دور ابن حزم األندلسي في تأسيس علم مقارنة األديان


سعيد كفايتي

يندرج البحث في التوراة في الثقافة العربية اإلسالمية ضمن االھتمام الذي أواله العلماء المسلمون
للديانات عموما ،وللديانتين اليھودية والمسيحية على وجه الخصوص .وھو اھتمام بدأ في أول األمر
ضعيفا؛ إذ أنه كان عبارة عن إشارات اتخذت شكل ردود أو رسائل على أھل الكتاب .لكن ما فتئت أن
أصبحت دراسة الديانات علما مستقال.
إن اتخاذ ھذه الديانات موضوعا للبحث ثم للنقد من قِ َبل العلماء المسلمين له ما يبرره .من أولى ھذه
المسوغات أن اإلمبراطورية العربية اإلسالمية المترامية األطراف كانت تتألف من أغلبية مسلمة وأقليات
يھودية ومسيحية يختلف عدد الواحدة منھا باختالف المناطق واألمصار .وقد استطاعت ھذه األقليات
المنتشرة ھنا وھناك أن تحقق  -في إطار عقد الذمة 1الذي سنه اإلسالم ألھل الكتاب  -امتيازات عديدة
من قبيل حرية التنقل واإلقامة وحرمة المسكن وحرية أداء الطقوس الدينية وحق التمتع بالمرافق العامة
للدولة وكفالة بيت المال .ناھيك عن تمتع ھذه األقليات بحقوق سياسية واجتماعية مختلفة .الشك في أن
ھذه االمتيازات كانت ھي األفضل إذا ما قارناھا بالقيود الكثيرة التي كانت ُتفرض مثال على اليھود في
العالم المسيحي آنذاك.
ومن الحق أن نقول :إن غير المسلمين نعموا  -كما ذھب إلى ذلك أرنولد  -على وجه اإلجمال في ظل
الحكم اإلسالمي بدرجة من التسامح ال نجد معادال لھا في أوروبا قبل األزمنة الحديثة .بل ويتفق
المؤرخون اليھود أنفسھم بأن الحاضرة اإلسالمية كانت على الدوام مالذا أمينا لبني إسرائيل )نقال عن
جورج قرم.(237 :1992 ،
وبصرف النظر عن بعض الحوادث التي كان يقع ضحيتھا بين الحين واآلخر مسيحيون أو يھود بسبب
الفتن أو القالقل 2فإن التعايش بين المسلمين وغير المسلمين كان ھو السمة المميزة للمجتمعات العربية
اإلسالمية.
وبخصوص العالقات اليھودية اإلسالمية ،على وجه التحديد ،سواء في الشرق أو الغرب فإن وثائق
جنيزة القاھرة 3تطلعنا كما بين ذلك حاييم زعفراني «على العالقات الودية التي كانت قائمة بين أدباء
وكبار موظفي الديانتين»).(Haïm Zafrani, 2003 : 107 note 23
في ظل ھذه الظروف التي تتسم بروح التسامح نحو أھل الكتاب انخرط المسيحيون واليھود مبكرا في
عملية التأليف بالعربية ،وذلك بعد أن تشبعوا بالثقافة العربية أيما تشبع مقتفين خطى علمائھا المسلمين في
مجاالت علمية مختلفة.4
 أكاديمي من المغرب .

1

وقد بلغ ھذا االحتكاك بين المسلمين وغير المسلمين أَ ْو َج ُه في األندلس اإلسالمية التي قدمت لإلنسانية
درسا بليغا في التعايش والحوار والتسامح .إن األندلس كانت خليطا من األجناس واألعراق والديانات
والمذاھب .إلى جانب العرب الذين وفدوا إليھا من الجزيرة العربية ومن الشام والعراق ومصر .كان
ھناك األمازيغ والصقالبة والسود والنصارى المعاھدون )األعاجم( والمولدون واليھود .كما عرف
المجتمع األندلسي لغات متعددة :العربية ذات االنتشار الواسع والنفوذ القوي .الالتينية المعروفة عند
المؤرخين بالعجمية أو اللطينية .األمازيغية التي سرعان ما تراجع استعمالھا أمام العربية .أما اللغة
العبرية ،وبتأثير من الثقافة العربية ،فقد شھدت على يد العلماء اليھود عملية إحياء لھا.
إسھام العلماء المسلمين في دراسة األديان
في ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية يطبعھا التسامح وتقوم على الحوار كان من الطبيعي أن يتوجه
اھتمام بعض العلماء المسلمين نحو دراسة الديانات التي كان لھم احتكاك بھا ،أو تلك التي أتيحت لھم
معرفتھا خالل رحالتھم أو أسفارھم إلى أصقاع أخرى من العالم ،حتى وإن لم تكن ھذه العقائد من قبيل
الديانات السماوية .نخص بالذكر ھنا محمد بن أحمد أبا الريحان البيروني الخوارزمي )ت1050م( الذي
تعلم خالل إقامته بالھند اللغة السنسكريتية ،وألف كتابا يُعد من المصادر النفيسة لمعرفة ثقافة الھند
ومعتقداتھا الدينية إبان القرن الثاني عشر الميالدي.
والظاھر أن ما ُكتب عن الديانات السماوية والسيما المسيحية منھا كثير .غير أن جزءا ال يُستھان به من
ھذه الرسائل والكتب ضاع .وما بقي منھا دليل قاطع على األھمية التي كانت تحظى بھا مثل ھذه
الدراسات في الثقافة العربية القديمة .لنذكر على سبيل المثال ال الحصر بعض الكتب التي يُمكن أن ُتدرج
في مجال دراسة األديان:
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«الرسالة المختارة في الرد على النصارى» ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت255ھـ(
6

«تحقيق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» ألبي الريحان البيروني )ت(440
7

«الفصل في الملل واألھواء والنحل» البن حزم )ت (456
8

«الملل والنحل» للشھرستاني )ت(548

9

«الرد الجميل إللھية عيسى بصريح اإلنجيل» للغزالي

«أجوبة الحيارى في الرد على اليھود والنصارى» البن قيم الجوزية
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11

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

وتعزز البحث في ھذا المجال بكتب لعلماء مسلمين كانوا في األصل يھودا أو نصارى .إن الشيخ عبد ﷲ
الترجمان الميورقي كان قسيسا وأسلم ،وألف عقب اعتناقه الديانة اإلسالمية كتابه المعروف بـ «تحفة
األريب في الرد على أھل الصليب» .أما السموءل بن يحيى بن عباس المغربي )ت (570الذي كان
يھوديا فقد ألف حينما اعتنق اإلسالم كتابه المشھور «بذل المجھود في الرد على اليھود» ،12وھو رد
2

على اليھود أبرز فيه تحريفھم للتوراة ،وأشار إلى أن نصوص التوراة التي وصلت إلينا ھي تشويه
للوحي األصلي مؤكدا على أنھا من وضع عزرا الوراق .وھناك كتاب «الحسام المحدود في الرد على
أحبار اليھود» ألبي محمد عبد الحق اإلسالمي السبتي الذي ال يختلف كثيرا في فحواه عن الكتاب
السابق .وھناك أمثلة أخرى ال يسمح المقام ھنا الستعراضھا.
وعلى غرار العلماء المسلمين انبرى علماء اليھودية والمسيحية للكتابة بدورھم في ھذا المجال أمثال أبي
الحسن يھودا الالوي )حوالي  (1141 -1075صاحب «الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل» المعروف
في األدبيات اليھودية واالستشراقية بالكوزري .ويُمثل ھذا الكتاب بدفاعه المستميت عن اليھودية مواجھة
مكشوفة مع الديانتين المسيحية واإلسالم .أما سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن ھبة ﷲ بن كمونة
اإلسرائيلي الملقب بعز الدولة ) (1285-1215فھو صاحب كتاب «تنقيح األبحاث في الملل الثالث» .وقد
بالغ ابن كمونة اإلسرائيلي  -حسب حميد بن عيد الكبيسي ) - (15 :1982في مناصرة اليھودية على
حساب النيل من سائر األديان التي يخالفھا ومنھا اإلسالم.
دور ابن حزم في تأسيس علم مقارنة األديان
ال أحد يجادل اآلن في أن العلماء المسلمين كان لھم الفضل في وضع بعض أسس دراسة األديان وذلك
قبل ظھور علم مقارنة األديان عند الغربيين في العصر الحديث .ويؤكد محمد عبد ﷲ دراز «أن أثر
العرب والمسلمين في علم األديان يمتاز بطابعين جديدين :أوال :أن الحديث عن األديان أصبح على يد
العلماء المسلمين دراسة وصفية واقعية منعزلة عن سائر العلوم والفنون شاملة لكافة األديان المعروفة في
عھدھم .ثانيا :أن العلماء في وصفھم لألديان المختلفة لم يعتمدوا على األخيلة والظنون ،ولكنھم كانوا
يستمدون أوصافھم من مصادرھا الموثوق بھا»)محمد عبد ﷲ دراز.(44 :2003 ،
ويذھب حاييم زعفراني إلى القول بأن التالمذة العرب والمسلمين «تجاوزوا في بعض النواحي وفي
مجاالت عدة معلميھم اليونانيين .إذ ال يجب أن يغيب عن بالنا مجال ال نجد له نظيراً في الكتابات
اليونانية أال وھو العلم الجديد الذي يُعنى بالمقارنة بين األديان»).(Haïm Zafrani, 2003 :84
وفي ھذا المجال يحتل كتاب «الفصل في الملل واألھواء والنحل» البن حزم أھمية خاصة لعدة اعتبارات
من بينھا :انفتاح ابن حزم على اآلخر لمساءلته ومحاورته والتواصل معه ،وھي خطوة جريئة إذا ما
نظرنا إليھا في ضوء مقاييس ذلك العصر ،وتطلع ابن حزم إلى مقارنة اإلسالم بغيره من الديانات،
والسيما الديانتين المسيحية واليھودية ،وانتقال ابن حزم في دراسة األديان من مستوى الوصف إلى
مستوى أعمق أال وھو مستوى النقد الصريح للتوراة وألسفار العھدين القديم والجديد .ھذا ھو حسب أحمد
شحالن «لب نقد ابن حزم الذي كان فاتحة علم مقارنة األديان والنظر فيھا»)أحمد شحالن.(79 :2003 ،
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إن كتاب «الفصل»  -بما يحتوي عليه من نقد علمي للتوراة واألناجيل  -يُعد ًإذا أول دراسة نقدية للكتاب
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المقدس سبقت بأمد طويل أعمال باروخ سبينوزا

 Baruch (Benoit) Spinozaوريشارد سيمون

 (1722-1638) Richard Simonوجون أستريك  J.Astrucوفلھاوزن Welhausen 14وغيرھم.
وال يستبعد أحمد شحالن أن يكون باروخ سبينوزا نفسه قد تأثر في نقده للتوراة بابن حزم ،وذلك من
خالل إبراھام بن عزرا )ت  (1167الذي كان  -شأنه في ذلك شأن أغلب العلماء اليھود آنذاك  -شديد
التأثر بالثقافة العربية.
إن الوجھة الجديدة التي نھجھا إبراھام بن عزرا في دراسة التوراة ما ھي إال صدى لثقافته العربية ،أو
لما يكون قد وصله من مجادالت ومناظرات دينية سواء بين المسلمين أنفسھم أو بين المسلمين من جھة
وأھل الكتاب من جھة أخرى .ويعتقد عبد الرازق أحمد قنديل أن ابن عزرا اطلع دون شك على كتابي
ابن حزم :الفصل في الملل واألھواء والنحل الذي نحن بصدد الحديث عنه ،وفي كتاب الرد على ابن
النغريلة )عبد الرازق أحمد قنديل.(240-239 ،
نقد التوراة
كان موقف العلماء المسلمين من اليھودية يجمع ما بين التصديق بالصحف األولى صحف إبراھيم
وموسى والتشكيك في نسبة التوراة إلى النبي موسى -عليه الصالة والسالم .-إن القرآن الكريم يتضمن
آيات عديدة تشير صراحة إلى ما لحق كتاب اليھود من تحريف على يد اليھود أنفسھم.
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والحقيقة أن اعتراضات ابن حزم وغيره من العلماء المسلمين على التوراة لھا ما يماثلھا عند خصوم
اليھودية سواء قبل اإلسالم أو بعده .غير أننا ال ندري إن كان للعلماء المسلمين علم بھا .كما نجھل تماما
مدى استفادتھم من ھذه االعتراضات إذا ما وُ جدت تحت تصرفھم.
وفي جميع الحاالت ال نستبعد أن يكون لھذه االعتراضات صدى بينھم .ممن اعترضوا على التوراة قبل
اإلسالم :مرقيون  Marcionالذي دعا إلى نبذ أسفار العھد القديم كلھا ،ولم يحتفظ من العھد الجديد سوى
بإنجيل لوقا والرسائل العشر المنسوبة إلى القديس بطرس  Saint Paulوسلسوس المشرك Celsus

وفورفوريوس  (304-233) Porphyreويوليان المرتد  .Julien l’Apostatأما بعد اإلسالم فنذكر :حيويه
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البلخي اليھودي من خوارج اليھود وإسماعيل العكبري اليھودي وأنستانسيوس السينائي )نھاية القرن 7م(
واالعازار بن عزريا وفوتيوس القسطنطيني )القرن 9م(.
مصادر ابن حزم في نقد التوراة
ال شك في أن التعريف باليھودية أو نقد كتابھا يقتضي وجود التوراة نفسھا مترجمة إلى العربية حتى
يسھل على العلماء المسلمين الرجوع إليھا .فمتى ُترجمت التوراة إلى العربية؟
ھناك من الباحثين من ال يستبعد وجود ترجمة للتوراة كاملة أو على األقل لبعض أجزائھا قبل اإلسالم.
وقد استند جواد على في ترجيح ھذا االحتمال على خوض بعض شعراء الجاھلية أمثال عدي بن زيد
وأمية بن أبي الصلت واألعشى في أمور وأحداث توراتية .15في حين ترى سلوى ناظم «أن الشيء
المقبول لدى الدارسين ھو القول بأنه ھناك شروح أو تراجم بالعربية كانت قد بدأت في الظھور
واالنتشار بين اليھود المتكلمين بالعربية منذ فترات قديمة وقد يكون بعضھا قد تم تدوينه»)سلوى ناظم،
.(90 :1988
أما علماء الكتاب المقدس فينفون حسب عبد الكريم فرحات« (7 :2006) ،وجود أي ترجمة عربية
ألسفار «الكتاب المقدس» بعھديه القديم والجديد في ذلك العصر ،بل وبعد ذلك بمئات السنين؛ إذ ال يوجد
معطى أثري وال وثيقة تثبت ھذا األمر».
غير أن األمر الذي ال خالف حوله ھو أن ترجمة عربية للتوراة بدأت تظھر للوجود حوالي القرن الثامن
الميالدي في عصر المأمون على يد أحمد بن عبد ﷲ بن سالم )ما بين القرنين  8و9م( .وقام حنين بن
إسحاق )873-800م( بترجمة كاملة ألسفار العھد القديم ولكن اعتمادا على النسخة اليونانية المعروفة
بالسبعينية .وترجم يھودا بن إسحاق بن غياث سفر الجامعة إلى العربية.
ومن الترجمات المشھورة ألسفار «العھد القديم» تلك التي قام بھا سعيد بن يوسف الفيومي )-882

 .16(942إن ھذه الترجمة كانت  -باعتراف أبي الحسن المسعودي  -ھي المفضلة لدى كثير من اليھود.
«لم يكن سعيد بن يوسف الفيومي أول من فسر التوراة بالعربية ،إال أنه كان أول من كتب تفاسير ووضع
شروحا منھجية ومفصلة ألجزاء كبيرة من التوراة»)اليعيزر شلوسبيرج.(93 :1994 ،
وأنجز بدوره أبو علي الحسن بن علي البصري أو يافث بن علي في النصف الثاني من القرن العاشر -
وھو من أشھر القرائين  -ترجمة ألسفار العھد القديم ،مذيلة بتفسير مطول لھا .وھذا العمل حرره يافث
بن علي على غرار أغلب القرائين باللغة العربية لغة وخطا.
و ُتنسب إلى يشوع بن يھودا المكنى بالشيخ أبي فرج فرقان بن أسد ترجمة عربية للتوراة فقط .وقد أُلفت
في تقدير مانك ما بين  930و950م ).(M.S.Munk, 1850 : 13

5

وعالوة على ترجمة سعيد بن يوسف الفيومي الذائعة الصيت فإن ترجمتي يافث بن علي ويشوع بن يھود
كانتا رائجتين في األندلس نظرا لوجود مؤيدين للقرائين ھناك .17كما أن إبراھام بن عزرا في تفسيره
للتوراة كان يحيل عليھما ) نفس المرجع.(10 :
أما في األندلس فإن يوحنا أسقف أشبيلية ترجم في النصف الثاني من القرن الثامن أجزاء من العھدين
القديم والجديد نقال عن ترجمة التينية.
والظاھر أن ھذه المرحلة من تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية عرفت دون شك ترجمات أخرى كاملة
أو جزئية للتوراة أو بقية أسفار العھد القديم أو األناجيل وإن كنا ال نعرف عنھا إال الشيء القليل.
وقد ركزنا ھنا على الترجمات العربية للتوراة ألننا متيقنين بأن ابن حزم كان يجھل اللغة العبرية مثله في
ذلك مثل أغلب العلماء المسلمين .يقول حاييم زعفراني« :خالل ھذا العصر الذھبي المثالي الذي عاشه
العالم اليھودي اإلسالمي لم يكن للنخبة المسلمة والمثقفة أي علم بما أسميه التجربة الداخلية لليھودية
واللغات واآلداب اليھودية واآلرامية باستثناء أولئك اليھود الذين أسلموا أو قلة من العلماء غير اليھود
الذين تكونوا في مجال الدراسات الربانية على يد أساتذة يھود أو نھلوا معارفھم اليھودية من مصادر غير
مباشرة وجعلوا من ھذه المعرفة في الغالب أداة للدفاع عن القرآن واإلسالم أو التھجم على الرسالة
التوراتية التي كان يُقال بأنھا حُرفت من قبل اليھود ،وذلك على غرار ابن حزم في نقده الالذع لصامويل
بن نغريلة»).(Haïm Zafrani, 2003 : 107, note 23
وبصرف النظر عن موقف حاييم زعفراني من ابن حزم العتبارات دينية محضة ال مجال للخوض فيھا
اآلن؛ فإن ما يھمنا ھو أن ابن حزم  -وخالفا للسموءل بن يحيى بن عباس أو غيره  -يُصنف ضمن الفئة
األخرى التي نھلت معارفھا اليھودية من مصادر غير مباشرة.
ومع اعتقادنا الراسخ بأن جھل ابن حزم باللغة العبرية نقيصة يقاسمه فيھا أغلب العلماء المسلمين،18
وعلى الرغم من أنه ال يجدر بنا التقليل من شأن الرجوع إلى النصوص الدينية اليھودية في مصادرھا،
السيما في علم مثل علم مقارنة األديان يقوم أساسا على االحتكاك المباشر بالنصوص في لغاتھا األصلية؛
إال أننا نجد ابن حزم يمتلك  -مع ذلك  -معرفة واسعة باليھودية م ّكنته من نقد التوراة وفق منھجية
محددة.
وخالفا لما يشاع في بعض الدراسات من كون ابن حزم كان يستقي معلوماته حول التوراة اعتمادا على
وسيط فإننا نعتقد جازمين بأن النصوص التي أوردھا في الفصل مأخوذة عن نص كان بين يديه؛ وذلك
ألن النصوص المستشھد بھا جميعھا على درجة عالية من الدقة والكمال .ناھيك عن وصف ابن حزم
الدقيق للنسخة التي اعتمد عليھا .قال ابن حزم« :مقدار توراتھم ،وإنما ھي مقدار مائة ورقة وعشرة
أوراق في كل صفحة منھا من ثالثة وعشرون إلى نحو ذلك بخط ھو إلى االنفساح أقرب يكون في
السطر بضع عشرة كلمة»)ابن حزم.(198 :
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إن التوراة والكتب اليھودية األخرى لم تكن في األندلس عزيزة المنال؛ فقد كثرت  -كما الحظ ذلك أحمد
شحالن  -الفتاوى حول ھذا النوع من الكتب .بل وحذرت إحدى الفتاوى شراء الكتب من اليھود باستثناء
كتبھم الدينية )أحمد شحالن.( 1996 ،
وتتضمن كتب ابن حزم إشارات صريحة لليھود الذين جادلھم أو األسفار التي رجع إليھا .فقد كانت له
مناظرات مع إسماعيل بن يونس األعور الطبيب وإسماعيل بن القراء الطبيب اليھودي وغيرھم .غير أن
أشھر المناظرات تلك التي أجراھا مع إسماعيل بن يوسف اليھودي المعروف بابن نغريلة« .19وقد
قررت على ھذا الفصل أعلمھم وأجدلھم وھو أشموال بن يوسف الالوي المعروف بابن النغرال في سنة
أربع وأربعمائة فقال)»..ابن حزم.(152 :
إن صامويل بن النغريلة المعروف بالنجيد ھو حكيم يھودي وشاعر ولغوي ورجل حرب ورجل دولة
ادعى  -في مؤلف له عن اإلسالم مكتوب باللغة العبرية  -وجود تناقض بين آي القرآن .وقد تصدى ابن
حزم لدحض ھذه الشبھات ،وللرد عليه في رسالته المشھورة  :في الرد على ابن النغريلة .وھي الرسالة
التي صيغت في أسلوب غريب عن آداب المناظرة.
ولم يكن ابن حزم يتوانى عن طلب توضيحات بخصوص الكلمات التي يغمض عليه فھمھا ،يقول« :وقد
أخبرني بعض أھل البصر بالعبرانية أنه لذلك سماه إسرائيل و)إيل( ھو اسم ﷲ –تعالى -بال شك .وال
خالف فمعناه أسر ﷲ»)ابن حزم.(142 :
أما إشارات ابن حزم لألسفار التي رجع إليھا واقتبس منھا فعديدة نذكر منھا :في آخر السفر األول،20
أول السفر الرابع ،21في السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه التكرار ،22وذكر في كتاب لھم
معظم عندھم اسمه سفطيم ،23أما كتاب يوشع ،24في كتاب حزقيا ،25كتاب وبراھياميم وفي نسخة أخرى
وھر ھياميم ،26أما الكتب التي يضيفونھا إلى سليمان -عليه السالم -فھي ثالثة واحدھا يسمى شار
27

ھشير

ثم معناه شعر األشعار ،والثاني يسمى مثال

28

معناه األمثال ،والثالث يسمى فوھلت 29معناه

الجوامع ،وفي ذلك الذي يسمونه الزبور ،30ففي المزمور األول منه ،في المزمور الرابع واألربعين ،في
المزمور الوفي مائة وسبع .وفي كتاب لھم آخر معظم عندھم أيضا اسمه مالخيم ،31روث العمونية التي
لھا كتاب مفرد من كتب النبوة.32
ويشير ابن حزم كذلك إلى التلمود :ومن طرائفھم قولھم في كتاب لھم يعرف بشعر توما

33

من كتاب

التلمود ،وقالوا في كتاب لھم من التلمود وھو فقھھم يسمى سادر نشيم ومعناه حيض النساء ،34ھذا سوى
ما في توراتھم من شرائعھم التي يلزمونھا اآلن كالقرابين وكمن مس نجسا ،ومن عجائبھم قولھم في نقل
أحبارھم الذي ھو عندھم بمنزلة ما قال األنبياء .كما قرأ ابن حزم  -كما أشار إلى ذلك ھو نفسه  -لرجل
منھم يسمى يوسف بن ھارون وھو على حسب تعبيره من كبرائھم وأئمتھم.35
منھج ابن حزم في نقد التوراة
7

لم يحتكم ابن حزم في نقده للتوراة وباقي أسفار العھد القديم على النصوص المدونة باللغة العبرية .ومع
ذلك لم يجد أية غضاضة في أن يتعامل مع ھذه النصوص المترجمة إلى اللغة العربية وكأنھا نصوص
أصلية .ومن ھنا كان إلحاحه على ضرورة االلتزام بما يُفھم من ظاھر اللفظ وترك التأويالت .يقول ابن
حزم« :ولو كان لھذا الخبر وجه وإن غمض ومخرج وإن بعد أو أمكنت فيه حيلة أو ساغ فيه تأويل ما
ذكرناه»)ابن حزم.(144 :
«وقد قلنا :إن كل ما يمكن تخريجه بوجه وإن بعد فلسنا نخرجه في فضائح كتابھم المكذوب»)ابن حزم:
.(151
وال حاجة للتأكيد بأن نظرة ابن حزم إلى النصوص مستوحاة من المذھب الظاھري .إن ابن حزم  -كما
ذھب إلى ذلك محمود علي حمايه  (178 :1983) -لم يكن ظاھري المذھب في أمور الفقه ومسائل
التشريع فحسب..وعندما نتأمل في نقده لنصوص الكتاب المقدس التي عرض لھا في كتابه الفصل نجد
النزعة الظاھرية تترك بصماتھا في دراسته لھذه النصوص ،مما يدل على أنه اصطنع المنھج الظاھري،
أيضا وھو يناقش النصارى واليھود.»..
والحقيقة أن ظاھرية ابن حزم تجلت في مناقشته للتصور التي تحمله التوراة عن ﷲ والمالئكة واألنبياء.
ويمكن تصنيف مناقشاته لھذا التصور في باب نقد النصوص التي بھا قذف في حق األنبياء أو تجديف في
حق ﷲ أو تشبيه الخالق بمخلوقاته أو ما شابه ذلك.36
ويظھر منھج ابن حزم في نقد التوراة واألسفار األخرى فيما يلي:
الشك في صحة نسبة التوراة إلى النبي موسى
يُعد ابن حزم من األوائل الذين شكوا في صحة نسبة التوراة إلى موسى .ھذا مع العلم أن ھذا التشكيك
كان يُنظر إليه في اليھودية  -كما ھو الحال في المسيحية  -ھرطقة تستوجب الحد .وقد ساق جملة من
األدلة للبرھنة على ذلك:
أوالً :االختالف بين التوراة العبرانية والتوراة السامرية« :37أول ذلك أن بأيدي السامرية توراة غير
التوراة التي بأيدي سائر اليھود يزعمون أنھا المنزلة ويقطعون أن التي بأيدي اليھود محرفة»)ابن حزم:
.(117
«ھم الذين ينكرون التوراة جملة وعندھم توراة أخرى غير ھذه التي عند اليھود...فأمر توراة أولئك
أضعف من توراة ھؤالء؛ ألنھم ال يرجعون فيھا إلى نبي أصال وال كانوا ھنالك أيام دولة بني إسرائيل
وإنما عملھا لھم رؤساؤھم أيضا»)ابن حزم .(195 :
ثانيا ً :االختالف بين التوراة العبرانية والسبعينية

38

«فإن في التوراة التي ترجمھا السبعون شيخا لبطليموس الملك بعد ظھور التوراة وفشوھا ھي مخالفة
للتي كتبھا لھم عزرا الوراق»)ابن حزم.(198 :
8

ومن أقوى األدلة في إثبات وضع التوراة وتبديلھا  -كما أشار إلى ذلك ابن حزم  -حديث التوراة عن وفاة
موسى« :ثم قال في آخر توراتھم :فتوفي موسى عبد ﷲ بذلك الموضع في أرض مؤاب مقابل بيت فغور
ولم يعرف آدمي موضع قبره إلى اليوم .وكان موسى يوم توفي ابن مائة وعشرين سنة لم ينقض بصره
وال تحركت أسنانه فنعاه بنو إسرائيل)»..ابن حزم.(186 :
وھذا نص االستشھاد كما ورد في التوراة المدونة باللغة العبرية:
» וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברו עד היום הזה ומשה
בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחה :ויבכו בני ישראל «
وقد علق ابن حزم على ھذه اإلصحاحات الواردة في سفر التثنية ) (6-5 :34قائال« :إذ ال يمكن أن يكون
ھذا الفصل منزال على موسى في حياته ،فكان يكون إخبارا عنھا لم يكن بمساق ما قد كان ،وھذا ھو
محض الكذب تعالى ﷲ عن ذلك ،وقوله :لم يعرف قبره آدمي إلى اليوم بيان لما ذكرنا كاف وأنه ألف
39

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

في

سياق دحضه لنسبة التوراة إلى موسى.
وقد ألمح إليه باروخ سبينوزا قائال« :لقد ظن الجميع تقريبا أنه موسى ،بل إن الفريسيين

40

أيدوا ھذا

الرأي بإصرار شديد حتى إنھم ع ُّدوا من يظن خالف ذلك من المارقين ,ولھذا السبب فإن ابن عزرا -
وھو رجل كان فكره حرا إلى حد بعيد ولم يكن يستھان به ،وھو أول من تنبه إلى ھذا الخطأ فيما أعلم -
لم يجرؤ على اإلفصاح عن رأيه صراحة واكتفى باإلشارة إليه بألفاظ مبھمة .أما أنا فلن أخشى
توضيحھا)»..باروخ سبينوزا .(266 :1981
مخالفة ما ورد في التوراة لمنطق األشياء
يقول ابن حزم متسائال« :كيف يمكن أن يتناسل من والدة واحد وخمسين رجال فقط في مدة مائتي عام
وسبعة عشر عاما فقط أزيد من ألفي ألف إنسان ھذا غاية المحال»)ابن حزم.(173 :
ودفاعا عن رأيه يستعين بثقافته الموسوعية وعلمه الفياض بعلوم التاريخ واألنساب يقول« :وقد علم كل
من يميز من الرجال والنساء أن الكثرة الخاصة من األوالد لم توجد في العالم لصعوبة األمر في تربية
أطفال الناس ولكون اإلسقاط في الحوامل وإلبطاء حمل المرأة بين بطن وبطن ولكثرة الموت في
األطفال...ولو طلبنا أن نعد من عاش له عشرون ولدا فصاعدا من الذكور وبلغوا الحلم فما وجدناھم إال
في الندرة ،ثم في القليل من الملوك وذوي اليسار المفرط)»..ابن حزم.(175-174 :
وبعد أن استفاض ابن حزم في استعراض المكثرين من األوالد في العرب والعجم واليھود انتھى إلى
النتيجة اآلتية« :فإذا كانت ھذه الصفة لم نجدھا منذ نحو ثالثة آالف إال في أقل من عشرين إنسانا في
مشارق األرض ومغاربھا في األمم السالفة والخالفة ،ممن علت حاله وامتد عمره وكثرت أمواله
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وعياله ،فكيف يتأتى من ھذا العدد ما لم يسمع بمثله قط في الدھر ال في نادر وال في شاذ لبني إسرائيل
كافة بمصر؟!! وحالھم فيھا معروفة مشھورة ال يقدر أحد على إنكارھا)»..ابن حزم.(176:
مخالفة ما ورد في التوراة للحقائق الجغرافية
«وبعد ذلك قال ونھر يخرج من عدن فيسقي الجنان ومن ثم يفترق فيصير أربعة رؤوس اسم أحدھا
النيل وھو محيط بجميع بالد زويلة الذي به الذھب ،وذھب ذلك البلد جيد وبھا اللؤلؤ وحجارة البلور،
واسم الثاني جيحان وھو محيط بجميع بالد الحبشة ،واسم الثالث الدجلة وھو السائر شرق الموصل،
واسم الرابع الفرات»)ابن حزم.(118:
وتعليقا على ھذا النص يتحقق ابن حزم من صحة المعلومات المتعلقة بمصبات ومنابع األنھار واألودية
ومواقع الثروات الطبيعية أو المعدنية .على سبيل المثال ينفي أن يكون ببلد زويلة اللؤلؤ الجيد «وھذا
كذب ما للؤلؤ بھا مكان أصال إنما اللؤلؤ في مغاصاته في بحر فارس وبحر الھند وأنھار بالھند
والصين»)ابن حزم.(119:
ظروف تداول التوراة من أول دولتھم عقب موت موسى -عليه السالم -إلى انقراض دولتھم ،ثم
رجوعھم إلى بيت المقدس وانتھاء بتدوين التوراة على يد عزرا الوراق
ويلخص ابن حزم ظروف تداول التوراة فيما يلي:
إن موسى سلم التوراة إلى بني عشيرته من الالويين ،وكأنه اعتبرھا تخصھم وال تخص غيرھم من بني
إسرائيل .وقد عھد إليھم بحفظ تابوت العھد وما فيه مما ترك موسى وھارون .وبقوا على ذلك نحو ألف
ومائتي سنة ال يصل إلى ذلك المكان أحد سوى الكاھن األكبر.
إن اليھود بدءا من دخولھم األرض المقدسة إثر موت موسى إلى والية أول ملك لھم وھو شاول ارتدوا
سبع مرات.
إن الكثيرين ممن تولوا أمر بني إسرائيل سواء من «مملكة الجنوب» أو من «مملكة الشمال» كانوا
بعيدين كل البعد عن الديانة اليھودية .41مع تولي رحبعام بن سليمان)ت  915ق.م( الملك انقسمت مملكة
إسرائيل إلى قسمين« :مملكة إسرائيل» و«مملكة يھوذا».
فقد انتشرت العبادة الوثنية خالل مائتي سنة وواحد وسبعين سنة في مملكة إسرائيل منذ بدايتھا« .وال
كان للتوراة عندھم ذكر وال رسم وال أثر وال كان عندھم شيء من شرائعھا أصالً ،مضى على ذلك
جميع عامتھم وجميع ملوكھم وھم عشرون ملكا قد سميناھم»)ابن حزم.(196 :
وسار ملوك مملكة يھوذا طوال أربعمائة سنة في ذات الطريق الذي نھجته مملكة إسرائيل حاشا خمسة
منھم فقط كانوا مؤمنين وال مزيد .فقد أدخلت عثليا بنت عمري زوجة يورام ملك يھوذا عبادة بعل إلى
يھوذا .كما أھمل الملك يوآش الملك الثامن من ملوك يھوذا عبادة ﷲ وعزز عبادة األصنام في فترات
من حكمه .ورجع يھوياقيم إلى عبادة األصنام وابتعد عن يھوه.
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دونھا كان وراقا ولم يكن نبيا .وھم  -أي اليھود حسب تعبير ابن حزم -
إن عزرا الذي كتب التوراة أو َّ
«مقرون أنه وجدھا عندھم وفيھا خلل كثير فأصلحه ،وھذا يكفي وكان كتابة عزرا للتوراة بعد أزيد من
سبعين سنة بعد خراب بيت المقدس ،وكتبھم تدل على أن عزرا لم يكتبھا لھم ويصلحھا إال بعد نحو
أربعين عاما من رجوعھم إلى البيت بعد السبعين عاما التي كانوا فيھا خالين»)ابن حزم .(197 :وقد
انتشرت التوراة بعد ذلك انتشارا ضعيفا.
إن البداية الحقيقية للديانة وما ترتب عنھا من إحداث للصلوات ،وإقامة للكنائس لم تتحقق إال بعد ھالك
دولتھم بأزيد من أربعمائة سنة .وخالل ھذه المدة الطويلة لم تكن الظروف مواتية قط للحفاظ على
التوراة ،وحمايتھا من التحريف والتبديل.
كتاب الفصل في الملل واألھواء والنحل في ضوء الدراسات الكتابية الحديثة
ترتبط الدراسات الكتابية )أو علم نقد الكتاب المقدس( بفضاء جغرافي محدد ھو أوروبا التي مھدت بدءا
من عصر النھضة لنشوء قراءة جديدة للعھدين القديم والجديد .ومن أبرز خصائص ھذه القراءة الجديدة
أنھا قطعت صلتھا نھائيا بشروح وتفاسير علماء الدين في العصور الوسطى .وجُردت من َث ّم النصوص
الدينية من قدسيتھا ،وأضحت كباقي النصوص موضوعا للفحص والتمحيص والمساءلةُ ،
وطبقت عليھا
مناھج مختلفة.
إن تطبيق ھذه المناھج العقالنية على النصوص الدينية دفع بالكثير من المختصين في ھذا القبيل من
البحث إلى التساؤل عن صحة ھذه النصوص ،واالستفسار عن نسبتھا إلى مؤلفيھا .ومن األسئلة الرئيسة
التي ُ
طرحت :ھل موسى -عليه الصالة والسالم -ھو المؤلف الحقيقي للتوراة؟
شھدت الدراسات الكتابية محطات رئيسة بدأت مع باروخ سبينوزا ،مرورا بريشارد سيمون وجون
أستريك وغيرھما ،وبلغت قمة ازدھارھا في القرنين التاسع عشر والعشرين على يد فلھاوزن على وجه
الخصوص.
لقد استعرض سبينوزا في كتابه «رسالة في الالھوت والسياسة» مجموعة من األسس والمبادئ التي
تقوم عليھا معرفة التوراة ،والتي نجملھا فيما يلي:
 ضرورة فھم طبيعة وخصائص اللغة التي ُدونت بھا التوراة. ضرورة تجميع آيات كل سفر وتصنيفھا تحت موضوعات معينة. ضرورة القيام بفحص تاريخي ألسفار التوراة يُعنى باستجالء الظروف الخاصة بكلسفر :كيف جُمعت ھذه األسفار؟ وما ھي األيدي التي تناولتھا؟ وكم نسخة مختلفة معروفة عن
النص؟
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وفي ضوء ھذه األسس جزم سبينوزا أن موسى لم يكتب األسفار الخمسة أي ما يُعرف بالتوراة؛ بل
كتبھا شخص آخر عاش بعد موسى بعدة قرون .كما أن بقية أسفار العھد القديم المسماة بأسماء األنبياء
واألشخاص ھي منحولة عليھم .أما األحداث التاريخية فيغلب عليھا التشويش واالضطراب والتناقض.
وبصدور «مدخل إلى تاريخ بني إسرائيل» ليوليوس فلھاوزن خطت الدراسات الكتابية خطوات عمالقة
إلى األمام .فھو ُيعد بحق  -حسب محمد خليفة حسن « -المؤسس والمطور الحقيقي لعلم نقد العھد القديم،
فقد استفاد من الجھود النقدية السابقة وطورھا ووضعھا داخل إطار علم مستقل من العلوم الدينية النقدية
في الغرب .وقد استفاد بشكل كبير من جھود المسلمين في نقد التوراة ،ولم تتحقق ھذه االستفادة بھذا
الحجم ألحد من المستشرقين السابقين عليه؛ إذ تميز فلھاوزن بالجمع بين التخصص في العھد القديم
والتخصص في القرآن الكريم ،وفي الدراسات اإلسالمية»)محمد خليفة حسن.(20 :2006 ،

لقد الحظ يوليوس فلھاوزن التناقضات الكثيرة التي تتسم بھا نصوص التوراة .وللخروج من ھذا المأزق
اھتدى إلى حل تمثل في نظرية تعدد مصادر التوراة .وفي ضوء ھذه النظرية قُسمت التوراة إلى تقاليد
ُتشكل مصدر األسفار ،وأصبح اعتماد الفروق في اسم الرب معيارا للتمييز بين ھذه المصادر.
وھذه باختصار التقاليد المختلفة التي تتكون منھا التوراة وأسفار العھد القديم وھي على الترتيب:
-1

مصدر يھوي يُرمز له اختصارا بالرمز  Jوقد استمدت ھذه التسمية من من اسم
اإلله يھوه ويعود تأليفه إلى حوالي  850ق.م في مملكة يھوذا أي المملكة الجنوبية.

-2

المصدر اإللوھيمي ويرمز له اختصارا بالرمز  Eنسبة إلى إيل أي اإلله ومن
المرجح أن زمن تأليف ھذا المصدر كان حوالي  770ق.م في المملكة الشمالية.

-3

مصدر تثنية الشريعة ويرمز له اختصارا بالرمز  Dوالظاھر أنه ألف خالل القرن
السابع قبل الميالد.

-4

المصدر الكھنوتي ويرمز له اختصارا بالرمز  Pوھو يرجع إلى القرن الخامس قبل
الميالد وإلى النصف األخير منه على وجه التحديد.

إن السؤال الذي يُطرح ،بعد أن فرغنا من الحديث عن الدراسات الكتابية الغربية ،ھو ما حدود القيمة
العلمية لكتاب «الفصل في الملل واألھواء والنحل» البن حزم؟
لم تكن البن حزم دراية باللغة العبرية وال بأي لغة من اللغات السامية التي كانت معروفة في عھده ،ولم
يُدرك ميالد الكثير من التخصصات العلمية التي ظھرت ألول مرة في القرون األخيرة ،وال علم له
بالتحوالت الكبرى التي ستعرفھا تخصصات علمية أخرى .بعبارة أخرى إن الخلفية الفكرية والثقافية
والسياسية التي أحاطت بتأليف «الفصل في الملل واألھواء والنحل» ال تماثل ال من قريب وال من بعد
ظروف نشأة علم مقارنة األديان والدراسات الكتابية في أوروبا.
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إال أن المنھجين التاريخي والفيلولوجي الذين اتبعھما ابن حزم في نقده لنصوص للتوراة ،والنتائج التي
انتھى إليھا بشأن صحة ھذه النصوص تجعل منه مؤسسا حقيقيا لعلم مقارنة األديان ورائدا في علم نقد
التوراة .وال يبالغ أحمد شحالن حينما يقول بأن ابن حزم «استخدم في نقده ھذا أفضل المناھج
الفيلولوجية ،وأدق مناھج المقارنات النصية المبنية على المنطق والحساب كما نعرفھا اليوم .وكثير من
المراجع الحديثة التي اعتمدناھا ،والتي أرخت لبني إسرائيل وتناولت كتاب العھد العتيق بالنظر ،اتبعت
منھج ابن حزم دون أن تشير إلى ذلك ،بل األصح أن نقول دون أن تدري بذلك؛ وذلك ألن مرجعھا
األساس كان سبينوزا الذي  -وإن لم يشر إلى ابن حزم مباشرة ضمن مصادره  -أشار إلى ابن عزره
تلميذ ابن حزم الذي شاركه العلم والموطن»)أحمد شحالن.(78 :2002 ،
خالصة
على الرغم من أن ابن حزم لم يعتمد في نقده للتوراة على النصوص العبرانية إال أنه استطاع  -بما توفر
لديه من ترجمات عربية ،وعلم بالتاريخ ،ودراية باألنساب ،وتمكن من الفقه والمنطق والجدل  -أن يشق
في كتاب «الفصل في الملل واألھواء والنحل» طريقا جديدا في دراسة األديان .من أبرز سماته أنه
جمع في كتاب واحد ما بين التأريخ للديانتين اليھودية والمسيحية ،والمقارنة بين األديان ونقد التوراة
ونقد األناجيل.
وكان اھتمام ابن حزم باليھودية كبيرا ،كما تخبرنا بذلك الكثير من المصادر ،إلى درجة أن أحد أقاربه
قال ساخرا منه« :ونسيت أبا محمد حاشيتك وشيعتك ،التي صرت رئيس مدارسھم ،وكبير أحراسھم،
تحدثھم عما كان فيھم من العبر ،وتخبرھم بما تعاقب عليھم من الصفا والكدر ،فتارة عن السامري
والعجل ،وتارة عن القمل والنمل ،وطورا بحديث التيه ،وطورا تضحكھم بقوم جالوت وذويه ،حتى كأن
التوراة مصحفك ،وبيت الحزان معتكفك»)محمود علي حماية نقال عن ابن بسام.(66 :1983 ،
أھناك حوار مع اآلخر أعظم من ھذا الحوار؟!! حوار يتطلع إلى معرفة اآلخر دفاعا عن القيم
اإلسالمية ،حوار ھو توأم للمعرفة .حوار كان يجسد في األندلس اإلسالمية وفي أصقاع كثيرة من
اإلمبراطورية العربية اإلسالمية روح التسامح .ما أحوجنا اآلن إلى تأصيل الحوار في ثقافتنا العربية
اإلسالمية تجسيدا لرسالة اإلسالم الخالدة .وآن الوقت لكي يُعاد إلى ھذا الكتاب االعتبار ،وأن يُحقق
مجددا تحقيقا علميا ،وأن يسھر على تحقيقه ثلة من المختصين العرب أو المسلمين في الدراسات الكتابية
وعلم مقارنة األديان واللغات السامية.

1اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻷﻣﺎن واﻟﻀﻤﺎن .وأﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻫﻢ اﳌﻌﺎﻫﺪون ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ دار اﻹﺳﻼم .ﻓﻌﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺼﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ
ذﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أي ﰲ ﻋﻬﺪﻫﻢ وأﻣﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ،وﻟﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪوام ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺆدى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳉﺰﻳﺔ )ﻫﺸﺎم ﻗﺮﻳﺴﺔ:2006 ،
.(190
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 2إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﲝﺴﺐ ﺟﻮرج ﻗﺮم ﲟﺰاج اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺑﱰدي اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي ﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﺮاء ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺸﻐﻠﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﲡﺎرﻳﺔ أو إدارﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ )ﺟﻮرج ﻗﺮم.(230 :1992 ،
3
ﺟﻨﻴﺰة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﻋُﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳐﺰن ﻛﻨﻴﺲ ﻳﻬﻮدي ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻄﺎط ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻘﺪﳝﺔ.
4
اﻧﻈﺮ ﲞﺼﻮص ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻔﺎﻳﱵ  1996و 1997و2005
5تحقيق محمد الشرقاوي1405 ،ھـ
 6نُشر ھذا الكتاب في عالم الكتب للطباعة والتشر والتوزيع1983 ،
 7تحقيق أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت1999 ،
 8تحقيق عبد الرحمان خليفة1347 ،ھـ
 9تحقيق محمد الشرقاوي ،طبعة دار الھداية ،القاھرة1986 ،
 10مطبوعات الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،بدون تاريخ.
11ھو من تحقيق محمد شامة ،ونُشر تحت عنوان اإلسالم والمسيحية,
12حقق ھذا الكتاب أكثر من أربع مرات .القي 1934 ،والشرقاوي 1986 ،وطويلة 1989 ،والسقا  . 2005وھذه التحقيقات كلھا رديئة .وقد عبر
األستاذ محمد المدالوي عن ھذه الرداءة بمصطلح الكارثية التي تُنسخ بھا إلى اليوم المسالك العبرية المدونة بالحرف العربي في كتاب السموءل نفسه
عبر مختلف الطبعات.
 13اﻧﻈﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻼﻫﻮت واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺒﺎروخ ﺳﺒﻴﻨﻮزا ،ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ1981 ،
 14اشتھر فلھاوزن بتقسيمه التوراة إلى أربعة تقاليد أو ما يعرف بنظرية تعدد المصادر

 15انظر)أدريس اعبيزة(164 :1999،
16اﻧﻈﺮ اﻟﻴﻌﻴﺰر ﺷﻠﻮﺳﺒﲑج 1994 ،وادرﻳﺲ ﻋﺒﻴﺰة1999 ،
 17من الفرق اليھودية التي ظھرت في العراق خالل القرن الثامن الميالدي .أسسھا عنان بن داود ،وتُعرف ھذه الفرقة في المصادر العربية بالعنانية
نسبة إلى مؤسسھا .والقراؤون ال يؤمنون بالتوراة الشفوية أي التلمود ،وإنما يؤمنون بالتوراة المكتوبة أي التوراة فقط .انظر لمزيد من التوسع محمد
عبد الوھاب المسيري1999 ،
 18بخصوص ھذا الموضوع انظر سعيد كفايتي2004 ،
19المقصود ھو صامويل أو السموءل بن ناغريال المعروف بالناجيد .ولصامويل كتاب بالعبرانية ادعى فيه وجود تناقض بين اآليات القرآنية .وقد
رد عليه ابن حزم في رسالته المشھورة :في الرد على ابن النغريلة اليھودي المنشورة ضمن رسائل ابن حزم ،تحقيق إحسان عباس1960 ،
 20المقصود ھو سفر التكوين בראשית
 21المقصود ھو سفر العدد במדבר
 22المعروف أيضا بسفر تثنية االشتراع דברים
23المقصود שופטים أي ﺳﻔﺮ اﻟﻘﻀﺎة وﻫﻮ ﻳُﺪرج ﺿﻤﻦ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ )اﻷﻧﺒﻴﺎء( ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ
 24المقصود يشوع יהושע
 25المقصود حزقيال יחזקאל
26اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ דברי הימים أي ﻛﺘﺎب اﻷﺧﺒﺎر
 27اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ שיר השירים أي ﻧﺸﻴﺪ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ
 28المقصود משלי أي اﻷﻣﺜﺎل
 29المقصود קהלת أي اﳉﺎﻣﻌﺔ
 30ﻳُﻨﺴﺐ اﻟﺰﺑﻮر إﱃ اﻟﻨﱯ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 31اﳌﻘﺼﻮد מלכים أي ﺳﻔﺮ اﳌﻠﻮك
 32اﳌﻘﺼﻮد רות أي راﻋﻮت
 33شعر توما ليس مبحثا من مباحث التلمود
 34سادر نشيم סדר נשים وھو أحد األقسام الستة المكونة للمشنا .وسادر نشيم ھو كتاب النساء الذي يتضمن النظم واألحكام الخاصة بالزواج
والطالق
يوسف بن ھارون )حوالي -38حوالي  (100مؤرخ يھودي يُعرف في الكتابات الغربية باسم فالفيوس جوزيف . 35
 36تُدرج في ھذا الباب قصص كثيرة في التوراة فيھا تجديف واضح في حق ﷲ سبحانه وتعالى ،مثل نسبتھا البنوة والمصاھرة  ،بل والعجز ال
سيما حينما يصارع النبي يعقوب ﷲ فيقول ﷲ كنت قويا على ﷲ فكيف على الناس؟!! أما نسبة الكذب والخداع والفاحشة ألنبياء ﷲ فھي كثيرة ال
بسمح ھذا الحيز الضيق بالحديث عنھا.
37تنسب ھذه التوراة إلى فرقة السامريين وھي من الفرق اليھودية التي انبثقت من مدينة السامرة القديمة )نابلس( .والسامريون كما أشار إلى ذلك
حسن ظاظا :1999 ،مك 207-206ال يستعملون النسخة الموجودة عند باقي اليھود بل لھم نسخة برواية تختلف اختالفا محسوسا عن التوراة
الشائعة ،كما أن لھم لھجة عبرية ،وكتابة خطية ،مختلفة يزعمون أنھما جاءتا إليھم صحيحتين دقيقتين من عھد موسى .للمقارنة بين التوراة العبرانية
والتوراة السامرية انظر التوراة السامرية ،ترجمة الكاھن السامري أبي الحسن إسحق الصوري ونشر وتحقيق أحمد حجازي السقا1978 ،
 38المقصود ھو بطليميوس الثاني المعروف بفيالدلفيوس )247-283ق.م( وقد ترجمت التوراة ليھود اإلسكندرية من اللغة العبرية إلى اللغة
اليونانية .وھناك اختالفات عديدة بين التوراة العبرية والترجمة السبعينية.
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39إبراھام بن عزرا ) (1167-1092من العلماء اليھود المشھورين في األندلس .كان شاعرا ونحويا وفيلسوفا وفيزيائيا وشارحا للتوراة.
40ھم فرقة من علماء الشريعة اليھود كانت لھم سلطة كبيرة في المجتمع اليھودي على عھد المسيح.لھم اعتقاد راسخ بأن التوراة ُخلقت منذ األزل،
وكانت مدونة على األلواح.غير أنھم يرون أن التوراة ليست ھي كل الكتب المقدسة التي يُعتمد عليھا .وإنما ھناك بجانب التوراة )التوراة المكتوبة( ،
روايات شفوية ھي التلمود ) التوراة الشفوية(.
 41إن التاريخ اليھودي القديم يتنازعه تياران رئيسان :المدرسة التوراتية التي تعتبر التوراة مصدرا تاريخيا يمكن أن يُعول إليه في التأريخ لليھودية
في فلسطين ،والتي جعلت من األركيولوجيا أداة أساسية لتحقيق أھدافھا السياسية واإليدبولوجية .وھناك مدرسة تاريخية أخرى أحدث تنفي نفيا
قاطعا المصداقية التاريخية للتوراة .ويُعتبر طوماس طومسون من أبرز ممثلي ھذا التيار.
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اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻌرب واﻟﻐرب

رﺿوان اﻟﺳﻳد

I
رت طوﻳﻼً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧوان اﻟذي أرادت ﻣﻧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔُ اﻟﻌرﺑﻳﺔُ اﻟﺗﺣ ﱡدث ﻓﻳﻪ إﻟﻳﻛم ﻫﻧﺎ
ﻓ ﱠﻛ ُ
ٍ
أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔً
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ  ،Mainzوذﻟك ﻻﺗّﺻﺎﻟﻪ ﺑﻔﻛ ٍرة ﻣﺳﺑﻘﺔ إذا ﺻ ﱠﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر ،وﻫﻲ ّ
ﻠوب اﻗﺗراح ُﺳُﺑ ٍﻝ أو اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ُﺳُﺑ ٍﻝ ﻟﻠﺧروج
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﻌرب واﻟﻐرب ،و ّ
أن اﻟﻣط َ
إﻧﺷﺎء أو
ﺳﻣﻌت ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺟﺳور
أن اﻟﻣرةَ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ
ُ
ﻣﻧﻬﺎ .وأذﻛر ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ّ
ً
ﻣؤﺗﻣر ﻣ ٍ
ﺷﺎﺑﻪ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﺑﻧﻐن  Tubingenوﻗد ﺗﺣدث
ﺗرﻣﻳﻣﺎً ﺗﻌود ﻟﻠﻌﺎم 1974م وﻓﻲ
ٍ ُ
ﻳوﻣﻬﺎ ﻋن اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت إّﺑﺎن اﻟﻔَورة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﺗﻲ
اﻟﻣﺣﺎﺿرون َ
ﻧﻌﻠم ﺟﻣﻳﻌﺎً .وﻗﺗَﻬﺎ اﺳﺗﺧدم
ﺗﻘود ُﻫم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔُ
اﻟﻌرب ُ -
ُ
أﻋﻘﺑت ﺣرب أﻛﺗوﺑر 1973م ﻛﻣﺎ ُ
ط ﺳﻼﺣﺎً ،ﻻ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻟﻠﺿﻐط ﻣن أﺟﻝ
اﻟﻌرﺑﻳﺔُ اﻟﺳﻌودﻳﺔُ  -اﻟﻧﻔ َ

اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﻫﻲ اﻟﺗﺳوﻳﺔُ اﻟﺗﻲ رﺟﺎ
ﻳﻝ اﻻﺣﺗﻼﻝ
اﻟﻌرب وﻗﺗَﻬﺎ أن ﺗُز َ
ُ
اﻹﺳراﺋﻳﻠ ﱠﻲ ﻋن أراﺿﻲ ﻣﺻر وﺳورﻳﺔ ،وأن ِ
ض ﺣﻼًّ ﻋﺎدﻻً ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ.
ﺗﻔر َ
ِ ِ
ِ
ﻟﻠﻐرض
أن
ﻳف و
ﱡ
ﺷﻬدت ﻣؤﺗﻣ اًر دوﻟﻳﺎً
اﻷﻳﺎم اﻟﻣﺎﺿﻳﺔَ
واﻟظر ُ
ْ
اﻟﻣﺄﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ّ
َ
ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد ﺧﻣ ٍ
ِ
ـﺳﺔ وﺛﻼﺛﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺣرب أﻛﺗوﺑر.
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﻧﺎﺑوﻟﻳس
ْ
دﻋت إﻟﻳﻪ اﻟو ُ
ﻧﺷﺑت ﻋدةُ ﺣروبِ ،
وﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻛﻠﱢﻬﺎ ِ
آﺧ ُرﻫﺎ
ﺣرب ﻳوﻟﻳو )ﺗﻣوز( ﻋﺎم 2006م ﺑﻳن
ُ
ﺣزب اﷲ ٕواﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ أرض ﻟﺑﻧﺎن ،وﻣﺎ ﺗ از ُﻝ اﻷراﺿﻲ اﻟﺳورﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗُﻠّت ﻋﺎم
أن
1967م ﺗﺣت اﻟﺳﻳطرة اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ،وﻛذﻟك
ﺑﻌض اﻷرض اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ،واﻷﻫ ﱡم ﻣن ذﻟك ّ
ُ

اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣت اﻟﺣﻠو ُﻝ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ رﻏم ﻣؤﺗﻣر ﻣدرﻳد ،واﺗﻔﺎﻗﻳﺎت أوﺳﻠو،
اد اﻵن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ آﻟﻳﺔً
وﻋﺷرات اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺧطط وﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﻳق اﻟﺗﻲ ُﻳر ُ

اﻟﻼﻓت اﻵن
ﺗﻘود ﻟﻠﺣ ّﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ ﻗﻳﺎم دوﻟﺗﻳن ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ .و
ُ
ُ
ﻧﺎﺗﺞ
أﺑرزﻫﺎ
ﻟﻳس اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻘط؛ ﺑﻝ وﺟود ﻧزاﻋﺎت واﻧﻘﺳﺎﻣﺎت أُﺧرى ُ
ٌ

ﻋن اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻟﻠﻌراق ﻋﺎم 2003م ،واﻧﺗﺷﺎر اﻻﺿطراب ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء
ٍ
ﺧﻣﺳﺔ ﻫﻲ :ﻋدم ﱢ
ٍ
ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ،
ﺗرﻛﻳزﻫﺎ ﻓﻲ
ﻳﻣﻛن
أﺳﺑﺎب
اﻟﻣﺷرق ﻟﻌدة
ُ
ُ
ُ
1

اﻟﻣﻠف اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﺷﺎﺷﺔ
وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،وﺑروز
ّ
اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ/اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷرق ،واﻟﺻراع اﻟﻣﺗﺟدد ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ٕواﻳران ﻓﻲ أﻧﺣﺎء

ﺷﺗّﻰ وﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺎﺋﻝ.
ص أو ﺗﺟﻣﻊُ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
ﻧﺟد ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ أﻧﻬﺎ ﺗُ ّ
إذا ﺗﺄ ﱠﻣ ْﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت أو اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﻣس ُ
ﻠﺧ ُ
ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﻘدار ،ﻛﻣﺎ
أن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت
ُ
ﺑﻳن اﻟﻌرب واﻟﻐر ْﺑﻳن :اﻷﻣﻳرﻛﻲ واﻷوروﺑﻲ .ﺑﻳد ّ
أن اﻷطراف اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ِ
ﻓﺎﻟﻌرب ﻳﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔً أﻛﺑر ﻓﻲ
ﻧﻔﺳﻪ.
ّ
ُ
ٍ
اﻟﻌﺟز اﻟﻌرﺑ ﱠﻲ ﻋن إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻛﺗﱡﻝ
أن
َ
ﻗﺿﻳﺔ ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ُد َوﻟﻬم .ﻛﻣﺎ ّ

ع اﻟﺗﻌﺎون أو اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺿﻣن دوﻝ
أن ﻣﺷرو َ
اﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺗﻰ اﻵن  -رﻏم ّ
ﻳﻌود ﻟﻠﻌﺎم ِ
اﻟﺻْﻠب ﺑﻳن ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ُﻋﻘد ﻓﻳﻪ
ُ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ُ
اﺗﻔﺎق اﻟﻔﺣم و ُ
اﻟﻣ ْرﺿﻳﺔ ﻟﺳﺎﺋر
ﻻُ
ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﻳر ٕواﺣﻼﻝ اﻟﺗو ُازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳور ُ
ٍ
ﻧﺟد
ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔً
ﺟﺎﻧب اﻟﻐرﺑ ﱠﻲ ُ
اﻷطرافٕ .واذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،أﻋﻧﻲ اﻟ َ
ٍ
ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺑﻳن اﻟﻌرب
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ .و ُ
أوﺿﺢ دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ْ

وﺗؤدي َدور اﻟوﺳﻳط ﺗﺎرةً ﺑﻳن اﻟﻌرب
واﻟﻐرب  -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻣﻠف اﻹﺳﻼﻣﻲ  -أ ﱠدت أوروﺑﺎ ّ
ّ
أن
ٕواﺳراﺋﻳﻝ أو ﺑﻳن اﻟﻌرب واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو ﺑﻳن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ّ
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺗُﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺗِﻧﺎ ٕوان ﺗﻛن ﻣﻧﺳﱠﻘﺔً إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻣﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت واﺣدة .وﻟدﻳﻧﺎ
ٍ
أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻷدوار أو اﺧﺗﻼف اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت .ﻓﺎﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ
ﻋدة

ﻣوﻗﻌﻬﺎ
وﻳﺧﺗﻠف
وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻏزو اﻟﻌراق.
ﻳﺧﺗﻠف ﻣوﻗﻔُﻬﺎ
اﻟرﺋﻳﺳﺔ
ُ
ُ
ُ
ُ
اﻟﻣﻠف اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ
اﻟرﺑﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ّ
ودورﻫﺎ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ُ
ُ
أن أﻛﺛر ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻻ ﺗرى ﻣﺎ ﺗراﻩ اﻹدارةُ
واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﻳق .ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﻳراﻧﻲ .وﻫذا إن د ﱠﻝ ﻋﻠﻰ ﺷ ٍ
ﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ َﻳ ُد ﱡﻝ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔُ ﻓﻲ طراﺋق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ّ
ْ
ﻣﺿت ﺑﻌﻳداً ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑدﻻً ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ
أن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ
ْ
ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻌﻘد اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﺳﻧﻳن .وﻗد أ ﱠدى ذﻟك إﻟﻰ ﻧﺷر ٍ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﻘﱡد اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻠﺳطﻳن ،ﻛﻣﺎ أ ﱠدى ذﻟك إﻟﻰ َﺧ ْﻠق
ٍ
ٍ
اﻟﻌرب ﻳﺷ ّﻛﻠون اﻟﺟو َار اﻟﺗﺎرﻳﺧ ﱠﻲ
ﻷن
ﺟدﻳدة أﻫ ﱡﻣﻬﺎ
ﻣﺷﻛﻼت
اﻟوﺿﻊُ اﻟﻌر ﱡ
ْ
اﻗﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ .و ّ
َ
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ﺋﻳس ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ،وﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻟﺑﻌﻳدة اﻟﻣدى،
ﻷوروﺑﺎ ،وﻷﻧﻬم اﻟﺷرﻳ ُ
ك اﻟر ُ
وﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺄﻣن إﺳراﺋﻳﻝ؛ ﻓﻘد ﺗﺣﻣﻠوا ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻋﺑﺋﺎً رﺋﻳﺳﺎً ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﻳﻧﻧﺎ وﺑﻳن
ﻗد اًر ﺑﺎر اًز ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ؛ ﱠ
ﻷن ﻛ ﱠﻝ اﻟﻣﻠﻔﱠﺎت
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ٕواﺳراﺋﻳﻝ .وﻫﻧﺎك َﻣ ْن ُﻳ َﺣ ﱢﻣﻠُﻬُ ْم ْ
ﺻ اًر
وﺻﻠت إﻟﻰ اﻷُﻓُق
اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﱠوﻫﺎ ﻣﺎ
ْ
ُ
اﻟﻣرﺟ ّو ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎرات واﻟﻣﻠﻔّﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ َﺣ ْ
ﺑﺎﻟﻌﻼﺋق ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ودوﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
II
ﺳﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
ﻟدﻳﻧﺎ إذن ﺛﻼﺛﺔ أﻧو ٍ
اع ﻣن اﻟﻣﻠّﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗُ ُ
طﻌﻬﺎ؛ اﻟﻧوع اﻷوﻝ ُ◌ وﻫو
اﻟﺟﺳور ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻧﺎ أو إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ وﻗ ْ
اﻷﺑرز ٕوان ﻟم ﻳﻛن ﺿرورﻳﺎً
ُ
اﻟﻣﺳﺗﺟدة .وﻓﻲ ﻫذا
اﻷﻫم ،وﻫو اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ أو
أن
ﻳﻛون داﺋﻣﺎً
ّ
َ
ّ

ﻧﺗﺎﺋﺟﻪُ ﻣﺗواﺿﻌﺔً ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣن اﻟﻧزاع
دور اﻟوﺳﻳط ،وﻗد ظﻠّت
اﻟﻧوع ّ
ُ
ﻳؤدي اﻷوروﺑﻳون َ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن دوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳطﻳن ،واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق .واﻟﻧوعُ اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو
ﱡ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻳﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ،
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،واﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ .وﻫذﻩ
ُ
وﻓﻳﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،واﻷوروﺑﻳون ﻳﺳﺗطﻳﻌون أن ﻳﻛوﻧوا ُﻣﺑﺎدرﻳن ﻓﻳﻬﺎ ،ﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﻳﻛوﻧوا ﻛذﻟك ﻓﻲ

ٍ
اﻟﻌرب ﻳﺗﺣﻣﻠون ﻗد اًر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬم ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻊ أوروﺑﺎ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن .و ُ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎً إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ؛ ٕواﻧﻣﺎ ﻏﻠﺑت ِ
اﻟﺗﻔرد ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﺛﻝ
ﺻ ْﺑﻐﺔُ ﱡ

ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻓُرادى ﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
ُ
ﺗﺳﺑﺑت
ﻓﻲ ﻫذﻳن اﻟﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻋﻼﻗﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺣ ّﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ
ْ
ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةُ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻳدﻫﺎ أو ﺧ ْﻠﻘﻬﺎ ،واﻟﻧوعُ اﻵﺧر اﻟﻣﺗﻌﻠﱢق ِ
ﺑﺎﻟﺻﻼت ﺑﻳن دوﻝ اﻻﺗﺣﺎد
اﻟو ُ
ُ
ص ﺟدﻳدةٌ ﺗﺳﺗﺣ ﱡ
ق اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺗﻘدﻳر واﻻﺳﺗﻐﻼﻝ.
اﻷوروﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﺗﻠو ُح ﻓَُر ٌ
ﻌت ﻣن اﻵﻓﺎق اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
وﺳ ْ
ﻫﻧﺎك ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻔَورةُ اﻟﻛﺑﻳرةُ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ،واﻟﺗﻲ ّ
ٍ
اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝٕ .واذا
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ واﻻﻋﺗﻣﺎد
إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔً ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
وﺻﻧﻌت
َ
َ
ْ

ٍ
اﻻﻧطﻼﻗﺔُ اﻟﻌرﺑﻳﺔُ ﻟﺣدود اﻟﻌﺎم 2020م؛ وﺑﻧﺳﺑﺔ ٍ
ﻣﺳﺗدام ﻣﻌﺗﺑرة؛ ﻓﺈن اﻟﻌرب ﺳﻳﻛوﻧون
ﻧﻣو
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﻫذﻩ ﻓُرﺻﺔٌ ﻟﻬم وﻷوروﺑﺎ وﻟﻠﻌﺎﻟَم ﻛﻠﱢﻪ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳور
ﺷرﻳﻛﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ّ
ِ
إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
َﻣﻧِﻪ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ .وﻫﻧﺎﻟك
ٌ
واﻟﺷراﻛﺎت ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ﱡدم اﻟﻌﺎﻟَم وﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ وأ ْ
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ﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﻔواﺋد واﻟﻣﻳزات اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻧﻳﻬﺎ اﻷوروﺑﻳون واﻷﻣﻳرﻛﻳون
وﺗﻘدﻳر ٌ
ات ﻳﺗﺑﺎدﻟُﻬﺎ اﻟﺧﺑراء ﺗُ ُ
واﻷﺳﻳوﻳون ﻣن اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق واﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

ب ﻓﻲ اﻟﺣروب
أن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔَ اﻟﻛﺑﻳرةَ ﺗﺗﻬ ﱠد ُدﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ و
ُ
ﺑﻳد ّ
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔُ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﱠﺑ ُ
واﻧﻌدام اﻻﺳﺗﻘرار .وأﻫ ﱡم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت – ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ  -اﻟﺻراعُ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳطﻳن،
ﺳﻧﻌود إﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد .ﻓﺑﻌد ﺗرﱡد ٍد طوﻳﻝ،
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي
واﻟﻐزو اﻷﻣﻳرﻛ ﱡﻲ ﻟﻠﻌراق ،واﻟﻌﺎﻣ ُﻝ
ﱡ
ُ

و ٍ
ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةُ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر أﻧﺎﺑوﻟﻳس اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻳوم
اﻧﺣﻳﺎز و ٍ
اﺿﺢ ﻹﺳراﺋﻳﻝ ،دﻋت اﻟو ُ
2007/11/27م ﺑﻌد ﺗﺣﺿﻳر ٍ
اﻟﻌرب ﻗد ﺗﻘدﻣوا ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺑﻳروت ﻋﺎم
ات ﺳرﻳﻌﺔ .وﻛﺎن
ُ
ٍ
ٍ
ﻳوﻣﻬﺎ
2002م ﺑﻣﺑﺎدرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗ اررات اﻷُﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﺎ أﺻﻐﻰ إﻟﻳﻬم َ
درك َﻫو َﻝ
أﺣد ،ﺛم ﻋﺎدوا ﻓﺄ ﱠﻛدوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟرﻳﺎض ﻓﻲ رﺑﻳﻊ اﻟﻌﺎم 2007م .وﻟﻛﻲ ُﻧ َ
أن اﻟﻌرب
وﻓداﺣﺔَ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌرب وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟَم ،ﻧذ ُﻛ ُر ّ

ٍ
ﻟﺑﻧﺎن
أن
واﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﻳن ﺧﺎﺿوا ﻋدة
ﺣروب ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم طواﻝ اﻟﻌﻘود اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،و ّ
َ
ٍ
ﱡ
ﺗﺣﺗﻝ أراﺿﻲ ﻓﻲ
أن إﺳراﺋﻳﻝ ﻣﺎ ﺗزاﻝ
وﺣدﻩ ﻋﺎﻧﻰ ﻣن ﺳﺑﻌﺔ اﺟﺗﻳﺎﺣﺎت إﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ،و ّ

أن اﻟﻼﺟﺋﻳن واﻟﻣطرودﻳن ﻣن أرﺿﻬم ﻣن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻳزﻳدون
ﻓﻠﺳطﻳن وﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن ،و ّ
أن اﻷُﺻوﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻛﻠﱠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻧدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﻳﻳن ،و ّ
ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ  -ﻓﺿﻼً ﻋن إﻳران ﻣﻧذ ﻗﻳﺎم اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺎم 1979م  -ﺗرﻓﻊُ راﻳﺔ
ﻓﻠﺳطﻳن ﻓﻲ ﺷﻌﺎراﺗِﻬﺎ وﻏﺎراﺗِﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻷوروﺑﻳون أن ﻳﺑﻘوا
ﻣﺗﻔرﺟﻳن أو ُوﺳطﺎء ،ﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺣﻳﺔ ،وﺑﺣﻛم اﻟﺟوار ،وﺑﺣﻛم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ
ٍ
ِ
ﻵﻻم اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺟزﺋﻳﺔ واﻻﻧﺣﻳﺎزات اﻟداﺋﻣﺔ ،ﻟدﻳﻧﺎ
ﻋودة
اﻟﻳوم وﺑدون
اﻻﺳﺗﻘرار .وﻟدﻳﻧﺎ
َ
ات اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻟدﻳﻧﺎ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳﻼم اﻟﺷﺎﻣﻝ ،وﻟدﻳﻧﺎ أﺧﻳ اًر ﻣؤﺗﻣر
ﻗ ارر ُ

أﻧﺎﺑوﻟﻳس اﻟذي ﺣﺿرﺗﻪ ﺳت ﻋﺷرة دوﻟ ًﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﺧﻣس ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
ٍ
إن ﻓﻲ اﻟﺧروج ﻣن اﻻﺿطراب اﻟﺗﻲ
اﻷﻣن ،واﻷوروﺑﻳﻳن،
ودوﻝ ﻛﺑرى ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻘﺎراتّ .

ﺗُﺳﺑُﱢﺑﻬﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎةُ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔُ ﻣﺻﻠﺣﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻛﻠﱢﻪ ،وﻟﻸوروﺑﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص .وﻟذا ﻳﻧﺑﻐﻲ
اﻟﺗﺷﱡﺑث ﺑﻬذا اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ،واﻻﻧطﻼق ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ.
4

اﻵﺧ ُر ﻟﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻳوم ﻓﻛﺎن وﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻟﻐزو
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣ ُﻝ َ
ﻳد اﻟﻌودةَ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻌﺑﺛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ُذﻛرت ﻟﺗﺑرﻳرﻩ .ﺑﻳد
اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﻟﻠﻌراق ﻋﺎم 2003م .وﻻ أُر ُ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت اﻧﻬﻳﺎ اًر ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ،وﺗﻔ ﱡﻛﻛﺎً اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً ﻛﺑﻳ اًر ،وﺗﻬﺟﻳر ﺣواﻟﻲ اﻷرﺑﻌﺔ
أن
ّ
َ

ﻣﻼﻳﻳن ﻋراﻗﻲ داﺧﻝ اﻟﻌراق وﺧﺎرﺟﻪ ،وﺳﻘوط ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﻠﻳون ﻋراﻗﻲ ﺿﺣﺎﻳﺎ ﻟﻠﻐزو أو

اﻟﺳﻧﻲ/اﻟﺷﻳﻌﻲ،
اﻟﻌﻧف اﻷﻋﻣﻰ ،وﻧﺷر اﻟﺗوﺗﱡرات ﻓﻲ دوﻝ اﻟﺟوار وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗوﺗﱡر ّ

اﻟﻣﻌروف أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻐزو اﻷﻣﻳرﻛﻲ ﺷﻌﺑﻳﺔٌ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وﻗد
واﻟﺗوﺗﱡر اﻹﻳراﻧﻲ/اﻟﻌرﺑﻲ .و
ُ
ﺟﺎﻫرت اﻟﺳﻠطﺗﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ .وﻗد ﺗﺑﱠﻳن ﻟﻸﻣﻳرﻛﻳﻳن ﺑﻌد اﻟﻌﺎم 2005م
أﻧﻬم ﻟن ﻳﺳﺗطﻳﻌوا اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻐزو ﺑﻣﻔردﻫم ،وﻟذﻟك ظﻬرت ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻋدةُ ﻓَُر ٍ
ص
ﻟﻠﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻔزﻋﺔ ﻟﻠﻐزو ﻋﻠﻰ ﺷﻌب
ﻟﻠﺗدﺧﻝ اﻟدوﻟﻲ ،وﻟﻠﺗدﺧﻝ اﻟﻌرﺑﻲ واﻷوروﺑﻲّ ،

اﻟﻌراق ،وﻋﻠﻰ ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وذﻟك ﻣن طرﻳﻘﻳن :ﺗرﻣﻳم اﻟﻛﻳﺎن اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن
ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،وﺗﺄﻣﻳن اﻧﺳﺣﺎب اﻟﻘوات اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ ﻣن اﻟﻌراق ﻓﻲ ٍ
أﻣد
اﻟﻌرب واﻷوروﺑﻳون ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﺎً وﻣﻧﻔردﻳن وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻗرﻳب .وﻳﺳﺗطﻳﻊ
ُ
ﺗﻌﺎون ُد َوﻝ
َ
اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻬدﺋﺔ اﻷَوﺿﺎع ﺑﺎﻟﻌراق ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ،وﺗﺷﺟﻳﻊ ُ

اﻟﺟوار وﻣﻧﻬﺎ إﻳران وﺗرﻛﻳﺎ.

III
أﻣﺎ اﻟﻧوعُ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﻧواع اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻌرب واﻟﻐرب ،وﻫو
اﻟﻣﻠف اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻫو ﱞ
ﻣﻠف
اﻟﻳوم ،ﻓﻬو
اﻟﻌﺎﻣ ُﻝ
ّ
ُ
اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ اﻻﺿطراب ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ َ

أن
ﻣﻌﻘﱠ ٌد ،وﻳﺗﺳﺎوى ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻓﻳﻪ
ﻧﻌﻠم ّ
ُ
اﻟﻌرب واﻷﻣﻳرﻛﻳون واﻷوروﺑﻳون .وﻧﺣن ُ
ٍ
ان
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ .وﻻ
اﻹﺳﻼم إﻟﻰ
ﺣوﻟت
أﺣداث  11ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم 2001م ﱠ
ُ
ﻳﺧﺗﻠف اﻟﺛََور ُ
َ
اﻹﺳﻼﻣ ﱡﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻋن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ  Revivalistﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ِ
اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﺛﻝ اﻟدﻳﺎﻧﺔ
ي اﻟﻳوم ﺣﺗّﻰ ﻓﻲ اﻟدﻳﺎﻧﺎت
اﻟﻛﺑرى .ﻓﻬﻧﺎك
ﻋﻧف ﻗو ﱞ
ٌ

ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﺟوارﻫﺎ أو
ي ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدﻳﺎﻧﺎت
ي أو اﻟﻣﺎد ﱠ
أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻌﻧو ﱠ
اﻟﻬﻧدوﺳﻳﺔ .ﺑﻳد ّ
ٌ
أن اﻻﺗﺟﺎﻩَ اﻟﻌﻧﻳف ﺑداﺧﻝ اﻹﺳﻼم اﻷُﺻوﻟﻲ ﺗﻌ ﱠدى اﻟﺟو َار
ﻣواطﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ّ

اﻟﻣﺣﻠّ ﱠﻲ إﻟﻰ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وأوروﺑﺎ .وﻗد ﺑرزت ظﺎﻫرةُ اﻹﺳﻼم اﻷُﺻوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف
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اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻗﻳﺎم إﺣﻳﺎﺋﻳﺎت دﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ٍ
ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ،

وﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻧدﻳﺔ ،ﺛم اﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻣﺗ ﱠدت ﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻷوروﺑﻳﺔ .وﻳﺗﻣﱠﻳ ُز أﺗﺑﺎعُ ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﺑﻌدم اﻟرﺿﺎ
ﺑﻠدان اﻟﻣﻬﺟر

ﻋن اﻟﻌﺎﻟَم ﻣن ﺣوﻟﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ أوﻻً ،وﻓﻲ اﻟﻌواﻟم اﻷُﺧرى ﺛﺎﻧﻳﺎً .وﻗد
ارﺗﺑطت ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔور ﻣن اﻟﺗﻐرﻳب أو ﻏرﺑﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟم .وﺗطورت

اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷﺻوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت واﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺣرﻛﺎت

أن
ﻫوﻳﺔ إﻟﻰ أﺣزاب دﻳﻧﻳﺔ ﺗرﻳد إﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﺗطﺑق اﻟﺷرﻳﻌﺔ .وﻗد اﻋﺗﺑرت ّ
اﻟﻣﺎدي واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ،واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ
اﻟذي ﻳﺣو ُﻝ دون ذﻟك :اﻟﻐرب
ّ

اﻟﺟ ُدد أﻧﻬﺎ ُﻣواﻟﻳﺔٌ ﻟﻠﺣ ّﻛﺎم وﻣﺗﻬﺎوﻧﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻬوﻳﺔ
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑر اﻹﺳﻼﻣﻳون ُ
أوﻝ ﻣﺎ اﺻطدﻣت ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗْﻬﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻗد اﺻطدﻣت ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت َ
ق اﻟﺷرﻳﻌﺔ .ﺛم ازدادت رادﻳﻛﺎﻟﻳﺔُ ﺑﻌض اﻟﺣرﻛﺎت ﺑﺣﻳث ﻛﻔﱠرت
ﱢ
ﺟﺎﻫﻠﻳﺔً
طﺑ ُ
وﻣﺗﻐرﺑﺔً وﻻ ﺗُ ّ
ٍ
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺑﻘﻰ
اﻵﺧرﻳن ﺑﻌد أن ﻛﻔﱠرت اﻟﻐرﺑﻳﻳن .وﻛﺎن
ﺣرﻛﺎت اﻧﺷﻘﺎﻗﻳﺔً ﻣﺣدودةَ
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن َ
ُ
ٍ
أن
اﻟﻣ ْﻘﺑﻠﻳن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﺟدﻳد ﻏﻳر ﻋﻧﻳﻔﺔ  -ﻟوﻻ ّ
اﻷﺛَر  -وﺑﺧﺎﺻﺔ ّ
أن أﻛﺛرﻳﺔ ُ
اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن اﺳﺗﺧدﻣوا ﻋﺷرات اﻷُﻟوف ﻣن ﻫؤﻻء ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿ ﱠد اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ،
ٍ
ٍ
وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺑرزت ﻣﻧﻬم ﻋدة ﻗﻳﺎدات ﻛﺎن
ﺑﻠدان
ﻓﻛﺳﺑوا ﺗﺟرﺑﺔً ﻗﺗﺎﻟﻳﺔً ،واﻟﺗﻘوا ﻣن
ِ
اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻌروﻓﺔ .ﻓﻘد أﻧﺷﺄ ﻫؤﻻء ﺗﻧظﻳم
أﺑرزﻫﺎ أُﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن وأﻳﻣن اﻟظواﻫري .وﺑﻘﻳﺔُ

اﻟﻘﺎﻋدة اﻟذي اﺗﺧذ ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﻬد طﺎﻟﺑﺎن ﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻟﻧﺷر ﺷﺑﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدﻳﺎر اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻻﻳﺎت
واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﺛم ﺑﻳن ﺷﺑﺎب اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛﻧدا وأوﺳﺗراﻟﻳﺎ .وﻗد رﱠدت اﻟو ُ
اﻟﻣﺗﺣدةُ وﻣﻌﻬﺎ اﻷوروﺑﻳون وﻣن وراﺋﻬم اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﱡﻪ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب
اﻟﺣرب ﻣﻌﻠﻧﺔً ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم .وﻫﻲ ٕوان ﺗﻛن ﻗد اﺳﺗطﺎﻋت إﻧزاﻝ
اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻣﺎ ﺗ از ُﻝ ﺗﻠك
ُ
ﺿرﺑﺎت ﻗوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﺟزت ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﻣﺎ دﻓﻊ وزﻳر اﻟدﻓﺎع

اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﻳﻠد ﻹﻋﻼن «ﺣرب أﻓﻛﺎر» ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﻧﻳف ،ﻣﺎ

ﺗﻣ ّﻛﻧت أﻳﺿﺎً ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣن اﻟﻧﻳﻝ ﻣن ﺷﻌﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﻫؤﻻء.

