة للمس��لمين ـ أن ّ
اإليجابي والمواطنة الصالحة.
لكن االندماج موضوع البحث محفوف بالمزالق ،وهو ُمعرض إلى
أن ينتهي بالذوبان كما حدث في تجارب س��ابقة للمس��لمين؛ لذلك
حدد له ضوابط وقواعد تس��ير به في مس��اره الوس��ط
ينبغ��ي أن ُت َّ
المنتج ،وتعصمه من االنعزال أو الذوبان ،منها:
ُ
	ـ أتحديد معنى االندماج المطل��وب ،وتحديد محتواه ،بحيث يتميز
عما ُي��راد منه من قبل بع��ض الجهات حيث تعني ب��ه الذوبان؛
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ولذل��ك ينبغي الس��عي إلى التح��اور مع المؤسس��ات األوروبية
لالتفاق على مفهوم مشترك لالندماج.
��دا بالمحافظة على خصوصية المس��لم الممثلة في
	ـ بأن يكون ُمقيّ ً
العقي��دة والش��عائر واألخالق واألح��كام الش��رعية خصوصاً ما
كان منه��ا قطعياً ،وأن تكون المرونة فيه في س��ياق ما هو قابل
لالجتهاد من أحكام الدين.
	ـ جأن يتم من خ�لال احت��رام القوانين الت��ي ُتنظ��م المجتمعات
األوروبية.
	ـ دأن يكون مبنياً على أساس من البحث العلمي للواقع األوروبي.

المتاحة في
	ـ ـهأن يقوم على اس��تثمار الفرص واإلمكان��ات الكثيرة ُ
المجتمع األوروبي.

	ـ وأن يك��ون قائماً على أس��اس من الحوار المس��تمر م��ع ُمكونات
المجتمع األوروبي الثقافية والسياسية واالجتماعية.
ُ

إن أه��م آليات االندماج وأس��بابه ه��ي تزكي َة الف��رد والجماعة
المس��لمة؛ وذلك لالرتق��اء به وبها إلى مس��توى المثالي��ة والقدوة
في المجتم��ع األوروبي ،وتعتمد س��بل تحقيقه على االعتن��اء بالدور
المهم لمؤسسة األس��رة ،فهي المحضن الذي يتربى فيه الفرد على
هويته اإلس�لامية ،وعلى العالقة بمجتمعه ال��ذي يعيش فيه بالتفاعل
المثمر .كذلك هي المحضن األول لتمكين صفة المواطنة الصحيحة
المقتضي��ة احترام المجتمع والس��عي في تحقي��ق مصلحته ،مع بذل
الجهد في تأهيل األس��رة المس��لمة لتقوم بدورها الفاعل في القيام
بدور االندماج اإليجابي.
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وتأتي س��ائر المحاضن المؤثرة في تكوين ش��خصية المس��لم،
كالمدرس��ة اإلس�لامية ،والمركز ،والمس��جد ،والنادي ،جميعها في
سياق التأهيل الندماج إيجابي في المجتمع األوروبي.
دورا مهماً في االندماج
وتؤدي المنظمات اإلس�لامية في أوروب��ا ً
ب��دءا بالتوعي��ة بالمفه��وم الصحي��ح لالندماج،
اإليجاب��ي ،وذلك
ً
والتمكي��ن لثقاف��ة «المؤسس��ة» في المس��لم األوروب��ي؛ إذ أن هذا
المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع مؤسسي ،وال يمكن االندماج فيه إلاّ
من خالل هذه الثقافة التي تمكِّن المس��لم من التعامل مع المجتمع
تعامل المش��اركة المنتجة الت��ي هي باب مهم من أب��واب المجتمع.
وال يخفى ما للمؤسس��ات من دور مه��م في االنفتاح عل��ى المجتمع
جسرا بينه وبين
األوروبي فيع َّرف من خاللها باإلسالم وقيمه ،وتكون
ً
المسلمين في أوروبا ،وهذا سبب لتحقيق االندماج الفاعل.
إن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمعات األوروبية مسؤولية
أفرادا ومؤسس��ات من جانب ،وبقية المجتمع
مشتركة بين المسلمين
ً
أفرادا ومؤسس��ات من جانب آخر .وإن م��ن أهم مقتضيات
األوروبي
ً
االندماج التي ُتطلب من المسلمين ،التي ال حرج فيها عليهم ،بل إن
اإلسالم يحث عليها ،ما يأتي:
	ـ أضرورة معرفة لغ��ة المجتمع األوروبي وأعرافه ونظمه ،وااللتزام
تبعاً لذلك بالقوانين العامة.
	ـ بالمش��اركة في ش��ؤون المجتمع والحرص على خدم��ة الصالح
العام.
فاعال
	ـ جالعمل عل��ى الخروج من وض��ع البطالة؛ ليكون المس��لم
ً
منتجاً يكفي نفسه وينفع غيره.
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أما أهم مقتضي��ات االندماج التي يفت��رض أن يحققها المجتمع
فهي:
	ـ أالعمل على إقامة العدل وتحقيق المس��اواة بين جميع المواطنين
في س��ائر الحقوق والواجبات ،وبالخصوص حماية حرية التعبير
والممارسة الدينية ،وكفالة الحقوق االجتماعية وعلى رأسها حق
العمل وضمان تكافؤ الفرص.
والحد من العوام��ل المغذية لمعاداة
	ـ بمقاوم��ة مظاهر العنصرية
ّ
اإلسالم ،وخصوصاً في مجال اإلعالم.
	ـ جتش��جيع مب��ادرات التع��ارف الدين��ي والثقافي بين المس��لمين
وغيرهم بما يحقق التفاعل بين أبناء المجتمع الواحد.
وفي الواقع إن سياس��ات «االندماج» المتبعة في الدول األوروبية
تتراوح ـ كما يرى البيان ـ بين اتجاهين :اتجاه يغلّب جانب االنصهار
أدى ذل��ك إلى التخلي ع��ن الخصوصيات الدينية
في المجتمع ولو ّ
والثقافية للفئات المندمج��ة ،واتجاه آخر يدعو إلى ضرورة الموازنة
بين مقتضي��ات االندم��اج ومقتضي��ات الحفاظ عل��ى الخصوصيات
الثقافية والديني��ة .وإن االتجاه الثاني هو ال��ذي يعبّر عن االندماج
اإليجابي ،ال��ذي يجب أن تحدد مقتضياته بوض��وح ،ويجري االتفاق
أفرادا ومؤسس��ات من
على أنه مس��ؤولية مش��تركة بين المس��لمين
ً
أفرادا ومؤسس��ات م��ن جانب آخر.
جانب ،وبقية المجتمع األوروبي
ً
ولذلك فقد خرج البي��ان بجملة توصيات ومقترحات للمس��لمين في
أوروبا ،من أهمها:
1ـ 1االلتزام بالقوانين الخاصة بحقوق المواطنة وواجباتها.
2ـ 2االلتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات الرسمية.
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3ـ 3العمل على تحسين صورة اإلسالم والمسلمين عن طريق االلتزام
بقيم اإلس�لام ومبادئ��ه العظيم��ة وإقامة البرام��ج التي تعرف
باإلسالم وقيمه الحضارية.
4ـ 4تجاوز العادات والتقاليد الموروثة المسيئة لإلسالم.
5ـ 5إقام��ة دورات وبرام��ج تعم��ل على تحقي��ق االندم��اج اإليجابي
والتفاعل المثمر.
قدوة
6ـ 6النهوض بالدعاة والعاملين بين المس��لمين وتأهيلهم ليكونوا ً
حسن ًة في تحقيق التفاعل اإليجابي ،وإعداد نخبة تتقن لغة الحوار
مع الغرب للحديث عن اإلسالم وتقديم صورته المشرقة له.
7ـ 7إقام��ة المراك��ز اإلس�لامية المتكاملة التي تش��مل إل��ى جوار
المس��جد :المكتبة والن��ادي الثقاف��ي واالجتماع��ي والرياضي
والمطعم وغير ذلك من اإلمكانات ،وقيامها بأنشطة مختلفة ،مع
التركيز على أنشطة االندماج.
8ـ 8المش��اركة اإليجابية والفعالة في مؤسس��ات المجتم��ع المدني
واألنش��طة البيئية واالجتماعية في الحي والمدينة وعلى مستوى
الدولة.
9ـ 9بناء العم��ل المؤسس��ي ،والبع��د عن التمح��ور ح��ول العرقية
والمذهبية والطائفية والحزبية.
10 10تشكيل لجان حقوقية قانونية للدفاع عن حقوق األقليات ومناهضة
التمييز العنصري.
11 11الس��عي إلى االعتراف الرس��مي باإلس�لام كدين ،وبالمسلمين
كأقلية لها حقوقها التي كفلتها الش��رائع والدساتير والمواثيق،
على غرار األقليات الدينية األخرى في التمتع بحقوقهم كاملة.
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كذلك أوصى المجلس المس��لمين المقيمين في أوروبا بما اعتاد
أن يوصي ب��ه ويؤكد علي��ه من مراع��اة الحقوق كله��ا ،وأن يعطوا
الصورة الطيب��ة والقدوة الحس��نة من خالل أقواله��م وتصرفاتهم
وسلوكهم .وأن يلتزموا الحوار الهادئ واألساليب السليمة في معالجة
بعيدا عن مناهج التش��دد ومس��الك التطرف التي
قضايا الخالف،
ً
تشوه صورة اإلسالم ،وتسيء أبلغ اإلساءة إلى المسلمين عامة وإلى
األقليات المس��لمة خاص��ة ،فيتلقفها خصوم اإلس�لام والجاهلون به
للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء األمم عليهم.
كما خرج البيان بتوصيات ألصحاب القرار ومؤسس��ات المجتمع
المدني في الدول األوروبية ،تمثلت في:
1ـ 1الس��عي إل��ى القضـ��اء علـى جمي��ع أش��كال التميــي��ز ضــد
المس��لمين ،والت��ي يلمس��ونها في بع��ض المعام�لات والدوائر
األوروبية.
2ـ 2فتح قنوات االتصال مع األقليات المسلمة على جميع المستويات.
3ـ 3إقام��ة برام��ج ودورات لتعريف المس��لمين بالقوانين الس��ائدة
والحقوق والواجبات.
4ـ 4فتح باب العمل والدراسة أمام المسلمين ومعاملتهم كغيرهم من
األقليات دون تحيز.
5ـ 5تنبيه وس��ائل اإلع�لام المرئية والمس��موعة والمق��روءة لتبني
الموضوعية في تناولها لقضايا اإلسالم والمسلمين.1
 1ـ «المسلمون في أوروبا :المواطنة واالندماج» موقع نبأ اإللكتروني:

islamicnews.net. www
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االندماج من وجهة نظر االتحاد الأوروبي

رغم تقدم أكثر من مليون ونصف شخص بطلب للهجرة إلى دول
االتحاد األوروبي سنوياً ،فإنها لم تبدأ بالتركيز على قضية االندماج
مؤخ��را ،وفيما يتعلق بالمس��لمين ثمة تمايز وفروق��ات بين هذه
إال
ً
الدول في عمليات دمجهم تبعاً لقواني��ن كل بلد أوروبي وثقافته على
حدة ،مع ضرورة إدراك أن النشاط اإلس�لامي مسموح به في حدود
عدم إحداثه تغيي��رات في بنيات المجتمعات األوروبية ،وفي مس��توى
ال يسمح ببزوغ منظومة إسالمية واحدة في أوروبا.
يقول فرانكو فراتين��ي ـ نائب رئيس المفوضي��ة األوروبية ـ  :إن
«االندماج يعني أن يتفق الناس على نفس المبادئ الرئيس��ة؛ أي أن
المهاجرين يجب أن يقبلوا القوانين واألسس والقيم الرئيسة المتبعة
في أوروبا مثل حقوق اإلنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها،
ويجب عل��ى كل من يرغب ف��ي االندماج في دول االتح��اد األوروبي
أن يحترمها» .1وال يخفي فراتين��ي مطلب االتحاد األوروبي بأن يكون
اإلسالم في دياره «إس�لاماً أوروبياً» .وتعقيباً على هذا المطلب يقول
أمرا يعني هدم
بعض المسلمين :إن الدعوة إلى إسالم أوروبي «ليس ً
اإلسالم نفسه؛ ألن خطوط اإلس�لام العامة وأصوله األساسية ستظل
محفوظ ًة ،وال تنازل عنها .والبعض يس��أل :لماذا يس��تطيع الصيني
أو الهن��دي أو المكس��يكي أو غيرهم أن يعيش��وا في ه��ذه المهاجر
الغربية ،م��ن دون أن يفقدوا هوياتهم األصلية ،وه��ذا ما لم ُيطلب
س وخش ٍن ،ولكن يجب أن نطرحه
من المسلمين
أصال ،وهو سؤال قا ٍ
ً
على أنفس��نا قبل أن يطرحه اآلخرون ،الذي��ن يتحرجون من طرحه
 1ـ «االتحاد األوروب��ي يدعو لوضع آليات مح��ددة المعالم للتعامل م��ع االندماج» ،الموقع
اإللكترونيwww.dw-world.de :
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حتى ال ُيتهموا بالعنصرية» .1إلاّ أن بعضاً آخر من المسلمين يرى أن
االندماج من وجه��ة نظر االتحاد األوروبي يعن��ي أن يصير المواطن
يسمى أحياناً
المهاجر أو المسلم أوروبياً أو ًال ثم مسلماً ثانياً ،أو ما َّ
وتعد على ح��ق المواطن والفرد في
باالعتدال ،وهذا ف��ي رأيه خلط ٍّ
اختيار أولويات انتماءاته؛ ألنه يؤدي إلى تعنت وقسر ،ومن ثَم ضغط
واضطهاد .ولكن من جانب آخر يش��وب َف ْهم المس��لمين لالندماج،
أحياناً ـ الباط��ل ـ ويؤدي إلى ع��دم الفهم ،وع��دم التفاهم حينما
يعتقدون بأنه حق��وق دون واجبات ،والتزامات م��ن ِق َبل الدولة دون
التزام��ات بالمقابل من جه��ة الفرد .2وفي هذا الس��ياق يؤكد كتاب
(اس��تراتيجية العم��ل الثقافي في الغ��رب) الذي أصدرت��ه المنظمة
اإلس�لامية للتربية والعل��وم والثقافة (إيسس��كو) «أن مخطط إدماج
األقليات المس��لمة في الكيان الثقافي الغربي غالباً ما يلقى معارضة
ومقاومة كبيرة من المسلمين؛ بس��بب حرص الجاليات المسلمة على
تعبيرا
التمس��ك بذاتيتها الثقافية وخصوصيتها اإلس�لامية» .3ونجد
ً
حصرا ـ في إجابة أحد أئمة المس��اجد
ـ تمثي�لا ال
لهذه المعارضة
ً
ً
في أوروبا على سؤال حول واقع اإلسالم في الغرب وسبل دعم اندماج
المس��لمين في مجتمعاتهم األوروبية مع الحف��اظ على خصوصياتهم
الثقافية والدينية ،حيث يقول« :أخشى أن ُيستعمل مصطلح االندماج،
كما اس��تعمل لف��ظ اإلرهاب؛ فهي كلم��ة مطاطة ...فم��اذا يراد من
 1ـ مشاري الذايدي« ،اإلسالم األوروبي واإلس�لام الهندي»! لندن ،جريدة الشرق األوسط،
 22أغسطس /آب .2006
 2ـ الدكتور أس��امة القفاش«،اإلس�لام والمس��لمون في أوروب��ا بعد  11س��پتمبر» ،الموقع
اإللكترون��ي ،www.elnafeas.net :وكذل��ك «األقليات المس��لمة في ال��دول األوروبية أمل
وألم  »2موقع مفكرة اإلسالم اإللكترونيwww.islammemo.cc :
 3ـ «مسلمو أوروبا وقضية االندماج والتأقلم» ،المرجع السابق.
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المسلمين في قضية االندماج؟ هل المطلوب أن ينسى المسلم هويته،
وأن ينس��ى حضارته وثقافته ودينه ولغته ،وأن ينسى كل شيء؟ هذا
في بعض البالد لألس��ف ه��و المفهوم الس��ائد لالندم��اج؛ ليذوب
المس��لم في المجتمع؛ بحي��ث ال يبقى له من ثقافت��ه ودينه ،بل من
اسمه شيء»!1
تاريخي��اً يمثّل اعت��راف اإلمبراطور النمس��اوي فران��ز جوزيف
سنة  1912باإلس�لام ديناً رسمياً أقدم اعتراف رس��مي بهذا الدين
في أوروب��ا ،ورغم ذلك فإن أول جمعية إس�لامية دينية أنش��ئت في
ڤيينا كانت س��نة 1979؛ أي بعد م��ا يقرب من س��بعين عاماً ،ولم
يجر تدريس التربية الدينية ألبناء المس��لمين إال عام  ،1982إال أن
ِ
أعداد المس��لمين تضاعفت فيها خالل عش��رين عاماً أربعة أضعاف.
وال يمثل ارتداء الحجاب مشكلة كبيرة للمسلمات فى النمسا سواء فى
المدارس أو الجامعات أو دوائر العمل؛ حيث يقر الدستور النمساوي
ويحمى حرية ممارس��ة الش��عائر الدينية ألتباع الديان��ات المعترف
به��ا ،ومن ذلك اعتبار المناس��بات الدينية اإلس�لامية أيام عطالت
رسمية ألبناء الجالية ،والذبح الحالل ،واالنتهاء من بناء أول مقبرة
إسالمية مستقلة فى العاصمة على مساحة  34ألف متر مربع.
ومثل ه��ذا االعتراف الرس��مى وتنظي��م الجالي��ة لصفوفها من
خالل الهيئة الدينية اإلس�لامية الرسمية س��اعد مسلمي النمسا فى
تحقيق اندماج ش��به كامل فى المجتمع مع الحفاظ على خصوصيتهم
 1ـ «الغرب يس��تخدم االندماج سالحاً ضد المس��لمين ،الشيخ حس��ين محمد حالوة ،إمام
مس��جد المركز اإلس�لامي في إيرلندا» ،الموق��ع اإللكتروني لمجل��ة المجتمع الكويتية
.www.almujtamaa-mag.com
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وتقاليده��م وهويتهم اإلس�لامية ،فى ض��وء مناخ يس��مح بالتعايش
عد حال المس��لمين فى هذه الدولة
وي ّ
الس��لمى بين مختلف األديانُ .
نموذجياً إلى ح��د كبير مقارن ًة بأح��وال نظيراتها ف��ى دول أوروبية
أخرى.
وفي إسبانيا اعترفت الحكومة اإلسبانية
باإلس�لام عبر قانون الحرية الدينية الذي
أصدرت��ه ع��ام  ،1976وفي إطار مس��اعي
تهدئ��ة التوت��رات الت��ي أعقب��ت تفجيرات
مدريد ،التزمت الحكومة االش��تراكية عدم
إصدار أي قانون يحظر ارتداء الحجاب على
غرار ما حدث في فرنس��ا وبع��ض الواليات
األلماني��ة ،رغم مطالبة ق��وى اليمين بذلك .كما س��محت الحكومة
ـ اس��تنادا إلى القانون العلماني للبالد ،الذي يفرض المساواة بين
ً
األديان ،وقان��ون اإلصالح الترب��وي الصادر ع��ام  2004ـ بتدريس
اإلس�لام ،الذي كان غائباً باس��تثناء سبتة ومليلية بش��مال المغرب،
وذلك ألول مرة في عدد من المدارس األإسبانية في المدن الكبرى،
ومؤخ��را خصصت ه��ذه الحكوم��ة مبلغ ملي��اري ي��ورو لعملية دمج
ً
المسلمين في المجتمع اإلسباني.

�إن ق�ضية اندماج ماليين
المهاجرين الذين
يعي�شون في �أوروبا
م�س�ألة لها �أولوية ق�صوى،
و�أحد �أهم التحديات �أمام
الإتحاد الأوروبي

عد اإلس�لام ديناً رسمياً معترفاً به منذ عام ،1968
وفي بلجيكا ُي ّ
وقد صادقت الحكومة البلجيكية عام  1975على إدخال دروس التربية
اإلس�لامية ضمن البرامج المدرس��ية ألبناء الجالي��ة ،ولم تعترض
على ارتداء بعض النساء المس��لمات الحجاب ،حتى عند أخذ الصور
الخاصة ببطاقات تحقيق الشخصية.
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كبيرا حول كيفية الوقوف أمام
وفي ألمانيا ـ التي ش��هدت جد ًال
ً
ظاهرة التطرف اإلسالمي في المجتمع األلماني ـ برزت بعض الجهود
لتنظيم العالقة بين الجالية المس��لمة وبين الس��لطات في الواليات
األلمانية ،حيث قدم ح��زب الخضر في والية ش��مال الراين مبادرة
دعت إلى تنظيم قانوني للعالقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية
تمهيدا لتطبيق
في الوالية وممثلي منظمات الجالية اإلس�لامية فيها،
ً
بنود قانون حماية األقليات الساري بالوالية على مسلميها بصورة توفر
لهم أعلى مستوى من مستويات الحماية.
وفي السويد أعلنت الحكومة عام  2002عن اعتزامها توزيع دليل
تعليمي عن اإلس�لام على طلبة المدارس لمواجهة موجة الخوف من
اإلس�لام ،وزاد الضغط من قبل النخب السياسية الحاكمة والمثقفة
وتحديدا بين اإلسالم
على ضرورة أن يس��ود مبدأ حوار الحضارات،
ً
والغ��رب ،والتأكي��د على م��ا توفره القواني��ن الس��ويدية من حرية
للمس��لمين فى أداء ش��عائرهم وتأكيد هويتهم ،وتوفير حماية كاملة
لهم ،وتقدي��م كل الدعم والتس��هيالت بما في ذل��ك المادية حتى
يؤدي المسلمون مناسكهم وش��عائرهم ،وعدم سماحها ألي سويدي أو
غيره بالمس��اس بحرمة اإلس�لام ،ومنح ماليين الكرونات للمساجد
والجمعيات اإلسالمية س��نوياً (نصف مليون دوالر) ،وتسهيل حقها فى
استدعاء أئمة من بلدان إس�لامية ،في إطار ما يعرف بمجتمع متعدد
الثقافات والمعتقدات.1
ه��ذه أمثلة على وج��ود مؤش��رات إيجابية من ط��رف بعض دول
االتحاد األوروبي على حل مش��كالت اندماج مواطنيها من المسلمين
 1ـ تقرير مركز األهرام ،المرجع السابق.
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في مجتمعاتهم اندماجاً إيجابياً يحترم خصوصيتهم الثقافية والدينية.
ويمكن الوقوف على وجه��ة نظر االتحاد تجاه مس��ألة االندماج من
خالل دعوته إلى وضع برامج وخطط عمل محددة للتعامل مع قضايا
الهجرة إلى أوروبا واندماج األجانب فيها ،في س��ياق حاجة االتحاد
إلى المزيد من المهاجرين.
لقد قررت المفوضية األوروبية ه��ذا العام تخصيص  825مليون
يورو لدعم مش��اريع االندماج في االتحاد األوروبي على مدى خمسة
وتمهي��دا لذلك عقد الوزراء المس��ؤولون ع��ن االندماج في
أعوام،
ً
االتحاد ـ إضاف��ة إلى وزراء الدول المرش��حة لالنضمام إليه ،وهي
كرواتيا ومقدونيا وتركيا ـ اجتماعاً خاصاً قبل عدة أش��هر في مدينة
بوتس��دام األلمانية ،بحثوا فيه آفاق التعاون بي��ن دول االتحاد حول
كيفية وضع الحلول واآلليات المناس��بة للتعاطي مع قضايا االندماج
وإشكاالته بطريقة فاعلة .ومن أبرز ما ُطرح في هذا االجتماع ـ حسب
وزير الداخلية األلماني فولفجانج شويبله ـ أن قضية اندماج ماليين
المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا مسألة لها أولوية قصوى ،وأحد
أهم التحديات أمام االتح��اد األوروبي .ويتوقف نجاح عملية االندماج
على السياسة الداخلية للدولة بشكل كبير ،حيث ثمة عدد من الدول
التي تعطي اهتماماً خاص��اً لالندماج ،مثل إس��بانيا ،إال أن التعاون
على المس��توى األوروبي في غاية األهمية؛ ألن الكثير من المشكالت
تتشابه ،ومن الخطأ إضفاء الطابع المركزي على كل شيء.
ومن بين النماذج اإليجابية لعملية االندماج في االتحاد األوروبي
مثال يحتذى في الدول األخرى ،حس��ب رأي
ـ والت��ي يمكن أن تكون ً
مش��يرا إلى
فراتين��ي ـ النموذج األلماني الذي عرضه في االجتماع،
ً
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مبادرة ألمانيا بعقد المؤتمر اإلس�لامي األول في برلين ،خالل شهر
س��پتمبر /أيلول  ،2006لدعم آليات اندماج المس��لمين في المجتمع
األلماني.1
ويش��ار إلى أن هذا المؤتمر قد ناقش عدة قضاي��ا مهمة تتعلق
ُ
بحياة المس��لمين في ألمانيا ،وشكّل بداية مس��يرة ثالث سنوات من
النقاش بين المس��لمين والدول��ة األلمانية ،من أج��ل التوصل إلى
اتفاق بي��ن الجانبي��ن فيما يخص القضاي��ا االجتماعي��ة والقانونية
المختلفة ،وقد ح ّذر وزير الداخلية االتح��ادي المجتمع األلماني من
وضع المس��لمين بأكملهم في س��لة واحدة واتهامهم باإلرهاب بسبب
حاالت فردية لمسلمين متطرفين ،وأكد على أهمية اندماج المسلمين
في المجتمع األلماني؛ ألنهم جزء من المجتمع األلماني ومن تاريخه
وحاضره ،وطال��ب الجمعيات اإلس�لامية المختلفة بتنظيم أنفس��ها
ليصبح لها متحدث واحد يمثلها أمام الحكومة ،مشترطاً عليها ـ إذا
أرادت معامل ًة مساوي ًة لمعاملة الدولة مع الكنائس ـ أن تحقق شروطاً
تنظيمية محددة.2
وإذا م��ا قارنا بي��ن وجهتي نظر المس��لمين وحكوم��ات االتحاد
األوروبي حول االندم��اج ـ اللتين عرضنا أب��رز مالمحهما ـ نجد أن
نقاط التالقي بينهما أكث��ر من نقاط التباع��د ،فكلتاهما تؤكد على
مبادئ أساس��ية هي :االلتزام بالقوانين الخاص��ة بواجبات المواطنة
وحقوقها ،واألس��س والقيم الرئيس��ة المتبعة في أوروب��ا مثل حقوق
 1ـ «االتح��اد األوروبي يدع��و لوضع آليات محددة لمواجهة مش��كالت االندم��اج» ،المرجع
السابق.
 2ـ «تحديات كبيرة أمام المؤتمر اإلسالمي األول في برلين» ،الموقع اإللكترونيwww.dw-world.de :
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اإلنس��ان ،والديمقراطي��ة ،واللوائ��ح الموضوع��ة من قب��ل الجهات
الرس��مية ،والمش��اركة اإليجابية والفعال��ة في مؤسس��ات المجتمع
المدني ،واألنش��طة البيئي��ة واالجتماعية في الح��ي والمدينة وعلى
مس��توى الدولة ،وبناء العمل المؤسس��ي ،والبعد ع��ن التمحور حول
جزءا أساس��ياً من
العرقية والمذهبية والطائفية ،واعتبار المس��لمين
ً
المجتمعات األوروبية ،ومن تاريخها وحاضرها ومستقبلها.

229

وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ
á°ù«æZ øH øjódGô°üf

■

ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺗﻼﺯﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﻢ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﻤﻮﺟﺔ
ً
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ
ﺍﻟﻐﺮﺑــﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺘــﻲ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻤﺎ ﻟﻺﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼــﻮﻍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ؛ ﻓــﺈﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﺒﻌــﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﻮﻛﻮ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨــﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺒﺜﻘــﺖ ﻣﻨــﻪ ﻭﺃﺛﺮﺕ ﻓﻲ
ﺻﻴﺮﻭﺭﺗــﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺳــﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋــﻦ ﺍﻟﻠﻐﻂ
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﺗــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺎﺕ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤــﺎﺕ ﻓﻮﻛﻮ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺭﺟﺤــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻤﻮﺟــﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭﻓــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ
ﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻲ ﺍﻟﺠﻨــﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻴﺴــﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،ﺛﻢ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻜﻞ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
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ﺗﺨﻨﺪﻕ ﺣﺰﺑﻲ ﺳﻴﺎﺳــﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗــﺮﺍﺀﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﻮﻛﻮ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
ـ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﻨﺘﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ـ ﻓﺈﻥ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀﻧﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻭﺣﺼﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺭﺣﻠﺔ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ .ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻈﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﺸــﺮﻋﺔ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴــﺔ ﻟﻺﺷــﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻛﻮﻟﺪﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﻣﺘﺠﺪﺩﺍ ﻟﻠﺒﺪﻳﻬﺔ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﺣﺮﺍﺟﺎً ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﺳﺆﺍ ًﻻ
ً
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔّ ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻴﺢ
َ
ﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻜﺮ ﻓﻮﻛﻮ ﻛﺈﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺣﺪﺍﺛﻴﺔ ﺗﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﺗﻬﺰ ﺍﻟﻤﺴﻠّﻤﺎﺕ
ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﺑﻚ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ،
ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ
ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺸــﺮﻑ ﻣﺂﻻﺗﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸــﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻗــﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺠﺎﺫﺏ ﺩﺍﺋﻢ ،ﻳﺄﺳﺮﻫﺎ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﺎﺩﻉ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺎﺭ ﻣﺤﺪﺛﺎً ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﻓﻮﻛﻮ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺢ
ﻭﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ
ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ
ً
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ً
ﻋﺸــﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ .ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ
ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎً ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎً ﻟﺘﻨﻈﻴﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻳﻄﺮﺡ ﺷﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ،
ﻓﺈﻥ ﺗﻌــﺪﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨــﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴــﺮﺍﺕ )ﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﻓﻠﺴﻔﺔ ،ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ ،ﺃﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ (..ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻮﻛﻮ،
ﺃﻧَ ْﺤﻦُ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺃﻡ ﻣﺆﺭﺥ ﺃﻡ ﺃﻟﺴﻨﻲ ﺃﻡ ﺃﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻡ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻤﻴﻌﺎً؟
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ﺇﻥ ﺗﻌــﺪﺩ ﺍﻟﻘﺒﻌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻮﻛــﻮ ﻛﺎﺩ ُﻳﻔﻠﺖ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻕ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻨﺬ
ﻭﺍﺧﺘﺮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ّ
ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺮﺑﺼﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ »ﺳﺎﻧﺖ ﺁﻥ« ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻠﻰ
ﻓﻲ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻴﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻄﺐ ،ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ
»ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺨﻠﺺ
ﺃﻫﻢ ﺇﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻮﻛﻮ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻜﻞ
ﻋﺪﻫﺎ ﺳــﻠﻄﺔ ﻗﻤﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﺓ
ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﺑﻴﻦ ّ
ﻣﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺸــﻐﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻟــﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﺅ
ﻋﻠﻰ ﺇﻋــﻼﻥ ﻣﻮﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻛﺈﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻭﻭﻻﺩﺓ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  /ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻜﺖ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻜﻮﻧﻴﺔ
)ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ( ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ »ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ«
ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ .ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻧﻮ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﻍ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ـ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ ﻟﺒﻮﺱ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ؛
ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻴﺮﻯ ﺃﻥ ﻃﺮﻓﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً
ً
ﻳﺤﻜﻢ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ؛ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳــﻨﺤﺎﻭﻝ ﺑﺴــﻄﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻭﻟﻌــﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻧﻘﺪ ﻓﻮﻛــﻮ ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﺃﻧﻪ ﻟــﻢ َﻳ ْﻘ ُﺼ ْﺮ ﻧﻘﺪﻩ
ﻟﻠﺤﺪﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴــﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ«؛ ﺑﻞ
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ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ »ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ« ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ )ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻮﻱ( ،ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ
ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ« ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻮﻛﻮ ﻗﻄﻴﻌﺘﻪ
ﻣﻊ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺗﺼــﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎﻧﻴﺔ ﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻪ،
ﺭﺍﻓﻌــﺎً ﻋﻘﻴﺮﺗﻪ ﺑـ »ﻣﻮﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ« ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ« ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼــﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺒــﻲ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ »ﺃﺭﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ« .ﺃﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ
ﺑﻬــﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻠــﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴــﻖ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺠﻨﺖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻣﺠﺒﺮﺓ ﺇﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳــﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺧﻄــﺎﺏ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻟــﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻛﻴﻒ
ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ؟ ﻣﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻣﺘﻪ
ﺑﺎﺳﻢ »ﺍﻟﻌﻠﻤﻮﻳﺔ«؟1
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻮﻛــﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
»ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ« ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺒــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺍﻳﺞ ﺩﻱ ﻓﺮﺍﻧﺲ ،ﺍﺳﺘﺸــﻌﺮ
ﻣﺮﻛﺰﺍ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
ً
1ـ
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ﻓﻲ ﺩﺭﺳﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺞ ﺩﻱ ﻓﺮﺍﻧﺲ »ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ« ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺘﺒﺪﻯ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎً
ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ:
 1ـ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻺﻗﺼﺎﺀ :ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑـ »ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻄﺎﺑﻮ« ،ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﺖ،
ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻭﻣﻨﺒﻮﺫ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻓﺔ
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳــﻮﻯ ﻣــﺎ ﻳﻔﺮﺯﻩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻟﺬﻟــﻚ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺒــﺬ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ،
ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ً
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑــﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﺫ
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ.1
 2ـ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﺼــﺎﺀ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺈﻃــﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺒﺜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻼﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﻟﻴﺮﺑﻂ ﺑﺎﻷﻧﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ.
ً
ﻭﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.2
 3ـ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻠﻘﻮﻧــﻪ ﻭﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﻌــﺚ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔــﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫــﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﺢ ﻷﻧﻔﺴــﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻦ
ﻭﻣﺠﻤﻼ ﻓــﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻫﻮ
ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ.3
ً
 1ـ ﻓﻮﻛﻮ ،ﻣﻴﺸﻴﻞ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻴﻼ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1984 ،ﺹ.8
Ibid, p.16.
2ـ
Ibid, p.24.
3ـ
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ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺳــﻠﻄﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﻠﻊ
ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﻼ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﺑﻌﺜﻪ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻭﻧﺰﻉ ﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻔﻊ ﺑﻪ .ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻤﺪ ﻓﻮﻛﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺼــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻧﻔﺴــﻪ ﺳــﺠﻴﻨﺎً ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ .ﻭﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳــﺘﺮﻋﻰ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔــﺲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻪ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ،ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ
ﻛﻔﻀﺎﺀ ﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻲ.
:áaô©ªdG `` 1

ﻓﻲ ﺑﺤﺜــﻪ ﻋــﻦ ﻇﺎﻫــﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨــﻮﻥ ،ﺭﺑــﻂ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﻴــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﻭﻇﻬﻮﺭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﻭﺃﻛﺪ
ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋــﻪ؛ ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ـ ﻓﻲ
ﻋﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ ـ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻼﻋﻘــﻞ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ـ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﻮﻱ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﺮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .ﻭﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻧﺸﺄ ﻃﺐ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﺮ ﻫﻤﻪ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔــﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ﻭﻗﻴﻤﻪ .1ﻭﺑﺸــﻜﻞ ﺃﻋﻢ،
1ـ
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ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ

ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ »ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ«
ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﺧﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺘﺒﺮﺃ ـ ﻓﻲ ﻧﻈــﺮ ﻓﻮﻛﻮ ـ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨــﺔ1؛ ﻓﻘﺪ ﺭﻛﺰ ـ ﻓﻮﻛﻮ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ« ـ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﺒﺲ
ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ  /ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﺢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻳﻜﺸــﻒ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀً
ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ.
ﻟﻘﺪ ﺑــﺮﺯﺕ ﻇﺎﻫــﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
á«≤«≤M á°VQÉ©e ∫hCG
ﺍﻟﻘﺮﻭﺳﻄﻲ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﺰﻋﺞ،
øjƒμàH äCGóH á£∏°ù∏d
ﻣﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ُﺩﻭ ٍﺭ
áYƒªée ƒcƒa √Éª°S Ée
™e ¿ƒé°ùdG »a πNóàdG
ﻭﺳــﻌﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ،ﻟﻴﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎً
ø«∏°VÉæªdG øe áYƒªée
ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﺫﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ﻣﺎﺩﻳﺎً،
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺸــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺳﻨﺔ  1656ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .2ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻳﺮﻯ
ﻓﻮﻛﻮ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ
ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺳﻄﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ.3
ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺎ ﺑﺒﻌﻴﺪ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ
1ـ
2ـ
3ـ

Ibid, p.144.
Ibid, p. 59.
Foucault, Michel, Histoire de la folie à l'âge classique, op.cit, p.548.
237
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ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺳــﻨﺔ  1793ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻧﻮ ﺇﻟﻰ
ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻠﻲ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ،ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺳــﺒﺮ ﺃﻏﻮﺍﺭﻩ ﻭﻟﻜــﻦ ﻷﻧﻪ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺳﻴﺮﻭﺭﺗﻪ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﺭﻉ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫــﺮﺓ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ
ﻗﻨﺎﻉ ﻳﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳــﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ
ﻭﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣــﺎﻥ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺴــﺘﻤﺪ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ .1ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺠﺴــﻴﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺍﻟﻌﻘﻞ ـ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ( ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ  /ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺭﺻﺪﻩ ﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ؛ ﺑــﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺆﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﺫﺏ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ .ﻓﺎﻟﻤﻨﻔــﻰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻛﻮﺯﻣــﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺔ
ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺗﺠﺴــﺪ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﺟــﻮﺍﺯﻱ ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺃﻫﻢ ﺭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺮﺓ  /ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺼﺎﺻﻲ.
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Michel Foucault, op.cit, p. 23.
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ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴــﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻉ ﻓﻮﻛﻮ ﻓــﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺸــﻐﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻧﺤﻮ
ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ« ،ﻣﺘﺨﻠﻴﺎً ﻋﻦ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ .ﻭﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ  67ـ  1968ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺟﻪ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ »ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ« ﻓــﻲ ُﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﺍﺡ
ﻳﻤﺪ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﺴــﺒﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ  1967ﻭﻣــﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺤﺼﺮ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺴﺖ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺘﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺟﻌﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﻠﻔﺎﺭﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ .1ﻃﺒﻌﺎً ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺇﻋﻼﻧﺎً ﻋﻦ
ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺳــﺘﻤﺘﺪ
ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴــﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻨﺴــﻴﻦ .ﺣﻴﻦ ﺭﺍﺡ
ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺳــﻤﻌﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺬﺑﺔ ﻟﻢ
ﻃﻮﻳﻼ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻜﺸــﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎﻳﻮ  1968ﻭﻣﺎ
ﺗﻄﻞ
ً
ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻴﺴــﺎﺭﻱ
ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ً
ﺍﻟﻤﺘﻄــﺮﻑ .ﻣﻤــﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻃــﺮﺩ  34ﻃﺎﻟﺒــﺎً ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛــﺎﺭ ﺣﻔﻴﻈﺔ
ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻜﺘــﺐ ﻣﻘﺎﻻً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ  (1970/2/09) Nouvel Observateurﻳﻜﺸــﻒ
ﻓﻴﻪ ﻛﻴﻒ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺣﺮ ﺇﻟﻰ ﺳــﺠﻦ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟــﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ،ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ .2ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺟﺢ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﺧﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻳﻘﻈﺖ ﻭﻋــﻲ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
1ـ
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Dupuis, Joachim, La bombe Foucault, p.4, in site: wwww.interdits.net.
Ibid, p.15.
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ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺳﺠﻦ
ﺗﺴﻌﻰ ﻋﺒﺮ ﻗﻀﺒﺎﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﺳــﻤﺎﻩ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴــﺠﻮﻥ  Groupe d'intervention des prisonsﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎً ﻭﻋﻤﻠﻴﺎً؛ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﺴــﺠﻮﻥ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺒــﺲ ،ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﻴﻦ،
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻳــﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴــﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬــﻢ .1ﻓﻲ
ﺧﻀــﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻀــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺪﺩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻳﻜﺘﺸــﻒ ﻓﻮﻛــﻮ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤــﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ .ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺠﻴﺒــﺎً ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؛ ﻓﻔﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ« ﻳﻜﺘﺸــﻒ ﻓﻮﻛﻮ ـ ﻛﻤﺎ ﺳــﻠﻒ ﺫﻛﺮﻩ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺠﻮﻥ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ،ﺍﻟﺜﻜﻨﺎﺕ ،ﺍﻷﺳﺮ..
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ﻣــﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﻔــﻰ ﺍﻟﻌﻘﻠــﻲ ﻭﺍﻹﻛﻠﻨﻴﻜﻲ ،ﻳﺘﻮﺟــﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻭﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﻓﺎﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺤﺚ ﺟﻴﻨﻴﺎﻟﻮﺟــﻲ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺸــﻮﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  /ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﺴــﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ.
ﻓﻴﻘﺴــﻢ ﻓﻮﻛﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ،ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺴــﺪ
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺰﺟﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩﻉ ﺇﻟــﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺟﻴــﻦ .ﻓﺈﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘــﺮﻥ  ،17ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳــﺠﻦ؛ ﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
1ـ
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Fournier, Martine, A propos de.. surveiller et punir. Naissance de la prison, in «Sciences
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ﺑﻌﻴﺪﺍ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ،
ً
ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟــﺰﺍﺀ َ ﻣﺨﺎﻟﻔ ٍﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺤﺴــﻴﺲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ» .ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  /ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘــﻼﻝ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻏﺒــﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘــﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ـ ﻭﺑﺸــﻜﻞ
ﺣــﺎﺯﻡ ـ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﺃ ﻋﻠــﻰ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻮﺗﻪ« .1ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﺴــﺪ ﺍﻟﻤﻨﻜﻞ ﺑﻪ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ
ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ
ﺃﻥ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺧﻮﻓﺎً ﺯﺍﺣﻔﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ
ﺭﻭﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﺯﺍﺣــﻒ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻧﺰﻋﺠﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ
)ﺍﻷﻣﻴﺮ( ،ﻭﺩﺍﻫﻤﻬﺎ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻤــﺎﺭَ ُﺱ ﺿﺪﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ .2ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺣﺮﻗﺎً ﻭﺍﻟﺒﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ
ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 18؛ ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺳــﻮﻯ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﻟﻮﻻﺩﺓ
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ
ً
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺯﻣﻨﻲ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴــﺠﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻔــﻲ ﺗﺤﻮ ًﻻ ﺟﺬﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴــﺪ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﻣﺎ ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﺴﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﺗﺮﻭﻳﻀﻪ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻄﺔ
1ـ
2ـ

Foucault, Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p.68.
Ibid, p.82.
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ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻓﺄﺧﺬﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺟﻴﻦ ﻭﺗﺮﻭﻳﺾ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻌﻤﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻟﻲ ،ﻭﺑﻤﺎ
ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ
ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺴــﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻢ )ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ( ،ﻭﺗﺒﻨﺖ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺳﻜﻨﺎﺗﻪ .1ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﻇﻬﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ )ﺍﻟﺴــﺠﻦ،
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﻔﻰ ،ﺍﻷﺳﺮﺓ (...ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻷﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒــﺔ ،ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺤــﺺ .ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻪ
ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.2
:(áª«≤dG) ájQÉ«©ªdG á£∏°S

ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳــﻠﻄﻮﻱ ،ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻮﻛﻮ ﺃﻥ
ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻠﻌــﺐ ً
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ .ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  19ﻇﻬــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒــﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺗﺪﺟﻴﻨــﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻭﻳﺾ ﺍﻟﺠﺴــﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓــﺄﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ
ﻋﻦ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .3ﻣﻤــﺎ ﺣﻤﻞ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﺸــﻔّﺎً ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
1ـ
2ـ
3ـ
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Ibid, p.162.
Ibid, p.208.
Foucault, Michel, Dits et écrits 2, Gallimard, Paris, 2001, p.75.
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ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻓﺎﻟﺸــﻜﻞ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﻴــﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ؛
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺘﻌﺎﺭﺽ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻓﻌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳــﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﺎً ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ .ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺸــﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻋﻘﺎﺑﻴﺎً ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻬﺎ ﺑــﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓــﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ .ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ
ﻣﺴﺎﺭﺍ
ﺃﻥ ﺗﺘﺴــﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻃﻦ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
ﻧﻤﻄﻴﺎً ﻣﻌﻴﻨــﺎً ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻔــﺮﺩﻱ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ
ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ.
ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀً ﻻ ﻣﻨﺎﺹ
ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺮﻭﻳﺾ ﺍﻟﺠﺴــﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻮﻛﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ .ﻭﺇﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻠﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺇﺭﺳــﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻠﺴــﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴــﺔ .1ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ
 ،19ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻓﻮﻛــﻮ ،ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﻮﻟــﺖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻜﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺠﺴــﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﺤﺼــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻛﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻔﻮﻛﻮ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺑــﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻄــﺐ؛ ﻓﺈﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘــﺮﻥ  17ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻣﺒﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ
ً
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻮﺳﻊ ﺣﻘﻞ ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻪ
1ـ

 275.ـ Foucault, Michel, Dits et écrits, 3, Gallimard, Paris, 1994, p.274
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ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﻠﻄﻮﻱ  /ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻬﻮﻟــﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺩﻳــﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺇﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺤﺼﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﺳﻠﻄﻮﻱ ﻓﻲ ﺁﻥ.1
:á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG :áaô©ªdGh á£∏°ùdG

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺺ ـ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ـ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺴــﺎﺩ ﻭﺍﻷﻧﻔﺲ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻤﻊ ﻭﺗﺤﺮﻡ؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .2ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ
ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﻣﻌﺎﺩ ًﻻ ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ.
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﻵﻭﺍﻥ ﻟﻨﺨــﻮﺽ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ
ﻓﻮﻛﻮ ،ﻭﻟﻨﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﺑــﺪﺃ ﺑﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﺣﻴﻦ ﺃﺯﺍﺡ ﻣﻔﻬﻮﻣــﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻦ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ
ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺮﻧﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻀﺎﻉ ﺑﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻫﻴﻐﻞ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴــﻦً ،
ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﻭﻓﻴﻴﺒﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻮﺭﺩﻳﻮ .ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫــﻮ ﻓﻮﻛﻮ؛ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻦ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘــﻂ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻣﻦ
1ـ
2ـ
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 682.ـ Ibid, p.680
Martuccelli, Danilo, Sociologies de la modernité, Folio essais, Paris, 1999, p.311.

ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ

ﻃﺮﻑ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺍﻟﺠﺴــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻳﺠــﺐ ﺃﻻ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ.1
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ
ﻳﺘﻴﺢ َﻓ ْﻬ َﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ـ ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ـ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤــﻞ .2ﻓﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴــﺔ ﺍﻟﻔﻮﻛﻮﻟﺪﻳﺔ
ájÉ¡f »a á£∏°ùdÉa
ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ،ﺭﺍﺑﻂ ﻣﻨﺘﺞ ،ﺳــﻠﻮﻙ
¢VôØJ ó©J ºd ±É£ªdG
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ،ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺪﻉ ﻭﻳﺘﺤــﺮﻙ ﻭﻳﺆﺛﺮ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ÉªfEGh ,kÉ°Vôa OôØdG ≈∏Y
ﻳﺘﻼﻓﻲ ﺣﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ
Æƒ°üJ IQhô«°U »g
ﺍﻟﻘﻤــﻊ ﻭﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺍﻟﻤﺪﻣــﺮ ،ﺇﻧــﻪ ﻳﻨﺘــﺞ ﻋﻠﻤﺎً
¬JGP OôØdG
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﻧﻤﺎﻃﺎً ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ
ﺍﺳــﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﺈﻥ ﻫــﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﻗﺒﻼ ﻟﻴﺴــﺖ
ﺟﻮﻫﺮﺍ ﺃﻭ ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ ،ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً
ً
ﺃﻧــﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ .ﻓﻬﻲ ً
ﺳﺎﺋﺪﺍ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ .ﻭﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ً
ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻮﻛﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺃﺑﻌــﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋــﻦ ﺃﻱ ﺑﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ،
ﺳﺒﻼ ﺷﺘﻰ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ،ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ؛ ﻓﻜﻞ
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻭﺗﺴﻠﻚ
ً
ﺗﺼﻮﺭ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.3
1ـ
2ـ
3ـ

Ibid, p.979.
Idem.
Foucault, Michel, Histoire de la sexualité 1 (volonté de savoir), Gallimard, Paris, 1976,
 125.ـ p.124
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ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺇﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔــﺮﺩﺍﺕ ﻛـ:
ﺍﻟﻘﻤﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ؟ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻫﻲ ـ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﻮﻛﻮ ـ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺩﺍﺋﻤــﺔ ﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻌﻨﻲ
ﺍﻹﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ـ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ
ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻭﺩﻓﻌــﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺇﺫﻥ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼــﺮ .1ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ
ﻋﻼﻗــﺔ ﺳــﻠﻄﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺗﻜﺘﻴــﻚ ﻣﻀــﺎﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﺩ،
ﺩﻭﻥ ﻧﺰﻭﻉ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺷــﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻮﺗــﺮﺓ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﺼﺎﺭﻋــﺔ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧــﺮ .ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴــﻦ ﺧﺼﻤﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻗــﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻢ .ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﻨﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺗﺴــﻴﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﻲ؛ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺎﺋــﻼﺕ ،ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ...ﺇﻟﺦ ،ﻓﻬــﻮ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺍﻷﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻺﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ ،ﺍﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌــﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺁﺧﺮﻳﻦ.2
ﻭﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻼﺕ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻜﻞ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻫــﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻣﺰﻳﻔﺔ؛ ﺇﺫ ﺗﻼﻣﺲ ﻓﻘﻂ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻠﺔ ،ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺘﺤﺼﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ
1ـ
2ـ
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ـ Dreyfus, Hubert et Rabinow, Paul, Michel Foucault, un parcours philosophique, Folio
Gallimard, Paris, 1984, p.319.
Ibid, p.131.

ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ

ﺟﺪﺭﻫﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﺗﺴــﻌﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿــﺔ ﻟﺘﺪﺟﻨﻬﺎ ﻭﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺣــﺪﺍ ﺑﻔﻮﻛﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻓﺒﺪﻝ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ .ﻭﻟﻘــﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺍﺓ ﻓــﻲ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ«
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
ـ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ـ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻔــﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﺮﺿــﺎً ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ
ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﺼﻮﻍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﻓﻮﻛﻮ ﺳﻮﻯ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻫــﻲ ﻛﻴﻒ ﻟﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ؟ ﻭﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﺧﻠــﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻜــﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳــﻠﻮﻙ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻜــﻢ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ
ً
ﺃﻣﻀﻰ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ) 82ـ  (84ﺑﺎﺣﺜﺎً ﻋﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺜــﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓــﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧــﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ .ﻭﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺠﺎﻫﻠﻪ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﻔﻬﺎﻡ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺒﻌﻲ
ً
ﺗﻔﺴــﻴﺮﺍ ﻣﻘﻨﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻓﻮﻛــﻮ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺒﺎﻥ .1ﻃﺒﻌﺎً ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻓﻮﻛﻮ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺳــﻠﻄﺔ
ﻣﻬﻴﻤﻨــﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻤﺬﺟــﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﻓﺒﺤﻜﻢ ﻣﺸــﻮﺍﺭﻩ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻧــﻰ ﻋﺒﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﺗﺘﻠﻌﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸــﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺸــﻐﺎﻻﺗﻪ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﻴﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ .ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﻟﺠﻮﺀ ﻓﻮﻛﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴــﻲ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﺴــﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ
1ـ

Gros, Frédéric, Michel Foucault, op.cit, p.91.
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وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﺃﻣﺮﺍ
ﻭﺍﺭﺩﺍ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻳﻮﻣﺎً
ً
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ً
ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﻤﺎﺭﻛﺲ ،ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺞ ﺩﻱ ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺳﻨﺔ
 78ـ  79ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ »ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ« ،ﻭﻣﺪﻯ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺸــﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﻣﻦ ﺭِ ْﺑﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ـ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﻋﺘﻪ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ـ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻳﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟــﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣــﺪﺙ ﺃﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎً ﺭﻭﺣﻴﺎً ،ﻭﻟﻨﻜــﻦ ﺣﺬﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺻﻄﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺟــﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻮﻛﻮ ،ﺣﻴﺚ ﺭﻛﺰ ﻛﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓ ًﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــ ًﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﻏﺎﺋﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺳــﻠﻄﺔ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻧﻔﺘــﺎﺡ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻨﺎﺀ
ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ـ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﺗﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻟﻺﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ،ﻭﺳﺘﻈﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﺪ
ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻞ
ﺗﻔﺴــﻴﺮﺍ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ً
ً
ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻤﻮﻟﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻔﻮﻛﻮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸــﺎﺑﻚ ،ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻣﺆﺭﺧﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ
ﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﺁﺭﺍﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭﻣﺆﺭﺥ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ .ﻭﺇﻥ
ﺃﻭﻝ ﺍﻧﻔﺘــﺎﺡ ﻟﻔﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﻠﻰ ﻓــﻲ ﺇﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ  Zenﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸــﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻔﻮﻛﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺴــﺪﻱ ﻭﺭﻭﺣﻲ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟــﺬﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﺎ
ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ .ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﺠــﺬﺏ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺒﻮﺫﺍ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ
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ﺍﻟﺼﻤﺖ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳــﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻠﺼﻤﺖ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﺟﻮﺍﻧﻲ.1
ﻭﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻧﺰﻝ ﻓﻮﻛــﻮ ﺿﻴﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪ
ﺍﻟﺒﻮﺫﻱ  Seionjiﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳــﻨﺔ  ،1978ﻭﻣﺎ ﺍﺑﺘﻐﺎﻩ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺪ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ  zenﻫﻮ ﺗﻘﻔﻲ ﺳــﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺯ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺸــﻜﻞ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻇﺎﻫﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺪﻭﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﻮﻛﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻏﺮﺍﺋﺒﻴﺔ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ .2ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻧﻜﺒﺎﺏ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗــﻪ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻀﺎﺩﻳﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ.3
ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﻣﻌــﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻣﻬﺎ
ﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺳــﻄﻮ،
ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﺒﻮﺫﻱ ﻳﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
)ﺟﻤﻴﻞ  /ﻗﺒﻴﺢ ،ﺻﻮﺍﺏ  /ﺧﻄﺄ (..ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺼــﻞ ﺍﻷﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
1ـ

 moderne: deux chemins de la libérationـ Olson, Karl, Zen et l'art de la philosophie post
du monde représentatif de pensée, in site: www.thezensite.com.

2ـ
3ـ

 619.ـ Dits et écrits 2, op.cit, p.618
Ibid, p.620.
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)ﻫــﻮ( ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻗــﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻟﻠﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮ ﺫﻫﻨﻴﺔ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴــﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ .1ﺇﺫﻥ
ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻤﺎ ﺗﺴــﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﺎﺟﺲ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻳﻄﺎﺭﺩ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﺍﻟﺒﻮﺫﻳــﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﺻﻌﻮﺑﺘﻬــﺎ2؛ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ  zenﻭﺍﻟﻤﻮﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺴــﻢ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺴــﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺳــﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .3ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻮﺭﺍﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
 12ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ،ﺗﺤﺪﻭﻫــﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻀﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻮﺭﺍﻱ ﺃﺧﻼﻗﺎً ﻛﺎﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﺃﺛﺮﻩ ﻓــﻲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﻔﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻏﻴــﺮ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳــﺮﺍﻥ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ،ﻭﻟﻨﺒﺎﺩﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺸــﺨﺺ
ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺒﻜﺮﺍ ،ﻣﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﻓﻮﻛﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺷﺞ
ً
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺒﻬﺎﺭﻩ ﺑﺮﺟﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻘﻄﺐ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﻳﺎﺩﺓ ،ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻻ ﻟﺴــﺒﺐ
ﻣﺸــﺮﺩﺍ
ﻭﺣﻴﺪﺍ،
ﺇﻻ ﻷﻧﻪ ﺍﻋﺘﺼﻢ ﺑـﻼﺋﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ
ً
ً
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔــﻰ ﻭﺁﺧﺮ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﻠّﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋــﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﻬﺮﺍﻥ ،ﺣﻴــﺚ ﻛﺎﻥ ﻓﻮﻛﻮ
1ـ
2ـ
3ـ
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Qu'est ce que le zen, in site: www.qu›estcequelezen.hm.
Eribon, Didier, Michel Foucault, Champs / flammarion, Paris, 1991, p.330.
Foucault, Michel, Dits et écrits 2, op.cit, p.621.
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ﻣﻤﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﻻﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄــﺎﺭ .ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺃﺕ ﻗﺼﺔ ﻓﻮﻛــﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ُﻳ ِ
ﺒــﺪ ﻳﻮﻣﺎً ﺃﻱ ﻣﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳــﻼﻡ؟ ﺃﺳــﺌﻠﺔ
ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎً ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺟﺒﻬﺎﺕ
ﻗﺘﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺮﺓ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻛﺎﻟﺸﺎﺫﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﻟﻘﺪ ﻣﻜــﺚ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ؛ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  16ﻭ 24ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ
 1978ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ  9ﻭ 15ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ  ،1978ﻭﻟﺪﻯ ﻋﻮﺩﺗــﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺇﻟــﻰ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻛﺘــﺐ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻘــﺎﻻﺕ ﺃﻳــﻦ ﺗﺘﻤــﺎﺯﺝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﻧﺸــﺮﻫﺎ ﻓــﻲ  Corrierre delle seraﻣﺎ ﺑﻴﻦ 78/09/28
ﻭ ،78/10/22ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ Le Nouvel Observateur
ﻳــﻮﻡ  78/10/16ﻣﻔﺘﺘﺤﺎً ﺇﻳﺎﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ» :ﻓﻲ ﻓﺠــﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻓﻀﻮﺍ ﺑﺴــﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﺇﺫ ﺷــﻜﻞ ﺇﺩﺍﺭﻳﻮﻫﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﺑﻤﻨﺎﺑﻊ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﻋﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ )ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ( ﺗﻮﻓﻴﻘﺎً ﺑﻴﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻬــﻞ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﻴﻦ ﺃﻡ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎً ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟ ﺇﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺧﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ـ ﺗﻀﻢ ﺃﻧﺎﺳﺎً
ﻳﺮﻭﻣﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻜــﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻓﺪﺍﺀ ﻟﺬﻟــﻚ؛ ﻓﻜﺮﺓ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﺎ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﻣــﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣــﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ؛ ﺇﻧﻬﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺳــﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﻳﻀﺤﻜﻮﻥ؛ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ«.1
1ـ

Eribon, Didier, Michel Foucault, op. cit, p.302.
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وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻹﺳــﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻩ،
ﻛﺎﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠــﻰ ﺃﺣﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺩﺩ ﺍﺳــﻤﻪ
ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳــﻦ ،ﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺳــﺘﻘﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺣﺘــﻰ ﺃﻋﻠﻦ
ً
ﻋﻦ ﻻﺀﺍﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓــﻲ » Le Nouvel Observateurﻻ
ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻻ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺎﺕ ،ﻻ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻻ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﺋﺘﻼﻓﻴﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺮﺣﻞ ،ﻫﺬﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ« .1ﻭﻟﻘﺪ ﻫﺪﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳــﻮﻟﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻩ ﻹﻧﻘﺎﺫ
ﻧﻈﺎﻣﻪ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻮﻛﻮ ﺃﻥ ﺗﺸــﺪﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻌﺰﻟﻪ؛ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ؛
ﻋﺠﻮﺯﺍ ﻣﻨﻔﻴﺎً ﻣﻨﺬ
ﺭﺟﻼ
»ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ
ً
ً
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺸﻌﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﺳﻤﻪ«.2
ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﻬــﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻤﻘــﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺳــﻼﻣﺘﻴﺎﻥ
ﻭ  ،Thierry Mignonﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻟﻔﺘﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻮﻛﻮ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﻨﻊ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺠﺒــﺔ ،ﻓﺎﻧﺒﺮﻯ ﻟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳــﻼﻣﺘﻴﺎﻥ
ﻣﻌﻨﻔﺎً» :ﺃﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺩﻭﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ؟« ﻓﺘﺪﺧﻞ
ﻧﺠــﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺻﻬﺮﻩ ﻣﻌﺎﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﺪﺩﻩ ،ﻭﺳــﻤﺤﺎ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻼ» :ﻷﺷﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺠﺒﺖ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ،ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻋﻠﻖ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ
ً
ﻓﻌﻼ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً؛ ﻛﺜﻴﺮﺍﺕ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻛﺎﻥ ً
ﻫﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻦ ﺃﺻﺮﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺪﺍﺋﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ«.3
1ـ
2ـ
3ـ
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Ibid, op. cit, p.303.
Idem.
Ibid, p. 304.
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ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ ﺑﻨﻲ ﺻﺪﺭ،
ﻳﺮﻭﻱ ﺑﻨﻲ ﺻــﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻟﻘــﺪ ﺯﺍﺭﻧﻲ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟــﻲ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﻓﻲ
 Cachanﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻭﺟﻤﻌﺘﻨﺎ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺣﺪﻭﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ
ﺗﻬﺰ ﺃﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﻌﺴــﺮ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ«.1
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟــﻰ ﺇﺿﻔﺎﺀ
ُﺑ ْﻌ ٍﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﺘﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﻴــﺮﺓ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋــﻖ ﻟﻠﺮﻭﺣﺎﻧﻴــﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻟﻰ
ﻭﻋﺎﺀ ﻟﻬﺎ ،ﻳﻘــﻮﻝ ﻓﻮﻛﻮ» :ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺟﺪ ﺣﺮﺟﺎً ﺣﻴﻦ
ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻛﻔﻜﺮﺓ
ﻃﻮﺑﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻟﻜــﻦ ﻛﺈﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ
ﻓــﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎً ﺣﻴــﻦ
ْ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛــﺔ ّ
ﺗﺴﻴﺲ ﺑﻨﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺣﻴﻦ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.2
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ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻧﺒﻬﺎﺭ ﻓﻮﻛﻮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﺒﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﺎﻧﺒﻌــﺎﺙ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﻨﺪﺭﺱ ﻣﻌﺎﻟﻤــﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﻓﻮﻛﻮ ﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻟﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻷﻥ ﺗﻬﺰ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻮﻛﻮﻟﺪﻱ؛
ﻓﻬﻲ ﺗﺒــﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ ﺫﺍﺗﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ
1ـ
2ـ

Idem.
Foucault, Michel, Dits et écrits 2 op.cit, p.694.
253

وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻫﻮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﺴــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻧﻤﺎﻃﺎً ﺳــﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ.
ﻭﻻ ﻧﻌﺠــﺐ ﺇﻥ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼــﻮﺹ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﺇﻋﺠﺎﺑﻪ
ﺑﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴــﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻳﺆﻫﻞ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴــﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﺫﺍﺗﻴﺘﻪ؛ ﺃﻱ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠــﻚ ﺍﻻﻧﺠﺬﺍﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻫﺎ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭﺷــﻬﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻓﻬﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺫﻳــﺔ ﺑﻘﻲ
ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔــﺮﺩ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻣﺘﺪ
ً
ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺘﺤﺪﻯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻩ ،ﻣﺮﺩﺩﺓ ﻻﺀﺍﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿــﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺗﺮﻛﺘﺎ ﺁﺛﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓــﻲ ﻓﻜﺮ ﻓﻮﻛﻮ ،ﻟﻜﻦ ﺇﻟﻰ
ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺃﺳــﻬﻤﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻔﻲ
ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻴﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻳﻌــﺪ ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ؛ ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﻟﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻐﻲ ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ
ﺍﻧﻔﺘﺢ ﻋﺒﺮﻫﻤﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠــﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻏﻠﻖ ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺛﺎﺭﺕ ﺛﺎﺋــﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺛﻴﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻘﺤﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.1
 1ـ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻮﻛﻮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﻗﺎﺭﺋﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﻲ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻠﺼﻔﺤﺘﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﻋﺎﺟﺰﺍ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻒ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ
ً
ﻋﻦ ﻓﺾ ﺳــﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ؛ ﺇﺫ ﺗﺒﻘــﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳــﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻮﻛــﻮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬــﺎ .ﻭﺍﻵﻥ ﻟﻨﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﻟﻨﺘﺤﺴــﺲ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻮﻛــﻮ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ .ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻳﺠﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟــﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﺳــﻨﺔ  81ـ  82ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ »ﺗﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ«
ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺜﺎً ﻋــﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﺒﺮ
ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻫﻮ ﺗﻮﻟﻲ ﺳــﻘﺮﺍﻁ ﻣﻬﻤــﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬــﻢ ﻣﻮﺑﺨﺎً ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸــﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺳــﻤﻌﺘﻬﻢ
ﻭﺃﻣﺠﺎﺩﻫﻢ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻷﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻭﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺮﻭﻥ ﺍﻧﺒﻌﺚ ﺍﻻﻧﺸــﻐﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﺩ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴــﺪ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺗﺄﻣﻼ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎً ﺩﻳﻜﺎﺭﺗﻴﺎً ﻳﺤﺼﺮ
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﻴﺴــﺖ
ً
ﻣﺒﺪﺃﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺟﻴﺘﻮ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ.1
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﺤﻮ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺭﻗﺎً ﺑﻴﻦ ﻧﻈــﺮﺓ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻒ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﺠﺬﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻋﻠﻰ؛ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻹﻟﻬﻲ ـ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺳﻴﻨﻴﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﺎً
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ـ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴــﺎﻥ ـ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻌﺔ ﻭﻟﺬﺓ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻮﻓﻞ ﺃﻭﺑﺴــﺮﻓﺎﺗﻮﺭ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻇﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻘﺖ ﺭﻓﺎﺗﻪ ﻟﻌﻨﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﺭ ﻫﻨﺮﻱ ﻟﻴﭭﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
Réflexion sur la Guerre, le mal et la fin de l'Histoire, p.258.

1ـ

Foucault, Michel, Dits et écrits 2, op.cit, p.1174.
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ﻣﻊ ﻧﻔﺴــﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﺴــﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻃــﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺑﺤﺎﺛــﻪ »ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ« ـ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ـ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴ ﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤــﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ً
ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻟﻢ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺤﻜﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﻓﻮﻛﻮ ﻫﻮ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺯﻣﻨﻲ ﻭﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺸــﻬﺎﺩ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻴﻘﻮﺭﺱ» :ﻻ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴــﻒ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﺮﻭﺣﻪ«.1
ﻳﺜﻤﻦ ﻓﻮﻛﻮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺑﺬﺍﺗﻪ
ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ 
ﻷﺟﻞ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩﻩ ،ﻭﻳﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺬﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻬﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔــﺲ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻐﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳــﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺷﻘﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﻟﻘﺪ
ﺣﺪﺩ ﺛﻼﺙ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 1ـ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻫﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ.
 2ـ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ :ﻓﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﺗﻤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻷﺳــﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻴﻮﺍﺻــﻞ ﺻﺮﺍﻋﻪ ﺿﺪ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ.
1ـ
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Ibid, p.1172.

ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ

 3ـ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﺳﺘﺸــﻔﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺑﻴﻘﻮﺭﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻔﺴــﻄﺎﺋﻴﻮﻥ ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﻭﺍ
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﺣﺘــﻰ ﺃﻥ ﻓﻮﻛﻮ ﻻ ﻳﻨﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻬﻮﻯ  Pathosﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﻫﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺠﺴﺪ.1
ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻮﻛﻮ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳــﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴــﺘﻠﻬﻢ ﺳــﻴﻨﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺳــﺒﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﻛﻮ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬــﺎ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬــﺪﻑ ،ﺑﻠﻮﺭﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳــﻦ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻗــﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﻫــﻮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺫﻫﻨﻲ ﻳﺠﺴــﺪ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓــﻲ ﺗﻤﻈﻬﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺄﻣﻞ ﺷﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﻛﺜﻴﺮﺍ .ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﻨﺔ،
ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً
ً
ﻻ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻤﺜﻠﻨــﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻓــﻲ ﺭﺍﻫﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻠﻴــﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﺳﺘﺒﺎﻕ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻨﻘﻨﻊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ـ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ
ﺷﺮﻭﺭﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻨﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ـ ﻟﻴﺴﺖ
ً
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.2
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧــﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻓﻮﻛﻮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻣﻨﻬــﺎ؛ ﻓﻴﺮﻛــﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺰﻫــﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣــﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻔﻜــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ؛
1ـ
2ـ

 1176.ـ Ibid, p.1175
Ibid, p.1178.
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ﻓﺈﻧﻬﺎ ـ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈــﺮ ﻓﻮﻛﻮ ـ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧــﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻤﺜﺎﻝ
ﻓﻲ  ،Plutarqueﻓﻔﻲ »ﺟﻦ ﺳﻘﺮﺍﻁ« ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻳﺮﺟﻊ
ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻔﻴﺜﺎﻏﻮﺭﻳﻴﻦ ،ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻫﻖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳــﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺑﺄﻃﺒﺎﻕ ﺷــﻬﻴﺔ ﻭﻟﺬﻳﺬﺓ،
ﺟﻴﺪﺍ ﻳﻌﻄﻴﻬــﺎ ﻟﻠﺨﺪﻡ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻮﺟﺒﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻫﻲ
ﻭﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻣﻠﻬﺎ ً
ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.1
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻧﺼﺐ ﻓﻮﻛــﻮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎً ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ
ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺇﻧﻪ ﺗﻤﺮﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺬﻛﺮ
ﺣﺎﺿــﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻭﻛﻲ ﻧﻔﻬﻢ
ﻟﻠﻤﻮﺕ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺕ
ً
ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺳــﻴﻨﻴﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﺑﻴــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :ﻓﻬﻨــﺎﻙ ﺻﻠﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬــﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﻭﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ؛ ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺳــﻴﻨﻴﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺭﺳــﺎﺋﻠﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺮﺓ
ﻛﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ
ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺤــﺲ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟــﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻧﻌﻴﺶ ﻛﺎﻣﻞ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺀ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ؛ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﻨﻴﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ» :ﻟﻨﻘﻞ ـ ﺑﺎﻧﺸﺮﺍﺡ ﻭﺑﺸﺎﺷﺔ ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻨﻨﺎﻡ:
ﻟﻘﺪ ﻋﺸﺖ«.2
1ـ
2ـ
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 1184.ـ Ibid, p.1182
Idem.
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ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻓﻮﻛﻮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻣــﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺆﻫﻞ ﺍﻟﺬﺍﺕ ـ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ـ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻟﺘﺄﺗﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺳــﻠﻮﻛﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﺎﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺗﺤﻮ ًﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ؛ ﻓﺎﻟﺤﺐ ﻭﻣﻨﺬ
ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﻣﻨﺬ ﻓﻴﺜﺎﻏﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺴــﻄﺎﺋﻴﻴﻦ ﺷــﻜﻼ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ
ﻹﻗﻼﻉ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺄﻫﻞ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .1ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺒﺪﻯ ﻟﻨﺎ ﺷــﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً
ﻭﺟﻪ ﺧﻔﻲ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﻮﻛﻮ ﻟﻸﺳﻒ ﻇﻞ ﻣﻄﻤﻮﺳﺎً ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ
ﺣﺪﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﺴــﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻔﻮﻛﻮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ً
ﻧﺴﺘﺸــﺮﻑ ﺃﻣﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺴــﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻨﺰﺭ ﺍﻟﻴﺴــﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻮﻛﻮ.

1ـ

Redeker, Robert, Michel Foucault, philosophe spirituel, in Le Monde Diplomatique,
 15.ـ Août 2001, p.14
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ﻓﻠﺴﻔ ُ
ﺻﻼﺣﻲ
ﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ّ
ّ
∫ƒL ógGR óªs ëe

■

ﺩﻭﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  /ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  1884ﻃﺮﺣﺖ ّ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺃﻟﻤﺎﻧﻴّﺔ »ﺷـــﻬﺮ ّﻳﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ« ﻋﻠﻰ ُﻗ ﺮﺍﺋﻬﺎ 
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ» :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؟« ،ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ
ّ
ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﺑﻤﻘﺎ ٍﻝ ﺷــﻬﻴ ٍﺮ
»ﺇﻣﺎﻧﻮﻳــﻞ ﻛﺎﻧــﻂ« ﺍﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﻴﺚ ﻋ ﺮﻑ »ﻛﺎﻧﻂ« ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡٍ ﻛﺒﻴ ٍﺮ؛ ُ
»ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟ ِﻮ َﺻﺎﻳــﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ُ
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻝُ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻫــﺬﻩ ﻫﻲ َﻋ ْﺠ ُﺰ ُﻩ ﻋﻦ
ٍ
ﺇﺭﺷــﺎﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ .ﺇ ﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﺑﻞ ﻣﻦ
ﺺ ﻓــﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴــﺖ ﺁﺗﻴ ًﺔ ﻣﻦ ﻧﻘ ٍ
ّ
ﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟ ﺸــﺠﺎﻋﺔ ﻓــﻲ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺩﻭﻥ
ﻧﻘــ ٍ
ٍ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻟﻚ ﺷــﺠﺎﻋﺔ ﺍﻻﻫﺘــﺪﺍﺀ ﺑﻌﻘﻠﻚ
ﻭﺣﺪﻩ ،ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ«.1
 1ـ ﻛﺎﻧﻂ» ،ﻣﺎ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؟« ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻮ ﻃﻴﺐ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2003 ،ﻣﺠﻠﺔ ﺃﻓﻖ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻴﺔ www.ofouq.com
■

ﺑﺎﺣﺚ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
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ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﻮﻗﻪ »ﻛﺎﻧــﻂ« ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫــﺮ ٍﺓ ﻓﻜﺮ ﻳ ٍﺔ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻋﺮ َﻓﺘْﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻠﻰ
ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻓﻲ 
ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ؛ ﻛﺎﻟﻨﻘــﺪ 
ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ِ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨ ُﺼﻮﺹ
ّ
ﺍﻟﻜﻨﺴــﻲ ،ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ ﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﻭﺣﺎﺭﺑﺖ ﺍﻟﻄ ﻐﻴﺎﻥ

ّ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻭﻟﻮ ﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺩﻋﻢ
ﻭﺍﻟﻌﺒــﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻫــﺬﻩ 
ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺟﻊ ُﺳﻠُﻮﻛﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ،ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ
ً
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴّﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳــﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻴــﺔ ﺑﺈﺯﺍﺣﺔ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟ ﺸــﺮﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴّﺔ ﻭ»ﺍﻟﺤ ﻖ

ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ« ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺷــﺮﻋ ﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺮ.
ﻧﺎﺑﻌ ًﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎ ُﻗﺪ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ّ
ّ
ﻟﻘﺪ ﺃﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭِ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ«
ﻳﺘﺄﺳــﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬــﺎ ﺗﺼﻮً ﺭﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ،
ً
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ
ﻣﻌﻴــﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﺤــﻮﻝ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ« ﺍﻟــﺬﻱ ُﻳ َﻌ ﺪ
ً
ّ
ﺽ ﻳﺘﻮ ﺟﺐ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻓﻲ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟ ﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ٍ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ّﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻘﺒ ٍﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ .ﻭﻳﻜﺸــﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ
ّ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒــﻊ ﺧﻄ ﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟــﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ
ﻋﻦ ﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ّ
ﻋﻮﺍﺋﻖ »ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺔ« ﻭ»ﺍﻷﺳــﻄﻮﺭﺓ« ﻭ»ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ« ﻧﺤﻮ »ﺍﻟﻌﻘﻞ« ﻭ»ﺍﻟﻌﻠﻢ«
ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻭ»ﺍﻟﺤ ﺮﻳﺔ« ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻠﺴــﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺃﻧﺴﺎ ًﻗﺎ
ّ
ﻣﻜﺘﻤﻠ ًﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.1
ﻭﺑﺤﺴﺐ »ﻣﺸﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ« ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘ ﺮﺭ ﺃﻥ »ﻛﺎﻧﻂ« ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓٌ
ﻋﻦ ﺻﻴﺮﻭﺭ ٍﺓ ُﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ »ﺍﻟﻘُ ُﺼــﻮﺭ« ،ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘُ ُﺼﻮﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌ ﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :ﺇﺷــﻜﺎﻟ ﻴﺔ ﻧﻘﺪ
 1ـ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺎﻩ» ،ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ« ،ﻣﺮﻛﺰ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ« ،ﺿﻤﻦ »ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳــﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻌﻘــﻞ
ً
ّ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،1999ﺹ.92
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ
ﻹﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺷﺨ ٍ
ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ؛ ﺇﺫ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ »ﻛﺎﻧﻂ« ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﻠ ٍﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﻟﺤ ْﺠﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺘﺎﺏٍ
ﻭﺿﻌﻴﺔ َ
َ
ﺭﻭﺣﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺿﻤﻴﺮﻧﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻣﺮﺷﺪ
ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ

ٌ
ﺗﺘﺤﺪﺩ
ﻳﻘ ﺮﺭ
ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻐﺬﻳﺘﻨﺎ ،ﻭﺑﺼﻔ ٍﺔ ﻋﺎ ﻣﺔ ﻓﺈﻥ »ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ« 
ٌ
ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ.1
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ 
k G
QGƒfC’G áØ°ù∏a ÇOÉÑe :’hC

ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ »ﻛﺎﻧﻂ« ﻫﻮ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﻋﺼﺮ »ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ«
ﺇ ﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻟﻤﺤــﺮﺭ ﺍﻟﺘّﻔﻜﻴﺮ
ﺍﻟــﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟ ﺮﺷــﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ّ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻨﺒﺮ ٍﺓ ﺗﻔﺎﺅﻟ ﻴﺔ ﺳــﺎﺩﺕ ﻋﺼﺮﻩ؛ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻧ ﻴﺔ ـ ﺑﺤﺴﺐ
ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ 
»ﻛﺎﻧﻂ« ـ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺭُﺷﺪﻫﺎ ﻭﺍﻧﻌﺘﺎﻗﻬﺎ.
ِ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﺈ ﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺗﻘُﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎ ٍﻥ ﺃﺳﺎﺳــ ﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ:
ﺍﻟﺮﺷﺪ« ،ﻭ»ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟ ﻨﻘﺪ« ،ﻭ»ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟ ﺸﻤﻮﻝ«.
»ﻣﺒﺪﺃ 

ﺍﻟﺮﺷﺪ:
 .1ﻣﺒﺪﺃ 

ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒــﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﻘُ ُﺼﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟ ﺮﺷﺪ ،ﻭﻫﻮ ـ ﺑﺤﺴــﺐ »ﻛﺎﻧﺖ« ـ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻜﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻷ ُ ُﻣﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻣﻊ ُﻭ ُﻗﻮﻉ
ﻣﺴــﺆﻭﻟ ﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘُ ُﺼﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴــﺮ ،ﺃﻭ ُﻗ ْﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ:
ﺃﺷــﻜﺎﻻ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘُ ُﺼﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴّﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌ ﻴﺔ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
 1ـ ﻣﻴﺸــﻴﻞ ﻓﻮﻛﻮ» ،ﻣﺎ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؟« ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻮ ﻃﻴﺐ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ،37 :
ﺳﻨﺔ  ،2003ﺹ 10ـ .11
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آﻓــــﺎق

ﺃ ـ ﺍﻟ ﺘﺒﻌ ﻴﺔ ﺍﻻ ﺗﺒﺎﻋ ﻴﺔ :ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻗﻴﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴ ٍﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ
ﻟﻴﻔﻜﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻥ
ﺏ ـ ﺍﻟ ﺘﺒﻌ ﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺧ ﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻤﺤ ِ
ﻳﻨﻘﻞ ﻃﺮﺍﺋــﻖ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻳﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬــﺎ ﺍﻷﺻﻠ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻪ
ﻭﺃ ُ ُﻓﻘﻪ.
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸــﻌﺮ
ﺕ ـ ﺍﻟ ﺘﺒﻌ ﻴﺔ ﺍﻵﻟ ﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ُﻳﺴــﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ُ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫــﺞ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ِ
ِ
ــﺪﺓ ﺗﻤﺎﻫﻴﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺇﻟــﻰ
ﻟﺸ 
ﺍﻟﻐﻴﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒ ﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟ ﺮﺷﺪ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺭُ ْﻛﻨﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ:
ﺣﻴﺚ ﻳﺴــﺘﻐﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟ ﺮﺍﺷــﺪ ﻋﻦ ﻛ ﻞ ﻭﺻﺎﻳ ٍﺔ ﻓﻴﻤﺎ
† ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ؛ ُ
ﻳﺤ ﻖ ﻟــﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻛ ﻞ ﺳــﻠﻄ ٍﺔ ﺗﻘﻒ ﺩﻭﻧﻤــﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ
ﻋﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ،ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﺬﻟــﻚ ﺣﺮﻛ ﻴﺘُــﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎﻝ 
ﻳﻘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺣﻘّﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺸ ﺮﻉ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻓﺎﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟ ﺮﺍﺷﺪ
ﻭﺗﺮﺳــﺦ ﺑﺬﻟﻚ ﺫﺍﺗ ﻴﺘُﻪ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ ،
ُ
ﻣﻨﻄ ِﻠ ُﻖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﻮ ﻱ ﺍﻟﺬﺍﺕ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟ ﺮﺍﺷﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻉ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ
† ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ؛ ُ
ﻳﺆﺳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢٍ ﺟﺪﻳﺪ ٍﺓ
ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻥ 
ﻏﻴﺮ
ُﻳ ْﺒﺪﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢٍ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﺎ ﺣﺘّﻰ ﻛﺄﻧﻬﺎ ٌ
ﻗﻴﻢ ُ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.

 .2ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟ ﻨﻘﺪ

ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻫــﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝُ ﻣﻦ ﺣﺎ ِﻝ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻨﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ:
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺃ ـ ﺍﻟ ﺘﻌﻘﻴـــﻞ ﺃﻭ )ﺍﻟﻌﻘﻠﻨﺔ(؛ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻞ ﻫــﻮ :ﺇﺧﻀﺎﻉُ ﻇﻮﺍﻫﺮ
ﻭﺳــﻠُﻮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻣﻮﺭﻭﺛــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ

ﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ُ
ﻛﻠّﻬﺎ ﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧ ﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ
ﺃﺷــﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓــﻲ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺬﻩ
ً
ﻭﺍﻟﺴــﻠُﻮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺎﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻞ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ

ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ 

ﻭﺍﻟﺒ ُﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴّﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺻﻮﺭ ٍﺓ ﻓــﻲ ّ
ﺍﻟﻌﻠُﻮﻡ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌ ﻴــﺔ ُ
ﻛﻞ ﻣﻦ ُ
ّ
ﺍﻟﺴــﻮﻕ ،ﻭﺑﻠﻎ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴّﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟ ﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴّﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺃﺻﺒﺢ ُﻳ ْﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳــﻢ» ،ﺍﻟﻌﻠﻢ ـ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴّﺔ«؛ ﺇﺫ ﻋﺎﺩ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺪ
ﺍﻟﺘّﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠــﻢ؛ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄ ﻂ ﻟﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠ ﻴﺘﻪ
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺭﻩ.
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ﺍﻟﻤﺘﺸــﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟــﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
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u
ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ،ﻭﺗﻤﻴﺰﺕ
ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﺁﻟ ﻴــﺎﺕ ّ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳــﺔ؛ ﻛﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴّﺔ

ّ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔُﻨُﻮﻥً ،
ﺍﻟﻘﻴَﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﻴﺔ ِ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ِ
ﻣﺰﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻘﻴَﻢ ﺍﻟ ﺮ ّ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﻘــﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ«،
ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺗﺄﺳــﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴّﺔ ،ﻭﻫﻮ» :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ« ،ﻭ»ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ« ،ﻭ»ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ 
ﻭ»ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«.
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ 
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ﺍﻟﺸ ُﻤﻮﻝ
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ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒــﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻹﺧــﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﺣﺎ ِﻝ
ﺑﺎﻟﺨ ُﺼﻮﺹ ﻫﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎﻥ ﻫﻤﺎ» :ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺨ ُﺼﻮﺹ؛ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﺍﻟ ﺸ ُﻤﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ُ
ُ
ٍ
ﻣﺤﺪﺩﺓ« ،ﻓﻬﻮ ﺇﺫﻥ
ﻭ»ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟ ﺸــﻲﺀ
ﺍﻟ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ«،
ﺑﺼﻔﺎﺕ 
ُ
ﺍﻟﺨ ُﺼﻮﺹ:
ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ُ
ﺍﻟﺸــﻲﺀ
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎُ :ﺧ ُﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ّ
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧـــﻲُ :ﺧ ُﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺗﻜﻮﻥ ﻟــﻪ
ٌ
ٍ
ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺣﻀﺎﺭ ﻳــﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓ ﻴﺔ ﻣﻌ ﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟ ﺸــﻤﻮﻝ
ــﺰﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻤ ﻴ ُ
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓٌ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭ ٍﺯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴّﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭُﻛﻨﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ.
ّ
ﻮﺳـــﻊ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺃ ـ ﺍﻟ ﺘ ّ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻓﺘﺆﺛﺮ
ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻛ ﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛــﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠــﻢ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺏ ـ ﺍﻟ ﺘﻌﻤﻴﻢ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺣﺒﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸــﺄﺕ
ﻓﻴﻪ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﻘﻮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﺗﺮﺗﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺃ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻔُ ُﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄ ﺮﻓﻴــﻦ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻓﻲ
ﻣﺤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔُ ُﺮﻭﻕ.1
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻭﻋﻠــﻰ ّ
ﻋﺸــﺮ؛ ﻓﺈ ﻥ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻈﺎﻫــﺮﺓ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ »ﺗﺰﻓﻴﺘﺎﻥ ﺗــﻮﺩﻭﺭﻭﻑ« ـ ﺣﺎﺿﺮﺓٌ
 1ـ ﻃــﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤــﻦ» ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ :ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣ ﻴﺔ« ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  2006ﺹ 24ـ .29
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺑﻘــﻮ ٍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺼﻮ ٍﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻓﻲ ﻛ ﻞ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻜُ ْﺒﺮﻯ؛ ﺇﻻ
ﺃﻧﻬــﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻟﺤﻈ ٍﺔ ﻣﻌ ﻴﻨــﺔ ،ﻫﻲ ﻟﺤﻈﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﺇﻻ ﺃ ﻥ »ﺗــﻮﺩﻭﺭﻭﻑ« ﻳﺆ ﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤ ﻴﺔ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﻭﻳﺮﺍﻫــﺎ ﻗﺎﺋﻤ ًﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮ ﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺎﻃﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺯﻋﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺧــﻼﻝ ُﻋ ُﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪﺗﻬﺎ »ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺸﻴﻮﺳــﻴّﺔ«
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ.1
ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠ ﺮﻕ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
ﻓﻲ 
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ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﺘﺮﺓ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ
ﻳﺆ ﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ُﻭ ُﺟﻮﺩ ﺻﻠ ٍﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
ّ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ،
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﻭﺗﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﻝ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ّ
ّ
ّ
ﻓﻠﺴــﻔﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﺀﻟﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﺆ ﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﺧﻄﺎﺏٍ

ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨ ﻴﺔ.2
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮُ ُﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻳﻦ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ّ
ٍ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺧﻠﻄﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻀــﺎﺀﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴّﺔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺓ ،ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ً
ﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺷــﻜﺎﻟ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓ ﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺟﺬﺭ ﻱ ﻓﻲ ﺍﻷ ُ ُﺳﺲ ﺍﻟﻨ ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺇﻻ ّ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ
ّ
ﺭﻭﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ
ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻭﺑﺪﺀ 
ّ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻷ ُ ُﻭ ّ
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﻣــﻦ ُﺧ ُﻀﻮﻉ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ
ّ
 1ـ ﺗﺰﻓﻴﺘﺎﻥ ﺗــﻮﺩﻭﺭﻭﻑ» ،ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ« ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﻮﻳﻌﺔ ،ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﻴﻦ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  2007ﺹ.145
 2ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ» ،ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻮّﺍ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﻋﻮﻳﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
 .1982ﺹ.15
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ﻟﻼﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻻﻃــﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑ ﻴﺔ ،ﻭﻓﻜﺮ
ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ.1
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻓــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘ ﻴــﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻧﻘﺪ ﻣﺰﺩﻭﺝ 
ﻟﻠﺪﻳﻦ 

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ ﻛﻠٍ ﻲ ﻭﺟﺬﺭ ﻱ ،ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄ ُُﺻﻮﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ّ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺣﺮﻛ ًﺔ ﺗﻨﺎﻫﺾ 
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻭﻣﻨﺤﺎﺯﺓ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﻧ ﻴﺔ.
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴــ ﻴﺎ ﻟﻠﻔﻜــﺮ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ﻣﺜﻠﺖ
ً
ّ
ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴّﺔ ﺃﺣﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭ ٍﻉ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ِﺟﻬﺔ ّ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ْ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻨــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳــﺐ ،ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤــﻞ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﻟﻌ ﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣ ِ
ﺒﺎﺷﺮﺓ؛
ّ
ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧُ ُﻈﻢ ﺗﺒﻨﺖ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ.
ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻣﻊ
ﻟﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ 
ّ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ
ﻳﺆﺳــﺲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ ،ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻻﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ،ﺇﻻ ّ ﺃ ﻥ
ٍ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻛﻤﺒﺪﺃ 
ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﻟﻐَ ْﺮﺏ َﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ

ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻫﺸﺎﺷــﺘﻪ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ
ّ
ﻏﺮﺑﺎ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ــﺮﻭﺏ 
ﺍﻟﺼﻠﻴﺒ ﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺃﺻﺒﺢ ً
ﺗﻌــﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇ ﺑﺎﻥ ُ
ّ
ﺍﻟﺤ ُ
ﻣﺘﺤﻀﺮ.
ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮ ٍﺓ ﻋﺴﻜﺮ ﻳﺔ ،ﻭﻓﺎﺋﺾ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ّ
 1ـ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺣﻮﺭﺍﻧﻲ» :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ) 1798ـ  «(1939ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺰﻗﻮﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸــﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
.1968
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸــﺮ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﺪﻯ
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ّ
ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻷ ُ ُﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﺍﻟﻘُﻮﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻤﺪﻥ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.
ﻋﺒّﺮ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺻﺒﺢ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ َ
ّ
ﻋﻨﻪ ﺷﻜﻴﺐ ﺃﺭﺳﻼﻥ ،ﺑﺴﺆﺍﻟﻪ ﺍﻟ ﺸــﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠ ﺨﺺ ُﻫﻤﻮﻡ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻐﺮﺏ؟« .ﺇﻻ ﺃ ﻥ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻫﻮ» :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ 
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ ﺳ ﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ّ
ﺗﻘﺪﻡ
ﻳﻨﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺳ ﺮ 
ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺃﺳﺎﺳــﻪ 
ﺍﻟﺪ ّ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ،
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺑﻘﻮ ٍﺓ ﻋﺴــﻜﺮ ﻳﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓ ﻴﺔ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ 
ﻟﻠﺨ ُﺼﻮﺻ ﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭ ﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّــﺔ؛ ﻓﺈ ﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ُ
ً
ٍ
ﺱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻛﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎ ِ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ »ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ«.
k
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ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋﺎﻥ ﻣﺤﻘﺎ ﺣﻴﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻛﺴــ ًﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ 

1
ﻋﺼﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ؛ ﺇﻻ ﺃﻥّ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻴﺎ ٍﺭ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻣﺒﺎﺷ ٍﺮ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷ ٍﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺳــﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــ ﻴﺔ  .2 1789ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻫﻴﻤﻦ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻹﺻﻼﺡ« ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺹ.15
 1ـ ﻓﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋﺎﻥ» ،ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ« ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺸﺮﻭﻕّ ،
 2ـ ﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣــﻮﻝ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ :ﺭﺋﻴﻒ ﺧــﻮﺭﻱ» ،ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ :ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴّﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ« ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
 ،1993ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺩﻣﺸﻖ.
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ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺳــﺆﺍﻝ
ﺍﻟ ﺮﺅﻳــﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ،ﻭﺑﻘﻲ 
ﻳﻨﻲ.
ﺍﻟﻬُ ِﻮ ﻳﺔ 
ﻣﻘﺪ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﺍﻟﺪ ّ
ﺗﻌ ﺮﻑ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴــﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﺎﻱ ﻓﻲ ُﺗﻮﻧﺲ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ ﻣﺒﺎﺷــ ٍﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﺃﻭ
»ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺷــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭ ﻳﺔ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺼﺐ
ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ،ﻓﻘﺪ
ﻭﺭﻭﺳــﻮ،
ﺍﻃ ﻠﻊ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ ) 1801ـ  (1873ﻋﻠﻰ ﭬﻮﻟﺘﻴﺮ ﻭﻣﻮﻧﺘﺴــﻜﻴﻮ ّ
ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﻋﻘﺐ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣــﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﻧﺘﺴــﻜﻴﻮ ﻋﻦ »ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷ ﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ« ﺇﻻ ﺃ ﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄ ﻬﻄــﺎﻭﻱ ُ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻣﺠﺪﻩ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨــﺎ ﺭ ﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻌﻠُﻮﻡ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐــﺮﺏ ،1ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺒــﺎﺱ ُ
ﻮﻧﺴﻲ.2
ﺍﻟ ﺮﺃﻱ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘّ 
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻃــﻼﻉ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴــﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ
ّ
ﻭﻋﻠــﻰ ّ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜُﺘُﺐ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻧﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ّ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ُﺗ ْﺮﺟﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ؛ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟ ﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ.
ﻴﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺻﺪ
ﺍﻟﺴ
ﻭﻣﻦ ﻛﻼﺳﻴﻜ ﻴﺎﺕ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ 
ّ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴــ ﻴﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ» :ﺍﻷﻣﻴﺮ« ﻟﻤﺎﻛﻴﺎﻓﻠّﻲ  .1513ﻭ»ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻴﺎﺳﻲ« ﻟﺘﻮﻣﺎﺱ ﻫﻮﺑﺲ » .1640ﻟﻔﻴﺎﺛﺎﻥ« ﺃﻭ »ﺍﻟﺘﻨﻴﻦ« ﻟﻬﻮﺑﺲ
ﺒﻴﻌﻲ 
ﻭﺍﻟﺴ ّ
ﺍﻟﻄّ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ« ﻟﺒﺎﺭﻭﺥ ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ » .1670ﺭﺳﺎﻟﺔ
 .1651ﻭ»ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ 
 1ـ ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ ،ﺭﻓﺎﻋــﺔ ﺭﺍﻓﻊ »ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻹﺑﺮﻳﺰ ﻓــﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﺎﺭﻳﺰ« ،ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
ﺗﻮﻧﺲ ،ﺹ.7
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ» ،ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ« ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﺒﻴﺮﻭﺕ،
 2ـ ﺧﻴﺮ 
.1978
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ« ﻟﺠﻮﻥ ﻟﻮﻙ  1689ـ  .1690ﻭ»ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧ ﻴﺔ«
ﻟﻠﻮﻙ  1689ـ  .1690ﻭ»ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﻠﻴﻤﺎﻙ« ﻟﻔﻨﻠﻮﻥ  .1699ﻭ»ﺭﻭﺡ ﺍﻟ ﺸــﺮﺍﺋﻊ«
ﻟﻤﻮﻧﺘﺴــﻜﻴﻮ  ،1757ﻭ»ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ« ﻟﺠــﺎﻥ ﺟــﺎﻙ ﺭﻭﺳــﻮ .1762
ﻭ»ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﻲ« ﻟﻔﻠﻨﺎﻱ  .1768ﻭ»ﺧﻄﺎﻃــﺔ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ« ﻟﻜﻮﻧﺪﻭﺭﺳــﻴﻪ  .1793ﻭ»ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ«
ّ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻟﺴﺎﻥ ﺳﻴﻤﻮﻥ
ﻟﺒﻨﺠﺎﻣﺎﻥ ﻛﺎﻧﺴﺘﻮﻥ  .1797ﻭ»ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ّ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌ ﻴﺔ«
 .1804ﻭ»ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« ﻟﺮﻭﺑﺮﺕ ﺃﻭﻟﻴﻪ  .1812ﻭ»ﻧﻈﺎﻡ 
ﻷﻭﻏﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ  .1824ﻭ»ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ«
’ AGQBG ¿EG :∫ƒ≤dG øμªj
ﻭ»ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴــﺔ ﻓــﻲ
ﻟﻬﻴﻐــﻞ  1821ـ .1831

ádCÉ°ùªdG »a ø«ju QGƒfC’G
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ« ﻻﻟﻜﺴــﻴﺲ ﺩﻱ ﺗﻮﻛﻔﻴﻞ  .1835ﻭ»ﺑﻴﺎﻥ
â∏≤àfG ób á«æjódG
ــﻴﻮﻋﻲ« ﻟﻜﺎﺭﻝ ﻣﺎﺭﻛــﺲ ،ﻭﻓﺮﺩﺭﻳﻚ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟ ﺸ
øjôμØªdG ≈∏Y ôKDu ƒàd
ّ
ﺃﻧﻐﻠــﺰ  .1848ﻭ»ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــ ﻴﺔ
ø««u MÓ°UE’G Üô©dG
ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ« ﻟﺒــﺮﻭﺩﻭﻥ  .1858ﻭ»ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤ ﺮﻳﺔ« ﻟﺠﻮﻥ ﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ  .1859ﻭ»ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ« ﻟﻤﻴــﻞ  .1861ﻭ»ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ« ﻟﻬﺮﺑﺮﺕ
ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ« ﻷﺭﻧﺴــﺖ ﺭﻳﻨﺎﻥ .1871
ﺍﻟﻔﻜــﺮﻱ
ﺳﻨﺒﺴــﺮ  .1870ﻭ»ﺍﻹﺻﻼﺡ
ّ
ّ
ﻭ»ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳــﻴﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓــﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ« ﻷﻧﻄﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ« ﻷﻟﻔﺮﺍﺩ ﻓﻮﻳﻴﻪ .1884
ﻛﻮﺭﻧﻮ  .1872ﻭ»ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ 
ﻭ»ﺳــﻘُﻮﻁ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ« ﻟﻨﻴﺘﺸﻪ  ،1889ﻭ»ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟ ﺸﻌﻮﺏ«
ُ
ﻟﻐﻮﺳﺘﺎﻑ ﻟﻮﺑﻮﻥ .1894
QGƒfC’Gh á°†¡æs ∏d ø«ë∏°üªdG äÓãt ªJ :É©k HGQ

ﺍﻟﺪﺍﺭﺳــﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ
ﻻ ﻳﺨﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ 
) 1894ـ  (1905ﻗــﺪ ﺍﻃ ﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌــﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺼﺮ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
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ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ) (1879ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ
ّ
ﺳﺮﺍ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻧﻬﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮ ﻳﺔ ً ّ
ﻣﻦ ُﻛﺘُﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ .1ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺗﺮﺟﻤﻬــﺎ ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ ﻣﺜﻞ» :ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻷﻓﻼﻙ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺗﻴﻠــﻲ ﻣﺎﻙ« ﻟﻔﻨﻠﻮﻥ ،ﻭ»ﺭﻭﺡ ﺍﻟ ﺸــﺮﺍﺋﻊ« ﻟﻤﻮﻧﺘﺴــﻜﻴﻮ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﺗﺨﻠﻴﺺ
ﺍﻹﺑﺮﻳﺰ« ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴّﺔ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮ ٍﺓ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻦّ ﺍﻟ ﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ.2
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺛُ ّﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻳﻘﺮﺃ
ً
ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﻟﻬﺮﺑﺮﺕ ﺳﺒﻨﺴﺮ ،3ﻟﻘﺪ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻫﺎﺟﺲ »ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ«؛ ﺃﻱ ﺍﻹﺻﻼﺡ 
ﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﻳﻌ ﺮﻓﻪ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧ ﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻝ ﺍﻷ ُ ّ
»ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ ﻓﻴﻘﻮﻝ :
ﻭﻣﻌﻨﻰ ،ﻭﻫــﻮ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺣﺴــﺎ ً
ﻣــﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ 
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ،ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺮﻓﺎﻫ ﻴﺔ«.4
ﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﺪﻯ ﺧﻴﺮ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ
ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ«؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺧﻴﺮ 
ﺃ ُُﺳﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴّ ٍﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤ ﺮﻳﺔ،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ »ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ« ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،1931 ،
ﺝ1ﺹ.976
ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.1005
ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤــﺪﺍﺩ» :ﺣﻔﺮﻳــﺎﺕ ﺗﺄﻭﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄــﺎﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ« ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  2002ﺹ.78
ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺭﺍﻓــﻊ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ» :ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ« ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ 1973 ،ـ .469/2 ،1977

ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﺎﻋﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮُ ُﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ّ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺍﻟﻄ ﻬﻄﺎﻭﻱ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺃ ُﻭﺭﻭﺑﺎ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴّﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤــﺎﻭﻝ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟ ﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ّ
ِ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺫﻟــﻚ؛ ﻓﻘﺪ ﺃ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮَ ْﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠــﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ

ﻴﺎﺳــﻲ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﺴ
ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺪﻝُ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ 

ّ
ﺻﺪﺭﺍ ﺃﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ً
ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ
ﺳــﺒﻴﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ
ً
ّ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ.1
ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟ ﺸﻌﺐ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ـ ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﻫﺸــﺎﻡ ﺟﻌﻴﻂ ـ  :ﺇﻥ ﺳــﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻗﺪ ﺃ ﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ »ﺃﺳــﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ 
ّ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﺪﻱ ،ﻭﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻮ
ّ
ﻧﻠﻘﺎﻩ ﻓــﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻬ ﻢ
ﻫ ﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏِ ُﻋ ْﻤــﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣــﺮ ُ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳــﻌﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ
ّ
ﺑﺄﺳﺴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻴﺔ ،ﻧﺸﻬﺪ ﻫﻨﺎ ﻧﺰﻋ ًﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ.2
ﺍﻹﺻﻼﺣــﻲ
ﻭﻟﻘﺪ ﺷــﻬﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧــﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ
ً
ّ
ّ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻧﺴــﻴﻤﻮﻧﻴّﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔ ﻴﺔ ﺍﻷُﻭﺭﻭﺑ ﻴــﺔ 
ﻛﺎﻟﺪﺍﺭﻭﻳﻨ ﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻮﺿﻌ ﻴــﺔ ،ﻭﺗﺮﺟﻤﺖ ﺑﻌــﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻗــﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
ﺟﺰﺋــﻲ ﺃﻭ ﻛﻠﻲ،
ﻳﺘﺒﻨّﺎﻫﺎ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ
ﻭﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤ ﻴﻴﻦ

ً
ﺍﻟﺴــﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــ ﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺑ ﺸﺮ ﺷﺒﻠﻲ

ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺸــﻤﻴّﻞ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸــﻮﺋﻴﺔ ،ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ 
ّ
ً
 1ـ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ» :ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ« ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ.1978 ،
 2ـ ﻫﺸﺎﻡ ﺟﻌﻴﻂ» ،ﺃﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ« ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ 37 :ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ /ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،1985ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ .1986
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ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷُﻣﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ُﻋﻠُﻮﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻌﻠُﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻨﺤﻄﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ً
ﻣﻨﺘﺸــﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﺖ ُ
ﻣﺘﻘﻬﻘﺮﺍ ﻭﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻴﺔ ﺳﻴﺌ ًﺔ ﻛﺬﻟﻚ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻀﺪ«.1
ﻭﺍﻟﻀ ﺪ 

ً
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌ ﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
»ﻧــﺎﺭﺍ ﻛﺎﻭﻳ ًﺔ ﺗﺤﺮﻕ
ﻣﻊ »ﺍﻟﻐﻴﺒ ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ« ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ:
ً
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟ ﺮﻭﺍﺳﺐ ﻭﺗﺒﺪﺩ ﻋﻔﻨﻬﺎ ﻫﺒﺎﺀً«.2
ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﻳﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳــﻰ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻻ ﺃﺳــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﻮﺭ ﻧﻬﻀــ ًﺔ ﻋﺼﺮ ﻳﺔ ﻷﻣ ٍﺔ
ﺟﻤﻠ ًﺔ
ً
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺷــﺮﻗ ﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ 
ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋ ﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻥ«.3
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻘﺪ ﻃﺒﻌﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ّ
ّ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻭﻳﻨ ﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌ ﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒــﻲ ) 1849ـ  (1902ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺻﻞ
ﺇﻻ ّ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷــﺎﺩﺓ ﺑﻔﻜــﺮ
ّ
ﺑﻌﻴﺪﺍ
ﻧﻘﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﻴﺮ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ« ً
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ،
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ّ
ّ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ َﻫ ﻢ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺧﻞ ُﺑ ْﻌ ًﺪﺍ ﻋﻘﻼﻧ ﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘّﻨﻮﻳــﺮ ً
ﻴﺎﺳﻲ.4

ﺍﻟﺴ ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ» ،ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ :ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ« ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1985 ،ﺹ.190
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ» ،ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ« ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1958 ،ﺹ.25
ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ» ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ؟« ﺹ.30
ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ» ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ« ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ .1975

ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ« ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﺪ ُﻭ ُﺟــﻮﻩ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟ ّﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ّ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻀــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻘﻄــﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻓــﻊ ﺑﻘﻮ ٍﺓ ﺇﻟﻰ
ﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﺗ ﻴﺎ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋ ﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﻀﺎﺭ ﻳﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓ ﻴﺎ 
ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮﺓ» :ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺒﺢ ﺃﻭﺭﻭﺑ ﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ
ٍ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻭﺳﻴﺌﺎﺕ«.1
ﻭﻳﺼﻮﺭ ﺍﻷﺳــﺘﺎﺫ ﺑﺮﻫــﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﻴــﻦ ﻳﻘﻮﻝ:
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻋﺎ ﻣــ ًﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
»ﺃﺻﺒﺢ »ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ« ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ّ
ّ
ﺧﺎﺻــ ًﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣ ﻴــﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒــﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ،ﻻ ﻳﺨﻠﻮ

ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻋﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ً
ٌ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺔ،
ﺍﻟﺤﻜُﻮﻣﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ 
ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﺒ ﺮﺭ ﺑــﻪ ُ
ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ،
ﻣﻌﺎ ،ﻻ ﻳﻨﺘﻈــﻢ ٌ
ﻭﺻﺎﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸــﺮﻭﻋ ﻴﺔ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ً
ﻭﻻ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻭﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ«.2
»æj
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ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫ ﻢ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ﻓﺈ ﻥ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺪ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻤ ﻴ ٍﺔ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄ ﻘُﻮﺱ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ،
ﺍﻟﺜﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺃﺛﺮ ﺑﺎﻟــﻎٌ؛ ﻓﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ٌ
ﻭﺍﷲ ،ﻭﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻃﻪ ﺣﺴــﻴﻦ» ،ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ« ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ،1938 ،
ﺹ.20
 2ـ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ» ،ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ :ﻣﺤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ« ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،1985 ،ﺹ.180
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ﺍﻟﻮُ ُﺟﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ »ﻓﻠﻮ ﺣﺼﻞ ﺷــﻲﺀ ٌ ﻓــﻲ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻄﺒﻌــﻲ 
ﻻ ﻳﺘﺒــﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴّﺔ ﻓﻘــﺪ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ َ
ﻭﺿﻌﻪ ﺍﷲ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻧ ﻴﺔ ..ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﺰﺓ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸ ﻚ ﻓﻲ ﻛ ﻞ ٍ
ﺷﻲﺀ ،ﻭﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ«.1
ﺃﻳﻀﺎ
ﺇﻥ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺲ
ً
ﺇﻧﻜﺎﺭﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﷲ ﻭﺣﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ً
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﻦ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺆ ﺩﻱ
ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﺩ :ﺇ ﻣﺎ
ٌ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻭﺇﻣﺎ
ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﺔ .ﻭﻫﻮ ﻳﺆ ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ 
ٌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺭﻫﺎﻥ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
ﺍﻟﺴﺒﻨﻮﺯﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﷲ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ
ّ
ﺣﺎﺩﺍ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳــﻦ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺧﺎﺻــﺔ »ﻳﺎﻛﻮﺑﻰ« ﻭ»ﻣﻨﺪﻟﺴــﻮﻥ«
ً
ﺟــﺪﺍﻻ ً ّ
ﻭ»ﻓﻴﺰﻏــﺎﻥ« ﺍﻟﺬﻱ ﻟ ﺨــﺺ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻ ﻴــﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻳﺔ ﺑﻴــﻦ ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ ـ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ـ  ،ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴــﻮﻥ ـ ﻣﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ـ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺧﻼﺻﺎﺕ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻳﺎﻛﻮﺑﻰ ﻭﻣﻨﺪﻟﺴــﻮﻥ« ﻋﺎﻡ  ،1786ﻭﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ »ﻛﺎﻧﻂ« ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ» :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؟«.
ﻛﺘﺐ ً
ﻣﻘﺎﻻ ُﻋﺪ ً
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺭﺿــﻮﺍ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ﺻ ﺒﻮﺍ ﻧﻘﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ
»ﻟﻴﺴــﻨﻎ« ) 1729ـ  (1781ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻬﺎ ،ﻓﻠﻘﺪ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ّ
ّ
ﺑﺎﻻﺳﺒﻴﻨﻮﺯﻳﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ﺃﺧﻀﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷُﻟُﻮﻫ ﻴﺔ
ﺍﺗﻬﻤﻮﻩ
ّ
ﻟﻌﻘﻼﻧ ﻴﺘﻪ ﺍﻟ ﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ٍ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ.
ﻧﺼﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ

ﺑﻨﻘﺪ 
ﻳﻬﻮﺩﺍ ﻣﺜﻞ
ﻭﻟﻴﺴــﻨﻎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ً
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻳﺎﻛﻮﺑﻰ ﻭﻣﻨﺪﻟﺴــﻮﻥ ﻭﻓﻴﺰﻏﺎﻥ ّ
ﻟﻴﺴﻨﻎ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧ ﻴﺔ
ﺍﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ّ
 1ـ ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻣﻠﻴــﻞ» ،ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ« ﺿﻤــﻦ »ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ« ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 2005 ،ﺹ.141
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﻧﺎﺗــﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ« ،ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ« ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻨﺪﻟﺴــﻮﻥ
ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﻮﻝ ُﺧﻠُﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﺲ« ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧ ﻴﺔ ً
ِ
ﻣﻮﻗﻔﺎ
ـ
ﺍﻟﺪﻳﻦ.1
ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻦ 
ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴّﺔ ـ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ً
ً
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻫﺸــﺎﻡ ﺟﻌﻴﻂ؛ ﻓﺈ ﻥ ﺃ ُﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﺁﻥ ﺫﺍﻙ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓــﻊً ،
ﻘﺎﻓــﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻓﺢ
ﻣﺮﺣﺒ ًﺔ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻳﺔ ﺍﻟﺜ
ﺗﺒﺪﻭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ 
ّ
ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﻗﻴﻢٍ ﺭﻓﻴﻌ ٍﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟــﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻨﺖ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺤ ﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻫﺪﻓﻬﺎ
ّ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺤﻮﺑ ًﺔ ﺑﻴﻘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺤﺪﺭ
ً
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻴﺎﺳــﻲ
ﺍﻟﺴ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻧﺤــﻮ ﻋﺎﻡ  ،1880ﺑﺪﺃ ﻳﺮﺗﺴــﻢ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ً
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ِ ّ
ّ
ّ
ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟ ﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﺟﻤﺎﻝ 

ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻊ 
ّ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻋﻮﺍ ﻟﻴﻐﺪﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛــﺔ ﺍﻷﻫ ﻢ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴــﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺮﻛ ًﺔ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﻭﻫﻮ ﻟﻐﻮﻱ ﺃﺩﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻔﺎ
ﺟﺪﺍ 
ﺿﺪ ﻛ ﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟ ٍﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ً

ﻭﺍﺿﺤﺎ ً
ً
ٍ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻊ
ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻳﺆﺳــﺲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﻭﻛﺎﻥ 
ً
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ
ﺑﺄﻧﻪ» :ﻳﺠﺐ
ﺃﻗﻞ«.2
ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻧﺤﻮ ﺩﻳ ٍﻦ ّ
ّ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ
ﻭﻳﺆ ﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻣﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨّﻘﺪ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴــﻔﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺇﻻ ّ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺸــﺎﻡ ﺟﻌﻴﻂ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ 
 1ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
 2ـ ﻫﺸــﺎﻡ ﺟﻌﻴﻂ» ،ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ« ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ2000 ،
ﺹ.142
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آﻓــــﺎق

ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗــﺪ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌــﺮﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﻢ 
ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ 
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟــﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻳﻮﻥ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﻨــﺎﻙ ُﻓ ُﺮﻭ ًﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ.
ﻣﻦ 
ﺗﻘﺪﻣﺎ
ﻓﻘﺪ ﻧﻘﺾ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﺙ 
ﻟﻠﺪﻳــﻦ؛ ﻷ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ً
ٍ
ﺛــﻮﺍﺭﺙ ﻋﻠﻤ ﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒــﺔ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ُﺑ ّﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺼــﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧ ﻴﺔ
ﻋﻠﻤ ﻴﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻔ ﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎﻷﺳــﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜــﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﻭﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﺣﻴﻦ ﺗﻜــﻮﻥ ﺣ ﺠ ًﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ.
ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ُ
ﻟﻘﺪ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺿﺖ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻜُﺘُﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧ ﻴﺔ ﺇ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﻭﻭﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺪﻳ ٍﻦ
ّ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ُﺣ ُﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
ﺍﻟﺘّﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻷ ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﺜﻞ ُﻫﻮُ ﻳــﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴّﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴّﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
ﻣﻦ 
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻨﺒــﻲ ،ﻭ ُﻗﺼﺎﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﻫﻮ
ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺗﺤــﺖ 
ﺗﺨﻠﻴــﺺ 
ّ
ُ
ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ؛ ﺃﻱ :ﻣﻦ ِ
ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ 
ُ
ﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻄ ﺮﻗﻲ«.1

ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ُﺷﻴُﻮﺥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﺍﻟ ﺸ ّ
ﺍﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ
ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ 
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؛ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻀﺖ 
ﺿﺪ
ﺍﻟﺪﻳــﻦ،
ﻳﺸــﻦ ﺣﻤﻠ ًﺔ ﻻ ﻫــﻮﺍﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺼــﺎﻝ ﻋﻦ 
ﻓﺎﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ُ
ّ
ﺍﻟﺤ ُﺮﻭﺏ،
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘّﺤﺪﻳﺜ ﻴﺔ ،ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ ﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ُ
ﺃﺻﻞ ُ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻳﺘ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻴﺲ ﺳــﻮﻯ ﺑﺮﺑﺮ ﻳــﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻡ
ّ
 1ـ ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻣﻠﻴﻞ» ،ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ« ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ 141ـ .142
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟ ﺮﻭﺣ ﻴﺔ،
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ 
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﻟ ٍﺔ ﻇﺎﻫﺮ ٍﺓ ﺣﺴــﻨ ٍﺔ ﻓﻴﻨﺎ ]ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻗﻲ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ[ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﻭﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟ ﺮ ّ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﺠ ﺮﻧــﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺗﻤﺪﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﻠــﺪﻭﻥ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴــﺔ ،ﻭﻫﻮ
ٌ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﻬﻢ ،ﻭﺍﻻﺳــﺘﻜﺎﻧﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺍﻟ ﺮﺿــﻰ ﺑﺴــﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ُﺧ ُﻤﻮﻝ
ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ 
ﻭﺻﻨﻌ ٍﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ«.1
ّ
¥É«°ùdG
ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﻘــ ﺮﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻓــﺈﻥ
u Gòg »ah
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ 
ّ
óÑà°ùªdG{ Iôμa äóds ƒJ
ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻳﻌﻨــﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀــﺔ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭ ِﺓ،
ﺗﻘﻮﻳــﺾ 
óæà°ùJ »àdGh ,z∫OÉ©dG
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺎﺷــﺌﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ
ِﻓﻌﻠَ ُﻞ ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ
ّ
OÉ°Tôà°SG ≈dEG É¡Jôμa
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟ ﻴﺔ ،ﻭﻋﻦ ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ُ
áØ°ù∏ØdÉH ºμëdG
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻤﺠ ﺮﺩ 
ﺳﺤﺮ ﻱ 
ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ
ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ؛

ﺍﻟﺴﻠﻒ؛ ﺑﻞ ﻳﻘﻒ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ً
ﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮ ﻳﺔ،
ﻓﺎﻟﺤﺪﺍﺛﺔ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑ ﻴﺔ ُﺗﻮَﻟﺪ ُ
ﻣﻮﺳ ٌ
ﺍﻟﺤ ُﺮﻭﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ُ
ٍ
ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻘﻠ ٌﺔ
ﻟﻠﺤ ُﺮﻭﺏ،
ﺑﺂﻓﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗ ﻴ ٍﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺠﺸــﻊ ﺍﻟﻤﻮﻟ ِﺪ ُ
ﺲ ﺇﻧﺴــﺎﻧ ﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴّﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃ ُُﺳــ ٍ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ
ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺭﻭﺣ ﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻐــﺮﺏ ﻻ ﻳﺘﻤ ﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺎﻟ ﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻌﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘــﻮﺓ
ّ
ّ
ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻳﺔ ﺑﺄ َﺳﺮﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺭِ ﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟ ﺮﻭﺣﻴّﺔ.2
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ» ،ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ« ﻣﺮﻛﺰ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺹ.62
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ» ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ« ،ﻭﺭﺷــﻴﺪ ﺭﺿﺎ» :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ«،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 27/1 ،ـ .95
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ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫ ﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﻧﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺷــﻜﻠﺖ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻧﺸــﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ّ
ّ
ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻘﻞ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻭﺍﺳﻊٍّ ،
ً
ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒــﺮ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻣ ﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ
ﻭﻋﺪﻫﺎ ﻏﺮﺑﻴّﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻓﻬﻮ
ﺷﺮﻗﻲ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻠَﻜ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔّ ،
ّ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠَﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘ ﺮﺓ ،ﻓﺈ ﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ﻳﺔ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ٍ
ﻓﺮﺩ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻻ ﻗﻮﺍﻋﺪ،
ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻇﻬــﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻬــﻮﻯ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ 
ــﺮﻗﻲ« ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﻟ ﺸ ّ
ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ؛ ﺇﻻ ّ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺛﻨﺎﺋ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﻭﺍﻻﻧﺤﻄــﺎﻁ ،ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺴــ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈــﺎﻡ ﺣﻜﻢٍ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻱ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺪﺕ
ّ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺮ
ﺧ
ﺗﺄ
ﺃﺳــﺒﺎﺏ
ﺃﻫﻢ
ﺃﺣﺪ
ﻗﻨﺎﻋ ٌﺔ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ّ
ّ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪ.

ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ« ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻨﺪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ 
ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺷــﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺖ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻨ ﺒﻪ ﺭﺷــﻴﺪ ﺭﺿــﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﻞ

ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸــﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺃﻋﻈﻢ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻫﺎ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟ ﺸــﺮﻕ ﻣــﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣــﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻭﺍﺻﻄﺒﺎﻍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺪﻓﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻟ ﺸﻮﺭﻯ
ﻭﺍﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭ ِﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ«.
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻟﺪ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ 
ّ
ّ
ﺃﺻﻞ
)ﺍﻟﺪ
ﻓﻬﻮ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻻ َﺗﻘُ ْﻞ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ :ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ 
ﺳــﺘﻮﺭﻱ( ٌ
ّ
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﺃ ُُﺻﻮﻝ 
ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟ ﺮﺍﺷــﺪﻳﻦ ،ﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻮُ ُﻗــﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺤﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻓﻜﺮﺕ ﺃﻧﺖ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻚ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮﻻ
ٌ
ﺃ ﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ«.1
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﻴﺮ« ﺃﻭﺭﻭﺑﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ؛ ﻓﺈ ﻥ ﻓﻜﺮﺓ
»ﺍﻟﻤﺴــﺘﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ« ﻟــﺪﻯ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎﺓٌ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﺪﻋــﻮﻯ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ« ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ًﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺗﺒﺪﻭ 
ّ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ 
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟ ﺸــﻮﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﻓﺊ 
ﺎﺭﻳﺨــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻓﻴــﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺘ
ﻧﺎﺩﻭﺍ ﺑﻬــﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ 
ّ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻌ ﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻷ ُ ﻣﺔ
ُﻳﻨْﺒﺊ ُ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ؛ ً
ٍ
ٍ
ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ﻋﺎﺩ ٍﻝ
ﻓﺎﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ
ﺩﺍﺧﻠﻲ؛
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺟﻬ ٍﻞ
ﺍﻋﺘــﺪﺍﺀ
ﻣﻦ


ّ
ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠَﻜ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣ ﻴﺰﻫﺎ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄ ﻐﻴﺎﻥ
ﺭﺟﻼ
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮﺭ» :ﻻ ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﻭﻻ ﻳﺤﻴﺎ ﺍﻟ ﺸــﺮﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﺎﺡ ﺍﷲ ﻟﻪ ً
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ؛ ﻷ ﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ً
ﻋﺎﺩﻻ ﻗﻮ ﻳﺎ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺑﺄﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻘُﻮﺓ 
ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ«.2
ﻭﻳﺆ ﻛﺪ ﺍﻟ ﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﺻﺮﻳ ٍﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ٍ
»ﻣﺴــﺘﺒﺪ ُﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻛﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ..ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ

ﻋﻠﻰ ﺭﺃ ِﻳ ِﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬــﻢ ﺑﺎﻟ ﺮﻫﺒﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﻋﺎﺩﻻ ﻻ ﻳﺨﻄــﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻻ ﻭﻧﻈﺮﺗــﻪ ﺍﻷُﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ
ﺳــﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟ ﺮﻏﺒﺔً ،
ﺷﻌﺒﺔ«.3
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷــﻴﺪ ﺭﺿﺎ» ،ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ« ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻴﻪ ﻛﻮﺛﺮﺍﻧﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1980 ،ﺹ.97
 2ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ» ،ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ« ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،1980 ،ﺹ.78
 3ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ» ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ« ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.215/3 ،
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آﻓــــﺎق

ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ« ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﻟﻘﺪ ﺁﺛﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ّ
ّ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫــﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘ ﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ّ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟ ﺸــﻮﺭِ ّﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﻴﺎﺳــﻲ
ﺍﻟﺴ
ّ 

ﺍﻟﻤﺸــ ﺨﺺ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﺁﻧــﺬﺍﻙ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻼ ﻻ ﻳﺤﺘﻤــﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ،ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺸــﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃ ﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ِ
ﺍﻟﺒﻄﻲﺀ.
:áªJÉîdG

ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ
ﺷــﻜﻠﺖ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ
ً
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨ ﻴﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ّ
ّ
ﻏﺮﺑﺎ ،ﻭﻟﻌ ﻞ ﻫﺬﻩ
ﻗﻄﻴﻌ ًﺔ ﻣﻌﺮﻓ ﻴ ًﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴــﻖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ً
ﺳــﺎﺋﺪﺍ ً
ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻟﻚ
ﻟﻠﺨ ُﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃ ُ ُﻓﻖ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ 
ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭ ﻳ ًﺔ ُ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻌﺮﻓ ﻴﺔ ﺗﺘﺴــﻢ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ؛ ﻭﺫﻟﻚ ً
ّ
ﺗﺮﺳــﺨﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨ ﻴﺔ

ﺑﺎﻟﺴــﺤﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄ ﻐﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﻓﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺎﺭﻳﺨــﻲ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﻗﻄﺎﺋﻊ ﺃﺳﺎﺳــ ﻴﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘ
ّ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺗﺆﻟﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ :ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺷــﺘﻐﺎﻝ 
ﺍﻻﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻹﻟﻪ ُ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻐﻴــﺐ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺗﺨﻀﻊ
ﻭﺗﻘﺪﺱ 

ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻣﻨــﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺃ ُﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳــﻴﺦ
ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧ ﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧ ﻴﺔ ،ﻭﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮﺫﺟﻬﺎ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻛﻮﻧ ﻴــﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻛ ﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣــﻜﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ً
ﻋﻨﺼﺮﻳــ ٍﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳ ٍﺔ ﻓﺎﺿﺤ ٍﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ
ﺇﻟﻰ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺔ ﻏﺮﺑ ﻴﺔ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﺇﻟﻰ
ّ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟ ﺸﺮﻗﻴّﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﻜ ﺸﻔﺖ
ﺑﺎﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ً
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﻋﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﻋﻘﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻄ ﻐﻴﺎﻥ ،ﻭﺯﺣﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻔﺮﺽ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻭﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺑﺤﺠﺞ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻭﻃﻐﻴﺎﻧﺎ
ﺧﺮﺍﺑﺎ ﻋﺎ ﻣﺎ،
ً
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻤﺪﻳﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻳﺔ ﺃﻧﺘﺠﺖ ً
ﻭﻇﻠﻤــﺎ ﻣﻜﺜ ًﻔﺎ ،ﻭﻟﻌ ﻞ ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺑﺎﻟﻐــﺎ،
ﻭﺣﺼﺎﺭﺍ 
ً
ً
ﻣﻨﻈ ًﻤﺎً ،
ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﻛﻤــﺎ ﻓﻌﻞ ُﺃﺩﻭﺭﻧﻮ ﻭﻫﻮﺭﻛﻬﺎﻳﻤﺮ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴــﻲ ﻣﺪﺭﺳــﺔ ﻓﺮﻧﻜﻔــﻮﺭﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ
ﻛﺘﺎﺏ» :ﺟﺪﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ« ﻣﻦ 
ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻠﻘ َﻒ ﻓﻠﺴﻔ َﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺟﻤﻠ ٌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﺺ ﺃﻭ ٍ
ﻧﻘﺪ ،ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﻗﺼﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﺤﻴ ٍ
ّ
ّ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻰ
»ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ«،
ﻋﻠــﻰ
ﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
ّ
ﺗﺤﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ 
ﺮﻗﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺣﻬﺎ.
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟ ﺸ ّ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﺇﺭﺷــﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ
ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
ًّ
ً
ّ
ّ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺇ ﺑﺎﻥ ﻋﺼــﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀــﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛــﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳــﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ّ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺑﻄﺮ ٍﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ
ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ّ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴّﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﺍﺳــﺨ ًﺔ ،ﻓﻼ ﻧﺰﺍﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ً
ﻧﺠﻬﻞ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺁﻟ ﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺗﻤﺪﻧﺎ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻓﺎﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻻ 
ّ
ّ
ّ
ﺑﻤﻌﺮﻓ ٍﺔ ﻛﺎﻓﻴ ٍﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷــﻐﻠﺖ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ.
ً
ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﺣﺪ ﺃﺑــﺮﺯ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻭﻳﻌﺪ ّ
ّ
ﻭﺗﺤﺪ ًﻳﺎ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ
ﺃ ُﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ« ،ﻓﻘﺪ ﺷــﻜﻠﺖ ﻓﻠﺴــﻔ ُﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

ً
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ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳــﺆﺍﻝ »ﻣﺎ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؟« ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ
ﻭﺑﻲ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ؛ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ـ ﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷُﻭﺭُ ّ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻠﺴــﻔﺔ »ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻷ ُ ُﺳﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔ ﻴﺔ
ﻫﺬﺍ 
ﻭﺍﻟﺤ ﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؛ ﻛﺎﻟﻌﻘﻼﻧ ﻴﺔ ُ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ »ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ« ﺑﺰﻋﺎﻣــﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻤﻠﺖ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﻰ »ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻲ
ّ
ّ
ﺍﻟﻈﺎﻫــﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ
ﻭﺗــﺪﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻬــﺬﻩ 
ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓ ٍﺔ ﺭﺍﺳﺨ ٍﺔ ﺑﺄﺻﻮﻝ »ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ« ،ﻭﻋﻤﻠﺖ
ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘ ﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜ ٍﻞ

ﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸــﻐﻠﺖ ﺑﻮﺍﻗﻊٍ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ 
ﺍﻟﺪ ّ
ﺍﻟﻄ ﺎﻏﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟ ﻴﺔ.
ﻭﻟﻌ ﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔ ﺤﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻭﻟ ﻴﺔ ُﺗ َﺒﻴﻦ ﻛﻴﻒ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮ ﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻵﺧﺮ
ّ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘَ 
ّ
ّ
ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺍﻷﻧﺎ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ »ﺍﻵﺧﺮ« ،ﻛﻤﺎ ُﺗ َﺒﻴﻦ
ّ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻓﻲ
ﺔ
ﻴ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻟ
ﺍﻟﻄ ﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ

ّ
ٍ
ﻻﻧﺘﻜﺎﺳــﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓ ﻴ ٍﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨ ﻴ ٍﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ُﺷــﻴُﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮَﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ّ
ّ
ﻭﺍﻟﺠﻴُﻮﺵ.
ﺍﻟﻤﺪ ﺟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ُ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓــﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻜﺮ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﻭﻳﺒــﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜــﺮ
ّ
ّ
»ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ« ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭ ِﺓ ُﻫﻮ ﻳ ٍﺔ ﺇﺳﻼﻣ ﻴ ٍﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺳﺆﺍﻝ
ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻻﻧﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻼﺷﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻬُﻮ ﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ
ً
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑـ »ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ« ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒــﻂ ﺑـ»ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ«.
ّ
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻬُﻮ ﻳﺔ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺳــﺆﺍﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀــﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ
ّ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺑﻘﻮ ٍﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ
ً
ّ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ــﺮﻭﺭ ُﻋﻘُ ٍﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪ ٍﺓ؛ ﻓــﺈ ﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ّ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ُﻣ ُ
ّ
ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺇﺷــﻜﺎﻟﻴّﺎﺗﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀ ٍﺔ
ّ
ﻣﻨﺸــﻮﺩﺓ ،ﻭﺣﺪﺍﺛــ ٍﺔ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﺮﺟــﻮﺓ؛ ﺑﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣــﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺔ،
ــﺨﺖ
ﺻﻨﻮﻑ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓ ﻴﺔ 

ٌ
ﺗﺮﺳ ْ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﻴﻦ؛ ﺇﺫ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤــﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ
s óbh
áØ°ù∏a â∏μ°T
ﻓﻠﺴــﻔﺎﺕ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ،
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k
ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭ ﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣ ﻴﺔ،
»MÓ°UE
’
G
ôμØ∏d
q
ﻛﻤــﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟــﻚ ﺟﻠ ﻴــﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ
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q
q
ﻭﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻱ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﺣﺴﻴﻦ
s
á°†¡ædG ô°üY
ﺣﺪ ًﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺃﻗﻞ 
ﻣﺮﻭﺓ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ،ﻭﺑﺼﻮﺭ ٍﺓ ّ
ّ
ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ ﻭﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ.
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﺟﻤﻠ ٌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺎﺕ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﻭﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ّ
ّ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﺍﻟﺘــﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺳﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ
ّ
ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻳﺘﻔــﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻭﻟﻌ ﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ً
ﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺇﺳﻼﻣ ﻴﺎ ﺭ ﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ 
ﺍﻟﺴ ّ
ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺑﻮ
ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،
ﻳﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺯﻭﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺇﺳﻼﻣ ﻴﺎ؛ ﺇﻻ ﺃﻥّ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴّﺔ ﺍﻟ ﺸــﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
ﻭﺗﻌﺪ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﺔ
ﺑﻪّ ،
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸــﻤﻮﻟﻬﺎ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﻀﻠﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ
ﻧﻀﺠــﺎ
ً
ً
ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻻ؛ ً
ّ
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ﺍﻷﻧﻮﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻧﻈﺮ ﻳﺔ
ّ
ٍ
ٍ
ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ.
ﺇﺳﻼﻣ ﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑ ﻴﺔ 
ﻭﻋﻴﺎ
ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ ﺃﻗ ﻞ ً
ّ
ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺤﺪﺭ ﻓﻲ
ٍ
ﺍﻟﻌﻨْﻒ ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪ ٍﺓ ﺇﻟﻰ ُ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣــﻲ ﻛﻤﻘﺪﻣــ ٍﺔ ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺐ ﻭﻟﻴﺲ

ﻭﺇﻟﺤﺎﺣﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺿــﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ً
ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ« ﻭﺍﺳــﺘﻠﻬﺎﻣﻪ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺣﺪﺍﺛ ٍﺔ ﺇﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﺛﺎﻧﻴّﺔ ،ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺇﻥ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴــﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ
ّ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠــﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻲ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺤﻘــﻞ 
ّ
ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓ ًﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ّ
ﻋﺸــﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ
ﺧﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺸــﻜ ٍﻞ ّ
ّ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﺍﻟﺪﻋــﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺮ ﻳــﺔ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹ

ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ 
ﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ،
ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄ ﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ،ﻭﺭﻓ ِ
ﻛﻤــﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮ ﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ،
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻭﻭ ُﺟﻮﺏ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ً
ﻭﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋ ﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔُ ،
ﺍﻟﺤﺮ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ّ
ّ
ﻟﻘﺪ ﺃﺳــﻔﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋــﻦ ﻗﻄﻴﻌ ٍﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿــﻲ ،ﻭﻭﻻﺩﺓ ﺗﺼﻮٍ ﺭ
ٍ
ﺇﻃﺎﺭﺍ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ 
ﻳﺘﺄﺳــﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ« ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ً
ّ
ﻣﺮﺟﻌ ﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤــﻮﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ،
ّ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻀﻤﻦ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺴــﺎ ٍﺭ ﻟﻠﻌﻘﻞ
ﻳﺘﺒﺪﻯ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻭﺑﻬﺬﺍ 
ّ
ّ
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ﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ا
ﺻﻼﺣﻲ
ﻓﻠﺴﻔ ُﺔ ا ْﻧﻮار واﻟﻔﻜﺮ ا
ّ
ّ
ّ

ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺔ ﻭﺍﻷﺳــﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤ ﺮﻳﺔ.
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻻﺻﻼﺣﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ
ّ
ّ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔ ﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ ﺁﻧــﺬﺍﻙ ﻛﺎﻟﺪﺍﺭﻭﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻧﺴــﻴﻤﻮﻧ ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴّﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ
ٍ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟ ﺮﺅﻳــﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘــﺮﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ
ﺍﻹﺳــﻼﻣ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻــﻞ ﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﺪﻧﻴﻮ ﻱ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.
ﺧﺮﻭﻱً ،
ﻭﺍﻷ ُ ّ
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ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﻮ »ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘــﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻭﺳــﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺎﺕ«.1
ﻭﻗﺪ ﺷــﻬﺪﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻴﺎﻏــﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺣﺮ
ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ً
ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻣــﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺍﺑ ًﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ .ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻥ ُﻳﻘﺘﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮ،
1ـ

ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻘــﺎﻝQurong, S., (2001). Dialogue among Civilizations: :
Implications for International Relations, Journal of the China
Institute of Contemporary International Relations.

ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

http://www.uscc.gov/researchpapers/2000_2003/pdfs/dialo.pdf

ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
■ ﺃﺳﺘﺎﺫ
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ﻭﺗﻔ ﺮﻍ ﻣﺪﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺬﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻬﺪﺩﺓ
ﻭﺗﺒﺎﺩ ﻗﺮﻯُ ،
ُ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺼﺎﻝ؛ ﻟﻜﻦ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ـ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ـ ﺻﻨﻊ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻣــﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺄﺻﻞ ﺷــﺄﻓﺘﻪ؛ ﻣﻤﺎ ﻻ ُﻳﺒﻘﻲ ﻭﻻ ﻳﺬﺭ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﺸــﺮ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻭﺑﻘﺪﺭ ِﻋ َﻈﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ
ﻣﻬﺪﺩﻳﻦ
ً
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻳﻜﻮﻥ ِﻋﻈــﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ .ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨــﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻣﺔ ﻷﻱ ﺻﺮﺍﻉ ﻛﻮﻧﻲ ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﻛﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﺰﺯًﺍ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ
ﺳﻌﻴﺎ ً
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻏﺮﻳﺰﺓ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ.
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ـ ﻣﻤﻦ ﺃ ﺭﻗﻬﻢ ﺗﻨﺎﺣﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ـ
ِﻋ َﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻃــﺮﺡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﺠﺴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺩﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ً
ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄﻥ »ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ؛
ً
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ«.1
ﺩﻋﻮﺓ
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ
ً
ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ،ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ«
ﺍﻟــﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐــﺮﺏ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨــﻮﻉ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺰﻋــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺫﻟﻚ ً
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻛﻠﻤــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﻲ ﺑﻮﺳــﻨﻴﻨﻪ ﺿﻤــﻦ:

Proceedings of the International Symposium on

 ،Dialogue among Cultures and Civilizationsﻣﺮﺟــﻊ ﺳــﺎﺑﻖ ،ﺹ .58ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
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ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔــﻮﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ .1ﻭﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻲ ﺟــﺬﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺃﺏ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺷــﻲﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻀﻴﻔﻮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻟﻨﻘُ ْﻞ :ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ.
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃ ُﻋﻴﺪ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺻﻤﻮﻳﻞ ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ.
ﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻮﻥ ـ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸــﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ »ﺷﺆﻭﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ«
 Foreign Affairsﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1993ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ـ The Clash
 of Civilizationsﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺳــﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬــﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳــﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ
ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،2ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳــﻮﻑ ﺗﻜﻮﻧﺎﻥ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﺔ ً
ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻮﻥ ﻟﺘﻔﻨﻴﺪﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺒﺸــﺮﻳﺔ؛ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ،
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺮﺳــﻢ
ً
ﻭﻏﺎﻳﺘــﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻻ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨــﺔ ،ﻭﺃﺩﺍﺗــﻪ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃــﻒ ﻻ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ.
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ ،ﺭﻭﺟﻴﻪ .(1977) .ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍ ،ﻧﺸــﺮ
ﺩﺍﺭ ﻋﻮﻳﺪﺍﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ.1999 4
 2ـ ﺍﻧﻈــﺮHuntington, S., The Clash of Civilizations? in «Foreign Affairs», vol. 72, no. 3, ،
 49،ـ  Summer 1993, pp. 22ﺹ.23
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ﺑﻌﺪ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻗﻼﺋﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﻲ؛
ﻓﻔﻲ  4ﻧﻮﭬﻤﺒﺮ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 22/53
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ .1ﻭﻗﺪ ﺩﻋﺎ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋــﺎﻡ ً 2001
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻄﻴــﻂ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺗﻮﺍﻟﺖ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ؛
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ُﺗﻬﻴﺊ ﻓﻀﺎﺀً ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ً
ﻃﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻨﻐﻤﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﻦ
IOGQEG{ ¿CÉH Éfk ÉªjEG
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻳــﻦ ﻟﻠﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ؛ ﺍﻷﻭﻝ
QGƒëdG »a •Gôîf’G
ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ .ﻭﻓﻲ
’ π°üØæJ ¿CG øμªj
®ÉØëdG IOGQEG øY
ﺣﻴــﻦ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﻟﻸﻭﻝ ﺑﻨﺸــﺮ ﺟــﺎﺭﻭﺩﻱ
ΩÓ°ùdG ≈∏Y
ﻟﻜﺘﺎﺏ »ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ«،
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ
ﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ُﻣ 
ﻋﺎﻡ  .1998ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﻦ ـ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ـ ﻳﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ
ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻏﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺭ ﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋــﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮ ﻭﺝ ﻷﺳــﻄﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻫﻤﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﻋﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﺛﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻄﻮﺭﺓ
 1ـ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.http://www.unesco.org/dialogue/en/566.pdf :
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ﺫﻳﻮﻋــﺎ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ؛ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳــﻮﻑ
ﺃﺧــﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ً
ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷــﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
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ﻛﻼ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴَ ْﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ـ ﺃﻋﻨﻲ ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ ﻭﺧﺎﺗﻤﻲ ـ
ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ـ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺎ ـ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ؛ ﻟﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺇﺯﻛﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﻪ ﻭﻣﺴــﺎﻧﺪﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴــﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﻗﻄــﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ .1ﻭﻓــﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﺍﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ( ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺗﺬﻛﺮ
ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳﻌﻜــﺲ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻀﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ.2
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﺇﻳﺴﻴﺴــﻜﻮ( ،ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ  2008ﻋــﻦ »ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ« .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
www.isesco.org.ma/english/dialogue/Dialogue%20paper%20English%202007.pdf

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ  4ﺃﻏﺴــﻄﺲ  .2008ﻭﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭﺳــﻊ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ :ﺛﺎﺑــﺖ ،ﺃﺣﻤﺪ .(2004) .ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻝ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺹ 9ـ .42
 2ـ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ ،ﺹ.1
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ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ
ً
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋﻘﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺫﻟﻚ.1
ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺑﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺷــﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺮﻣﻰ ﺳــﻬﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬــﺎ ،ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿــﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ .ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑﻞ ﺗﻬﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ـ ﺃﺩﺭﻙ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ـ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻬﻤــﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗــﺮ ﻭﺝ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷــﻌﻮﺑﻬﺎ
ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ .ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋــﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻭﺇﻇﻬــﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸــﻌﻮﺏ ﻻ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻭﺃﻥ »ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ«.2
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻳﺴﻴﺴــﻜﻮ ﻋﻦ ﻧﺸــﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﺍﻧﻈﺮ:
www.isesco.org.ma/english/dialogue/Dialogue%20paper%20English%202007.pdf

 2ـ ﺍﻧﻈــﺮ ﻛﻠﻤــﺔ ﺭﺋﻴــﺲ ﺃﻳﺴــﻠﻨﺪﺍ ﺍﻷﺳــﺒﻖ  ،Vigdís Finnbogadóttirﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ  2001ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻲ:
http://www.unu.edu/dialogue/papers/finnbogadottir-ks.pdf
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ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺒﺎﺷــﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ/ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،1973
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬــﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﻘــﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،1ﻭﺍﻗﺘﺮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺘﻐﻴــﺮ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ،ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ـ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﺮ ـ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳــﻜﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴــﻮﻓﻴﺘﻲ ﻭﺩﻭﻝ ﺷــﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘــﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳــﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌــﺾ ـ ﻟﻢ ﻳﺆﺕ ﺃﻛﻠﻪ؛ ﺑــﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺳــﻮﺀًﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﻭﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛
ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺩﻋﻢ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄــﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﺗــﺬﺭﻉ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻹﻟﺼﺎﻕ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣﺔ؛
ﺗﺠﻠﻴﺎ
ﺑﺸــﻌﺎ ﻷﺣﺪ ﻭﺟــﻮﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤــﺔ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﻭﺟﻪ
ً
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺰﻭ ً
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻲ ﺍﻟﻮﺣﺸــﻲ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﺒﺪﻭ
ﻣﻤﻬﺪﺓ ﺑﺸــﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﻪ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸــﻜﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻗﻄــﺎﺏ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺳــﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺮﺏ ﻛﻮﻧﻴــﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ً
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺘﻮﻳﺠﺮﻱ ) .(1998ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.52
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ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺳــﻮﻑ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻛﻘﻮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ
ً
ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ.
ﻣﻤﻬــﺪﺍ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺠــﺢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻈــﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ً
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ؛ ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ؛ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻥ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭ
ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻭﺃﻳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻳﺒﺘﻐﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﻪ .ﻭﺳــﻮﻑ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ،ﻭﺃﺑﺪﺃ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺓ؛ ﺃﻋﻨﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ.

 3ـ  .1ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ؟ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ؟ ﻭﺃ ﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟

ﻣﻦ ﺍﻟﻀــﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﻮﻑ ﻧﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﺴــﺮ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ؛ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ
ﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻷﻧﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺃﺷــﺒﻪ ﺑﺒﻘﻊ »ﺍﻟﺮﻭﺷﺎﺥ«
ﻳﺮﻯ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ،ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﻌﻜــﺲ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ .ﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﺨﻴﺒﺎ ﻵﻣــﺎﻝ ﺑﺎﺣﺚ ﻏﺎﻳﺘﻪ
ً
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ،
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ً
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬﺍ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤــﺎﻝ؛ ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﺜــﻞ )ﺍﻟﻐﺮﺏ( ﻗــﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ
ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐــﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓــﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻭﻏﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ
ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻻ
ﻛﻴﺎﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟـ »ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ« ﻟﻴﺴــﺖ ً
ً
ً
ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻮﺳــﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ،
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﻻ
ﻭﻻ
ً
ً
ﻭﺍﻟﭭﺎﺗﻴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻣﻨﺒﺖ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺭﻭﺳــﻴﺎ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ،
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ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ..ﺇﻟﺦ .ـ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺩ .ﺣﺎﺯﻡ
ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ ـ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺒﺮﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ،
ﺃﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎﺭﻛﺴــﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎ ًﻓﺎ ﻋﻠﻤ ﻴﺎ ﻛﺎﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.1
ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺍﻟﻌﺮﺏ« ﺃﻛﺜﺮ ﺳــﻬﻮﻟﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﺮﺍﺏ.
ﺳــﻬﻼ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﻢ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮ ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ
ً
ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸــﻮﻥ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻛــﺬﺍ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴــﻤﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺳــﻬﻮﻟﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﻛﺜﻴﺮﺍ؛ ﻓﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﺷــﻴ ًﺌﺎ ً
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺳــﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴــﺪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ
ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﺠﻌــﻞ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻳﻘﺮ ﺑﻮﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻐﺎﻳــﺮ ،ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮﺩﺩ
ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ »ﻻ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻻ ﻧﺤﻦ ﻛﺬﻟﻚ«.2
ﻭﻋــﺪﻡ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ.3
ﺇﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺪﺩ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﻗﺪ
ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴــﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻐــﺮﺏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ؛ ْ
 1ـ ﺍﻧﻈــﺮ :ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ ،ﺣــﺎﺯﻡ .(1999) .ﻧﺤــﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ :ﻋﺼــﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ؟ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ.10
 2ـ ﺍﻟﺒﺒﻼﻭﻱ ) ،(1999ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.10
 3ـ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺇﻳﻠﻴﻦ ﻓﻴﺠﺎﻟﻲ ﺃﻣﺜﻠ ًﺔ ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
Feghali, E. (1997). Arab Cultural Communication Patterns. International Journal of
349.ﺹ ﻭ 378ـ Intercultural Relations. Vol 21, No. 3, pp. 345
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ﻭﺍﺣــﺪﺍ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
ﻋﻀﻮﺍ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳــﻒ .ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌــﺮﺏ
ﺗﺠﻌﻠــﻪ ً
ً
ً
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﺴــﺪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ .ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻗﺪ ﻳﻜﻤــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ؛ ﻓﺎﻟﻐﺮﺏ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ً
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺼــﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻭﻫــﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺃﺧــﺮﻯ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻤﻌﻈﻢ
ﺃﻗﻄﺎﺭﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸــﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛ ﻓﻬﻮ ُﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴــﻪ
ﻣﺒﺎﺷــﺮﺍ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
ﻭﻧﺘﺎﺟﺎ
ﺍﻣﺘــﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺤﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ،
ً
ً
ً
ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻘــﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻦ .ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ
ﻛﺘﻠﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ
ﺩﻳﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻳﺼﺒﺢ
ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸــﻤﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ .ﻭﺍﻧﻄﻼ ًﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﺈﻥ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻭ ـ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﺣﺪﻳﺜﻲ ـ ﺳــﻮﻑ ﻳﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻝ
ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ:
ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻌﺎﺏ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺩ ً
ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ/ﺟﻐﺮﺍﻓــﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺯﻣﻨﻲ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻐــﺮﺏ ـ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ ـ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﻓﺎﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﻠﻮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ
ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻙ ﻓــﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﻀــﺎﺭﻱ .ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻭﺣﺪﻫــﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺫﻟﻚ.
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ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮ ـ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ
ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣــﻦ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫــﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻨﺪﺍ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻳﺪﻳﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺳــﻜﺎﻧﻬﺎ ـ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺮﻱ ـ ﺑﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ .ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ  %20ﻣﻦ ﺳــﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﺸــﻐﻠﻮﻥ ﺛﻼﺙ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴــﺖ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ .ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ .ﻓﻬﻮ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺭﻭﺳــﻴﺎ ﺑﻞ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ً
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﻟــﺪﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻟﻐﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻴﺴــﺖ ﻫــﻲ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸــﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ..ﺇﻟﺦ .ﻭﺩﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ً
ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻓﺎﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺨﻴﺔ
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﺘﺸــﺮ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺏ.
ً
ﺃﻗﻄﺎﺭ ﻣﺘﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ
ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ.
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ
ً
ﻟﺤﻮﺍﺭ ﻧﺎﺟﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﻓﺎﻟﻌﺮﺏ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ.
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴــﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﺁﺧﺮ ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﺍﻟﻔﺮﺍﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻴﺒﻴﻚ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺮﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴــﺎ ،ﻭﺭﺍﺑﻊ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴــﻮﻓﻴﺘﻲ ﺍﻷﺳــﺒﻖ..ﺇﻟﺦ .ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺻﺤﻴﺤــﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻗــﺪ ﻏﺪﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ
ﻟﻐﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ
ً
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
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ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ـ ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ـ ﻳﻄﻮﻱ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ.