6

أن اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟذي ﻧﺎﻝ ﻣن وﻋﻲ اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن اﻟﻌرب
واﻟواﻗﻊُ ّ
إن اﻷوروﺑﻳﻳن ﺗﻐﱠﻳروا أﻳﺿﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻘود
واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﺎ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻳﻬم؛ ﺑﻝ ّ
اﻵﺧر واﻟﻐرﻳب ،وﻣن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟذاتٕ .واﻻّ ﻓﻛﻳف ُﻧ َﻌﻠﱢ ُﻝ
اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﻬم ﻣن َ
ﻫذا ﱡ
اﻟﺗﻘزز واﻟﻧﻔور ﻣن ﻏطﺎء اﻟرأس ﻟدى اﻟﺑﻧﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ،وﻗد ﻟﺑﺳﺗْﻪُ أﻣﻬﺎﺗُﻬُم ﻣن ﻗﺑﻝ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ دون أن ﻳﺛﻳر ﻣﺷﻛﻠﺔ .وﻛﻳف ُﻧﻌﻠﱢ ُﻝ ﺗﻌ ﱡﻣ َد اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻹﺳﻼم

ﺑﺎﻟﺻ َور اﻟﻛﺎرﻳﻛﺎﺗورﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟداﻧﻣﺎرك ﺿد اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم،-
ُ
وت ﻣﻘوﻟﺗَﻲ اﻟﺣوار ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن
واﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺟزًءا ﻣن ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر .ﺛم ﻛﻳف ُﻧﻌﻠﱢ ُﻝ ُﺧﻔُ َ
واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات؛ ﺑﻌد أن ازدﻫرت اﻷُوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺛر ﻣﺟﻣﻊ

اﻟﻔﺎﺗﻳﻛﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ )1965-1962م( ،واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﺑﻌد ﻣﻘوﻟﺔ ﻫﻧﺗﻧﻐﺗون ﺑﺻراع
ﺗﺣﻔظﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣوار ،وﻋﻠﻰ
أن اﻟﺑﺎﺑﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ
ٌ
اﻟﺣﺿﺎرات؟! واﻟﻣﻌروف ّ
دﺧوﻝ ﺗرﻛﻳﺎ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ دوﻟﺔً ﻣﺳﻠﻣﺔً ﺿﺧﻣﺔً ﺗؤﺛّر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ

اﻵﺧر .وﻣﻊ
اﻷوروﺑﻳﺔ .وﻗد ﺗراﺟﻊ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻋن ﺑﻌض آراﺋﻪ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﺗراﺟﻊ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ َ
ٍ
أﻋﻣﺎﻝ
أن ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن اﻟﻣوﻟودﻳن ﺑﺎﻟﻐرب ،وﻳﻣﺎرﺳون أو ﻳﺣﺎوﻟون ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ذﻟك ﻓﺄﻧﺎ أرى ّ

ﻷن اﻷوروﺑﻳﻳن ﻳﻧﻔرون ﻣﻧﻬم ﻓﻘط؛
ﻋﻧﻳﻔﺔ ﻻ ﻳﻘوﻣون ﺑذﻟك ﻷﻧﻬم ُﻳﺣﺳﱡون ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ ﻓﻘط أو ّ
اﻟﺗﻣﺎﻳز واﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ واﻟﺗﺷﱡﺑث ﺑﺎﻟﻐراﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺑس،
ﻗدر ﻣن اﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻛرة
ُ
ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ٌ

ﱡﺧط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺟري ﻓﻲ
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً ﻟﺟﺎذﺑﻳﺔ ﻓﻛرة اﻟﺟﻬﺎد ،واﻟﺳ ْ
ﻓﻠﺳطﻳن واﻟﻌراق واﻟﺷﻳﺷﺎن.
ﺳﺎﻋد وﻻ ﺷ ﱠ
ك ﻋﻠﻰ ذﻟك
وﻳ ُ
واﻟذي أراﻩُ ّ
اﻓر اﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ﻟدى اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﻫﻲ إﻟﻰ زواﻝُ .
أن اﻟﻧو َ
اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻧدﻳﺔ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
اﻟﻌﻣ ُﻝ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﺑﻪ ّ
ٍ
ٍ
اﺣﺗﻼﻝ وﺣﺎﻻت ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرٕ .واذا
ﻣﺷﻛﻠﺔ و
ﻓﺎﻟﺟﻬﺎد ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ٍ
أﻧﺻﺎر
ﻓﺈن اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن اﻟﻌﻧﻳﻔﻳن ﻟن ﻳﺳﺗطﻳﻌوا اﺳﺗﻘطﺎب
ْ
اﺗﺧذت اﻟﺣﻠوﻝ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت ﻣﺳﺎ اًر ّ
ُﺟ ُددٕ .واﻧﻣﺎ ﻫم ﻳﺳﺗﻔﻳدون ﻣن وﺟود اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻣن ﺗﻔﺎﻗُ ِﻣﻬﺎ .وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﻘوﻣﻳون
اﻟﺷﺑﺎن ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻟﻌﻧﻳف ﻣن
ب ﻋﺷرات اﻵﻻف ﻣن ّ
واﻟﻳﺳﺎرﻳون ﻣن ﻗﺑﻝ َﻛ ْﺳ َ
وﻟﻛن اﻟظﺎﻫرةَ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻟن
طرﻳق َرْﻓﻊ راﻳﺔ ﻓﻠﺳطﻳن أو ُﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻐرﺑﻲ.
ّ
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ﺗزوﻝ ﻗرﻳﺑﺎً .ﻓﺎﻟﺗﻳﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟرﺋﻳس ﺗرك اﻟﻌﻧف ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن
ف أو
َ
ﺗﺿﻌ َ
ُ
ﻬد ُد اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﻌﻧف ﺷﺄن اﻟﻣﺗطرﻓﻳن،
ي
اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬو ﻗو ﱞ
وﻳزداد ﻗوة .وﻫو ﻻ ُﻳ ّ
ُ

ﻟﻠﻌزﻟﺔ واﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟدوﻝ ،واﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳْﻠﺑﻲ ﻓﻲ
ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻣﻳ ُﻝ ُ
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻳ ُﻝ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ﺑوﺿوح .وﻟﻳس ﻫذا ﺷﺄن
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻷوروﺑﻳﻳن ،اﻟذﻳن ﺗﻣﻳ ُﻝ أﻛﺛرﻳﺗُﻬم ﻟﻼﻧدﻣﺎج ،ﺑﻳد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪُ أﻛﺛر ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘدﻳن

اﻟﻌﺎم؛ ﺑﺧﻼف
ﻟﻠﺗﻣﺎﻳز واﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﺑﺎس واﻟﺳﻠوك ،وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷﺄن
اﻷﺧﻳرﻳن
ُ
ّ
ﻓﺈن «إﺳﻼﻣﻳﻲ اﻟﺻﺣوة» ﻛﻣﺎ ُﻳﺳ ﱡﻣون
ُﻧ َ
ظراﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻫﻛذا ّ
أﻧﻔُ َﺳﻬم ﺳﻳظﻠون ظﺎﻫرﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺗﻳن اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻟﻛﻧﻬم ﻟن ﻳﺳﺗطﻳﻌوا اﻟﺳﻳطرة
ٍ
ﺑﻳﺔ ر ٍ
دوﻟﺔ ﻋر ٍ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ٍ
ﻟﻛن
ﺋﻳﺳﺔ رﻏم ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬم اﻟﻣﺗﻛررة .وﻫم ّ
ﻳﺗﻐﻳرون ﺑﺑطءّ ،
ﺗﻌود ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺑﻝ ظﻬورﻫم ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻼءﻣوا.
اﻷﻣور َ
***

أن
أردت أن أﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣﻠوﻝ وﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳور،
ُ
ُ
ﻓﺗﺣدﺛت أﻛﺛر ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻼت .واﻟواﻗﻊُ ّ
ﻣراﻗﺑﻳن ﻛﺛﻳرﻳن ﻳﻘوﻟون إﻧﻬﻣﺎ وﺟﻬﺎن ﻟﻌ ٍ
ﺗﺗﺻدى ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت
ﻣﻠﺔ واﺣدة ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧك ﻋﻧدﻣﺎ
ّ
ُ
ﺑﺎﻟﺣﻝ ،ﻓﺈﻧك ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟﺳور ،وﺗُ ﱢ
ﻘﻳم اﻟﺷراﻛﺎت .وﻫذا اﻷﻣر ﻟﻳس ﺻﺣﻳﺣﺎً
ّ
طوُر اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗُ ُ
اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗطوﻳر ﻳﺣﺗﺎﺟﺎن
ﻟﻛن
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق .ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔُ ﻋواﺋق وﻻ ﺷ ّ
كّ .
َ
أﻓﻛﺎر ٕواﻧﺟﺎز ٍ
إﻟﻰ ﻣﺑﺎدر ٍ
ات و ٍ
وﺗؤدي ﻓﻳﻬﻣﺎ اﻟدوﻝ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻣؤﺳﺳﺎت
ات،
ّ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ أدوا اًر ﻛﺑرى .وﻧﺣن ﻣﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺗﺷﺎؤﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺎدرة وﻋدم اﻟﺗو ﱡﺟس
اﻟﻐرب
ٌ
ﻟﻠﻌﺎﻟَم ،وﻟﻠﻐرب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص .و ُ
ﻣﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و ُ
ﺧﻳف اﻟﻌﺎﻟَم ،وﻻ أن
اﻟدﺧوﻝ ﻓﻳﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻳد
َ
َ
ﻳد أن ُﻧ َ
ﻧﺧﺎف ﻣﻧﻪٕ ،واﻧﻣﺎ ﻧر ُ
ﻣﻧﺎ .ﻻ ﻧر ُ

اﻟﻐرب واﻟﻌﺎﻟَم ﻣﺣﺗﺎﺟﺎن إﻟﻳﻧﺎ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ .ﻧﺣن ﻣﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﻐرب واﻟﻌﺎﻟَم ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﻘدم ،و ُ
ﻣن أﺟﻝ اﻟذاﻛرة واﻟﺗﺎرﻳﺦ وﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺧوف ﻋﻠﻰ ﻫوﻳﺗﻧﺎ ﻣن
ﻳب وﻟن
ﻟﻛن اﻟﻬﻳﻣﻧﺔَ
اﺳﺗﻳﻼء وﺗﺧر ٌ
ﺳطوة اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺎﻟَمّ .
ٌ
ﺳﻣﻌت اﻷﺳﺗﺎذ رودي ﺑﺎرت Rudi
اﻟﺟَﺑروت.
أﺣد ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت
َ
ﻳﻘﺑﻝ ﺑﻬﺎ ٌ
ُ
ُ
ﻓروق اﻟﻘوة و َ
ٍ
أن ﺗرﺟﻣﺗَﻪ ﻟﻠﻘرآن
 Paretﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗوﺑﻧﻐن ﻋﺎم 1975م ﻳﻘوﻝ
ﻟزﻣﻳﻝ ﻣﻐر ٍ
ﺑﻲ ﺷﻛﺎ إﻟﻳﻪ ّ
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ِ
ﻧﻲ أﺣد ﺳﺑﻳﻠﻳن؛ ﺳﺑﻳﻝ رودﻳﺎرد ﻛﺑﻠﻧﻎ اﻟذي ﻗﺎﻝ:
ﻟﻳﺳت َﺳﻠﺳﺔً وﻻ ﺗُ ُ
ﻌﺟﺑﻪُ  :أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻳﺎ ُﺑ ّ
اﻟﺷرق ﺷرق واﻟﻐرب ﻏرب وﻟن ﻳﻠﺗﻘﻳﺎ؛ وﺳﺑﻳﻝ  Goetheاﻟذي ﻗﺎﻝ ﻓﻲ «اﻟدﻳوان اﻟﺷرﻗﻲ»
ﻛﻧت ﻟم أ ْ ِ
ﻓﻌذري
إﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊُ ﻓﻬم اﻟﻐرب إﻻّ ﺑﻌﻳون اﻟﺷرق ،ﻓﺈذا ُ
ُﺣﺳ ْن ﺗرﺟﻣﺔَ اﻟﻘرآنُ ،
ت ،وﺳﻳﺣﺎوﻝ ﻏﻳري ﻣن ﺑﻌد ،وﺳﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔٌ ﻛﺑرى إن ﺗوﻗﱠف ﱞ
ﻛﻝ ﻣﻧﺎ
أﻧﻧﻲ ﺣﺎوْﻟ ُ
ﻋن ﻣ ِ
اﻵﺧر!
ﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم َ
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المسؤولية اإلنسانية المشتركة
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ



يب دو الموق ف اإلنس اني وال دولي اآلن عل ى عتب ة تط ورات كب رى ،تُعتب ر النقل ة
ات تعطيلي ةٌ
الثانية بعد نھاية الحرب الباردة ،فقد سادت في الحرب الب اردة توا ُزن ٌ
مج ّمدة ،نتيجة بروز تحالفين جبارين ،وقف كل منھما لخصمه بالمرص اد ،س وا ٌء
في أعماله الخيرة أو الشريرة.
وكان ت الح رب العالمي ة الثاني ة وأھوالھ ا ،ق د أفض ت إل ى قي ام المنظم ة الدولي ة
)األمم المتحدة( وميثاقھا الواع د ،إض افة إل ى اإلع الن الع المي لحق وق اإلنس ان،
وقد انتظرت البشرية خيراً كثيراً م ن وراء الميث اق واإلع الن ث م ج اءت الح رب
الكوري ة وم ا تالھ ا ،ليص بح التعطي ل كم ا س بق الق ول ،ھ و الس ائد .لك ّن المش ھد
الدولي بعد اندالع الحرب الباردة ما اقتصر في الواقع على جبھتي الجبارين ،بل
كان ت ھن اك حرك ات التح رر الكب رى ف ي آس يا وإفريقي ا وأمريك ا الالتيني ة .وق د
خلق ت تل ك الحرك ات دينامي ات مھم ةً لجھ ة نش ر ق يم إنس اني ٍة جدي دة للحري ة
والتحرر وكرامة اإلنسان؛ متالقية بذلك مع ميث اق األم م المتح دة ،وم ع اإلع الن
العالمي لحقوق اإلنسان .وھكذا فوسط الجمود السائد بسبب الجبھت ين المتق ابلتين،
ظھرت منافذ ونوافذ ،دعمت وحدة اإلنسانية في مساعيھا الحثيثة للتحرر والتق دم
والقيم المشتركة المتمثلة في مكافح ة االس تعمار والح روب والفق ر واإلس اءة إل ى
الطبيعة والبيئة.
وانتھت الحرب البادرة في العام 1990م وظھر أم ٌل جدي ٌد ب العودة لنص رة الق يم
اإلنسانية ،وتحكيم المؤسسات الدولية ليس في النزاعات الصغيرة والكبي رة فق ط؛
ب ل وف ي تفعي ل آلي ات مكافح ة الفق ر وال َع َوز واإلس اءة إل ى البيئ ات اإلنس انية
المي جدي ٍد س ادت فوض ى دولي ة عل ى حاش ية أو
والطبيعية .لكن بدالً من
ٍ
نظام ع ٍ
كنتيجة الھتمامات الواليات المتحدة بفرض أوحدية قطبية فاصطدمت م ن خ الل
المط امح والتص رفات ل يس بالمؤسس ات الدولي ة فق ط؛ ب ل وبس ائر الجھ ات
الرافضة للھيمنة ،والمكافحة ضد الجوانب السلبية للعولمة.
واألم ر ال ذي تح ُ
دثت عن ه ف ي مطل ع ھ ذه الس طور ن اج ٌم ع ن تراج ع الوالي ات
المتحدة أمام الضغوط التي تعرضت لھ ا ،والح روب الت ي ش نتھا وم ا اس تطاعت
االنتصار فيھا .والواق ُع ّ
ض َرر ال ذي تس ببت في ه طموح ات
أن ج زءاً كبي راً م ن ال َ
الھيمنة ،نزل بالعرب والمس لمين ،كم ا ن زل بفق راء الع الم وبخاص ة ف ي إفريقي ا،
وبعض النواحي في آس يا وأمريك ا الجنوبي ة والوس طى .ول ذلك ف إن تل ك الجھ ات
التي وقع بھا الضرر األكبر ھي التي بنت اآلمال الكبار على بدء العودة للت وازن

 رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺔ.
1

الدولي ،وللشراكة الدولية .ولذا فالذي أتصوره أن النظام الدولي الجديد ھ و نظ ام
المسؤوليات المشتركة وفي المجاالت التالية :
أوالً  :اعتماد الح وار الس لمي ب ين س ائر األط راف ،وداخ ل المؤسس ات الدولي ة،
ومؤسسات المجتمع المدني الع المي ،ولمواجھ ة التح ديات والمش كالت،
وف تح اآلف اق لمس تقبل إنس اني مش ترك ومتض امن .وھك ذا فللح وار
وظيفت ان أساس يتان :أن يك ون الوس يلة الوحي دة لمواجھ ة المش كالت
والنزاع ات ،وأن يك ون الس بيل الوحي د لمب ادرات مش تركة ف ي نط اق
المستقبل الواحد ،وأن يكون داعية التواصل بين األديان والحضارات.
ثانيا ً  :االنطالق في الحوار من مبدأ وحدة اإلنسانية ،باعتبار ذل ك حقيق ة واقع ة،
ناجمة ع ن تس اوي الن اس ف ي الخل ق ،والع رق والح ق ف ي الع يش الح ر
والكريم ،والذي ال يتحقق إال بالتعاون واالشتراك.
ثالثا ً  :التأكيد بالفعل ومن طري ق الح وار عل ى وج ود الق يم اإلنس انية المش تركة،
والت ي وإن اختلف ت مص ادرھا ومرجعياتھ ا ف ي إدراك ات الش عوب
والثقاف ات؛ فإنھ ا تتالق ى ف ي المس ائل المص يرية .والفقھ اء المس لمون
إن البشر جميعا ً يتالقون على ّ
يقولون ّ
ست قيم أو ض رورات أو مص الح
ھ ي :قيم ة الحي اة ،وقيم ة ال دين أو ال ُخلُ ق ،وقيم ة العق ل ،وقيم ة الحي اة
األسرية ،وقيمة التملك  ،وقيمة الحرية.
رابعا ً  :اعتبار الفقر وال َع َوز المشكلة اإلنسانية الرئيسية الت ي ينبغ ي التص دي لھ ا
كل مشترك لصون الحياة اإلنسانية ،والكرامة اإلنسانية.
وبش ٍ

خامسا ً  :اعتبار "الحرب" لبلوغ أي ھدف كان ،ممارسةً غير إنسانية؛
ُ
العنف بقصد الھيمنة أو فرض إرادة دولة أو
وبخاصة إذا كان
تنظيم على اآلخرين أرضا ً وحريةً وسيادة.

سادس ا ً  :اعتب ار التق دم اإلنس اني م ن طري ق التنمي ة المس تدامة ھ دفا ً ذا أولوي ة
ُمطلقة ولدى األفراد والدول والمؤسسات الدولية.
س ابعا ً  :اعتب ار الس الم الف ردي وال دولي وال ديني والثق افي قيم ة إنس انية كب رى
مؤسسة على الحرية.
ّ
إن ھذه األمور السبعة ھي مسؤوليات مش تركة ال يختل ف عليھ ا بن و البش ر ،وم ا
حالت دون استتبابھا إال ظروف الحرب الباردة من جھة وطموح ات الھيمن ة م ن
جھة أخرى.
إنن ا نتطل ع إل ى فرص ة جدي دة للن اس جميع ا ً يخلقونھ ا بأنفس ھم ويعمل ون عل ى
تطويرھ ا وتنفي ذ مقتض ياتھا ب إرادتھم الح رة ،وأف راداً وجماع ات .لق د عان ت
البش رية وع انى المس لمون باعتب ارھم ج زءاً م ن البش رية ،م ن أھ وال األزمن ة
الحديثة والمعاصرة .ومن ح ق اإلنس انية ،وح ق المس لمين الوص ول إل ى الحري ة
والسالم؛ وھي الحرية التي تتأسس على المس ؤولية ،والس الم ال ذي يتأس س عل ى
الحوار والتضامن.
2

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ
واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

رﺿوان اﻟﺳﻳد



أوﻻً :اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ :اﻵﻳﺔُ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔُ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻟرؤﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻫﻲ آﻳﺔُ
ﻧﺎس ّإﻧﺎ ﺧﻠ ْﻘﻧﺎﻛم ﻣن ذﻛر
اﻟﺗﻌﺎرف» ،وﻧﺻﱡﻬﺎ )ﺳورة اﻟﺣﺟرات} :(13-12 :ﻳﺎ أﱡﻳﻬﺎ اﻟ ُ
« ُ
وأُﻧﺛﻰ وﺟﻌْﻠﻧﺎﻛم ﺷﻌوﺑﺎً وﻗﺑﺎ َ ِ
ﻋﻠﻳم ﺧﺑﻳر{.
ﺋﻝ ﻟﺗَﻌﺎرﻓواّ .
إن أﻛرﻣﻛم ﻋﻧد اﷲ أﺗْﻘﺎ ُﻛمّ .
إن اﷲَ ٌ
ﺗذﻛر اﻵﻳﺔُ اﻟﻛرﻳﻣﺔُ أرﺑﻌﺔَ أ ٍ
اﻟﺧ ْﻠق ،وﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ
ُﻣور أﺳﺎﺳﻳﺔ :وﺣدة اﻟﺧﺎﻟق و َ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،وﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﻣط اﻟﺣﻳﺎة واﻟﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻣﺂ ُﻝ اﻟوﺟود اﻟﺑﺷري واﻟﻣﺻﻳر
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ :اﻟﺗﻘوى.
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ:
اﻟﺗﻌﺎرف ،وﻣﻘﻳﺎس اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻔردي و َ
ُ
اﺣد:
اﻟﺧ ْﻠق ،ﻳﺄﺗﻲ ﻗوﻟُﻪُ ﺗﻌﺎﻟﻰّ :إﻧﺎ ﺧﻠ ْﻘﻧﺎﻛم،
ﻓﺎﻟﺧﺎﻟق و ٌ
ُ
ﻓﻲ اﻷﻣر اﻷوﻝ ،أي وﺣدة اﻟﺧﺎﻟق و َ

ق واﻷﻣر{)ﺳورة اﻷﻋراف .(54 :وﻳﺗﻛرر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻣﺋﺎت اﻟﻣرات
اﻟﺦ َ◌ ْﻟ ُ
}ﻟﻪ َ
اﻟﺗﺻرف )اﻷﻣر(،
ﻟﺗﺛﺑﻳت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ :ﻣﺑدأ وﺣداﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟق ،وﻣﺑدأ وﺣداﻧﻳﺔ
ﱡ
ﻧﻔس و ٍ
ٍ
اﺣدة){...ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ،1:وﺳورة
وأﺧﻳ اًر :ﻣﺑدأ وﺣدة اﻟﻣﺧﻠوﻗﻳن} :ﺧﻠﻘﻛم ﻣن

أن
أن
أن
َ
َ
اﻷﺻﻝ واﺣد ،و ّ
اﻟﺧﺎﻟق واﺣد ،و ّ
اﻷﻋراف .(189 :ﻓوﺣدةُ اﻟﻣﺧﻠوﻗﻳن ﺗﺗﺿﻣن ّ
ﻓﺈن
اﻟﺣدﻳث ﻋن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرﻛن
َ
اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﺣدة .وﺑذﻟك ّ

ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺗﻠك اﻟطﺑﻳﻌﺔ ووﺣدﺗﻬﺎ؛
اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻫو
ٌ
ﺣدﻳث ﻋن ﺟدﻟﻳﺎت اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊُ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ُ
اﻟﻧﺎس أﻣﺔً واﺣدةً){..ﺳورة اﻟﺑﻘرة.(213 :
ﺑدﻟﻳﻝ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻛﺎن ُ
ُﺳس
وﻫﻛذا ﻓﻔﻲ اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ :ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ،
ٌ
ﺣدﻳث ﻋن أ ُ

اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺿﻣن اﻟوﺣدة :اﻟذﻛر واﻷُﻧﺛﻰ ،واﺧﺗﻼف اﻷﻟوان ،واﺧﺗﻼف اﻷﺧﻼق ﺑﺎﺧﺗﻼف
ُ
اﻟﻧﺎس أﻣﺔً واﺣدةً ،وﻻ ﻳزاﻟون ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن إﻻّ َﻣ ْن َر ِﺣ َم رﱡﺑك
اﻟﺑﻳﺋﺎت} :وﻟو ﺷﺎء رﱡﺑك ﻟﺟﻌﻝ
َ
ﻓﺎﻟﻣﺗﺑﺎدر ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻵﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث
وﻟذﻟك َﺧﻠَﻘَﻬُ ْم{)ﺳورة ﻫود.(118-117 :
ُ
 مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .

1

وﻧﺎﺟم ﻋن
ﻠﻲ
أن
ﺗﻛﺎﻣ ﱞ
َ
ﻋن اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،وﻋن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬداﻳﺔ ّ
ٌ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف أﻧﻪ ُ
اﻟﻣﻔﺳرﻳن رﺑطوا
ﻟﻛن
اﻟذﻛورة واﻷﻧوﺛﺔ ،وﻋن اﺧﺗﻼف اﻷﻟوان واﻟﺑﻳﺋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﺧﻼقّ .
ّ

اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟرﺳﻝ ،وﻣﺎ ﺗرﺗّب ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﺗﺟﺎﻩ ﻓرﻳ ٍ
ق ﻟﻺﻳﻣﺎن ،وآﺧر ﻟﻠﻛﻔر أو ﻟﻠﺑﻘﺎء
اﺑن اﻷﻧﺑﺎري ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻷﺿداد )ص (271 -270ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﻼف،
ﻋﻠﻳﻪ .وﻗد ﱠ
أﺣس ُ

اﻟﺣرف – اﻻﺧﺗﻼف -
ﱠر ﻫذا
ُ
ﻓذﻛر اﻟ أرْﻳﻳن دون أن ﻳﺣﺳم اﻷﻣر ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻘﺎﻝ« :وﻳﻔَﺳ ُ
اﻟﻧﺎس
ﺑﻌض اﻟﻣﻔ ﱢﺳرﻳن ﻣﻌﻧﺎﻩ :ﻛﺎن
ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ –ﺗﻌﺎﻟﻰ -ﺗﻔﺳﻳرﻳن ﻣﺗﺿﺎ ﱠدﻳن ﻓﻳﻘوﻝ
ُ
ُ
ﱠ
أن اﷲ ﱠ
ﻧﺟﻰ ﻧوﺣﺎً
ﻟﻣﺎ ّ
ﻛﻔﺎ اًر ﻛﻠﻬم؛ ﻓﺎﻟذﻳن ﻗﺎﻟوا اﻷﻣﺔ ﻫﺎ ﻫﻧﺎ اﻟﻣؤﻣﻧون ذﻫﺑوا إﻟﻰ ّ
ﻋز وﺟﻝ ّ
اﻟﻧﺎس ُﻛﻠﱡﻬم ﻋﻧد ذﻟك اﻟوﻗت ﻣؤﻣﻧﻳن ..وﻣن ﻗﺎﻝ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ
واﻟﻣؤﻣﻧﻳن اﻟذﻳن ﻣﻌﻪ ﻛﺎن
ُ
اﻟﻧﺎس ﻗﺑﻝ إرﺳﺎﻝ اﷲ ﻧوﺣﺎً ﻛﺎﻓرﻳن ﻛﻠّﻬم .»..وﻓﻲ
اﻵﻳﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻛﺎﻓرون ،ﻗﺎﻝ :ﻛﺎن
ُ
اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ
اﻻﺧﺗﻼف
أن اﻻﺧﺗﻼف اﻷوﻝ اﻟﻣﻘﺻود ﻫو
ُ
إن اﻷَوﻟﻰ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ّ
اﻟﺧﻼﺻﺔ ّ
ُ
اﺧﺗﻼف
ﻟﻠﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﺿﻣن أﺻﻝ اﻟ َﺧ ْﻠق ووﺣدﺗﻪ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ
أو اﻟذي
ﻳﻛون ﺿرورﻳﺎً
ُ
ُ
ُ
اﻟﺗﺑﺎﻳن
اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﻻ ﻋﻼﻗﺔَ ﻟﻪ ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ .وﻓﺎﺋدةُ ﻫذا
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻻﺣﻘﺎً ،وﻫو
ُ
ُ
ﻓﻲ اﻟ أرْي ﺣﻘﻳﻘﺔً اﻟﺗﻔرﻗﺔُ ﺑﻳن ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺿﻣن اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺿﻣن

ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓرﻋﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬداﻳﺔ ،أي ﺑﻌد ﱡ
ﺗﻛون اﻷُﻣمٕ ،وارﺳﺎﻝ ُ
اﻟر ُﺳﻝ .ﻓﺎﻷوﻝ أﺻﻠﻲ ُ
ﺗطوري.
وﺑﻘﺎء ﻣﻊ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،واﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ أو اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ
ً
اﻟﺗﻌﺎرف:
أﻣر ﻧﻣط اﻟﺣﻳﺎة ،واﻟﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟذي ﺗذ ُﻛ ُرﻩُ آﻳﺔُ
ُ
اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻟثُ ،

}وﺟﻌ ْﻠﻧﺎﻛم ﺷﻌوﺑﺎً وﻗﺑﺎﺋﻝ:{..
ٍ
 ﻓﻔﻲ رو ٍاﻟﺧطّﺎب أن اﻟﺷﻌوب ِ
اﻟﺷﻌﺎب ،واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻌرب
اﻳﺔ
ﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻌﻣر ﺑن َ
ّ
)ﺗﻔﺳﻳر اﻟطﺑري  ،88/26وﺻﺣﻳﺢ اﻟﺑﺧﺎري.(216/4
ٍ
اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺷﻌوب ﺑطون اﻟﻌﺟم ،وﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﺑطون اﻟﻌرب )ﺗﻔﺳﻳر
 وﻓﻲ رواﻳﺔ ّأن ُ
اﺑن ﻛﺛﻳر.(217/4

ﺗزون ﻷﺣد،
ﻳﻌ ُ
 وذﻛر اﻟﻣﻔﺳﱢر ُﺳﻧﻳد ﺑن داود ّأن اﻟﺷﻌوب أﻫﻝ اﻟﺟﺑﺎﻝ اﻟذﻳن ﻻ ْ
واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻗﺑﺎﺋﻝ اﻟﻌرب )زاد اﻟﻣﺳﻳر ﻻﺑن اﻟﺟوزي .(474/7
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ﺣﻣﻳر ﻛﺎﻧوا ﻳﻧﺗﺳﺑون إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻳف )ﺷﻌب( ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
أن « ّ
 وذﻛر ﺳﻔﻳﺎن اﻟﺛوري ّﻳﻧﺗﺳب اﻟﺣﺟﺎزﻳون إﻟﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ» )ﺗﻔﺳﻳر اﺑن ﻛﺛﻳر .(217/4

أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻳﺗﺣدث ﻋن ﺷﻛﻠﻳن ﻟﻠﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﺎﻷﻣر ﻛﻣﺎ أدرك ﺳﻔﻳﺎن اﻟﺛوريّ ،
ُ
اﻟﻧ َﺳب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو اﻟﻣوﻫوم
وﻧﻣط اﻟﺣﻳﺎة :اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻘﺎﺋم  -ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﺑن ﺧﻠدون -ﻋﻠﻰ َ

)اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ( ،واﻟﺷﻛﻝ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺟﺎور اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،وﻧﻣط اﻟﻌﻳش )اﻟﺷﻌب( .ﻓﺎﻟﺣدﻳث داﺋﻣﺎً
ُ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺷﻌب واﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻋن ﺷﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻧﻣط اﻟﻌﻳش ،وﻫﻝ

إن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻳﻬﺎ
ﻫو اﻻﺳﺗﻘرُار أو اﻟﺗرﱡﺣﻝ .وﻳﻘوﻝ رودي ﺑﺎرت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «ﻣﺣﻣد واﻟﻘرآن» ّ
ﺑﻌض اﻟﺗﻌﻘﻳد أو اﻟﺗرﻛﻳب ،ﻓﻘُرﻳش ﺑﻣﻛﺔ ،وﺛﻘﻳف ﻓﻲ اﻟطﺎﺋف ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘرﺗﻳن ،وﻓﻲ اﻟوﻗت
أب أو ٍ
ِ
أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ٍ
ﺟد واﺣد .وﻫم ﻳﻧﻘﺳﻣون إﻟﻰ ﺑطون ﻣﺛﻠﻣﺎ
ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻧوا ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻳﻌﺗﺑرون َ
ﺑﻐض
ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺑدوﻳﺔ .وﻟذﻟك ﻓﻬو ﻳرﻳد أن ﻳﻘﺳم اﻟﻌرب إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘرﻳن وأﻫﻝ ﺑﺎدﻳﺔ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣن
اﻟﻧظر ﻋن اﻧﺗﺳﺎﺑﻬم إﻟﻰ ﺟد واﺣد أو ﻋدم ﻗوﻟﻬم ﺑﺎﻻﻋﺗزاز اﻟﻘََﺑﻠﻲْ .
اﻹﺷﺎرات ﻟدى اﻟﻧﺳﺎﺑﻳن ﻣﺎ ﻳد ﱡﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ٍ
ﻠﻲ ﻟدى أﻫﻝ اﻟﺣواﺿر
ﺟد ﻗََﺑ ﱟ
ّ
ّ

اﺳم ﻗُرﻳش ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗﺟ ﱡﻣﻊ واﻻﺳﺗﻘرار.
ٌ
ﻻﺣق ﻋﻠﻰ وﺟودﻫم ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ أو اﻟﺑﻠدة .و ُ
ٍ
اﺳم ﺗﻧوخ ،اﻟذﻳن أﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺣﻳرة ،وأﺗوا ﻣن
ﺟﻬﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺛم اﻋﺗﺑروا أﻧﻔُ َﺳﻬم ﻗﺑﻳﻠﺔً
وﻛذﻟك ُ
واﺣدةً ﻟﻳﺣﻘّﻘوا
اﻟﺗﻣﺎﺳك ،وﻳﻣﻧﻌوا اﻟﺻراع .وﻣﺎ اﺳﺗطﺎع أﻫ ُﻝ ﻳﺛرب ذﻟك ،ﻓظﻠﱡوا أَوﺳﺎً
ُ
دﻫ ُم اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
وﺧزرﺟﺎً ،وظﻠّت اﻟﺻر ُ
اﻋﺎت ﻧﺎﺷﺑﺔً ﺑﻳﻧﻬم إﻟﻰ أن َو ﱠﺣ ُ
وﺳﻠم -ﺗﺣت اﺳم اﻷﻧﺻﺎر.
ﺿري
وﻓﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ ّ
اﻟﺣ َ
ﻓﺈن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻳﺗﺣدث ﻋن ﻧﻣطﻳن ﻟﻠﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﻧﻣط َ
ﺗﺣﺿ ُر ﻓﻲ
اﻟﻣﺗرﺣﻝ ﻛﻠﻳﺎً أو ﺟزﺋﻳﺎً .وﻓﻲ ﺣﻳن
اﻟﻣﺳﺗﻘر أو ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘر ،واﻟﻧﻣط اﻟﺑدوي
ّ
ُ
ﻳﺣﺿ ُر ﻟدى
ﻓﺈن اﻟﺗﺣ ﱡدر اﻟَﻧ َﺳﺑ ﱠﻲ ﻗد
اﻟﻧﻣط اﻟﺑدوي داﺋﻣﺎً «اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ» اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ َ
اﻟﻧ َﺳب؛ ّ
ُ
ﻳﺣﺿر.
«اﻟﺷﻌب» ﻓﻲ اﻟﺣواﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘرات وﻗد ﻻ
ُ

وﺗﻛﺗﻣ ُﻝ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔُ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري أو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟراﺑﻊ ،وﻫو
اﻟﺗﻌﺎﻳش ﻣن طرﻳق اﻻﻋﺗراف
ﺗﻔﺎﻋﻝ( ﻳﻌﻧﻲ
ﺗﻌﺎرف.
ﻓﺎﻟﺗﻌﺎر ُ
ُ
ف )وﻫﻲ ﺻﻳﻐﺔُ ُﻣﻔﺎﻋﻠﺔ أو ُ
ُ
اﻟ ُ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،ﻣن أﺟﻝ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻛﺑﻳرة .وﻻ ﱠ
ﺷك
َ
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ﺗﺿﺎﻣ ٍن وﺗَو ٍاد .ﻟﻛﻧﻪ إذا
ﺟد اﻟواﺣد ﻋﺎﻣ ٌﻝ ﻣﻬ ﱞم ﻓﻲ إﺣداث
أن اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻷب أو اﻟ ّ
ّ
ُ
ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت
ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷُﺳرة أو اﻟﺑطن اﻟﺻﻐﻳر ،ﻓﻠﻳس ﻛﺎﻓﻳﺎً أو ّ
اﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑوﺟود أﻣرﻳن :اﻟﻣﺑدأ أو
ﻳﺣﺿ ُر
ُﻣﺔ(
اﻟﺗﺿﺎﻣن و ُ
ُ
اﻟﻛﺑﻳرة .ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻛﺑﻳرة )اﻷ ّ
ُ
اﻟﺗﻌﺎرف ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﻳم ﻓﻲ آﻳﺔ
ُ
اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟواﺣد ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺣدة .وﻟذا ﻓﺳﱠر اﻟﻘرآن اﻟﻛر ُ

ﻓﺎﻟدﻳن إذن ﻫو
إن أﻛرﻣﻛم ﻋﻧد اﷲ أﺗْﻘﺎﻛم.
اﻟزاﺧرة ﻣن
اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰّ :
ُ
ُ
ُﻣﺔ ،أو ﻣﺎ ُﻳﻌﱠﺑ ُر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟواﺣد ،ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ .وﻓﻲ
ُ
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻷ ّ

ﻛﺗﺎب اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳن ﻣن ﺣوﻟﻪ ﻓﻲ

ﻛﺗﺎب ﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ ﺑﻳن اﻟﻣؤﻣﻧﻳن
اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﺟرة ﻳﺑدأُ اﻟﺑﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘوﻝ« :ﻫذا
ٌ
واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﻗرﻳش وأﻫﻝ ﻳﺛرب ،وﻣن ﺗﺑﻌﻬم ﻓﻠﺣق ﺑﻬم وﺟﺎﻫد ﻣﻌﻬم :إﻧﻬم أﻣ ٌﺔ

اﻟﻧ َﺳﺑﻲ،
واﺣدةٌ ﻣن دون اﻟﻧﺎس .»...وﻣﺎ أﺳﻘط اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -اﻻﻋﺗﺑﺎر َ

ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺻﻐرى ،ﻓﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﻋن ﺑﻧﻲ ﻋوف وﺑﻧﻲ ﺳﺎﻋدة وﺑﻧﻲ
ْ
اﻟﺣﺎرث وﺑﻧﻲ ﺟ َﺷم..إﻟﺦ .وﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ِ
أﻗرُﻫ ْم ﻋﻠﻰ دﻳﻧﻬم
ﻧﻔﺳﻪ «وادع
ﻳﻬود وﻋﺎﻫدﻫم ،و ﱠ
َ
ُ
ﻳﻘﻳم
وأﻣواﻟﻬم ،وﺷرط ﻟﻬم واﺷﺗرط ﻋﻠﻳﻬم».
ُ
ﻓﺎﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻣﺑدأ ﻫو اﻟذي ُ

ﺗﺳﺎب
اﻟﻌﻳش اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ أﻫﻝ اﻟدﻳن َ
َ
اﻵﺧر ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻻﻧ ُ
اﻷُ ّﻣﺔ ،وﻫو اﻟذي ﻳﺿﻊُ
ﺟد و ٍ
إﻟﻰ ٍ
ﻟﻠﺗﻧﺎﺑذ واﻟﺧﺻوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﺣد أن ﻳﺣﻘّق ﻫذا اﻷﻣر؛ ﺑﻝ ﻗد ﻳدﻓﻊ
ُ
ﻳﻣﻛن
اﻟﻧ َﺳﺑﻳﺔ أو اﻟﻘََﺑﻠﻳﺔ ،وﻻ
ﺗﻘوم أﻣﺔُ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ َ
ُ
اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ .ﻓﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ ﻻ ُ

اﻵﺧ ُر اﻟذي أﻓﺿﻰ أﻳﺿﺎً إﻟﻰ ﻗﻳﺎم
ﺗﺣﻘﻳﻘُﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺗرﺣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺑوادي .وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﺷرطُ َ
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ واﻟﻧﺑوﻳ ُﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ واﻟﺑداوة:
أ -ﻳ ِرُد ﻟﻔظُ «اﻷﻋراب» )ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ( ﻋﺷر ﻣر ٍ
ﺗﻌﺑﻳر ﻗرآﻧ ﱞﻲ
ات ﻓﻲ اﻟﻘرآن ،وﻳﺑدو أﻧﻪ
ُ
ٌ
ٍ
ﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ،ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﺛﻝ ﻣﻔرد :إﻧﺳﺎن ،ﺑﻣﻌﻧﻰ آدﻣﻲ
ﺧﺎﻟصٌ ﻏﻳر

إﻧﺗﺎج ﻗرآﻧﻲ ﺑﺣت .وﺑﻬذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻟﻸﻋراب )ﺟﻣﻊ أﻋراﺑﻲ(
اﻵﺧ ُر
أو َﺑ َﺷري .ﻓﻬو َ
ٌ
اﻟﻣﺳ ﱠﻣﻰ ﻋرﺑﻳﺎً( ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﻛﻠﻣﺔُ اﻷُﺧرى إﻟﻰ
ﺻﺎرت ﻛﻠﻣﺔ )ﻋرب( ﺗﻌﺑﻳ اًر ﻋن اﻟﺟﻧس ) ُ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ» اﻟﻣﺷﻬورة ﻣﺎ ﻳزاﻝ ﻣ ِ
ﺻ اًر
أن اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ « ّ
أﻫﻝ اﻟﺑﺎدﻳﺔ ﻣن اﻟﻌرب .واﻟطرﻳف ّ
ُ
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ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌرب ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﻋراب ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺻﺎرت اﻟﺗﻔرﻗﺔُ واﺿﺣﺔً ﻣﻧذ أﻳﺎم اﻟﻧﺑﻲ-ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺑﺈطﻼق ﻟﻘب اﻷﻋراب ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻔﻳن ﻣن اﻟﻧﺎس :اﻟذﻳن ﻟم ﻳﻬﺎﺟروا إﻟﻰ

ﺳﻛﻧﻰ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻟذﻳن ﺛﺎﺑروا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط َ
اﻟﺑ َدوي ﻓﻲ اﻟﻌﻳش )ﻣن طرﻳق ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣواﺷﻲ ،واﻟ ُ
اﺿﺢ ﻣن آﻳﺗﻳن ﻗرآﻧﻳﺗﻳن ﻓﻲ ﺳورﺗﻲ اﻟﺗوﺑﺔ واﻷﺣزاب.
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻳﺎم( واﻟﺗرﱡﺣﻝ .وﻫذا و ٌ
ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ 120 :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻷﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ َو َﻣ ْن ﺣوﻟَﻬُ ْم ﻣن اﻷﻋراب{.
ِ
اب ﻳوﱡدوا ﻟو
أﺻرح ،وﻫو ﻗوﻟُﻪُ ﺗﻌﺎﻟﻰٕ } :وا ْن ﻳﺄت اﻷﺣز ُ
وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳورة اﻷﺣزابَ 20 :
ّأﻧﻬم ﺑﺎدون ﻓﻲ اﻷﻋراب{.

ﻳرد ذ ْﻛ ُر اﻷﻋراب ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ اﻷﻛﺛر ﻓﻲ ﺳﻳﺎ ٍ
اب
بُ -
ق ﺳﻠﺑﻲ؛ ﻣن ﻣﺛﻝ} :اﻷﻋر ُ
ﻧﻔق
أﺷ ﱡد ﻛﻔ اًر وﻧﻔﺎﻗﺎً{)ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ،(97 :وﻣن ﻣﺛﻝ} :وﻣن اﻷﻋراب ﻣن ﻳﺗﺧذ ﻣﺎ ُﻳ ُ
َﻣ ْﻐرﻣﺎً{)ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ،(98 :وﻣن ﻣﺛﻝ} :وﻣﻣن ﺣوﻟﻛم ﻣن اﻷﻋراب ُﻣﻧﺎﻓﻘون{)ﺳورة

وﻟﻛن ﻗوﻟوا أﺳْﻠﻣﻧﺎ{)ﺳورة
آﻣﻧﺎ ُﻗ ْﻝ ﻟم ﺗَؤﻣﻧوا
اب ّ
ْ
اﻟﺗوﺑﺔ ،(101:وﻣن ﻣﺛﻝ } :ﻗﺎﻟت اﻷﻋر ُ
اﻟﺑدو ﻓﻲ
اﻟﺣﺟرات .(14 :وﻫﻧﺎك آﻳﺔٌ واﺣدةٌ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ أﻳﺿﺎً )آﻳﺔ ُ ،(99ﻳذ َﻛ ُر ﻓﻳﻬﺎ ُ
ق إﻳﺟﺎﺑﻲ ،وﻫو ﻗوﻟُﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻣن اﻷﻋراب ﻣن ﻳؤ ِﻣن ﺑﺎﷲ واﻟﻳوم ِ
ﺳﻳﺎ ٍ
اﻵﺧر وﻳﺗﺧ ُذ ﻣﺎ
ُ
ُ
ٍ
ِ
إن اﷲ
ُﻳ ُ
ﺳﻳدﺧﻠُﻬُ ُم اﷲ ﻓﻲ رﺣﻣﺗﻪّ ،
ﻧﻔق ﻗُُرﺑﺎت ﻋﻧد اﷲ وﺻﻠوات اﻟرﺳوﻝ أﻻ إﻧﻬﺎ ﻗُرﺑﺔٌ ﻟﻬم ُ
ﻏﻔور رﺣﻳم{.
ٌ
ﻳم ﻋﻠﻰ «اﻷﻋراب» وﺑﺎﻟﺗرﺗﻳب أرﺑﻌﺔ أﻣور :ﻋدم اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻣﺎن،
ﻳﺄﺧذ اﻟﻘر ُ
آن اﻟﻛر ُ

وﻛراﻫﻳﺔ أداء اﻟزﻛﺎة ﻣن اﻟذﻳن أﺳﻠﻣوا ﻣﻧﻬم ،وﻋدم اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ،

اﺿﺢ ﻣن وﻗﺎﺋﻌﻬم ﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ -
وﻛراﻫﻳﺔ اﻟﻘﺗﺎﻝ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻧدﻣﺎ ُﻳﺳﺗﻧﻔَرون .واﻟو ُ
ﱠ
أن أﺻﻌب اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻋﻠﻳﻬم أﻣران :ﺗﻐﻳﻳر ﻧﻣط اﻟﺣﻳﺎة واﻟﻌﻳش،
ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠمّ -
ٍ
واﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ
ﺟﻣﺎﻋﺔ وﻧظﺎم .وﻗد ﺣﺎوﻝ اﻟﻧﺑﻲ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺑﻌد ﺑدر أن ﻳﻘﻳم

ٍ
ﻋﻼﻗﺎت وﺗﺣﺎﻟُ ٍ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘرﻳﺑون ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣن ﻗﻳس وﻋﺎﻣر ﺑن ﺻﻌﺻﻌﺔ،
ﻔﺎت
ﻣﻌﻬم

وﺑدون اﺷﺗراط اﻟﻬﺟرة .ﻟﻛﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻻ ﻳﻔُون  ،وﻳﻌودون ﻟﻺﻏﺎرة ﻋﻠﻰ َﺳ ْرح أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ،
اب ﻫم
واﻟﻣﻧﻔردﻳن ﻣﻧﻬم .وﻋﻧدﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ «اﻷﺣز ُ
اب» ﻣﻊ ﻗرﻳش وﺣﺎﺻروا اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻷﺣز ُ
اب؛ ﻣﺎ ﱠ
ﺿ ُﻌف أﻣﺎم اﻹﻏراء أو ﻏﱠﻳر اﻻﺗّﺟﺎﻩ .ﻓﺎﻟدﻳن
ظﻝ ﺑدو ﱞ
ي ﻣن ﺣوﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ إﻻّ َ
اﻷﻋر ُ
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ِ
وﺳﻳطر أو اﺳﺗوﻟﻰ ،وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺳﻼم ،إﺳﻼم اﻟﻧﻔس
دان
ٌ
اﻋﺗﻘﺎد واﻟﺗزٌام داﺧﻠﻲ ،ﻣن َ
َ
اﻟﻬم ﷲ ﱠ
طر ،أو ﻣن َﻣ َد َن أي
دان وﺣ َﻛم وﺳﻳ َ
إﻣﺎ ﻣن َ
ﻋز وﺟ ّﻝ .واﻟﻣدﻳﻧﺔُ ﻫﻲ ّ
واﻟوﺟﻪ و ّ
اﻷﻣر ِ
ان ﻣﺷروعُ اﻹﺳﻼم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗ ﱡم إﻻّ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿرة.
ّ
اﺳﺗﻘر وأﻗﺎم؛ و ْ

وﻟذﻟك ﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﺣﺗّﻰ ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ ،ﻓﻲ ﻓﺗ ٍرة ﻣﺗﺄﺧ ٍرة ﺑﻌد اﻟﻬﺟرة ،ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻣن
َ
ﺎح اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﺟزﻳرة،
اﻟﺳ ْﻠﺑﻳﺔ واﻟﺳوء ﺑﻳن اﻟﻧﺑﻲ واﻷﻋراب .وﻋﻧدﻣﺎ ﻓُﺗﺣت ﻣ ّﻛﺔ ،وا ْﻧﺳ َ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﻘوط ﺷرط اﻟﻬﺟرة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ -ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ
اب ﻟﻺﺳﻼم،
اﺿطُّر اﻷﻋر ُ
وﻧﻳﺔ؛ ٕواذا اﺳﺗُﻧﻔرﺗم ِ
ﻓﺎﻧﻔروا .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
وﻟﻛن
وﺳﻠّم :-ﻻ ﻫﺟرةَ ﺑﻌد اﻟﻔﺗﺢ،
ٌ
ﺟﻬﺎد ّ
ْ
ﻳﺗﺣدث اﻟﻘرآن ﻋن اﻟﻣﻌ ﱢذرﻳن )أي اﻟﻣﻌﺗذرﻳن( ﻣن اﻷﻋراب ،اﻟذﻳن ﻻ ﻳرﻳدون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ

أن
أن
ﺑﻌﺿﻬم ظ ﱠﻝ ﻛﺎرﻫﺎً ﻷداء اﻟزﻛﺎة ،رﻏم ّ
اﻟﺣﻣﻼت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗُﻧﻔروا إﻟﻳﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ّ
َ
ﻟﻛن
اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -أﻣر ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘراﺋﻬم ،وﺟ ْﻠب ﻣﺎ ﺗﺑﻘّﻰ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻘطْ .
ظﻬرت ﻓﺋﺔٌ ﻣن ﻣﻬﺎﺟري
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟذات )ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻳن اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺎﺷر ﻟﻠﻬﺟرة(
ْ
اﻟﺑدو ،أﺛﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘرآن ﺑﺄﻣرﻳن :اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ أداء اﻟزﻛﺎة ،واﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ

ﺑطوﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑرى وﻣن
وﺑﻠَ َﻎ اﻷ َْﻣ ُر اﻟذروةَ ﻓﻲ «ﻋﺎم اﻟوﻓود» ﺣﻳن أﻗﺑﻠت اﻟﻘﺑﺎﺋ ُﻝ أو
ُ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔَ .
ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺟزﻳرة وﺟﻧوﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻳﻌﺔ اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم

واﻻﻧﺗظﺎم .وﻗد ﻋﻧﻰ اﻻﻧﺗظﺎم اﻟﺑﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻠذﻳن ﻳرﻳدون وﻳﺳﺗطﻳﻌون ،أو اﻟﻌودة إﻟﻰ
ﱢٍ
ٍ
ﺻ ﱢدق .وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ
وﻣ َ
دﻳﺎرﻫم ﻣﻊ واﻝ وﻣﻌﻠم ﻟﻠدﻳن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣن ﻗُّراء اﻟﻘرآنُ ،
اﻟﻐﺎﻟب
ﻳﺑﻌث واﻟﻳﺎً ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن أو اﻷﻧﺻﺎر إذا ﻛﺎن
–ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم-
ُ
ُ

اﻟﻐﺎﻟب اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑدوي ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن
ﺿري ،ﺑﻳﻧﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ُ
اﻟﺣ َ
ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻳن أو اﻟﻌﺎﺋدﻳن اﻟطﺎﺑﻊ َ
ﻳم
ﻳﻌﻠن اﻟﻘر ُ
أﻗدﻣﻬُ ْم إﺳﻼﻣﺎً .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟذات ُ
ﻳﻌﻳ ُ
ﱢن واﺣداً ﻣﻧﻬم وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ُ
آن اﻟﻛر ُ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑﻘﻳﺎم اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳورة «اﻟﻧﺻر» } :إذا ﺟﺎء ﻧﺻر اﷲ واﻟﻔﺗﺢ.
ﱢك و ِ
أﻳت
اﺳﺗﻐﻔ ْرﻩُ إﻧﻪ ﻛﺎن ﺗواﺑﺎ{ .ﻟﻘد
اﻟﻧﺎس ﻳدﺧﻠون ﻓﻲ دﻳن اﷲ أﻓواﺟﺎ .ﻓﺳﱢﺑﺢ ﺑﺣﻣد رﺑ َ
ور َ
َ
ﻗﻳد اﻟﺗﺣﻘﱡق .واﻟﻧﺎس ،وﻟﻳس
ﺟرى اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺷﻌوب واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،أو أن اﻟﻣﺷروع ﺻﺎر َ
ﻓﺈن اﻷﻣﺔَ ﻗد ﺣﺿر
وﺣﺳبُ ،ﻳ ْﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم .وﻣﺎ داﻣت اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻗد اﻛﺗﻣﻠت؛ ّ
اﻟﻌرب ْ
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زﻣﺎن ﻻ ﻳﻧﻘﺿﻲ إﻻّ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟزﻣﺎن ،أ ََوﻟم ﻳﻘﻝ -ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم :-ﻳﺑﻘﻰ
زﻣﺎﻧﻬﺎ ،وﻫو ٌ
ُ
ﻫذا اﻟدﻳن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﻠﻳﻝ واﻟﻧﻬﺎر؟

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﺗﺟرﺑ ُﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ُﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :ﺑوﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠّم واﺟﻪ
أﺻﺣﺎﺑﻪُ
ُ
ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼةُ واﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺷﻛﻠﺗﻳن :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺑدو

أن اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻧظﺎﻣﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﺟدﻳدًا
ﻣن ﺟدﻳد .ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ،أروا ّ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن ِ
اﻟﻛ ْﺳروﻳﺔ واﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ ،وﻣﺧﺗﻠﻔﺎً أﻳﺿﺎً ﻋن اﻟﻣﺷﻳﺧﺔ أو اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻘََﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ

ﻋﻧد اﻟﻌرب .وﻗد ﻋﱠﺑروا ﻋن ﻫذا اﻟﻔﻬم ﺑﺗﺳﻣﻳﺔ رﺋﻳﺳﻬم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ :اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ .وﻗد ﺗﺄﺛّروا ﻓﻲ
ث ﻋن اﻻﺳﺗﺧﻼف ﺑﻣﻌﻧﻳﻳن :اﺳﺗﺧﻼف اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ،اﻟذﻳن ﺗﺣ ﱠد َ
ﻫذﻩ ْ
وﺷرع اﷲ.
ﻓﻲ اﻷرض ﻹﻋﻣﺎرﻫﺎ ،واﺳﺗﺧﻼف اﻷ َُﻣم اﻟﻣؤﻣﻧﺔ واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻧﺷر اﻟدﻳن
ْ

أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻷﺧﻳرﺗﻳن ﻣن ﺣﻳﺎة اﻟﻧﺑﻲ –
واﻟواﺿﺢ ّ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺣﻣﻼت ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺧوم اﻟﺷﺎم ﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﻗد
أرﺳﻝ رﺳﺎﺋﻝ ﻟﻠﻣﻠوك واﻷُﻣراء ﺑداﺧﻝ اﻟﺟزﻳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻳدﻋوﻫم ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼم .وﻣﺎ َﺧﻼَ
اﻷَﻣر ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻣن ٍ
ﻋﺑروا ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺻطﻠﺢ «أﻣﻳر
ﻓﻬم َ
آﺧر ﻟﻠﺳﻠطﺔ ّ
ُ
ﺻ َر اﻷﻣر اﻟﺳﻠطوي ﻋﻠﻰ إدارة ﺷؤون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣؤﻣﻧﻳن» ،أي أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻳرﻳدون ﻗَ ْ

طﻠَ َﺣﻳن .وﺗﺎﺑﻊ ذﻟك ﺑﻧو أﻣﻳﺔ
ﻛﺛﻳر ،ﺑﻝ ﻋﻣدوا ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﺻ َ
اﻟﻣؤﻣﻧﺔ .وﻣﺎ ﺟرى ٌ
ﻧﻘﺎش ٌ
اﻟﻌﺑﺎس ﻣن ﺑﻌد ،ﻓﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﻳﻧﺎدون رﺋﻳﺳﻬم ﺑﺄﻣﻳر اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟﻘّﺑوﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
وﺑﻧو ّ

أﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ َﻣ ْن ﻫو اﻷﺣ ﱡ
اﻹﻣرة ،وﻛﻳف ﻳﺟري
ق ﺑﺎﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ْ
ﺑـ «ﺧﻠﻳﻔﺔ اﷲ»! ّ
ﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ.
ك ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ
اﻧﺗﺧﺎﺑﻪُ ،ﻓﻬﻣﺎ ﻻﺣﻘﺎن وﻻ ﺷ ّ
ُ
ُ

ﺗﺣ ﱠدد اﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣﺔ إذن وﻣﻧذ أواﺧر ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ

ﻣﺻﺎﻋب اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺑدو إﻟﻰ اﻟظﻬور .وﻣﺎ
ﻟﻛن ﻋﺎدت
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠَﻔﺔ واﻻﻧﺳﻳﺎح ﻓﻲ اﻷرضْ .
ُ
اﻟﺧﻼف ﻣﺳﺗﻌ اًر ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن إﻟﻰ اﻟﻳوم ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ «اﻟرﱠدة» وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ .ﻓﺎﻟذﻳن ﺗﻣردوا
ﻳزاﻝ
ُ

أن اﻟﺣواﺿر ﻣﺎ ﺷﺎرﻛت
ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺟزﻳرة وﺟﻧوﺑﻬﺎ .و ُ
اﻟﻼﻓت ّ
اء اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣواﺟﻬﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻣرد ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺷﺎرﻛت اﻷﻛﺛرﻳﺔُ اﻟﺑدوﻳﺔ .وﺗﺑﺎﻳﻧت آر ُ
أن اﻟﻣﺗﻣردﻳن ﺗرﻛوا اﻹﺳﻼم ،أروا ﻗﺗﺎﻟَﻬُم
أن اﻟﺗﻣرد دﻳﻧﻲ ،أي ّ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ :ﻓﺎﻟذﻳن أَروا ّ
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أن ﻓﻲ اﻷﻣر ﻓُ ْﺳﺣﺔً ،وﻳﻣﻛن
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ُﻣر ّ
ﺗدﻳن .واﻟذﻳن اﻋﺗﺑروا اﻟﺗﻣرد ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ،أَروا ّ
ث أُﺳﺎﻣﺔ ﺑن زﻳد اﻟذي أﻣر اﻟﻧﺑﻲ وﻫو ﻋﻠﻰ
ﻳﻌود َﺑ ْﻌ ُ
وﻣطﺎوﻟﺗﻬم إﻟﻰ أن َ
اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻬم ُ

ﻓراش اﻟﻣرض ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ  -ﻣن ﺗﺧوم اﻟﺷﺎم .واﻧﺗﺻر أرْي أﺑﻲ ٍ
ﺑﻛر اﻟﻘﺎﺋﻝ إﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن

اﻟﺗﻣرد ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن ُﻣﻬﺎدﻧﺗﻪ :ﻓﻠو ﻣﻧﻌوﻧﻲ ﻋﻘﺎﻻً ﻛﺎﻧوا ﻳؤدوﻧﻪ إﻟﻰ رﺳوﻝ اﷲ –
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -ﻟﻘﺎﺗﻠﺗُﻬُ ْم ﻋﻠﻳﻪ! وﻫﻛذا ﻏﻠب ﻟدﻳﻪ ِﺣ ﱡس اﻟدوﻟﺔ واﻟﺧﻼﻓﺔ .وﺧﻼﻝ أﻗ ّﻝ
ﻣن ﻋﺎم أﻣﻛن
إﺧﻣﺎد اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺟزﻳرة؛ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑدأ ﻓﻳﻪ إرﺳﺎ ُﻝ اﻟﺣﻣﻼت
ُ
ﺗدوا ،وﻫم
أن اﻟﺑدو اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ ﺗﺧوم اﻟﻌراق ﻟم ﻳر ّ
إﻟﻰ اﻟﺷﺎم ﺛم إﻟﻰ اﻟﻌراق .واﻟﻼﻓت ّ
اﻟذﻳن ﺑﺎدروا ﻟﻼﺷﺗﺑﺎك ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻣﻳﺎت اﻟﻔﺎرﺳﻳﺔُ ،ﻣرﻏﻣﻳن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻣداددﻫم
ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻷﻋراب ﺗﺄ ﱠﺧر ﺣﻠﱡﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺟﻧد ،واﻟﻘﺗﺎﻝ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗﻳن .وﻣﻊ ذﻟك ّ
ﺗدﻳن؟( ﻣﻊ اﻟﺣﻣﻼت
ﺑﻌض اﻟﺷﻲء .ﻓﺄﺑو ﺑﻛر ﻣﺎ ﻗَﺑِ َﻝ ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻣﺗﻣردﻳن )أو ﻣر ّ

ﺿﻲ ﺳﻧﺗﻳن ﻋﻠﻰ
اﻟذاﻫﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺎم و ا
اﻟﻌرق .ﺛم ﻓﻌﻝ ذﻟك ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطّﺎب ﺑﻌد ُﻣ ّ
ﺧﻼﻓﺗﻪ.
ﱠ
ﺿر .ودﺧﻠت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
وﺣ َ
ﺑدو َ
وﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ظﻝ ﻫﻧﺎك )ﺑﻳن اﻟﻌرب( ٌ
ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠق
ﺿٌر أﻳﺿﺎً .وﻣﺎ ﺣدﺛت
ٌ
ٌ
وﺣ َ
ﺑدو َ
ﺷﻌوب ﻣﺛﻝ اﻟدﻳﻠم واﻟﺗُرك ،ﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬم ٌ
ﻟﻛن اﻷﻋراب )ﻋرﺑﺎً وﺗُرﻛﺎً وﺑرﺑر( ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﺣﱡﺑون اﻟﺧﺿوع داﺋﻣﺎً
ﺑﺎﻹﻳﻣﺎن واﻟﻛﻔرّ .
أﻧﻬم ﻟم ﻳﺑﻘوا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﻳﺗﻬم ،أي

اﻟﻣ ُدن واﻟﺣواﺿر .ﺑﻳد
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎﺳرة اﻵﺗﻳﺔ ﻣن ُ
ﻳﺧﺿﻌون أو ﻻ ﻳﺧﺿﻌون .ﺑﻝ أﻗﺑﻠوا ﻫم أﻧﻔُ ُﺳﻬُ ْم ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟدوﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﺣواﺿر.
وﺣﺗّﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺑﻳﻠﺔٌ ﺑدوﻳﺔٌ أو ﻧﺻف ﺑدوﻳﺔ ﻣن اﻟﻌرب أو اﻟدﻳﻠم أواﻟﺑرﺑر أو اﻟﺗُرك
ٍ
ﺗﻌﻣد ﻟﺑﻧﺎء ﺣﺎﺿ ٍرة ﺗﻣﺎر ُس زﻋﺎﻣﺎﺗُﻬﺎ ﺳﻠطﺗَﻬﺎ
ﺑﺳﻠطﺔ ﻣﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت
ﺗﺳﺗﻘ ﱡﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ
ُ
اﻟﻣؤرخ اﻟﻣﻌروف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑن ﺧﻠدون )808-ﻫـ( إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم
ﻣﻧﻬﺎ .وﻗد دﻓﻊ ذﻟك
ّ
ﻓَ َرﺿﻳﺔ أو ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس :أي ﻋﺻﺑﻳﺔ ﻗََﺑﻠﻳﺔ  +دﻋوة
اﻟﻧ َﺳﺑﻳﺔ
ﺻﺑﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻣﺷﺗرك
ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘراﺑﺔ َ
دﻳﻧﻳﺔ= َدوﻟﺔ .ﻓﺎﻟ َﻌ َ
ُ

ٌ ﱠ
ﺛﺎﺋر
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ أو اﻟﻣوﻫوﻣﺔ .واﻟدﻋوةُ اﻟدﻳﻧﻳﺔُ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب
دم ﺑﻪ ﻓﻘﻳﻪٌ أو ٌ
اﺟﺗﻬﺎد ﻳﺗﻘ ُ
ﻋﻳم
ﻛﺎرزﻣﺎﺗﻲ ،ﻳرﻳد أو ﻳدﻋو ﻟﻺﺻﻼح ﺑداﺧﻝ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻳﺗﺣﻣس ﻟذﻟك ﻗَﺑﻳﻠﻳون ﻟدﻳﻬم ز ٌ
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طﻣوٌح ،ﻓﻳﻧدﻓﻌون ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺑﺎﺳم اﻟﻔﻛرة
َ
اﻟﺟدﻳدة .وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻗد ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷطراف إن ﻗﺎو َﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛزٕ .وان اﺗّﺳﻊ ﻧﻔوُذﻫﺎ،
ٍ
ﻋﺻﺑﻳﺎت ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
وازداد اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘد ﺗُﻧﺷﺊ إﻣﺑراطورﻳﺔ .وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗْﻪُ ﻋدةُ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.

راﺑﻌﺎً :اﻟدوﻟ ُﺔ اﻟوطﻧﻳ ُﺔ واﻟﻘوﻣﻳ ُﺔ واﻟﻘﺑﻳﻠﺔ :اﻧدﻓﻊ اﻟﻐرب ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻟﻳس

ﺻوﻏﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎﻟﻪ .وﻓﻲ ﻋﺎﻟَم اﻹﺳﻼم ،وﻣﻧﻪ
ﻟﻼﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟَم ﻓﻘط؛ ﺑﻝ وﻹﻋﺎدة َ
اﻟﺟزُء
أن ذاك
ُ
اﻟﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻛﺎن َ
ﺿري ﻣﺎ ﻳزاﻻن ﻗﺎﺋﻣﻳن .ﺑﻳد ّ
اﻟﺣ َ
اﻟﻧ َﻣطﺎن اﻟﺑدوي و َ
ٍ
أﻧﻣﺎط ﻟﻠﻌﻳش وﻟﻳس إﻟﻰ ﻧﻣطﻳن ﻓﻘط :ﻋﺎﻟَم
ﺗﻘﺳﻳﻣﻪُ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
اﻟﻌﺎﻟَم ﺻﺎر ﻳﻣﻛن
ُ
اﻟﻣ ُدن واﻟﺑﻠدات ،وﻋﺎﻟَم اﻷرﻳﺎف ،وﻫﻲ اﻟﻘُرى
اﻟﺣواﺿر اﻟﻛﺑرى واﻟوﺳطﻰ أو اﻷﻣﺻﺎر و ُ
ٍ
ﻳﻘوم ﻋﻳ ُﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻳط ﻣن اﻟزراﻋﺔ وﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣواﺷﻲ ،وﻫﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﺷﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘرة واﻟﺗﻲ ُ
اﻟﻣ ُدن،
ﻋم اﻷﻏﻠب ﻟﻠﺣواﺿر اﻟﻘرﻳﺑﺔ .وﻓﻲ ﺣﻳن
ُ
ﺗﺎﺑﻌﺔٌ ﻓﻲ اﻷ ّ
ظﻳم اﻟﻘََﺑﻠﻲ ﻓﻲ ُ
ﻳﻐﻳب اﻟﺗﻧ ُ
أﻣﺎ
ُ
ﻳﺣﺿ ُر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷ َ
اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎفّ .
ُﺳر واﻟﺑطون اﻟﺻﻐﻳرة و ُ
ﺑدو ُﺧﻠﱠ ٍ
اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو ﻋﺎﻟَم اﻟﺑوادي ،وﻳﺗوزع ﺑﻳن ٍ
اﻟﻘﺳم
ص ﻳﻌﻳﺷون ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ
ُ
ُ
ﻟﻛن ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔٌ ﻋﻠﻳﻬم ،وﻫم
واﻟﺗرﱡﺣﻝ ،وأﻧﺻﺎف ﺑدو ،ﻳﻣﺎرﺳون اﻟزراﻋﺔ أﻳﺿﺎًّ ،

ﻳﻧﺗﻘﻠون ﻣوﺳﻣﻳﺎً ﻓﻘط .وﻫؤﻻء ﻣﺎ ﻳزاﻝ
ﺗﻧظﻳﻣﻬُ ْم ﻗََﺑﻠﻳﺎً ﺑﺣﺗﺎً .وﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت اﻟﻣدن
ُ
واﻷرﻳﺎف ﻓﻲ أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﺗﺷ ّﻛﻝ ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻧﺎ
اء
اﻟﺳ ّﻛﺎن .ﺑﻳد ّ
أن «اﻟﻣﺑﺎدرة» ﺳو ٌ
اﻟﺣﺿﺎري ،ﻛﺎن اﻟﺑدو ﻣﺎ ﻳزاﻟون ﻳﺷ ّﻛﻠون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗُﻪُ ُرﺑﻊ ُ
ﻟﺟﻬﺔ ﻧﻣط اﻟﻌﻳش ،أو ﻟﺟﻬﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﻛﺛر
ﻳف ﺷ ﱠﻛ َﻝ
دﻳﺎر اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم .وﺗﺿﺎءﻟت
ﻷن اﻟر َ
ُ
اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﻳن اﻟﺑﺎدﻳﺔ واﻟﺣواﺿرّ ،

ﻣﻌرﺿﺔً ﻹﻏﺎرات اﻟﺑدو ،وﻓﻲ
ﺣﺎﺟ اًز ﻛﺑﻳ اًر ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.وظﻠّت اﻷرﻳﺎف ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﱠ
ٍ
اﻟوﻗت ِ
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم ﻣن أﺟﻝ اﻻﺳﺗﻣرار ﺿﻣن ُﻣو
ﻧﻔﺳﻪ
اﺿﻌﺎت وأﻋراف ،وﺿﻣن اﺗﺟﺎﻩ
ُ
ﺗﻘوم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻷرﻳﺎف ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻠﻌﺳﻛر
اﻟﺣواﺿر اﻟﺗﻲ ُ
اﻟﻣدﻳﻧﻲ.
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إن أوروﺑﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ اﺗﺟﻬت ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻟﻼﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘو ُﻝ ّ
ﺻوﻏﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎﻟﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك  :إﻧﺗﺎج ﻧﻣط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،واﻟﻛﻳﺎﻧﺎت
ٕواﻋﺎدة َ
ت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻧذ
اﻟﻘوﻣﻳﺔ .واﻹﺛﻧﻳﺔ أو اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺻﻳﻐﺔٌ
ﻟﻠﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﺣﻠّ ْ
ُ
اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،ﱠ
ي ﻣن أوروﺑﺎ وﻣﺎ ﺑﻘﻲ
ﻣﺣﻝ اﻟدﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ .ﻓﻘد اﺧﺗﻔﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺑدو ﱡ
اﻟﻐ َﺟر وﻫم ﻟﻳﺳوا ﺑدواً ُﺧﻠﱠﺻﺎً ،وﻻ ﻳﺷ ّﻛﻠون ﻧﺳﺑ ًﺔ ﻣﻌﺗﺑرةً ﺑﻳن اﻟﺳ ّﻛﺎن .وﺑدﻻً ﻣن
ﻏﻳر َ
اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﻳن «اﻟﻘوم» ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺗﻣﺎء
ﻟﻌرف ،ﺻﺎر
اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻳن أو ا ُ
ُ
ُ
دوﻟﺔ ﻟذاك ِ
اﺣد ،ﺗطﻣﺢ ُﻧ َﺧﺑﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ٍ
ﺟﻧس و ٍ
ٍ
إﻟﻰ ِﻋر ٍ
اﻟﻌ ْرق ﺗﺟﻣﻊُ ﻓﻲ أﺳطورﺗﻬﺎ ﺑﻳن
ق أو
ُ ُُ
اﻟدم واﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ.

إﺛﻧﻲ ﺣﺎ ﱟد ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ،
وﻋﻲ
وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻷوروﺑﻳون ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻧ ْﺷر
ٍ
ﱟ
واﻷُﺧرى اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن .و ّأدى ﻫذا اﻟوﻋﻲ -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣروب

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ -إﻟﻰ اﻧﻬﻳﺎر اﻹﻣﺑ ارطورﻳﺗﻳن :اﻟﻧﻣﺳﺎوﻳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ،واﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

وﺑدﻻً ﻣن «اﻷﻣﺔ» اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻔﺋﺎت واﻹﺛﻧﻳﺎت واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،ظﻬرت «اﻟﺷﻌوب» اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

واﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ،واﻟﺗﻲ ُﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔُ د َوﻝ ،أو أنّ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻛﺗﺳﺑت ُﻧ َﺧُﺑﻬﺎ وﻋﻳﺎً
اﻟﺣﺎد،
ﻣﺎﺟﻲ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ُد َوﻻً ﻗوﻣﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ
ﻳﺳود اﻟطﺎﺑﻊُ اﻻﻧد ﱡ
ّ
ُ
ﻗوﻣﻳﺎً ،واﻋﺗﺑ ْ
رت َ
ﻟﻠﺗﻣﺎﻳزات ﺣﺗﻰ ﺑﻳن اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟرﻳف ،ﻓﻛﻳف
ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻳز ﺑﻳن اﻟﺣﺎﺿرة
اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺗرك ﻣﻛﺎﻧﺎً
ُ
ُ
واﻟﺑﺎدﻳﺔ ،أو ﺑﻳن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﻳدي .وﻟذﻟك وﺑﺳﺑب اﻟوﻋﻲ اﻟﺟدﻳد

ﻳف اﺳﺗﺗﺑﺎﻋﺎً ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ،وازداد
ﺑﺎﻟذات اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ،واﻟﺻراﻋﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ،ازداد اﻟر ُ
اﻟﺗﻧﺎﻗُض أو ﻋﺎد ﻣﻊ اﻟﺑدو اﻟذﻳن ﺟرى اﻟﻧظر إﻟﻳﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﻳن -ﻣﺛﻝ اﻟطواﺋف
اﻟدﻳﻧﻳﺔ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم إﺛﻧﻳﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ .وﻫذا ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑروز اﻟﺗﻧﺎﻗُﺿﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎً ﺑﺎﺳم
اﻟﻣﺗﺂﻟﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﻓﺟﺄةً ﻣﻧﻔﺻﻠﺔً وﻗﺎﺋﻣﺔً ﻓﻲ دوﻝ أو ﻛﻳﺎﻧﺎت ﻳﻧﺎﻓ ُس
ُ
اﻟذاﺗﻳﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ أو اﻟﻘوﻣﻳﺔ أو اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ أو اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ.

ﺿﺎت ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻣن اﻟوﻋﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ظﻬرت
اﻟﺗﻣﺎﻳزات واﻟﺗﻧﺎﻗُ ُ
ُ
ﺑﻳن اﻷﻛﺛرﻳﺎت واﻷﻗﻠﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس .وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ،ظﻬرت

اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻫو
آﺧر ذي طﺎﺑﻊ دﻳﻧﻲ ،ﺑﻌد أن ﻛﺎن
ﺗﻧﺎﻗُ ٌ
ﺿﺎت ﻣن ﻧوٍع َ
ُ
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ُ
ﻋﻣﺎد اﻻﻧﺗظﺎم .وﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺄزق ،ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ ،اﻟذي ﻳﺟﻣﻊُ
اﻟﺷﻌوب واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ،ﻓﺗﻛون اﻟوﺣدات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔُ ذات وظﺎﺋف ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ٕوادارﻳﺔ وﺗﻧﻣوﻳﺔ ،ﻣن
اﻟﻧﺎس
ﺑد
أﻣﺎ اﻟز ُ
ُ
َ
ﻓﻳذﻫب ُﺟ ً
ﻔﺎء ،و ّ
ﺿﻣن اﻟﻛ ّﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ ،وﻟﻳس ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪّ } :
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻧﻔﻊُ
ﻓﻳﻣﻛث ﻓﻲ اﻷرض{.
ُ
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القبيلة :حجر الزاوية في فھم واقع المجتمع العربي
راھنا ومستقبله القريب
العروسي العامري



كان المحللون من أكاديميين وباحثين في العلوم االجتماعية يتو ّقعون أن تعصف رياح
األحداث بالقبيلة خالل القرنين الماضيين تحت تأثير ثالثة عناصر محددة:
االستعمار بإدخاله النظام الرأسمالي في بلدان الجنوب ومنھا البلدان العربية ،الحروب
العالمية واإلقليمية وتأثيراتھا على البناء االجتماعي المحلي وأخيرا العناصر االقتصادية
والثقافية التي اصطبغت بـ«الحداثة» المحيطة وعبر العولمة.
ما نراه اليوم ھو صمود القبيلة في وجه ھذه األحداث ،بل أصبحت ،ما لم يتو ّقعه أحد،
عنصرا مم ّيزا في مشھد األحداث اليوم سواء كان ذلك في دارفور السودان ،على جانبي
الفرات ،في غرب العراق )األنبار( في جنوبه )النجف( أو حتى في بلدان الخليج العربي
مثل الكويت التي لعبت فيه القبيلة خالل االنتخابات التشريعية األخيرة دوراً ال يستھان به.
كانت ال ُّنخب الفكرية وال ّسياسية في العالم العربي تعتبر أن المرور إلى ما يسمى الحداثة
مرتھن بالقضاء على القبيلة لكي يحل محلھا الوطن والمواطنة ونواميس الدولة .فھذا
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يصدح في إحدى خطبه الشھيرة غداة نيل االستقالل
السياسي من فرنسا االستعمارية سنة 1956م ويقول :كنتم أنفاراً وأشالء وسأجعل منكم
أمة بعد القضاء على «القبيلة» و«العروشية» وھذه التحاليل األكاديمية العديدة في العلوم
االجتماعية تنبئ بأن المرحلة القادمة ھي إحالل «الطبقة االجتماعية» محل القبيلة في
العالم العربي ،وھذا النمط من التمشي مستلھم من قوانين التاريخ االجتماعي في كل أنحاء
العالم حيث تقھقر البناء الجماعوي ) (communityوھو حجر زاوية النظام اإلقطاعي
وحتى البدائي لفائدة البناء االجتماعي الطبقي والذي أخذ اليوم شكل النظام الرأسمالي أو
النظام الليبرالي.

 أكاديمي من تونس .

1

في ھذه الورقة سنحاول رصد مظاھر القبيلة في العالم العربي راھنا عبر نموذجين اثنين:
دارفور )السودان( والقبائل العراقية -ذلك أنھما يتكامالن إلعطاء صورة شاملة )قدر
اإلمكان( حول موقع القبيلة من البناء االجتماعي والسياسي العربي .في مرحلة ثانية
نحاول تبيان المعاني المستترة وراء ظاھرة القبيلة واستمراريتھا في شكلھا التقليدي
الھرمي أو في أشكالھا الجديدة .يجمع بين أجزاء العرض خيط ماسك واحد أال وھو
محاولة لمعرفة خصائص إرھاصات القبيلة وتأثيرھا على سيرورة المجتمع العربي راھنا ً
ومستقبالً.
المشھد القبلي بين البارحة واليوم
تعتبر القبيلة العنصر األكثر انزواء وداخلية في المجتمعات العربية -فھي الخاصية التي
تعطي للمجتمع العربي سمته المميزة مثلما تعطي اليوم الطبقة في أنصع تجلياتھا
التاريخية سمة المجتمع األوروبي وحجر زاويته -عندما كتب جاك بيرك مؤلفه الشھير
«المغرب العربي في دواخله من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر» أشار
رأسا ً إلى القبيلة -قصة جاك بيرك مع مصطلح القبيلة الذي الزمه طوال حياته كباحث
اجتماعي ترجع في البداية إلى سنة 1932م عندما بعثه أبوه )وكان آنذاك مسؤوالً ساميا ً
في الحكومة العامة الفرنسية وتعنى بشؤون الجزائر في الفترة االستعمارية( إلى المناطق
النائية داخل الجزائر وبالتحديد منطقة السباسب في «ال ُحضنة» على «طريق بو سعادة»
ھنا عرف جاك بيرك أن «السكان األصليين» كتعبير كثر تداوله في العلوم االجتماعية
) (Indigeneousتعني بدون ريب قبائل «الصحراء والتل».
إن تصرف والد جاك بيرك تجاه ابنه غني بالمعاني -ھو موقف نابع من سلطة مركزية
محتلّة تطمح إلى معرفة خبايا وخفايا المجتمع المحتل بھدف إحكام القبضة والسيطرة
المطلقة عليه .إنصافا ً للرجل ،لم يقم جاك بيرك بھذا الدور ،إال أن موقف األب ليس
غريبا :ج ّل الحمالت الكلونيالية تتكون عادة من رافدين أساسيين :رافد عسكري يحسم
الموقف ميدانيا ً ورافد علمي يتمثل في فريق من األنثروبولوجيين وأخصائيي علم
االجتماع واألتثولوجيا يمھدون للنصر العسكري عبر المعلومات والمقاربات العلمية التي
تجمع وفق مناھج وتقنيات بحث ورصد للواقع .رغم ما اعتراھا من توظيف سياسي
واضح ،قوامه خدمة الھيمنة االستعمارية ،تعتبر ھذه الدراسات الكلونيالية إضافة علمية ال
يستھان بھا البتة -حظيت ھكذا القبيلة بدراسات عديدة في المغرب العربي في الفترة
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االستعمارية ألن حاجة المحتل كبيرة لمعرفة المجتمع من الداخل ،سواء كان ذلك في
زواياه المنعرجة في منطقة السباسب الصحراوية والجافة أو في زواياه المستقيمة في
المناطق الحضرية .س ّميت المناطق األولى أرض «السيبا» وس ّميت المناطق الثانية أرض
)أو بلد( «المخزن» -عادة ما تكون األولى مناوئة للسلطة تتميز بالمشاكسة وتعمل على
تقويض أسس العمران الذي تحتضنه المدينة -أما الثانية فھي موالية للسلطة القائمة وتعمل
على توطيدھا وتنتفع من سخائھا ،في المقابل ،عبر المال أو الوظائف المتحصل عليھا.
ھذا ھو المشھد القبلي الذي ترجع أصوله إلى قرون عديدة خلت في المغرب العربي -فھل
اختلف المشھد اليوم؟ ھل اختلف موقع القبيلة من المجتمع في نظر الذين يريدون اختراق
المجتمع العربي ورصد مواطن القوة فيه ولكن كذلك مواطن الضعف عبر مقاربة داخلية؟
فلنتمعن في ھذه األحداث وفي معانيھا ،لكن ھذه المرة في المشرق العربي -وفي الوقت
الحاضر.