 3ـ  .2ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺭﺳــﻤﻴﺎ ﺃﻭ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ،
ﻓﺮﺩﻳﺎ ﺃﻭ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺃﻭ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ﺃﻭ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎ ..ﺇﻟﺦً ،
ً
ً
ً
ً
ً
ﻣﺘﻘﻄﻌﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻘــﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ
ﻣﺘﺼــﻼ ﺃﻭ
ﻋﻔﻮﻳﺎ،
ً
ﻣﻨﻈﻤــﺎ ﺃﻭ ً
ً
ﻏﻴﺮ ﺭﺳــﻤﻲً ،
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﻋــﺔ ﺭﺻﻴﻒ ﻗﻄﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ٍ
ﻣﻘﺎﻩ ﺷــﻌﺒﻴﺔ،
ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺘﺤــﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷــﺔ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﻟﻜ ٍﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻪ
ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 1ـ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬــﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴــﻦ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺛﺎﻟﺜــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣــﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ..ﺇﻟﺦ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺎ ُﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ـ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ..ﺇﻟﺦ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﻜ ٍﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ
ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ/ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ.
 2ـ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ :ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ـ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔـ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺷﺘﻰ.
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 3ـ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ :ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ﻣﺠﺪﻭﻟﺔ ُﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺒﻖ.
 4ـ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ :ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ،ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺷــﻌﺒﻴﺔ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺑﺠﻬﺪﻫﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺑﻌﻀﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻬﺘﻢ
ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ً
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻻ ُ
ﻧﺎﺟﻌﺎ
ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻗﻴﻬﺎ؛ ﻓﻠﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ً
ﺷﺎﻣﻼ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ً

 3ـ  .3ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺳﻤﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ:
 1ـ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳــﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻪ
ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ.1
 2ـ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿــﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺗﺴــﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻄــﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺩﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ
ً
ﻣﺎ ﺷــﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .2ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻑ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻧﻴﺔ؛ ﺑﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ.
ﺣﻮﺍﺭﺍ
 1ـ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ» :ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ،ﻭﺇﻻ ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻣﻊ ﺍﻟﺬﺍﺕ« .ﺍﻧﻈﺮ :ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ .(1995) .ﺿﻤﻦ :ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺹ.58
 2ـ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻟﻔﻲ ﺇﺩﻭﺍﺭ ﺳــﻌﻴﺪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ :ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ.
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 3ـ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﺟﺬﺭﻳﺎ.
ﻛﺎﻥ
ً
 4ـ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﻭﻏﺎﻟﺐ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ؛ ﻓﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ،
ً
ُ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻣﻬﺰﻭﻡ ﺍﻟﻐﺪ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓــﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻐﻠﻮﺏ؛ ﺑﻞ ﺗﻌﺎﻳﺶ
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﺎﺕ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺲ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺃﺷــﻜﺎﻟﻪ ،ﺣﺘﻰ ُﻳﻀﻤــﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ .ﻭﻗﺪ
ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺲ:
 1ـ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ.
 2ـ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
 3ـ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ.1
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳــﺎﺕ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ
ﻧﻮﺭﻣﺎﻥ ﻓﺎﻳﺮﻛﻠﻮﻑ »ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ  ،«democratic dialogueﻭﻫﻲ:
 4ـ »ﺃﻥ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ.
 5ـ ﺃﻧﻪ ﺣﺴــﺎﺱ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ،ﻳﻔﺴــﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺳــﻤﺎﻉ ﺃﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،ﻭﻳﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺑﻬﻢ.
 6ـ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.
 1ـ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ ،ﺹ.2
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 7ـ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺄﺓ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻫﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
 8ـ ﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ«.1
ﺍﻟﺴــﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻧﻮﺍﺗﺠــﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺳــﻢ ﺻــﻮﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ
ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ،ﻭﻗﻮﻯ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﻧﺒﻴﻠﺔ ،ﻭﺳﻌﻲ
ﺣﺜﻴﺚ ﻷﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ .ﻭﺳــﻮﻑ ﻧﺤــﺎﻭﻝ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 3ـ  .1 .3ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ :ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻡ ﺟﺪﺍﻝ؟
ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ،ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺤﺠــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺮﻫﻨــﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﺻﺤﺘــﻪ ،ﻭﺗﻔﻨﻴﺪ ﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧــﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻫﻨــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺼــﻪ ﻭﺧﻄﺌــﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠــﺪﺍﻝ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠــﻰ ﻣﺤﺎﺩﺛــﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓــﺮﻭﻕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺩﻟﻴــﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ،ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ »ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ
ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌــﻒ« ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ،ﻭ»ﺳــﺤﻖ« ﺣﺠﺘﻪ ،ﻭﻏﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﻫﻮ
»ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ« ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ـ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ـ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺎﺕ؛ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻣﺎ
ﺑﺎﻧﺘﺼﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺃﻭ ﺑﻬﺪﻧﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﺤﺸﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ
»ﺃﺳــﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ« ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ »ﻧﺴــﻒ« ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺨﺎ ِﻟ ِﻔﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻓﺮﺻﺔ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ:

Fairclough, N. (2000). Dialogue in the Public Sphere. In Sarangi, S & Coulthard,

 ،M. (Eds.) Discourse and Social Life. New York: Longmanﺹ.182
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ﻟﻠﻨﺰﺍﻝ !1ﻫــﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺧﺮ؛ ﺑﻞ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ.
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ
ﻋﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ .ﻭﺧﻠﻮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ
ﻳﻜﻮﻥ
ﺳــﻠﻤﻴﺎ؛ ﺃﻱ ً
ً
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻣﺮ ﺿــﺮﻭﺭﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ »ﻳﺆﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻶﺧﺮ«،2
ﺣﻮﺍﺭﺍ ُﻳﺨﺎﻟﻄﻪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻲ ﺃﻛﻠﻪ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﺃﻥ ً
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﺘﻨﺎﺑﺬﺍﻥ ،ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﻏﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ.
 3ـ  .2 .3ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ :ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻡ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ؟
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﺍﻟﻐﺮﺑــﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻃــﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ،
ﺑﻬﺪﻑ »ﺗﺤﺪﻳﺜــﻪ« ﺃﻭ »ﺗﻨﻮﻳــﺮﻩ«؛ ﻓﺎﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎﻻﺧﺘــﻼﻑ ،ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻃــﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻮ ﻃﺮﻑ ﻋﻠــﻰ ﺍﻵﺧﺮ .ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ
ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠــﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤــﻦ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺛــﻮﺍ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ؛ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﺣﺘﺬﺍﺀﻫﺎ ﻭﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﻻ
ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﻇﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬــﻢ ﺃﺩﻧﻰ
ً
ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺼﺮﻳــﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﻧﻌﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻧﻲ ﺃﻭ
ﻭﺣ ِﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.
ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺗﻼﺷﻰ ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ُ
ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻻ ّ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺟﺪﺍﻻ ﺃﻭ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ؛ ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  /ﺍﻟﻐﺮﺑــﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ً
ً
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺟــﻮﺭﺝ ﻻﻳﻜﻮﻑ ﻭﻣﺎﺭﻙ ﺟﻮﻧﺴــﻮﻥ .(1980) .ﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴــﺎ ﺑﻬﺎ .ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺟﺤﻔﺔ ،ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺭ ﺗﻮﺑﻘﺎﻝ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،1996 ،ﺹ 22ـ .23
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
303

آﻓــــﺎق

ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻼﺀ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﺘﺸــﺎﺑﻚ ﻣﻌﻪ .ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻥ ُﻳﺤﺪﺩﻭﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻌﻮﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ .ﻓﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻧﺸﺎﻁ ﺷــﺒﻪ ﻧﻔﻌﻲ؛ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻓﺈﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.

 3ـ  .4ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴــﻦ ﺣﻀﺎﺭﺗﻴﻦ ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ ،ﻣﻮﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺨــﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ؛ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺭ ﺑﻨﻘﺺ ﻣﺎ ،ﻓﻤﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ
ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺭﻭﺟﻴﻪ
ﺯﻣﻨﺎ
ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ ﺑﺒﺼﻴﺮﺗــﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺃﻥ ﺣﺪﻳــﺚ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻤﺮ ً
ﻛﺎﻓﻴﺎ ،1ﻭﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻷﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳــﺪﺭﻙ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻫﻮ ،ﺳــﻮﻑ ُﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺷــﻲﺀ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺘﺴﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺴــﻤﺎﻉ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻏﺎﺭﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﺪﺍﺀ
ﺫﻭﺍﺗﻬﻢ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺩﺭﺱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴــﻌﻮﻥ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ُﻳﻈﻬﺮﻭﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴــﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻳﻀﺎ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ً
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺭﻭﺟﻴﻪ ﺟﺎﺭﻭﺩﻱ .ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.106
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ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣــﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ
ﺣﻮﺍﺭﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴــﻴﺎﻕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ :ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻻ ﺗﺨﺺ ً
ﺯﻣﺎﻧــﻲ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤــﺪﺩ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ
ﻇﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﺭ .ﻭﺳﻮﻑ ﺃﺭﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ.
 3ـ  .1 .4ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ،
ﻓﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃﻃﺮﻭﺣــﺔ ﺻــﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈﻥ ُﺣﻠﻢ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﺑﻌﺪ؛
ﻓﻼ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ.
 3ـ  .2 .4ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻴﻪ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ،ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻐــﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻣﺪﻯ ﻗﻮﺗﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ـ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ
ﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ؛ ﺩﻭﻝ ﻗﻮﻳﺔ ِ
ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ـ ُﻳ 
ﻣﻬﻴﻤﻦٌ ﻋﻠﻴﻬــﺎ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ
َ
ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﻴــﺎﺭﺍ
ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﻳﺒﺪﻭ
ً
ً
ﻻ ﺗﺆﺍﺯﺭﻫﺎ ﻗﻮﻯ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺛﺮﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .ﻭﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ .ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻷﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣ ﻴ ًﺔ ،ﻻ ﺗﺘﻼﺷﻰ
ُﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ً
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺃﺛﺮﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺭﺣﺒﻬﺎ.
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 3ـ  .3 .4ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ )ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ( ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺬﺍﺕ )ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺫﺍﺕ ﻻ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ »ﺍﻟﺼﺪﻣــﺔ« ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺅﻳــﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺁﺓ
ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺣﻔﻈﺖ ﻟﻨﺎ ﺳﺠﻼﺗﻪ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﺛﺮ
ﻓﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ـ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺫﻫﻠﺘﻬﻢ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ـ ﺃﺻﺎﺑﻬﻢ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺃﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ.
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺎﺕ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻵﺧــﺮ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ؛ ﻓﻤــﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻻ ُﺗﺪﺭﻙ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟــﺔ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺷــﺎﻋﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ؛ ﺃﻱ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ،
ﻭﺃﻥ ﻓﻌﻠــﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠــﻢ ﻫﻤﺎ ﻓﻌﻼﻥ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎﻥ ﺑﻘــﺪﺭ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﻦ
ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﻴﻦ .1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﺮﻳﺎ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳــﺘﺒﻄﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺑﺬﻟــﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ُﻣ ْﺜ ً
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺘﺘﻌﻤﻖ
ﻟﻄﺮﻓﻴﻪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ْ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮ.
 3ـ  .4 .4ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﺍﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻓــﻲ ُ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﻓﺎﻳﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ .ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ :ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ .1993 ،ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺹ 154ـ .162
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ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺄ ﺧﻄﺎﺏ ﻋﺪﺍﺋﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺯﻛﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﺪﺍﺋﻴﺘﻪ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ  11ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ.
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ُﺗﺼــﺎﻍ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳــﺎﺋﻂ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻴــﺮ ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴــﺔ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﻭﺍﻷﻓــﻼﻡ ﺍﻟﺴــﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺸــﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴــﺲ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨــﺺ ﺍﻟﻌﺮﺏ ..ﺇﻟﺦ .ﻭﻫﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ُﻳﺘﺎﺡ ﻟﻪ ً
ﺗﺤﻴــﺰﺍ ﻭﻳﻀﻌﻨﺎ ﺫﻟﻚ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺃﻛﺜــﺮ ﺇﻧﺼﺎ ًﻓﺎ ﻭﺃﻗﻞ
ً
QGƒëd §«£îJ …CG ¿CG
ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﻧﺎﺟﺢ
,Ée ±ôW ™e íLÉf
ﻭﺍﻋﻴــﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣــﻊ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ،ﻻ ﺑــﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ً
’ É«k YGh ¿ƒμj ¿CGh óH
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ
»àdG IQƒ°üdG á©«Ñ£H
ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻨﻴﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ
±ô£dG Gòg iód
ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺃﻭ ﺳــﻮﺀ ﺍﻟﻄﻮﻳﺔ؛ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ،ﻭﻋﻦ ﺷــﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺑﻌــﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ،ﻭﻣﻈﺎﻫــﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺃﻭ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺃﻥ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕً .
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ـ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ـ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠــﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
Üô¨dG ™e QGƒëdG ¢†aQ »a `` 4

ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ُﻃﺮﺣــﺖ ﺑﻌــﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻬــﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸــﻜﻜﺔ ﻓﻲ
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ﺟــﺪﻭﺍﻩ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳــﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ .ﻭﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻬﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻦ ﻟﻠﺮﻓﺾ؛ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ »ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ« ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ
ﻣﺘﺠﺴــﺪﺍ
ﺷﺮﺍ
ﺃﺻﻴﻼ ﻻ ُﻳﺮﺗﺠﻰ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮ ،1ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺑﻴﻦ
ً
ً
ﺍﻟﻐﺮﺏ ً
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﺑﺪﻳــﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ »ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ«؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺑﻂ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻗــﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮﻓــﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌــﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ
ً
ﺍﻟﺘﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻏﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻣﺤﺮﻙ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ؛ ﺑﻞ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟــﻪ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ُﻳﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ.
ﻛﻼ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﻴــﻦ ﻳﺘﺼــﻮﺭ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻔﺎﻭﺽ ،ﻭﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟــﻚ؛ ﻓﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ﻳﻨﻄﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻵﺧﺮ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﻭﺟﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ؛ ﻓﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ )ﺃﻭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣــﺔ( ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻟﻸﻗﻮﻯ؛ ﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠــﻢ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺃﻳﻀﺎ.
ﻳﻨﻔﻌﻬﻤﺎ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ً
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺸــﺮ ﺍﻟﻤﺘﺄﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ
ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔــﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺗﻌﻀﺪﻩ؛ ﻓﺎﻟﻐﺮﺏ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ً
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺭﻭ :ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻮﺍﺭ ﺃﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ؟ ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺪﺑﺲ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺹ.84
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ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳــﻼﻡ ﻭﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﻭﻳﻤﺜﻠــﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻨﺰﻋــﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻴﺴــﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺤﺴﺐ .ﺃﻣﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺷــﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻫﻮ ﺷﺮﻳﺮ ﺑﻄﺒﻌﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮ
ﻣﺨﻞ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺘﺄﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻘــﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ّ
ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ »ﺍﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ« ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻥ
ﻳﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﺮ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ.
ﺃﻣــﺎ ﺣﺠﺔ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨــﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣــﺮﻯ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺣﺠ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺒــﺬﻩ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫــﺪﻑ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻮ
ﻣﺼﻠﺤﺘــﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺇﻻ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤ ٍﺔ ﻭﺗﻌﺎﻳ ٍ
ﻭﻧﻬﺒﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸــﻌﻮﺏ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻘﻼﻗــﻞ ً
ﻳﻌﻤﻬﺎ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻃــﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺓ 
ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ؛
ً
ﺃﻳﻀﺎ .ﺃﻣﺎ
ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻ ُﺗﻠﻐﻲ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ؛ ﻷﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺣﻮﺍﺭﻫــﺎ ً
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺳﻮﻑ ُﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﻛﻘﻨﺎﻉ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ
ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ُﻳﺤﺪﺩ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴــﻌﻰ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑــﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ
ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ُﻳﺤﺪﺩ ﺷــﺮﻭﻁ ﻭﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ
ﻻ ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ؛ ﺑﻞ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ً
ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ،ﻭﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺼﺮﻳﻦ.
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ﺇﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺭﻓﺾ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻻ ﺗﺨــﺪﻡ ﺇﻻ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻳﺠــﺪﺭ ﺑﻨﺎ ـ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻀﺮﺭﻭﺍ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻀــﺮﺭ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟــﺔ ـ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺬﺭﻳﻦ
ﻭﻭﺍﻋﻴﻦ ﺑﻤﺎ ُﻳﺤﺎﻙ ﺿﺪﻧﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺼﺒﺢ ﺧﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﺪﺍﺋﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ
ﻧﺘﻮﻫــﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ُﻳﺰﻳﻎ
ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻼﺀ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮ؛ ﻓﺒﻌــﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ـ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺸــﺒﻮﻫﺔ ـ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺳــﻴﻠﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
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ﺍﻟﻘﺼــﺺ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻦ ﻛﻨﻮﺯ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺨﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮﻫﻢ ﻭﻣﻌﺎﺑﺪﻫﻢ ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻜﺘﺸﻒ
ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺇﻟــﻰ ﺍﻵﻥ ـ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻋﻠــﻰ ﺣﻴﻦ ﺣﻤﻞ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮﺍﻥ »ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﺋــﻦ ﻭﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ« ،1ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ـ ﺗﻜﺸﻒ
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ـ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.2
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳـــﺰﻱ ،ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻳـــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋـــﻆ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺬﻛﺮ
ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ)،ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺔ
ﺑﻮﻻﻕ ،ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ 51ـ  ،54ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1999ﻡ( ،ﺝ ،1ﺹ 40ـ ﺹ.42
 2ـ ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻗﺎﺳــﻢ :ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮﺭ) ،ﺍﻟﻄﺒﻌــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ
ﻋﻴﻦ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1998ﻡ( ،ﺹ.59
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.
■ ﻛﺎﺗﺐ
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ﻭﻳﻌﺮﺝ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻔﻀﻞ
ﻛﻨﻮﺯﻫﺎ ﻭﻫﻮ »ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻨـــﻮﺯ« ،ﻭﺃﻥ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴــﺔ
ﺍﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻟﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻛﺘﻨﺰﺕ
ً
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻛﺘﺒــﺎً ﺑﺈﻋﻼﻡ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﻭﻃﺮﻕ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻗﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴــﺘﻔﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺫﻟــﻚ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻟــﻢ ﺗﻜﺘﺐ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻇﻔﺮﺕ ﺑﻜﺘــﺐ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻛﻨﻮﺯ ﻣﻦ
ﻣﻠﻚ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴــﻦ ،ﻭﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻧﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻘﺒﻂ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ«.1
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳــﺰﻱ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎً ﺩﻋﺎﻩ »ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ« ،ﻭﻭﺻﻔﻪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺛﺎﺋــﻖ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻟﻤﺎ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻡ ﻭﺃﻭﺩﻋﻮﻫﺎ ﻛﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻓﺮﺃﻱ ﻳﻘــﻮﻝ :ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﻭﻡ،
ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺻــﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛ ٌ
ﻭﺭﺃﻱ ﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻬﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻠﻮﻙ ﻭﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺮﻭﻫﺎ ﻣﻦ
ٌ
ﺍﻟﻘﺒﻂ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻠﺪﺍﻧﻴﻴﻦ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺑﻴﻦ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﺮﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻳﺮﺓ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻛﻨﺎﺋﺴﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ.
ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻭﻇﻬﻮﺭﻫﺎ
ً
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﺳـــﺒﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ» :ﺇﻥ ﻓﺮﻋﻮﻥ
ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺝ ﻣﺼﺮ ﺭﺑﻌﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺭﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺟﻬــﺎ ،ﻓﻴﺪﻓﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﺎﺋﺒــﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﺠــﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ،
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.40
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ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻦ ﻫﻲ ﻛﻨﻮﺯ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﺳــﺘﻈﻬﺮ ﻓﻴﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ« ،1ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻬﺎ
»ﻛﻨﻮﺯ ﻳﻮﺳــﻒ  0ﻭﻛﻨﻮﺯ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻨﺰ ﻣﺎ
ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻥ ﻟﻨﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺪﻫﺮ« ،2ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ »ﺍﻟﻘﻮﻡ
ﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﺦ ،ﻓﺎﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻷﻫــﺮﺍﻡ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻌﻠﻬــﻢ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﺪﺓ
ﺫﻫﺎﺑﻬﻢ ﻭﻣﺠﻴﺌﻬــﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺫﻟﻚ« ،3ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺃﻥ
ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻫﻮ »ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻣﺘﻤﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ
ﺍﻷﺭﺿﻲ ،ﻭﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ« ،4ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ »ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ
ﻓﻤﺎ ﺑﺮﺡ ﻧﻘﺪﻫﺎ )ﺍﻟﻤﻨﺴــﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﺛﻤــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ( ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺇﺳﻼﻣﺎً ﻳﺸــﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﻣﺒﻠﻎ
ﺧﺮﺍﺝ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺣﺪﻳﺜﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻫﺐ«.5
ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻨــﻮﺯ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﺮﺗﻌﺎً ﻟﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﻤﻌﻮﻩ ﻭﻣﺎ
ﺩﻭﻧﻮﻩ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ،ﻭﻣﺎ ﺟﻤﻌﻮﻩ ﻣﻦ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻛﻮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺸﺘﺎﻭﻱ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓــﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ 1997ﻡ( ،ﺹ ،136ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ ،ﺍﻟﺨﻄﻂ،
ﺝ ،1ﺹ ،40ﺹ.74
ﺍﻟﻨﻮﺍﺟــﻲ )ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ( )ﺕ  888ﻫـ( :ﺣﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺖ ﻓـــﻲ ﺍﻷﺩﺏ ،ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺩﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫـــﺎﺕ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋــﺮ ،ﺍﻟﻌــﺪﺩ  ،27ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ 1998ﻡ ،ﺹ296؛ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳــﺰﻱ،
ﺍﻟﺨﻄﻂ ،1ﺝ ،1ﺹ.40
ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ،ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩﺍﻥ
 ،78 ،77ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2003ﻡ ،ﺝ 1ﺹ.269
ﺃﻭﻟﻴﺎ ﭼﻠﺒﻲ :ﺳـــﻴﺎﺣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﻧﻪ ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ،
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ :ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2005ﻡ ،ﺹ.238
ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ ،ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1999ﻡ ،ﺹ.92
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ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﺩ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﻴــﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺨﻠــﻮﺩ ،ﻭﻃﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺳــﻮﻯ ﻣﻨﺬ
ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻧﺴــﺒﻴﺎً؛ ﺣﻴﺚ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺟــﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺇﻟــﻰ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻟﺪ،
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ً
!!ô°üe Rƒæch ¿BGô≤dG »a RƒæμdG

﴿Ò

ﻇﻠﺖ ﻛﻨــﻮﺯ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘــﻲ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ:
ﻭﻣﺮﺍﺣــﺎً
] ﴾ Ù Ø × ❁ Õ Ô Óﺍﻟﺸــﻌﺮﺍﺀ ،[58 ،57 :ﻇﻠــﺖ ﻣﺮﺗﻌــﺎً ُ
ﻟﻠﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺍﻟﺸــﻐﻮﻑ ﺑﻜﻨﻮﺯ ﺍﻟﺴــﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ،ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ،ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋــﻦ ﺃﻥ» :ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻓﻨﻮﻧﺎً
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﺑﺮﺟﺪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴــﺔ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﺤﺼﻠــﻪ ﻭﺻــﻒ ﻭﺍﺻــﻒ« ،1ﻭﺃﻥ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ »ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ،ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ« ،ﻭﺃﻥ
»ﻛﻨﻮﺯﻫــﺎ ﻻ ﺗﺤﺼــﻰ« ،2ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ
ﺃﻭﻟﻴﺎﭼﻠﺒﻲ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﻣﺤﺸﺮﺓ ،ﺳـــﻴﺎﺣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﻧﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ،
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ :ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺘﻮﻟﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2005ﻡ ،ﺹ55؛ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.268
 2ـ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ،ﺝ ،1ﺹ34؛ ﺍﺑﻦ ﻇﻬﻴﺮﺓ :ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ.69
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ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻨــﻮﺯ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﺩﻓﺎﺋﻦ ﺟﺴــﻴﻤﺔ ،ﻭﺧﺒﺎﻳﺎ ﻛﺜﻴــﺮﺓ ،ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﺰﻳﺰﺓ .ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﻨﺰ ﺧﻔﻲ«1؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ »ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻜﻨــﻮﺯ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻟﻪ ﻋﺪﺩ« ،2ﻭﻟﻬﺬﺍ »ﺍﺳــﺘﺨﺮﺝ ﺃﻫﻞ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺮ
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻨﻮﺯﻫﺎ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً
ً
ﻛﺜﻴﺮ ﻫﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ«.3
ﻳﻜﺸــﻒ ﺍﺑــﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻋــﻦ ﺍﻷﺻــﻞ ﻓﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑـ »ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ« ،4ﻓﻴﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ »ﺍﻟﻘﺒﻂ« ﺑﻘﻮﻟﻪ:
»ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﻣــﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﻭﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻓﺴﺒﺒﻪ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ُﻣﻠﻜﻪ ﺍﻟﻘﺒﻂ ﻣﻨﺬ
ﺁﻻﻑ ﺃﻭ ﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺴــﻨﻴﻦ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ
ﻳﺪﻓﻨــﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﻶﻟﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﻘﻀﺖ
ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻘﺒﻂ ،ﻭﻣﻠــﻚ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻧﻘــﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ،
ﻭﻛﺸــﻔﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ،ﻓﺎﻷﻫﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ
ﻣﻈﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ،ﻭﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺪﻓﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻨﻮﻧﻪ ﻣــﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣــﺎ ﻳﻜﺮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﺎﻫــﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻦ
ﻣﻦ ﺃﻭﻋﻴــﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟــﻚ .ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻗﺒﻮﺭ
ﺍﻟﻘﺒﻂ ﻣﻨﺬ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴــﻨﻴﻦ ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ
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1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

ﺃﻭﻟﻴﺎ ﭼﻠﺒﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺹ.238
ﺍﻟﺰﻫــﺮﻱ )ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ( :ﻛـﺘـــــﺎﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ )ﺗﺤﻘﻴــﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ،
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2000ﻡ( ،ﺹ.39
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.47
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻳﻄﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ،ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪﻩ .ﻭﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ.
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ﺃﻧﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﻜــﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺁﺧــﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺿﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸــﺘﻐﻞ ﺑﺬﻟــﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻘﻰ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻮﻭﺳﻴﻦ«.1
!!ójóL õæc ájô°üªdG ÖFGô°†dG

ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﺯﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺸــﺎﻳﺦ ﺃﻫﻞ
ﻣﺼﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑــﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﻠﻮﻛﻬــﺎ :ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻛﻞ ﻗﺮﻳــﺔ ﺑﻜﺮﺍﺀ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳــﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻈﻤﺄ ،ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﺃﺭﺑﻊ
ﺗﻌﺪﻳﻼ
ﺳــﻨﻴﻦ ﻧﻘﺺ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﺪﻝ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ،ﻓﻴﺮﻓﻖ ﺑﻤﻦ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﻓﻖ،
ً
ً
ﻭﻳــﺰﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺸــﻖ
ﻭﺟ ِﻤ َﻊ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺧﺎﻟﺼﺎً
ﻋﻠﻴﻬــﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ُﺟ ِﺒ َﻲ ﺍﻟﺨــﺮﺍﺝ ُ
ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺠﻨﺪﻩ ﻭﻣــﻦ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﺑﻪ ،ﻭﺟﺒﺎﻳﺔ ﺧﺮﺍﺟﻪ ،ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺪﻭﻩ ،ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ،
ﻭﻣــﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺴــﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﺣﻔــﺮ ﺧﻠْﺠﻬﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﻨﺎﻃﺮﻫــﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﻋﻬﻢ ،ﻭﻋﻤــﺎﺭﺓ ﺃﺭﺿﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ
ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻗﺮﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ،ﻓﻴﺪﻓــﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﺎﺋﺒــﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﺃﻭ
ﺟﺎﺋﻌﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳــﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻫﻮ ﻛﻨﻮﺯ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻬﺮ،
ﻭﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ«.2
 1ـ ﺍﺑــﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ،ﺍﻟـﻤــﻘــﺪﻣﺔ )ﺍﻟﺠــﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ 2006ﻡ(،
ﺹ.842
 2ـ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺭﺍﻓﻊ(
)ﺕ257ﻫـ( :ﻓﺘﻮﺡ ﻣﺼـــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠــﻲ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
2004ﻡ( ،ﺹ.49
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ﻭﻳﺴــﺘﺮﻋﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﺎ ﺗﻮﺭﺩﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺷــﻐﻔﻬﻢ ﺑﻜﻨﻮﺯ ﻣﺼﺮ ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺫﻟﻚ
ﺣﺮﻓﺔ ﻳﺤﺘﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﻥ ُﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﺱ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺇﺷــﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ
ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺼﺮ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻳــﺪﻱ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺴــﺎﺱ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﺑﻌﻈﻤﺔ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺗﺼﻮﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ؛ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺴــﻮﻳﺮ ،ﻭﺣﻔﺮ ﺍﻟﺘﺮﻉ ﻭﺍﻟﺨﻠﺠﺎﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺼﺺ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ،ﺛﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺴــﺐ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﺍﺩﺧﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ
ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺤﺴــﺒﺎً ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺋﺐ؛ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﻢ ﻟﺪﻓﻦ ﻛﻨﻮﺯﻫﻢ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺑــﻦ ﻇﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
»ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟــﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻢ ُﺩﻓﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻧﻌﺎً ُﺩﻓﻨﺖ ﻣﻌﻪ ﺁﻟﺘﻪ«.1
!!ájô°üªdG áWÓÑdG âëJ

ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻋﻦ ﺩﻓﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﺤﺴــﺒﺎً ﻟﻨﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺗﻜﺸــﻒ
ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ،
 1ـ ﺍﺑــﻦ ﻇﻬﻴﺮﺓ :ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳـــﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴــﻘﺎ
ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1969ﻡ( ،ﺹ.156
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ﺑﻌﻴﺪﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﺪ ﺇﻟــﻰ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺫﺍ ﻗﻴﻤــﺔ ﻟﺪﻳﻪ
ً
ﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟــﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ؛ ﻟﺘﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻘﺴــﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻣــﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒــﺮﺯ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑــﻜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺨــﻮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺒﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟــﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ؛ ﻹﺧﻔــﺎﺀ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ،ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﻗــﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ» :ﺇﻥ ﺃﺭﺽ ﻣﺼــﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺫﺭﺍﻉ
ﻣﻜﻴﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻨﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻓﺎﺋﻦ ﻋﺪﺓ ﻭﻛﻨــﻮﺯ ﺛﻤﻴﻨﺔ«1؛ ﻷﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻣﺘﻤﺴــﻜﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﺭﺿﻲ ،ﻭﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ« ،2ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﻨﺲ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻋــﻦ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺜــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺠﺄﺓ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺳﻜﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﺿﺮﺑﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﻗﺮﻭﻥ،
ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﻟﺴــﻨﺘﻨﺎ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ،
ﻭﻫــﻲ )ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﺗﺤـــﺖ ﺍﻟﺒﻼﻃﺔ( ،ﻭﻛﺄﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻠــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮﻭﻑ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻭﻭﺳــﻴﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ،ﻭﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄــﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ،
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ،3ﻭﻗﺪ ﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻹﺳﺤﺎﻗﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺭﺩﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻤﻴﻢ
 1ـ ﺃﻭﻟﻴﺎﭼﻠﺒﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺹ.605
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.238
 3ـ ﻛﻠﻮﺕ ﺑﻚ ،ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ )ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ  /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻬﻮﻝ،
ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،ﺩ.ﺕ( ،ﺹ521؛ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴــﺪ ﻳﻮﻧﺲ :ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ )ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
1998ﻡ( ،ﺹ114؛ ﺣﺴــﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ :ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﺹ374؛ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻴﺮ :ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮـ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ـ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ 2004ﻡ ،ﺹ ،285ﺹ.286
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ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺼــﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳــﻄﻮﺭﺓ ،ﻓﻴﻘــﻮﻝ» :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻞ
ﻛﻨﺰﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﻷﻗﺘﻠﻨﻪ ،ﻭﺣﺪﺙ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ ﻟﻘﺒﻂ ﻣﺼﺮ :ﻣــﻦ ﻛﺘﻢ ً
ﻛﻨﺰﺍ،
ﺃﻥ ﻗﺒﻄﻴﺎً ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻳﻘــﺎﻝ ﻟﻪ :ﺑﻄﺮﺱ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻩ ً
ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻭﺟﺤﺪ ﻓﺤﺒﺴــﻪ ،ﻭﺻﺎﺭ ﻳﺴﺄﻝ :ﻫﻞ ﺳﺄﻝ
ﻋﻦ ﺃﺣﺪ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ :ﻻ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺳــﻤﻌﻨﺎﻩ ﻳﺴــﺄﻝ ﻋﻦ ﺭﺍﻫــﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺭ،
ﻓﺄﺭﺳــﻞ ﻋﻤﺮﻭ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﺮﺱ ﻓﻨﺰﻉ ﺧﺎﺗﻤــﻪ ،ﺛﻢ ﻛﺘﺐ ﺇﻟــﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ
ﺃﻥ ﺍﺑﻌــﺚ ﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻙ ،ﻭﺧﺘــﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺨﺘﻢ ﺑﻄﺮﺱ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻞ
ﺑﻘﻠﺔ ﺷﺎﻣﺨﺔ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻓﻔﺘﺤﻬﺎ ﻋﻤﺮﻭ
ô°üe ¢VQCG ¿EG
ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺎً :ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺴــﻘﻴﺔ
’ ´GQP É¡H óLƒj
ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮﺓ ،ﻓﺄﺭﺳــﻞ ﻋﻤــﺮﻭ ﺇﻟــﻰ ﺩﺍﺭ ﺑﻄﺮﺱ،
á«dÉN IóMGh á«μe
ﻭﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴــﻘﻴﺔ ،ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺛﻨﻴﻦ
RƒæμdG øe õæc øe
ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﺇﺭﺩﺏ ﺫﻫﺐ ﻣﻀﺮﻭﺑﺔ ،ﻓﻀﺮﺏ ﻋﻤﺮﻭ
áªjó≤dG
ﺭﺃﺱ ُﺑ ْﻄﺮﺱ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ
ﺃ َ ْﺧ َﺮﺟﺖ ﺍﻟﻘﺒﻂ ﻛﻨﻮﺯﻫﻢ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ«،1
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ
ﻭﻻ ﻧﺴــﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ً
ﺃﺣﺮﺯﻭﺍ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻨﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻹﺧﻔﺎﺀ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ ـ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﻛﺎﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻃﻤﻊ ﻭﺑﻄــﺶ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴــﺪ
ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻﺯﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺭﻏﻢ
ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻴّﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﻴﻌﻲ
 1ـ ﺍﻹﺳــﺤﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﺘــﺢ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻓــﻲ ،ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ) ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ
ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،35ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1998ﻡ( ،ﺹ105؛ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ(
)ﺕ900ﻫـ( :ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺭ ﻓـــﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺇﺣﺴــﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
1979ﻡ ( ،ﺹ.554
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ﺇﻟﻰ ﺫﻟــﻚ ﺍﺗﻀﺢ ﻋﻤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﻠﻮﺏ ،ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴــﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻢ ﺍﻟﻤﺮﺀ
)ﺫﻫﺒــﻪ ﻭﻣﺬﻫﺒﻪ ﻭﺫﻫﺎﺑــﻪ(1؛ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺒــﺪﻱ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻳــﺎً ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫﺮﺑﺎً ﻣــﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻓﻲ
ــﺒﻨَﺎ ﻣﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﻭﺣﺴ ُ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎًْ ،
ﺭﺟﻞ ﺑﻤﺼﺮ ﻳﺴــﻤﻰ ﻋﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻗﻮﻟﻪ» :ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ :ﻛﺎﻥ ٌ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎ ًﻻ ﻣﺪﻓﻮﻧﺎً ،ﻓﺼﺎﺭ ﻋﻔﺎﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ«.2
!!ô°üe ΩÉμM øe ¿Éc QÉKBG ¢üd ∫hCG

ﻭﻗﺪﻣــﺖ ﻟﻨــﺎ ﺍﻟﻨﺼــﻮﺹ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ـ ﺩﻭﻥ ﻗﺼــﺪ ـ ﻭﺻﻔــﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ
»ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴــﺔ« ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺍﺣﺘﺮﻓﻮﺍ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻦ ﻛﻨﻮﺯ ﻣﺼــﺮ ﻭﺩﻓﺎﺋﻨﻬﺎ،
ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ ﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﺮﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻭﺣﺪﺙ ﻧﺴﻴﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻗــﺎﻝ :ﺭﻛﺐ ﻣﻮﻻﻱ ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮﻥ ـ ﻳﻮﻣــﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ،ﻓﺄﺗﺎﻩ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺑﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﻴﺎﺏ ﺻﻮﻑ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴــﺎﺡ ﻭﻣﻌﺎﻭﻝ ،ﻓﺴﺄﻟﻬﻢ
ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﻧﺤﻦ ﻗﻮﻡ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟــﺐ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ :ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻮﺍ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻻ ﺑﻤﻨﺸــﻮﺭ ،ﻭﺭﺟﻞ ﻣــﻦ ِﻗﺒﻠﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻜــﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ:
ﺳــﻤﻌﺎً ﻭﻃﺎﻋﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺃﻳﺪﻩ ﺍﷲ ،ﻓﺴــﺄﻟﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺭُﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ،
ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺳــﻤﺖ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻣﻄﻠﺒﺎً ﻗﺪ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻋﻨﻪ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ
ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻓﻴــﻪ ﻣﺎ ًﻻ ﻋﻈﻴﻤﺎً .ﻓﻨﻈﺮ
ﻣﻮﻻﻱ ﺇﻟﻰ ﺷــﻴﺦ ﻣــﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌــﺮﻑ ﺑﺎﻟﺮﺍﻓﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﻓﻀﻤﻪ
 1ـ ﻣﻴﻜﻞ ﻭﻧﺘــﺮ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ )ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2007ﻡ( ،ﺹ.16
 2ـ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻣﺮﺷـــﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1995ﻡ ،ﺹ.182
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ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻓﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ«.1
ﺇﺫﺍ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻢ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﻣﻌﻬﻢ
ﻛﺎﻥ »ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﺔ« ً
ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ »ﺍﻟﻤﺴــﺎﺣﻲ« ﻭ»ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻝ«
ﺑﻌﻴﺪﺍ
ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﻛﺎﻧــﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺠﻤﻌﻮﺍ ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻓﺮﻳﻘــﺎً ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ
ً
ﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛــﻢ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻠــﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟــﻮﻥ ،ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺃﻻ
ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﻢ ،ﻭﻳﻌ ﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻗﺐ
ﻋــﺪﻩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً
ﻋﻤﻠﻬــﻢ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ّ
ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ »ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ«.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺗﺤﺖ ﺳــﻤﻊ ﻭﺑﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺸــﻔﺖ ﻟﻨــﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺣﺠــﻢ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺟﺮﺍﺀ
ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑــﻪ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ،ﻭﺷــﺎﺭﻛﻬﻢ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﺷﺮﺍﻫﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴــﺐ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ،
ﻻ ﺣﺒــﺎً ﻓــﻲ ﻛﻨﻮﺯﻫــﺎ ﻓﺤﺴــﺐ ﺑــﻞ؛
ﺳــﻌﻴﺎً ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻷﺛﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ؛ ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴــﺎﺟﺪﻫﻢ ﻭﻋﻤﺎﺋﺮﻫــﻢ ،ﻭﺍﻟﺤﻖ
ﺟﻬﻼ ﻣﻨﻬﻢ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ
ً
 1ـ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ )ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ( :ﺳﻴﺮﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﺩ ﻋﻠﻲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  55ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1999ﻡ ،ﺹ195 ،194؛ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ:
ﺍﻟﺨﻄﻂ ،ﺝ ،1ﺹ41؛ ﺍﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ :ﺍﻟ ُﻤﻐ ِﺮﺏ ﻓﻲ ُﺣﻠﻰ ﺍﻟﻤ ْﻐ ِﺮﺏ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ.98
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ﻣﺪن وﺛﻘﺎﻓﺎت

ﻣﺼﺪﺭﺍ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﻣﺼﺎﺭ،
ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺋﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ،ﻭﺗﻢ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﻨﻮﺯ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﻬﺎ ،ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻳﻠﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻣﺼﺮ ـ ﺧﻠﺪ
ﺍﷲ ﻣﻠﻚ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ـ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻓﻼ ﺃﻏﻨﺎﻩ ﺍﷲ«،1
»ﻓﺨﺮﺍﺝ ﻣﺼﺮ ﻓــﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺣﺪﻳﺜــﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻫــﺐ« ،2ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺳــﺒﺐ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺪﻓﺎﺋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ـ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ـ
ﻗﻠﻴﻼ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﺄﻥ ً
ﻣﻦ ﻃﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻣﻮﻣﻴﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺸﻔﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ )ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ( ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﺹ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻣﻨﺤﻮﺕ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻝ ﻣﻨﻬــﺎ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
ﻟﻬﺎ ﻋﻬﺪ ،ﺗﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﻢ ﻳﺠﺪﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻣﻤﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ
ﺃﻛﻔﺎﻧﻬــﻢ« ،3ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﺑﻦ ﺳــﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛــﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﺀ،
»ﺍﻟﺨ ﺮﺍﺝ،
ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻼﺝ ﻋﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻣﻨﻬــﺎُ :
ﻭﺍﻟﻄﻔﺢ ﺍﻟﺠﻠﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﻜﺴــﻮﺭ ،ﻭﺍﺭﺗﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺦ ،ﻭﺍﻟﺸــﻠﻞ ،ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧﺒﺾ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻄﺤــﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﺒﺪ« ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺻﻔﺘــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ُﺗﺆﺧﺬ
)ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺟﻌﻞ ﻃﻌﻤﻬﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎً( ﻓﻲ ﺧﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺒﺮﺩﻗﻮﺵ،
ﻭﺍﻟﺰﻋﺘﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﻠﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺸــﻌﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﺱ ،ﻭﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ،
ﻭﺍﻟﺒﻘﺪﻭﻧﺲ .ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﺑﻦ ﺳــﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺴــﺤﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﺀ ﺿﻤﻦ DE
 VIRILEUS CORDISﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳــﺎﻥ ﻣﺎﺭﻛﻮ ﻓﻲ ﻓﻠﻮﺭﻧﺴــﺎ ﺳــﻨﺔ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ،ﺧﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ،ﺹ.205
 2ـ ﺍﻟﻤﻘﺮﻳﺰﻱ ،ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﺎﺳﺮ ﺳﻴﺪ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1999ﻡ ،ﺹ.55
 3ـ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ،ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ،ﺹ.485
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ﻛﻨﻮز ﻣﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

1444ﻡ .ﻭﻣﻨــﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻓﻌﻼ ،ﻭﻗﺪ ﺷــﺎﻉ ﻫﺬﺍ
ﻳﻌﺰﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﺤﻨﻂ ً
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﻭﺍﺕ ﻛﻌﻼﺝ »ﺟﺎﻱ ﺩﻱ ﺷﺎﭬﻴﻠﻼﻙ«  ،GUY DE CHAVILLACﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻛﻠﻴﻤﻨﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺳﻨﺔ 1363ﻡ ،ﻭﻻﻗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﺒﺎﻉ ﻋﺒﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ،
ﺟﺪﻳﺪﺍ
ﻣﻘﺼﺪﺍ
ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠــﺮﻭﺡ ،ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ
ً
ً
ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻣﻴﺎﻭﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ.1
ً
ﻭﺣﻔﻠﺖ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼــﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﻻﺓ
ﻭﺍﻟﺤــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺋﻦ ،ﻭﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻛﺘﻨﻒ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﺍﻣﺘﺰﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻧــﻖ ﺣﻤﻴﻢ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﺔ ﻳﻌﻴﺜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺽ
ﻓﺴــﺎﺩﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺒﺎً؛ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺋﻦ ،ﻭﺍﺗﺨﺬﻭﺍ
ً
ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﻢ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺣﻘﺮﻫﺎ ،ﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺳــﺨﻂ ﻭﺣﻨﻖ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴــﻦ ﻭﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺻــﻒ ﺃﺣﺪﻫﻢ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌــﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻭﻗــﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴــﺖ ـ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪ ـ ُﻣﻤﻜﻨﺎً
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺣﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ،ﻓﺤﻔﺮ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻤﻘﻰ ﻃﻤﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﺘﻐﻴﺮ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻓﺴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻣﻪ«.2
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨــﺎﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻠﺘﻪ
 1ـ ﺁﻥ ﻭﻭﻟﻒ ،ﻛﻢ ﺗﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ؟ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻗﺎﺳــﻢ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،1053ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2006ﻡ ،ﺹ 253ـ ﺹ.255
 2ـ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﺭﺣﻠﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ
 ،314ﺗﻘﺪﻳﻢ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1998ﻡ ،ﺹ.101
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻐــﺪﺍﺩﻱ ﻧﺰﻋﺘــﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺴــﺪﺓ ﻷﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ـ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺳــﻒ؛ ﺇﺫ ﻋﺎﺩﺕ
ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺔ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻷﻓــﻖ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺓ
ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
!!ÖgòdGh ô≤ØdG

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌــﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺼﺮ
ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻋﻦ »ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ« ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺳﺎﻃﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻀــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳــﻢ ،ﻭﻛﻨﻮﺯﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺒﻮﺀﺓ ﻓــﻲ ﺑﺎﻃــﻦ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻌﺎﺭﻓﻲ ﻋﻠــﻮﻡ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴــﺤﺮﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﻘﻒ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﻫﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ» :ﺭﺃﻭﺍ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠــﺔ ﻭﺭﺍﻋﻬﻢ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ ،ﻭﻇﻨﻮﺍ ﻇﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺀ ﺑﻤﺨﺒﺮﻫﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻇﻨﻮﻧﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺸﻮﻗﻬﻢ ﻭﺃﺟﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ؛ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻫﻢ«.1
ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳــﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃﻟﺒﺎﺏ ﻭﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ »ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ« ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ﺭﺁﻩ ﻇﻨﻪ
ﻗﺪﺣﺎً ،ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﻇﻞ ﺷﺨﺺ ﻇﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮﻥ ﻛﻞ َﻋﻠَﻢ ﻳﻠﻮﺡ ﻟﻬﻢ
ﺃﻧﻪ ﻋﻠــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻭﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ﻣﻔﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺃﻧــﻪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﺰ،
ﻭﻛﻞ ﺻﻨﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻤﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻬﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺒﻪ ﻭﻳﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﻤﻪ ،ﻭﻳﻔﺴﺪﻭﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ
ﺇﻓﺴــﺎﺩ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠــﻒ ،ﻭﻳﻨﻘﺒﻮﻥ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ
ﻧﻘﺐ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺭﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺧﺎﺋﺮ ،ﻭﻳﺴــﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻄﻮﺭ
 1ـ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.107
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ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺳــﺮﻭﺏ ﻣﺘﻠﺼﺺ ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻣﻦ ﻏﻴــﺮ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ«.1
ﻧﻬﻢ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻭﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﺮﻳﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣــﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﺒﺖ ﻓــﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻱ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴــﻪ؛ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ:
»ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫــﺆﻻﺀ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﺿﺎﻋــﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ـ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟــﺐ ـ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻓﻘﻴﺮﺍ ﻗﺼﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻴﺎﺳــﺮ ،ﻭﻗﻮﻯ ﻃﻤﻌﻪ ﻭﻗ ﺮﺏ ﺃﻣﻠــﻪ ﺑﺄﻳﻤﺎﻥ ﻳﺤﻠﻔﻬﺎ ﻟﻪ،
ً
ﻭﻋﻠﻮﻡ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﺳــﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬــﺎ ﺩﻭﻧﻪ ،ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﻳﺪﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﺷــﺎﻫﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ
ﻳﺨﺴﺮ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻭﻣﺎﻟﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻗﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺂﻟﻪ«.2
ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ )ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ( ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺳــﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ؛
ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺷــﺮﻧﻘﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ ،ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ
ﺟﺮﺍﺀ ﺳــﻄﻮﺓ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ
ً
ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻳﺒﺘﻐﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻣﺨﺘﺰﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺨﺘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻄﻼﺳــﻢ ﺳــﺤﺮﻳﺔ ،ﻻ ﻳﻔﺾ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﺑﺎﻥ«،3
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟــﻚ ﺃﻧﻬﻢ »ﻳﺘﺮﻗﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺷﻲ ﺇﻣﺎ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﻋﺠﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﺑﺰﻋﻤﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮﻁ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﺋﻦ ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ
 1ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.107
 2ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.108
 3ـ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺍﻟﻤــﻘــﺪﻣﺔ ،ﺝ ،2ﺹ.838
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ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺑﻤــﺎ ﻳﺒﻌﺜﻮﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔــﺮ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻳﻤﻮﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺃﻧﻤﺎ
ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﻤﺄﻣﻦ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﻓﻴﻮﻟﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻷﻳﺪﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺴــﺘﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻈﻠﻤــﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻗﺒــﺎﺀ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺭﺩﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻄﻠﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺨﺎﺩﻋﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻋﻦ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﻄﺎﻣﻌﻬﻢ«،1
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﺃﻥ »ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ـ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻞ ـ ﺇﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺑﺎﻟﻮﺟــﻮﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻟﻠﻜﺴــﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺢ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﻴﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ..ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﺑﺘﻐﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﻭﻣﺘﺎﻋﺐ ﻭﺟﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﺃﺷﺪ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﺑﺘﻐﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ«.2
ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨــﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻭﻗــﻮﻑ ﺍﺑﻦ ﺧﻠــﺪﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻐــﺪﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪﻯ ﺍﻧﺒﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻓﻲ ﺭﻛﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺴــﻮﺓ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ ﻭﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ،ﻣﺴــﺘﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻭﻧﻬﺎ ﻟﻤﻞﺀ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺠﻮﻉ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻣﻮﺿﺤﺎً
ﺃﻥ »ﻣﻦ ﺳــﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﺼــﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺴــﻌﺔ ﺍﻷﺣــﻮﺍﻝ ـ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ـ
ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻐﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﺘﻐﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭﻣﺴــﺎﺀﻟﺔ
ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻋﻦ ﺷﻮﺍﺫﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ،ﻫﻜﺬﺍ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ
ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻌﺜﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻴﻦ ﺃﻭ
ﻛﻨﺰ ،ﻭﻳﺰﻳــﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺗﻐﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ؛ ﻟﻤــﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺐ
 1ـ ﺍﻟﻤـﻘـﺪﻣﺔ ،ﺹ.839
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.839
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ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺮﺩ ﺩﻓﻴﻨﺎً
ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺰﻧﺎً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻓــﺎﻕ ،ﻭﻳﻤﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺴــﺘﺮﺍ ﺑﺬﻟــﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ،ﺣﺘﻰ
ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ؛
ً
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﻪ ،ﻓﻴﺤﺮﺹ ﺳــﺎﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﻮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺴــﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ؛ ﻛﻠﻔﺎً ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺴــﺤﺮ ﻣﺘﻮﺍﺭﺛﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻴﻪ ،ﻓﻌﻠﻮﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴــﺤﺮﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻗﻴــﺔ ﺑﺄﺭﺿﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺭﻱ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻗﺼﺔ ﺳﺤﺮﺓ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ«.1
k
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ــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻪ
َﺑ ْﻴ َ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺠﺮ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻔﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻛﻨﻮﺯ،
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻜﻨــﻮﺯ ،ﻭﺣﻮﻝ ﻣــﺎ ﺗﺤــﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ
ﺃﺷــﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ
ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺜــﺮﺍﺀ ،ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻔﺮﻭﻥ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻳﺠﺪﻭﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ
ﻛﻨﻮﺯﺍ ﺣﻘﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬــﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ
ً
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺠﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻣﺘﻔﺸــﻴﺎً ﻓــﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﻟﺖ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻨﻮﺯ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ﺃﺭﺿﻬــﺎ ،ﻭﺍﻟﻈﺎﻫــﺮ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺷــﻬﺮﻭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺪﻳــﻢ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،2ﻓﻨﺴــﺒﻮﺍ ﻟﻤﺼﺮ ﺍﻟﺴــﺤﺮ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ ﻓﻲ
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 1ـ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.841
 2ـ ﺳﻬﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﻤﺎﻭﻱ ،ﺃﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1997ﻡ ،ﺹ.159
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ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳــﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴــﺤﺮﺓ؛ ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴــﺤﺮ ﻓﻴﻘﻮﻝ:
»ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺑﺒﻼﺩ ﻣﺼﺮ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻻﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻴــﻪ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ،ﻭﺑﺎﺑﻞ ]ﻣﻨﺎﺩﻝ[ ﺍﻟﺴــﺤﺮﺓ ﺑﺄﺭﺽ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﻝ ﻟــﻲ ﻣﻦ ﺭﺁﻫﺎ» :ﺑﻬﺎ
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺳﺎﺣﺮﻳﻦ ﻭﺳﺎﺣﺮﺍﺕ ،ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺰﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ
ﺧﻮﺍﺗﻴﻢ ﻭﻋﺰﺍﺋﻢ ﻭﺭﻗﻰ ﻭﺻﻨﺎﺩﻝ ﻭﺟﺮﺍﺏ ﻭﺩﺧﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻪ
ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ1؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ ﻳﻨﺴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﻣﺼــﺮ ﻧﻮﻋﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﺴــﺤﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺴﻤﺎﺕ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻭﺍﻟﻄﻠﺴــﻤﺎﺕ ﺑﺄﺭﺽ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻗﺪ ُﺑﻄﻠﺖ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻬﺪ«.2
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ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺪﻯ ﻟﻘﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻓﺮﻋﻮﻥ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ـ ﻭﻫﻲ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﻮﺯﺍ ﺣﻘــﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨــﺔ ـ ﻗﺪ ﺻﺒﻐﺖ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﺖ ﺑﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺭﺽ
ً
ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻭﺍﻟﻄﻼﺳــﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ .3ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻓﺴــﺢ ﺳﺤﺮﺓ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻜﻨﻮﺯ ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ؛ ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ
ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺮﺻﺪ
ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﻯ ﺧﻔﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴــﻦ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﺎﺡ ﻓﻴــﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﻳﻢ :ﺍﻟﻔﻬﺮﺳـــــﺖ )ﺍﻟﺠــﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻮﻧﻲ ،ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﻼﻝ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ
ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،149ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2006ﻡ( ،ﺹ.309
 2ـ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺹ.309
 3ـ ﺳﻬﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﻤﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.160
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ﻳﻬﺮﺏ ـ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸــﺎﻛﻠﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ـ
ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻴﻼﺕ ﻭﺃﻭﻫﺎﻡ ،ﻓﻤﺎ ﺃﻳﺴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻛﻨﺰ ﻣﺘﻰ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺨﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺃﻳﺴــﺮ ﻫﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺟﻬﺪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺧﻴﺔ.
ﺳــﺎﺋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﺹ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻧﺠﺪﻩ
ً
ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻬﺪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ »ﺗﺤﺖ ﺳﺠﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺼﻼﺓ« ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ،ﺷــﺄﻧﻪ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻵﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ
ﺳــﺤﺮﻱ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ ﻣﺸــﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﻠﻢ
ﻭﻣﻨــﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺻﻞ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻭﻛﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺌﻮﺩ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺧﺮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺣﺸﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﻭﺗﻨﺴﺞ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﺓ ﻭﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﺄﺓ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﻫﻢ ُ
ﺍﻷﻭﺿــﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄــﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘــﺪ ﻭﺗﻌﻀﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ .1ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﻣﻊ
ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﻧﻔﺎﺋﺴــﻬﻢ ﻭﻛﻨﻮﺯﻫﻢ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺤﻮﻃﺔ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺴــﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﻄﻮﺭﺓ ،ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻛﺎﻧــﺖ )ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻨــﻮﻥ.
ْ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺤﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺍﺭ ﻭﺍﺳــﺘﺤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻭﻓﻌﻞ
ً
ﻣﺜﻠﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ،ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ
ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻗﺪ ﺃﺛــﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﻓﻴﺎً ﻣﻨﻬﺎ .ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻟﻤﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﻛﻨﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺳــﻌﺪ ﺣﺎ ًﻻ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ
ﺃﻫﻞ ﻣﺼــﺮ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮﺍ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻃــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺼــﻮﺭ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ـ ﻣﺜﻞ
ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ـ ﻗﺎﻭﻣﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ!!!
 1ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ :ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 2002ﻡ ،ﺹ.145 ،144
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ﻧﺪوة ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻋﻤﺎن
ﻓﻲ ُ
Ö«£îdG õà©e