القبلية العراقية بين الممانعة والمواالة
بعد التجربة «السياسية» التي خاضھا الجيش األمريكي في التعامل مع «السكان
األصليين» )نالحظ أن التشخيص االصطالحي لم يتغير قيد أنملة( في العراق عند
اكتساحه ھذا البلد سنة 2003م ،اقتنع صانعو القرار في اإلدارة األمريكية أنه من
الضروري االعتناء بموضوع القبائل العراقية إذا ما أرادوا معرفة المجتمع العراقي من
داخله وفي داخله -ذھب العقيد آالن كينغ )موظف سامي بوزارة الدفاع األمريكية( إلى
العراق في مھ ّمة دقيقة وتتمثل في ربط «صلة عضوية» بين قبائل العراق والجيش
األمريكي -كانت منطقة العمليات األولى محددة وھي المنطقة الفاصلة بين تكريت
وكركوك والقصد ھو حماية أنابيب النفط التي تعبر ھذه المنطقة .بعد ھذه الفترة
«التدريبية» األولى ،أتت «النصائح» من باحثين اجتماعيين عديدين ومن محللين مثل
إسحاق نقاش وأميتزيا كرم – نصحا الرئيس بوش بعدم إھمال العنصر القبلي حتى يحكم
القبضة على المجتمع العراقي وأضافوا :النصر العسكري سھل لكن من الصعب جدا بسط
النفوذ على المجتمع -تذكر الباحثون أن القبائل العراقية ومعظمھا من أصل عربي )من
اليمن أو من الجزيرة العربية( قد قاومت في السابق االستعمار البريطاني خالل سنوات
1920م .لم تك ّسر شوكة القبائل المقاومة رغم عدد الشھداء الذي يقاس باآلالف آنذاك-
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وھو رقم مرعب بالنسبة لقدرات الفترة في الفتك والقتل آنذاك -بعد أن قاومت القبائل
االستعمار الملكية ،واجھت القبائل العراقية السلطة المنبثقة من ثورة 1958م )عبد الكريم
قاسم( ألنھا عملت على سلب القبائل من ممتلكاتھا العقارية.
تعامل حزب «البعث» مع القبيلة
أما فترة البعث فقد اتسمت بالصراع الذي أخذ أوجھا ً عديدة حسب موازين القوى بين
السلطة والقبائل ولكن كذلك حسب مدى عزلة الدولة في األوساط الشعبية أو مدى
ارتباطھا بالمجتمع -الوجه األكثر تواتراً ھو-الصراع المقنع والمستتر أما الوجه األقل
تواتراً فھو وجه المواجھة العنيفة والمكشوفة .تمثل الصراع المقنع عندما عمد صدام
حسين إلى إسناد صفة شيخ )أي رئيس قبيلة أو عشيرة( إلى كل الذين أراد أن يستعملھم
ضد الشيوخ الحقيقيين في القبائل المعن ّية والتي أبدت نوعا من المعارضة تجاھه -وعملية
ّ
ومتضخم عملية مقصودة -فاإلكثار من صفة الشيخ
تعميم صفة الشيخ بشكل انفالتي
المسندة بدون أرضية شعبية لصاحبھا يجعل من ھؤالء ومن الصفة نفسھا وعاء خاويا،
تفقد بفعل الزمن واإلھتراء من مصداقيتھا لدى الشعب العراقي -لقد بلغ عدد المشايخ
المزعومة ،وجھاء القبائل التي و ّسمھا صدام حسين  7380شيخ قبيلة -ھذا ما كشفت عنه
أرشيفات الدولة المنھارة للعسكر األمريكي الذي اعتبر المعلومة نفيسة جدا ستمكنه من
توظيفھا إلحكام قبضته على ك ّل العراق.
استفاد آالن كينغ من ھذه القائمة اإلسمية ولم يفلح في معرفة حقيقة األمر إال بعد أن اتصل
بـ 3300شيخ قبيلة منھم من ھو على رأس قبيلة ح ّقا ً ومنھم من تمتع بعملية إغراق صفة
الشيخ على يد صدام حسين -والنتيجة ھي أن  100شيخ فقط ،استنادا إلى القائمة
المذكورة ،اعتبروا صادقين في مزاعمھم.
أما الشكل الثاني من التعامل مع المشائخ القبلية في فترة البعث فيتمثل في المواجھة
الصريحة -وغير المقنعةّ -
تمثلت ھذه المواجھة في طلب صدام حسين الملح لدى
العراقيين بأن ال يقدموا صفتھم القبلية في ھويتھم .بدأ صدام حسين بنفسه عندما أزال
نسبة «التكريتي» من ھويته وأصبح يلقب بصدام حسين فقط .لقد اتسم العقدان المتصالن
 1970و1980م بھذا المعطى حتى أتت العشرية الموالية ) (1990بكل ما تحمله من
مواجھات خارجية ،عمد خاللھا صدام على توخي المرونة إزاء المسألة القبلية ،والھدف
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واضح وھو استرجاع اللحمة بين الشعب )بقبائله( وبين البعث والدولة المھددة من قبل
األعداء الخارجيين .عادت حينئذ القبيلة إلى واجھة الحياة االجتماعية في مناسبات
االحتفال بالزواج مثالً أو في أفراح الختان .ولقد عمدت بعض الصحف الموالية للنظام
البعثي إلى الثناء واإلطراء على قادة القبائل في مواجھتھم للقوى األجنبية عبر التاريخ منذ
الفترة السومرية إلى الفترة الصدامية.
مشھد القبيلة ھذا كما رأيناه في العراق خالل الفترة الراھنة ھو إذن نفسه المشھد كما
رأيناه منذ قرون خلت في جبال األطلس بالجزائر.
سواء كان في قمم األطلس ،في سباسب الصحراء أم على ضفاف الفرات ،المشھدان في
الجزائر )المغرب العربي( وفي العراق )المشرق العربي( ،كما حاولنا تقديمھما عبر
مقاربة الزمن الطويل ،مفعمان بطبيعة القوى الفاعلة :االستعمار )أو اإلمبريالية( والدولة
الوطنية )إن وجدت وعرفت تحت ھذا النعت( والقبيلة :قوى خارجية مھيمنة ،قوى
«وطنية» مسيطرة وقوى محلية )القبائل( تتلون وظيفتھا التاريخية حسب ميزان القوى إما
ُممانعة أو ُموالية.
القبيلة وجدلية الممانعة والمواالة
القبائل الشيعية في العراق:
في جدلية الممانعة والمواالة يختلف شكل التعامل القبلي الشيعي مع منظومة الحكم عما
ھو عليه بالنسبة للسنة وذلك في جانب واحد .وھو أن للشيعة تنظيما ً دينيا ً أكثر إحكاما ً مما
ھو عليه بالنسبة للسنة -وھذا التنظيم ھرمي أي أنه قد أعطى القبائل الشيعية منذ الوھلة
األولى من اندالع الحرب ومنذ أن بدأ االحتالل ،قدرة ونجاعة في الفعل أكثر م ّما كانت
عليه القبائل السنية -تعامل آية ﷲ السيستاني مع واقع االحتالل من موقع ضرورة
إضعاف صدام حسين وما ّ
يمثله اجتماعيا وإيديولوجيا وكذلك من موقع تغذية األمل في أن
يستلم الشيعة السلطة العليا في العراق.
دامت ھذه المواالة «المحتشمة» تجاه األمريكان المدة الضرورية إليصال المالكي إلى د َّفة
الحكم -وكان األمريكيون يتو ّقعون بإعطاء الشيعة الفرصة التاريخية للتربع على دفة
الحكم ،ولو بطرق انتخابية وبعد وضع آليات دستورية لذلك ،كانوا يتوقعون أن تنشب
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آنذاك الحرب األھلية على مصراعيھا وخاصة من طرف السنة الذين رأوا أنفسھم قد
أزيحوا بطرق لبقة وشبيھة باألساليب الديموقراطية )انتخابات ،دستور ،قوانين ،تراتيب،
تقاليد استشارية(.
لكن بعد انقضاء م ّدة المواالة الصريحة ھذه والتي دفع ثمنھا آية ﷲ السيستاني لدى
طائفته ،بدت القبائل الشيعية تتحفظ تجاه سلوك آية ﷲ السيستاني في موقفه الموالي
لالحتالل في مرحلته األولى .من ھنا عمدت القبائل الشيعية إلى االلتفاف حول جيش
مقتدى الصدر وااللتحام به -ھكذا طرأت الممانعة بعد المواالة -إال أن ھذا الترتيب الزمني
ثان للممانعة ،ھو ترتيب نسبي جداً ،إذا ما
الذي يفترض زمنا ً أوالً للمواالة تاله زمن ٍ
اعتبرنا أن وصول المالكي ھو في ح ّد ذاته تحالف ،أو لنقل شبه مواالة متواصلة ،فإن
عنصر الممانعة يصبح غائبا ً تماما ً في الساحة الشيعية المؤسسة حكوميا ،لكن رغم صحّ ة
ھذا التصحيح في الرؤيا ،يمكن اعتبار الصراع الذي دارت رحاه بين جيش مقتدى الصدر
في النجف وبين جيش وشرطة المالكي بمثابة دليل على أن عنصر الممانعة قائم لدى
القبائل الشيعية.
يجب القول ھنا أن عنصري المواالة والممانعة متداخالن ويصعب فصلھما وتحديد
مراحل منفصلة تماما تكون إما «مواالة» وإما «ممانعة» .بفعل ھذا التداخل المتزامن بين
«الممانعة» و«المواالة» طرأ أول شرخ في االئتالف القبلي الشيعي ،أي عندما بدأت
بعض القيادات الشيعية تأخذ حذرھا من مواقف آية ﷲ السيستاني الموالية لألمريكان في
الفترة األولى -أما الشرخ الثاني ،األبرز للعيان واألكثر دماراً فيتمثل في المواجھة
العسكرية التي أخذت أبعاداً «رسمية» من خالل الحرب الضروس التي اندلعت بين
المالكي كرئيس للحكومة ،يعتمد على فصائل قبلية عديدة يلعب فيھا الشيعة دوراً محدداً،
من ناحية ،وبين جيش المھدي في النجف من ناحية أخرى.

القبائل السنية في العراق
ذكرنا فيما سبق مدى مواجھة القبائل لظاھرة االستعمار واستشھدنا بالتضحيات التي
قدمتھا في صراعھا ضد البريطانيين منذ بداية القرن العشرين -عناصر الممانعة لدى
القبائل السنية ثابتة -لكننا سنركز في الفترات التالية على عنصر المواالة ،علما بأنه ال
تمتاز طائفة على أخرى من ھذه الناحية.
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برز عنصر المواالة لدى بعض القبائل السن ّية في بداية االحتالل وذلك عندما اقترحت
قبائل الشمر القائد غازي الواعر رئيسا ً للنظام العراقي الجديد -وتحمل الرئيس الجديد
أعباء الفترة االنتقالية وما تحمله من خضوع لالحتالل األمريكي -يقال أن قبيلة الشمر تعد
 600ألف نسمة -ثمة من يعتبر ھذا الرقم أدنى من الواقع -لكن ثمة من يعتبره مبالغ فيه
)مثل األستاذ سعد ناجي جواد السعتي من جامعة بغداد( مھما كان العدد فھو كبير ويدل
على أن القبيلة برمتھا انصاعت وراء ممثلھا بدون تململ ،ولو جزئي وخاص بجزء فقط
من القبيلة .كما أشارت الصحف بعد فترة االكتساح وبداية بسط النفوذ األمريكي إلى أن
نفس القبائل التي كانت تعلن بيعتھا إلى صدام حسين قد قلبت ظھر المجن وأصبحت تع ّبر
عن والئھا بكثير من الصخب إلى إياد العالوي ،الوزير األول آنذاك ،وھو س ّني.
نفس السلوك المتواطئ لدى القبائل التي لعبت دوراً حاسما ً في تسريح الرھائن من قبضة
المقاومين .ففي ربيع 2004م صرح الشيخ ھشام ناجم الحسن الدليمي أنه تدخل مع قبيلته
)المحامدة( لتحرير الرھائن األربع ) 2من أصل ياباني و 2من أصل روسي( .تلعب
القبيلة ھنا دور العارف بخفايا المجتمع ،في األزقة واألروقة المترامية األطراف ،في
المدينة وفي الغابات الشاسعة وكل أماكن الظل والظالم ،وذلك عبر شيخھا ،األب الراشد،
واألخ األكبر ،والعجوز المو ّقر ،والمستبد الصالح ،تتنازع في شخصيته الضراوة والحنية
على حد السواء -فھذا المسمى الضاري على القائد رئيس قبيلة بني عامر في منطقة
ّ
الموثقة( يتدخل أمام صحفي
الراشدية )تع ّد  250ألف نسمة حسب بعض التقديرات غير
جريدة أوروبية ،أتي لزيارته ،لفضّ نزاعات حلت بين فخذين من نفس القبيلة وكان
الخصام قد نشب حول امرأة -وھذا دليل على مدى تغلغل القبيلة في القضايا االجتماعية
السائدة في المجتمع.
عالوة على ھذه المواالة التي تمارس على الساحة االجتماعية ،ثمة مواالة أخرى تمارس
على الساحة السياسية وفي بعض األحيان عبر الوسائل األكثر ضراوة أال وھي الوسائل
المسلّحة.
وھنا ال تمتاز طائفة عن أخرى -فجزء ھام من القبائل السنية وافقت على تكوين مجلس
اإلنقاذ باألنبار ومن أھدافھا غير المعلنة مكافحة تنظيم القاعدة .وھو تنظيم تعتبره شريحة
ھامة من المجتمع العراقي حركة مقاومة وطنية -يقول البعض إن ھذا المجلس قد تكوَّ ن
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بإيعاز أمريكي بھدف تخفيف حدة الھجمات القبلية السنية ضد الجيش األمريكي وتحويلھا
باتجاه تنظيم القاعدة ،علما بأن األنبار قد شكلت النواة الصلبة في حركة المقاومة
لالحتالل ،كما أن األمريكيين حاولوا جلب بعض الوجھاء من القبائل التي كانت موالية
تقليديا إلى صدام حسين في مقاطعة صالح الدين -وال يمكن فھم وتفسير ھذه اإلرھاصات
المعاكسة لوجھة سير المقاومة السياسية الشاملة ،السائدة خالل سنوات االحتالل األولى،
إال إذا اعتبرنا القبيلة قادرة على تكييف مواقفھا حسب اللحظة )أي ما يعبر عنه في
المنطق العسكري :التكتيك(.
ما كان ينتظره األمريكيون من محاولة زج جزء ھام من السنة في حملة لمكافحة
«القاعدة» )أو ما يسمى اإلرھاب( ھو تطبيق نظرية لعبة الدومنو ) (dominosأي دفع
قطعة ثقيلة من القطع االجتماعية الفاعلة إلى الدخول في صراع مع قطعة مماثلة أخرى،
وھكذا تنھار فصائل التحالف عبر حرب داخلية تدور رحاھا بين القطع السنية.
انطلق التدبير األمريكي في مساعدة السنة على تنظيم وتجميع جھودھم عبر إنشاء مجلس
اإلنقاذ باألنبار )2006/9/17م( بالرمادي -عرف ھذا المجلس امتدادا لنشاطه السياسي
عبر تأسيس «صحوة األنبار» بقيادة عبد الستار أبو ريشة -نفس االمتداد طال بعقوبة في
منطقة ديالة .واعتبر األمريكيون أن مشروعھم القاضي بزج القبائل السنية في صراع
ضد القاعدة ومعاضدة الجيش األمريكي بشكل غير مباشر سينجح -وتوطد أمل النجاح
عندما و ّقع كثير من «وجھاء القبائل» اتفاقية تكريت )موطن والدة صدام حسين( في
منطقة صالح الدين.
إال أن األحداث التاريخية عارضت ھذا األمل بما أن محاوالت قائد المجلس الجديد الشيخ
حامد إبراھيم سالم الجبوري قد وجدت معارضة حادة من طرف قبائل تكريت بالذات.
علما بأن أصل الشيخ من قرية قريبة من «بيجي» ،أي من قبائل أبو ناصر «البجات»-
انعقدت ندوة في «جامع صدام حسين الكبير» وسط تكريت وأجمعت كل القبائل الحاضرة
على رفض القبائل القطعي للمشاركة في المجلس -بعد أيام قليلة ،دمر رجال المقاومة
السنة منزل الجبوري وخطفوا  4من أبنائه.
في مرحلة الحقة ،بعد كل ھذه األحداث ،صرح قائد مجلس اإلنقاذ باألنبار ،الشيخ علي
حاتم الدليمي أن الحكومة ال تساعد المجلس على القيام بمھام موحدة وھو الذي يعد في
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صفوفه  32ألف مقاتل كلھم ينتمون إلى القبائل السنية في األنبار .ذلك أن الحكومة تريد
أن تتعامل مباشرة مع القبائل فرادى خوفا ً من أن تشكل القبائل الس ّنية وحدة ص ّماء يصعب
بعدھا التعامل معھا.
خالصة القول ھو أن الممانعة والمواالة في المشھد العراقي تدل على انخراط القبائل
القوي في المسار السياسي .سترى في الملف السوداني كيف أن األرضية التي تتحرك في
إطارھا القبائل في مرحلة أولى ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية )العشريتان المتصلتان
 1970و1980م( وفي مرحلة ثانية ذات طبيعة سياسية واضحة لم تتوان باستعمال
السالح والعنف والشراسة.
القبيلة السودانية والمطلبية االقتصادية االجتماعية
سنتناول قبائل دارفور دون سواھم يتراوح عدد سكان دارفور بين  5و 6ماليين نسمة
يتوزعون إلى قبائل إفريقية وقبائل عربية إال أن ھذا التوزيع الثنائي فيه كثير من
االستقطاب  -ألن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك  -كثيرة ھي القبائل اإلفريقية األصل
والعربية النطق والثقافة عالوة على كونھا اعتنقت دين اإلسالم  -وثمة مع ذلك قبائل
أخرى إفريقية مسيحية لكن عنصر التداخل مع القبائل العربية ثابت عبر الزواج
والمصاھرة.
لذلك من الصعب اإلبقاء على التوزيع الثنائي )كل كتاباتنا األكاديمية تعمل على تعرية
الصفة السطحية للتوزيع الثنائي( ،إال أن الرصد المتداول في جل التقارير والصحف
ومختلف األدبيات ،تعمل باتجاه التبسيط والتسطيح وھذا ما تفرضه تقنيات الدعاية
السياسية واألساليب اإلشھارية التي تخضع لھا جل الوسائط اإلعالمية.
لفھم طبيعة القبيلة السودانية علينا أن نعود إلى ظروف العيش والمحيط الطبيعي .يتميز
المحيط البيئي بندرة المياه ،بتقلص األنشطة الفالحية بسبب التصحر عالوة على الجفاف
وغياب العلف الحيواني ،تعتبر ھذه العناصر آفات قاتلة إذا ما علمنا أن االقتصاد القبلي
في دارفور يعتمد على تعاطي الفالحة الصغيرة بالنسبة للقبائل المستقرة وعلى الرعي
وتربية الماشية )إبل وبقر( بالنسبة للقبائل الرحل ،يتبين من ھذا الرصد أن المحدد في
العالقات السائدة تاريخيا بين مختلف القبائل ھو عنصر البحث عن مورد الرزق ولقمة
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ّ
تتنزل في
العيش -وھذا ما يضفي على النسيج القبلي السوداني مأساويته إذ النزاعات
مرتبة غريزة البقاء.
لو توفر حد أدنى من التعليم والتمدرس في مختلف مستوياته بشكل معمم ألمكن التخفيف
من وطأة المحيط القاسي إال أن نسبة التمدرس ال تتجاوز الثلث بالنسبة للبنات واقل من
النصف ) (44.5بالنسبة للذكور.
في غياب شحن الثقافة والتعليم بشكل كاف للسيطرة على الطبيعة وقسوة المحيط بقيت
التركيبة االجتماعية اإلنتاجية مرتھنة بإمكانيات األرض الضعيفة وبما يسمح به االقتصاد
الرعوي الذي ال يتجاوز سد الجوع في أحسن الحاالت ،لذلك يمكن اعتبار االقتصاد القبلي
في دارفور اقتصادا يتركز على الكفاف وال يفتح على عمليات التراكم البدائية وھي أولى
مرتكزات االقتصاد النامي.
في إطار الظروف االقتصادية ھذه ال يمكن للتركيبة االجتماعية بدارفور أن تتجاوز
التقسيم الشرائحي للسكان المنتجين إلى شريحتين رئيسيتين اثنتين :شريحة الفالحين
الصغار وي ّتسم نشاطھم باالستقرار مع استعمال تقنيات ووسائل إنتاج تقليدية الستغالل
األرض ،وشريحة ثانية تتكون من مربي اإلبل والبقر ويتسم نشاطھم بالترحال بحثا عن
ظروف أفضل لتمكين قطيعھم من الكإل والماء.
يحمل الوصف الذي قدمناه حول الظروف البيئية والطبيعية المحيطة وحول طرق تنظيم
المجتمع إلى شريحتين أساسيتين ،وھو وصف اعتمد على معطيات موثقة ،يحمل ھذا
الوصف ضمنيا أسبابا عديدة لالنفجار االجتماعي.
يمكن اعتبار مأساة لقمة العيش وتنزلھا في مرتبة غريزة البقاء السبب األول لھذا الوضع
االنفجاري الموضوعي ،أما السبب الثاني فيتمثل في عدم توفر تأطير تعليمي وتثقيفي
يمكن الخروج من دائرة الجوع والعطش.
ھذان السببان ھما اللذان كانا وراء الطابع العنيف في العالقات بين القبائل وقد يستمد
الطابع المسلح )في العالقات القبلية في دارفور( شرعيته الموضوعية من ھذه المعطيات
الخارجة عن دائرة السيطرة الفردية أو السيطرة الجماعية القبلية بل ھي من مشموالت
الدولة المركزية أو الدوائر السياسية الجھوية الساھرة على التأمين الغذائي األدنى على
مستوى القوت اليومي.
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لذلك نرى أن النزاعات بين القبائل في دارفور تحوم حول بعض المسائل البيديھة حول
نقاط آبار الماء ،ومناطق الرعي ،وحرية االنتجاع والترحال.
فال ُمح ِّددات المتح ّكمة بآليات الخالف والوفاق ،والحرب والسلم بين القبائل في دارفور ھي
باألساس محددات اقتصادية معاشية ،وھي نفس المحددات التي نجدھا تتحكم بالعالقات
الفردية والجماعية داخل قبيلة واحدة – داخل  -القبيلة المصنفة بكونھا فالحية مستقرة،
ثمة خالفات حادة حول السيطرة على الموارد المائية وعلى الملكية العقارية وعلى
مصادر الرزق والثروة  -نفس المشھد المتأزم الذي نجده في القبيلة اإلفريقية التي تتعاطى
الفالحة نجده بنفس الھول ،داخل القبائل العربية الرعوية المتكونة من البدو الرحل الذين
يعيشون من تربية اإلبل والبقر.
لذا من البديھي أن يتميز العقدان االثنان المتصالن غداة االستقالل في الخمسينات من
القرن العشرين بالحاجة االقتصادية الماسة وبالمطلبية االجتماعية الملحة .في ھذين
العقدين لم تكن المطلبية موجھة نحو طرف )الدولة بشكل خاص( كعالقة عمودية تسود
المركز )الخرطوم( بالتخوم ،بل كانت تعاش على المستوى األفقي في عالقة القبائل
ببعضھا في شكل ثنائيات صراعية كان الخط الرئيسي فيھا يسير وفق الصراع بين قبائل
عربية وقبائل إفريقية ،وكان الخط الثانوي فيھا يسير وفق تناقضات داخلية بين القبائل من
نفس الصنف )حسب ألوان الطيف القبلي الذي أشرنا إليه عند تعرضنا لضرورة تجنب
الثنائية واحترام مبدأ التعقيد الذي تتسم به التشكيلة القبلية الدارفورية( وحتى داخل القبيلة
الواحدة -نظرا لھذا الجانب األفقي الطاغي على الجانب العمودي في أشكال التعبير عن
الحاجة كانت فترة العقدين المشار إليھما تتسم بالمطلبية االقتصادية واالجتماعية بدون أن
يستفحل خاللھا الصراع السياسي مع السلطة وال حتى بين القبائل نفسھا.
بوادر وأطر التصعيد السياسي
الرجل «الفھد» أو التعامل بالحسنى كمنطلق
إجماالً يضم دارفور  80قبيلة حسب التقريب  -من أھم القبائل «اإلفريقية» نذكر
المساليت ،داجو ،برتو ،زغاوة ،ميدوب ،ميما ،بوجو ،تامة ،مراريت ،تنجور ....ومن
أھم القبائل العربية نذكر ھبانيه ،بني حسين ،زيادية ،بني ھلبة ،حمر ،خزام ،خوابير ،بني
جرار ،محاميد ،دجاومة ،رزيقات ،معاليه... ،إلخ عالقة ھذه القبائل ببعضھا عالقة
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متوترة نظراً لألسباب السالفة الذكر  -لكن عندما لم تعوم المنطقة باألسلحة كانت
النزاعات تقوم على أرضية النھب المتبادل والسطو على الخيرات والممتلكات والغلبة
لألقوى إلى أن تتدخل السلطة المركزية الستتباب األمن  -خالل ھذه الفترة كانت بعض
األعراف والتقاليد تستعمل وخاصة في المناطق النائية.
كانت الخالفات والنزاعات بين القبائل وحتى داخل نفس القبيلة ،بين أفخاذھا العديدة،
تطرح في إطار مجلس القبيلة ،لدى وجھائھا ،كبار السن ،قادة يتحلون بشيء من الوھرة
والوقار وحتى الكاريزما في بعض الحاالت -وھي كلھا وساطات تتدخل بالحسنى وتتوخى
األساليب السلمية من نصح وإقناع واعتبار للمصلحة الجماعية... ،إلخ وحتى ولو وصلت
حدة الخالفات إلى ذروتھا فال تغدو أن تتجاوز األدوات الحربية التقليدية وھي أدوات
«بسيطة» ولم تتطور رغم القرون العديدة التي عاشتھا ھذه القبائل في النزاعات
والخصام والتناحر المستمر -لم تتجاوز ھذه األسلحة التقليدية مستوى الرمح والنبال
والعصي -ھذا عندما تصل النزاعات إلى ذروتھا لكن ما ھو معمول به تقليديا في كثير
من القبائل فھو تفعيل الوساطات -كتب إيفانز برينشارد عن قبائل النور بالسودان سنة
1937م -تحدث عن أسلوب تقليدي ،قد نعتبره اليوم ،مقارنة باألساليب المستعملة اآلن
)أسلحة أتوماتيكية وغيرھا من األسلحة النارية( «حضاريا» -تحدث األنتروبولوجي عن
«وساطة» «الرجل الفھد» أي يحمل فوق جسمه جلد الفھد -وال يرمز ھذا اإليحاء
بالحيوان المفترس إلى ضرورة استعمال القوة -بل العكس -الشرط المطلوب من «الرجل
الفھد» لكي تقبل وساطته وتنفذ النصائح التي سيسدي بھا لفك النزاع ھو أن يلتزم بالھدوء
ويتوخى األساليب السلمية :الكالم الطيب ،اللين ،اللطف.
خصال عديدة يذكرھا العالم البريطاني وتصب كلھا في مبدأ مشترك اتفقت عليه القبائل
لحل خالفاتھا أال وھو التعامل بالحسنى قدر اإلمكان.
ال يعني كالمنا ھذا أن القبائل ال تعرف العنف في تعاملھا مع بعضھا ،لكن نريد أن نركز
على أن القبائل قد طورت أساليب عديدة لفك نزاعاتھا من بينھا ھذه األساليب التي تعتبر
حضارية ومن األجدى تشجيعھا وإرساء أصولھا وفروعھا وإن أمكن العمل على تعميمھا
بدل تعويم المنطقة بالسالح ،وھو االتجاه المعاكس الذي عرفته المنطقة وليس االتجاه
الذي تنخرط في إتيقية التعامل بالحسنى -على الدولة الوطنية اليوم مھمة استرجاع قيم
التعامل بالحسنى وتعميم نشرھا داخل ھاته القبائل عبر الكتب المدرسية والوسائط
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التعليمية والتربوية منذ المحضنة إلى الجامعة .ولكن ھذا العمل السھل ،وھو سھل ممتنع
على المستوى السياسي ،يتطلب تضحيات جسام يتمثل في دفع عجلة النمو بھاته المناطق
من خالل أرضية تربوية تعليمية يتطلب جني ثمارھا عمالً دؤوباَ◌ً خالل عشريتين على
األقل -خالفا لھذا التوجه اإليتيقي والذي قد يصلح كأرضية ثرية بالوعود إلرساء تنمية
محلية صلبة ،طورت السلط السياسية بشكل عام منطق ضرورة األمن بقوة السالح.
التصعيد السياسي ،أطره ومراحله
بناء على ما ذكرنا سالفا ً يمكن اعتبار الظروف الطبيعية والبيئية والمناخية القاسية جداً
إطاراً موضوعيا ً أوليا ً ومنطلقا ً بنائيا ً يمھد بشكل فاعل ،لتطوير إمكانيات التعامل حسب
مبدأ القوة وصوالً إلى العنف وحتى إلى العنف المسلح -يجب القول ھنا أن اإلطار
الطبيعي البيئي -المناخي تغير عما كان عليه سابقا -خالل قرون عديدة كان المتسبب في
ھذا الوضع الطبيعي قوانين طبيعية مالزمة للحياة الصحراوية ،في مناطق السباسب أو
األمصار التي ت ّتسم جغرافيتھا بكثرة األراضي الصلبة والجافة أو األراضي الرملية التي
ال تنتج إال القليل .أما الكوارث الطبيعية فتأتي بشكل فجئي ولكن بدون انتظام ،أما اليوم،
عالوة على قوانين الطبيعة المتسببة ،ثمة مسببات أخرى طرأت منذ عقود بشكل حاد أال
وھو مسؤولية النشاط الصناعي المكثف ببلدان الغرب في فقدان التوازن الطبيعي النسبي
في جل مناطق العالم ومنھا مناطق القطب الشمالي والجنوبي وكذلك المناطق الصحراوية
على حد السواء .نفھم من كل ھذا إذن أن األسباب التي تحدد األطر الطبيعية – البيئية -
المناخية أصبحت متعددة المستويات وال تقتصر على العنصر والفعل المحلي بل تتعداه
إلى عناصر أخرى وأھمّھا العناصر العالم ّية.
عالوة على اإلطار الطبيعي – البيئي  -المناخي ،تجدر اإلشارة بل يجدر التركيز على
ثان يمھد للتصعيد في العالقات بين القبائل وداخلھا أال وھو العنصر الخارجي
عنصر ٍ
المتمثل في تعويم المنطقة بالسالح .ھذا الموضوع مغيب من التحاليل ومن البحث عن
األسباب رغم خطورته ولسائل أن يسأل :أألن الغرب ھو الذي يصنع ويتاجر بالسالح ھو
السبب في تغييب المسألة؟ ھذا السؤال يستمد مشروعيته من كون القضايا التي تحظى
بالطرح ھي عادة القضايا التي يوافق على طرحھا أو يبادر بطرحھا الغرب -ال تملك
بلدان الجنوب ،عادة ،المبادرة في طرح القضايا -ليس لھا منابر -ليس لھا صحف عالمية،
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تنفذ إلى «الرأي العام» العالمي وتحدد مالمح اإلشكاالت والقضايا التي يجب أن تطرح
وكيف تطرح  -ھنا تكمن المعظلة  -طرح القضايا العادلة مرتبط بمدى قوة تواجد صاحب
الحق وحلفائه إعالميا ً على الساحة العالمية .بإمكاننا تقديم الحجة الدامغة على أن التصعيد
قد أخذ أشكاالً نوعية محددة عندما عومت المنطقة بالسالح الفتاك -قد يرد البعض أن
الجفاف المدقع وشح الموارد المائية وتقلص المائدة الصالحة للشراب وللري ،وشح
األدوية ،وانحسار ُرقع البحيرات الجبلية والسھلية واستفحال التصحر ،كلھا عناصر بيئية
حددت مصير المنطقة نحو عنف في التعامل القبلي ال مناص منه.
ھكذا يجب إذن أن نفسر أصول الخالفات الضارية بين القبائل وأھم الخالفات تقع بين
القبائل المستقرة )فالحية( والقبائل الرحل )إبل وبقر(  -ھذا الرأي يفسر أن اآلفات
الطبيعية في العھود البائدة كانت قاسية على اإلنسان إذ ال عالج فيھا ألنھا ليست من صنع
اإلنسان بل من فعل الطبيعة .أما السالح وترويجه فھو من صنع البشر ودوره في تأجيج
طرق فك النزاعات مح ّدد.
عالوة على ھذين العنصرين اللذين يعطيان مالمح إطار التصعيد ،ثمة عنصر ثالث أال
وھو انسداد األفق أمام القبائل للخروج من دائرة االستحالة ،إذ يعتبر العنصر األول )قسوة
الطبيعة( مستحيل على القبائل تغييرھا وتحويلھا باتجاه آخر يمكن من اإلكثار من الثروات
ومن إيجاد مواطن رزق جديدة .ھذا العنصر موكول إلى الدولة المركزية وإلى الدوائر
الجھو ّية .ھنا تطرح قضية التنمية كمانع الستفحال الوضع وما يؤدي إليه من تصعيد.
تشير المعلومات واألطروحات المتوفرة إلى عدم قيام الدولة المركزية بدورھا بالقدر
الكافي ،أي القدر الذي يمنع من تطور النزعة إلى التصعيد علما ً بأن نفس الدولة ،ھي في
حد ذاتھا محاطة بمطامع دولية وإقليمية وتحدياتھا الخارجية ال يستھان بھا إال أن التفكير
السليم يفترض أن تمنع الدولة الوطنية إمكانات استغالل القوى العظمى للوضع الداخلي.
التصعيد ومراحله
كانت الخالفات بين القبائل في دارفور تنشب بشكل متواتر مثلما ھو الحال بالنسبة لكل
ظاھرة قبلية  -والشكل السائد ،لكل النظريات تؤكده ،ھو النزاع الثنائي .أبرز روبرت
مانطانيو عالم االجتماع واألنتروبولوجيا الفرنسي ،ھذه العالقة الثنائية والتي تؤسس
حسب رأيه لتوازن القوى في النسق القبلي العام  -وتوازن القوى يوحي بالرقابة المتبادلة
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التي تكنھا كل قبيلة إلى جارتھا -وقد نعتبر نظام الرقابة المتبادلة قيمة سياسية ونقول إن
األنظمة الجمھورية تقوم على ھذا المبدأ -وھو مبدأ يمنع االعتداءات والتجاوزات ونشر
الضيم  -ال غرابة إذن أن يتحدث العالِم الفرنسي في كتابه الذي صدر عام 1927م عن
«جمھوريات بربرية» بعد دراسته لقبائل البربر في األطلس بالمغرب األقصى .ما طرحه
ھذا الباحث ھو إذن بمثابة إمكانية أخرى ،بديلة حسب رأيه عن نزعة التصعيد التي
سنراھا لدى القبائل الدارفورية .وھذا دليل على أن القبائل تتمتع بمخزون أنتروبولوجي قد
تستطيع توظيفه ،في ظروف ومالبسات مواتية ،لفائدة تأسيس نسق أو نظام عام يؤمن
العيش للجميع وھذا ما انكبت عليه دراسات عديدة في إطار التساؤل الجوھري :ھل
األنظمة السياسية السائدة في العالم اليوم مشيئة بشرية ال مناص منھا أم كان باإلمكان،
عند تتبع تطور المجتمعات البدائية والقبلية ،تصور بديل آخر ،القبيلة محطة فكرية أساسية
للبحث عن البديل ،إال أن األوضاع العامة )ما أشرنا إليه تحت عنوان «األطر»( أدت إلى
خالف ذلك.
يعتمد النموذج الذي وضعه روبارت مونطاني ) (Robert Montagneعلى مبدأ الثنائية
في النزاعات القبلية في جبال األطلس بالمغرب األقصى -ھذه الثنائية تتجسم في كون
النزاع يضم قبيلتين اثنتين -يتميز نموذج الباحث الفرنسي باالستقطاب الثنائي .بھذه
المناسبة نطرح ،في ما يخص دارفور وخصائصه القبلية ،فرضية جديدة تتجاوز بدون أن
تعاكسھا آليات االستقطاب الثنائي بما أن النزاعات في دارفور قد تتجاوز الثنائية وقد
تطال قبائل عديدة .ھذه الفرضية يبررھا الجدول المرافق .تاريخ الخالفات حافل بالثنائيات
العدائية في دارفور لكن بدون تغييب العدائية المتعددة األطراف .نعتمد في وضع ھذا
الجدول المتعلق بتاريخ أھم النزاعات على الورقة التي وضعھا دافيد ھويل ) David
 Hoileانظر قائمة المراجع( والتي تتناول ھذه النزاعات منذ الخمسينات ولقد رسمنا
حدود المراحل وتصاعدھا بعد االطالع على ھاته الورقة ،مضفين عليھا قراءتنا لألحداث
وللمسار التاريخي الملموس مح ّكمين في ذلك الثوابت النظرية الراھنة المتواجدة على
الساحة العلمية في مواد األنتروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم السياسة.
يالحظ المرء أن العقدين الم ّتصلين )1980-1970م( في دارفور كانا مشحونين
بالنزاعات ذات الطابع االقتصادي وأبعادھا ،باألساس اجتماعية.
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كلمة «اجتماعية» ھنا تحصر موطن المجتمع الذي ھو ،تقليديا ً ،دائرة ال تفترض
بالضرورة الدائرة السياسية .لذا نستعمل ھذه الكلمة في مدلولھا االصطالحي وليس في
مدلولھا األدبي أو مدلولھا الدارج لدى العموم.
نسوق ھذه التوضيحات بناء على الدراسات األنتروبولويجة والسوسيولوجية التي ركزت
على ضرورة إعطاء «المجتمع» مدلوالً اصطالحيا ً يميزه عما يمت من قريب أو من بعيد
إلى مفھوم السياسة )ا ُنظر دراسات  Pierre Clastresمثالً وآباؤه المنظرون كثيرون(
وخاصة إذا ما اعتبرنا الدرجة القصوى التي حازت به «الدولة» مفھوم السياسة.
أما المرحلة الموالية )2003-1990م( فھي رأسا ً مرحلة التصعيد السياسي ،يالحظ المرء
أنه منذ سنة 1989م -يشار ألوّ ل مرة إلى نزاعات سياسية كموضوع للعالقات القبلية
المتوترة -ھذه السنة منطلق للمرحلة الالحقة ألن السنوات الموالية ستؤكد على ھذه النزعة
كما نتبين ذلك من خالل المعطيات التالية:
ثالثة نزاعات رئيسية دعمت االتجاه التصعيدي خالل التسعينات من القرن العشرين:
1990م :نشأة جيش التحرير الشعبي بقيادة داود بالد
1996م :نزاعات كبيرة بين كبريات القبائل :الزريقات وزغاوة.
 1997إلى 1999م :نزاعات كبيرة بين المساليت وبعض القبائل العربية.
وتجدر اإلشارة ھنا أن التسعينات قد ّ
عززت وع ّمقت توجّ ه استعمال السالح بشكل
مستفحل ،فاق استعماله خالل العقود المنصرمة -مع استعمال السالح المستفحل نالحظ
نزعة تكوين حركات سياسية تتقاطع برامجھا مع المعطى القبلي.
تعتبر المرحلة الثانية ھذه ،مرحلة التصعيد النوعي ،بسبب االستعمال المستفحل للسالح
وبسبب ارتقاء القضايا القبلية إلى مرتبة العمل السياسي ،مرحلة خطيرة إذ انعكاساتھا
تتجاوز حدود دارفور وحتى حدود السودان.
وھنا تأتي المرحلة الثالثة واألخيرة ) (......-2003وھي مرحلة زج النزاعات القبلية في
دائرة إقليمية ودولية واسعة -مفتوحة لشتى التدخالت ،تدخل الجوار )التشاد وجمھورية
إفريقيا الوسطى( ،تدخل األقارب واألقرباء )في شكل جامعة الدول العربية أو الوساطات
التي قامت بھا ليبيا لتقريب وجھات النظر بين التشاد والسودان خالل 2007م( تدخل
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القوى العظمى تحت مظالت عديدة ) «حق التدخل» باسم حقوق اإلنسان وھو «مبدأ»
وضعه )رونالد دوماس( عندما كان وزيرا لخارجية فرنسا في فترة حكم فرانسوا ميتران
وھو آلية يستعملھا اآلن برنارد كوشنير )وزير خارجية فرنسا المختص سابقا –أي قبل
دخوله إلى الحكم -في حقوق اإلنسان بالمعنى الضمني التوظيفي الذي نسوقه ھنا( في
سياسة ساركوزي الخارجية وأخيراً تدخل األمم المتحدة ،على شاكلتھا الحالية ،أي كمنبر
عالمي تستخدمه اإلدارة األمريكية لفائدة سياستھا الخارجية وحاجتھا للتدخل في جل أنحاء
العالم -ھنا تكمن آخر مرحلة للتصعيد وقد اتضحت مالمحھا منذ سنة 2003م وتتواصل
إلى اآلن.
التداعيات اإلقليمية لھذا التصعيد أدت إلى زج الدول المجاورة في النزاعات القبلية كل من
جھته بدون أي تنسيق ثنائي – بل  -العنصر األبرز ھو عنصر التناحر الذي نشب بين
السودان والتشاد بسبب امتدادات الخالفات القبلية التي طالت ھذين البلدين المجاورين.
نعلم أن نفس القبيلة قد يكون لھا تواجد بشري يتجاوز الحدود الوطنية الفاصلة  -فقبيلة
«سالمات» مثال )وھي قبيلة إفريقية مسلمة( توجد في كال البلدين :دارفور والتشاد  -لما
استفحل التأزم لدى الجزء الموجود في دارفور الذوا بالفرار واستنجدوا بذويھم في التشاد
 ھؤالء بدورھم ،شحذوا عزائم أقاربھم السودانيين ومكنوھم من تكوين حركة تمرد أھمفصائلھا تتكون من أشالء القبائل المھجرين من دارفور أو الفارين من قسوة العيش عندما
يحل الجفاف وتعم المجاعة -يقول المالحظون أن التنقل والھجرة القسرية بدارفور تقع
تحت وطأة عنصر من ھذين العنصرين :إما قمع عسكري أو شبه عسكري مثل ما تقوم
به فرق الجنجويد )وھي فرق مسلحة متكونة من عناصر تنتمي إلى قبائل عربية عديدة
بالسودان( إما ھجرة تسبب فيھا الجفاف والفقر المدقع :لنتذكر الجفاف الذي أصاب منطقة
دارفور سنتي  1984و1985م والذي تسبب في موت  100مائة ألف نسمة لنتصور
أرضا ً لم ترحم باألمطار مدة  18شھراً علما ً بأن الجفاف والقحط يدفع بالقبائل إلى
التناحر -خالل الجفاف المشار إليه أجبرت القبائل الرعوية )وجلھا عربي( إلى النجع
واالستقرار بعد أن كانت تجوب البالد طوالً وعرضا ً ،ممارسة بھذه الطريقة نشاطھا
االقتصادي الرعوي ،االستقرار القسري لمدة طويلة يدفعھا إلى الدخول في صراع من
أجل العيش مع القبائل الفالحية التي تطردھا من أراضيھا كلما انقضى موسم قبول القبائل
الرحل في أراضيھا وحل موسم الفالحة والزراعة .كلما رفضت القبائل الرحل الخروج
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من أراضي االنتجاع بسبب انسداد األفق من جراء الجفاف كلما نشب نزاع قد يأخذ أبعادا
مسلحة.
ثان أَال وھو تدخل السلطة المركزية بقوة السالح بشكل يدفع القبائل
للھجرة القسرية سبب ٍ
المستھدفة إلى الھجرة لالحتماء بذويھم خارج الحدود.
من النتائج الخطيرة التي أدت إليھا ھذه التداعيات األخيرة نذكر العالقة المتوترة التي
سادت بين التشاد والسودان خالل السنتين األخيرتين -لقد وصال إلى حافة الحرب من
جراء االتھامات المتبادلة والمتعلقة بحجة تذكية الفتنة القبلية والتشجيع على التمرد
وتدريب المتمدرين وتقديم العون المادي والعسكري لھم -وھي حجج تستعمل من كلتا
الجھتين ،التشادية والسودانية .ولقد وصلت ذروة النزاعات بين البلدين عندما عمد
المتمردون التشاديون إلى قلب نظام إدريس د ّبي )رئيس التشاد حاليا(.
بإمكاننا تطوير ھذه النقطة والتركيز على الجو المتوتر الذي يسود عالقة السودان بجيرانه
) 48.000نسمة ھاجروا إلى جمھورية إفريقيا الوسطى 232.000 ،فروا إلى التشاد،
حسب أرقام األمم المتحدة( .ال ننسى كذلك أن التوتر قد طال العالقة مع أثيوبيا حيث
انتقلت الحركة الدارفورية المسلحة المنضوية تحت إمرة محمد عبد الرحمن موسى )أبو
سرة(.
لكن يتطلب ھذا التركيز توسيع نطاق النزاعات القبلية إلى البلدان المجاورة التي تشكو
ھي األخرى من عدم معالجة القضايا القبلية من جذورھا االقتصادية واالجتماعية وعبر
سياسة تنموية عادلة ومسترسلة بدون التضحية بمبدأ الحرية في التعبير وبدون اإلخالل
بالحريات الفردية والعامة حتى يرقى أعضاء القبيلة عبر التمدرس والتثقيف واالنخراط
االجتماعي الشامل إلى مرتبة المواطنة.
الجانب الثاني من ھذه المرحلة الثالثة يتمثل في التداعيات الدولية وھي أخطر التداعيات
على وحدة السودان وعلى تواصل نظامه السياسي .تجاوز ھذا الموضوع ملف القبيلة بعد
أن استعملته القوى العظمى كورقة مركزية لبلورة الئحة االتھام ضد النظام السوداني،
وقد تتطور اإلشكاالت الدولية بشكل يطرح إعادة رسم الحدود وذلك باستعمال عنصر
التواجد القبلي الواحد بين البلدين )التشاد والسودان( مع ما ينتج عن ذلك من عدم استقرار
في فترات التأزم القصوى -الكل يتذكر الذروة عندما ھربت القبائل اإلفريقية من دارفور
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والذوا لدى أقاربھم في حالة من الرعب والذعر الشيء الذي حولھم إلى حركة متمردة
مسلحة وھكذا أصبح التشاد منطلقا لعمليات عسكرية في منطقة دارفور بإيعاز من القوى
الغربية التي ساعدت على تسليح المتمردين .ھذا ما جعل جيش الجنجويد يالحقھم في
األراضي التشادية .والخالف اليوم بين السودان والتشاد يدعو -حسب بعض المالحظين-
إلى تدخل القوى العظمى واألمم المتحدة ألن الخالف )وھذا تبرير سياسي لقضية انسانية
يقصد منه تمرير الخطط الھيمنية( ،أصبح قضية إنسانية قد تصل إلى التعبير عن نفسھا
في شكل إقليم خاص بالقبائل المشتركة بين التشاد والسودان  -لنتذكر أن الحدود بين
السودان والتشاد لم توضع نھائيا إال سنة 1938م  -عالوة على العالقة المتفجرة بين
النظام السوداني والنظام التشادي وھذا االتجاه تقدم له الدول الغربية أدلة شرعية حتى
يصبح نافذ المفعول في تأزيم العالقات بين الجارين وقد يكون ھذا االدعاء صحيحا عندما
نعلم أن السلطات التشادية قد ساعدت القبائل الدارفورية ،وخاصة تلك التي لھا امتدادات
قرابية في التشاد ،من تأجيج ذروة التمرد المسلح في السودان .كل ھذه التداعيات اإلقليمية
الدولية المتداخلة أدت ،في «نھاية األمر» إلى اتھام النظام السوداني بقتل شعبه وبإمكانية
مثوله أمام القضاء الدولي بالھاي.
خالصة القول:
بيت القصيد ،سوسيولوجيا ،يتمثل في كون المطلبية االقتصادية )المرحلة األولى( ،وھي
قاعدة تواجد وتواصل القبائل الدارفورية في إطار أمن غذائي واستقرار بشري ،ألنھا لم
تراع من طرف السلط السياسية المركزية والجھوية بما يم ّكن من العيش الكريم ،أدت إلى
نزاعات كانت سابقا تفض في أطر تقليدية أو بأساليب لم تعرف التصعيد الذي الحظناه
بداية من 1990م )المرحلة الثانية( والذي أخذ مداه المسلح والمنفجر إقليميا ودوليا بعد
سنة 2003م )المرحلة الثالثة(.
رغم طول الفترة التي رصدناھا وأسميناھا الفترة المطلبية االقتصادية واالجتماعية
)1990-1950م( ،لم تؤسس عالقات قبلية تتجاوز االنقسامية التقليدية ،وكان التجاوز
ممكنا لو عمدت السلط السودانية إلى تعمير المدارس لدى الذكور واإلناث وإلى بلورة
أرضية تنموية محلية حتى تفكك ما نسميه في أطروحاتنا أسباب االنقطاع أمام التراكم
االقتصادي والتفاعل االجتماعي المتناسق .أطروحتنا المركزية تقول بأن االنقطاع وما
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أنتج من اختالالت عديدة في المجتمع العربي سببه الرئيسي ھو القبيلة )أطروحة نوقشت
عام 1991م بجامعة باريس  VIIفرنسا(.
الھدف ليس تفكيك القبيلة ،بل آلياتھا المعرقلة لدينامية التنمية الذاتية  -إذ لدى القبائل بعض
القيم التي تستوجب اإلبقاء والمحافظة والعناية مثل الكرم والشھامة والفخر واحترام الكلمة
والوفاء للعھد ،واحترام الجوار وتبجيل المسنين ،عالوة على تقاليد التشاور والتآخي
والتآزر أيام المحن ...إلخ.
فال المطلبية االقتصادية االجتماعية عولجت ،بسياسة راشدة وال مخزون القبيلة من قيم
فھم على أحسن وجه الشيء الذي أدى إلى مراحل تصعيدية نرى اليوم وبالھا على
المجتمع السوداني بر ّمته.
يختلف المشھد القبلي السوداني عن المشھد القبلي العراقي  -ما تتميز به الحالة العراقية
ھو طغيان الطابع الوطني على عناصر الصراع .وھذا التميز ناتج عن ظرف الحرب
طويلة المدى التي تخوضھا العراق ضدالغرب )وبعض جيرانھا( ،منذ فترة صدام حسين،
حتى نبقي في إطار نصف القرن الموالي للحرب العالمية الثانية ،مع فاصل صغير عرف
نظامين اثنين )عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف( لذا تلعب القبيلة العراقية دوراً حاسما ً
في المسألة الوطنية رغم تقلب مواقفھا اآلنية وھي كما رأيناھا تتأرجح بين المواالة
والممانعة .العنصر الثابت في موقف القبائل العراقية مھما كانت الطائفة ،ھو المقاومة
الوطنية وھذا دليل على ارتقاء القبيلة من االنقسامية األولى )كما وضعھا نظريا ً
األنتروبولوجيون( إلى نوع من االنخراط في المجتمع بشكل يتجاوز المحلية والقرابية .أما
الحالة السودانية فتتمثل في ضبابية المشھد الناتج عن كون القبائل في منطقة الشمال أو
الجنوب ليست كلھا معنية بشيء اسمه قضية لھا أوجه وطنية واضحة .وقد تتجه القبيلة
إلى نفس الطريق التي سلكتھا القبيلة العراقية ،والشرط في ذلك ھو دور االنتشال الذي قد
تلعبه الدولة المركزية ،يعني ھذا االنتشال إبعاد القبيلة من أسسھا األولى قدر اإلمكان ،أي
من انغماسھا في الثوابت القرابية والترابية  -ھذا التجاوز لن يقع إال عبر نشر المدرسة
والتعليم والثقافة في األرياف.
ثمة تقسيم قبلي أقل انتماءات دموية وقرابية مما ھو معھود لدى القبائل فالتزاوج
والمصاھرة واالختالط اإلثني بين السود األفارقة والعرب البدو ،إضافة إلى التأثيرات
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الناتجة عن نشر الكتاب والتعليم عبر المدارس قد أفرز نسيجا قبليا اثنيا ً يمكننا من رصد
أربعة أنواع على األقل من االنتماءات القبلية في دارفور:
-