■

»ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ« ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭَ
ﺑﺤﻮﺙ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ
َ
ﻣﻦ »ﻧﺪﻭﺓ ﺗﻄــﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤــﺎﻥ« ) 5ـ 8
ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟــﻰ 1432ﻫـ 9 ،ـ  12ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011ﻡ( ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﺳــﻨﻮ ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓُ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ .ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﻣﻔﻜــﺮ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ
ــﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ) (36ﺑﺤ ًﺜﺎ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭ ُﻗ ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ.
ﻭﺍﻟﻌﻨــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ُﺧ ﺼــﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓُ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮﺓ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟــﺰ ّﺝ ﺑﺎﻟﻌﻘــﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺩﺍﻝ؛ ﻟﺠﻬــﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ّ
ٌ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴــﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺸــﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻫﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
■

ﺑﺎﺣﺚ ﺳﻮﺭﻱ ،ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺯﺍﺋﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻗﻄﺮ ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺭﻭ ًﺛــﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬــﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘــﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ
ﺗﺼــﺎﺩﻡ 
ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻝ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻫــﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ
ﻓﻴﻬﺎ.
ُ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴّﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸــﻬﺪﻫﺎ
ﻷﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ،
ﻋﺎﻟَﻤﻨــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠــﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ْ
ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻨﻬــﺾ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣــﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ
ِ
ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻪ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴــﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻭﻳﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ٌ
ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻔﺮﺽ
ﻳﺤﺘﻮﻱ
ً
ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻫﻲ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ُ
ﺍﻟﻨــﺺ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺑﺴــﺒﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ّ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛــﻢ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻓــﺈﻥ َﺗ َﺠ ﺪﺩ ﺍﻷﺣــﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ َﻓ َﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻓﻘﻴﻪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺸــﻐﻞ ً
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺮﺗﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ َﺩﻓﻌﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﻌﺼﻢ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺻﻨﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻭﻇﻴﻔﺘــﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺴــﺎﻙ ﺑﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺭﺳــﻢ ﺍﻧﺸــﻐﺎﻻﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺟــﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤــﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺷــﻮﺍﻏﻠﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺯﻋــﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ:
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ﻭﺿﻢ ﺛﻼﺙ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ
َﺑ َﺤﺚ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴــﺄﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ،
ّ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻧﺎﻗﺶ
ﺩ .ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴــﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ )ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ( »ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺯﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ« ﻣﻦ
ﻳﺸﺮﻉ
ﺧﻼﻝ ﺳــﺆﺍﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﻴﻦ ﻫﻤﺎ :ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ّ
ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻳﻤﻜّﻨﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺃﻳﻀﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻨﻪ
ٍ
ﺑﻨﺼﻴﺐ ً
ِﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ؟ .ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺃﻥ:
ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ُﺳﻨّﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻭﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﺷﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺪﺓ :ﺃﻭﻟﻬﺎ:
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺛَ ّﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻭﻣﺎ َﻳﻠﺰﻣﻪ ،ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ،
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻴﻬﺎ »ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ«؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻫﺎﺋﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ .ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺪﻓﻴﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﺀ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ
ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠــﻒ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ .ﻭﺭﺍﺑﻌﻬــﺎ :ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺴــﺒﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺭﻗﺘــﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻓﺘﺒﺤﺜﺎﻥ ﻣﺴــﺄﻟﺔ :ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ،ﻓﻔﻲ ﻭﺭﻗ ٍﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ« ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺭﻣــﺎﺯ )ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ( ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺃﺳــﻤﺎﻩ »ﻓﻘﻪ
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ﺍﻷﺻﻮﻝ« ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ »ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘــﻪ« ،ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﻔﻘﻪ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ
ﻗﺼﺮﻧﺎ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻻ ُﺗﺠﺪﻱ ً
ﻧﻔﻌــﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ّ
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑــﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ
ﻗﻄﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ َﻓ ِﻬﻤﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
ﻭﺗ َﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
َ
ﺛﺎﺑﺘ ًﺔ ﻫﻮ ﺛﺒﻮﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﺍﻷﻓﺌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒــﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻭﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ
ﻭﺭﻗﺘﻪ ﻗﺪﻡ ﺟﻮﺭﻣــﺎﺯ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﻦ :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴــﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤــﺮﺍﻡ ،ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ َﺗ ْﺮﻙ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ« ،ﻭﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﺣﺘﻀﻦ
َ
ﻏﻴﺮ ُﻣ ْﺠ ٍﺪ.
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ ُ
ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ» :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫــﺐ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘــﺎﺭﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ« ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺈﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑــﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺴــﻴﺮﻳﺘﺶ )ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺇﻥ ً
ﻟﻠﺒﻮﺳــﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳــﻚ( ،ﻭﺩ .ﺃﻧﺲ ﻛﺎﺭﻳﺘﺶ )ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘــﻮﻯ( ﺃﻭﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺃﻧﻪ ُﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﺠﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺒــﻲ ،ﻭﻳﻌﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ،ﻭﻳﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻪ ﻟﻠﺘﺨﻴﺮ
ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ.
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻟــﻮﺍﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤــﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ٌ
ٌ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ :ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ:
ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟــﻰ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤــﺪ ﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ َ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻋﻨﻪ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ،ﻭﻗﺪ ُﻋ ّﺪﺕ
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ُﻣ َﺪﺍﺭَ َﺳــ ُﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣــﻦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬــﻲ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻼ
ﺩﺍﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤــﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺤــﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ،
ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ »ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ«،
ﻭﺿﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ،ﺗــﺪﻭﺭ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ّ
ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴــﺮ ،ﻭﺃﻫﻤﻴــﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﻌﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨــﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌــﻲ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻓﻔﻲ
ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﻗﺪﻡ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ )ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ« ّ
ﻣﺼﺮ( ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ :ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ،
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ َﺗﻐَﻴﺮﻫﺎ ،ﺷــﻜّﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ
ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﻫﻲ
ً
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻻ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ؛ ﻷﻥ ﺇﺑﻬﺎﻣﻪ ﻗﺪ ُﻳ ِﻔﻘﺪ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﻌﺾ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﺣﺘﻰ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ .ﻭﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ
ﻣﻌﻨﺎﻩ» :ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻣﺎ ُﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺯﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺔ«،
ﻓﺎﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻌــﺎﺩ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ َﺗﻐَﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻻ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ،ﻭﻫﻮ
ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﻩ ﺗﻐﻴﺮ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻻ
ﻳﺴــﺘﺒﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻫﻮ ﺗﺒﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻ ﻓﻲ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ،ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻫﻨﺎ» :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ
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ﺭﺟﻌﺖ ﻛﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﺷــﺮﻋﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ« ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ.
ﻭﻫﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ :ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ،
ﻭﺗ َﺠﺪﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
َ
ﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ،ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ
َ
ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﺠﺪ
ﺗﺄﺻﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ
ً
ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻔﻘﻪ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳــﻘﺎﻁ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺪﺓ» :ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿــﺮﺍﺭ« ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻔــﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﻮﺍﻋــﺪ ،ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ »ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠــﻮﻯ« ،ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ »ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ« ،ﻭﻗﻮﺍﻋــﺪ »ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳــﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ .ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻣﺂﻻﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗــ ُﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ« ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺩ .ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ )ﻣﻦ ﺳــﻮﺭﻳﺎ( ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ،
ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺻــﺪ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼــﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺗﻬــﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ُﺗﻘﺼﺪ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻣﻨﻘﺴــﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ﻭﻣﺴــﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻳﻘــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ
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ﻓﻲ ﺛﺒﺎﺗﻬــﺎ ﻭﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴــﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ.
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻣﺘﻐﻴــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ،
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ُ
ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺑﺴــﻘﻮﻃﻬﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﺃﻣﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻢ ُﻳﺘَﻮﺳــﻞ ﺑﺘﻠﻚ
ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺃﻧﻪ
ُﻳﻐﺘَﻔَﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻻ ُﻳﻐﺘَﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ.
ﻭﺧﻠﺼــﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ َﺗﻐَﻴّﺮ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺼﻮﺻﺔ ،ﻭﻫــﻲ :ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘــﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟــﻪ ،ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ
ﻭﺃﺻﻠﺢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻨﻪ ﻭﺣﺼﻮﻝُ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ
َ
ﺑﻨﻈﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻐﻴﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ُ
ﻭﻣﺜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﺴﻮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﻍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ.
»ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺳــﻠﺔ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺑﺤﺜﻪ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﺎﺭﺑﻲ )ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ( ﻭﺭﺃﻯ
ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ
ﺃﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ٌ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣــﻦ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ،ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ« ،ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻓﺪﻋﻖ )ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ( ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ:
ﺷــﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﺍﻥ ﺍﻷﻭﻻﻥ) :ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ( ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ؛ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﻘﻌﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫــﻮ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ِﻭﺫ ْﻛﺮ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻭﺃﻣﺜﻠﺘــﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺪﺭﻛﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻣﻌﻨﺎﻩ» :ﺃﻥ ُﻳﺜ ﺒ َﺖ
ُ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ« ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ ،ﻭﻟﻪ ﺻﻮﺭﺗــﺎﻥ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺁﺣــﺎﺩ ﺻﻮﺭﻫﺎ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ؛ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻭﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ،ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪ.
ﺍﻟﻤﺤــﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺤــﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ،ﺗﻨــﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ» :ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟــﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ« ،ﻭﺿــﻢ ﻭﺭﻗﺘﻴﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺃﻭﻻﻫﻤــﺎ ﻋﻦ »ﻣﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ:
ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ« ،ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬــﺎ ﺩ .ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ )ﻣﻦ ﺳــﻮﺭﻳﺎ( ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ:
ﺗﺤــﺪﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋــﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤــﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺻــﻮﺭﺓ »ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ« ﺍﻟﺬﻱ
»ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺣﺮﻛــﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ« ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺤــﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ
ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﻔــﻰ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺃﺳــﻄﺮ ﻗﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩ .ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻭﺃﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ .ﻭﺧﺘﻢ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ
ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟــﺖ »ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ :ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴــﺎﺕ« ،ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ
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ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳــﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﺒﺴــﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻳﻮﺳــﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻳــﻦ ،ﻣﻤﻦ ﺃﻧﺸــﺆﻭﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺸــﻐﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃــﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻘﻪ ﻳﻘﻮﻡ ـ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ـ ﻋﻠﻰ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﺘﻴﻦ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ» :ﻓــﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻷﻣﺔ« ،ﻭﺿﻢ
ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ :ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﺩ .ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤــﺮ »ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ:
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ«ِ ،
ﻣﻌﺘﻤ ًﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ُﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺷــﻌﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ
ﻭﻗﺼــﻮﺭ ﻓﻬﻤﻬــﺎ؛ ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻓــﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ.
ﻗﺪﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺒﻠّﻐﻲ ﻣﺎ ﺃﺳــﻤﺎﻩ
ﻭﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ »ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ« ّ
»ﻧﻈﺮﺓ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ« ،ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺿﻤﻮﺭ »ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻋﺪﻡ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ« َ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟــﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫــﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ،
ﺗﺒﻮﻳﺒﺎ
ﻳﻘﺘﺮﺡ
ً
ً
ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻓﻘــﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﻓﻘــﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ .ﻭﻛﻞ ﻓﺮﻉ
ﺃﺑﻮﺍﺑﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻋﺪﺓ ،ﻓﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ:
ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻳﺘﻀﻤﻦ ً
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫــﺔ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟــﻚ .ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ :ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﻭﻓﻘــﻪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
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ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀــﺎﺀ ...ﺛﻢ ﻳﺒﻨﻲ ﻟــﻜﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻛﻔﺎﺋﻴﺔ ُﻣ ْﺴــﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
َ
ﻣﺜﻼ :ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻭﺣﻔﻆ
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ً
ﻣــﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻲ ﻭﻫﻜﺬﺍ.
ﺛﻢ ﻳﺨﺘــﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻔــﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﻫــﻲ ) (16ﻗﺎﻋﺪﺓ ،ﻣﻨﻬﺎَ :ﻣﻦ
ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺜﺎﺏ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﺍﺟﺐ
ﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻨﺪﻭﺏ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﺎﻟﻌﻠــﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻛﺎﻟﻮﺍﺟﺐ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ،ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻛﻮﻥ
ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ،ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻋﻴﻨ ﻴﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ »ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻓﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺮﺣﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ» :ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳــﺪ؛ ﺩﻭﻥ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
ﺑﻔــﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ُ
ﺑﺘﻜﻠﻴﻔــﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻋﻴــﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻟــﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ِﺣ َﺪﺓ ﻟﺘﻈﻬــﺮ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ﻓﺮﺽ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ،ﻭﻳﺴــﻘﻂ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ
ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ
ﻣﻦ ُﻛﻠ َﻒ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻷﻣــﺮ« .ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ٌ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﺳــﻮﺍﺀ ٌ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳــﺎﺕ ﺃﻡ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﺴــﻴﻨﻴﺎﺕ،
ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ.
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ﻭﻓــﻲ ﺑﺤﺜــﻪ »ﻓــﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ« ﺣــﺎﻭﻝ
ﺩ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ )ﻣﻦ ﻣﺼﺮ( ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﺎﺅﻟﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ »ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ« ـ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﺃﺻﻮﻟﻲ ـ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘــﻲ ﻋﺎﺷــﺘﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ؟ ﻭﻳﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺗﻘﻮﻳﺾ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ،ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪﻩ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ،
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋـﻦ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ـ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ
ﻭﺿﺒﻄﻪ ﺳﻠﻄﻮﻳﺎً
ً
ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻀﻌﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺤــﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺧﻤــﺲ ﺃﻭﺭﺍﻕ :ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﺎ ﻣﺴــﺄﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ ﻭﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ »ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ« ﺃﻭﺿﺢ ﺩ .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸــﺎﺭﻗﺔ( ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺃﻗﺴــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬــﺎ ،ﻭﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘــﺪﺍﻭﻝ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄــﻪ .ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ُﺗﺆَ ﺳــﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﻴﻢ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻛﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﺂﻻﺕ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻛﻤــﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.
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ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻟﺠﻪ ﺩ .ﻋﻠــﻲ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺩﺍﻏﻲ )ﻗﻄﺮ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﺣﻜـﻢ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﺑﺂﻻﺕ
ﺍﻻﺗﺼـــﺎﻝ ﺍﻟﺤـﺪﻳﺜﺔ« ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺴــﻤﻴﻦ :ﻗﺴــﻢ
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼــﻮﺕ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ )ﻛﺎﻟﺘﻠﻴﻔــﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ( ،ﻭﻗﺴــﻢ ﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ )ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺲ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ( .ﻓﺎﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﺑﺪﻗﺔ ،ﺃﻣــﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺅﻳــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓــﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺳــﻮﻯ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﻭﺗﻘﻠﻴــﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺒــﻞ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ .ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌــﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔــﻮﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸــﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳــﺘﻔﺎﺿﺔ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﺎﻟﺠﻌﺎﻟﺔ
)ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰﺓ( .ﺃﻣﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ
ﻓﻬﻮ ﻛﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴــﻮﺍﺀ ،ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺩﺍﻏﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ ،ﻛﺎﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋــﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﺮﺅﻳــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﺔ« )ﻛﺄﻟﻌﺎﺏ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒــﻼﻱ ﺳﺘﺎﻳﺸــﻦ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗــﻒ ﺍﻟﻨﻘــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( ،ﺑﻴّﻦ ﺩ .ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﻲ )ﺗﻮﻧــﺲ( ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺑﺎﺣ ُﺔ،
ﻭﺗﻐَﻴّﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑــﺮﺯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺆﺻﻠﺔ
َ
ﻟﻬــﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ :ﻗﺎﻋــﺪﺓ )ﺍﻟﻀﺮﺭ ُﻳــﺰﺍﻝ( ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀــﺮﺭ َﻳﻠﺰﻡ َﻣﻨﻌﻪ
ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ،ﻓــﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺃﺿــﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴــﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ َﻣﻨﻌﻬﺎ
ً
)ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳــﺪ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ .ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ َ
ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺴﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﻴﺔ ﻭﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻟﻬــﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺪ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ،ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺣــﺪﺍﺙ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺇﻳﺠــﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿــﻮﻉ »ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋــﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ« ﺑﻴّﻦ
ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻴــﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴــﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻣــﺪﺭﺱ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ
ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ( ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﻛﺠﺮﺍﺋﻢ :ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺴــﺮﻗﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴــﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ،ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ
ﺍﻷﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ،
ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺃﻣﻦ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺸــﺒﻜﺎﺕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺒــﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﺗﻨــﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ» :ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ﻭﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳــﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﺤﺜﻴﺔ ،ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ« ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﺨﻤﻠﻴﺸــﻲ )ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ( ،ﻋﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺑﺘﻨﺎﺀ ﻛ ﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ،ﻓﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ
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ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷــﺮﻋﻴﺔ َﺗ َﻌ ﺒﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻌﻠﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ )ﻣﺜﻞ
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻮﻓــﺎﺓ( ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺩﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ؛ ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ.
ﻭﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻮ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻇﻨﻲ ﻟﻨﺺ
ﺗﻔﺼﻴﻠــﻲ ﻇﻨﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟــﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻇﻨــﻲ ﻟﻨﺺ ﻛﻠﻲ ﻋﻠــﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺰﺋﻴﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻦ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴــﺖ ﺃﺩﻟﺔ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﺎ؛ ﺑﻞ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎً .ﻭﺇﺫﺍ ﺃ ُﺣﺴــﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
ﺍﻟﻤﺴــﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ـ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜــﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  /ﺍﻷﻣﺔ ـ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺗﻬﺘﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺳــﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ »ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺣﺴــﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ
ﺣﺴﻦ« ،ﻭﺣﺪﻳﺚ» :ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺃﻣﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ«.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻓﺮﺩ ،ﻓﺈﻥ
ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﻭﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﺪﻓﻌﺎﻧﻪ
ﺇﻟــﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤــﺮﻱ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺣﺘــﻰ ﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﻋﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎ
ﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﻧﺴــﺐ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺠﺮﺩﻩ ﻋﻦ
ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﺟﻬــﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ
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ﺍﻫﺘﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻡ »ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ« ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ
ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴــﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻳﺄﺧــﺬ ﺑﺎﻟﺼﻔــﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟــﻢ َﻳ ْﺨﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻭﻋﺪﻣﺎ
ﻭﺟﻮﺩﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻌﻠﺘــﻪ
ً
ً
ﻭﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺂﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺎﻝ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ :ﺇﺿﻔﺎﺀ
ﺻﻔﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻱ ﻭﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺷــﺎﻋﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ .ﺃﻣﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣــﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ،ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.

ºμëdG ¿EÉa ¿ƒª°†ªdG å«M øe
¢üæd »æX ô«°ùØJ ƒg »¡≤ØdG
hCG ,ád’ódG »æX »∏«°üØJ
≈∏Y »∏c ¢üæd »æX πjõæJ
≥«≤ëJh ,á«FõL ™FÉbh
¿ƒª°†ªdGh ±ó¡dG ƒg ídÉ°üªdG
Ék ©e ¿ƒfÉ≤∏dh ¬≤Ø∏d

ﻭﻗﺪﻡ ﺩ .ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻛﻮﺭ ﺃﻭﻏﻠــﻮ )ﺗﺮﻛﻴﺎ( ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺮﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ« ،ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺨﻄــﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻣﻜﺎﻧﺘــﻪ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ،ﺛﻢ ﺍﺳــﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ )ﻛﺘﺴــﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﻭﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
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ﻣﺘـﺎﺑﻌــﺎت

ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ( ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺗﺸــﻜﻞ ﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ،ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﺎ ُﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻴَﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ )189ﻫـ(.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ َﺑ َﺤﺚ ﺩ .ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ »ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ« ،ﻭﺑﺤﺚ ﻋﻠــﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻧﻲ »ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ« ،ﻭﺑﺤﺚ ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎ »ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ«.
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ ،ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ» :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ«
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻤــﺲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻛﺘــﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﻫﺪ ﺟﻮﻝ
)ﺗﺮﻛﻴﺎ( ﻋــﻦ »ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ« ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴــﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻣــﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺪﺍﺛــﺔ :ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻛﺎﻥ »ﻣﻘﺮﻭﻧﺎً ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ«،
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺎﺕ؛ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ )ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﺑﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮﻱ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ،ﻭﺳــﻤﻴﺮ ﺃﻣﻴﻦ( ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜــﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ،ﻭﻫﻢ
ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺮﻕ ﺑﺮﻧــﺎﺭﺩ ﻟﻮﻳﺲ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
ﺭﺃﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺒﻨﻮﺍ ً
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ــﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺗﻌــﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ
ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ،ﻭﺃ ﻛ ُ
ً
ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻏﻠﺒﺖ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﺑﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺻﻮ ًﻻ
ﺤﺪﺛﻴﻦ ﻛﻄــﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻓﻬﻤــﻲ ﻫﻮﻳﺪﻱ ﻭﻃﺎﺭﻕ
ﺍﻟﻤ َ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ُ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ُﻗ ّﺪﻣﺖ ﺛﻼﺙ ﺃﻭﺭﺍﻕ ،ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺩ .ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴــﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ )ﺳــﻮﺭﻳﺎ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ« ،ﺗﻜﻠــﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺴــﺎﺏ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
)ﺍﻟﺘﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ( ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻭﻛﺘــﺐ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﺎﺑــﺎ ﻋﻤﻲ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ» :ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ« ،ﺍﺳــﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺭﺍﺀ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ ﻭﻓﻴﺼﻞ ﻣﻮﻟﻮﻱ ﻭﻃﺎﺭﻕ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻓﺘﺢ
ﺍﷲ ﻛﻮﻟﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻇﻬﺮ
ً
ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﻣﺘَ َﻀ ﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ ُﻳﻌﺮﻑ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭﻳﻦ :ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﻭﺩﺍﺭ ﺣﺮﺏ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﺱ ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ
ﻭﻣﺸــﺮﻛﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺇﺳﻼﻣﻲ.
ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﺩ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ )ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ:
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»ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ« ،ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻨﺴــﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
ُ
ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺗﺪﻳﻨــﺎً ،ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ﺗﺤﺖ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً.
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻛﺘﺐ ﺩ .ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ )ﻟﺒﻨــﺎﻥ( »ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ« ،ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻭﻻﺳــﻴﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴــﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻫﺎﺟﺮﻭﺍ
ﻭﻳﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ
ﺇﻟﻰ ﻳﺜﺮﺏ ﻋﺎﻡ 622ﻡ ،ﻭﺇﻟﻰ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺳــﻘﻮﻁ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ
ﺍﻟﻨﻮﺭﻣﺎﻧﺪﻳﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1090ﻡ ﻭﺍﺳــﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ .ﻓﺒﻴﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﻨــﺎﻑ ﻭﻣﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺇﺑﺎﺿﻴــﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻬﻢ .ﻓﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺴــﺒﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻟﺤﺠﺞ
ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧــﻲ
ﺑﺤ َ
ﺍﻟﻤﺤــﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣــﻦ ﻭﺍﻷﺧﻴــﺮ َ
ــﺚ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ« ﺍﻟﺬﻱ
ﻛـ »ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ُ
ﻭﺷــﺨﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﺴــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
)ﻋﻤﺎﻥ(،
ّ
ﻛﺘﺒﻪ ﺧﻤﻴﺲ ﺑﻦ ﺭﺍﺷــﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸــﺄﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ُ
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ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﺧﻠﺺ
ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺻﻠــﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻭﻳﻠﺰﻡ
ُ
َ
ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩَ ،
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ« ﻛﺘﺒﻪ ﺩ .ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ
ﻭ »ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ُ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑــﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺍﻷﻏﺒﺮﻱ )ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤــﺎﻥ( ،ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴــﻪ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ« ﻛﺘﺒﻪ
ﻭ »ﻣﻨﻬــﺞ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ُ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺼﻮﺍﻓﻲ )ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ( ،ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ.
ﻭ»ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻻﺑﻦ ﺑﺮﻛــﺔ« ﻛﺘﺒﻪ ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺑﺎﺟﻮ )ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ،ﺑﻴّﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ،ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻪ
ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ،ﻭﺃﻫﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﺛــﻢ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺒﻨــﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨــﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻭﻫﻮ
ﺃﺳــﺎﺱ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﺛﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﺑﻴــﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻪ
ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ.
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ÖJÉμdG
¬HhÉZ õfÉg

■

ﺗﺘﻤﻴــﺰ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻋــﻦ ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻭﺍﻟﺠﺰﻳــﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﻭﺷــﻬﺮﺗﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻣــﺔ ﺍﺭﺗﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫــﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
ﻭﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻇﻬــﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ُﻋﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ
ﺍﻟﻤﻄ ﻠﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻓــﺈﻥ ُ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻳﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺃﻻ ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ُ
ﺍﻟﻬﻨــﺪﻱ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﺨــﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻬﺎ
ﻭﻣﺬﻫــﺐ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺑﺠﻬﺪ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒــﺔ ﺑﻴﻦ ُﻋﻤﺎﻥ
ﻭﻋﻤﺎﻥ.
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ُ
ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﻮﺑﻨﻐﻦ.
■ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
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ﻭﺳﻨﻌﺮﺽ ﻫﻨﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﺭ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ُﻋﻤﺎﻥ؛ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺰﻝ ﻋــﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻓﺎﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺗﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﺳــﻤﻬﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﺠــﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﺪﻥ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ
ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ،ﻭﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴــﻔﻦ ُ
ﺁﻛﺎﺩ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻤﻮﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨــﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﺭﺍﻳﺖ
ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺨﺸــﺐ ﻣﻦ
ﻛﺜﻴﺮﺍ،
ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
ً
ﻭﻛﺎﻥ ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻞ ﻣﺠﺎﻥ ،ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺳﻔﻦ
ُﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻔﻦ ُﺗﺒﺤﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴــﻨﺪ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 2200ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻲ ﻧﺎﺭﺍﻣﺴــﻴﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧــﻲ ﻣﺎﻧﻮ ﺩﺍﻧﻮ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌــﻮﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ُ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺒﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺑﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺳــﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ
ﺁﻧﺬﺍﻙ .ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ِﺫ ْﻛﺮ ﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺯﻕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺮﻣﺎﺡ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘــﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺁﺷــﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺯﺕ ُﻋﻤﺎﻥ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﺎﻣــﺔ ﻭﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ
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ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ ﺩﺍﺭﻳﻮﺱ ﺗﺸﺒﻪ
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺑﻴﻦ
ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺮﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴــﺔ ﺻﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺱ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺮﺳــﺘﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳــﻤﻬﺎ ﺫﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﻊ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻠﻔﻆ ﻣﺴــﺘﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻧﺰﺍﺭ ـ ﻭﻫﻲ
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺳﻄﻮﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ
ً
ﻓﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺷــﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ـ ﻫﺎﺟﺮﺕ ﺇﻟﻰ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻭﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳــﺪﻩ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﺠﺮﺓ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ُﻋﻤــﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﻧﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻫﺠــﺮﺓ ﺍﻷﺯﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻀﺎﺭﺑﺎً ﺣــﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻓﻤــﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺑﺘﻬﺪﻡ ﺳﺪ ﻣﺄﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﻭﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﻱ ُﻟﻌﻤﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
ﻓﻬﻢ ﺑﻦ ﻏﻨﺎﻡ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺣﺮ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻓﺠﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮ
ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺯﺩﻳﻴﻦ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺩﺧﻮﻝ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﺃﺭﺳــﻞ ﻋﺪﺓ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻔﺮ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﺑﻨﻲ ﺟﻠﻨﺪﺍ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺪﻋﻮﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺗﻬﻤﺎ
ﻟﻠﺪﻋــﻮﺓ ﺃﺻﺒﺤــﺎ ﺭﺍﺋﺪﻳــﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺩﺧــﻮﻝ ُﻋﻤﺎﻥ ﻟﻺﺳــﻼﻡ ،ﻭﺑﻌــﺪ ﻭﻓﺎﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﻮﻥ ـ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﺑﻘﻲ ﺍﺑﻨﺎ ﺟﻠﻨﺪﺍ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ُ
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ﺍﻷﺯﺩ ـ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻧﺸﻄﻴﻦ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ
ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ) 661ـ 750ﻡ( ﻧﺠﺢ ُ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺑﺎﺽ ـ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ُﻋﻤﺎﻧﻲ ﻳﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣــﻮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ) 685ـ 705ﻡ( ـ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻵﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ
ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﺷــﻬﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺁﻧﺬﺍﻙ،
ً
ﺍﻷﺯﺍﺭﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  685ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺑﺎﺽ ﻣﺆﺳﺲ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻛﻤــﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓــﻲ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺃﺑﺎ
ﺍﻟﺸــﻌﺜﺎﺀ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻧﺰﻭﻯ ﻓﻲ ُﻋﻤــﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳــﻒ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ
) 694ـ 714ﻡ( ﻧﺸــﺐ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﻢ
ﻋﻠﻰ ﺇﺛــﺮ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ُﻋﻤﺎﻥ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﺎﺑﺮ ﺷــﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ
ً
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﺮﺳــﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 750ﻡ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷــﻬﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ـ
ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓــﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻠﻨﺪﺍ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﺟﻠﻨﺪﺍ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜُﺘّﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ُ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻞ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺩﺍﺧــﻞ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺎﺭ ﻫــﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺠــﺎﺭﺓ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛــﺮ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ.
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ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎً ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ُﻋﻤﺎﻥ؛ ﺣﻴﺚ
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ) 1034ـ 1624ﻡ(،
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻧﺰﻭﻯ ﻭﻛﺒﺮﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺷــﺘﻬﺮﺕ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸــﺠﻌﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺳــﻜﺎﻥ ﻧﺰﻭﻯ ﻣﻦ
ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ُﻋﻤﺎﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻳﺤﺠﺒﻮﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻪ؛ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ُﻋﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ُﻋﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ.
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  16ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﺭ ﻓــﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻗﻮﺓ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ُﻟﻌﻤﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺨﺼــﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ُ
ﺍﻟﺘﺼــﺪﻱ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻭﻟﻘﺪ
ﺿﻌﻔﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻧﻘﺴــﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄــﺎﺏ ﺍﻟﺨﺮﻭﺻﻲ ﺇﻣﺎﻣﺎً ﻟﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ
ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﺧﺘﺎﺭ ُ
ﺧﺎﺽ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺻﻲ ﺣﺮﻭﺑﺎً ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎﻡ 1488ﻡ،
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ.
ﻭﻇﻠﺖ ﻓﺘــﺮﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻐﻴّﺮ ﻣﻮﺍﺯﻳــﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺣﺘــﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸــﺮ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺃﺳــﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺳــﺮﺓ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ُﻋﻤﺎﻥ،
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﺳــﻊ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﺏ ﻋﺎﻡ 1622ﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ )ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ( ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺎﻩ
ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ،
ﻭﺑﺘﻨﺼﻴــﺐ ﺃﻭﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﺷــﺪ ) 1625ـ 1649ﻡ(
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ﺇﻣﺎﻣﺎً ﻛﺎﻧﺖ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﺠﺰﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﺪ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻭﻓــﻲ ﻋﺎﻡ 1643ﻡ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺟﺰﺀًﺍ
ً
ﻛﺒﻴــﺮﺍ ﻣﻦ ُ
ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺻﺤﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﺳــﺘﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴــﻦ ﻭﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴــﻦ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ
ﻓــﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ُ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻴﻒ ) 1649ـ 1680ﻡ( ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻘﻞ ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻮﻥ
ﻣﺴــﻘﻂ ﻋﺎﻡ 1650ﻡ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﺑﺪﺃ ُ
ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  1661ﻫﺎﺟﻢ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﻮﻥ ﺑﻮﻣﺒــﺎﻱ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1668ﻡ ﻭﻋــﺎﻡ 1670ﻡ ﻭﻋــﺎﻡ 1676ﻡ ﻫﺎﺟﻤﻮﺍ
ُ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﻳﻮ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ.
ﻭﺧﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳــﻴﻒ ﺑﻦ
ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺷــﺮﻕ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻮﻥ،
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷــﺮﻕ
ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺠﺮﺍﺕ ُ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ
ُﻋﻤﺎﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻮﻥ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺒﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻞ ُ
ﺇﻟﻰ ﺷــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺷــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻗــﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻥ
ﺳﻴﺪ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳــﺮﺓ ﺍﻟﺠﻠﻨﺪﺍ ،ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻫﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻣﻮﻳــﺔ ،ﻭﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻫﺠﺮﺍﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻓﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ ـ ﻭﻫﻮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ
ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺃﻭ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ـ ﺭﺣﻞ ﻣﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓــﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟـ  ،15ﻭﺃﺳﺲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻛﻴﻨﻴﺎ.

»fÉ¡ÑædG ºμëdG πX »a
øe äôÑch ihõf äôgORG
äô¡à°TGh á«ªgC’G å«M
AÉeôμdG øWƒe ÉgQÉÑàYÉH
¿É©é°ûdGh AÉjƒbC’Gh

ﻭﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 1711ﻡ ـ ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺷــﻬﺪ ﻭﻓــﺎﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳــﻴﻒ ﺍﻷﻭﻝ
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) 1692ـ 1711ﻡ( ـ ﺃﺻﺒﺤﺖ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻗﻮﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨــﺎﻭﺵ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ،
ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1698
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺒﺎﺳــﺎ ﻭﺑﻤﺒﺎ ﻭﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻭﺑﻴــﺖ ﻭﻛﻴﻠﻮﺓ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻊ
ﺗﻤﻜﻦ ُ
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ﺳــﻮﻯ ﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳــﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ ،20
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳــﻴﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﺸــﻄﺎً ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻓﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﺑﻤــﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻷﻓﻼﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺳــﺘﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋــﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﺮﻕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺳــﺘﺠﻼﺏ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺳــﻴﻒ ) 1711ـ 1718ﻡ( ﻓﻘﺪ ﻭﺳﻊ ﻧﻔﻮﺫ ُ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺟﺰﺭ ﻫﺮﻣﺰ ﻭﻟﺮﺝ ﻭﻗﺸﻢ
ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻨﺠﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1718ﻡ ﻭﺻﻠﺖ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺷــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ُ
ﻭﺑﺬﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﻘﻂ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺯﻉ.
ﺑﻌﺪ ﻓﺘــﺮﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻮﺳــﻌﻴﺪﻱ ) 1745ـ 1783ﻡ( ﻣﺆﺳــﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺈﺧــﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻣــﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻋــﺎﻡ  1744ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭﻩ ﺇﻣﺎﻣﺎً ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ،ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺸــﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً ﺍﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ
ﺟﻴﺪﺍ ،ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ
ً
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻄﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺳــﻴﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺴﻘﻂ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ُ
ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﺁﺳــﻴﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻃﺊ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺧﻠﻒ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺑﻨﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1783ﻡ،
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ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻟﺮﺳــﺘﺎﻕ ،ﻭﺃﻭﻛﻞ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨــﻪ ﺣﻤﺪ ) 1785ـ 1792ﻡ(
ﺭﺟﻼ ﻭﺭﻋﺎً ﻭﺣﺎﻛﻤﺎً ﻋﺎﺩ ًﻻ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﺃﺧﻮﻩ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ
ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻤﺪ ً
ﺭﺟــﻼ ﻛﺮﻳﻤﺎً ﻭﻟﻪ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌــﺪﺩﺓ ،ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ
) 1792ـ 1804ﻡ( ﻭﻛﺎﻥ
ً
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻗﺎً ﺣﺘﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻭﺳــﻊ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ُ
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻜﺮﺍﻥ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﻫﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ.
ﺑﻌﺪ ﻭﻓــﺎﺓ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ á°SÉ«°S ó«©°S øH óªMCG ™HÉJ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ) 1804ـ 1856ﻡ( ﻭﻣﺜﻞ ﺣﻜﻤﻪ
∫ƒ£°SC’G »a ™°SƒàdG
ÉgCGóH »àdG »fÉª©dG
o …ôëÑdG
ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
IOÉ«°ùdG iƒs bh ∫hC’G ∞«°S
ﺍﻟـ  ،19ﻭﻓﻲ ﻇــﻞ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ
QÉÑéfR ≈∏Y á«fÉª©dG
o
É«≤jôaCG ¥ô°T øe AGõLCGh
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ْﺃﻭ َﺟ ُﻪ ،ﻭﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻳﺠﺪﺭ
ُ
ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳــﺔ ُﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ :ﺑﻨــﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ،
ﺟﺎﺳﻚ ﻭﺷﻤﻞ ﻭﺳــﻴﺎﺏ ﻭﻟﻴﻨﺠﺔ ﻭﻗﺸــﻢ ﻭﻫﺮﻣﺰ ﻭﻻﺭﺝ ﻭﻣﻄﺮﺡ ﻭﻣﻤﺒﺎﺳﺔ ﻭﻻﻣﻮ
ﻭﻣﻴﺮﻛﺎ ﻭﻣﺪﻏﺸــﻘﺮ ﻭﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻗﻮﺓ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴــﺐ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻭﻟﻬــﺬﺍ ﺗﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻊ
ﺟــﺪﺍ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺯﻋﻴﻢ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ً
ﻣﺼﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠــﻲ ) 1805ـ 1848ﻡ( ﻓﻔﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻳﺤﻜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺗﻮﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻫﻮ ﺛﻮﻳﻨﻲ ﺣﻜﻢ ُﻋﻤﺎﻥ؛
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺎﺟﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ُ
ﻭﻟﻘﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺴــﻤﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ،ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ 1870ﻡ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ) 1870ـ 1888ﻡ( ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻓﻲ
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ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮﻟﻰ ﺑﺮﻗﺎﺵ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺗﻮﺻﻞ
ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻛﺬﻟــﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻨﺘﻴﻦ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻧﻮﺍ
ﻓﻲ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ .ﺍﺗﺴــﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﻭﺭﺙ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ
ﺗﺮﻛــﻲ ) 1888ـ 1913ﻡ( ﺩﻭﻟــﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑــﻪ ﺃﻥ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ،ﻭﻧﺠﺢ ﻓــﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﺑﻨﻪ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺑﻦ
ﻓﻴﺼــﻞ ) 1913ـ 1932ﻡ( ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺃﺑﻨﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1964ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺃﻃﺎﺡ ﺑﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ُ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ،ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﺁﻝ ﺳــﻌﻴﺪ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ً
ﺷــﻬﺪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  19ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  20ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1955ﻡ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻓﻲ ﻋــﺎﻡ 1970ﻡ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺧﻠﻔﺎً ﻟﻮﺍﻟﺪﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭ ،ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺣﺪﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧــﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ،ﻭﺃﺛﻤﺮﺕ ﻧﻬﻀﺔ ﻭﺭﺧﺎﺀ
ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻵﻥ.
ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ُ
ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﺗﻜﻮّﻥ
ﻓﺼﻼ:
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ
ً
Ω1500 ΩÉY ≈àM »LQÉîdG ºdÉ©dGh ¿Éª oY :∫hC’G º°ù≤dG

 1ـ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ :ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
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2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺷــﺒﻪ ﺍﻟﻘــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺴــﻜﺮﺍﺕ ُ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴــﻦ ﻛﺒﺤﺎﺭﺓ ﻗﺒــﻞ ﻋــﺎﻡ 1500ﻡ :ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
ﻫﻮﻳــﺔ ُ
ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ُ
ﺍﺭﺗﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ُ

É«≤jôaCG ¥ô°Th ¿Éª oY :»fÉãdG º°ù≤dG

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻴﻠﻲ :ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗــﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻗﺪﻳﻤﺎً.
ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ»ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻳﺔ«.
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ُﻋﻤﺎﻥ ﻟﻔﺘﺢ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ájôëÑdG ¿Éª oY ájQƒWGôÑeEG :ådÉãdG º°ù≤dG

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ُﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ.
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ُﻋﻤــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞُ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤــﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ :ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ﻟﻺﺑﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ.
ُﻋﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ.
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 1ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
 2ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
 3ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 4ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
 5ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
 6ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
 7ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
 8ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.
 9ـ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ.
 10ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ.
 11ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ  /ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
 12ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.
 13ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﭬﻴﺔ.
 14ـ ﻧﻈﺮﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ.
 15ـ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
 16ـ ﺧﺎﺗﻤﺔُ :ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  16ﻣﺎﻳﻮ 2011ﻡ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴــﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣــﺎً ،ﻭﺍﻓﺘﺘــﺢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫــﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻮﺑﻴﻨﻐﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴــﻮﺭ ﺑﻴﺮﻧﺪ ﺇﻧﺠﻠﺮ ،ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻫﺎﻧﺲ
ﻛﻮﻳﻨﺞ ﺭﺋﻴﺲ »ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟــﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ« ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺖ ﻛﻠﻤﺘــﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻷﺳﻘﻒ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻭﺭﺗﻴﻤﺒﺮﺝ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
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ﺍﻟﺴــﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ـ ﻣﺴــﻘﻂ ـ ُﻋﻤــﺎﻥ .ﺃﻛﺪ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺃﺷــﺎﺩﻭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ.
ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺴــﺎﻟﻤﻲ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﻛﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺑﻮﻝ ﻳﻮﻝ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻴﺪﻟﺒﻴﺮﺝ ـ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺛﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷــﻴﻘﺔ،
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟــﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮﺍﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻲ.
ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺍﻷﺳﺎﺱ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ُ
ﺟﺪﺍ ﺣﻮﻝ »ﻧﺸــﺄﺓ
ﺟﻮﻥ ﻭﻳﻠﻜﻨﺴــﻮﻥ )ﺑﺎﺭﻳﺲ/ﺃﻛﺴــﻔﻮﺭﺩ( ﻗﺪﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ً
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ« ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻢ ﻋــﺮﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣــﻮﻝ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻬﻮﻳــﺔ ُ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻫﻴﺪﺭﻭﻥ ﺇﻳﺸﻨﺮ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ ـ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺭﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 1500ﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ )ﺃﺟﻴﻮﺱ ـ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ( ،ﻭﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ )ﻓﻮﺳــﻤﺮ ـ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ(
ﺣﻮﻝ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺭﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴــﻔﻦ ُ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿــﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤــﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ )ﻛﺎﻭﺯ ﺑﻮﻥ ـ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤــﺆﺭﺥ ﺍﻟﺰﻧﺠﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻭﺭ
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ﺍﻟﺴــﺎﺣﻞ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺣﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ ﺍﻟﻬﻨــﺪﻱ ،ﻭﻗﺪﻡ ﻣــﺎﺭﻙ ﻫﻮﺭﺗﻦ
ـ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ـ ﻧﻈــﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻹﺑﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺷــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﻜﺎﺭﻱ )ﻛﻴﻨﻴﺎ  /ﺇﺳــﻄﻨﺒﻮﻝ ـ ﺗﺮﻛﻴﺎ(
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺷـــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛــﺮﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﺧﺘﺘــﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺑﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻧﻴﻮﻳﺖ )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ( ﺣﻮﻝ ﺷــﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺳــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ُﻋﻤﺎﻥ ﻟﺸﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺎﺑﻠﺰ )ﻟﻮﺱ ﺃﻧﺠﻠﻴﺲ ـ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﺑﺎﻥ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ /ﻣﺴــﻘﻂ ُﻋﻤﺎﻥ( ﺣﻮﻝ ﻧﺸــﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ُ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻌﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳــﻌﻴﺪ ،ﻭﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ ﺃﺭﺷــﻴﻒ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻣﺎﻛﺪﺍﻭ ،ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﺳــﻴﻨﺘﻴﻨﻲ ـ ﻣﻴﻼﻧــﻮ ـ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻧﻈﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﻓﺎﺣﺼــﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺴــﺎﺣﻞ ُ
ﻟﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴــﻮﺭﺓ ﺑﻴﺎﺳــﻴﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺩﻭﺭ
ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋــﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ،ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﻜﺎﻧﺪﺍﺛﻴﻞ
ﻣﻦ ﻧﻴﻮﺩﻟﻬﻲ ـ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺷــﺮﻳﻨﺮ ـ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ ـ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺎﻟﻴﻜﺎﻧﺪﺍﺛﻴﻞ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗــﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  17ﻭﺣﺘــﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ  18ﺃﻳﺎﻡ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻳﻨﺮ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻡ ً
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﺭﻭﺍ ُﻋﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ .19
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ ﻫﻮﻫﻨﺘﻮﺑﻨﻐﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳــﺔ ﻣﻦ ﻣﺴــﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴــﻮﺭ ﺇﻧﺠﻠﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻟــﻰ ﺣﻔﻞ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ
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ﻧﺎﻳﺘﺸﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﻮﻫﻨﺘﻮﺑﻨﻐﻦ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ ،ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﻗﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  18ﻣﻦ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻴﻂ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ  11ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
ﻟﻌﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺣﻮﻝ
ﻭﻋﻤــﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺪﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻫــﻮ
ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ُ
ﻛﻮﺳﻴﻤﺒﺎ ﻓﻴﻼﺩﻳﻠﻔﻴﺎ ـ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ  /ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺽ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻸﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺩ ،ﻭﺗﻼ ﺫﻟﻚ
ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳــﺘﺨﺪﻡ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺍﻟﺘﺒﺸــﻴﺮﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ 1970ﻡ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ُ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺃﻣﺎ ﻏﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﻫﺎﻟﻴﻔﺎﻛــﺲ ـ ﻛﻨﺪﺍ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺑﺎﺿﻴﺔ ُ
ﺗﺤﺪﺙ ﻭﻭﺭﺍﻝ ﻣﻦ ﻟﻴﺪﺯ ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴــﻦ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺗﻴﻠﻴــﺲ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺸــﺒﻮﻧﺔ ـ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ﺑﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺔ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ
ﻧﻈﺮ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ُ
 1500ـ 1750ﻡ .ﺃﻣــﺎ ﻭﻳﺘﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻟﻴﺪﻥ ـ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺨﺪﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻧﺎﺩﺭﺓ
ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﻫﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻭﻋﻤــﺎﻥ ،ﻭﻋﺮﺽ ﺩﺭﻳﺪﻱ ﻣــﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ـ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ُ
ﻭﻋﻤﺎﻥ.
ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ُ
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ﺟﺪﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﺭﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻨﻐﻦ ـ
ﻭﺗﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺷــﻴﻘﺔ ً
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ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻋﻤﺎ ًﻻ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣــﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺣﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ُ
ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﺤﺎﺿــﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻳــﺪﻝ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﺩﻟﻴﻬــﻲ ـ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺣﻮﻝ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺯﻳﺎﻛﺎ ﻣﻦ ﺛﻴﺴــﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ ـ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻺﺑﺎﺿﻴــﺔ ُ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻏﻮﻝ ﻣﻦ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ـ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻟﻺﺑﺎﺿﻴﺔ ُ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﻛﻨﻮﺯ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻮﻝ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﻭﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺳــﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳــﺒﻴﺮﻍ ـ ﺭﻭﺳــﻴﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻛﻴﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﻴﻦ ،ﻭﻗــﺪ ﺃﻟﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺎﻧــﺞ ﻣﻦ ﺑﻴﺮﺟﻴﻦ ـ
ﺍﻟﺴــﻮﻳﺪ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﺷــﻴﻜﻮ ﻣﻦ ﺭﻳﻮ ﺩﻱ ﺟﺎﻧﻴﺮﻭ ـ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻴﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺷــﺮﻕ
ُ
ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺯﻳﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻛﻮﻻ ﻻﻣﺒﻮﺭ ـ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻫﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺃﻭﺯﻱ ﺭﺍﺑﺎﻱ ﻣﻦ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ـ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎً« ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺃﻫﺎ
ﻣﺎﻛﺪﺍﻭ ﻣﻦ ﻧﻴﻮ ﻫﺎﻓﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﺤﻂ ﺛﻨﺎﺀ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺤﺪﺙ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻓﺎﻥ ﺇﺱ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺑﻨﻐــﻦ ﻭﻟﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ُ
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اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻧﺪوة اﻟﻘﻴﻢ ُ
ودور اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
¿É«∏©dG »∏Y øH ˆG óÑY

■

ﻣﺆﺧــﺮﺍ ﻧﺪﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ُﻋﻘــﺪﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(
)ﺍﻟﻘﻴﻢ ُ
ﻣﻦ  4ـ  6ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2011ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ،ﺭﻋﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸــﻴﺦ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ.
á«ªæàdÉH É¡WÉÑJQGh º«≤dG QhO

ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻘــﻰ ﻣﻌﺎﻟــﻲ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴــﺎﻟﻤﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴــﻠﻄﻨﺔ
ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ُﻋﻤــﺎﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻓــﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ،
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺷــﻬﺪ ـ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺸــﻬﺪ ـ ﺗﺤﻮّﻻﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ
■

ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺑﺎﺣﺚ ُﻋﻤﺎﻧﻲ.
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ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻭﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﺒﻴّﻨﺎً ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ـ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺤﻮّﻻﺕ ـ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬــﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻼﺋﻘﻪ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ :ﻭﻳــﺮﺩ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳــﺔ ﻷﻳﺔ ﺃﻣﺔ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺳــﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺳــﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻭﻫﻮ
ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻤﺘﺪﺍ ﻧﺘﻘﺎﺳــﻤﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ ﺍﻷﻗﺮﺏ،
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴــﻠﻢ ،ﻭﻧﻤﺘﻠــﻚ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎً
ً
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﺳــﻊ ،ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺩﻳﻨﻲ،
ﻭﺗﻨــﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻨﺔ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ـ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ
ﻭﺭﻋﺎﻩ ـ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ ،ﺃﻋﻄﺖ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ُﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﻣﻊ ﺇﻃﻼﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺗﻴﻦ
ﻣﻬﻤﺘﻴــﻦ :ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺰﻳــﺪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﺒــﺮ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗــﺎﻑ ُ
ﺗﺄﻛﻴــﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻳﺄﺗﻲ
ً
)ﺍﻟﻘﻴــﻢ ُ
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ﺑﺎﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻓﺎﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻻ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ـ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ـ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺑــﻂ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎً
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ.
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ﻛﻤــﺎ ﺃﻟﻘــﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑــﻦ ﻫﻼﻝ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺻﻲ ـ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻴﻬﺎ :ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ـ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ً
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﺒﻌﺚ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﺍﻟﺤﺼﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ
ﻭﻳﺘﺨﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ؛ ﻟﻴﺒﺬﺭﻫﺎ ﻓــﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﻟﺘﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﻤﻪ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺗــﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ،ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﻘﺮ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎً ﺑﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ
ﺳــﺎﺋﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮﻋﻪ ،ﻭﺣﺮﻡ
ﻓﺄﻗﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ً
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢّ ،
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺃﻃﺮﻫﺎ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺘــﺄﺩﺏ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ًﺭﺑﺎﻧﻴﺎً،
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍ ﺑﺸــﺮﻳﺎً ﻧﺤﻮ ﺧﻠُﻖ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻓﺮﺽ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﻭﻟﻴﺲ
ً
ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻧﻤﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ
ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﻤــﺎﻥ ﻭﺭﺟﺢ ﻛﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ:
»ﺃﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﻨﻲ ﻣﺠﻠﺴﺎً ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎً«.
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ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺩ .ﻃﺎﺭﻕ ﻣﺘﺮﻱ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ـ ﻓﻘﺎﻝ :ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻫﻮ ﺻﻨﻮ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻧﻄﻔﺎﺀ ﺷــﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪﺭ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻼﺯﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﺤﺎً :ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ً
ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﻴﺘﺸﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ» :ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ«.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ ،ﺭﺃﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ.
ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺷﻬﺪﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﺭﺗﻴﺎﺑﺎً
ً
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻟﻺﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻌﻴــﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻋﺰﻋﺔ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ .ﻭﻻ
ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴــﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴــﺒﻮﻳﺔ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺷﻜﻮﻙ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻣﺒﻴّﻨﺎً :ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴــﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺼــﻞ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﺘﻨــﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺿــﺎﺕ؛ ﺑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓــﻲ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺃﻣﻜﻨــﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪﻉ
ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﺑــﺰ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴــﺶ ﻣﻌﺎً ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺘﻨــﺎﺀ ﺑﻪ .ﻭﺃﺿﺎﻑ:
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴــﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜــﺮﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻳﺼﻌــﺐ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
386

اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ودور اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻧﺪوة اﻟﻘﻴﻢ ُ

ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﻱ ﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ
ﻭﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺳــﻠﻊ ﻓﻲ ﺳــﻮﻕ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺰﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ.
ºXÉædG É¡μ∏°Sh º«≤dG

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻨﺔ ـ  :ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺢ ﻭﺍﻟﺴــﺨﺎﺀ ،ﻭﻏﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﻔﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ،ﻭﺧﺼﺎﻝ
ﻛﺜﻴــﺮﺓ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫــﺎ ﺗﻌﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﻮﺩﻫــﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺍﻷﻭﻟــﻰ ،ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠــﻰ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺷــﻌﻮﺏ ﺍﻷﺭﺽ
ﻗﺎﻃﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﺎﺭﺓ
ﻭﺣــﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﺍﻋﻨﺔ ﻣﺼﺮ،
ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻫــﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ،
ّ
ﻭﻧﺎﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻤــﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻧﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ،
ﻭﻇﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺣﻘﺒﻬﻢ ﻭﺃﺟﻴﺎﻟﻬﻢ
ﻭﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﻠﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴــﻦّ ،
ﻳﺴﺘﻈﻠﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﻳﺤﺘﺸﺪﻭﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ :ﻭﻗــﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺳــﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﮊ ﺃﻧــﻪ ُﺑﻌﺚ ﻟﻴﺘﻤــﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺃﻣﺘﻪ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﺟﻤﻌﻬﺎ؛ ﻟﺘﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ،ﻭﺗﺼﺎﻥ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻠﻪ ـ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ـ ﻳﻠــﻮﺫ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺭﺍﻳﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ
ﺍﻷﻗﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺷــﺪ ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
387

متـابعــات

المؤتمر الدولي عن اإلباضية
في ألمانيا
جامعة توبنغن  19 - 16مايو 2011

الكاتب
هانز غاوبه

■

تتمي��ز ُعم��ان ع��ن غيره��ا م��ن دول الخليج
والجزي��رة العربية بتاريخها الحافل وش��هرتها
بأنها أم��ة ارتادت البح��ار ،وكذلك بالمذه��ب اإلباضي
الذي يدين به غالبية السكان.
وعل��ى الرغم م��ن ظه��ور الكثي��ر من اإلس��هامات
الكبيرة التي قام بها علماء ُعمانيون وأجانب في دراس��ة
المطَّ لع على
التاري��خ ُ
العماني في العقود الماضية ،ف��إن ُ
هذه الدراس��ات يجد أنها قد أغفلت جانباً مهماً من هذا
العماني عل��ى منطقة المحيط
التاريخ ،أال وه��و التأثير ُ
الهن��دي ،وكذلك نظرة الخ��ارج إلى ُعم��ان وحضارتها
ومذه��ب أهلها ،وفي ه��ذا المؤتمر وبجهد مش��ترك من
اختصاصيين مرموقين من مختلف دول العالم تم تسليط
الضوء عل��ى العالق��ات المتداخلة والمركب��ة بين ُعمان
وعمان.
والخارج ،وبين الخارج ُ
بروفيسور من ألمانيا ،جامعة توبنغن.
■ الكاتب
368

يناملأ يف ةيضابإلا نع يلودلا رمتؤملا

وسنعرض هنا بش��كل مقتضب لألحداث والحقائق التاريخية الهامة في
تطور حضارة وتاريخ ُعمان؛ لكي يكون هذا بمثابة خلفية حول جوانب ومحاور
المؤتمر.
ال يمك��ن النظر إل��ى تاريخ ُعم��ان وحضارته��ا في معزل ع��ن اإلطار
األوسع للتاريخ القديم لمنطقة الش��رق األدنى ومنطقة الخليج ،فالنصوص
المس��مارية التي يعود تاريخها إلى األلف الثالث قبل الميالد تش��هد على
أهمية ُعم��ان في تلك المرحلة ،والتي كان اس��مها آنذاك مج��ان باعتبارها
البالد التي كانت تزود الحضارات القديمة في بالد ما بين النهرين بمعدن
العمانية التي كانت تصل إلى بالد
النحاس ،وتذكر هذه النصوص الس��فن ُ
آكاد لتفريغ حموالتها من النحاس والمواد الخ��ام األخرى؛ مثل الديورايت
واألحجار الكريمة األخرى ،باإلضافة إلى العاج من أفريقيا ،والخش��ب من
كثيرا،
الهند وبالد ما وراء الهند ،وكذلك البصل الذي كان س��لعة مرغوبة
ً
وكان ُيطلق عليه بصل مجان ،كل هذا كان يتم تصديره من ُعمان وفي سفن
ُعمانية ،وفي األلف الثالث قبل الميالد كانت هذه الس��فن ُتبحر ليس فقط
عبر الخليج وصو ًال إلى كافة الموانئ على جانبي الخليج وجنوب بالد ما بين
النهرين؛ ولكنها كان��ت تتجاوز ذلك لتصل إلى وادي الس��ند ،ففي حوالي
 2200قبل الميالد في عصر الملك البابلي نارامس��ين تردد اس��م الحاكم
العمان��ي مانو دانو في وثائق تع��ود لهذه الحقبة من التاري��خ ،وفي الوقت
ُ
نفسه كانت هناك طبقة غنية ومؤثرة من التجار ومالك السفن وبناة السفن
وأصحاب المناجم ،وكان لهذه الفئات س��لطة على مجريات األمور في ُعمان
آنذاك .كما ورد في نصوص تعود إلى األلف األول قبل الميالد ِذ ْكر ألدوات
مثل المجارف والمعازق ورؤوس الرماح كلها مصنوعة من البرنز ،باإلضافة
إلى التوابل والجواهر والس��لع األخرى التي كان يت��م تصديرها من مجان
إلى آش��ورية .وفيما بعد برزت ُعمان كقاعدة هام��ة وحلقة وصل على البحر
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الفارس��ي بين الخليج والبحر األحمر وصو ًال إلى البحر األبيض المتوسط،
الذي كان يرتبط بالبحر األحمر بقناة بناها الملك الفارس��ي داريوس تشبه
قناة السويس الموجودة في الوقت الراهن ،وفي الفترة بين هذا العصر وبين
قدوم اإلسالم بدأت مصالح فارس تتركز على المناطق الساحلية من ُعمان،
وفي هذا الوقت برزت أهمي��ة صحار والمناطق الس��احلية األخرى كمناطق
ذات أهمية تجارية وعسكرية بالنسبة للفرس ،وكان الحال نفسه في منطقة
الرس��تاق كما يوحي بذلك موقعها واس��مها ذو األصل الفارسي الذي يشيع
استخدامه كلفظ مس��تعار أو مصطلح في مجال الدرسات الجغرافية العربية
القديمة.
أفرادا من قبيلة نزار ـ وهي
ووفقاً لمعلومات قديمة وربما أسطورية فإن
ً
فخذ من قبيلة عدنان في ش��مال الجزيرة العربي��ة ـ هاجرت إلى ُعمان في
وقت مبكر وف��ي تاريخ ال يمكن تحدي��ده ،وهناك هجرة عربي��ة ثانية إلى
ُعم��ان هي الهجرة الت��ي نعرف عنها الكثي��ر ،وهذه هي هج��رة األزد على
الرغم م��ن أن هناك تضارباً ح��ول تاريخ هذه الهجرة ،فم��ن جهة ترتبط
هذه الهجرة بتهدم سد مأرب في منتصف القرن الخامس قبل الميالد ،ومن
جهة أخرى تشير المصادر إلى األب األكبر األسطوري ُلعمان وهو مالك بن
فهم بن غنام األزدي الذي دحر الفرس من ُعمان ،وفي فجر اإلسالم استقر
في ُعمان العديد من العرب غير األزديين.
هناك الكثي��ر من الروايات ح��ول دخول ُعمان في اإلس�لام ووفق هذه
الروايات أن الرس��ول ژ أرس��ل عدة رس��ائل إلى جيفر وعبد ابني جلندا
اللذين كانا الحاكمين في ُعمان حينئذ يدعوهما إلى اإلسالم ،وباستجابتهما
للدع��وة أصبح��ا رائدي��ن في عملي��ة دخ��ول ُعمان لإلس�لام ،وبع��د وفاة
العماني��ون ـ وخصوصاً من
الرس��ول ژ بقي ابنا جلندا ف��ي الحكم ،وكان ُ
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األزد ـ شركاء نشطين وفاعلين في الفتوحات اإلسالمية للعراق وإيران وآسيا
الوسطى والهند.
العمانيون في تحقيق درجة
وفي عهد حكم بني أمية ( 661ـ 750م) نجح ُ
عالية من الحكم الذاتي ،وكان عبد اهلل بن إباض ـ وهو من أصل ُعماني يقيم
في البصرة على عهد الخليفة األم��وي عبدالملك بن مروان ( 685ـ 705م) ـ
ونظرا آلرائه المختلفة عن رأي
أحد أهم وأش��هر العلماء في البصرة آنذاك،
ً
األزارقة الذين غادروا البصرة في عام  685أصبح عبداهلل بن إباض مؤسس
المذهب اإلباضي كم��ا نعرفه اليوم ،وكان خليفته ف��ي إمامة المذهب هو أبا
الش��عثاء جابر بن زيد والذي قدم من نزوى في ُعم��ان إلى البصرة ،وأصبح
المرجع األكبر في المذهب اإلباضي ،وفي خالفة الحجاج بن يوس��ف الثقفي
( 694ـ 714م) نش��ب خالف بين أتباع المذهب اإلباضي وبين بني أمية ،وتم
على إث��ر ذلك نفي اإلمام جابر ب��ن زيد وعدد من أتباعه م��ن البصرة إلى
ُعمان ،أما في البصرة فقد تولى خالفة اإلمام جابر ش��خص يدعى أبو عبيدة
مركزا للدراسات اإلباضية في
مس��لم بن أبي كريمة التميمي وهو الذي أسس
ً
البصرة ،وكان هذا المركز يرس��ل الدعاة لهذا المذهب إلى كل بقاع العالم
اإلس�لامي .وفي عام 750م ـ وهو العام الذي ش��هد انتهاء الدولة األموية ـ
تأسس��ت اإلمامة اإلباضية األولى ف��ي ُعمان ،وتولى اإلمام��ة فيها جلندا بن
مسعود الذي ينتمي إلى أسرة جلندا المعروفة في ُعمان.
يذكر الكُتّاب العرب في القرنين التاس��ع والعاشر الميالدي النشاطات
للعمانيين التي امتدت في الش��رق حتى بلغت الهند واألقاليم فيما
التجارية ُ
وراء الهند ،وفي الغرب حتى الس��احل اإلفريقي وداخ��ل أفريقيا ،وفي هذه
الفترة كانت صحار ه��ي عاصمة ُعمان ،وكان لها تج��ارة رائجة عن طريق
البحر ،وكان يقطنها تجار أثرياء ،وكما يذكر أح��د هؤالء الكُتَّاب فإنه لم
يكن ثمة مدينة أكثر ثراء من صحار في العالم اإلسالمي كله.
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في أواخر أيام الدولة العباسية بدأت األمور تتغير فقد أصبحت الدولة
أكثر ضعفاً وغير قادرة على الس��يطرة على مناط��ق كثيرة منها ُعمان؛ حيث
سبق أن تش��كلت فيها دولة قائمة بذاتها وهي دولة بني نبهان الذين حكموا
أجزاء واسعة من ُعمان لمدة تقرب من خمسمائة عام من ( 1034ـ 1624م)،
وفي ظل الحكم النبهاني ازدهرت نزوى وكبرت من حيث األهمية واش��تهرت
باعتباره��ا موطن الكرماء واألقوياء والش��جعان ،وقد كان س��كان نزوى من
أتباع المذهب اإلباضي ،ولم يكن لس��لطان ُعمان حجاب أو وزراء يحجبون
الناس عنه؛ بل كان باستطاعة الجميع سواء أكانوا ُعمانيين أو غير ُعمانيين
الوصول إلى السلطان بسهولة ويسر.
لقد شهد القرن الـ  16عصر الهيمنة البرتغالية في المنطقة الساحلية
العماني دور ف��ي إضعاف قوة ُعمان في
ُلعمان ،وكان للخص��وم من الداخل ُ
التص��دي للضغوط والس��يطرة البرتغالية عل��ى المناطق الس��احلية ،ولقد
ضعفت قوة النبهانيين وانقس��مت البالد إلى مناطق صغيرة يحكمها زعماء
العمانيون عمر بن الخط��اب الخروصي إماماً لهم ،وقد
محليون حتى اختار ُ
خاض اإلمام الخروصي حروباً طويلة مع النبهانيين حتى وفاته عام 1488م،
واستمرت هذه الحروب على أيدي من خلفوه في اإلمامة بعد وفاته.
وظلت فت��رة عدم االس��تقرار وتغيّر موازي��ن القوى حت��ى بداية القرن
السابع عش��ر ،حينما تأسست أس��رة جديدة من األئمة من غير النبهانيين،
وهذه األس��رة الحاكمة هي أس��رة اليعاربة الذين عملوا على توحيد ُعمان،
وينبغي أن ننظر إلى هذا التغيّر في إطار جغرافي وتاريخ أوس��ع فقد كانت
اتفاقية مناب عام 1622م بين اإلنجليز (ش��ركة الهند الش��رقية) وبين شاه
إيران هي نقطة البداي��ة في انهيار الهيمنة البرتغالية في المحيط الهندي،
وبتنصي��ب أول أئمة اليعاربة وهو اإلمام ناصر بن مرش��د ( 1625ـ 1649م)
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إماماً كانت ُعمان مجزأة إلى مناطق كثيرة ،واستطاع اإلمام ناصر أن يوحد
العمانيين ،وف��ي عام 1643م اس��تطاعت القوات المتحدة
جزءًا
ً
كبي��را من ُ
أن تستعيد صحار من أيدي البرتغاليين ،واس��تمر اإلمام ناصر في سياسته
العمانيي��ن ومهاجمة البرتغاليي��ن ،وبعد وفاته اس��تطاع خليفته
ف��ي توحيد ُ
اإلمام سلطان بن سيف ( 1649ـ 1680م) تحرير آخر معقل للبرتغاليين في
العمانيون
مس��قط عام 1650م ،وبعد انتهاء الوجود البرتغالي في ُعمان بدأ ُ
بالهجوم على أمالك البرتغاليين في الهند وتهديدها ،ففي عام  1661هاجم
العماني��ون بومب��اي وفي عام 1668م وع��ام 1670م وع��ام 1676م هاجموا
ُ
منطقة ديو الهندية على الساحل الشرقي للهند.
وفي عام 1711م ـ وهو العام الذي ش��هد وفاة اإلمام س��يف األول
( 1692ـ 1711م) ـ أصبحت ُعمان قوة بحرية ضاربة تناوش البرتغاليين،
وتمارس س��يادة على جزيرة زنجبار وأجزاء من شرق أفريقيا ،وفي عام
العمانيون من فتح ممباسا وبمبا وزنجبار وبيت وكيلوة ،ولم
 1698تمكن ُ
يتبق مع البرتغاليين سوى موزمبيق التي ظلت تحت سيطرتهم حتى القرن
الـ  ،20أما في ُعمان نفسها فقد كان اإلمام سيف األول نشطاً في تطوير
البنية التحتية في ُعمان بما في ذلك بناء األفالج الجديدة واس��تصالح
أراضي جدي��دة للزراع��ة ،وتقدي��م طرق زراعي��ة جديدة واس��تجالب
محاصيل جديدة ،أما ابنه اإلمام سلطان بن سيف ( 1711ـ 1718م) فقد
العمانيين في الخليج بتقليص نفوذ اإليرانيين في المنطقة،
وس��ع نفوذ ُ
وكانت أهم إنجازاته تحرير البحرين من النفوذ الفارسي ،والذي سبقه
احتالل جزر هرمز ولرج وقشم وتهديد المدن الساحلية مثل بندر عباس
العماني من الس��احل
واللنجة ،وفي ع��ام 1718م وصلت منطقة النفوذ ُ
الهندي عبر الخليج إلى شرق أفريقيا وبذا أصبحت مسقط عاصمة هذه
اإلمبراطورية الشاسعة بال منازع.
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بعد فترة م��ن الصراع��ات الداخلية والغزو الفارس��ي ق��ام اإلمام
أحمد بن سعيد البوسعيدي ( 1745ـ 1783م) مؤسس الدولة البوسعيدية
بإخراج الفرس من ُعم��ان عام  1744وتم اختياره إماماً ،وقد اس��تطاع
أحمد بن سعيد أن يوحد الجماعات المتصارعة ،وألول مرة وبعد عشرين
عاماً اتخذ خط��وات باتجاه إقامة دولة مركزية وإنش��اء قوة عس��كرية
جيدا ،وإنش��اء ديوان الخدمة المدنية وإحياء األنشطة التجارية،
مجهزة ً
العماني
كما تابع أحمد بن س��عيد سياسة التوسع في األس��طول البحري ُ
العمانية على زنجبار وأجزاء من
التي بدأها سيف األول وقوَّى الس��يادة ُ
العمانية في منطقة الخليج ،وأدى ذلك
شرق أفريقيا ،واستعاد السيطرة ُ
إلى ظهور مسقط كأحد أهم المدن في آسيا لتصبح المدينة المسيطرة
على شوطئ الخليج والبحر العربي ،وخلف أحمد بن سعيد ابنه سعيد بن
أحمد في عام 1783م ،وكان مقره الرس��تاق ،وأوكل أم��ور الدولة إلى
رج�لا ورعاً وحاكماً عاد ًال ،وبعد
ابنه حمد ( 1785ـ 1792م) وكان حمد
ً
وفاته خلفه أخوه س��لطان بن أحمد ( 1792ـ 1804م) وكان
رجال كريماً
ً
وله مهارات متعددة ،عمل عل��ى تقوية مكانة ُعمان ف��ي الخليج وحارب
العماني شرقاً حتى ساحل مكران ،واتبع سياسة
الوهابيين ووس��ع النفوذ ُ
ذكية في التعامل مع القوى األوروبية المتواجدة في المنطقة آنذاك وهي
فرنسا وإنجلترا.
بع��د وف��اة س��لطان بن أحم��د تس��لم الحكم س��عيد بن س��لطان
( 1804ـ 1856م) ومثل حكمه العصر الذهبي في تاريخ ُعمان في القرن
العمان��ي ْأو َج ُه ،وللتدليل
الـ  ،19وفي ظل حكمه وصل النفوذ والتوس��ع ُ
على هذا التوس��ع يج��در بنا أن نذكر بع��ض األماكن الت��ي كانت فيها
قواعد عسكرية وتجارية ُعمانية وهي :بندر عباس ،جاسك وشمل وسياب
ولينجة وقش��م وهرمز والرج ومطرح وممباس��ة والمو وميركا ومدغشقر
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وزنجبار ،وهذا النطاق الواسع من الس��يطرة لم يتطلب قوة وحكمة في
السياس��ة الداخلية فحس��ب ،وإنما تطلب كذلك اتباع سياس��ة خارجية
لتأمي��ن وجودها ،وله��ذا تم تقوي��ة العالقات مع الق��وى األوروبية ومع
جدا م��ع مصر في ظل
الوالي��ات المتحدة ،وتم تطوي��ر عالقات خاصة ً
زعي��م مصر اإلصالحي محمد عل��ي ( 1805ـ 1848م) فف��ي حياته كان
س��عيد بن س��لطان قد عين اثنين من أبنائه نائبين يحكم��ان في غيابه
األجزاء اآلسيوية واألفريقية من الس��لطنة ،وبعد وفاته تولى أحد أبنائه
وهو ثويني حكم ُعمان؛ بينم��ا تولى ماجد االبن الثان��ي حكم المناطق
العمانية في شرق أفريقيا.
ُ
ولقد فشلت المس��اعي في توحيد قسمي تابع �أحمد بن �سعيد �سيا�سة
دولة سعيد بن سلطان ،في عام 1870م تولى
التو�سع في الأ�سطول
العماني التي بد�أها
البحري ُ
تركي بن سعيد ( 1870ـ 1888م) الحكم في
�سيف الأول وق َّوى ال�سيادة
مس��قط وفي الوقت نفس��ه تول��ى برغش بن
العمانية على زنجبار
ُ
و�أجزاء من �شرق �أفريقيا
سعيد الحكم في زنجبار ،وبعد نزاعات توصل
األخوان إل��ى إقامة عالق��ات ودي��ة بينهما،
وب��دأت كذل��ك المفاوضات إلع��ادة الوحدة
بين الس��لطنتين ،وكان هذا ضد مصالح اإلنجليز الذين لم يتوانوا في
إحباط المحاولة .اتسم حكم تركي بن س��عيد باألمن وورث فيصل بن
ترك��ي ( 1888ـ 1913م) دول��ة منظم��ة ،وكان مما قام ب��ه أن حاول
تقليص النف��وذ اإلنجليزي ،ونجح ف��ي ذلك ،وعندما توف��ي كان على
ابنه تيمور بن فيصل ( 1913ـ 1932م) أن يتصدى للمش��اكل الداخلية
والخارجية ،وفي فترة حكم أبنه س��عيد بن تيمور لم يحدث تغير كبير
العماني في زنجبار حتى عام 1964م
في الوضع ،فقد اس��تمر الحكم ُ
عندم��ا حدث انقالب أطاح بحكم آل س��عيد هن��اك ،وأصبحت زنجبار
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جزءا من جمهورية تنزانيا ،بشكل عام شهد النصف الثاني من القرن
ً
الـ  19واألول من القرن الـ  20اضطرابات وتدخالت أجنبية اس��تمرت
حت��ى عام 1955م ،عندما تمكن الس��لطان س��عيد بن تيمور اس��تعادة
الس��يادة على كامل البالد ،وفي عام 1970م تولى الحكم في س��لطنة
ُعمان صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد خلفاً لوالده السلطان
س��عيد بن تيمور ،وفي عهد السلطان قابوس حدث تغيرات جذرية نقلت
العماني إلى عص��ر الدولة الحديثة ،وأثم��رت نهضة ورخاء
المجتم��ع ُ
العماني اآلن.
ينعم بها الشعب ُ
بناءً على ه��ذا الملخص تم تصمي��م البرنامج التال��ي للمؤتمر ،تكوّن
فصال:
المؤتمر من أربعة أقسام يتفرع منها واحد وثالثون
ً
الق�سم الأول :عُ مان والعالم الخارجي حتى عام 1500م

1ـ ُ 1عم��ان في مرحلة م��ا قبل اإلس�لام :األحداث الداخلي��ة والنظرة
الخارجية.
العمانية.
2ـ 2نشأة الهوية ُ
العماني��ة في العراق وإيران وش��به الق��ارة الهندية
3ـ 3المعس��كرات ُ
وانتشار اإلباضية.
العمانيي��ن كبحارة قب��ل ع��ام 1500م :التعددي��ة العرقية
4ـ 4هوي��ة ُ
واللغوية.
العمانية.
العمانيين والسفن ُ
5ـ 5ارتياد البحر عند ُ
الق�سم الثاني :عُ مان و�شرق �أفريقيا

1ـ 1الساحل السواحيلي :نافذة أفريقيا على المحيط الهندي.
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2ـ 2تحديد مواق��ع التجمعات والجالي��ات اإلباضية في ش��رق أفريقيا
قديماً.
3ـ 3مالك األرض ،العرب و«القضية الشيرازية».
4ـ 4اللغات الرئيسة في شرق أفريقيا وآدابها
5ـ 5البرتغاليون في شرق أفريقيا وإعادة ُعمان لفتح شرق أفريقيا.
الق�سم الثالث� :إمبراطورية عُ مان البحرية

1ـ 1تأسيس قوة ُعمان البحرية في ظل حكم اليعاربة والسيد سعيد.
2ـ 2تطور العالقات بين ُعمان وأفريقيا.
3ـ 3تطور العالقات بين ُعم��ان والخليجُ ،عمان باعتبارها حجر الزاوية
في النظام المالحي البحري.
4ـ 4من الجم��ود إلى تأكيد الذات :التوس��ع البح��ري لإلباضيين في
ُعمان ورد الفعل من الهند.
5ـ ُ 5عمان كما رآها الرحالة اليهود.
لعمان وللإبا�ضية
الق�سم الرابع :نظرة الخارج ُ

1ـ 1النظرة األفريقية.
2ـ 2النظرة األمريكية.
3ـ 3النظرة العربية.
4ـ 4النظرة البريطانية.
5ـ 5النظرة الصينية.
6ـ 6النظرة الهولندية.
7ـ 7النظرة الفرنسية.
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8ـ 8النظرة األلمانية.
9ـ 9نظرة شبه القارة الهندية.
10 10النظرة الفارسية.
11 11النظرة البرتغالية  /اإلسبانية.
12 12النظرة الروسية.
13 13النظرة اإلسكندناڤية.
14 14نظرة جنوب شرق آسيا.
15 15النظرة التركية.
16 16خاتمةُ :عمان الحديثة من وجهة نظر عالمية.

في يوم اإلثني��ن الموافق  16مايو 2011م بدأت فعاليات المؤتمر وذلك
في تمام الس��اعة  9صباح��اً ،وافتت��ح المؤتمر بكلمة ألقاه��ا رئيس جامعة
توبنغن البروفيس��ور بيرند إنجلر ،وكلمة ترحيبية ألقاها البروفيسور هانس
كوينج رئيس «مؤسس��ة ال��روح العالمي��ة» ،وبعدها القيت كلمت��ان من قبل
األسقف روز من الكنيسة البروتستانتية في وورتيمبرج والدكتور عبدالرحمن
الس��المي من وزارة األوق��اف والش��ؤون الدينية ـ مس��قط ـ ُعم��ان .أكد
المتحدثون على أهمية الحوار بين األديان وبين الثقافات وأش��ادوا بسياسية
سلطنة ُعمان في هذا الجانب.
وقد حضر حفل االفتتاح كل من معالي الش��يخ عبداهلل الس��المي وزير
األوقاف والش��ؤون الدينية الذي حضر معظم جلس��ات المؤتمر ،كما حضر
المؤتمر ممثلون للوزارة وعمداء كليتي الالهوت في جامعة توبنغن وعدد كبير
من رؤساء األقسام في الجامعة ومندوبون عن الصحافة المحلية والوطنية.
بعد حفل االفتتاح بدأت فعاليات المؤتمر على النحو التالي:
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بول يول (جامعة هيدلبيرج ـ ألمانيا) عرض مواد أثرية جديدة ش��يقة،
ومعلوم��ات تتعلق بتاري��خ ُعمان قبل اإلس�لام ،وصاحب ذل��ك تقديم بعض
التعليقات والتفس��يرات لهذه الم��واد األثرية ،باإلضافة إل��ى الحديث عن
العماني واإلباضي.
مشروع «األساس» في التاريخ ُ
جدا حول «نش��أة
جون ويلكنس��ون (باريس/أكس��فورد) قدم ورقة مثيرة ً
العماني��ة» ،وبعدها تم ع��رض وجهة نظر ح��ول اإلباضية في إطار
الهوي��ة ُ
العقيدة والفلسفة اإلس�لامية في عصر صدر اإلسالم ألقاها هيدرون إيشنر
(جامعة توبنغن ـ ألمانيا).
أما المحاضرات الثالث التالية فقد تناولت ُعمان وريادتها للبحار فيما
قبل عام 1500م للمحاضر (أجيوس ـ بريطاني��ا العظمى) ،وتلتها محاضرة
العمانية ألقاها (فوس��مر ـ أستراليا)
حول ُعمان وريادتها للبحار والس��فن ُ
والمحاض��رة الثالثة بعنوان ال��دور الصيني في ارتياد البح��ار في المحيط
الهندي والموانئ العربية ألقاها (كاوز بون ـ ألمانيا).
أما الم��ؤرخ الزنجباري عبدالش��ريف فق��د عرض صورة ش��املة لدور
الس��احل الس��واحيلي في عال��م المحي��ط الهن��دي ،وقدم م��ارك هورتن
ـ بريطانيا ـ نظ��رة على اآلثار المبكرة للمذهب اإلباضي في ش��رق أفريقيا
من وجهة نظر علم اآلثار ،أما محاضرة بكاري (كينيا  /إس��طنبول ـ تركيا)
حول التعددية اللغويـة في ش��ـرق أفريقيا وما وراءها فقد كانت المحاضرة
التي أث��رت المؤتمر بأكث��ر المعلومات ،واختت��م اليوم األول م��ن المؤتمر
بمحاضرة نيويت (بريطانيا) حول ش��رق أفريقيا تحت س��يطرة البرتغاليين
وإعادة فتح ُعمان لشرق أفريقيا.
بدأ اليوم الثاني بمشاركة من ستابلز (لوس أنجليس ـ الواليات المتحدة
العمانية إبان
األمريكية /مس��قط ُعمان) حول نش��أة وتطور القوة البحري��ة ُ
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حكم اليعاربة والسيد س��عيد ،وتبعها محاضرة قيمة حافلة بالمواد الجديدة
من أرش��يف زنجبار ماكداو ،وقدمت بياس��ينتيني ـ ميالن��و ـ إيطاليا نظرة
العماني قب��ل البرتغاليين ،ولقد كان
فاحص��ة إلى عالم الخليج والس��احل ُ
لتمكن البروفيس��ورة بياس��ينتيني من كافة المصادر العربية والفارسية دور
في مس��اعدتها في ع��رض صورة متوازنة له��ذا المجتمع البح��ري المتعدد
األعراق ،واختتمت محاضرات اليوم الثان��ي بمحاضرة كل من ماليكانداثيل
من نيودلهي ـ الهند وش��رينر ـ توبنغن ـ ألمانيا ،حيث تعرض ماليكانداثيل
في محاضرت��ه إلى تاريخ ُعمان من القرن الـ  17وحت��ى القرن الـ  18أيام
عددا من تقارير الرحالة
تواجد البرتغاليين في الهند ،أما شرينر فقد قدم ً
اليهود الذين زاروا ُعمان بين العصور الوسطى والقرن الـ .19
وفي مساء هذا اليوم تسنى للمشاركين الخروج في زيارة لمدينة توبنغن
القديمة ومتحف الجامعة في قلعة هوهنتوبنغن.
وفي تمام الساعة السادس��ة من مس��اء هذا اليوم دعا رئيس الجامعة
البروفيس��ور إنجلر المش��اركين في المؤتمر إل��ى حفل اس��تقبال في قلعة
نايتشول في هوهنتوبنغن ،وفي معرض حديثه عبر مرة أخرى عن سعادته بأن
المؤتمر عقد في توبنغن ،وأكد على أهمية توسيع آفاق التواصل بين األديان
وبين الثقافات والتي أسهم في تعزيزها هذا المؤتمر إلى حد بعيد على حد
قول رئيس الجامعة.
أما يوم األربعاء الموافق  18من ش��هر مايو فقد كان يوم عمل نش��يط
ت��م تقديم  11محاضرة ومناقش��تها في��ه ،وقد تم تخصيص الي��وم بكامله
وعم��ان ،وكان
لعرض ومناقش��ة وجهات نظر م��ن الخارج ح��ول اإلباضية ُ
المتح��دث األول ه��و كوس��يمبا فيالديلفي��ا ـ أمريكا  /كيني��ا ال��ذي عرض
وجهة نظر متوازنة لألفارقة الس��ود ،وتال ذلك ليون��ارد من نيويورك ،وقد
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استخدم مثال المستشفى التبش��يري األمريكي في مطرح للنظر في موضوع
العمانية بين 1970م حتى الوق��ت الحاضر ،أما غزال
العالقات األمريكي��ة ُ
وعمان
من هاليفاكس ـ كندا فق��د عرضت وجهة النظر العربي��ة لإلباضية ُ
باستخدام السرديات التاريخية ،وبالمنهجية ذاتها تحدث وورال من ليدز في
بريطانيا عن المؤرخين البريطانيين والوثائق التاريخية ،وقد قام تيليس أو
وعمان
كونها من لشبونة ـ البرتغال بعرض وجهة نظر شاملة حول اإلباضية ُ
من خالل المصادر البرتغالية للفترة بي��ن  1500ـ 1750م .أما ويتكام من
ليدن ـ هولندا فقد استخدم وثائق نادرة محفوظة في مقتنيات هولندية عامة
وعمان ،وعرض دريدي
وخاصة لعرض وجهة النظر الهولندية حول اإلباضية ُ
وعمان.
من باريس ـ فرنسا أعمال علماء فرنسيين حول اإلباضية ُ
جدا استخدم فيها
وتبع هذا محاضرة شيقة ً
هوفمان روف من توبنغن ـ ألمانيا أعما ًال لعلماء
من جماع��ة المتخصصين في اللغات الش��رقية
لبيان اإلس��هامات األلمانية في التوثيق والتحليل
العلمي للغ��ات وتاري��خ والممارس��ات القانونية
في ُعمان واللغة الس��واحيلية ،والثقافة والتاريخ
العمان��ي ،وكان اختتام هذا الي��وم بمحاضرات
ُ
وعمان،
كل من ديدل من نيودليهي ـ الهند ح��ول النظرة الهندية لإلباضية ُ
وزياكا من ثيس��الونيكي ـ اليونان حول النظرة األوروبية الشرقية لإلباضية
وعمان ،ومحاضرة غول من إس��طنبول ـ تركيا حول كنوز األرشيف العثماني
ُ
حول ُعمان واإلباضية.

�أكد المتحدثون على
�أهمية الحوار بين
الأديان وبين الثقافات
و�أ�شادوا ب�سيا�سية �سلطنة
ُعمان في هذا الجانب

أما آخر أيام المؤتمر فقد خصص لعرض وجهة النظر الروس��ية والتي
عرضها رضوان من س��انت بطرس��بيرغ ـ روس��يا ،وكذلك روايات الرحالة
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الدانماركيي��ن والنرويجيين ،وق��د ألقى هذه الروايات بان��ج من بيرجين ـ
الس��ويد ،أما باش��يكو من ريو دي جانيرو ـ البرازيل فق��د عرض العالقات
وعمان والساحل السواحيلي تحت حكم
والتواصل الثقافي بين جنوب أمريكا ُ
العمانيين ،أما موضوع التج��ارة والعالقات الثقافية بين ُعمان ودول ش��رق
ُ
آسيا فقد عرضه زيائي من كوال المبور ـ ماليزيا ،وكانت المحاضرة األخيرة
هي محاضرة أوزي راباي من تل أبيب بعنوان «الثقافة السياس��ية والسياسة
الخارجية في وجهة نظر دينية معتدلة ـ سلطنة ُعمان أنموذجاً» والتي قرأها
ماكداو من نيو هافن وكانت هذه المحاضرة محط ثناء وتقدير المشاركين.
وفي كلمته الختامية للمؤتمر تحدث جوزيف فان إس عالم اإلس�لاميات
الش��هير في جامعة توبنغ��ن ولخص نتائ��ج المؤتمر وأكد عل��ى أهمية هذا
المؤتمر والذي قدم منهجية جديدة على حد قوله ،وافتتح مرحلة جديدة في
والعمانية.
الدراسات اإلباضية ُ
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اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻧﺪوة اﻟﻘﻴﻢ ُ
ودور اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
¿É«∏©dG »∏Y øH ˆG óÑY

■

ﻣﺆﺧــﺮﺍ ﻧﺪﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ُﻋﻘــﺪﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(
)ﺍﻟﻘﻴﻢ ُ
ﻣﻦ  4ـ  6ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2011ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ،ﺭﻋﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸــﻴﺦ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺘﺒﻲ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ.
á«ªæàdÉH É¡WÉÑJQGh º«≤dG QhO

ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻘــﻰ ﻣﻌﺎﻟــﻲ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴــﺎﻟﻤﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴــﻠﻄﻨﺔ
ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ُﻋﻤــﺎﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻓــﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ،
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺷــﻬﺪ ـ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺸــﻬﺪ ـ ﺗﺤﻮّﻻﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ
■

ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺑﺎﺣﺚ ُﻋﻤﺎﻧﻲ.
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ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻭﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻣﺒﻴّﻨﺎً ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ـ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺤﻮّﻻﺕ ـ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬــﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻼﺋﻘﻪ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ :ﻭﻳــﺮﺩ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳــﺔ ﻷﻳﺔ ﺃﻣﺔ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺳــﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺳــﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻭﻫﻮ
ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻤﺘﺪﺍ ﻧﺘﻘﺎﺳــﻤﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻂ ﺍﻷﻗﺮﺏ،
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴــﻠﻢ ،ﻭﻧﻤﺘﻠــﻚ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎً
ً
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﺳــﻊ ،ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺩﻳﻨﻲ،
ﻭﺗﻨــﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻨﺔ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ـ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ
ﻭﺭﻋﺎﻩ ـ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ ،ﺃﻋﻄﺖ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ُﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﻣﻊ ﺇﻃﻼﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺗﻴﻦ
ﻣﻬﻤﺘﻴــﻦ :ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺰﻳــﺪ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﺒــﺮ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ.
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗــﺎﻑ ُ
ﺗﺄﻛﻴــﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻳﺄﺗﻲ
ً
)ﺍﻟﻘﻴــﻢ ُ
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ﺑﺎﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻓﺎﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻻ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ـ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ـ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺑــﻂ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎً
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ.
Ió«ªëdG ¥ÓNC’G

ﻛﻤــﺎ ﺃﻟﻘــﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑــﻦ ﻫﻼﻝ
ﺍﻟﺨﺮﻭﺻﻲ ـ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻴﻬﺎ :ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ـ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ً
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﺒﻌﺚ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﺍﻟﺤﺼﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ
ﻭﻳﺘﺨﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ؛ ﻟﻴﺒﺬﺭﻫﺎ ﻓــﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﻟﺘﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﻤﻪ
ﻭﻋﺎﺩﺍﺗــﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ،ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﻘﺮ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎً ﺑﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ
ﺳــﺎﺋﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮﻋﻪ ،ﻭﺣﺮﻡ
ﻓﺄﻗﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ً
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢّ ،
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺃﻃﺮﻫﺎ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺘــﺄﺩﺏ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ًﺭﺑﺎﻧﻴﺎً،
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍ ﺑﺸــﺮﻳﺎً ﻧﺤﻮ ﺧﻠُﻖ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻓﺮﺽ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﻭﻟﻴﺲ
ً
ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻧﻤﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ
ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﻤــﺎﻥ ﻭﺭﺟﺢ ﻛﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ:
»ﺃﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﻨﻲ ﻣﺠﻠﺴﺎً ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎً«.
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ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺩ .ﻃﺎﺭﻕ ﻣﺘﺮﻱ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ـ ﻓﻘﺎﻝ :ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻫﻮ ﺻﻨﻮ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻧﻄﻔﺎﺀ ﺷــﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪﺭ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻼﺯﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﺤﺎً :ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ً
ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﻴﺘﺸﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ» :ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ«.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ ،ﺭﺃﻯ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ.
ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺷﻬﺪﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﺭﺗﻴﺎﺑﺎً
ً
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻟﻺﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻌﻴــﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺯﻋﺰﻋﺔ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ .ﻭﻻ
ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴــﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴــﺒﻮﻳﺔ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺷﻜﻮﻙ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻣﺒﻴّﻨﺎً :ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴــﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺼــﻞ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﺘﻨــﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﺭﺿــﺎﺕ؛ ﺑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓــﻲ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺃﻣﻜﻨــﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪﻉ
ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﺑــﺰ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴــﺶ ﻣﻌﺎً ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺘﻨــﺎﺀ ﺑﻪ .ﻭﺃﺿﺎﻑ:
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴــﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜــﺮﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻳﺼﻌــﺐ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
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ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﻱ ﻳﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ
ﻭﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺳــﻠﻊ ﻓﻲ ﺳــﻮﻕ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺰﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ.
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ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻨﺔ ـ  :ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺢ ﻭﺍﻟﺴــﺨﺎﺀ ،ﻭﻏﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﻔﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ،ﻭﺧﺼﺎﻝ
ﻛﺜﻴــﺮﺓ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫــﺎ ﺗﻌﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﻮﺩﻫــﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺍﻷﻭﻟــﻰ ،ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠــﻰ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺷــﻌﻮﺏ ﺍﻷﺭﺽ
ﻗﺎﻃﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﺎﺭﺓ
ﻭﺣــﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﺍﻋﻨﺔ ﻣﺼﺮ،
ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻫــﻲ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ،
ّ
ﻭﻧﺎﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻤــﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻧﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ،
ﻭﻇﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺣﻘﺒﻬﻢ ﻭﺃﺟﻴﺎﻟﻬﻢ
ﻭﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﻠﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴــﻦّ ،
ﻳﺴﺘﻈﻠﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﻳﺤﺘﺸﺪﻭﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ :ﻭﻗــﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺳــﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﮊ ﺃﻧــﻪ ُﺑﻌﺚ ﻟﻴﺘﻤــﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺃﻣﺘﻪ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﺟﻤﻌﻬﺎ؛ ﻟﺘﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ،ﻭﺗﺼﺎﻥ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻠﻪ ـ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ـ ﻳﻠــﻮﺫ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺭﺍﻳﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ
ﺍﻷﻗﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺷــﺪ ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
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ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪ ًﻻ ﻭﺻﺪﻗﺎً ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﺴــﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻭﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺮﺅﻯ،
ً
ﻋﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﺗﻠﻚ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ
ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻤﻌﻨﺎ
ً
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻭﺩﻭﺭﻫــﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺳــﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﺂﻟﻒ،
ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﻪ ،ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴــﻤﺤﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ.
áeó≤ªdG çƒëÑdG

ﻭﻗــﺪﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﺑﺤﺜﺎً ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ّ
)ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ» :ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺗﺠﺪﻳــﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﺸــﻬﺪ ﻧﻬﻮﺿﺎً
ً
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺮﻣﺬﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﻏﺎﺩﺭﺕ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻭﻋﺪﺍﻟﺘﻪ
ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺧﻴﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ«.
ﻭﻗﺪﻡ ﺩ .ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻴﺤﻤﺪﻱ ﺑﺤﺜــﺎً ﻋﻦ )ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺩﺭﻭﻫــﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ّ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ( ،ﻭﻗــﺪﻡ ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺪﻛﻮﺭ ﺑﺤﺜﺎً ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧــﻲ ،ﺩ .ﻃﺎﺭﻕ ﻣﺘﺮﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻭﺍﻟﺴــﻨﺔ( ،ﻛﻤﺎ ّ
ﻭﻗﺪﻡ ﺩ .ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻬﺪﻱ ﺑﺤﺜﻪ
ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ(ّ ،
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ﻋﻦ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ،ﻭﺷــﺎﺭﻛﺖ ﺩ .ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﺒﺤﺚ
ﻗﺪﻡ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺎﻩ
ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ( ،ﻛﻤﺎ ّ
ﺑﺤﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ(،
ﻭﻗﺪﻡ ﺩ .ﻛﻤــﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴــﻒ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ )ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺩﻭﺭﻫــﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ
ّ
ﺍﻟﻔﺮﺩ( ،ﻭﺷــﺎﺭﻙ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﺑﺒﺤﺚ ﻋــﻦ )ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ(،
ﻗﺪﻡ ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻤــﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﺤﺜﺎً
ً
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ّ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ(.
ﻭ ُﻗ ّﺪﻣﺖ ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺗﻌﻘﻴﺒــﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴــﻦ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ
ﻭﻛﺘّﺎﺏ ﻣﻦ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﺃﺳــﻬﻤﺖ
ﻓﻲ ﺇﺛــﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻴﺖ
ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﺭﺳﻤﻴﺎً
ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻻﻓﺘﺎً ﺧــﻼﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ
ﻭﺷــﻌﺒﻴﺎً ،ﻭﻻﻗﺖ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ  .ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ،
ﻭﻣﻨﻬــﺎ :ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠُﻘﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺮﺍﺙ
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻔﻜـﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴــﻢ ُ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﻋــﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺷــﺘﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻭﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎً ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻢ .ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺃﻳﻀﺎً
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ،ﻣﻊ ﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ

»¨Ñæj IójóédG á∏MôªdG
kGójóéJh Ék °Vƒ¡f ó¡°ûJ ¿CG
»ah ,»eÓ°SE’G ôμØdG »a
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﻤﻴﻘﺎً ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻄﻨﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ُ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺒــﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣــﺞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺐ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ،
ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ّ
ﻛﻤــﺎ ﺃ ُﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣــﺶ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺣﻮﺍﺭﻳــﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺿﻤﺖ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘّﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ،ﻭﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
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الدراسات اإلسالمية في الغرب
وحركات اإلسالم السياسي
ناثان براون

■

على هذه الطاولة المس��تديرة التي ننش��ر
مداخالته��ا بالمجل��ة م��ن خاللها س��ألنا
مجموع ًة م��ن الباحثين في حقول متج��اورة بداخل
الدراسات الشرق أوس��طية أن ُيدلوا بآرائهم بشأن
البح��وث األكاديمية عن الحركات اإلس�لامية .وقد
أ َ ْدلَ��وا بمالحظاتهم ع��ن تطورات تل��ك المقاربات
والبح��وث ،وأفكارهم عن مس��تقبل تل��ك البحوث
والدراس��ات .وليس م��ن المفيد في ه��ذا التمهيد
ٍ
مالحظات سريعة وقصيرة؛
تلخيص ما أدلوا به من
ُقدم ثالث��ة تأمالت.
لكنني أو ُّد ف��ي البداي��ة أن أ ِّ
التداخ��ل بي��ن حقول
أول تل��ك التأم�لات ذل��ك
ُ
البحث والدراس��ة ،وفائدة ذلك ف��ي الوصول إلى
نتائج مثمرة ،فقد أش��ار عمرو حمزاوي على س��بيل
■