عرب أصليون مثل الدجاومة والزيادية والرزيقات وبني حسين

-

عرب عربوا تماما بفعل تبنيھم اللغة العربية كوسيلة تخاطب

-

القبائل التي في نصف الطريق لي عملية تعريبھم

-

األفارقة الالّعرب أي الذين ال عالقة لھم ال باللغة العربية )عبر المدرسة

والتعامل اليوم( ولم يختلطوا باآلخرين عبر مؤسسة الزواج والمصاھرة.
رغم نسبية ھذا التنوع اإلثني والذي بقي جذعه األصلي عرب ّيا إال أنه يشير إلى الطريق
التي قد تتوخاھا الدولة السودانية علما بأن ھذا التوجه ال يجب أن يمنع احترام الجذع
اإلفريقي وتطويره من خالل عناصر عديدة أخرى ،ثقافية باألساس ،وتتعلق بالتقاليد
والعادات والقيم التي من شأنھا أن تدفع بالفرد والمجموعة إلى تبني مبدأ المواطنة بدال
عن مبدأ الوالء للقبيلة أو للجھة )سلبيا( أو للطائفة بقطع النظر عن المصلحة العامة
والمثل العليا .فقبائل المساليت ويرتي وميمة وطامة والكنين وھي قبائل إفريقية تحمل
مخزونا ثقافيا ال يستھان به باإلمكان توظيفه لبلورة شخصية وطنية متميزة ومتنوعة في
نفس الوقت حيث يتناسق العنصر العربي بلغته وما تمثله ويمتزج بالعنصر اإلفريقي
بثقافته ولغته األصلية الصحراوية النيلية وثقافته وما تمثله من قيم وحكمة قد تؤسس باتجاه
إتيقية جديدة.
ال يمكن أن نستشف مستقبل القبائل خارج ھذه الدائرة اإلصالحية العميقة والتي ال تقوم
بھا بشكل مؤسس إال الدولة الوطنية شريطة أن تتحلى باحترام الفرد والمجموعة )القبيلة(
وبتبني كل القيم من حرية الرأي والتعبير والتنظيم والشغل ...إلخ ,وتوفير الظروف
واإلمكانات لذلك انطالقا ً من مبدأ العدالة وبدون «جھويات» سلبية وانتماءات إثنية مقيتة
و«اصطفافات» دموية ،قرابية ،طائفية :اصطفافات كانت وباالً على النسيج االجتماعي
سواء كان ذلك في العراق أو السودان.
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الخاتمة
بنية القبيلة اليوم وسير األحداث الذي انصھرت فيه خالل العقود األخيرة
)من  1950إلى 2008م( تدل على أن القراءة النظرية االنقسامية لم تعد كافية لفھم ھذا
الكيان الذي أصبح يتسم بالتعقيد وفي بعض الحاالت بالغموض  -القبيلة التي أمامنا اليوم
سواء كان ذلك في دارفور السودان ،في األنبار أو في النجف ،ھي قبيلة عربية خرجت
عن النمطية التاريخية التي ترتكز على المبدأ االنقسامي المعروف :أنا ضد أخي ،أنا
وأخي ضد ابن عمي ،أنا وأخي وابن عمي ضد فخذ القبيلة ...إلخ ،انحل المبدأ االنقسامي
في صراعات واستحقاقات تجاوزت بؤرة المحلية التي تطورت في ظلھا اآلليات القبلية.
ھي إرھاصات واستحقاقات تتعلق كلھا بالسيطرة على مراكز النفوذ المالي واالقتصادي
والسياسي والثقافي وتتطور على أصعدة عديدة دولية ،وطنية ،جھوية ،ومحلية.
ما نالحظه أن القبيلة «القديمة» قد ولت وحلت محلھا قبيلة تأقلمت مع آليات االستحقاقات
المستجدة خالل نصف القرن األخير -تشارك القبيلة اليوم في االنتخابات مثلما ھو الحال
بالكويت ،تساھم في بلورة برامج انتخابية وطنية في موريتانيا ،حاضرة في «الربيع
التعددي» الجزائري بداية من التسعينات من القرن الماضي ،تساھم في بلورة نسيج
حزبي تعددي بالمغرب األقصى ،ھذه كلھا دالئل على قدرة القبيلة العربية على التأقلم
وأخذ المبادرة واالنصھار في التيار وعدم معارضة ما يسمى بالحداثة -في مواكبتھا لھذه
اإلرھاصات واالستحقاقات لم تسلب نفسھا من مقوماتھا :حافظت على جزء ھام من
مقوماتھا وخاصة تلك التي تتعلق باألصل القرابي واألصل الجغرافي -في ما عدا ھذين
المحورين األساسيين الذين تحتفظ بھما القبيلة العربية على مستوى الفعل وكذلك على
مستوى االدعاء الذاتي كھوية اجتماعية ،وھما محوران لھما أھميتھما في نحت مالمح
الحراك االجتماعي داخل المجتمعات العربية سقطت عناوين القبيلة ذات الصبغة القيمية
وخاصة تلك التي كانت مرتبطة بعقلية وبسلوك محددين أخالقيا ً وأثيقيا ومعياريا مثل
الكرم والشھامة والتمسك بالوعد ،واحترام الدين ،وإضفاء القداسة على العالقات باألكبر
سنا ،ومفھوم الحريم ،والتضامن ،واحترام النسب في العالقة باآلخرين والمروءة.
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نعم دفعت القبيلة العربية ثمنا ً غاليا ً مقابل انصھارھا في «األحداث» و«االستحقاقات»
انصھرت لكن مقابل ذلك فقدت «روحھا» و«ضميرھا» وھي ذات القيم التي ذكرناھا -
أصبح رجل القبيلة قادرا على تعاطي األعمال والقيام بصفقات مع ما يفترض ھذا
االختراق لعالم المال واالقتصاد من آليات ضرورية :امتالك اللغات األجنبية ،لباس
الكسوة ،أو البذلة الغربية ،أشخاص موزعين في أنحاء المعمورة ،حمل شھادات عليا،
امتطاء سيارة فخمة بدل الخيل العربي األصيل ،مداعبة الكمبيوتر واستعماله في عمله
وأوقات ترفيھه ...إلخ ،إلى حد أن البعض تحدث عن رجل القبيلة المقاول وھذا ما يحيلنا
إلى النظر إلى مستقبل العرب القريب في إطار ممازجة بين القبيلة والطبقة  -فبقدر ما
تعطي القبيلة إلى الفرد وإلى المجموعة رموزا أھمھا رمز االنتماء واألصل النبيل ،بقدر
ما تعطي الطبقة آليات االختراق االقتصادي ،واالجتماعي ،وھذا ما يريد رجل القبيلة
التوفيق فيھما ،وذلك بإيجاد صيغ التداخل والتفاعل والتوافق ولما ال التجانس بين االنتماء
القبلي والنجاعة االقتصادية.
بإمكاننا أن نطرح اليوم المسألة بشكل مباشر ولو في شكل سؤال :إلى أي مدى ارتھن
مستقبل المجتمع العربي اليوم باختراق مفھوم القبيلة لمفھوم الطبقة واختراق مفھوم الطبقة
لمفھوم القبلية عبر عملية خارجية )لعب الغرب فيھا دوراً حاسما ً( وداخلية )عبر
االنقطاعات التي الزمت تأقلم القبيلة مع االستحقاقات الراھنة(؟ ما مدى استعمال القبيلة
آلليات الطبقة؟ التصرف الطبقي يتسم بخصائص محددة :إعالء مرتبة العقد على مرتبة
الثقة المطلقة في اآلخرين ،إسناد األولوية للغة المصالح على لغة اإلخاء واألخوة ،تبني
مبدأ النجاعة على مبدأ «الجمالية» البحث عن القوة ولو على حساب األخالق ،ھذه
الخصائص نراھا اليوم تضفي ظاللھا على العقليات والمسلكيات وھذا دليل على أن مفھوم
الطبقة ال «العرش» )أو العشائر( مفھوم في طور االنتقال ولو ببطء نحو ميناء «الطبقة»
كمحطة استقرار وإقرار على نموذج اجتماعي محدد ھو النموذج الليبرالي -صمود القبيلة
يدل على أنھا تطمح إلى االستمرارية في العالم العربي ،خالفا لما كان عليه تاريخ
الجماعات القروسطية في أوروبا قبل ظھور الرأسمالية .فالقبائل والجماعات والرابطات
الحربية التي كانت تھيكل البنية االجتماعية األوروبية قبل ظھور الرأسمالية ،كلھا ذھبت
أدراج الرياح بعد حدثين ھامين :النھضة الفكرية األوروبية وبدايتھا القرن السادس عشر
ميالدي مع ما رافق ذلك اجتماعيا من تحوالت وطنية )الثورة الفرنسية عام 1789م( ثم
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الثورة الصناعية والتي عرفت مراحل عديدة جذرت خاللھا ظروف االنقطاع مع المجتمع
القديم وبعث أسس المجتمع الجديد ثانيا.
ھل الطبقة وھي ھذا المفھوم الذي ال يسير فيه الفرد إال وفق مبدأ المصلحة ،على أرضية
اقتصادية ومادية واضحة وال لبس فيھا ،قابلة لكي تحتوي ممارسات القبيلة؟ ھل باإلمكان
الحديث عن «طبقة/قبيلة» )المرجعية االصطالحية مشرقية ومغاربية في نفس الوقت( أو
«طبقة/عرش» )المرجعية االصطالحية مغاربية( تتعايش فيه أنماط السلوك المختلفة؟
وقد تكون متضاربة ومتناقضة؟
ھذه التساؤالت تمثل جوھر اإلشكاالت وجوھر ما تنحو نحوه المجتمعات العربية في
مستقبلھا القريب ،ھل التأقلم ممكن؟ ھل يتعايش مبدأ المصلحة المادية مع قيم النخوة
واالعتداد بالنفس واالرتباط باألصل والمنشأ؟
يجب القول أن التجارب عديدة لإلجابة عن ھذه األسئلة ،فالتجربة العراقية مفعمة بأمثلة
عديدة عن صعود فئات اجتماعية قبلية إلى مراكز نفوذ ومواقع اجتماعية أقرب إلى مفھوم
الطبقة منھا إلى مفھوم القبيلة -فالعسكر خالل تجربة البعث مؤسسة لھا سمات الطبقة
االجتماعية رغم أن من احتلھا ھم عناصر قبلية .ال نجد ذلك في الجيش العراقي في فترة
البعث وحتى فترات عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف وعبد الرحمن عارف فقط بل
وكذلك في حزب البعث ذاته كمنظمة تمنح االمتيازات ،وفي اإلدارة العراقية وفي أوساط
رجال األعمال  -كل ھذه الدوائر تشكل أرضية اجتماعية مؤسساتية تتعامل فيھا العناصر
الطبقية مع العناصر القبلية  -سمات ھذا التفاعل الطبقي القبلي تتويج لسيرورة تاريخية
تداخلت فيھا عناصر القرابة الدموية بعناصر البحث عن القوة عبر الجيش  -فاألنظمة
السياسية التي تتالت بعد سقوط النظام الملكي بالعراق ) (1958شكلت أرضيتھا
االجتماعية على ركيزتين اثنتين :القبيلة والجيش  -كان حكم الفريق عبد السالم عارف
)1967-1963م( يعتمد على الجيش الذي انبثق منه كرئيس يج ّسم ھرم السلطة كما يعتمد
على العالقات الدموية القبلية )قبيلة ُجميالت باألساس(.
رغم كل ذلك يبقى مفھوم «الطبقة/العرش» أو «الطبقة/القبيلة» يحتاج إلى بلورة نظرية
أكثر إحكاما  -ال يخفى أن جل المؤشرات تدل على أن القبيلة تمر بمرحلة عصيبة -من
الصعب أن يبقى «زواج المتعة» بين الطبقة والقبيلة صامداً لمدة زمنية طويلة في وجه
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المال والقوة التي يوفرھا لصاحبه مع ما للقوة من جاذبية براقة  -علما ً بأن واقعية القوة قد
تغلبت تاريخيا ً واجتماعيا ً )لدى البلدان األوروبية واألمريكية مثال ،وھي بلدان
«تاريخية»( على مثالية القيم األخالقية .المؤشرات تد ّل اآلن على أن التوجه التاريخي
األكثر مصداقيا ً واجتماعيا ً ھو ذلك الذي يؤسس للقوة والعظمة على حساب القيم األخالقية
والحضارية .لن نكون ولسنا أمام حوار الحضارات ،ال لشيء إال ألن الحضارات اآلن في
طور انحسار وتقھقر خاصة في المجتمعات التي أ ّسست في العصور الحديثة لمفھوم
الحضارة أي البلدان الغربية باألساس  -الحضارات تقلصت وليست في طور تجدد
واسترسال  -لذا سنكون ،مجبر أخاك ال بطل ،أمام صراع القوى المتنافسة على عرش
العالم والكون.
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26

القبيلة والدولة في عصر البداوة الجديدة


عبد ﷲ السيد ولد أباه

تش كل النظ رة التقديس ية للدول ة م ن حي ث ھ ي التعبي ر ع ن ھوي ة الكي ان
الجماعي اتجاھا قارا في فكر الحداثة ,مما نلمسه في صيغتين :
اعتبارھ ا الكي ان المطل ق الض روري للس لم واألم ن )ھ وبز( أو النظ ر إليھ ا
بص فتھا تجس يدا ل إلرادة المش تركة )روس و( .وق د وص ل ھ ذا التص ور م داه
في فكر ھيجل الذي يشكل صياغة مكتملة لفلسفات الحداثة.
وسنكتفي في ھذا الحيز باإلشارة المقتضبة إلى نظريتي روسو وھيجل حول
الدول ة ,لتبي ين دورھم ا ف ي التص ورات السياس ية الراھن ة للدول ة ف ي مقاب ل
الوح دات االنتمائي ة الخصوص ية ,الت ي نطل ق عليھ ا  -ب بعض التج وز -
التشكيالت القبلية الخارجة عن النسق الكلي للدولة.
فروسو وإن انطلق من التص ور التعاق دي للدول ة بم ا يق وم علي ه م ن مقارب ة
ذرية فردية تكرس أولوي ة الحق وق الذاتي ة ,إال أن ه ينتھ ي إل ى تحمي ل الدول ة
معقولية جوھرية تتجاوز الحيز الضيق لإلرادات الفردية الحرة.
فف ي مقاب ل ھ وبز ال ذي ح افظ عل ى التص ور االص طناعي اإلرادي للعق د
االجتماعي ,يرفع روسو العقد من إط اره الق انوني إل ى مس توى مق وم الحال ة
السياسية.
فمفھ وم اإلرادة المش تركة ال ذي بل وره روس و ف ي الج زء الراب ع م ن كتاب ه
الرئيس ي «العق د االجتم اعي» يؤس س لنظ رة جوھراني ة للدول ة كتعبي ر ع ن
روح «الشعب» الذي لم يعد يعني أفرادا متعاقدين أح رارا ,ب ل ذات ا جماعي ة
بھوية منسجمة.
يوض ح روس و ھ ذا التص ور بقول ه« :م ا دام ع دد م ن األف راد المجتمع ين
يعتب رون أنفس ھم جس ما واح دا ,ف إن إرادتھ م واح دة تتعل ق بحف ظ الوج ود
المش ترك ورفاھي ة المجم وع .وعندئ ذ تك ون ك ل مرتك زات الدول ة حيوي ة



باحث وأكاديمي من موريتانيا .
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وبسيطة ,وكل أوامرھا واض حة وني رة ,ال أث ر لن وازع غامض ة ومتناقض ة,
فالخير الجماعي يبرز في كل مكان ببداھة ,ويكفي الحس السليم إلدراكه».1
فالعق د  -م ن حي ث ھ و تعاق د ب ين الش عب ونفس ه )ول يس ب ين ذوات فردي ة
متم ايزة ومتص ادمة المص الح واإلرادات(  -ھ و ف ي الواق ع تعاق د ذات ي ب ين
الف رد ونفس ه ,وم ن ث م ال يص در ع ن نظ ام الطبيع ة وال الميكانيك ا النفعي ة,
وإنما عن اإلرادة العقالنية.
ف اإلرادة المش تركة ليس ت حص يلة اإلرادات الفردي ة أو نت اج ص فقة توافقي ة
بينھا ,وإنما تتحدد بغائيتھ ا العقالني ة الت ي ھ ي المص لحة الجماعي ة ,وم ن ث م
فإن لھا طابعھا المتعالي على مجموع األفراد حتى ف ي ائ تالفھم وتعاض دھم,
مما تكرسه فكرة سمو القانون على اإلرادة البشرية.
وم ن ھن ا يفض ي تص ور ھيج ل السياس ي إل ى االس تبدال ب اإلرادة الفردي ة
الذاتية إرادة الكلي الجماعي الذي ھو الدولة.2
ول ئن ك ان ھيج ل ينتق د بش دة التص ور الروس وي للدول ة ,إالّ أنّ ه يعتب ر ّ
أن
رو ّس و َمھّ د للمثالي ة األلماني ة بإعالئ ه م ن ش أن الفك ر والحري ة ,فھ و ال ذي
«جعل اإلرادة مبدأ الدولة» ,إال أن ھذه اإلرادة الحرة تظل حتى في ص يغتھا
الكلي ة )اإلرادة المش تركة( مج ردة غي ر جدلي ة ,مم ا يفض ي بھ ا إل ى تس ويغ
القمع والعنف.
ف الوعي بال ذات ك إرادة مباش رة للكل ي تتج ذر ف ي الن زوع ال ذاتي والنفع ي
لعقالنية األنوار .من ھذا المنظور يقع نفي كل التحديدات المضمونية للحرية
باسم المقتضيات اإلطالقية للفك رة ,أي ال ذوبان الكل ي ل إلرادات الفردي ة ف ي
اإلرادة المشتركة .فال مجال ھن ا ل دوائر وس يطة ب ين اإلرادة الطبيعي ة للف رد
واإلرادة العقالنية للدولة ؛ ألن الموضوعية المتناھية ال يمكن أبدا أن تساوق
النھائية مفھوم الحرية.3
في مقابل تأسيس الحالة السياسية على اإلرادة الحرة المج ردة ,ي ذھب ھيج ل
إلى تعريف الدولة بأنھا «الواقع الفعلي للفكرة األخالقية» ,4أي أنھا التجسيد
الموض وعي ل إلرادة ,باعتب ار أن السياس ة كم ا يعرفھ ا ھيج ل ھ ي «عل م
اإلرادة» .وم ا دام ت اإلرادة تتم اھى م ع الحري ة م ن حي ث ھ ي فك رة نف ي
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التحديدات ,إال أن كل فعل حرية يقتضي تشكال وضعيا ,ومن ثم ف إن الدول ة
ھي شرط التحقيق التاريخي للحرية أي التجسيد الوضعي للنفي.
ويوضح ھيجل ھذا التصور بقوله « :إن الدولة ھي العقالني في ذاته ولذاته.
فھ ذه الوح دة الجوھري ة ھ ي ھ دف ف ي ذات ه ,مطل ق وثاب ت ,م ن خالل ه تنف ذ
الحرية إلى حقھا األكثر سموا إزاء األف راد ال ذين يتمث ل واج بھم األعل ى ف ي
أن يصبحوا أعضاء في الدولة».5
فأھمي ة الدول ة تكم ن بالنس بة لھيج ل ف ي أنھ ا تكف ل للف رد انج از نوازع ه
األخالقي ة ,بتحويلھ ا إل ى انس جام م ع المطل ق الكل ي .ويمك ن الق ول ھن ا :إن
ھيجل يحن )كما ھو ب ارز ف ي أعم ال الش باب( إل ى نم وذج المدين ة اليوناني ة
ككلية عضوية ,6معتب را أن اإلنس ان ال يمك ن أن يع يش خ ارج الدول ة ؛ ألن
«الدولة ھي جوھر التاريخ الكوني الذي تدفعه تعددية الدول».7
ومع أن اريك فيل  -أحد أھم قراء ھيجل  -اجتھد في دفع التھم التي كثيرا م ا
توجه لتصور ھيجل للدولة بصفته تنظيراً لالستبداد واإلطالقية  8مبينا عل ى
الخصوص أن الدول ة المطلق ة ل دى ھيج ل ليس ت س وى ص ياغة جدلي ة كلي ة
لإلرادة الحرة باستيعاب المضمون الليبرالي الفعلي للدولة  -األمة الحديث ة,9
إال أنه ال يمكن أن ننكر أن الدولة تظل بالنسبة لھيجل  -على الرغم م ن ك ل
االحتياطات اللفظية  -الشرط الضروري لتجسيد الجانب العقالن ي األخالق ي
في اإلنسان ,فھي تؤدي في العصر الحديث دور الدين اإلدماجي العضوي.
ومن الجلي أن ھذا التصور الدولوي قد نفذ بقوة إل ى الدراس ات االجتماعي ة،
وغدا يشكل أحد ثوابت الفكر السياسي المعاصر .وتكتف ي اإلش ارة المقتض بة
إل ى أب رز علم ين ف ي عل م االجتم اع الح ديث  :إمي ل دورك ايم وم اكس فيب ر
)على اختالفھما الواسع في الخلفية والمنظور(.
أم ا دورك ايم فيتن اول مس ألة الدول ة ف ي إط ار إش كالية مح ددات التض امن
االجتماعي التي ارتك زت عليھ ا أعمال ه النظري ة والتطبيقي ة ,م ن منطلق ين :
وص في يتمث ل الدراس ة الوض عية للميكانزم ات المنتج ة للنس ق االجتم اعي
بالكشف عن منطقھا الداخلي وآليات اشتغالھا 10ومعياري يكمن ف ي تحمي ل
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عل م االجتم اع مھم ة سياس ية قوامھ ا ت دعيم التض امن االجتم اعي وتوطي د
الھوية القومية على أساس نمط من األخالقية المدنية.11
م ن ھ ذا المنظ ور يمي ز دورك ايم ب ين نمط ين م ن التض امن بحس ب طبيع ة
المجتمع ات اإلنس انية  :التض امن الميك انيكي ال ذي يس م المجتمع ات البدائي ة
البسيطة ,والتضامن العضوي الذي يطبع المجتمعات المعقدة الحديثة.
فالمجتمعات التقليدية المحدودة يقوم فيھا التعاضد االجتماعي عل ى المش اعر
المشتركة القوية والمعتقدات والقيم الجماعي ة الت ي تتمح ور ح ول ال دين ,وال
مكان فيھا للفرد داخل الدائرة الجماعية .فالقانون السائد في ھ ذا الص نف م ن
المجتمع ات قمع ي ص ارم يح ول دون أي تمي ز أو انش قاق ع ن نظ ام
المجموعة.
أم ا الس مة الممي زة للمجتمع ات الحديث ة فھ ي الفردي ة الناتج ة ع ن عص ر
التصنيع وقسمة العمل ة المرتبط ة ب ه .فھ ي مجتمع ات معق دة ,ش ديدة التن وع,
تعلي من شأن حرية الفرد واستقالليته ,وينمو فيھا الوعي الف ردي ,مم ا ين تج
عن ه ض عف ال وعي الجم اعي .فالق انون الس ائد ف ي ھ ذا الض رب م ن
المجتمعات تعويضي ال يرمي إلى نبذ الفرد المنتھك للنظم المعياري ة القائم ة
وإنما حمله على إصالح الخلل الذي أحدثه في النسق االجتماعي.
فالتض امن االجتم اعي ھن ا يرتك ز عل ى مقتض يات التب ادل والتكام ل الناتج ة
ع ن تقس يم العم ل .إال أن ھ ذا النظ ام يمك ن أن يع اني م ن ظ واھر مرض ية
سببھا طغيان الفردية المشطة وتراخي الروابط االجتماعية.
وينيط دوركايم الدولة وح دھا مس ؤولية إص الح ھ ذه االخ تالالت ,م ن حي ث
كونھا تحافظ على االنسجام والتوازن والتعاضد من حيث كونھ ا تس مو عل ى
الفرديات وتحافظ على القيم المشتركة.
وھكذا يماھي دورك ايم ب ين الدول ة والنس ق السياس ي المش ترك ,معرف ا إياھ ا
بأنھ ا «مجم وع األجس ام االجتماعي ة الت ي تخ تص بالح ديث والتح رك باس م
المجتمع» .فمنذ أن وصلت المجتمعات السياسية إلى درجة معينة من التعق د,
لم يعد بمقدورھا أن تؤدي أي فعل جماعي خارج تدخل الدولة.
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وإذا كانت وجدت مجتمعات بسيطة دون دولة ,فإن تضامنھا الذاتي قام عل ى
مج رد الغرائ ز الغامض ة والمش اعر العاطفي ة ,والدول ة الحديث ة ھ ي وح دھا
التي حولت ھذا التضامن الغريزي إلى مرتكزات عقلية مجردة وقوية .وھذا
ما يھيئھا ألن تكون «أداة العدالة االجتماعي ة» بم ا أنھ ا تق وم عل ى األخ الق
المبنية على العقل الكلي وليس العاطفة الذاتية .كما أنھا وح دھا الق ادرة عل ى
تحرير األفراد وضمان حقوقھم الفردية ,م ن منطل ق مب دأ المس اواة والتج رد
الذي تتأسس عليه.12
ومع إن إشكالية ماكس فيبر تتمحور في سياق مغاير ھو اجتماعي ات الھيمن ة
)ف ي مقاب ل اجتماعي ات التض امن( ,إال أن ال رجلين يلتقي ان ف ي رص د أث ر
العقلن ة الحديث ة عل ى طبيع ة انتظ ام المجتمع ات الص ناعية وعل ى أنم اط
شرعيتھا السياسية .من ھ ذا المنظ ور يمي ز فيب ر ب ين ثالث ة أص ناف أساس ية
م ن الھيمن ة  :الكارزمائي ة )االنقي اد لشخص ية القائ د( ،والتقليدي ة )الخض وع
لشخصية لمن تنتقل إليه السلطة عن طري ق التقالي د االجتماعي ة( ،والعقالني ة
حيث الخضوع للمؤسسة المجردة غير الشخصية.
فھذا النوع األخير من الشرعية ھ و ال ذي يمي ز المجتمع ات الحديث ة ,وأب رز
مظاھره ھو التنظ يم اإلداري البيروقراط ي الق ائم عل ى التخص ص ال وظيفي
والتسيير المستند للكفاءة الفنية ,مما يكرس الوالء للدولة من حيث حضورھا
الش امل وتحكمھ ا ف ي الجس م السياس ي ,بص فتھا «تحتك ر العن ف المش روع»
حسب عبارة فيبر المشھورة.
ويربط فيبر بين مس ار العقلن ة الح ديث وظ اھرة «ن زع القداس ة ع ن الع الم»
الت ي تعن ي القطيع ة م ع الرؤي ة الديني ة للك ون وانس حاب المق دس م ن الش أن
السياسي ,ومن ثم فسح المجال إلدارة العالقات االجتماعية بمنط ق المص الح
البشرية والتواضعات اإلنسانية الحرة.13
وال ب د م ن التنبي ه ھن ا إل ى االتج اه النق دي لمركزي ة الدول ة ف ي الدراس ات
واالجتماعي ة ال ذي ارت بط بأعم ال الع المين االنتربول وجيين :األمريك ي
مارش ال س اھلنس والفرنس ي بياركالس تر ,وبالمدرس ة االنتربولوجي ة
اإلنجليزية المدعوة باالنقسامية.
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فم ا يجم ع ھ ذه االتجاھ ات ھ و إع ادة اكتش اف البني ة االجتماعي ة  -السياس ية
للمجتمعات غير الغربية ما قب ل الحديث ة ,الت ي ل م تع رف األش كال المركزي ة
للدول ة ,الس تجالء أنس قتھا السياس ية الداخلي ة الكابح ة للس لطة العمودي ة ب دل
النظ ر إليھ ا كأص ناف بدائي ة م ن المجتمع ات بحس ب النم اذج المعياري ة
الغربية.
أم ا س لھنس فق د أوض ح ف ي كتاب ه الح دث «عص ر الحج ر» )الص ادر ع ام
1972م( أن المجتمع ات الت ي تطل ق عليھ ا الدراس ات االثنوغرافي ة القديم ة
تس مية البدائي ة ليس ت مجتمع ات فقي رة ع اجزة ,ب ل ھ ي مجتمع ات وف رة
محدودة الحاجيات ,ليس وضعھا نتاج تأخر تاريخي ,بل حصيلة خيار ثق افي
له منطقه ال داخلي ال ذي ال يتس نى تفس يره بالمقارب ات التطوري ة التاريخاني ة
السائدة في الدراسات االنتربولوجي ة المت أثرة ب النظرة النفعي ة المھيمن ة عل ى
الدراسات االقتصادية المعاصرة.14
وق د اس تفاد بي ار كالس تر بوض وح م ن ھ ذا التص ور الجدي د للمجتمع ات
البدائية ,فذھب في كتابه المشھور «المجتمع ضد الدولة» الذي ص در س نتين
بعد مؤلف سلھنس إلى أن غياب الدولة في المجتمعات المذكورة ليس مظھر
نق ص أو ت أخر ت اريخي ,ب ل يتعل ق األم ر بص نف مغ اير م ن التنظيم ات
االجتماعي ة ال يحت اج لس لطة مركزي ة لتص ريف ش ؤونه وإدارة روابط ه
الداخلية.
فالفوضوية ھنا ھي نظام سياسي متكامل بالنسبة لكالستر ,تقوم في ه عالق ات
الحكم على تبعية الحاكم للمجموعة ,وليس للبنية االقتص ادية فيھ ا أي وظيف ة
سياس ية ,ب ل تق وم ال روابط االجتماعي ة فيھ ا عل ى المس اواة داخ ل التركيب ة
القبلية المتضامنة.15
أم ا المدرس ة االنقس امية فيمثلھ ا عالم ان انتربولوجي ان ب ارزان ھم ا ايف انس
برتش ارد ال ذي بل ور نموذج ه ف ي دراس ته عل ى قبائ ل الن وير ف ي جن وب
الس ودان ,وأرنس ت غلن ر ال ذي طب ق النم وذج ذات ه عل ى قبائ ل البرب ر ف ي
منطقة األطلس المغربية.
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وقد اعتبر بريتشارد أن المجتمعات االنقسامية ھي نمط من المجتمعات الت ي
تقوم بنيتھا العالئقية على ثنائية االنشطار واالنصھار المانع ة لنش وء الدول ة,
بم ا يتجل ى ف ي االلتح ام داخ ل المجموع ة الض يقة واالص طدام ال دائم داخ ل
النسق العام للحيلولة دون بروز السلطة المركزية.16
أما غلنر فقد خلص في دراسته الھامة حول «أولياء األطلس» إلى أن القبائل
البربرية األطلس ية تخض ع ل نفس التنظ يم االنقس امي ,وي ؤدي فيھ ا الص لحاء
دوراً رمزيا ً مع ّوضا ً للبنية القھرية للدولة.17
وعل ى ال رغم م ن ك ل االنتق ادات الت ي يمك ن أن تُ َو ﱠج هَ للمدرس ة االنقس امية
ومنھ ا عل ى األخ ص اتھامھ ا ب النظرة الض يقة الجام دة للحق ل السياس ي
باالكتف اء ب الوقوف عل ى البني ات القرابي ة الداخلي ة دون التنب ه إل ى عالق ات
الھيمنة وروابط السلطة المحايثة لھا ,18إالّ ّ
أن ھذه المدرسة أسھمت إس ھاما
مھم ا ف ي إع ادة النظ ر ف ي االجتماعي ات السياس ية ,وأعط ت دفع ا قوي ا لنق د
العقل السياسي الحديث في الفلسفات المعاصرة.
ومن النتائج المھمة لھذا اإلسھام النظري إعادة االعتب ار للقبيل ة والب داوة ف ي
مقابل الدولة وقيم االستقرار واالكتمال التي ارتبطت بالنزع ات التاريخاني ة
واألي ديولوجيات النس قية .وس نقف ف ي ھ ذا الحي ز عن د بع ض االتجاھ ات
الفلسفية واالجتماعية األخيرة في ھذه المقاربة البديلة الت ي تلتق ي فيم ا يمك ن
أن نطلق عليه «فكر البداوة» الجديدة.
وترجع ھذه العبارة إلى الفيلسوف الفرنسي المعاصر جيل دلوز ال ذي ط رح
من ذ كتاب ه المش ھور «ض د أودي ب» الفك ر المترح ل مقاب ل الفك ر التمثل ي
القمع ي للدول ة الحديث ة ال ذي يحاص ر االختالف ات ويقص ي المغ اير ويول د
الھويات المتجانسة.19
ويالح ظ دل وز أن الت اريخ كتب ه دوم ا الم دينيون المس تقرون باس م جھ از
الدولة ,بينما المطلوب اليوم ھو كتابته من وجھة البداة المقص يين ,أي وض ع
م ا اس ماه «ب داولوجيا»  NOMADOLOGIEالت ي ھ ي نق يض الت اريخ
)بمفھومه النسقي الغائي واألحادي( السائد.20
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ويرى دلوز «أن التاريخ لم يفھم أبداً الب داوة ,ول م يفھ م الكتّ اب أب داً الخ ارج.
فعبر تاريخ طويل ,كانت الدولة نموذج الكتاب والفكر:اللوغوس والفيلس وف
 المل ك وتع الي الفك رة ,وباطني ة المفھ وم ,وجمھوري ة األرواح ,ومحكم ةالعقل ,وموظفو الفكر ,واإلنسان المش رع وال ذات .إن ه طم وح الدول ة ف ي أن
تكون الصورة المبطنة لنظام العالم وأن تجذر اإلنسان».21
من ھذا المنظور يرفض دلوز القس مة االنتربولوجي ة الس ائدة ب ين مجتمع ات
الدول ة المعق دة والمجتمع ات االنقس امية البس يطة القائم ة عل ى السالس ل
النسبية ,معتبراً أن الدول الحديثة ال تقل انقسامية ؛ ألنھا تمارس سلطتھا ف ي
تقس يمات تض عھا وتغ ذيھا وتح افظ عليھ ا ,كم ا أن لھ ا طابعھ ا االنقس امي
الخاص الذي تفرض ه .ول ذا ب دل الح ديث ع ن ثنائي ة المرك زي واالنقس امي,
يتوج ب التميي ز ب ين نمط ين م ن االنقس امية  :الوح دة «البدائي ة» والمرن ة
والوحدة «الحديثة» والقاسية.22
فالجسم االجتماعي بالنسبة لدلوز ھو سيولة متدفق ة وموج ات متتالي ة متنقل ة,
تخض ع دوم ا ً للض بط والتقن ين وف ق اس تراتيجيات وم وازين الس لطة ,لك ن
األنس اق التقنيني ة ل يس بمق دورھا س د مناف ذ االنف الت والھ روب الت ي ھ ي
خطوط البداوة المترحلة.
وإذا كانت أفكار دلوز تبلورت في السبعينيات في سياق نقده للتحلي ل النفس ي
وللمنظومة الرأسمالية من منطلق نظريته في الرغب ة والس لطة ذات الج ذور
النتشوية ,فإن تصوراته للب داوة وظف ت ف ي الدراس ات االجتماعي ة والفلس فية
األخيرة في إطار التفكير المتجدد في الدولة في عص ر العولم ة وم ا يطرح ه
من تحديات غير مسبوقة على ھوية وتركيبة الدولة الوطنية.
نذكر في ھ ذا الب اب نم اذج ثالث ة ھ ي  :نظري ة «القبلي ة الجدي دة» ل دى ع الم
االجتم اع ميش ل م افزولي ,ونظري ة «اإلمبراطوري ة» ل دى الفيلس وف
االيطالي توني نغري )ومايكل ھاردت( وأطروح ة «اإلنس ان الب دوي» ل دى
المفكر السياسي واالقتصادي الفرنسي جاك اتالي.
أما مافزولي فيذھب في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان «األيقونولوجي ات»23
إلى أن حركية العولمة لم تفض  -كما يظن عادة  -إلى تنميط العالم وتقويض
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الخصوص يات الثقافي ة ,ب ل أدت عل ى العك س إل ى ت دمير ش امل لمرتك زات
الحداثة ,بالرجوع إلى أنماط م ن الھوي ات م ا قب ل الحديث ة ,يع اد إنتاجھ ا م ن
المنظور التقني الجديد.
ويطلق مافيزولي على ھذا االتجاه عبارة «التجذر الديناميكي» ,وتعني قولبة
أشكال الماضي العتيق في صيغ ما بعد حديث ة ,مم ا نلم س آث اره ف ي البني ات
االجتماعية أكملھا من السياسة إلى الفن والخياطة.
فمن الجلي اليوم أن المجتمعات الغربية تعيش راھنا حنينا محموم ا لألش كال
الثقافية العتيقة ولالنتماءات األصيلة ,مما درسه الكاتب نفسه في كتاب سابق
أطل ق علي ه «عص ر القبائ ل» .24ويعن ي تج دد القبيل ة ھن ا نھاي ة البني ات
الكبرى للحداثة ,سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إيديولوجية.
فالحداثة عانت منذ البداية من مفارقة نادراً ما يتم الوعي بھا وھي  :التوحي د
والتنم يط بمح و االختالف ات والف وارق ,بحي ث ين اط بالدول ة م ن حي ث ھ ي
التعبي ر الش امل ع ن النس ق السياس ي حماي ة الف رد م ن المجموع ة .بي د أن
الحداثة بقدر ما كثفت إمكانات الترابط االجتم اعي فرغتھ ا م ن أي مض مون
واقعي ,في حين وفرت حركي ة م ا بع د الحداث ة فض اءات التواص ل الحميم ة
الضيقة داخل الجسم االجتماعي من خالل تفتيته الذي أطلق عليه م افيزولي
مقولة القبلية الجديدة.
فالمؤسس ات االجتماعي ة الحديث ة الكب رى ذات الطاق ة التوحيدي ة التجميعي ة
كاألس رة النووي ة والدول ة القومي ة انھ ارت ول م تع د لھ ا قبض ة عل ى النس ق
االجتماعي المفكك ,مما يفسر أزمات الع الم المعاص ر كاإلرھ اب والع زوف
ع ن السياس ة واالنتخاب ات وانتعاش ة الحرك ات األص ولية والتي ارات
االنعزالية...
فبعد عصر الحداثة المستقرة جاءت حقب ة الب داوة الجدي دة الت ي ھ ي س مة م ا
بعد الحداثة .ويتعلق األمر ببداوة مترحل ة تأخ ذ أوجھ ا ش تى ,مھني ة وجنس ية
وأيديولوجي ة وس ياحية وديني ة ....وم ن المتوق ع تعم يم ھ ذه الس مة البدوي ة
المترحلة.
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وكما تغيرت مؤسسات الحداثة ,تغي رت ق يم العص ر ,فل م تع د تتمح ور ح ول
ث الوث العم ل  -المس تقبل  -العق ل ,وإنم ا ح ول الق يم الجمالي ة الذوقي ة الت ي
تعطي أھمية فائقة للجسد والمخيال واللعب.
إن ھ ذه التح والت ھ ي الت ي تس مح لم افيزولي ب القول :إن عص ر م ا بع د
الحداث ة ھ و أق رب للعص ور الوس طى م ن العص ر الح ديث ال ذي ك ان قوس ا ً
قص يراً ف ي ت اريخ البش رية الت ي رجع ت إل ى ق يم الب داوة المتنقل ة وأنم اط
التعاضد القبلية الضيقة.25
وعلى عكس التص ور التقديس ي الس ائد للدول ة القومي ة الحديث ة )أي الدول ة -
األمة كما تشكلت ف ي أوروب ا ف ي الق رن الث امن عش ر( يس تعير ص احبنا م ن
الفيلس وف األش ھر ميش ال فوك و نق ده الس تبدادية الدول ة الحديث ة الت ي يطل ق
عليھا صفة «االستبدادية الرخوة» القائمة على الن زوع االنض باطي الرق ابي
والتنميط ي الش امل .فھ ذا النم وذج الجدي د م ن الدول ة وإن نج ح ف ي احتك ار
العنف المشروع إال أن النتيجة التي أفضى إليھا كانت ع ودة أص ناف العن ف
المقص ية بط رق ملتوي ة تقمص ت ش رعية مموھ ة .وبق در م ا ارتك زت ھ ذه
الدولة على العقالنية المحضة ھمش ت أش كال التعبي ر الثق افي غي ر العقالني ة
مما كانت نتيجتھا عودتھا بقوة في شكل التمثالت الدينية المنفلتة من األنساق
التقليدية المألوفة.26
أم ا نغ ري فينطل ق م ن مقارب ة ماركس ية جدي دة ف ي النظ ر لمرحل ة م ا بع د
الدول ة الوطني ة الت ي أطلق ت ش كال م ن القبلي ة الجدي دة ھ ي الجمھ ور ف ي
ديناميكيته المشتتة.
ويطلق نغري على عصر ما بعد الدولة الوطنية عب ارة اإلمبراطوري ة ,الت ي
ال تعني بالنسبة له  -كم ا يظ ن ع ادة  -قي ادة أمريك ا للنظ ام ال دولي وتحكمھ ا
في حركية العولم ة ,ب ل اإلمبراطوري ة ھ ي كم ا يعرفھ ا «جھ از ال مرك زي
وال إقليمي من الحكم يدمج تدريجيا فضاء العالم كل ه داخ ل ح دوده المفتوح ة
بصفة دائم ة االتس اع .إن اإلمبراطوري ة تس ير الھوي ات الھجين ة والتراتب ات
المرنة والتبادالت التعددية بضبط شبكاتھا القيادية».27
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إنھا شكل جديد من الفضاء السياسي  -اإلقليمي يعوض الدول ة القومي ة الت ي
غ دت ع اجزة ع ن تس يير التب ادالت االقتص ادية والثقافي ة ,نتيج ة لتغي ر بني ة
اإلنتاج نفسه الذي انتقل من تسيير الثروة المادية إلى تسيير النوازع الحيوي ة
والطبيعة اإلنسانية ضمن ما دعاه نغري سيرا وراء فوكو بالس لطة الحيوي ة.
وتستند ھذه السلطة على التغير ال ذي ط ال ش كل العم ل ال ذي أص بح المادي ا
وال مركزي ا يتمث ل ف ي المعلوماتي ة وإنت اج الش بكات والمش اعر والص ور
واللغ ة ,مم ا ن تج عن ه نم ط جدي د م ن االقتص اد ھ و االقتص اد المعرف ي -
التفاعلي والسبرنتيقي.
وعلى عكس الرؤي ة المتفائل ة الت ي تق دمھا بع ض األدبي ات العلمي ة الرائج ة,
يرى نغري إن السلطة الحيوية تولد أنماطا جدي دة م ن االس تغالل والقم ع ,ال
يمك ن مواجھتھ ا بمنط ق الص راع الطبق ي الم ألوف ف ي الفك ر الماركس ي
التقليدي.
ذلك إن اإلمبراطورية ال مركز لھا وال خارج عنھا ,وليست موقعا ثابت ا أو
كتل ة متجانس ة ,ب ل ھ ي ديناميكي ة تش تيت وتجمي ع ,ت ؤجج ش تى الف وارق
والتناقضات )القومية واالقتص ادية والسياس ية واالجتماعي ة( وتخل ق وس ائط
ضرورية إلزاحة القيود اإلقليمية التي تعوق تمددھا.
فال حدود في اإلمبراطوري ة ,ب ل إن التخ وم فيھ ا مرن ة دائم ة التنق ل ,ت تالءم
والق درة الفائق ة عل ى إب داع الص يغ المتج ددة م ن ال ذاتيات وأنم اط اإلنت اج
والمعارف والعالقات االجتماعية.28
وبقدر ما إن اإلمبراطورية ال مركز لھا وال سبيل ألي دولة قومية أن تتحكم
فيھا ,فإن مواجھتھا من الخارج ال معن ى لھ ا ,ول ذا فالص راعات االجتماعي ة
الراھنة ال تدور بين طبقات أو قوى متمايزة ,ب ل داخ ل اإلمبراطوري ة ذاتھ ا
وعل ى خ ط س لطتھا الحيوي ة .وين يط نغ رى ھ ذا الص راع ب الجمھور )وھ ي
العبارة التي يستمدھا من سبينوزا( ,وھو مجموعة غي ر متجانس ة م ن الق وى
والحساس يات والفردي ات تتش كل ف ي ش بكات لمواجھ ة أص ناف االس تغالل
والقمع داخل اإلمبراطوري ة أي أنھ ا بعبارت ه «الب ديل الح ي ال ذي ينم و ف ي
أحشاء اإلمبراطورية».29
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ف الثورة الممكن ة بالنس بة لنغ ري ليس ت انقالبي ا راديكالي ا م ن الخ ارج ,ب ل
مقاوم ة يومي ة دائب ة لخص م غي ر مح دد القس مات والوج ه ,مم ا يبع دنا ع ن
التصورات الماركسية المألوفة.
أما أطروحة البداوة الجديدة الت ي يق دمھا المفك ر الفرنس ي المع روف ،ج اك
أتالي ،في كتابه «اإلنسـ ـان البـ ـدوي» 30فتنطل ق م ن الق ول ،ب أن اإلنس ان
ال ذي ب دأ من ذ وج وده قب ل مالي ين الس نين ب دويا ً راح الً ،ع اد م ن جدي د إل ى
أصله البدوي ،عبر مسار العولمة الذي أفرز نمطا م ن الب داوة الجدي دة ،ول م
تكن محطة االستقرار والتمدن سوى قوس قصير في تاريخ البشرية.
ويالح ظ أت الي أن اإلنس ان الب دوي ھ و ال ذي أن تج العناص ر المحوري ة لك ل
الحضارات ،م ن اكتش اف الن ار إل ى اللغ ات واألس اطير والزراع ة والتنمي ة
الحيواني ة واإلبح ار ،انتھ اء باكتش اف العجل ة والديمقراطي ة والموس يقى
والفنون ،في حين لم يبدع اإلنسان المستقر سوى القالع والدولة والضريبة.
فالبدو لم يكونوا  -على عكس الصورة الشائعة  ،-أجالفا متوحش ين يھ دمون
الحضارات ويقوضون المدن؛ ب ل ھ م ف ي الحقيق ة ق وى اإلب داع واالكتش اف
الحقيقية التي أنشأت كل اإلمبراطوريات من الصين إلى روم ا ،وم ن مص ر
إل ى اإلمبراطوري ة األميركي ة الي وم .ب ل إن تجرب ة الت اريخ تثب ت أن
المجتمع ات ت نحط وتتقھق ر عن دما تغل ق ح دودھا وأبوابھ ا دون الرح ل
والغرباء.
ويرى أتالي أنه في الوقت الذي نعيش اختفاء آخر الشعوب البدوي ة األص لية
بفعل العولمة ،نالح ظ انبث اق أص ناف جدي دة م ن الب داوة ب أثر العولم ة ذاتھ ا
وبفضل تقنيات التنقل الواقعية واالفتراضية التي تقوم عليھا.
فمن ھم ھؤالء البدو الجدد؟
يجيب أتالي بتصنيف البشرية إلى ثالثة أصناف:

12

 الب داة المنحط ون ال ذين يتوزع ون إل ى بقاي ا الب دو األص ليين )الش عوبالقديمة( ،والبداة المضطرون الجدد مثل عديمي المأوى والعمال المھ اجرين
والالجئين السياسيين والعمال المتنقلين وممثلي الوكاالت التجارية.
ـ السكان المستقرون مث ل الم زارعين والتج ار وم وظفي الدول ة والقطاع ات
العمومي ة والمھندس ين واألطب اء وعم ال المص انع التقليدي ة والتقني ين
والموظفين والمتقاعدين واألطفال.
ـ البداة اإلراديون ،أي الذين اختاروا بمحض إرادتھم نمط التنق ل والترح ال،
ويتوزعون إلى قسمين ھما من جھ ة« ،الب داة األعل ون» م ن مب دعين وأط ر
عليا وباحثين ومخرجين سينمائيين ،ومن جھة أخرى بداة الترفي ه م ن س ياح
ورياضيين وھواة لعب.
وستؤدي تطورات العولمة االقتصادية إلى تعميق الھوة بين البداة المنحط ين
والس كان المس تقرين م ن جھ ة ،والب داة المتمي زين الج دد م ن جھ ة أخ رى.
فالب داة المنحط ون ،وھ م ف ي الم دى القري ب أكث ر م ن نص ف البش رية،
يتكدسون في األحياء القصديرية المكتظ ة بم دن الجن وب ،تتم ايز أوض اعھم
وتوجھ اتھم بحس ب الس ياقات الديني ة والثقافي ة ،يت أرجحون ب ين البح ث ع ن
حلول فردية لعوزھم عن طريق االندماج في السوق بط رق ش رعية أو غي ر
شرعية ،والثورة ضد السوق واإلمبراطوري ة منطلق ات أيديولوجي ة جماعي ة
ذات غطاء ديني أو اجتماعي.
أم ا الب داة المتمي زون فيش كلون نمط ا م ن الطبق ة العلي ا المحظي ة ،ھ م س ادة
العولم ة ،ال وط ن لھ م ول يس لھ م موق ع ش غل دائ م ،ال تھمھ م الرھان ات
السياس ية الض يقة حت ى ول و ك ان ال بعض م نھم ي دافع ع ن نم ط الديمقراطي ة
الكوني ة ،ال تح دھم ح دود وال يتعلق ون بمؤسس ات اجتماعي ة م ن أي ن وع،
تتأسس قيمھم على محض الرفاھية والتألق الفردي.
أم ا المس تقرون ،وأساس ھم وك الء الدول ة وموظفوھ ا والفئ ات المرتبط ة
باالقتصاد التقليدي ،فقد أصبح وضعھم ھشا ،يسعون عبثا إلى الوص ول إل ى
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مستوى البدو المتمي زين الج دد ،ويتخوف ون دوم ا ً م ن االنح دار إل ى مس توى
الب دو المنحط ين ،يتمس كون بالھوي ات القومي ة واالجتماعي ة المھ ددة
باالنحسار.
فالدول ة القومي ة الت ي ل م تع د ت تحكم ف ي مواردھ ا ،غ دت تمي ل ت دريجيا إل ى
التخل ي لص الح الس وق ع ن أغل ب مص الحھا الس يادية ب دءا م ن التربي ة
والصحة العامة واألمن.
فباستثناء اإلمبراطورية األميركية التي يمكنھا وضع القواعد حسب رغبتھا،
ستتحول األمم قريبا ً إلى واح ات تتن افس عل ى اس تقطاب القواف ل المتنقل ة؛ إذ
ل م يع د يس كنھا س وى فئ ات مس تقرة ھش ة غي ر ق ادرة عل ى التنق ل أو ب داة
منحطون ال أمل لھم .لمواجھة ھذه االتجاھات الم دمرة للدول ة القومي ة تن زع
بع ض األم م  -كم ا ھ و الش أن ف ي البل دان األوروبي ة  -إل ى تقن ين الب داوة
الجدي دة داخ ل فض اء موح د )اتفاق ات ش نغان واالتفاق ات المكمل ة لھ ا الت ي
تك رس ب داوة قاري ة مفتوح ة ت دريجيا للمنطق ة اآلس يوية( ،ف ي ح ين تمي ل
الوالي ات المتح دة إل ى توس يع فض ائھا االقتص ادي م ع االحتف اظ بس يادتھا
القومية ،فتشكل اإلمبراطورية الوحيدة في العالم.
بيد أن أتالي يرى أن اإلمبراطورية األميركي ة تواج ه تھدي دا نوعي ا خطي را،
ل يس م ن اإلمبراطوري ات المس تقرة المنافس ة كم ا ھ و ش أن أوروب ا والھن د
والصين الت ي ل ن يك ون بمق دورھا ال تحكم ف ي االقتص اد الع المي ،وإنم ا م ن
المتمردين الذين يتحركون م ن داخ ل الوالي ات المتح دة وعل ى ح دودھا .وال
يتعلق األمر ھنا بشعوب منظم ة تث ور عل ى الھيمن ة األميركي ة ،وإنم ا بق وى
بدوي ة جدي دة تن افس اإلمبراطوري ة العالمي ة الكب رى وھ ي :الس وق وال دين
والديمقراطي ة ،ولك ل واح دة منھ ا مش روع ك وني يس عى لتق ويض
اإلمبراطورية واألمم.
أما قوى السوق التي انفص لت بالفع ل ع ن أوروب ا ودول الجن وب ،فستس تقل
قريب ا ً ع ن ال دائرة األميركي ة الت ي ال ت زال تتكف ل بإدارتھ ا .فالرأس مالية
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بطبيعتھا تنزع إلى العالمية وتطم ح إل ى أن تك ون س لطة كوني ة متمي زة ع ن
اإلمبراطورية األميركية من حي ث المص الح والق وانين والمقتض يات .فالب داة
األعلون الذين يحركون السوق سيعملون على إنشاء إمبراطورية بدون إقل يم
أو حدود تفرض قوانينھا على كل الدول بم ا فيھ ا الوالي ات المتح دة .كم ا أن
الشركات البدوية ل ن تعت رف ب أي انتم اء وطن ي ،ول ن يبق ى م ن المؤسس ات
القومية سوى المنظمة العالمية للتجارة التي تسيّر األسواق.
ولمواجھ ة ھ ذا الخط ر الم احق ،ستس عى بع ض األم م إل ى االنع زال ع ن
اخت راق إمبراطوري ة الس وق الت ي س تنعت بإمبراطوري ة الش رّ ،وس تبرز
أي ديولوجيات كلياني ة تغل ق الح دود وتط ارد النخ ب ،كم ا س تنبثق طوبائي ات
جدي دة ت دعو للع ودة للبس اطة والش ظف ،بي د أن ال دين ھ و ال ذي س يوفر ق وة
التعويض األساسية .ويرى أتالي أن اإلسالم وح ده ھ و ال ذي بمق دوره ت وفير
طاقة التمرد المطلوب ة ،باعتب ار الجمعي ة التعاض دية وطابع ه الش مولي ال ذي
أوح ى ل بعض المتش ددين المنتم ين إلي ه ،ب رفض الق يم الثقافي ة الغربي ة
وخصوص ا ً الديمقراطي ة والس وق .فاإلس الم إذن ق ادر عل ى اس تمالة جم وع
غفي رة م ن س كان الم دن المس تقرين وم ن الب داة المنحط ين ،فيق دم لھ م م ا ال
يستطيع السوق توفيره :أي أنم اط ملموس ة م ن التض امن والت آخي والت راحم
تع زز ل ديھم الش عور بالكرام ة وتول د ل ديھم األم ل وتخ رجھم م ن العزل ة
والشك.
أم ا الق وة الثالث ة فھ ي الديمقراطي ة ،الت ي ھ ي مش روع ك وني من اھض
لإلمبراطوري ة األميركي ة وللب داوة االقتص ادية ولألي ديولوجيات االس تبدادية
المستندة إلى الدين .فالسوق تولد بذاتھا طلبا ديمقراطي ا بمس تواھا وح دودھا،
ومن ثم انبثاق مطلب إمبراطوري ة ديمقراطي ة عل ى المس توى الك وني ب دون
حدود تكريسا ً لمفھوم المواطنة العالمية.
ولھذه الدعوة مناصرون عديدون ،من بينھم البداة المنحطون الذين يطمحون
إلى إسماع صوتھم خارج األطر القومية والدينية ،ويريدون اس تثمار تف وقھم
الع ددي ،وم ن بي نھم بع ض الس كان المس تقرين ال ذي ينزع ون إل ى بن اء
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ديمقراطي ات إقليمي ة مندمج ة )عل ى غ رار المجموع ة األوروبي ة( للوق وف
ض د ھيمن ة الس وق ،كم ا أن بع ض الب داة المتمي زين يتبن ون المش روع ذات ه؛
ألنھم يطمحون إلى إنشاء مؤسسات كوني ة دون ح دود تف رض ت دريجيا ح ق
التدخل اإلنساني ،وتضع إطارا شامال لممارسة الديمقراطية.
إن ھ ذه الق وى ال ثالث الت ي تلتق ي أحيان ا وتتص ادم أحيان ا أخ رى ،تجمعھ ا
مناھض ة اإلمبراطوري ة األميركي ة ،وستنتص ر ف ي النھاي ة عل ى ھ ذه
اإلمبراطورية حسب توقع أتالي.31
ولقد نفذ ب راديغم الب داوة إل ى الدراس ات اإلس تراتيجية الراھن ة تفني دا إلح دى
الخراف ات المألوف ة ف ي أيامن ا وھ ي االعتق اد الس ائد أن الع الم ص ار قري ة
موح دة ,انمح ت ح دودھا واقترن ت أحياؤھ ا ,بفع ل حركي ة العولم ة الع ابرة
للق ارات ,فل م تع د للدول ة الوطني ة فيھ ا ق درة عل ى ال تحكم ف ي حرك ة الن اس
والبضائع واألفكار.
ماذا لو كان المشھد معاكسا؟ ماذا إذا كانت قد نشأت أنماط جديدة من الحدود
أكثر فاعلية وأبعد أثرا؟
ما القول ف ي الج دار الس ميك ال ذي بنت ه الوالي ات المتح دة عل ى ح دودھا م ع
المكسيك ؟ والجدار الذي أقامته إسرائيل للفص ل بينھ ا والمن اطق الفلس طينية
المحتل ة ؟ وم ا الق ول ف ي الس ور المني ع ال ذي ض ربته س لطات االح تالل
األمريكية داخل بغداد لتامين مراكزھا ومكاتب الحكومة العراقية ؟
تنضاف إلى ھ ذه الج دران واألس وار األحي اء المقص ية المعزول ة ف ي الم دن
الغربي ة الكب رى الت ي تخص ص لالجئ ين السياس يين والمھ اجرين غي ر
الشرعيين والمھمشين اجتماعيا.
بل إن تحطم جدار برلين ل م ين تج عن ه عل ى عك س الص ورة الس ائدة انمح اء
الحواجز التي كان ت تم زق جس م أوروب ا ,ب ل ك ان بداي ة ظ اھرة جدي دة ھ ي
تكاثر الحدود وتنوع أشكال األسوار والجدران.
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ففي السنوات الخمس عشرة األخيرة خطت عش رات آالف الكيل ومترات م ن
الح دود السياس ية الجدي دة ف ي أوروب ا وآس يا م ن بينھ ا  2800كيل ومتر ف ي
القارة القديمة ناجمة أساسا عن حروب البلقان.
بي د أن ھ ذه الح دود التقليدي ة ل م تع د وح دھا ھ ي نم ط التخ وم الفاص لة ب ين
البلدان واألمم ,ولعلھا كانت أكثر وصال وربطا بين الناس من أنماط الح دود
الجديدة «ما بعد الحديثة» .فالحواجز القديمة كانت ت ؤدي دوراً مزدوج ا ً م ن
حيث ھي في آن واحد خط فصل مح دد ونقط ة تواص ل والتق اء .أم ا الح دود
الجديدة التي قامت على أنقاض المفھوم التقليدي للمكان فتكرس القطيع ة م ن
خالل قناة التواصل ذاتھا.32
وق د ب ين الفيلس وف المع روف اتي ان باليب ار ف ي كتاب ه «قري ب ج دا وبعي د
ج دا» 33أن تفك ك الدول ة القومي ة األوربي ة بفع ل حرك ة االن دماج الق اري
الناجحة قوض آلية الفص ل المألوف ة ب ين الكيان ات الوطني ة الت ي تش كلت ف ي
العصور الحديثة م ن خ الل االرتب اط العض وي ب ين مف اھيم الش عب والدول ة
واألمة ,مما نج م عن ه انفج ار أنم اط جدي دة م ن الح دود كان ت مس توعبة ف ي
البنية المركزية القائمة.
وھكذا توحدت الق ارة اقتص اديا وسياس يا لكنھ ا انقس مت ثقافي ا وديني ا ولغوي ا
فيما وراء خطوط الفصل الوطنية .فالخرائط اللغوية التي تش كلت ف ي الق رن
التاس ع عش ر م ن منطلق ات لسانية ـ تاريخي ة ل م تع د فاعل ة ,فطف ت مج ددا
الحدود اللغوي ة وأص بحت م دار نزع ات إقص ائية حت ى داخ ل أكث ر البل دان
عراقة في المركزية القومية كما ھو شأن فرنسا مثال التي تحص ى فيھ ا اآلن
أكثر من عشر لغات غير اللغة الوطنية األولى.
وال ش ك أن الحال ة القص وى الي وم ف ي أوروب ا ھ ي الحال ة البلجيكي ة ,حي ث
مؤشرات التفكك بادية للعيان ألثر الصراع اللغوي بين الوالون والفلمان.
تنضاف إلى ھ ذه الح دود البادي ة للعي ان الح دود الثقافي ة الت ي أص بحت م دار
اھتم ام واس ع ف ي الع الم ,ورھان ا اس تراتيجيا محوري ا في ه .م ن منط ق ھ ذه
الحدود تقصى مثال تركيا من مشروع التوسع األوروب ي حت ى ل و كان ت ق د
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اس توفت تقريب ا ك ل ش روط ومتطلب ات االنض مام إلي ه ,بم ا فيھ ا الخي ار
السياسي العلماني.
من ھذه المؤشرات أيضا الحدود الرقابية التي غدت تع وض الجان ب األوف ر
من مھمات الحواجز اإلقليمية المادية .فالتقنيات الرقابية الجديدة أكثر فاعلي ة
وفتكا من الفواصل التقليدية وتؤدي الدور نفسه بأساليب رخوة ناعمة .وك ان
ميشال فوك و ق د نب ه ف ي أعمال ه ح ول نظ ام الرقاب ة والعقوب ة إل ى أن الدول ة
المعاصرة قد استبدلت آلي ة القم ع الب دني بتقني ات االنض باط الت ي تق وم عل ى
تس يير حي اة الن اس وتوجي ه رغب اتھم ومع ارفھم ,مم ا بل غ درج ة تحقق ه
القصوى في الفترة الراھنة.
من ھ ذه الح دود الجدي دة أيض ا الح واجز المترتب ة عل ى انھي ار نظ ام األس رة
التقلي دي ال ذي ل م يع د يق وم عل ى الفص ل ب ين الجنس ين وإنم ا عل ى أش كال
متنوعة متداخل ة م ن البني ات العائلي ة الت ي تفص ل داخ ل الج نس الواح د ب ين
أنماط متمايزة.
ل يس إذن م ن الص حيح أن العولم ة مح ت الح دود ووح دت الع الم فأص بح
مسطحا ـ حس ب عب ارة توم اس فري دمان الش ھيرة  34-ب ل إن م ا ح دث ھ و
انغالق قوس المدنية المستقرة في تاريخ البش ر وع ودة اإلنس ان إل ى بداوت ه
األثيرة ,بفضائھا الواسع وقيودھا وحدودھا الجديدة.
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القبيلة والدّين في الدّراسات التاريخية واألنثروبولوج ّية
مح ّمد بن موسى حسن



اكتس بت القبيل ة من ذ العص ور القديم ة دوراً تاريخي ا ً ف اعالً س واء ف ي مختل ف بل دان الع الم عموم ا ً ،وف ي
المجاالت التي اقترنت بنمط العيش الرحّ ل ي خصوص ا ً ،مش ّكلة بني ة اجتماع ّي ة واقتص اديّة وثقاف ّي ة مم ّي زة.
فك ان لھ ا ب الجزيرة العرب ّي ة وب أطراف ال ّ
ش ام والع راق مكان ة ھا ّم ة ف ي ال ّت اريخ الع ام ،خلّ دت ص ورتھا
شعراء ما قب ل اإلس المّ .
ومثل ت ف ي ب الد المغ ارب البن اء ال ذي ج ّس د الخصوص يّة المغرب ّي ة ف ي مقاومت ه
للغزاة .ولئن اقترنت فترة النشأة اإلسالميّة بتكريس مفھوم جديد يتجاوز القبيل ة ويح اول توحي د مختل ف
مكوّ نات المجتمع العربي بمدينة يثرب ،وھو مفھوم األمّة ،فإنّ القبيلة وما ارتبط بھا من فكرة العصبيّة لم
تضمحل وظلّت تحرّ ك مجريات ال ّتاريخ العربي اإلسالمي إلى ح ّد العصرالحديث.
ص حراويّة ،أخ ذت القبيل ة تلوين ات أخ رى وتو ّ
ش حت
لمّا انتشر اإلسالم أساس ا ف ي المج االت السّباس بيّة وال ّ
برداء جديد اقترن ضرورة بال ّدين في نمط العيش وفي نشأة ال ّدولة ،إلى ح ّد الق رن 7ھ ـ13/م عل ى األق ل.
وعرفت ك ّل من القبيلة ّ
والثقافة تطوّ رات جوھريّة ،سواء ل دى قبائ ل المرك ز واألط راف العرب ّي ة أو قبائ ل
المغ رب ،وذل ك عل ى إث ر اس تقرار القبائ ل اليمان ّي ة والمض ريّة ف ي م دن الش ام وف ي األمص ار الجدي دة،
ص راع م ن
البصرة والكوفة ،بالعراق والفسطاط بمصر والقيروان ببالد المغرب .وھك ذا انتقل ت مراك ز ال ّ
مجال إلى آخر ،وذلك قبل أن تبدأ العصبيات القبل ّي ة ف ي فق دان ال بعض م ن ج ذوتھا ،ح ّت ى أض حت مج رّ د
شتات بال ّ
تك ّتالت مفصولة عن القبيلة األ ّم ،مثلما حصل بال ّنسبة إلى يمانيّة المركز ويمانيّة ال ّ
شام على العھد
األموي .ولمّا ازداد امتداد ال ّدولة العربيّة ،أصبحت اليمانيّة باألندلس مجرّ د كتل ة نائي ة ع ن ج ذورھا ،وإن
كانت تستقي مرجعيتھا منھا.
وفي ك ّل األح وال ،حص ل ت داخل ب ين القبيل ة وال ّدين عص ر ذاك ،طالم ا س اھمت القبيل ة ف ي نش ر ال ّدين
ّ
الجديد ،واحتاج أبناؤھا إلى العلم،
المتمثل خصوصا ً في معرفة العلوم ال ّدينيّة ،لالنخراط في مسلك الرق يّ
االجتم اعي .وفض ال ع ن اقت ران نش أة الكيان ات السّياس يّة بال ّدعوة ال ّدين ّي ة لقيامھ ا من ذ تل ك الحقب ة ،ف إنّ
ثنائيّة القبيلة وال ّدين أضحت ذات صلة بموضوعات عديدة منھا ال ّنسب وال ّ
شرف والمعتقد وغيرھا.
عل ى أنّ إش كاليّة القبيل ة وال ّدين ظلّ ت ،عل ى أھمّيتھ ا ،مغيّب ة ف ي ال ّدراس ات ال ّتاريخ ّي ة واألنثروبولوج ّي ة
المكتوبة باللغة العربيّة ،وذلك باس تثناء مق االت أو دراس ات تناول ت الموض وع بكيف ّي ة تقليد ّي ة أو تنظير ّي ة
بعيدة عن الواقع ال ّتاريخي .وھو ما نروم تحاشيه ،علما ً بأنّ تناول مسألة القبيلة عموما ً وعالقتھا مع ال ّدين
خصوصا ً ليست في منأى عن اھتماماتنا.
ّأوالً :ثنائ ّية العصب ّية والدّعوة لدى ابن خلدون ،بين المعاينة والتنظير
1ـ ثالث ّية ابن خلدون :العصب ّية والدّعوة والملك
اقترن نمط العيش البدوي اقترانا ً كامالً بالبنية القبليّة ،القائمة بدورھا على العص بيّة وعل ى ش رف ال ّنس ب.
وق د ع ّب ر ص احب المق ّدم ة ع ن الت درّ ج الحاص ل ب ين العم رانين الب دوي والحض ري وع دم وج ود قطيع ة
بينھم ا بال ّتب اين الحاص ل داخ ل العم ران الب دوي ،ب ين س كان الق رى والجب ال والب دو ال ّ
ش اوية والجمّال ة
 باحث وأكاديمي من تونس .
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الضّاعنين ف ي ال ّترح ال .وھ و م ا يعن ي أنّ نظر ّي ة العم ران ال تق وم عل ى مق ابالت ثنائ ّي ة وال عل ى أس اس
سكونيّ وتاريخ دائري متكرّ ر ،بل أ ّنھا اقترنت بتطوّ ر مستمرّ ّ
للظاھرة القبليّة سواء ف ي تركيبتھ ا ال ّداخل ّي ة
أو في عالقتھا بالسلطة والثقافة وال ّدين.
وإذ تقوم العصبيّة على ال ّنسب سواء أكان حقيق ّيا ً أو وھم ّيا ً ،قريبا ً أو بعيداً ،كي «تقع المناصرة وال ّنع رة»،
فإ ّنھا ّ
تمثل اللّحمة المتكوّ نة بين القبائل المتج اورة «للحماي ة والمدافع ة والمطالب ة» .وتك ون القبيل ة األق وى
القط ب الج اذب لبق ّي ة القبائ ل والعش ائر الت ي تنض ُّم إليھ ا ف ي مرحل ة أول ى قب ل أن تنطل ق لغ زو القبائ ل
والعشائر المجاورة ثم االستظھار على ال ّدولة والتغلّب عليھ ا إذا م ا بلغ ت مرحل ة الھ رم .ق ال اب ن خل دون
ص دد « :والقبي ل الواح د إذا كان ت في ه بيوت ات متفرّ ق ة وعص بيات متع ّددة ،ف ال ب ّد م ن عص بيّة
في ھ ذا ال ّ
تكون أقوى من جميعھا ،وتتبعھا وتلتحم جميع العصبيات فيھا ،وتصير كأ ّنھ ا عص بيّة واح دة كب رى ،وإالّ
وقع االفتراق المفضي إلى االختالف وال ّتنازع».1
على أنّ ال ّدعوة ال ّدينيّة تع ّد شرطا ً مك ّمالً للعصبيّة للوصول إلى السّلطة .وھي الوس يلة الوحي دة الت ي تم ّك ن
البدو من «التسييس» ،على ح ّد عبارة علي أوملي ل .2عل ى أ ّنھ ا تحت اج ض رورة إل ى عص بيّة ت دافع عنھ ا
وتظھرھا .وعند الوصول إلى الملك ،تظ ّل مساعدة على قوّ ة ال ّدولة بعد قيامھا.
خصّص ابن خلدون في مق ّدمته بعض الفصول لمسألة ال ّدعوة « :في أنّ ال ّدول العا ّم ة االس تيالء العظيم ة
الملك أصلھا ال ّدين إمّا من نبوّ ة أو دعوة ّ
حق» ـ «في أنّ ال ّدعوة الدين ّي ة تزي د ال ّدول ة ف ي أص لھا ق وّ ة عل ى
قوّ ة العصبيّة التي كانت لھا من عددھا» ـ «في أنّ ال ّدعوة ال ّدينيّة من غي ر عص بيّة ال ت ت ّم» .وعلّ ل ذل ك
بكون «الصّبغة ال ّدينيّة تذھب ال ّتنافس وال ّتحاسد الذي في أھل العصبيّة وتفرد الوجھة إلى الح ّق» ،مس تدالّ
على مكانة ال ّدعوة في قيام ال ّدولة باالنتصار الذي ح ّققه العرب في القادس يّة عل ى الف رس ،بي د أنّ ع ددھم
كان أق ّل منھم بكثير .وق ّدم نماذج من المجال المغربي ،قائال« :واعتبر ذلك أيضا في دول ة لمتون ة ودول ة
الموحّ دين ،فقد كان بالمغرب من القبائل كثي ر م ّم ن يق اومھم ف ي الع دد والعص بيّة أو يش فّ عل يھم ،إالّ أنّ
االجتماع ال ّديني ضاعف قوّ ة عصبيتھم باالستبصار واالستماتة كما قلناه ،فلم يقف لھم شيء».3
وھك ذا س اعدت ال ّدعوة القائم ة أساس ا ً عل ى األم ر ب المعروف وال ّنھ ي ع ن المنك ر عل ى «جم ع القل وب
وتأليفھ ا» ،وعل ى تحقي ق الوح دة ،محوّ ل ة طبيع ة الب دو العدوان ّي ة وح رابتھم وغ زوھم إل ى طاق ة حرب ّي ة
إيجابيّة ،تتحلّى بھا العصبيّة الجامعة.
وعلى العكس من ذلك ،يؤ ّدي فساد ال ّدعوة إلى تغلّب العص بيات ذات المل ك عل ى غيرھ ا بح ّد الق وّ ة ،وھ و
ما يفتح الباب لر ّد الفعل كلّما استطاعت ذلك ،من ذلك مثال سيطرة مصمودة على العھ د الموحّ دي عل ى
ص بغة ال ّدين ّي ة انتقض ت عل يھم زنات ة م ن ك ّل
القبائل األش ّد منھا بداوة مثل زناتة .و«ل ّم ا خل وا م ن تل ك ال ّ
جانب وغلبوھم على األمر وانتزعوه منھم».4
ورغ م ت أثير ال ّدعوة عل ى القبيل ة ،فإ ّنھ ا «م ن غي ر العص بيّة ال ت ت ّم» :فق د فش لت حرك ة المري دين الت ي
تزعّمھ ا اب ن قس يّ باألن دلس ف ي نھاي ة العص ر المرابط ي ،لغي اب العص بيّة القبل ّي ة فيھ ا .كم ا فش ل
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المحتس بون والمغ امرون م ن العا ّم ة الق ائمون عل ى ال ّس لطان والم ّدعون المھدو ّي ة ،س واء م ن ب ين القبائ ل
أوفي المدن ،لعدم استنادھم إلى عصبيّة قبليّة.5
تناول صاحب المق ّدمة سيرورة القبيلة إلى الملك ،عن طري ق آليت ين مكمّلت ين  :العص بيّة وال ّدعوة ال ّدين ّي ة.
وتستم ّد العصبيّة قوّ تھا من «االلتحام» الذي توجد ل ه مب رّ رات ف ي ال ّنس ب .وتص بح أكث ر ق وّ ة ال تص مد
في وجھھا العصبيات األخرى كلّما اقترنت بالتحام روحي آخر.6
غير أنّ ھذا األنموذج القائم على ال ّدولة العصبويّة أو العضويّة ال يمكن سحبه عل ى ك ل المجتمع ات مثلم ا
يعتقد صاحب المق ّدمة ،إ ّنما يتفاعل خصوصا ً مع المجاالت البدويّة في البالد العربيّة اإلسالميّة.
2ـ امتدادات
النص الخلدوني ال ّتاريخ ّية :من التالزم إلى ف ّك االرتباط بين القبيلة والدّين
ّ
قامت ال ّدول في ھذه الحقبة على أساس العصبيّة القبليّة وال ّدعوة ال ّدين ّي ة .فق د اس تندت ال ّدول ة األمو ّي ة إل ى
عص ب ّية ق ريش ،وخصوص ا ً بن ي أم ّي ة ،وإل ى م ذھب أھ ل الجماع ة ،فيم ا ارتك زت ال ّدول ة العبّاس يّة عل ى
عصبيّة الموالي وعلى مذھب االعتزال .أمّا اإلمارات المستقلّة ال ّناشئة في المغرب والمشرق فقد تباين ت
ص فريّة ،مث ل إم ارة بن ي
رؤيتھ ا ع ن المرك ز ال ذي انش قت عن ه ،ف دعت بعض ھا إل ى م ذھب الخ وارج ال ّ
مدرار بسجلماسة وأخرى إلى اإلباضيّة مث ل الدول ة الرّ س تميّة بت اھرت ،حي ث ظ ّل الم ذھب مح ّددا ل دور
ش يعة ّ
قبائل زناتة ولواتة ونفوسة وھوارة في الحكم الرّ ستمي وثالث ة إل ى ال ّ
الزيد ّي ة وھ ي إم ارة األدارس ة
بفاس .وقد حصل تالزم بين القبيلة وال ّدين في ك ّل ھ ذه الكيان ات ،اختل ف ش يئا م ا ع ّم ا ك ان يحص ل ف ي
األندلس قبل نشأة اإلمارة سنة 137ھـ ،من نزاع بين الجماع ات القيس ية واليماني ة الت ي أض حت أش به م ا
تكون بمجموعات ضغط تسعى للسّيطرة على الحكم ،دون أن يوجد اختالف بينھا في الفكر ال ّديني .ورغ م
شتات ،فقد ظ ّل ال ّ
ُبعد المسافة الفاصلة بين قبائل المركز وال ّ
شعور قويّا باالنتم اء إل ى القبائ ل العرب ّي ة ،ول م
يحصل تكلّس لھذا ال ّ
شعور إال تدريجيّا ،بعد أن أضحت مجرّ د تك ّتالت ذات ج ذور قبل ّي ة س اعية للوص ول
إلى الحكم.
واس تمرّ اقت ران السّياس ة بال ّدعوة ال ّدين ّي ة ف ي الق رن 4ھ ـ 10/م  ،وھ و م ا يب رھن عن ه انتش ار الم ذھب
اإلس ماعيلي ل دى قبائ ل كتام ة الجبل ّي ة الواقع ة ف ي األط راف ال ّ
ش ماليّة الغرب ّي ة إلفريق ّي ة )ب ين قس نطينة
وسطيف وعنابة الحالية( ،وبداية تحلّل الھياكل القبليّة الكتاميّة لصالح العصبيّة الدينيّة الجدي دة ،الت ي أ ّدت
ص نعاني م ن بن اء مجتم ع جدي د داخ ل قبيل ة
إل ى قي ام ال ّدول ة الفاطم ّي ة .فق د تم ّك ن ال ّداعي أب و عب د ﷲ ال ّ
كتامة ،عوّ ضت فيه العصبيّة المذھبيّة العصبية القبليّة ،إذ أضحى المذھب مسيطراً على القبيلة .لقد حص ل
للقبيل ة ف ي ھ ذه الحال ة تط وّ رات كبي رة م ن ج رّ اء انتش ار ال ّدعوة داخلھ ا ول م تفل ح مح اوالت التص ّدي
والمقاوم ة لھ ذه الحرك ة س واء ف ي مرحل ة ال ّدعوة ) 280ـ 296ھ ـ 894 /ـ 909م ( أو ف ي مرحل ة قي ام
ال ّدولة.
ص حراء الكب رى
وعن د قي ام ال ّدول ة المرابط ّي ة انطالق ا ً م ن االتحادي ة القبل ّي ة لص نھاجة اللّث ام القائم ة ف ي ال ّ
)موريتانيا حاليا ّ( ،تب ّنت المذھب المالكي منطلقا لحركتھ ا ف ي ا ّتج اه واح ات ال ّ
ش مال ومدن ه ب المغرب
األقصى وكذلك في ا ّتجاه بالد السّودان الغربي جنوب ا ً .وق د نجح ت اال ّتحاد ّي ة القبل ّي ة ف ي تك وين دول ة
ش ملت ك ل المج ال الممت ّد ب ين األن دلس ش ماالً ونھ ر النيج ر جنوب ا ً ،وك ان فيھ ا لفقھ اء المالك ّي ة دور
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المسيطر على دواليب الحكم والسّلطة .ولذا ساعد نبذ ك ّل رأي مخ الف عل ى تعطي ل التط وّ ر الفك ري
الع ادي ،وتج ّس د ذل ك ف ي مص ادرة الفك ر وف ي ح رق كت اب إحي اء عل وم ال ّدين للغزالي،تلتھ ا ف ي
العصرالموحّ دي ردود فعل في المصادرة الفكريّة.
ول ئن قام ت قبائ ل مص مودة بجب ال األطل س الكبي ر ب المغرب األقص ى المطلّ ة عل ى م رّ اكش ب نقض
ال ّدعوة المرابط ّي ة ومحاربتھ ا ،وب التخلّص م ن كت ب الف روع واالعتم اد عل ى األص ول ،ف إنّ ال ّدول ة الت ي
أنشأتھا ظلّت «تيوقراطيّة» إلى ح ّد ما ،ال فصل فيھا ب ين السّياس ة وال ّدين ،وذل ك الس تنادھا إل ى تع اليم
محمّد بن تومرت الم ّدعي للمھدويّة ،والذي نجح في بلورة فك ر أش عري مت ّأثر ف ي بع ض مظ اھره بالس ّنة
وال ّ
شيعة والمعتزلة.
إنّ ھ ذه األمثل ة ت ؤرّ خ ف ي مس توى ب الد المغ رب والمش رق إل ى ت الزم ب ين عص ب القبيل ة وال ّدعوة
للوصول إلى تكوين دولة .غير أنّ ال ّدعوة فقدت مكانتھ ا ف ي التعبئ ة ابت داء م ن قي ام إم ارة بن ي ز ّي ان
بتلمسان وبني مرين بفاس وبني األحمر بغرناطة ،على إثر سقوط دولة الموحدين .وباستثناء اإلم ارة
الحفص يّة بت ونس الت ي ّ
مثل ت تواص الً للھياك ل الموحّ دي ة عل ى المس توى ال ّ
ش كلي عل ى األق ّل ،ف إنّ بق ّي ة
الكيانات المغربيّة قامت على أساس ح ّد السّيف وال دور لل ّدين في تعبئة األنصار .فكان يغمراس ن ب ن
زيّان فارسا ،ال مذھب معيّن يستند إلي ه ،بخ الف م ذھب المالك ّي ة ال ذي تر ّس خت أقدام ه ف ي كام ل ب الد
المغ رب واألن دلس .وھ و م ا نلحظ ه ب ذات الكيف ّي ة ف ي مش رق ال بالد العرب ّي ة ،إذ قام ت دول ة الممالي ك
البحريّة على ح ّد السّيف و على األقليّات المملوكيّة بمصر ،ولم تكن لھا دعوة تميّزھا عن غيرھا .فھل
معنى ذلك أنّ نموذجا ً جديداً بدأ يط ّل في األفق ،ال يعتمد على ال ّدعوة بقدر ما يس تند إل ى ال ّس يف ،اقت رن
فيه دور الفقھاء بالكيانات السّياسيّة القائمة إلى ح ّد ال ّتبعيّة المطلقة؟
لق د انطل ق اب ن خل دون م ن تجريب ّي ة ھ ذه األمثل ة وم ن غيرھ ا ك ي يس تنبط العالق ة الثالث ّي ة ب ين المل ك
والعصبيّة وال ّدعوة .ولمّا كان اھتمامه األصلي مخصّص ا ً للبرب ر وللع رب ،فق د اس تھوت مقدمّت ه وتاريخ ه
مرافق الجيش الفرنس ي إل ى الجزائ ر عن د احتاللھ ا وھ و الب ارون دي س الن ،فق ام بنش ر القس م الخ اص
بتاريخ المغرب تحت عنوان تاريخ البربر .وظلّت حاضرة في أعمال ماسكري وقوتيي ومارسي وجلنر
وغي رھم ،ب ل أ ّنھ ا لقي ت إش ادة بھ ا طالم ا وق ع تأوي ل معانيھ ا لص الح األفك ار الت ي أرادوا ال ّت رويج إليھ ا.
ورغم أنّ المقاربة الخلدونيّة مباينة في جوھرھا للمقاربة األنتروبولوجيّة ،فقد حصل نوع من ال ّتم اھي،
ظاھريّا على األقلّ ،بين ال ّتحليل الخلدوني آلليات القبيلة وأقسامھا وتطوّ ر الرئاسة من فرع إلى آخ ر وب ين
المقاربة اإلثنولوجيّة واألنثروبولوجيّة االنقساميّة.
ثانيا :القبيلة والدّين في الدّراسات اإلثنولوج ّية واألنثروبولوج ّية
سوسيولوج ّية في الحقبة االستعمار ّية :وحدة الموضوع واختالف الت أويالت
 -1المقاربة اإلثنولوج ّية وال ّ
من مونتاني إلى بارك
امت ّدت كتابات ھذا التيّار على حقبة س بقت االح تالل الفرنس ي لبل دان المغ رب والمش رق وتواص لت بع ده.
وشملت ھذه ال ّدراسات شتى المواضيع ،مر ّكزة على القبائل البربريّة التي يعتق د أ ّنھ ا كان ت أق ّل ت ّأثراً م ن
غيرھ ا بالعوام ل الخارج ّي ة ،مث ل ب الد القبائ ل واألوراس والم زاب ب الجزائر وجب ال األطل س والرّ ي ف
ص ت تحدي داً المجموع ات
ب المغرب األقص ى وجب ال وس الت ود ّم ر ونفوس ة بت ونس وليبي ا وغيرھ ا .وخ ّ
اإلباض يّة المتبق ّي ة ف ي مج ال قبائ ل زنات ة .ففض الً ع ّم ا كتب ه «ماس كري» ع ن نش أة الق رى والتجمّع ات
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السكنيّة بالجزائر ،فإ ّنه قام س نة 1878م الترجم ة للفرنس يّة لكت اب «ال ّس يرة وأخب ار اإلئ ّم ة» ألب ي زكري ا
ال ورجالني ،وھ و م ن أھ ّم كت ب ال ّت راجم اإلباض يّة .وت ولّى موتلنس كي س نة 1905م التعري ف بقائم ة
المخطوطات التي عثر عليھ ا ب الجزائر ،ونش ر م ن بينھ ا كت اب اب ن الص غير المتعلّ ق بت اريخ إم ارة بن ي
رس تم اإلباض يّة .وفض الً ع ن القائم ة الت ي أع ّدھا يوس ف ش اخت ح ول المخطوط ات اإلباض يّة،
وتضمّنت حوالي مائتي مخطوطا ،اھت ّم الباحثون اإليطاليون بذات الموضوع ،فع رّ ف ريبيناتش ي ب التراث
اإلباضي بليبيا سنة 1949م .وفي الجملة ،تع ّددت االھتمامات بثنائيّة القبيلة البربريّة والمذھب اإلباضي.
ولمّا عوّ ل الباحث في العھد «الكولوني الي» عل ى كس ب الس ّكان األص ليين ،وال ّتفرق ة بي نھم وب ين الع رب،
غازل ا ّ
لط رف األوّ ل ،وخصوص ا ً القبائ ل المس تقرّ ة منھ ا )مث ل ص نھاجة وكتام ة ومص مودة ق ديما( ،فيم ا
عالج تاريخ القبائل العربيّة بكيفيّة مغايرة ،سواء منھا القادمة م ع الف تح اإلس المي ،أو الھاللي ون الواف دون
بالد إفريقيّة والمغرب أواسط القرن 5ھـ11/م ،ساعيا ً إلى تك ريس رؤي ة س لبيّة لت اريخ ھ ذه القبائ ل يط ول
شرح عناصرھا ومنعطفاتھا.
وف ي ك ّل الح االت ،عمل ت ھ ذه ال ّدراس ات التاريخ ّي ة واإلتنولوج ّي ة عل ى تك ريس الفرق ة ب ين أبن اء ال وطن
الواحد ،واإلبانة عن غياب التطوّ ر طيلة الحقبة الفاصلة بين االحتاللين الرّ وماني القديم والغربي الح ديث،
وھي الحقبة التي نعتھا «قوتيي» في كتابه بالعصور المظلمة لش مال إفريقي ا .وبھ ذا يك ون االس تعمار ھ و
المنقذ لھذه ال ّ
شعوب.
ول يس أد ّل عل ى ذل ك أن يت ولّى القي ام بھ ذه ال ّدراس ات جن راالت االح تالل والمس ؤولون ف ي إدارتھ ا .فق د
ض ابط
كان روبار مونتاني )1954-1893م( الذي كتب عن البربر والمخزن بجبال األطل س أنموذج ا لل ّ
المعتني بالبحث اإلتنولوجي .سعى ف ي كتاب ه إل ى إب راز خصوص يات القبيل ة البربر ّي ة المس تقرّ ة ب األطلس
الكبير ،على خالف القبائل العربيّة البدويّة ،متخلّصا إل ى توص يفھا بتس مية «الجمھوري ات البربر ّي ة»الت ي
يتح ّكم في تسييرھا قانون الصفّ أو اللفّ  ،بمعنى ّ
الثنائيات المتنافس ة والمتنازع ة داخ ل نف س القبي ل .وق د
اعتمد في ذلك عل ى م ا ذك ره ماس كري م ن قب ل ح ول نظري ة الل فّ ف ي المغ رب األقص ى أو الص فّ ف ي
الجزائر .وتنتمي ھذه القبائل في رأيه إلى ب الد ال ّس يبة )= ال ّس ائبة( الت ي ال تخض ع للمخ زن ) أو ال ّدول ة(،
م ع تميّزھ ا بثقاف ة يس يطر عليھ ا ال ّ
ش فوي والع رف الج اري ،فيم ا تخ تصّ المدين ة بالحض ارة الكتاب ّي ة
وبال ّتشريعات الفقھيّة .وعموما تميّزت المعلومات التي ق ّدمھا بوجود عنصرين أساسيين :السّلطة المركزيّة
)المخزن( والقبائل البربريّة.
ّ
مث ل مونت اني ،حس ب عب ارة جلن ر« ،اإلثنوغرافي ا الفرنس يّة اإلس تعماريّة ف ي أحس ن ص ورھا» .7وك ان
الموض وع ال ذي تناول ه مش دودا إل ى الواق ع االس تعماري ،إذ تص ّدت القبائ ل ب بالد الرّ ي ف للمس تعمر
الفرنسي ،وكادت تلحق به الھزيمة ،فيما انتصبت بالمدينة سلطة ضعيفة .وقد عملت سلطة االح تالل عل ى
تكريس مبادئ تقوم عليھا سياستھا منھ ا ال ّتح الف م ع ھ ذه القبائ ل والحف اظ عل ى تجمعاتھ ا معتب رة إيّاھ ا
أشبه ما تكون بجمھوريات والسّعي إلى حكم نفسھا حسب العرف الجاري.
حينئ ذ ،ل م يك ن مج رّ د إتنول وجي واص فا ً لم ا ش اھده ف ي ب الد األطل س ،إ ّنم ا م ال إل ى تك ريس ھ ذه
الجمھوريات البربريّة القائمة على العرف .وقد الحظ جلنر أنّ مونتاني الذي مزج بين التوصيف ّ
للظاھرة
والنظر ّي ة ق د ا ّتب ع اب ن خل دون ف ي منھج ه ف ي تن اول العالق ة ب ين القبائ ل وال ّدول ة ،منتھي ا ً إل ى ن وع م ن
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االس تمراريّة ف ي فاعل ّي ة ھ ذه القبائ ل ،من ذ العص ر المرابط ي ث م الموحّ دي ،ووص وال إل ى عھ ده م ع عب د
الكريم الخطابي بالرّ يف وشيوخ قبائل األطلس )األمغار( الذين ش بّھھم بطغ اة م دن اإلغري ق القديم ة .وق د
تميّزت ھذه الجمھوريات بتوازن ھشّ بينھا يمكن في أيّ وقت أن ينھار لصالح قائد طموح ،وھو ما يعن ي
غياب السّلطة المركزيّة داخل ھذا المجتمع القبلي.
ھذه األفكار وغيرھا تك رّ ر ذكرھ ا عن د دراس ة مج االت أخ رى بجن وب إفريق ّي ة والجزائ ر .وتوج د بين ه
ص ل ك ّل منھم ا إل ى
وبين دراسة أيفان بريتشارد لقبائل النوير ف ي جن وب ال ّس ودان قواس م مش تركة ،إذ تو ّ
ك ون ال ّنظ ام واالس تقرار ق ائم عل ى أس اس ت وازن النق ائض ب ين أقس ام القبي ل الواح د وب ين القبيل ين
المتناظرين.
ولئن انحدر جاك بارك من ذات المدرسة ،فإ ّنه تميّز في أطروحته عن البنى االجتماعيّة ب األطلس الكبي ر
بنظرة أكثر موضوعيّة .وفي دراسته لقبائل سكساوة باألطلس ،توصّل إلى أنّ ع دم وج ود تطبي ق لنظ ام
اللفّ ھناك ،موضّحا أنّ مراكز الصّراع حول المرعى والماء ليست محددة حسب معيار اللفّ .
وكان لمقاله حول «مفھوم القبيلة في شمال إفريقيا» الصدى الكبير في ال ّدراس ات ح ول ھ ذا الموض وع.
فقد ابتعد تدريجيّا عن الرؤية المنحازة في دراسة القبيلة والسلطة والثقافة ببالد المغرب ،داعي ا ً إل ى إع ادة
ال ّنظر في ھذا المفھوم وتناوله في سياقه ال ّتاريخي وفي عالقته مع السّلطة السّياسيّة.
بدھي القول إنّ امتدادات ھذه األفكار لم تمّح بجرّ د حصول عدد من البلدان العربيّة على استقاللھاّ ،
وظلت
تتر ّدد لدى عديد ال ّدارسين المعاصرين للقبيلة وللسّلطة السياس ّية والدينيّة ،عن قصد أو عن غير قصد .فق د
انص بّ جھ د المس تعرب البول وني ت اديز ليفس كي عل ى دراس ة القبائ ل ّ
الزنات ّي ة ف ي عالق ة م ع الم ذھب
اإلباض ي بش مال إفريق ّي ة .وتج ّددت اإلش كاليات المطروح ة ل دى الب احثين الغ ربيين المعاص رين وبع ض
الباحثين العرب ،دون أن تتحرّ ر كلّيا من األفكار المس بقة الت ي روّ ج ت لھ ا كتاب ات المدرس ة الكولونيال ّي ة
أو أن ترقى ضرورة إلى مستوى الموضوعيّة بعيداً عن ال ّتھويمات النائية عن الحقيقة وال ّتنظيرات البعي دة
عن الواقع.
2ـ المقاربة االنقسام ّية
س اعدت ال ّدراس ة اإلتنو ـ انتروبولوج ّي ة الت ي ق ام بھ ا «روب ار مونت اني» ح ول «البرب ر والمخ زن بجب ال
األطلس»على بلورة فكرة «التضامن العضوي» التي أضحت مفھوما ً واضح المعالم لدى دوركايم .ولئن
كانت ذات ارتباط وثيق بالمؤسّس ة االس تعماريّة عص ر ذاك ،ف إنّ ذل ك ل م يمن ع ب احثين أنجل و سكس ون،
مثل جلنر من االنطالق من جدي د م ن ھ ذه الفرض يات لبن اء مع الم نظر ّي ة ح ول االنقس اميّة القبل ّي ة ودور
الصّلحاء فيھا.
لقد وجد أتباع ھذا المنھج في المثل العربي « :أنا ض ّد أخ ي ،أن ا وأخ ي ض ّد اب ن ع ّم ي ،أن ا وأخ ي واب ن
عمّي على الغريب» نموذجا النتظام األقسام القبليّة من األعلى إل ى األس فل وللتوازن ات القائم ة بينھ ا ف ي
ظ ّل غياب سلطة مركز ّي ة رادع ة ،وف ق ق انوني االنص ھار عن د وج ود خط ر خ ارجي واالنش طار عن دما
يدبّ الوھن إلى جسم القبيل ،فتتف ّكك إلى وحدات عديدة.
اعتبر جلنر أنّ المجتمع القبلي المدروس يتميّز ،فضالً عن خصوص يته االنقس اميّة ،بوج وده ف ي أط راف
المرك ز وھامش ه .وق د أطل ق علي ه ف ي المغ رب األقص ى ب الد ال ّس يبة )أو ال بالد ال ّس ائبة الت ي ال تنالھ ا
6