أستاذ بمعهد دراسات الشرق األوسط بجامعة جورج تاون األميركية.
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المثال إلى الفوائ��د المجنية من وراء المزج بين عدة تخصصات في
أدى ذلك الم��زج إلى تغيي ٍر في
تأمل اإلس�لاميات الجديدة ،وكيف ّ
الرؤية للظاهرة ،وإلى قواعد الرؤية أيض��اً .وهكذا فإنّ معظم قراء
الـ  IJMISه��م من أنصار ذل��ك االمتزاج والعبور بي��ن التخصصات
المتجاورة؛ َب ْي َد أنه من المفيد اإلش��ارة إلى أنّ الدارس��ين هؤالء ما
وحس��ب؛ بل أش��اروا
رأوا
ً
فائدة في العبور بين الحقول والتخصصات ْ
ٍ
ٍ
ونقاط في ميدان دراسات اإلسالم السياسي
مجاالت
أيضاً إلى وجود
والتوسع في البحث والمراجعة
المعاصر ،تستحق المزيد من التأ ُّمل
ُّ
واالستكشاف ،وبرزت في هذا المجال نقطتان :ضرورة المالءمة بين
العوامل اإلثنوغرافية واألُخرى المحلي��ة ،والتركيز أكثر على المجال
العام وجغرافيات اإلس�لامية الجديدة .وأضافت الس��يدة برنا تورام
س��ياقي أعمق
أنّ ه��ذا الجمع والمالءمة س��يكونان مفيدين في فهمٍ
ٍّ
جغرافي بطبيعته؛ فهناك
للظاهرة اإلسالمية .أما المجال الثاني فهو
ٌّ
منتش��ر أنّ مراعاة العامل الجغرافي في دراس��ات اإلس�لام
انطباعٌ
ٌ
أم��ر قد تحقّق؛ لك��نّ ذلك في الحقيقة م��ا يزال في
المعاصر هو
ٌ
بداياته ،فقد أش��ار حمزاوي إلى أنّ الدارسين قد تجاوزوا المركزية
المصرية ف��ي الدراس��ةّ .أما ت��ورام فذك��رت التجوال بي��ن تركيا
التفات بارزٌ إلى إيران .إنما
والمجتمعات العربية ،ثم إنه كان هناك
ٌ
أين مضت الدراس��ات الميدانية وراء ذلك؟ فهل اإلسالمية الجديدة
َق ْص ٌر على الش��رق األوس��ط؟ أم أنّ هناك مقارنات ومقاربات أ ُخرى
ضرورية على مدى العالم اإلس�لامي؟ وهل هناك تنوعٌ في المناطق
أي حدود؟ وقد أدلى المتدخلون
الجغرافية اإلسالمية المختلفة وإلى ّ
ٍ
بمالحظات بش��أن ه��ذه األمور مما يش��ير إل��ى نق��ص العمل على
ٍ
مقارنات ذات
المناطق الجغرافية المختلفة .وقد ذكر بجورن أوتفيك
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لكن إذا
ُبعد جغرافي متنوع؛ لكنّ النتائج المنظورة ما تزال محدودة؛ ْ
ّاتبع الدارسون النصائح التي أدلى بها أوتفيك ،فكيف يمكنُ التوفيق
رحب به الدارسون؟
بين هذا التو ُّجه الش��امل،
َ
واآلخر المحلّي الذي ّ
جغراف��ي ُمه ٌّم كامنٌ ف��ي أكثر مقاربات المش��اركين،
عامل
وهن��اك
ٌّ
ٌ
يتعلق بالدارس��ين أنفُس��هم .فإثنان منهم موجودان في الواليات
وهو
ُ
المتحدة ،وواحد في أوروبا ،والثالث في الش��رق األوسط .إنما رغم
هذا
التباعد الجغرافي واالختالف في االهتمام ،فقد أش��اروا جميعاً
ُ
ٍ
ٍ
دراس��ات
مؤتمرات ش��اركوا فيها هنا وهناك ،كما أش��اروا إلى
إلى
التباعد الجغرافي للموضوع المدروس .وهذا يش��ير
اهتم��وا بها رغم
ُ
وتعاون ،أكثر مما يت ُّم في مجاالت الدراسات الشرق
إلى تأثر متبادل
ُ
ره هنا فإنه يتعل َُّق
أرد ُت ْ
أوسطية األُخرى .أما المجال الثالث الذي ْ
ذك ُ
بالتعاون في مسائل دراسة الحركات اإلسالمية بين األكاديميين وغير
ُ
تقاطعات بين دارس��ي السياسات
األكاديميين ،فقد ذكر الدارس��ون
ُ
ودراسي الحركات ،دون أن تبدو نتائج ملموسة لهذه اإلمكانية .وهذا
الموضوع معقَّد أكثر مما يبدو ألول وهلة؛ فاألكاديميون غير مس َّيسين
كفاي ًة ،كما أنّ دراسات السياس��ات تتوجه إلى الجمهور العام؛ بينما
يهت��م األكاديميون في دراس��اتهم بذلك .هذا األم��ر ذكره جليان
ال
ّ
بعيدا ع��ن اهتمام��ات اآلخرين.
ْش��ودلَر بالتحدي��د؛ لكنه م��ا كان
ً
ولنالح��ظ أنه في السياس��ات ُتراعى المس��ائل األمنية والعس��كرية
والبيروقراطيات وصناعة القرار واالستخبارات والمنتديات السياسية
ُمور
واالس��تراتيجيات واللوبيات وجماعات البحوث المباش��رة .وهذه أ ٌ
ق��د ال تعني األكاديم��ي؛ لكنه م��ا عاد يس��تطيع إهمالَه��ا أياً تكن
ض عن سياس��ة
اعتبارات��ه؛ وبخاص ٍة عندما يك��ون األكاديمي غير را ٍ
أخيرا
بلده أو السياس��ات الدولية ُتجاه الحركات اإلسالمية .وهناك
ً
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مسأل ٌة تستح ُّق الذكر ،وتتعلَّق بالعالقة بين األكاديميين واإلسالميين
أنفُس��هم .فاإلس�لاميون الجدد مهتمون بما يكتبه األكاديميون عنهم
مثال اهتمامهم بتصحي��ح ومراجعة االنطباع
ألس��بابٍ متنوعة .ومنها ً
عنه��م؛ ألنهم يرون أنه قد أس��يء فهمهُ��م ،أو العتقادهم أنه يمكن
التأثير على الدارسين لتغيير استنتاجاتهم ،أو ألنهم يريدون الدعاية
ألنفُسهم في العالم الغربي ،أو في المجال المحلي .وقد أشار عمرو
دراساتهم
حمزاوي إلى أنّ معظم الدارسين في العالم العربي كانت
ُ
ضد اإلسالميين في ِ
الحقَب الماضية ،لكنّ المقاربات اتَّسعت
مو َّجه ًة َّ
وتنوّعت اآلن.
أ ـ دراسة اإلسالم السياسي  /جيليان شوَدلر :عبر العقدين األخيرين
أنتج الدارس��ون المهتمون باإلسالم السياسي عش��رات البحوث المعنية
وانص��ب أكثر عملها
بالحركات والس��لوكات المختلفة في هذا المجال،
َّ
على الجان��ب األكاديمي ،غير مهتمين بالسياس��ات الدولي��ة والجمهور
العام ،واجتنبوا أعمال الصحفيين والمهووس��ين بموضوعات السياس��يين
بشأن الخوف من اإلسالم ،ووقائع وس��لوكات كراهية الغرب ،ومعتمدين
الجادة على المصادر األساس��ية باللغات العربية والفارسية
في بحوثهم
ّ
االعتراف ب��ه اآلن أنه ما عاد يمكننا اإلعراض
والتركية .إنما ما ينبغي
ُ
الصوَر والقراءات النمطية التي سادت في االنطباعات العامة
الكلي عن ُ
عن اإلسالم والش��رق األوس��ط .ومما يدلُّ على ذلك أننا في الدراسات
التي قمنا ونقوم به��ا نبدأ دائماً من األس��ئلة واالنطباعات التي طرحها
ويطرحها الصنفان الس��الفا الذكر ،بمعنى تصني��ف تلك الحركات إلى
متطرفة ومعتدلة .والذي أقترحه أن نُهمل تماماً تلك االس��تجابات ،وأن
مفردا علينا أن
نتخلَّى عن اعتبار سياس��يات اإلس�لام المعاصر موضوعاً
ً
نُصدرَ حكماً فيه أو عليه .وعلى س��بيل المثال فإنّ الكثير من دراس��اتنا
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تتخلَّى في منطلقاتها عن المسائل النظرية ،وتنصرف إلى التساؤل حول
موضوعة هنتنغتون في ص��راع الحضارات ،وتأثيرات ذلك في أ ُطروحاتنا
نكرر في هذا الس��ياق أنّ رسوم اإلسالم وقيمه ال تشرح
الخاصة .ونحن ّ
ّ
فضال عن
مختلف التجارب والسلوكات للحركات اإلس�لامية الموجودة،
ً
تجارب المس��لمين الذين تصل أعدادهم إلى الملي��ار واألربعمائة مليون
على مدار العالم اليوم .ثم نتابع العم��ل قائلين :إنّ علينا أن ننظر إلى
اإلس�لاميين باعتبار إمكان تعقل أو تعقيل تصرفاته��م ،أو التركيز على
المؤسس��ات أو على ضغوط السلطات أو وجوه
علينا �أن ننظر �إلى الإ�سالميين
االغتراب الت��ي أحدثتها العولمة ،وسياس��ات
باعتبار �إمكان تعقل �أو تعقيل
الهوية أو خي��ارات بحثية أ ُخ��رى .إنما لماذا
ت�صرفاتهم� ،أو التركيز على
الم�ؤ�س�سات �أو على �ضغوط
نب��دأ دراس��اتنا بنق��د التعلي�لات الثقافي��ة،
ال�سلطات �أو وجوه االغتراب
م��ع أنّ آخرين فعل��وا ذلك على م��دى العقود
التي �أحدثتها العولمة
الماضية؟ ربما ألننا نريد التأثير في النقاش
العام ،والذي نظر خالل العقود الماضية إلى
ض��اف إلى ذلك أنه كان على
وي
هيكال
اإلس�لام باعتباره
هائال مو َّح ً
ً
ً
ُ
داُ .
األكاديميين أن يتحملوا ويتق َّبلوا مئات المقاالت التي ظهرت في الدوريات
عن الحركات الدينية اإلس�لامية خالل العقود الماضية .وبالطبع يمكن
لدارسي السياسات الدولية أن يكتبوا بهذه الطرائق التعميمية؛ لكننا ال
نس��تطيع ـ نحن الذين نتمتع بالقدرات اللغوية والمعارف اإلقليمية ـ أن
س��بب ،حتى لو كان رج��اء التأثير في الجمهور.
ألي
ٍ
نُجاريهُم في ذلك ّ
فموضوعات مثل المرأة في الشرق أو اإلرهاب على سبيل المثال ُتسيطر
خبرة إقليمي ًة
على اهتمامات الكُتّ��اب الذين ال يملكون معرف ًة عميق ًة ،وال
ً
أو مجالي ًة ب��ارزة ،وهم يصلون م��ن وراء ذلك إلى نتائج شاس��عة مثل
التعليل بالفروقات الثقافية لمس��ائل العنف ولالفتقار إلى الديمقراطية،
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ولتهديدات هؤالء لطريقتنا في الحياة .وبالنسبة ألحوال النساء؛ فإنّ تلك
المقاربات الشعبوية يجري إكمالُها والتدليل عليها بالمذكرات المنشورة
شديدة،
معاناة
باإلنجليزية لعدة نس��اء عانَينَ في مجتمعاتهنّ اإلسالمية
ً
ً
يعرضن علينا تخل َُّف هذه المجتمعات وس��وء األح��وال ذات الطابع
ْ
وهنّ
القروس��طي! وهذه االنطباعات العامة المنشورة ُتستخدم لتبرير تشديد
إجراءات الهجرة إلى أوروبا والواليات المتحدة وكندا وأستراليا .والتأكيد
على الراديكاليات اإلس�لامية يخدم الهدفين :هدف عزل المسلمين من
جهة ،وهدف «إنقاذهم» من جه ٍة أ ُخ��رى من المتطرفين الموجودين في
أَوس��اطهم .كما يكون علينا أن نبذل المزيد من الجه��ود لإلجابة على
ُناس مشهورون في الدوائر اإلعالمية
هذه «البحوث» التي يكتبها أحياناً أ ٌ
والسياسية واالستراتيجية؟! هل نتابع دراس��اتنا دونما اهتمامٍ بما يقوله
هؤالء؟ في الواقع ال أملك إجاب ًة ش��افي ًة على هذه األم��ور ،وبخاص ٍة أنّ
تلك العروض تنش��ر على الخصوص أنّ معظم اإلسالميين معتدلون رغم
أنّ المتطرفي��ن يملكون ش��عبي ًة من نو ٍع ما .إنما تبق��ى الحقيقة أنّ هذا
م��ورس غالباً دونما فوائد ظاهرة .فلإلجاب��ة على هنتنغتون قيل
«الحل»
َ
كل اإلس�لاميين يرفضون القيم والممارس��ات الغربية.
غالباً :إنّه ليس ّ
ٍ
لبح��وث ميدانية حول تجنيد
ولكي نتجنب المقارب��ة الثقافية ،انصرفنا
يتم ذلك ،وما هي آراؤهم في
الش��بان في أوس��اط المتطرفين ،وكيف ّ
الح ّرة ،وما هي إمكانيات التغيير واإلصالح في تلك األَوساط.
االنتخابات ُ
واحدا متّ ِسقاً،
إنما ودون أن نالحظ نكون قد اعتبرنا اإلسالميين جسماً
ً
وب َّررنا دون أن نقصد المقاربة الثقافية القائلة :إنّ المسلمين يتشاركون
الفارق عندها في هل يش��كِّل
وأخالق��ي واحد .وينحصر
في عالمٍ قيم ٍي
ُ
ٍّ
تجاوز مقاربة
هؤالء وأولئك
ً
تهدي��دا للغرب أم ال .ولذا أرى من األفضل ُ
ٍ
وس ُبل ووسائل
«س��بيل الحياة» أو نهج العيش؛ لفتح األ ُ ُفق على مقاربات ُ
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حاولتُه في بعض دراس��اتي ـ فإنه
مختلف��ة .وإذا فعلْنا ذلك ـ وهو الذي ْ
تجاوز مصطلح «اإلس�لام السياسي» .وكما سبق القول ،فقد
ُ
يكون علينا ُ
فعلت ذلك في دراس�� ٍة لي ع��ن مظاهر وظواهر االحتج��اج في المجتمع
ُ
األردن��ي ،وعالئق الريف بالمدينة ،ومفهوم الس��لطة هناك ،واألش��كال
المختلفة للتدخل األجنبي ،وبالتالي األش��كال المختلفة الستعمال الرموز
اإلس�لامية لدى التيارات المتنوعة .وم��ع ذلك فإنني م��ا أزال أرى أنّ
الهَ ْجر الكامل لمقاربة «سبيل العيش» أو طريقة الحياة يبقى غير مب َّر ٍر
على إطالقه .إنّ علينا أن ننظر إلى هذه الجماعات اإلس�لامية مجموع ًة
ومنفردة ،وماذا تعتقد وتقول وتفعل .وبذلك نس��تطيع التمييز بينها على
ً
أس��اس ذلك ،ونتتبع األصول السوس��يولوجية واأليديولوجي��ة ،وبالتالي
نحدد ما يمكن ْ
وض ُع ُه تحت يافطة اإلس�لام السياسي .إنّ
نس��تطيع أن ّ
علينا أن نس��أل عن المعنى والدور للرموز والخطابات المختلفة ،ولماذا
ٍ
تلجأ ُ
سياس��ات ديني ٍة وتقوية في المجال
الحكومات العلمانية أيضاً إلى
ُ
المحلّي؟ ث��م ما هي األفكار والممارس��ات الدينية الس��ائدة في المدن
اندفعت
بح��وث وأعمالٌ ،وقد
كل هذه االتجاهات ،ظهرت
ٌ
واألحياء؟ ف��ي ّ
ُ
��بل جميعاً،
الس ُ
أيض��اً بتأثي ٍر منها في المس��لك ذا ِت��ه .فلنتابع في هذه ُ
الثقافي البحت ،والذي ما آتى أية ثمرات باس��تثناء
ولنتجنَّ��ب المنطلَ َق
َّ
الصوَر النمطية لتسويغ السياسات.
نشر ُ
ب ـ الكتابات العربية عن األحزاب والحركات اإلس�ل�امية  /عمرو
حمزاوي :ظهرت الدراس���ات األولى عن األفكار والح��ركات الدينية في
العال��م العربي بعد هزيمة الع��ام 1967م ،وتركزت عل��ى مصر ،وكتب
في ذلك أمث��ال صادق جالل العظ��م وعبد اهلل العروي وحس��ن حنفي،
وقد مضت في ثالثة اتجاهات :االتج���اه األول رأى فيها تحدياً للدولة
الوطنية وللعلمانية ولفكرة القومية العربية .واالتجاه الثاني و َّجه اتهاماً
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للس��لطات القائمة بأنها اس��تعانت بهذه األفكار والحركات والممارسات
لدعم شرعيتها في أزمنة األزمات .واالتجاه الثالث اعتبر أنّ البترودوالر
المتش��ددة لمواجهة أفكار
هو ال��ذي ّأدى إلى ظهور األف��كار الديني��ة
ِّ
وس��لطات وممارسات الحكّام واألنظمة االش��تراكيةّ .أما الموجة الثانية
من البحوث األكاديمية العربية عن الحركات اإلسالمية ،فقد ظهرت بعد
الثورة اإليرانية عام 1979م ومقتل الرئيس أنور الس��ادات عام 1981م.
وقد تميزت ه��ذه الموجة باس��تخدام مصطلحات اإلس�لامي واألُصولي
واإلس�لام السياس��ي ،وتراوحت ه��ذه التس��ميات بين تعلي��ل الظاهرة
تعبير ع��ن رفض الحداث��ة ،أو عودة إلى المفاهي��م «الصحيحة»
بأنها
ٌ
لإلس�لام .وبخالف الموجة األولى والتي قادها الفالسفة؛ فإنّ الموجة
تداخ َل فيها أساتذة العلوم السياسية واالجتماعية؛
الثانية من الدراسات
َ
ومن هؤالء الدارس المصري س��عد الدين إبراهيم والدارس الس��وداني
حيدر إبراهيم عليَ .ب ْي َد أنّ هؤالء ما قطع��وا مع أهل الموجة األولى في
جدي��دا لهذه الناحية،
قدموا
ً
التعليل وفي طرائ��ق المقاربة ،ولذلك ما ّ
قدم مطالع�� ًة متخصص ًة في
ربما باس��تثناء س��عد الدين إبراهيم الذي ّ
أيديولوجيات وسلوكات الجماعة اإلس�لامية وجماعة الجهاد .إنما بقيت
اللهجة العامة ـ كما س��بق القول ـ ُمعادي ًة لظاهرة اإلس�لام السياس��ي
دونما تفرق�� ٍة بين اإلخ��وان المس��لمين والجماعات الجهادي��ة ،وبذلك
��بل العيش» التي عرفتها البحوث
و«س ُ
فقد سادت مقاربة «نهج الحياة»ُ ،
الغربية .وأت��ت الموجة الثالثة والحالية المس��تمرة منذ النصف األول
من التس��عينات من القرن الماضي ،وقد ش��ارك فيها عشرات الباحثين
ٍ
دراسات ميدانية عن السلوك االنتخابي لإلسالميين
قدموا
الشباب الذين ّ
القائلين باالنتخابات ،وعن عالئق الجمهور بالتنظيم ،ونقد االنطباع بأنّ
الفئات الفقيرة هي األكثر والءً للتنظيمات ،وعن عالقة الجمهور بالرموز
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��د أنّ المقارب��ات الغربية حتى ف��ي الجانب
والش��خصيات الديني��ة؛ َب ْي َ
المرش��د للدارس��ين العرب .وما تزال الدراسات
الميداني ما تزال هي ُ
التقدم
أخيرا .إنما
عن الصوفية والسلفيين قليلة وإن ازداد االهتمام بها
ً
ّ
األبرز أنّ اللهجة العامة العدوانية تجاه اإلسالم السياسي قد زالت.
ج ـ تأ ُّمل اإلس�ل�اميين من بعيد  /بج��ورن أوالف أوتفيك :تحتاج
دراس��ات اإلس�لاميين في الغرب إلى االقتراب من موضوعها أكثر ،كما
تحتاج إلى قراءة الموضوع في الس��ياقات المحلية والقريبة ،وقد حصل
تقدم في المس��ألتين في العقدين األخيرين؛
ٌ
ظهرت الدرا�سات الأولى
لكن��ه م��ا كان كافي��اً ،كم��ا أنّ المناهج ما
عن الأفكار والحركات
تطورا ملحوظاً .وفي مرحل ٍة سابق ٍة من
تطورت
ً
الدينية في العالم العربي
العمل األكاديمي على اإلس�لاميين في الغرب،
بعد هزيمة العام 1967م،
كانت المسافة مضاعفة :فالباحثون كانوا يرون
وتركزت على م�صر
موضوع اإلس�لاميين مخالفاً لطبيعة األشياء،
�لا حقيقياً؛ ألن��ه يخرج على
وال يس��تح ُّق تأ ُّم ً
مقتضيات الحداثة والعصرية .والمس��افة األخرى كانت تتعلق بالمالءمة
المنهجية؛ إذ كان هؤالء الدارسون ال يملكون وضوحاً بشأن المنهج الذي
تقدم في المس��ألتين ،وبخاص ٍة في المس��ألة
باعه .وقد حدث
ينبغ��ي ّات ُ
ٌ
األولى؛ إذ أنّ األكاديميين اليوم يبتعدون عن األحكام الثقافية المسبقة،
جه��ودا ملحوظ ًة في استكش��اف الت�لاؤم المنهجي
كم��ا أنهم يبذل��ون
ً
قصور في نقطتي��ن :العمل على
لكن يبقى هن��اك
المعين عل��ى الفهمْ .
ٌ
ُ
الديناميات الداخلية للتنظيمات اإلسالمية ،والقصور اآلخر :عدم القدرة
أو االهتم��ام بالوصول إل��ى المصادر األصلية .ويؤدي ذل��ك إلى البقاء
على الس��طح ،من طريق تقس��يم هذه الحركات إلى محافظة متشددة،
تعقيدا وتركيباً .فعندما
وإصالحية ليبرالية ـ دونما اعتبا ٍر للواقع األكثر
ً
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انتخاب قي��اد ٍة جديد ٍة لإلخوان بمصر أواخر ع��ام 2009م ،اعتبر
جرى
ُ
الدارس��ون أنّ الجماعة تميل لالنس��حاب م��ن العمل السياس��ي العامّ؛
ألنّ القيادة الجديدة ش��ديدة المحافظة؛ لكنّ الوقائع التالية ما أثبتت
ع��زام التميمي
ش��يئاً من ذلك .ولذا فإنّ دراس�� ًة مثل تلك التي كتبها ّ
عن حماس بعنوان« :الفص��ول غير المكتوبة» ُتصب��ح أكثر أهمية؛ ألنها
ٍ
ٍ
ظاهرا.
النص المتش��دد والجامد
تعرض
ً
ظهرها ُّ
لنقاش��ات داخلي��ة ال ُي ُ
كثيرة
وقد أصبحت الم��ادة المعبّرة عن أفكار اإلس�لاميين وطموحاتهم
ً
وواسع ًة ،لكنّ العودة إليها قليل ٌة نسبياً ،ولذلك ما يزال الباحثون يعودون
ٍ
دراسات قديم ٍة باستمرار مثل دراس��ة ميتشل عن اإلخوان (الصادرة
إلى
مواد أصلية
في أواخر الس��تينات من الق��رن الماضي) العتمادها عل��ى ّ
وابتعادا ،فالمقابالت مع
وداخلية .ويبدو موضوع الجهاديين أكثر صعوب ًة
ً
المتداولة بينهم غير متوافرة في الغالب.
والمواد
أعالمهم غير متيسرة،
ّ
َ
أصروا عل��ى العودة إلى
إنما رغم ذلك؛ فهناك بين الدارس��ين
ٌ
ش��بان ّ
المادة األصلية ،وذلك مثل برنيار ليا ،وتوماس هيفهامر في النروج .وقد
كثيرا؛ ومن ضمن الثمرات التفرق��ة الدقيقة بين الجهاديين
أثمر ذلك
ً
واإلس�لاميين اآلخرين .ومن جه ٍة أ ُخرى فإنّ اإلسالميين ُيدرَسون بمعزل
عن مجتمعاتهم؛ إذ يهتم الدارس��ون بالموقف من الحكومات ،وبالموقف
من الغرب؛ لكنهم ال يهتمون بمواطن االنجذاب ومواطن النفور في تلك
المجتمعات .والواقع أنّ تقدماً حصل عندم��ا جرى النظر إلى الحركات
اإلسالمية بمنظور ومنهج الحركات االجتماعية ،وأنا أرى أنّ منهج النظر
كثيرا في مجال فهم وتقدير الحركات اإلسالمية.
هذا سوف يخدم
ً
د ـ المس���لمون العاديون ،القوة والمجال في الحياة اليومية /
تعد دراس��ات الش��رق األوس��ط من ضمن الـ Area Studies
برنا تورامّ :
ٍ
تفصيال وتنوع��اً مثل الحركات
تفرع��ات أكثر
التي تنفت��ح بدورها على
ً
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اإلس�لامية والجماعات الدينية والفاعلين االجتماعيين .ولذا فهي تجلب
إلى سياقها دارسين من تخصصات مختلفة ،إنما يغلب عليهم حتى اآلن:
اهتمامات ما تزال جانبية بما يمكن
التاريخ والعلوم السياس��ية .وهناك
ٌ
أن تقدمه الجغرافية والسوسيولوجيا والعلوم اإلنسانية في فهم الظواهر
اإلس�لامية الجدي��دة .لقد كان��ت البحوث ح��ول الحركات اإلس�لامية
كثيرة وبخاص ٍة م��ا تعلّق منها بمقدار ما ُتس��هم به تل��ك الحركات في
التنوي��ر والتقدم وحش��د الجمه��ور لذل��ك أو العكس .وه��ذا االهتمام
بتأثير الحركات اإلس�لامية في التقدم أو التأخر ،واالهتمام بصراعاتها
مع الدول واألنظمة ،ترك المجتمعات اإلس�لامية غير مدروس��ة .وأعني
بالمجتمعات اإلس�لامية أمري��ن :الحركات الدينية غي��ر المخطَّ ط لها،
والتي ليست لها مقاصد خارج أعمال وسلوكات الورع والتقوى ،وقد كان
له��ا تأثيرات كبيرة في التغيي��ر االجتماعي في العق��ود األخيرة .واألمر
اآلخر تأثي��رات الجغرافيا والتمدين في تصعي��د التوتر أو تخفيضه في
األوس��اط االجتماعي��ة المختلفة .لقد ُكت��ب الكثير عن ش��بكات الدعم
والتقاطع
المنظمة للتأثير االجتماعي ،وعن عالئ��ق الصراع
اإلس�لامية
َّ
ُ
بين تلك الش��بكات والمؤسس��ات الرسمية ومؤسس��ات وهيئات المجتمع
لكن هناك نوعٌ آخر ش��ديد الفعالية من النشاطات التي تتخل َُّل
المدنيْ .
الحياة اليومية وليس��ت له��ا مقاصد سياس��ية أو أيديولوجية وال ُتعادي
��د من التع ُّرض لها بالدراس��ة؛ ألنّها تفتح
صادمها .وال ُب َّ
األنظم��ة وال ُت ُ
ليس فقط على التقليد الباقي ،بل وعلى وجوه التجدد والنشاط والعالئق
بهيئات المجتمع المدني وليس باإلسالميين فقط .وعلى سبيل المثال فإنّ
ٍ
موضوعات مثل ِ
المثلية الجنسية ومثل حقوق المرأة ،لها حوامل اجتماعية
المنظمين .أو
تقليدية ومتجددة تزي��د أحياناً على ما لدى اإلس�لاميين
َّ
بعبار ٍة أ ُخرى إنّ التقليد والتجدد في المجتمعات العربية واإلس�لامية ال
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وحس��ب؛ بل له حاملون آخرون قد
يتعلق بالحركات اإلس�لامية
َّ
المنظمة ْ
تأثي��را أحياناً من أهل التنظيمات.
يكونون أكثر
ً
ولس��ت أعني بذلك أنّ
ُ
االجتماعي األَوسع ،بل ما ِ
أقص ُد ُه
الدارسين الغربيين يتجاهلون المحيط
َّ
فضال ع��ن الخلفية التاريخية ،ونهت ُّم
أنّنا نضع في التقديم في الغالب
ً
رك ُز على الحركات اإلس�لامية
أحياناً بالمحي��ط االجتماعي العامّ ،ثم نُ ّ
مهملين إلى ٍ
حد كبي ٍر الفاعلين االجتماعيين الذين ال يتقصدون بأفعالهم
محد ٌد مس��بقاً من
غرضاً سياس��ياً أو اقتصادياً معيناً ،وليس لهم موقف َّ
الغ��رب أو من الش��كل «الصحيح واألصيل» لإلس�لام .ه��ذا يعني أنه
قد تكون هن��اك مواقف ديني��ة واجتماعية عميقة في االجتماع البش��ري
المحصلة عن مواقف اإلس�لاميين في بعض المس��ائل مثل
ال تختلف في
ِّ
الموقف من حركات المرأة أو الموقف من السلطة أو الموقف من طرائق
اللباس .وهك��ذا فنحن محتاج��ون لتدقي ٍق أكبر ،ولتوس��يع اال ُ ُطر ووجوه
وي ِط ُّل األمران بعضهما
التأ ُّمل .فاإلثنوغرافيا مهمة ،وكذل��ك الجغرافياُ ،
على بعض هنا وال ُيطلاّ ن هناك .فمس��ألة غطاء الرأس لدى الطالبات
خاص ٌة في تركيبها وفي ِ
الحيَ ِل الس��تعمالها تتجاوز ُ
في تركيا له��ا دالل ٌة ّ
حد ٍ
بعيد القضايا الحزبية والسياس��ية .وهكذا فإنّ مس��ائل الحياة
إلى ٍّ
أدق
اليومية في المجتمعات اإلس�لامية المعاصرة تحتاج منا إلى عناي ٍة ّ
تلخيصها ب��أنّ هذا التص��رف أو الموقف هو
واهتمامٍ أكب��ر ،وال يمكن
ُ
علماني أو متعلمن واآلخر ديني أو إسالمي حزبي أو غير حزبي.
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فلسطين وأوروبا والذهاب
إلى األمم المتحدة
خالد الجندي ،وروري ميللر

■

�أ ــ ( خال��د الجن��دي) :فل�سطي��ن تذه��ب �إلى الأمم
المتحدة:

االس��تراتيجية الفلس��طينية الجدي��دة .يخطط
محم��ود عباس رئي��س الس��لطة الفلس��طينية
للذهاب إلى األُمم المتحدة في ش��هر س��بتمبر 2011
عضوا
ليطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
ً
كامل العضوي��ة في األُم��م المتحدة .وه��ذه الخطوة
تغيي��را راديكالياً ف��ي برنامج الس��لطة ومنظمة
تعد
ً
ّ
التحري��ر؛ ألنها تعن��ي أنه��ا ال تريد االس��تمرار في
مساعي مفاوضات الس�لام المضنية والعبثية ،وتريد
تجاوزها رأس��اً إلى الدولة .فعلى أثر فشل مفاوضات
ُ
الش��تاء الماض��ي ( ،)2010قام��ت منظم��ة التحرير
بزعام��ة عباس وفتح بحمل ٍة دولي�� ٍة للحصول على دعمٍ
■

ترجمتان عن مجلة.Foreign Affairs: Sep-Oct. 2011, PP. 8-13, 108-114 :
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عالمي يتيح لها التوج��ه إلى األمم المتحدة ومجل��س األمن إن اقتضى
ٍّ
األمر من أجل االعتراف بالدولة الفلس��طينية في ح��دود العام .1967
وتقول منظمة التحرير :إنه إذا فش��ل المسعى أمام مجلس األمن بسبب
الڤيتو األميركي المؤ َّكد؛ فإنّ المنظمة مس��تعدة للذهاب للجمعية العامة
لألمم المتحدة للغرض نفس��ه .فمن طريق أكثرية الثلثين أمام الجمعية
العامة تس��تطيع المنظمة الحصول على قرا ٍر غير ُملزم بالعضوية ،وهذا
أمر يت ُّم في الحاالت التي ال يتوافر فيه��ا اإلجماع بمجلس األمن ،ويراد
ٌ
الحفاظ على الس�لام والتعاون ،كما هو واجب المؤسس��ات الدولية في
مثل هذه الحالة .لق��د تجنبت منظمة التحرير هذا األمر من قبل ،وهي
تيح لها الحصول
تريد اآلن الحصول على أكثرية ف��ي الجمعية العامةُ ،ت ُ
على صف��ة «الدولة غير العضو» باألمم المتحدة ،مثل كوس��وفو وتايوان
ودولة الڤاتيكان .وقد أفادت الس��لطة الفلس��طينية في توجهها الجديد
مهمين :األول إعالن رئيس الوزراء س�لام فياض قبل عامين
من عاملين َّ
المؤسس��ية والدس��تورية خالل
عن مس��عى وخطة إلنجاز االس��تعدادات
َّ
عامين .وقد أعطى ذلك السلـطة الفلس��طينية لوناً وهدفاً واستراتيجية
حققت نتائج .والثاني التوجه إلعادة الوحدة بين غزة والضفة من خالل
التصالُ��ح مع حماس بع��د خصامٍ دامٍ عل��ى مدى أربع س��نوات .ومع أن
فضال عن أن ُتط َّب��ق؛ فإنها أثارت رفضاً من
نجز بعد،
ً
المصالحة ل��م ُت َ
يتم؛
جانب إسرائيل وتحفظات من جانب واشنطن؛ لكنّ التصالُح إن لم ّ
فإنّ مشروع الدولة يظ ُّل وهماً من األَوهام.
إنّ استراتيجية الرئيس عباس إلعال ٍن عن الدولة من األُمم المتحدة
ته��دد بصراع سياس��ي ودبلوماس��ي مع إس��رائيل ،وبخصوم�� ٍة علنية مع
ّ
الواليات المتحدة ،وربم��ا مع المجتمع الدولي .وق��د ذكر وزير الدفاع
اإلس��رائيلي إيهود باراك أنّ خط��وة عباس هي بمثابة تس��ونامي يجرف
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عملية الس�لام ،كما أنّ الرئيس أوباما أنذر الس��لطة الفلس��طينية بأنّ
مساعيها لنزع الش��رعية عن إسرائيل ستفش��ل! ويصر األميركيون وقوى
أوروبية كبرى على أنّ الدولة الفلس��طينية الموع��ودة ال ينبغي أن تقوم
التفاوض مع إس��رائيل .والواقع أنّ هذا التحرك من جانب
إلاّ من خالل
ُ
الس��لطة والمنظمة ما كان ينبغي أن يؤدي إل��ى مواجهة؛ فالذهاب إلى
األُمم المتح��دة ال يعني قيام الدولة ،وهناك من��ذ العام الماضي زهاء
الـ 120دولة اعترفت بدولة فلس��طين .وبحس��ب القوانين الدولية ،فإنّ
العناصر األربع��ة الالزمة لقي��ام أي دولة موجودةٌ في حالة فلس��طين:
أرض
فهناك
ش��عب فلس��طيني ،وهناك سلطة وطنية فلس��طينية ،وهناك ٌ
ٌ
تسيطر عليها تلك الس��لطة في الضفة وغزة .وهناك قدرة على الدخول
في عالقات مع الدول األخرى (من خالل منظمة التحرير)؛ َب ْي َد أنّ ذلك
كلَّه يبقى في النهاية رهناً بمجلس األم��ن ،ولذا فإنّ خطة الدولة تبقى
رمزي ًة أو شكلية.
إنّ استراتيجية منظمة التحرير والسلطة ما أتت من فراغ؛ بل جاءت
من المعاناة على مدى عقدين من الزمان من المفاوضات المتقطعة مع
إس��رائيل والواليات المتحدة ،والتي لم تجلب س�لاماً وال دولة؛ بل على
العكس من ذلك ،زاد االحتالل اإلس��رائيلي قوة ،وازدادت المستوطنات،
وجاء الس��ور الواقي ،وزاد عدد المعتقلين الفلسطينيين وضحايا الشعب
ومحاصرة .وهكذا فإنّ اعتزام عباس
الفلس��طيني ،وما تزال غزة
ً
فقيرة ُ
ناجم عن اليأس
وصحبه مصالحة حماس والذه��اب إلى األمم المتحدة
ٌ
من حصول أمرين :نجاح الواليات المتحدة في إقناع إس��رائيل بالسالم،
عاجزة عن ضبط األوض��اع بالضفة إذا بقي
واالقتناع بأنّ فتح س��تكون
ً
بكل م��ا طلب منهم :ضبط
الوضع على جموده .لقد قام الفلس��طينيون ّ
التفاوض.
األمن وإقامة المؤسسات ووضعها تحت الرقابة ،واالستمرار في
ُ
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وفي مقابل ذلك م��ا تمكنت الواليات المتحدة من إقناع إس��رائيل بأداء
وحل قضاي��ا الوضع النهائي،
التزاماته��ا فيما يتصل بإنه��اء االحتاللّ ،
شك أنّ خيبة أمل منظمة
واالتفاق على إقامة الدولتين المتجاورتين .وال َّ
التحرير والسلطة مستمرة منذ س��نوات؛ لكنها تزايدت وانفجرت خالل
رئاس��ة باراك أوبام��ا .كان��ت اإلدارة األميركية في البداي��ة ال تعارض
ش��هرا تجنب عباس العودة
لكن خالل 18
ً
الذهاب إلى األُمم المتحدة؛ ْ
إلى المفاوضات بدون تحديد مرجعية واضحة لعملية الس�لام ،وإيقاف
االستيطان .وقد خضعت منظمة التحرير نتيجة الضعف الشديد لضغوط
ٍ
لمفاوضات غير مباش��رة ،ثم في
الواليات المتحدة ،فوافقت على العودة
ٍ
مفاوضات مباشر ٍة ما أدت
سبتمپر عام  2010دخلت لمدة أس��بوعين في
إلى نتيج ٍة ،فانس��حبت منها ،فقد فش��لت إدارة أوباما في إقناع حكومة
إس��رائيل حتى بوقف جزئي لالس��تيطان ،وتراجعت ع��ن وعودها بذلك؛
بل إنها في فبراير عام  2011اس��تخدمت حقّ الڤيت��و في مجلس األمن
في مواجهة ش��كوى السلطة من االس��تيطان .وهكذا ثبت لعباس وسلطته
أنّ الواليات المتحدة ليس��ت على اس��تعداد لممارس��ة أدن��ى الضغوط
على إس��رائيل ،وليس��ت على اس��تعداد لالس��تجابة الحتياجات السلطة
أمام ش��عبها .وهكذا أعلن المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في شهر
مارس عام  2011أنّ السياس��ات التي كانت متبع ًة إزاء عملية الس�لام
وصلت إل��ى نهاياتها .وحدثت الخط��وة الثانية من جانب الس��لطة بعد
قطع المفاوضاتّ ،إبان حدوث الربيع العربي ،وس��قوط الرئيس حس��ني
أحست السلطة بتضاؤل ش��رعيتها مع ذهاب حليفها األقوى.
مبارك .فقد ّ
والبرلم��ان الفلس��طيني ما اجتمع من��ذ العام  ،2007كم��ا أنّ صحيفة
قدمت تنازالت
الغارديان وقناة الجزيرة نشرتا وثائق مفادها أنّ السلطة ّ
كثيرة إلسرائيل دون جدوى .ومع انتشار موجات الربيع العربي ،وتصاعد
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اهل الرأي العام.
التذمر الفلسطيني ما عاد بوسع المنظمة والسلطة َت َج ُ
كان المطلب الفلسطيني الش��عبي الرئيس االتجاه للمصالحة مع حماس
إلنهاء االنقس��ام ،والتمكين من الخروج من االحتالل .وقد س��ادت تلك
الدعوة في الشارع بالضفة الغربية ،ولذلك أقبل عبّاس بإشراف السلطة
المصرية الجديدة عل��ى التصالح مع حماس ،رغم إدراكه أنّ الكونغرس
األميركي قد يقطع المس��اعدات ،كما أنه ربما عانى من مقاطع ٍة دولية،
وربما ما كان اتف��اق المصالحة ُمعيناً في التوجه إل��ى األُمم المتحدة،
استمر االنقسام.
أقل صدقي ًة إذا
لكنّ الذهاب إليها يكون ّ
ّ
فس��ر بعض المراقبين اتجاه الفلسطينيين
وهكذا ثبت لعبا�س و�سلطته
ّ
� ّأن �أميركا لي�ست على ا�ستعداد
إلى األُمم المتحدة بأنه محاول ٌة للحصول على
لممار�سة �أدنى ال�ضغوط على
اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة أو
�إ�سرائيل ،ولي�ست على ا�ستعداد
أنه ع��ودةٌ عن االعتراف بإس��رائيل .وهذا كله
لال�ستجابة الحتياجات
ال�سلطة �أمام �شعبها
غير صحيح؛ بل إنه ما كان المس��ار المفضل
لمنظمة التحري��ر؛ فالواقع أنّ عباس��اً و َفتْ ًحا
كانا يفض�لان مفاوضات جدية مع إس��رائيل
عل��ى االتفاق مع حم��اس؛ إذ إنّه بخالف ش��رعية حم��اس القائمة على
المقاومة ،فإنّ ش��رعية فتح قائمة على الوعد بالحصول على الدولة من
خالل عملية الس�لام؛ َب ْي َد أنّ الفش��ل المس��تمر في الحصول على شيء
من خالل التفاوض أيام أوباما دفع المنظم��ة لالندفاع في هذا التو ُّجه
وكس��ب بعض المنافذ من الواليات المتحدة وإسرائيل.
من أجل الضغط ْ
فقبول عضوية فلسطين باألُمم المتحدة سوف يحوّل النزاع إلى نزا ٍع بين
دولتين تعتدي إحداهما على األُخرى ،كما أنه س��يفتح المجال للش��كوى
في المنظمات الدولية األُخرى مثل مجلس حقوق اإلنسان ومحكمة العدل
الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .والمعروف أنّ العضوية الكاملة لن
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تكون ُمتاح ًة لدولة فلس��طين؛ لك��نّ المأمول نقل النزاع إلى المس��توى
الدولي ،وجعل مسألة حدود عام  1967مسأل ًة دولية .وقد وعدت دولتان
مثل فرنسا وإسبانيا المنظمة بالموافقة على اللجوء إلى األُمم المتحدة،
تقرير للبنك
��د المفاوضات حتى س��بتمبر  .2011وقد ذك��ر
إن لم َت ُع ْ
ٌ
الدولي في س��بتمبر عام  2010أنّ فلس��طين صارت في موق ٍف يس��مح
الدولي
لها بإقام��ة الدولة .وألنّ األمن ما يزال متحققاً؛ ف��إنّ المجتمع
َّ
يس��تطيع أن يتجاوز عدم توا ُفر بعض الش��روط مثل غياب المؤسس��ات
التشريعية ،وضعف مؤسسات المحاسبة والمراقبة .وبذلك ال تعود العقبة
بين الفلس��طينيين والدولة غير االحتالل اإلسرائيلي .ثم إنه منذ انتشار
الربيع العربي وحركاته ،ما عاد عباس يرى ضماناً لش��رعيته إلاّ الرأي
العام الفلسطيني ،ثم إنّ حماساً بداخل صف المصالحة يمكن أن تكون
أكثر انضباطاً منها خارجه .وقد تجن��ب عباس في اتفاق المصالحة ك َّل
ما يمكن أن يمنع الع��ودة إلى المفاوضات .ولذا فإنّ عباس��اً يعتقد أنه
ما يزال ضمن إمكانية العودة للمفاوضات ،ورهان المنظمة على الوحدة
واألمم المتحدة المقصود بـه تحس��ين الموقع تجاه إس��رائيل والواليات
المتحدة .المراد إذن ـ في نظر عباس ومساعديه على األقل ـ هو تسوية
الملعب وتحس��ينه ولي��س مغادرته .وباس��تمرار يذكر الفلس��طينيون أنّ
يفضلون الحصول
الذهاب لألُمم المتحدة ه��و خيارهم األخير ،وأنه��م ّ
على الدولة من طريق التفاوض.
إنّ التح��دي الرئي��س الذي يواجه عباس��اً وصحب��ه ال يأتي من
أوس��اط ش��باب فتح ،وال من أَوس��اط حماس؛ بل من أَوساط الجيل
الفلسطيني الجديد الذي يريد الخالص من الجيل القديم ُكلّه؛ ففي
نظر الجيل الجديد م��ا عادت المنظمة تمثّل الث��ورة على االحتالل؛
بل إنها من مخلَّفات النظام العربي القديم .وما انطلقت التظاهرات
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الفلس��طينية على المدى األَوس��ع مثل البلدان العربية األُخرى ،لكن
إش��ارات دال�� ٌة في التح��ركات ضد الج��دار الع��ازل ،وضد
هناك
ٌ
المس��توطنات؛ إذ قد تتجه التحركات قريباً ضد الس��لطة ،كما ضد
جديد يق��ول :إن األولوية لي��س للدولة بل
منطق
االحت�لال .فهناك
ٌ
ٌ
للحرية ،ولي��س للمفاوضات بل للحقوق .وهكذا ف��إنّ تو ُّجه المنظمة
إل��ى األُمم المتحدة هو ـ في ٍ
جزء منه ـ نتيج��ة هذه المخاوف .وقد
قال صائ��ب عريقات ـ كبي��ر المفاوضين الفلس��طينيين مرة ـ  :إننا
نذهب إلى األُم��م المتحدة حتى ال يق��ال :إننا فش��لْنا .إنّ الذهاب
إلى األمم المتحدة لن ُيزيل االحت�لال ولن يقيم الدولة؛ لكنه يتيح
حل الدولتين مطروحاً ،بعد أن تهددته المستوطنات المتكاثرة
إبقاء ّ
وتضاعف نقاط التفتيش والمراقبة.
والمتوس��عة ،ومصادرة األراضي،
ُ
وهذه الدوافع هي التي تقف وراء التردد في إصالح منظمة التحرير،
بإدخال حماس وجهات أ ُخرى إليها.
يذهب الفلس��طينيون إذن إلى مجلس األمن ،فالجمعي��ة العامة في
ٍ
اعتراف بدول ٍة في حدود عام .1967
شهر سبتمپر  ،2011للحصول على
ٍ
أهمها
ومن غير المر َّج��ح أن ينجحوا في تحركهم هذا ألس��بابٍ مختلفة ّ
الفيتو األميركي .إنما من المؤ َّكد ـ أياً تك��ن نتائج هذا التحرك ـ أنهم
لن يع��ودوا إلى مفاوض��ات عملية الس�لام القديمة .وه��م يبدون اآلن
عد التوجه
مكتئبين ومتوتري��ن؛ لكنهم غي��ر انتحاريين ،وقد ال يمك��ن ّ
ثمارا ملحوظة .فللمرة األولى منذ
إلى األمم المتحدة نجاح��اً؛ لكنه آتى
ً
ٍ
س��نوات يبادرون هم إلى وضع جدول األعمال ،وليس الواليات المتحدة
أو إس��رائيل .فما كان أوباما ليعلن في مطلع عام  2011أنّ حدود الـ 67
هي حدود الدولة الفلس��طينية لوال إدراكه أنّ الفلسطينيين متجهون إلى
تعاطفاً وتقوية للش��رعية في
األمم المتحدة .ثم إنّ هذا التحرك أحدث ُ
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أوس��اط الفلس��طينيين ،وإن يكن ذلك مؤقتاً .وقد حصل الفلس��طينيون
على تأييد الجامعة العربي��ة ،والحكومة المصرية الجدي��دة ،والمملكة
شك في طياتها مخاطر؛
العربية السعودية .إنّ هذه المحاولة تحمل وال ّ
إذ ليس من المعروف كيف سيس��لك الفلس��طينيون إذا فشلوا في األُمم
المتحدة ،وقد تح��دث معاونو عباس عن عدة إمكاني��ات :مثل المطالبة
حل الس��لطة
بوضع األراضي الفلس��طينية تحت الحماية الدولية ،ومثل ّ
الفلس��طينية ،ومثل اإلعالن عن أنّ األراضي الفلس��طينية ما تزال تحت
االحتالل ،وعلى إس��رائيل مس��ؤوليات الس��لطة المحتلة .إنم��ا ألنّ هذه
التماس��ك
االحتماالت بقي��ت غامضة المنحى؛ ف��إنّ هذا يدلُّ على عدم
ُ
في األجندة الفلسطينية المستقبلية .والتحدي اآلخر اندالع الخصومة مع
إس��رائيل والواليات المتحدة س��واء قبل الذهاب لألُمم المتحدة أو بعد
ذلك .وقد قال الكونغرس األميركي من قبل :إنه س��يقطع المس��اعدات
عن الس��لطة إذا تصالحت مع حم��اس ،أو ذهبت إل��ى األُمم المتحدة،
بضم بعض األراضي بالضفة الغربية ،وبإلغاء
ّ
وهدد مسؤولون إسرائيليون ّ
االتفاقيات القائمة مع الس��لطة ،وتستطيع إس��رائيل إفشال االتفاق بين
جر حماس إلى مواجه ٍة جديدة .ثم إنّ
فتح وحماس أو تعطيله من طريق ّ
القادة الفلسطينيين ما قالوا ماذا س��يفعلون إذا اندلع العنف من جديد
بعد األُمم المتح��دة ،أو إذا نفّذ األميركيون واإلس��رائيليون تهديداتهم.
والتحدي الثال��ث أو الرابع أنّ خطوة المنظمة س��وف ترفع من توقُّعات
الفلس��طينيين ،فإذا فش��لت المبادرة فإنّ ش��رعية المنظمة س��وف تقع
أكثر تحت التهديد ،وس��يعتقد فلس��طينيون كثيرون ـ مع فش��ل الخطوة
وسيؤدي التوتر الناجم عن
الس��لمي لم َي ُع ْد ممكناً،
الجديدة ـ أنّ الح َّل
َّ
ّ
ٍ
هذا اإلدراك إلى
تحشيد يشبه تحشدات الربيع العربي ،وقد يؤدي أيضاً
إلى اندالع العنف وصعود المتطرفين.
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ٍ
تحديات للمنظمة والس��لطة ـ
على أنّ هذه المبادرة ـ التي تتضمن
ٍ
تحديات للواليات المتحدة وإلسرائيل؛ فهزيمة الفلسطينيين
تحمل أيضاً
انتصارا ألميركا وإسرائيل؛
في األُمم المتحدة ستبدو في المدى القصير
ً
عدت
لكنّ ذل��ك غير صحيح ف��ي
المدي ْين :المتوس��ط والطوي��ل؛ فقد ّ
َ
خاص ًة لها ،وليس من الحكمة في شيء
واشنطن ح َّل الدولتين سياس��ي ًة ّ
أن تتص��دى هي بنفس��ها لهذا الخي��ار ،في هذه اللحظة الحاس��مة في
التاريخ والحاضر العربي .إنّ ذلك س��يتهدد موقعه��ا في العالم الدولي
الع ْزلة
والعربي .وستغامر إسرائيل بالمزيد من ُ
�إنّ التحدي الرئي�س الذي
إذا لجأت لخيارات الضم وإلغ��اء االتفاقيات
يواجه عبا�س ًا و�صحبه
المعقودة؛ ذلك أنّ هذه اإلجراءات سوف تد ِّمر
ال ي�أتي من �أو�ساط �شباب
فتح ،وال من �أَو�ساط
السلطة الفلسطينية ،وستعجز إسرائيل عن أن
حما�س؛ بل من �أَو�ساط
تكون دول�� ًة يهودي�� ًة أو ديمقراطية .ومن جه ٍة
الجيل الفل�سطيني الجديد
قدمت
أ ُخرى فإنّ الوالي��ات المتح��دة ـ التي ّ
ٍ
ومبادرات في الس��نوات الماضية ـ
عدة أفكا ٍر
ال تس��تطيع اآلن أن تتخلَّى عنها دون بدائل؛ ذلك أن التخلّي سوف يعني
حل الدولتين أدراج الرياح .وهكذا
انهيار السلطة الفلس��طينية ،وذهاب ّ
فبد ًال من أن ترى وش��نطن في المصالحة مع حم��اس ،واالتجاه لألمم
تهديدا لسياس��اتها ،يكون عليه��ا اس��تخدامهما للتقدم بح ٍّل
المتح��دة،
ً
الحل
للنزاع الذي طال أ َ َم ُده .ال بد من سياس�� ٍة قوي ٍة تس��تعين بمريدي
ّ
اإلقليميين ـ مثل األردن ومصر والسعودية ـ تس��تهدف إنهاء هذا النزاع
بالش��مولية والعزيم��ة الضروريتين .وال ح�� َّل من هذا الن��وع إلاّ بإنهاء
محددة .ال بديل عن ح ٍل في المدى
االحتالل ،وإقامة الدولة في مواعيد َّ
ِ
والالسلْم
المنظور ،أو تنشب الحروب واالضطرابات؛ ألنّ زمن الالحرب
قد انقضى إلى غير رجعة.
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ب ــ (روري ميللر) :م�شكلة فل�سطين الأوروبية:

وس��ط هذا الخمود في مسار العملية الس��لمية يكون من الضروري
الق��ول :إنّ الرئيس األميركي ب��اراك أوباما يتحمل الج��زء األكبر من
جدا عندما قال في مطلع واليته:
المس��ؤولية؛ فاإلس��رائيليون انزعجوا ً
إنّ على إس��رائيل تجميد االس��تيطان ،ثم عندما قال ف��ي مايو :2011
إنّ حدود الدولة الفلس��طينية ه��ي حدود العام  .1967والفلس��طينيون
بحل الدولتين ،كما وعد
منزعجون ً
جدا من أنّ أوباما وعد في القاهرة ّ
بإيقاف المستوطنات ،وما حصل ش��يء ٌ من ذلك .وذهاب محمود عباس
منزعج مما
لمصالحة حم��اس وإلى األُمم المتح��دةُ ،يظهران كم ه��و
ٌ
صار إلي��ه األمر مع الرئي��س األميركي الواعد .وبالنظ��ر لهذا المأزق
طالب أوروبا بالتدخُّل .فقد قال عمرو موسى
الحاصل؛ فإنّ أطرافاً ً
عدة ُت ُ
األمين العام الس��ابق للجامع��ة العربية :إنّ على أوروب��ا أن تأخذ على
عاتقها مس��ؤولية عملية الس�لام ،كما أنّ الملك عبد اهلل الثاني طلب
م��ن األوروبيين التدخ��ل إلزالة العقب��ات من أمام عملية الس�لام .وال
ٍ
اس��تحثاث وتش��جيع؛ فقد ذكر
يحتاج األوروبيون من هذه الناحية إلى
وزيرا خارجية فرنس��ا وإس��بانيا قبل عام أنّ على أوروبا التدخل؛ ألنها
صديق ٌة للطرفين ،وألنّ ْأمنها القوم��ي يحتاج لذلكَ .ب ْي َد أنه ال االتحاد
األوروبي ،وال أ ٌّي م��ن أعضائه قادر على القيام به��ذه المهمة؛ فأوروبا
سوف تظل وراء الواليات المتحدة بهذا السياق ،أياً يكن نجاح الرئيس
األميركي في الموضوع أو عدم نجاحه .والذي أراه أنه بد ًال من التدخل
ال��ذي لن يفي��د ،يكون عل��ى أوروبا االس��تمرار في قي��ادة عملية دعم
السلطة الفلس��طينية لبناء دولتها العتيدة ومؤسس��اتها الراعية .وبهذا
المعنى سيكون اإلسهام األوروبي أكثر جدي ًة وفائدة .فالح ُّل القائم على
الدولتي��ن في نظر خافيير س��والنا قبل عامين حيو ٌّي ألم��ن أوروبا .ثم
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المصدر الرئيس للشرق األوس��ط ،وهي تتلقّى من هناك
إنّ أوروبا هي
ِّ
الطاق��ة .ويعلم األوروبي��ون أنّ اس��تمرار النزاع أو تفا ُقمه س��يزيد من
ثوران المس��لمين بالداخل األوروبي .وهذا هو رأ ْي المستشارة األلمانية
ميركل في حدي ٍث لها م��ع نتنياهو في العام الماض��ي .ولذلك ما كان
غريباً أن تقول المس��ؤولة عن السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي:
إ ِّن ح َّل النزاع الفلس��طيني /اإلسرائيلي هو أولوي ٌة اس��تراتيجي ٌة ألوروبا؛
فهذا الح ُّل هو الذي يؤ ِّمنُ االس��تقرار في المنطقة ،ولذلك فقد بادرت
الدول األوروبية الكبرى لطرح ع��دة إمكانيات ومبادرات لتحريك عملية
الس�لام .وما بقيت تصريحات األوروبيين مجرد أقوال ،بل منذ اتفاقية
مليارا ونصف المليار
أوسلو عام  1993دفعت أوروبا للسلطة الفلسطينية
ً
دوالر ،وهذا يش��كّل أكثر من  %50من احتياجات السلطة الفلسطينية.
وفي الع��ام  2010دفع االتحاد األوروبي لس�لام في��اض رئيس الوزراء
الفلس��طيني ـ لتمويل خططه في بناء مؤسس��ات الدولة العتيدة ـ 430
مليون دوالر ،في حين دفع��ت الواليات المتح��دة  200مليون ،واليابان
 100مليون .وقد ص��ارت أوروبا الش��ريك التجاري الرئيس إلس��رائيل
صدرت إسرائيل إلى أوروبا ما مقداره  30بليون
أيضاً .ففي العام َّ 2009
دوالر .إنما رغم هذا الدعم الكبير للسلطة الفلسطينية وإلسرائيل؛ فإنّ
أوروبا ما استطاعت ممارسة أي تأثي ٍر سياسي إيجابي في عملية السالم.
أمر يثير قلق األط��راف األوروبية .فالدول األوروبية الـ  27مقتنعة
وهذا ٌ
حل النزاع في الش��رق األوس��ط؛ لكنّ ه��ذا االتفاق ال يتعدى
بضرورة ّ
العموميات؛ إذ هم مختلفون في أمو ٍر كثيرة .وعلى سبـيل المثال ما دعم
األوروبيون الخطط الفرنس��ية لتنظيم محادثات إسرائيلية  /فلسطينية،
قائدة في المجال الشرق أوسطي .على أنّ المشكلة
حتى ال تصبح فرنسا
ً
الرئيسة في هذا األمر أنّ األوروبيين ما اس��تطاعوا إقناع الفلسطينيين
413

اإلسالم والعالم

واإلسرائيليين بأنهم يس��تطيعون أن يكونوا أفضل من الواليات المتحدة
في هذا المجال .فمن وجهة نظر إس��رائيل ال تملك بروكس��ل ما يمكن
مقارنته بما تملكه الواليات المتحدة؛ فقد رأى اإلس��رائيليون تقليدياً أنّ
أميركا حامي ٌة لهم ،وهذا ما ال يس��تطيع األوروبيون ا ِّدعاءه .ففي فبراير
الماضي على س��بيل المثال صوَّتت إدارة أوباما ف��ي مجلس األمن ضد
وأخيرا فإنّ إدارة أوباما
الش��كوى الفلس��طينية من أجل المس��توطنات.
ً
أعلنت عن معارضته��ا لتو ُّجه الفلس��طينيين إلى األُم��م المتحدة ،وقد
حصل ذلك في المرتين رغم التوتر المستمر بين أوباما ونتنياهو ،وهذا
ما ال يس��تطيع األوروبيون االدعاء أنهم قاموا بما يماثله .وكان الجنرال
ديغول على مش��ارف حرب ع��ام  1967قد أعلن انحي��ازه إلى العرب،
وهجر الصداقة التقليدية بين فرنس��ا وإس��رائيل .ثم إنّ إسرائيل تظل
قلق ًة من صعود نزعات العداء للس��امية في أوروبا ،وضآلة الحساس��ية
األوروبية تجاه ذلك .وهذا رغم الميزان التجاري الكبير ،وتظل أوروبا
ضعيف ًة لدى الس��لطة الفلسطينية أيضاً؛ فالفلس��طينيون يعرفون ـ رغم
إعالن األوروبيين عن دعمهم لمطالبه��م ـ أنّ الواليات المتحدة وحدها
هي التي تستطيع الضغط على إسرائيل.
فما الذي ينبغ��ي أن يفعل��ه األوروبيون لدعم عملية الس�لام بين
الطرفين ،والت��ي أعلن وزير الخارجي��ة البريطاني أنه��ا من األهمية
بحيث ال ينبغي السماح بأن تتراجع أو تفشل؟ عليهم أو ًال أن يكفُّوا عن
االنزعاج من التحرك األميركي في العملية السلمية؛ ألنه ضرورةٌ ُقصوى
لس��ائر األطراف .وعليهم أن يدفعوا دو ًال أ ُخرى للدخ��ول في العملية.
س��دوا الطريق على
فهن��اك ما ي��دل عل��ى أنّ األوروبيين ه��م الذين ُّ
التدخُّلين البرازيلي والقَ َطري دون دا ٍع وال س��بب غير أنهم ال يريدون
أن يتدخل اآلخ��رون في منطق�� ٍة يعتبرونها منطقتهم ه��م .والواقع أنّ
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األجدى ـ بد ًال من البحث عن دو ٍر سياس ٍي ألوروبا في الشرق األوسط ـ
اإلقبال على مساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته؛ وبخاص ٍة أن
كثيرا م��ن إمكانيات الدعم النقدي.
حدت
األزم��ة النقدية عام َّ 2008
ً
وهكذا فإ َّن أوروبا مه َّيئة للعب دور اس��تراتيجي ل��ه جوانبه االقتصادية
والعمراني��ة ،إنم��ا ال بد من ت��رك اآلراء المس��بقة جانب��اً ،والتوجه
بس��رعة باتجاه بناء الدولة المس��تقلة لجميع أبنائها ،وفي هذا الشأن
ف��إنّ المس��اعدات األوروبية تركت بصماتها على مش��روعات الس��لطة
الفلس��طينية ،وينبغي االس��تمرار فيها ،حتى لو كان ذلك دون اقترا ٍن
فعال.
بدو ٍر
ٍّ
سياسي ّ
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مجلة ت�صدر عن وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية في �سلطنة ُعمان وتهدف �إلى
تحقيق الغايات التالية:
1ــ 1تر�سيخ الإ�سالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر.
2ــ �2إع���ادة االعتبار لالجته���اد بو�صفه م�س�ألة حيوية في الفكر الإ�سالمي من �أجل
تجديد ذاته في مواجهة الع�صر ومتغيراته.
3ــ 3العمل على �إ�صالح مواطن الخلل في الفكر الإ�سالمي وفتح المجال لت�صورات
�إ�سالمية ت�صدر عن وحدانية ال ت�شوبها �شائبة ،وت�سعى لتج�سيد ر�ؤى م�ستنيرة،
بعيد ًا عن التع�صب.
قواعد الن�شر

) في المقاالت الت���ي تن�شرها المو�ضوعية واالهتمام
•تتوخ���ى مجلة (
عل���ى حد �س���واء بر�ؤية فاهم���ة للق�ضايا الح�ضاري���ة الإ�سالمي���ة ,ولمقت�ضيات
الموقف العربي والإ�سالمي الحا�ضر.
•ي�شت ��رط في البح ��ث �أن ال يزيد حجمه على ع�ش ��رة �آالف كلمة ،و�أن ال يكون
من�شور ًا من قبل.
•ت�شترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات الأجنبية الح ّية �أن تكون خا�صة
بها ,ولم تن�شر من قبل.
•يخ�ضع ترتيب مواد المجلة عند الن�شر العتبارات فنية مح�ضة ،ال عالقة لها
بقيمة الدرا�سة �أو بمكانة �صاحبها.
•الأبح���اث الت���ي تُر�سل �إلى المجلة ال تُعاد �إلى �صاحبه���اُ ،ن�شرت �أم لم تُن�شر،
والمجلة لي�ست ملزمة ب�إي�ضاح �أ�سباب عدم ن�شرها.
•يعطى �صاحب البحث المن�شور مكاف�أة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.
) من بحوث يع ّبر عن وجهة نظ���ر �أ�صحابها ،وال يمثل
•م���ا تن�ش���ره (
وجهة نظر (
) �أو الجهة التي ت�صدر عنها ،بال�ضرورة.
•تر�س���ل البحوث �إلى عن���وان المجلة مطبوعة على ق���ر�ص �أو �إلى بريد المجلة
الإلكتروني .مت�ضمن ًا التعريف بالمر�سل وعنوانه.

المحـور

الجغرافيا التاريخية للبحر األحمر
قبل اإلسالم
«القرن السادس الميالدي»

حاتم الطحاوي

■

أفاض كل من الجغرافي اليوناني أجاثارخيدس
 Agatharchidesف��ي القرن الثاني قبل الميالد،
وس��ترابون  63/64( Straboق.م ـ 24م) ،ثم المجهول
صاحب كت��اب الط��واف ح��ول البح��ر األريتيري في
القرن األول للمي�لاد ،ومعاصره بلين��ي األكبر Pliny
 23( the Elderـ 79م) ،وحت��ى بطلمي��وس الجغراف��ي
 90( Ptolemyـ 168م) ف��ي الحديث عن البحر األحمر
وجغرافيته.
وكان م��ن الطبيع��ي بالنس��بة لبيزنط��ة ـ وريثة
الت��راث الكالس��يكي القدي��م ـ أن يتواص��ل اهتم��ام
مؤرخيه��ا وجغرافييها أيض��اً بالبحر األحم��ر؛ غير أن
واحدا يتناوله
عمال
المصادر البيزنطية لم تخلف لنا
ً
ً
قبل اإلسالم بشكل مباشر .مما يجعلنا نتلمس معلوماتنا
■ باحث وأكاديمي من مصر.
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عب��ر ثناي��ا كتاب��ات أميان��وس ماركيلليني��وس ،Ammianus Marcellinus
وماركيانوس  Marcianusمن القرن الرابع الميالدي ،ثم ستيفان البيزنطي
عما كتبه كوزماس المالح الهندي Cosmas
،Stephan of Byzantium
فضال َّ
ً
 ،Indicopleusteusوبروكوبي��وس  ،Procopiusوحن��ا ماالالس John Malalas
من القرن السادس الميالدي ،مع بعض المصادر األخرى المعاصرة.
وفي البداية يجب أن نذكر نبذة جغرافية بسيطة عن البحر األحمر
ومعبرا مالحي��اً بين قارتي أفريقيا وآس��يا،
الذي يش��كل منطقة وص��ل
ً
وتس��ود الرياح الشمالية والش��مالية الش��رقية في الجزء الشمالي منه
حتى عرض  19شما ًال ،وكذلك في الجزء األوسط ما بين خطي  14ـ 16
ش��ما ًال ،ويالحظ أن الرياح تكون متغيرة؛ بينما تس��ود الرياح الشرقية
والجنوبية الش��رقية ف��ي جزئه الجنوبي .وتقس��م الحواج��ز المرجانية
وتعد
بامتداداتها البحر األحمر إلى قناة وس��طى ،وقناتين س��احليتينُّ .
القناة الممتدة إلى الساحل األفريقي أكثر ضيقاً من مثيلتها على الجانب
اآلسيوي .وتتخلل تلك الحواجز فتحات عميقة تسمح بإبحار السفن.
والحقيق��ة أن البحر األحمر قد احتل مكان��ة مهمة لدى الحضارات
القديمة واألم��م المجاورة له ،فقد أطلق الفراعنة عليه اس��م «األخضر
الهائ��ل»  .M-W KDWعل��ى حين ورد في كت��اب العه��د القديم تحت
اسم «يم س��وف» .Yam Sofكما عنت كلمة ُس��وف بالعبرية أيضاً «نبات
الب��ردي» ،وهو ما جعل البعض يرى أن البح��ر األحمر إنما هو تحريف
لكلمة ( Reed Seaبحيرة البردي) التي ورد ذكرها في الوثائق المصرية
القديمة التي ترجع إلى القرن الثالث قبل الميالد.
بينما أس��ماه اليونانيون والرومان البحر األريتيري  Erytraeanبفضل
لون مياهه الحمراء بعيد انعكاس أش��عة الشمس عليها ،أو بسبب جباله
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التي أصبحت حمراء بفضل الشمس الحارقة .وال بد أن نتذكر أن تسمية
البح��ر األريتيري لم يكن يقص��د بها البحر األحم��ر الحالي فقط؛ بل
أيضا المنطقة البحرية ش��مالي المحيط الهندي وجنوبي شبه الجزيرة
العربية باإلضافة إلى الخليج الفارس��ي .ولهذا فإننا نجد بليني يش��ير
إلى انقسام البحر األريتيري إلى خليجين :األول في الشرق وهو الخليج
الفارس��ي ،واآلخر ف��ي الغرب ويس��ميه الخلي��ج العربي؛ بينما يس��مى
المحيط الهندي الذي يتدفق الخليجان من��ه بحر عزانيا .Azanian Sea
كما تراوحت المص��ادر التاريخية البيزنطية في تس��مية البحر األحمر
بالخليج العربي  Sinus Arabicusأو بالبحر الهندي أيضاً.
وتذك��ر المص��ادر الرومانية انقس��ام البح��ر األحمر ش��ما ًال إلى
خليجين هما خليج هيروبوليس ( Heroopolisالسويس) ،وخليج إيلة Elani
(العقبة) .وكان الجغرافي أجاثارخيدس قد أش��ار منذ القرن الثاني قبل
الميالد إلى دور الملوك البطالمة في تدشين المالحة في خليج العقبة،
األمر الذي جعله صالحاً أمام الرحالت التجارية البحرية .وهو ما جعل
المصادر البيزنطية تش��ير إليه فيما بع��د ،وإلى مدين��ة العقبة Aelas
ودورها التجاري بوصفها قريبة من مدينة غزة ش��ما ًال ،وش��به الجزيرة
العربية الصخرية  Arabia Petraiaشرقاً.
ولدى وصفه للساحل الغربي للبحر األحمر في مصر ،أشار سترابون
من قبل أنه عند اإلبحار م��ن مدينة هيرون  Heroonpolisباتجاه الجنوب
نحو منطقة سكان الكهوف  Troglodyticيمكن للمرء أن يصل إلى موانئ
 Philoteraوأرس��نيوى  ،Arsinoeث��م إل��ى ميناء مي��وس هرموس Myous
 Hormusالذي عرف أيضاً بميناء أفروديت  ،Aphroditeقبل أن يصل إلى
ميناء مدينة برينيقي  ،Breniceومن بعده إلى ميناء بطلمية .Ptolemais
57

المحـور

وبطبيعة الحال فقد أش��ار العديد من الكتاب البيزنطيين فيما بعد
للبحر األحمر في أعمالهم ،غير أننا نج��د أن أحدهم فقط وهو التاجر
الس��كندري كوزماس المعروف بالمالح الهندي ـ والراهب النس��طورى
فيم��ا بعد ـ ه��و الوحيد من بينه��م الذي أبحرت س��فينته ف��ي مياهه،
فضال عن إش��ارته في كتابه ـ الذي تناول فيه رحلته
فشاهده بنفس��ه،
ً
التجارية من مصر حتى جزيرة س��يالن ـ إلى أنه قد استمد العديد من
معلوماته عن البحر األحمر من البحارة والسكان المحليين الذين قابلهم
في مختل��ف األماكن التي مر بها .وبالتالي كان كوزماس ش��اهد العيان
البيزنطي الوحيد للبحر األحمر وسواحله ،بعكس باقي األعمال البيزنطية
قليال من التراكم
التي يمكن وصفها بأنها كانت أعماالً مكتبية استفادت ً
المعرفي السابق عليها على صعيد الجغرافيا اليونانية والرومانية.
وعلى الرغم من ذلك يمكننا تلم��س النقص الواضح لدى كوزماس
عن��د الحديث عن جغرافية البح��ر األحمر وس��واحله وموانيه ،وأهميتها
المالحية والتجارية مقارنة بما كتبه الجغرافيون السابقون.
ومع اتفاقه مع المصادر السابقة حول تسمية البحر األحمر بالخليج
العربي أو خلي��ج العرب ،فإنه من الغريب أن كوزم��اس لم يحدثنا عن
مرورا
الميناء المصرى الذي انطلقت منه س��فينته إلى المحيط الهندي
ً
بالبحر األحمر .س��واء أكان هذا الميناء أرس��ينوى (القل��زم) أم ميوس
هرموس (قصير القديم) ،أو برينيقي جنوبي رأس بناس.
تاجرا في األس��اس قبل تحوله إلى الرهبنة
وعلى الرغم من كونه
ً
بعد ذلك ـ وه��و ما ما جع��ل رؤيته لجغرافي��ا العالم تتس��م بصبغة
مسيحية كما هو واضح من عنوان كتابه ـ فإنه لم يكلف نفسه اإلشارة
إل��ى األهمية التجارية لمدين��ة القلزم ،فاكتفى بإش��ارة مقتضبة عنها
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فر منه موسى بأتباعه حسبما ورد في
بوصفها تقع بجوار المكان الذي ّ
العهد القديم.
حدث ذلك عل��ى الرغم من إش��ارات العديد من كتاب��ات الحجاج
المسيحيين الذين وصلوا من قبل إلى القلزم ّإبان رحالت الحج ،والتى
تن��اول معظمها األهمي��ة التجارية للمين��اء منذ وقت مبكر .كالقديس��ة
إيجيري��ا  Egeriaالت��ي وصلت إل��ى المدينة بعي��د انتهائه��ا من الحج
في الق��رن الرابع المي�لادي .وكذلك األس��قف إبيفان��وس Epiphanus
( 320ـ 402م) ال��ذي أش��ار إلى وجود ث�لاث موانئ هام��ة على البحر
األحمر ،هي القلزم والعقبة وبرينيقي.
كم��ا ذكر الش��هيد أنطوني��وس
 Martyerعام 570م أن ميناء القلزم يعد نهاية
المطاف بالنسبة للسفن التجارية القادمة من
موانئ الهن��د .وهو ما أكده أيض��اً في القرن
التال��ي بط��رس الش��ماس Peter the Deacon
الذي أشار إلى ميناء القلزم الذي تنطلق منه
الس��فن التجارية نحو الهند .بل إنه زاد على
ذلك بأن سفن الهند تصل إليه فقط دون باقي موانئ مصر.
Antonius

والحقيقة أنه ال يمك��ن الحديث عن الرواج التج��اري الكبير الذي
تمت��ع به مين��اء القل��زم المصري ش��مالي البح��ر األحم��ر ،منذ عهد
اإلمبراطور البيزنطي أنستاسيوس  491( Anastasiusـ 518م) دون الحديث
عن رواج تجاري مواز أيضاً في جزيرة تيران  Iotabeالواقعة على مدخل
خليج العقبة ،حيث أقام موظفو الجمارك بها مكتباً لمتابعة حركة السلع
والبضائع حتى العام 473م.
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حدث هذا قبل أن يتمكن العربي ام��رؤ القيس  Amorkesosمن ضم
الجزيرة إل��ى ممتلكاته ليبدأ ف��ي جمع الجمارك والمك��وس لصالحه.
إلى أن نجح األس��طول البيزنطى في العام 498م تحت قيادة رومانوس
 Romanosفي استعادتها بعد معركة ضارية .لتعود األمور سيرتها األولى
بعد الس��ماح للتجار البيزنطيين بالسكن بها واس��تيراد السلع والبضائع
من الهند ،مع إعادة دفع الجمارك لإلمبراطور أنستاسيوس.
وعلى الرغ��م من عدم إش��ارة التاجر كوزماس لجزي��رة تيران في
الق��رن الس��ادس المي�لادي ،فإننا نج��د إش��ارة عنها ل��دى معاصره
بروكوبيوس الذي وصفها بأنها تبعد مس��افة أقل من ألف  Stadiaستاديا
*عن مدينة أيله (العقبة) ،وأن الس��كان اليهود الذين كانوا يعيشون بها
منذ زمن بعي��د ،قد خضعوا تمام��اً لإلمبراطوري��ة البيزنطية على عهد
اإلمبراطور جستنيان ( 527ـ 565م).
ومن الغريب أيضاً بالنسبة للمالح كوزماس الذي ارتاد البحر األحمر
بس��فينته أال يش��ير إلى واحد من أش��هر الموانئ المصرية ف��ي الفترة
الرومانية المتأخرة ،وهو ميناء برينيقي ،الذي س��بق أن أش��ار إليه األب
إبيفانوس في نهاي��ة القرن الرابع الميالدي ،واعتب��ره ـ إلى جانب ميناء
القلزم ـ من أهم موانئ مصر .وهو الميناء الذي أشار إليه كتاب الطواف
بوصفه يقع على مس��افة  1800س��تاديا من ميناء ميوس هرموس.كما أن
مذكرا أن به مراسي عديدة صالحة للسفن.
سترابو قد أشار إليه من قبل
ً
تخ��ل كتابات الرحالة الس��كندري كوزماس من
وعلى أي��ة حال ،فلم
ُ
بعض اإلش��ارات األنثروبولوجية لسكان الس��احل األفريقي للبحر األحمر،
مثل إش��ارته الوحيدة عن سكان الكهوف بطول الس��احل المصري للبحر
األحمر من جنوبي برينيقي حتى سواحل الحبشة ،عندما أشار إلى اصطياد
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الملوك البطالمة لألفي��ال من تلك المناطق .والحقيقة أن تلك اإلش��ارة
لس��كان الكهوف على الس��احل اإلفريقي للبحر األحمر ل��م تكن األولى
في المصادر الجغرافية البيزنطية ،فقد س��بقه إليها الجغرافي البيزنطي
ماركيانوس في القرن الرابع الميالدي .كذل��ك نجد لدى كوزماس أيضا
إشارة واحدة إلى قبائل البجة  Bojaالرعوية التي سكنت المنطقة الواقعة
شرقي نهر النيل حتى ساحل البحر األحمر في مصر العليا والسودان.
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبت��ه قبائل البجه أو البليمي
 Blemmeyفي الصحراء الواقعة ما بين النيل وس��احل البحر األحمر في
منطقة مصر العليا والس��ودان ـ وه��و ما مكّنهم م��ن تحقيق انتصارات
عس��كرية على الس��لطات الرومانية منذ القرون الميالدية األولى ـ فإن
كوزم��اس ـ الذي مر من بالده��م في طريقه للبحر األحمر ـ لم يش��ر
إلى تاريخهم المقاوم للس��لطات الرومانية والبيزنطية ،فضال عن عدم
تعرضه لحياتهم االجتماعية والدينية.
ومن المثير أن نلفت االنتباه إلى مس��ألة الهجرات القديمة لسكان
س��واحل البحر األحمر منذ العصور القديمة؛ فقد حدثت هجرات قديمة
من ش��به الجزيرة العربية إلى األراضي المقابل��ة الواقعة غربي البحر
األحم��ر ،كما هو الحال في الحبش��ة ومص��ر نتيجة لظ��روف جغرافية
ومناخية في العصور القديمة.
وهو األمر ال��ذي دفع بع��ض الباحثين المتخصصي��ن إلى مالحظة
العالقة بين سكان قبائل البجة في ش��رقي مصر والسودان وقبائل عرب
شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم على الساحل الشرقي للبحر األحمر،
اعتمادا على ما خلفه الجغرافيون
وخاصة قبيلة «بلى» المعروفة ،وذل��ك
ً
والمؤرخون المسلمون من كتابات ربطت مابين قبائل البليمي والبجه.
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على أية حال ،اس��تمرت س��فينة كوزم��اس التي انطلق��ت من أحد
الموانئ المصرية السابقة في اإلبحار باتجاه جنوبي البحر األحمر حتى
وصلت إل��ى ميناء مدينة عدولي��س  ،Adulisالذي ُع��د الميناء الرئيس
متخذا الطريق
للعاصمة الحبشية أكسوم  ،Axoumحيث نزل من سفينته
ً
البري من عدولي��س باتج��اه العاصمة ،ليش��ير إلى معلوم��ة في غاية
موجودا بالعاصمة الحبش��ية ع��ام 522م ،عندما
األهمية ،هي أنه كان
ً
كان ملكه��ا كالب اإلصبح��ا  Elesbaanيجهز حملته العس��كرية البحرية
لغزو الحميريين على الس��احل الش��رقي المقابل للبحر األحمر .وكانت
المص��ادر التاريخي��ة البيزنطية المعاص��رة لكوزماس قد أش��ارت إلى
الصراع والتنافس بين األحباش والحميريين الذين سيطروا على الساحل
الشرقي الجنوبي للبحر األحمر.
وهنا اتفقت الجغرافية البيزنطية عبر كوزماس مع ما سبق أن ذكره
المؤرخون الرومان كبليني ،الذي كان أول من أش��ار إلى ميناء عدوليس
الحبشي ،وكذا صاحب كتاب الطواف الذي أشار إلى وجود سوق صغير
في ذلك المين��اء ،ال بد أن التاجر الس��كندرى كوزماس قد توجه إليه.
وكان ميناء عدوليس يبعد عن المدينة بحوالي الميلين ،وهو الذي عرف
في القرن الرابع الميالدي بجمرك  Gabazaنسبة إلى ملك  Gabazالذي
ورد في النقوش االكسومية.
كما تعرضت المصادر الجغرافية والتاريخية البيزنطية قبل اإلسالم
للس��احل الش��رقي للبحر األحمر ،بداية من أيله على خلي��ج العقبة في
أقصى الشمال الشرقي .ولميناء العقبة أهمية تجارية قديمة منذ الفترة
الرومانية والبطلمية ،حيث ذكر أجاثارخي��دس أن الملوك البطالمة قد
اهتموا بالمالحة في خليج العقبة ،وهو ما دعى بعض السكان إلى تشييد
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سفن وممارس��ة القرصنة عبر مهاجمة الس��فن التجارية الموجودة به،
ومالحقة التجار والبحارة.
غي��ر أن الجغرافي��ا البيزنطي��ة أغفل��ت الحديث عن أه��م موانئ
الجزيرة العربية على الساحل الشرقي للبحر األحمر ،وهو ميناء لويكي
كومي ( Lueke Komeالقري��ة البيضاء ـ الحوراء) ،الذي كان يقع مقابل
الميناء المصري ميوس هرموس .وهو الميناء الذي س��يطر على الطريق
التجاري الممتد إلى البتراء ،بفضل الس��فن التجارية التي كانت تصل
إليه حاملة الس��لع والبضائع من الهند .ثم عاد الجغرافيون والمؤرخون
البيزنطيون للحديث عن س��احل الجزيرة العربي��ة جنوبي لويكي كومي،
فذكر ماركيانوس وبروكوبيوس أن العرب أصحاب الخيام  Saraciniكانوا
يسكنون الصحراء المتاخمة للساحل الش��رقي للبحر األحمر .كما أشار
بروكوبي��وس إلى عرب يمتلك��ون أراضي على الس��احل يدعون Maddeni
(ربم��ا كان يقص��د أهل مدي��ن) ،خاضعين سياس��ياً للحميري��ن الذين
استوطنوا الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة العرب آنذاك.
على أن بروكوبيوس عاد ليش��ير إلى وجود عدد كبي��ر من الموانئ
الطبيعية للبحر األحمر بالساحل الغربي للجزيرة العربية بسبب التعرج
الطبيعي لليابسة« ،و هو ما س��هل على ربابنة السفن إيجاد مراس أينما
أرادوا».
غير أن ذلك يخالف ما ورد سابقا لدى س��ترابون من وجود ساحل
صخري طويل على الضفة الش��رقية للبحر األحمر المطلة على الجزيرة
يصعب من مهمة السفن المبحرة بسبب وجود سالسل من
العربية ،كان ّ
الجبال تتسببت في عدم وجود موانئ أو أماكن للرسو اآلمن.
عرض السفن وبحارتها للخطر خاصة وقت الرياح الموسمية،
وهو ما ّ
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وكذلك ما ورد لدى صاحب كتاب الطواف الذي أش��ار إلى أن األماكن
التي تقوم الس��فن بالرس��و فيها على الساحل الش��رقي للبحر األحمر
تتصف بصعوب��ة الوصول إليها بس��بب وجود الصخ��ور الناتئة واألمواج
العالية .ووصفه بأنه «ساحل مزعج في جميع األحوال».
وإذا كان صاحب كتاب الطواف قد أش��ار قبل ذلك أيضاً إلى قيام
س��كان الس��احل الغربي للجزيرة العربية بنهب الس��فن التجارية التي
مرددا ما سبق أن ذكرته
ترسو على الس��احل الش��رقي للبحر األحمر،
ً
الجغرافيا الرومانية أيض��اً .وهو ما يمكننا من االس��تنتاج أن األمر قد
تغير زم��ن بروكوبيوس في القرن الس��ادس المي�لادي ،إذ أصبح ذلك
الساحل أكثر أماناً بعد أن بسطت اإلمبراطورية البيزنطية نفوذها هناك
بشكل شبه كامل عبر التحالف مع القبائل والسكان العرب القريبين من
الس��احل ،كالتحالف الذي تم بين اإلمبراطور جستنيان والزعيم القبلي
أبي كرب بن جبلة الغس��اني  Abocharbusالذي عينه اإلمبراطور ش��يخا
على العرب الموجودين بتل��ك المناطق ،والذي رد عل��ى ذلك بأن منح
اإلمبراطور هدية عبارة عن إقليم  Phenikonالذي كان يحوي العديد من
الواحات التي تميزت بالنخيل.
عل��ى أية حال ،اس��تمرت الجغرافي��ا البيزنطية منذ الق��رن الرابع
الميالدي في وصف الس��احل الش��رقي للبحر األحمر حتى جنوب غربي
الجزيرة العربية حيث بالد الحميريين وبالد حضرموت.
وعملت السياسة البيزنطية على استمرارية الصداقة مع حكام جنوب
غربي ش��به الجزيرة العربية ،باالضافة إلى عالقاتها الجيدة مع مملكة
أكس��وم المس��يحية في الحبش��ة ،وهو ما دفع اإلمبراطور جستنيان إلى
إقناع حكامها باإلس��هام في تدفق التجارة ،وبشكل خاص تجارة الحرير
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من الهند إل��ى الموانئ المصرية على البحر األحم��ر بد ًال من االعتماد
على التجار الفرس.
وفي الغالب كانت السلع والبضائع القادمة مع التجار القادمين من
موانئ الهند والحبش��ة ومنطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية تصل
را
إلى ميناء برينيقى المصري ،الذي سبق ذكره ،حيث تحملها الجمال َب ً
حتى مدينة قفط ،ومنها إلى اإلسكندرية عبر نهر النيل.
ومن الغريب أيضاً أن الجغرافيا البيزنطية
صمتت عن أي حديث يتعلق بالمدخل الجنوبي
للبحر األحمر ،فلم تتناول الموقع اإلستراتيجى
لمضيق باب المن��دب باعتب��اره النقطة التي
ينتهي عنده��ا البحر األحم��ر ،لينفتح بعدها
على المحيط الهندي .فلم تتطرق إليه بعكس
ما ذك��ره صاحب كتاب الط��واف في منتصف
القرن األول الميالدي عندما أش��ار إلى اقتراب يابس��ة الساحل الغربي
للبحر األحمر عن��د خليج زيلع  Avaliteاألمر الذي تكونت على أثره قناة
قصيرة لتصبح مضيقاً يبلغ طوله  60إس��تاديا ،تقع في وس��طه جزيرة
ديودوردس  Diodorusلتقوم بتقسيمه إلى قسمين.
وعلى الرغم م��ن اهتمام السياس��ة الرس��مية البيزنطي��ة بمنطقة
جنوب ش��رقي الجزيرة العربية قبل اإلس�لام ألس��باب تجارية ودينية،
باإلضافة إلى اتساع النفوذ الفارس��ي في حمير ،وقيام ملكها ذي نواس
باضطهاد وقتل المس��يحيين في مدينة نجران عام 522م ،ثم تحريضها
ملك الحبش��ة على غزو بالد حمير إلنقاذ المسيحيين بها وعقاب الملك
الحميري؛ ف��إن المصادر البيزنطية التاريخي��ة والجغرافية أغفلت أيضاً
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الحديث عن كيفية اقتحام األسطول الحبش��ي لألراضي الحميرية ،فلم
تذكر أياً من الموانئ جرت فيها أحداث القتال.
أمرا تفردت به الرواية العربية الستش��هاد الحارث
غير أننا نعرف ً
بن كعب ورفاقه في نجران ،وهو أن الحميريين كانوا يتحسبون لمثل هذا
الهجوم الحبشي البحري ،فقاموا بمد سلسلة حديدية « ....في مكان من
البحر يقال له المضيق بين أرض الحبشة وأرض سبأ ...غير أن األمواج
العالية رفعت الس��فن عن السلسلة التي يبدو أنها لم تكن قوية بما فيه
الكفاية فتكسرت بفضل ضربات الموج لها».
ونتيج��ة لألبح��اث العلمية العديدة الت��ي قام بها الباحث��ون ريكمانز
 Rykmansوجام  Jammeورودنس��ون ،M Rodinson ،وبعد اكتش��اف العديد
من النقوش المتعلقة بتاريخ س��بأ وحمير ـ كنقش جبل الكوكب ،ونقش بئر
حما ،ونقش بئر حما الثاني التي وصفت تفاصيل الهجوم البحرى الحبشى
على الميناء .وبعد التمكن من قراءتها ـ استطاع ريكمانز ترجمتها «بسلسلة
باب المندب» ،ثم ترجمها الباحث جام «بسلسلة الكثبان الرملية» ،قبل أن
يعود رودنسون لترجمتها من جديد «بسلسلة باب المندب».
تأكي��دا للرواي��ة العربية الستش��هاد الح��ارث بن كعب
ويعد ه��ذا
ً
ورفاقه في نجران ،حول وجود سلسلة في مضيق باب المندب استخدمها
الحميريون لحماية موانيهم من الغزو الخارجي.
وباإلضافة إلى ماس��بق ،فلدينا دليل آخر من القرن الثالث عش��ر
الميالدي ألحد المؤرخين والجغرافيين المس��لمين الذي أشار إلى وجود
«سلسلة من بر العرب إلى بر الحبش��ة» كانت تتحكم في دخول السفن
إلى الميناء آن��ذاك ،وأضاف أنه على الرغم من رفعه��ا فيما بعد ،فإن
أثرها مازال باقياً حتى زمانه.
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الجلي أن القوات الحبشية المهاجمة قد واجهت سلسلة حديدية
ومن
ّ
ضخم��ة امتدت ما بي��ن جزي��رة دي��ودوروس (بريم) في ب��اب المندب
والس��احل اليمني؛ إذ ليس من المعقول أن تمتد من الس��احل الحبشي
اإلفريقي حتى اليمن
وإذا ما قمنا بمحاولة لتتبع رصد الجغرافيا البيزنطية لجزر البحر
األحمر وأهميتها اإلس��تراتيجية ،س��وف نجد أن الكتابات البيزنطية لم
تتحدث سوى عن جزيرة تيران  Iotabeفي مدخل خليىج العقبة ،فأشارت
إلى أهميتها التجارية بوصفها جمركاً للسفن القادمة من الهند.
وإذا كان البح��ر األحمر يكاد يخلو ش��ما ًال من الج��زر االعتراضية
ـ باس��تثناء خليجي العقبة والس��ويس ،الذي لم ترد أية إش��ارة للجزر
به ـ فإن المدخل الجنوبي للبحر األحمر يحت��وي على بعض الجزر مثل
ديودوروس (بريم ) ،خراسان ،دهلك ،الطير ،قمران ،الزبير.
و هكذا ل��م يلتفت الجغرافيون والمؤرخ��ون البيزنطيون إلى ما ورد
في جغرافيا بطلميوس عن جزر البحر األحمر ،كجزيرة الطير والجزيرة
المحروقة وغيرهما .كما لم تش��ر الكتابات البيزنطية أيضا إلى الجزر
التي ورد ذكرها عن��د أجاثارخيدس ،وهى عل��ى األغلب ثالث جزر تقع
جنوبي جزيرة تيران :صنافير  ،Sinfirشوش��ه  ،Shushaوبرقان ،Barqan
فضال عن جزيرة الزبرجد جنوبي رأس بناس.
ً
س��وف نحاول فيما تبقى تبي��ان موق��ف الجغرافي��ا البيزنطية من
مواعيد اإلبحار وأح��وال المالحة والرياح في البح��ر األحمر في القرن
الس��ادس المي�لادي .غير أننا ل��م نجد ف��ي المص��ادر المعاصرة أية
إش��ارة عن س��جالت رحالت بحرية مباش��رة من الموانئ المصرية إلى
حميَر جنوبي الجزيرة العربية .وإنما بعض
موانئ الحبش��ة وموانئ بالد ْ
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اإلشارات الواردة بخصوص بعض الرحالت والس��فارات البيزنطية التي
بدأت من اإلسكندرية ،ثم اتجهت جنوباً عبر نهر النيل إلى مصر العليا،
ومنها إلى أحد الموانئ المصرية على البحر األحمر.
كما استمر الس��فراء البيزنطيون في اتخاذ طريق اإلسكندرية ـ نهر
النيل ـ قفط ،ثم أح��د موانئ البحر األحمر ومنها إلى الحبش��ة وبالد
حمير .من ذلك س��فارة جولي��ان  Julianعام 527م إلى ملك الحبش��ة.
وهو ما تكرر مرة أخرى في س��فارة ننوسوس  Nonnosusعام 530م إلى
األحباش والحميريين والعرب سكان الخيام Saraceni
على أية حال كانت السفن المبحرة تخرج من الموانئ المصرية في
طريقها إلى جنوب��ي البحر األحمر والمحيط الهن��دي خالل الفترة من
ش��هر أبريل حتى أكتوبر ،وهو الموعد الذي حددته قوانين ثيودوس��يوس
للس��فر .ومن المالحظ أن تلك القوانين حظرت اإلبحار منذ بداية شهر
نوفمبر ،حيث الشتاء والعواصف التي تؤدي إلى ارتفاع األمواج.
وكان من الطبيعي أن تتس��ق قوانين ثيودوسيوس الخاصة بالمالحة
مع الت��راث الجغرافي الرومان��ي المتعلق بخروج الس��فن إل��ى البحر
األحم��ر ،فنحن نعرف مما ذك��ره بليني من قب��ل أن الرحالت البحرية
تخرج م��ن الموانئ المصري��ة في منتص��ف فصل الصيف ،وتس��تغرق
ش��هرا
السفينة
كامال حتى تصل إلى ميناء س�لا في اليمن  .Celكذلك
ً
ً
الحال فإن صاحب كتاب الطواف يخبرنا أن إبحار السفن من مصر إلى
موانئ البحر األحمر والس��احل األفريقي المط��ل على المحيط الهندي،
إنما يكون في شهر يوليه (أبيب .)Epeiph
وهكذا غادرت الس��فن مين��اء ميوس هرموس في يولي��ة لتدخل في
نطاق الرياح الش��مالية الغربية التي تس��ود الجزء الجنوبي من البحر
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األحمر في فصل الصيف ،لتصل إلى ميناء عدوليس الحبش��ي أو المخا
اليمني في ش��هر س��پتمبر (توت  ،)Thouthبينما تعود السفن من الهند
في ش��هر نوفمب��ر لتصل إل��ى الموانئ المصري��ة في ديس��مبر أو قبل
الس��ادس من ش��هر أمش��ير ( Mechirأي قبل  13يناير) عبر استخدام
الرياح الجنوبية الشرقية ،حيث تصل إلى ميناء عدن ،ثم تدخل الطرف
الجنوبي للبحر األحمر مس��تعينة بالرياح الجنوبية الش��رقية في القطاع
نظرا لوج��ود منطقة الضغ��ط المنخفض
األوس��ط من البحر األحم��ر
ً
الس��وداني الذي يقوم بج��ذب الرياح الش��مالية ،مما يجع��ل المالحة
بالشراع في اتجاه الشمال صعبة للغاية.
وبالنس��بة لمواعيد اإلبحار فقد استحسن
المالحون والربابنة مغادرة الموانئ المصرية
عل��ى البح��ر األحمر في ش��هر يولي��ة بفضل
الرياح الش��مالية الغربية ،الت��ي كانت تدفع
بس��فنهم إلى المحيط الهندي حي��ث الرياح
الموس��مية الجنوبية الغربية الت��ي تصل بهم
إلى ساحل جزر الماالبار في شهر سپتمبر.
ولدينا دليل للس��فن المبح��رة في البحر األحمر من الش��مال إلى
الجنوب ،فقد أش��ار كتاب الطواف إلى صعوب��ة اإلبحار والمالحة بطول
الس��احل الش��رقي بعد لويكي كومي ،وأنه من األفضل للسفينة اإلبحار
وس��ط البحر األحمر بش��كل مس��تقيم باتج��اه الجنوب حت��ى الجزيرة
المحروقة .غير أن الس��فن التي كانت تقوم بعب��ور مضيق باب المندب
تعرضت لخطورة كبيرة تستلزم حنكة من ربابنتها وذلك بسبب مواجهتها
لتي��ارات مائية عنيفة وري��اح عاتية كانت تهب بقوة من سلس��لة الجبال
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القريبة .وهو األمر الذي تحدث عنه س��ترابو من قبل عندما أش��ار إلى
صعوب��ة اإلبحار في الط��رف الجنوب��ي للبحر األحمر ،بس��بب التيارات
المائية العنيفة والرياح المصاحبة لها.
وخلف لن��ا المالح كوزماس الس��كندرى وصفاً دقيق��اً لإلبحار عند
نهاي��ة البح��ر األحمر وبداي��ة المحيط الهن��دي إبان القرن الس��ادس
الميالدي .فذكر أن اإلبحار في البحر األحمر أكثر س��هولة عن المحيط
فضال عن الضباب
الهندي الذي تميز بعدد ضخم من التيارات المائية،
ً
الذي حجب أشعة الش��مس .وحكى لنا تجربته الشخصية عندما أشرفت
سفينته على الغرق في بداية المحيط ،مما دفع الركاب إلى الصراخ في
الربان بسرعة العودة إلى البحر األحمر ،وعندما أقدم الربان على ذلك
قامت التيارات المائية واألمواج العالية ف��ي مضيق باب المندب بإعادة
دفع السفينة من جديد نحو المحيط الهندي.
غير أن كوزماس وحده أيضا من بين المصادر البيزنطية أش��ار إلى
مس��ألة هامة تتعلق بالمالحة ف��ي البحر األحمر ،فق��د الحظ أن إبحار
الس��فينة من الشمال إلى الجنوب يكون أكثر س��رعة ،وتفسيره في هذا
أن المناطق الش��مالية أعلى من المناطق الجنوبية .ويبدو أن تفس��يره
هذا لم يكن يتعلق بالمالحة في البحر األحم��ر فقط؛ إذ كان كوزماس
بشكل عام يرى أن األماكن الشمالية والغربية أعلى من مثيلتها الجنوبية
والشرقية.
وعلى أية حال يمكننا تفهم مالحظته إب��ان رحلة عودته من جزيرة
سيالن في المحيط الهندي ،وعبور س��فينته مضيق باب المندب باتجاه
الشمال في البحر األحمر عندما كان سيرها أكثر بطأ ً؛ ألننا نعرف اآلن
أن ذلك كان بس��بب وج��ود منطقة الضغط المنخفض الس��وداني الذي
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يقوم بجذب الرياح الش��مالية ،مما يجعل تقدم السفينة الشراعية التي
كان على متنها كوزماس السكندري باتجاه الشمال أكثر صعوبة.
كما تناول كوزماس أيضاً التجارة على الس��احل الش��رقي األفريقي
المواجه للساحل الحميري ،فذكر شهرة إنتاج البخور (اللبان) في بعض
أقاليم الحبشة ،وهو ما دفع سكان الساحل الشرقي للتجارة مع السكان
المحليي��ن في اللب��ان والبخور والنبات��ات العطرية والقرف��ة الصينية.
وعندما وصل إل��ى نهاية رحلت��ه التجارية حيث جزيرة س��يالن ،الحظ
وجود تجار أحباش بها قاموا ببيع الزمرد الذي جلبوه من قبائل البليمي.
عل��ى أية حال يتضح من العرض الس��ابق مدى النق��ص الكبير في
المعرف��ة الجغرافية البيزنطية المس��يحية بالبحر األحمر وس��واحله في
موجودا ل��دى الجغرافية اليونانية
القرن الس��ادس الميالدي ،عما كان
ً
والرومانية قبل ظهور المس��يحية .حدث هذا على الرغ��م من االهتمام
البيزنطي به ألسباب سياسية وتجارية ودينية .ويبدو أن ذلك جاء نتيجة
الستغراق المفكرين المسيحيين في قرونها األولى بعلوم الدين والالهوت
على حساب باقي العلوم التي عدوها علوما وثنية.
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