األحكام ال ّ
شرعيّة حسب عبارة الفقھاء( ،علما بأنّ ال ّدراسات العديدة التي أنجزھا بعض المستش رقين مث ل
«بول باسكون» والمغاربة دحضت ھذا الرأي.
وفي مقاربته لمسألة ال ّنسب داخ ل ھ ذا ال ّنس يج القبل ي ھرم ي ال ّتركي ب وللمق ّدس ،تو ّق ف عن د فاعل ّي ة دور
الصّلحاء وال ّ
شرفاء في ربط عالم القبائل بعالم اإلسالم الواس ع ذي المي ول الحض ريّة وف ي المحافظ ة عل ى
ال ّت وازن ،معتق داً أنّ العلم اء ّ
يمثل ون الظ اھرة الرّ س ميّة لإلس الم بالمدين ة ،فيم ا يك ون التص وّ ف الريف ي
والقبلي إسالما ً بديالً لفقه العلماء المتميّز بالجفاء والمحافظة.
واعتباراً أنّ قبائل األطلس الكبير ّ
تمثل في رأيه نموذجا ً مناسبا ً لدراسة القبيلة ،فق د تم ّي ز نظ ام ھ ذه القبائ ل
السّياسي واالجتماعي باإلنقساميّة ،إذ تتفرّ ع ك ّل قبيلة إل ى أقس ام ،وھ ي ب دورھا تنقس م إل ى ف روع جزئ ّي ة
وھكذا تتابع التفريعات وصوالً إلى األسرة .وانطالقا ً من المشاھدة العينية ومن تاريخ ابن خلدون ،تبيّن ل ه
أنّ ھذه البطون اختصّت برئاسة متج ّددة.
وإذ تتوسّط ّ
ص لحاء القي ام ب دور التحك يم
الزوايا بين المجاالت المجاورة وتنتصب عن د مفاص لھا ،يت ولّى ال ّ
بين القبائل .وھو دور فاعل مثلما تبيّنه المقابلة بين الرؤساء المشاكسين ال ذين يتولّ ون المنص ب لم ّدة س نة
ص لحاء إل ى االنتس اب إل ى
ص لحاء المس المين ال ذين يحظ ون بكاريزم ا بكيف ّي ة متواص لة .وق د س عى ال ّ
وال ّ
ظاھرة ال ّ
شرف ،وذلك في مواجھة العلماء بالمدينة واحتقارھم لھم.
واقترن ت س لطة ال ولي بطق وس عدي دة مث ل ال رّ قص واألس اطير والكرام ات وال ّنس ب ،إذ تلتق ي ك ّل قبائ ل
األطلس المتوسّط عند الج ّد األسطوري والمؤ ّس س لھ ا ،وھ و س يدي س عيد أحنص ال ،وتخض ع لروزنام ة
ّ
تتمثل في زيارة أضرحة األولياء ومزاراتھم ،وھي أماكن ال يجوز ال ّتنازع قربھا.
موسمي ّة
سابقة
 -3نقد المقاربات ال ّ
ب دھي الق ول إنّ حرك ة اس تقال ل ال ّ
ش عوب العرب ّي ة بع د نھاي ة الح رب العالم ّي ة الثاني ة ق د س اعدت عل ى
للظاھرة القبليّة في عالقة مع السّلطة ّ
بلورة رؤية جديدة ّ
والثقافة .فقد دعا «جورج بالنديي» الذي ق ام بنق د
النظريات الكولونيالية إلى «علم االجتماع االستقاللي» ،في مقابلة مع االس تعماري .كم ا أثم رت رؤي ة
جاك بارك للقبيلة في إنجاز الب احثين م ن بل دان المغ رب ع ّدة بح وث أكاديم ّي ة تع الج قض يّة عالق ة القبيل ة
بالسّلطة ،من بينھا مجمل تاريخ المغرب لعبد ﷲ العروي وأطروح ة الم ؤرّ خ مح ّم د قبل ي ح ول المجتم ع
وال ّس لطة وال ّدين ب المغرب األقص ى ،حي ث أض حت المعادل ة ثالث ّي ة ،غي ر بعي دة ع ن اھتم ام علم اء
األنثروبولوجيا.
وعل ى ض وء تط وّ ر ال ّدراس ات ال ّتاريخ ّي ة واألنثروبولوج ّي ة ،أض حى الب احثون ق ادرين عل ى بل ورة رؤي ة
موض وعيّة للمس ألة .ول ئن ل م ينك ر ج ّل الب احثين ج دوى تحلي ل بع ض الجوان ب م ن المجتم ع القبل ي ف ي
عالقته مع الثقاف ة وال دين ،ف إنّ النظري ة االنقس اميّة تعرّ ض ت إل ى نق د م ن قب ل عدي د الب احثين مث ل ج اك
بارك وعبد ﷲ حم ودي وعب د ﷲ الع روي وليلي ا ب ن س الم وغي رھم كثي ر .فق د أبان ت ع ن محدود ّي ة ھ ذه
المقارب ة واختزالھ ا للحقيق ة ،أل ّنھ ا تر ّك ز عل ى الوص ف دون البح ث ع ن ج ذور ا ّ
لظ اھرة وع ن حراكھ ا
وتطوّ رھا من حقبة إلى أخرى.
درس جلن ر ص لحاء األطل س ،منطلق ا ً م ن اإلش كاليّة ال ّتالي ة  :كي ف تس تطيع قبائ ل األطل س الع يش
واالس تمرار ف ي المحافظ ة عل ى ال ّنظ ام ف ي ظ ّل غي اب س لطة مركز ّي ة ؟ واعتق د أنّ اإلجاب ة ع ن ھ ذا
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الس ؤال تكم ن ف ي طبيع ة القبائ ل اإلنقس اميّة وف ي دور ال ّ
ش رفاء واألولي اء ف ي المحافظ ة عل ى ال ّتوازن ات
االجتماعيّة داخلھا ،مفرّ قا بين دور ال ّ
شرفاء والمتصوّ فة في القبيلة وبين دور العلماء في المدينة ،وھو ما
ص لحاء المتص وّ فة م ن
يعني ضعف مكانة الصّلحاء في المجتمع الحضري .وقد أخرج ت ھ ذه ال ّنظر ّي ة ال ّ
ال ّتركيبة االجتماعيّة ،معتبرة إيّاھم عنصراً محايداً غير مندمج في منظومة اجتماع ّي ة وسياس يّة معيّن ة ،إذ
أنّ دورھ م األساس ي ھ و المحافظ ة عل ى ن وع م ن ال ّت وازن ب ين مختل ف الق وى االجتماع ّي ة وال ّتحك يم
والمصالحة بينھا والسّھر على األمن ،وذلك في ظ ّل غياب سلطة مركزيّة.
ص لحاء مقت رنين ب البوادي وغي ر منتم ين إل ى فئ ة اجتماع ّي ة أو معني ين بص راعات
والحقيقة أنّ اعتب ار ال ّ
اجتماعيّةّ ،
ممثلين بذلك السّلم والحياد ،ھو ق ول ين أى ع ن الحق ائق ال ّتاريخ ّي ة الحاص لة ف ي مش رق ال بالد
العربيّة ومغربھا ،إذ كثيراً م ا تح ّدثنا المص ادر ع ن ص لحاء مح اربين للغ زو الخ ارجي أو منخ رطين ف ي
نزاعات داخليّة ،ومنتمين إلى تك ّتالت وتحالفات ،مدافعين عن مصالحھم االقتصاد ّية واالجتماعيّة ،س اعين
إلى كسب مزيد من األنصار عن طريق االستحواذ عل ى العق ارات ،إقطاع ا ً وتحبيس ا ً وتمليك ا ً .لق د بيّن ت
ك أنّ ال وليّ ج زء م ن البن اء االجتم اعي القبل ي
المقارب ة ال ّتاريخ ّي ة األنثروبولوج ّي ة بم ا ال ي دعو إل ى الش ّ
منخرط كليّا في مشاغل القبيلة.
ثالثا ً :في سبيل مقاربة تاريخ ّية ـ أنثروبولوج ّية
والولي والفقيه
1ـ القبيلة
ّ
ر ّك زت ال ّدراس ات اإلتنولوج ّي ة وال ّتاريخ ّي ة التقليد ّي ة عل ى ّ
الثنائي ات المب ّس طة للت اريخ العرب ي عموم ا ً
ّ
فتحدثت ع ن البرب ر والع رب ،واإلباض يّة والس ّنة والب دو والحض ر والع رف والفق ه
والمغربي خصوصا ً،
وغيرھ ا .ول ئن نج د ص دى ألفك ار ھ ذه المدرس ة ف ي كتاب ات فل يكس ق وتيي وج ورج مارس ي وروب ار
برنشفيك وأندري لويس وغيرھم ،ف إنّ المدرس ة االنقس اميّة أع ادت ھ ذا ّ
الط رح ،مس تدلّة علي ه بم ا يظھ ر
من نزاع وقتي وظرفي ب ين القبائ ل ح ول المن اطق الرّ عو ّي ة ،وذل ك بص رف ال ّنظ ر ع ن كونھ ا زنات ّي ة أو
ھالل ّي ة .وس نحاول اإلبان ة ع ن حقيق ة العالق ة ب ين ال ّدين والقبيل ة ،ومناقش ة ّ
الطروح ات ال ّس ابقة ،وذل ك
باالنطالق من عيّنات تاريخيّة وأنتروبولوجيّة تخصّ المجال المغربي.
ـ مث ال جن وب إفريق ّي ة :س عى ولي ام ب رات إل ى س حب النظر ّي ة االنقس اميّة عل ى ال ّت اريخ المحلّ ي بجن وب
إفريقيّة ،ذاھبا ً بعيداً ف ي تأوي ل بع ض اإلش ارات المص دريّة ح ول ال ّتوازن ات القبل ّي ة ،إذ ك ان ھ ذا المج ال
مق ّس ما ً ب ين بطن ين مت وازنين م ن قبيل ة د ّب اب  :المحامي د الممت ّد مج الھم ب ين جن وب ق ابس وجب ل نفوس ة
والجواري ال ّنازلين بين جبل نفوسة وزوارة .جاء في ال ّتجاني « :ورئاسة الو ّ
شاحيين اآلن محصورة في
قبيلتي الجواري والمحاميد ،وما عدا ھاتين القبيلتين من بن ي و ّ
ش اح ،ك العمور والجواوب ة يض اف إليھم ا،
وھم ا قبيلت ان متكافئت ان ف ي الع دد والق وّ ة ،فمھم ا نق ص م ن أح دھما ف ارس بم وت أو غي ره ،نق ص م ن
األخرى نظيره».8
وفضالً عن كون قبائل دبّاب ھي قبائل مخزنيّة ،ليست مس تقلّة ع ن ال ّس لطة المركز ّي ة ،ف إنّ ◌ّ الت وازن
الحاصل بين القسمين ليس مر ّده توازن آلي ،مثلما ذھب إل ى ذل ك ولي ام ب رات ،بق در م ا يف ّس ر بت ّ
دخل
السّلطة الحفصيّة بتونس لالستفادة من ال ّتنافس بين ّ
الطرفين ،وھي سياسة ا ّتبعتھا مع قبائ ل الّكع وب ف ي

8

 -ال ّتجاني ،رحلة ،ص .118

8

وسط إفريقيّة حيث كانت تعتمد تارة على أوالد أبي الليل وأخرى على أوالد مھلھل .وھو ما ك ان حاص الً
بشكل شابه في ال ّدولة األمويّة التي راوحت بين االعتماد على القيسيّة واليمانيّة.9
أمّا ما أشار إليه من تعارض بين البربر والعرب ،متجسّد في تبع ّية القبائل البربريّة لبن ي د ّب اب ،ألنّ ھ ذه
األخيرة تو ّفر لھا الحماية مقابل جباية تأخذھا منھا ،وعل ى ح ّد ق ول ال ّتج اني « :تجبيھ ا وتحميھ ا» ،ف إنّ
السياق ال ّتاريخي يبيّن أن بني دبّاب تخصّصوا في جباية األوطان لصالح المخزن الحفصي ،مقابل قيامھ ا
بدور الخفارة والحماية .وبال ّتالي فإنّ العالق ة ثالث ّي ة وليس ت ثنائ ّي ة ب ين مجم وعتين م ن القبائ ل .زد عل ى
ذلك ،لم يكن مر ّد التحالفات بين ھذه الفعاليات االجتماعيّة االنتماء المذھبي )اإلباض ي بالنس بة إل ى البرب ر
والس ّني بالنس بة إل ى الع رب( وال العرق ي )برب ر ـ ع رب( بق در م ا ت تح ّكم فيھ ا العالق ات االقتص اديّة
واالجتماعيّة القائمة بين الرّ ع اة و ش به المس تقرّ ين ف ي الق رى الجبل ّي ة .ول ذا تح ّدث ال ّتج اني ع ن محالف ة
ب ين ع رب المحامي د وبرب ر ورغ ّم ة ،فيم ا ل ّم ح إل ى تن افس ق ائم ب ين قس مين م ن قبيل ة دب اب العرب ّي ة :
ّ
المتمث ل ف ي
المحاميد والجواري .وفي ھذا اإلطار ،يمكن أن نفھم كذلك ال ّت وازن ب ين المحامي د والج واري
تعادل النمو ّالس ّكاني وعدد المقاتلة لكال الطرفين.
وبال ّتالي ،ال يمكن أن تكون ھذه القبائل خاضعة ألنموذج المقاربة اإلنقساميّة ،طالما ظلّ ت ال ّتوازن ات ب ين
قبائل جنوب إفريقيّة ظاھرة متطوّ رة في عالقة مع ال ّس لطة المركز ّي ة وم ع العوام ل االقتص اديّة المختلف ة،
وذلك منذ العصر القديم .ومن المعروف أن ُبعد ھذه القبائل عن المركز ال يعني ضرورة أ ّنھ ا ف ي من أى
عن التطوّ رات السّياسيّة الحاصلة ببالد إفريقيّة.
ـ مث ال م ن المغ رب األقص ى :لق د حص ل تط ابق ف ي جن وب المغ رب األقص ى ب ين القبائ ل والطوائ ف
ص وفيّة .فق د حض ر اب ن القنف ذ اجتماع ا ً لھ ذه ّ
ّ
الطوائ ف س نة 769ھ ـ1367/م
ال ّدينيّة
المتمثلة في الط رق ال ّ
على ساحل المحيط شمال إقليم د ّكالة ،و ذكر ال ّتماھي ب ين االنتم اءات القبل ّي ة وال ّتنظيم ات الطرق ّي ة ،فكت ب
يقول« :سألت عن جمل ة ّ
ص الحين كم ا
الطوائ ف الت ي ھ ي ب المغرب األقص ى ف ي األراض ي الت ي تنب ت ال ّ
تنب ت الك أل ،فوج دتھا متع ّددة باعتب ار تع ّدد األش ياخ ،وأق رب م ا ترج ع إلي ه س ّتة» ،وھ ي الش عيبيون
والصّنھاجيون والماجريون والحجّ اج والحاحيون والغماتيون .10
ص وفي
أمّا عن العالقة بين الصّلحاء والفقھاء ،فإ ّنھا لم تكن مجرّ د عالق ة تناقض يّة ،طالم ا انتم ى الت ّي ار ال ّ
ال ّ
شعبي السّائد إلى مذھب أھل الس ّنة ،ووجد فقھاء متصوّ فة ومتصوّ فة متف ّقھين .ولم تك ن ك ذلك متجانس ة،
إ ّنما تميّزت بال ّتدرّ ج والتقاطع .وھو ما يبيّنه تع ّدد ال ّتصنيفات ألھل العلم والمنتسبين إلى الصلح والمرابطة
:علماء ّ
الظاھر وعلماء والباطن ،أومن على مذھب الس ّنة وآخرون على طريق ة عل م الك الم وص نف ثال ث
على طريق الفلسفة ،وفي تصنيف ثالث  :أصحاب الحديث والفقھاء والصوفية .11
والحصيلة يبيّن ھذا المثال التناظر الحاصل بين الطرقيّة ال ّناشئة والبنية القبليّة من جھة ،ودور ھ ذا الفك ر
الصوفي في تجمّع القبائل والتقاءھا في مجال واحد ،دون إشارة المصدر المذكور إلى ثنائيات قبليّة.
2ـ «توبة األعراب» أو ّ
الزاوية واحتضارالقبيلة

‐ W. Brett, « Arabs, Berbers and Holymen », Cahiers de Tunisie, 1981,pp. 533‐559.
ال ّتجاني ،رحلة ،ص 212ـ217،178ـ.188
 ‐10ابن القنفذ ،أنس الفقير ،ص 63ـ.66
 -11البرزلي ،جامع مسائل األحكام .راجع كتابنا  ،المدينة والبادية ،ج ،2ص .746
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م ن الب يّن أن تف اقم ظ اھرة األولي اء ومؤسّس ة الزاوي ة أو الخانق اه ف ي المش رق والمغ رب ق د قام ت عل ى
أنقاض العصبيّة القبليّة وال ّدعوة ال ّدينيّة في اآلن نفسه ،إذ ع وّ ض التض امن العض وي القبل ي ب آخر يحي ل
الطرق ي .لق د انطلقن ا م ن مج ال إفريق ّي ة واعتم دنا عل ى ق رائن جدي دة ف ي دراس ة ّ
على االنتماء ّ
الظ اھرة
القبليّة في العصر الحفص ي )الق رن  7ـ 10ھ ـ  13 /ـ 16م( .فق د قام ت ّ
الزاوي ة الرّ يف ّي ة الت ي ك ان عل ى
رأس ھا ص الح ب أدوار عدي دة ،منھ ا ت وطين القبائ ل الض عيفة الفاق دة لعص بيتھا وإدماجھ ا ف ي المنظوم ة
ص لحاء
االجتماعيّة السّائدة ،وھو ما أطلق عليه بتوبة المحاربين واألعراب .لقد ك ان ال ّتم اھي قوي ا ً ب ين ال ّ
ّ
والزرّ اع ة ب بالد المغ رب عص ر ذاك ،وھ و م ا يس وّ غ ش رعيّة ال ّتس مية الت ي اقترحناھ ا ف ي ش أنھم
«الصّلحاءـ المزارعين».12
ولدينا أمثلة عديدة في ھذا الشأن .فقد كان أبو يوسف يعق وب ال ّدھماني المنتم ي إل ى قبيل ة دھم ان العرب ّي ة
ال ّنازل ة ح ول القي روان أنموذج ا للف ارس الب دوي ف ي بداي ة أم ره .ول د نح و س نة 551ھ ـ  1156/م ،ونش أ
بالبادي ة ودرس بھ ا وتعلّ م الفروس يّة واللّب اس الحس ن والمنازل ة ف ي المي دان .وق د كان ت ل ه مش اركة ف ي
التص ّدي للغزو البح ري عل ى مدين ة المھد ّي ة ب ين س نتي  570و575ھ ـ  1175 /ـ1180م .لك نّ عوام ل
عديدة ساعدت على تحوّ له إل ى تائ ب و متص وّ ف .فق د درس مب ادئ الفق ه ب القيروان ،وذل ك قب ل أن ينتق ل
إلى بجاية حيث أخذ عن أبي مدين ش عيب أس س التص وّ ف الم الكي .ث ّم انتق ل إل ى مص ر لتعمي ق معارف ه.
وعند عودته ،استقرّ بالقيروان ،معتمداً التصوّ ف وسيلة لتوب ة الب دو« ،فھ دى ﷲ عل ى يدي ه أمم ا ً كثي رة
من األعراب والبوادي».
ّ
بالزاوي ة
وھكذا أضحى على رأس قائمة من أبناء القبائل العرب ّي ة الت ي عوّ ض ت ال ّس يف ب القلم ،والف رس
والخيمة بالمنزل ومشيخة القبيلة بمشيخة المتصوّ فة .وتبيّن أنسابھم )جميل ب ن ثغ ر الحبيب ي ويعق وب ب ن
خليفة ال ّدھماني المتو ّفى سنة  669ھـ1270 /م وغيث الحكيم ي المت وفى س نة 685ھ ـ 1286/م وميم ون
بن كرفاح اللوائلي( أ ّنھم ينحدرون من بطون وقبائل عربيّة فاقدة لعصبيّتھا القبليّة.13
فقد كان أبو رحمة غيث الحكيمي من فرس ان الب دو ،ث ّم حص ل المنع رج ف ي حيات ه بانخراط ه ف ي إح دى
زواي ا القي روان .ول م يك ن ھ ذا االختي ار األس وأ ،طالم ا تم ّك ن بفع ل ظھي ر س لطاني م ن الحص ول عل ى
أراض شاس عة )ھناش ير( وت وارث أبن اؤه ھ ذا اإلقط اع مس تفيدين م ن ريع ه ع ن طري ق الك راء وأخ ذ
ضرائب الحكر والعشر من المزارعين .وبھذا لم يعد انتم اء الحكيم ي لقبيلت ه ھ و المح ّدد ف ي نم ط عيش ه
بقدر ما كان ارتباطه بالمخزن الحفصي و سعيه لكسب رضائه .وفعال ،ظلّ ت ھ ذه ّ
الث روة متوارث ة لعقب ه
أكثر من قرنين.
وإجماالً ،ساعد إقطاع ھذه األراضي للمتصوّ فة على اس تقرار المجموع ات القبيل ة المف ّق رة وعل ى تحويلھ ا
ت دريجيّا م ن نم ط الع يش الق ائم عل ى الغ زو إل ى االش تغال ّ
بالزراع ة .وم ن المالح ظ أنّ ھ ذه اإلقطاع ات
منحت لھم ال بصفتھم صلحاء فحسب ،إ ّنما لكونھم يمتلك ون الرئاس ة ف ي بن ي حك يم وبن ي ري اح وبن ي
وائل وغيرھا ،ولھم نفوذ فعلي على المجموعات البدويّة التي شرعت في االس تقرار ف ي أرب اض ح ول
مدينة القيروان.

 ‐12المغيّبون في تاريخ تونس االجتماعي ،تـأليف جماعي ،تونس ،بيت الحكمة1999 ،م ،ص 311ـ.372
 ‐13ابن ناجي ،معالم اإليمان في معرفة علماء القيروان ،ج ،3ص  ،264ج  ،4ص .118 ،106 ،34
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وتواص ل «اس تتابة» الب وادي وإخض اعھم لل ّنم وذج ال ّس لطاني ف ي الق رن الم والي ،وك ان للمنح درين م ن
أص ول قبل ّي ة مث ل أب ي الحس ن عل ي العبي دلي المت وفى س نة 748ھ ـ 1347/م ،دور ھ ا ّم باعتب ار ّ
الزاوي ة
مؤ ّسس ة قريب ة م ن الس لطة المركز ّي ة )المخ زن( ،اعتم دت إلخض اع القبيل ة .غي ر أنّ العبي دلي ال ذي ل م
يتم ّكن من التخلّي عن جفاء أھل البدو وتصلّبھم ،ظ ّل ش ديد االرتب اط بأص وله القبل ّي ة ،وھ و مق يم بمدين ة
القيروان.
الزغبي المنحدر من زغبة الھالليّة وال ّنازل ببل د العل ويين ق رب القي روان نموذج ا ً
ويع ّد أبو يوسف يعقوب ّ
الزاوي ة .فق د ك ان مؤسّس ا ً لزاوي ة وف ي اآلن نفس ه قاض يا ً
أكثر تطوّ راً الندماج البدو عن طريق مؤسّس ة ّ
بالقيروان أوّ الً ثم قاضيا للجماعة بمدينة تونس .وفي ك ّل األحوال كان حامي ا ً للق رى م ن تع ديات الب دو،
في حقبة ُع ّدت اآلفات األربعة ھي « :ال ّ
شمس والجراد والبرد والعرب )بمعنى األعراب(».14
بدأ الصّلحاء وأصحاب ّ
الزوايا يتسرّ بون إل ى نج وع الب دو ف ي كام ل المج ال المغ اربي ،باس تثناء األقلّي ات
اإلباض يّة بجن وب إفريق ّي ة ،وذل ك ف ي م وازاة م ع عمل ّي ة اس تتابتھم .وم ن ال ّنم اذج عل ى قي ام دع وة فاق دة
لعصب ّية قويّة ما حصل مع قاسم بن مرا ،المنحدر حسب ابن خلدون إلى قبيل ة الكع وب بوس ط إفريق ّي ة.
أخ ذ ع ن ش يخه يوس ف ال ّدھماني )ت 621ھ ـ 1224 /ھ ـ( .وعن د رجوع ه إل ى أھل ه ،اس تنكر ح رابتھم
وضعف معتقدھم وسعى إلى تكوين مجموعة من المرابطين حوله .لكن مشائخ البدو رفضوا ھذه الحركة
باعتبارھا خروجا عن الجماعة القبليّة ،مثلما نظرت إليھا ال ّس لطة المخزن ّي ة بع ين الرّ يب ة وحاربتھ ا .و ل ّم ا
قتل قاسم ،وخلفه ابنه سنة 706ھـ 1306 /م ،لم يطالب بثأره إالّ قسم من قبيلة الكعوب )أوالد مھلھل(.15
ص لحاء
وتأتي ھذه األمثلة شاھدا على ض عف االنتم اء القبل ي لھ ؤالء األعي ان ،بع د أن أض حوا م ن ب ين ال ّ
الم الكين ل ألرض ،أش به م ا يك ون باإلقط اعيين ،وعل ى م دى إن دماجھم ف ي الحي اة اليوم ّي ة زم ن ال ّس لم
والح رب ،وذل ك عل ى خ الف م ا ي ذھب إلي ه أص حاب المقارب ة االنقس اميّة .وق د س اعد إقط اع ھ ذه
األراضي على استقرار المجموعات البدويّة في بني حك يم وري اح ووائ ل وغيرھ ا وتحوّ لھ ا ت دريجيّا م ن
نمط اإلنتاج القائم على الغزو إلى االشتغال ّ
بالزراعة.
وظھرت في نفس تلك الحقبة حركة ثاني ة مش ابھة ب بالد ال ّزاب ،ق رب بس كرة ،تزعّمھ ا س عادة الرّ ي احي،
ال ذي تعلّ م بت ازا ث ّم ع اد محتس با ،فلق ي أتباع ا ً كثي رين أطلق ت عل يھم تس مية «الس نيّة» .وق اموا م رابطين
قط اع ّ
لمحارب ة ّ
الط رق واللّصوص.واس تطاعت ھ ذه الحرك ة أن تؤ ّس س زاوي ة بطولق ة أض حت منطلق ا
للسّيطرة على بالد ّ
الزاب .لكنّ ھذه الحركة فشلت في ال ّنھاية ،لع دم انقي اد القبي ل الرّ ي احي ورفض ه لھ ذه
التحوّ الت ّ
الثقافيّة.16
وفي ك ّل األحوال ،يحظى الولي بمنافع شتى من إقطاعات وأراض محبّسة ،وھو ما يساعده كس ب أنص ار
وكاريزما وإحاطته بھالة من الكرامات التي تساعد على إخضاع المتر ّددين والرّ افضين .وبال ّتالي ل م يك ن
ال وليّ ف وق المنظوم ة القائم ة ،إ ّنم ا منغمس ا ف ي ھياكلھ ا انغماس ه ف ي الموائ د الواف دة عل ى ّ
الزاوي ة
والمجمّع ة ألنص اره ف ي طق وس قديم ة يطل ق عليھ ا ب بالد المغ رب «ال ّزردة» ،يكتنفھ ا إنش اد ورق ص
)«الحضرة»(.

 ‐14ابن ناجي ،ن م ،ج  ،4ص « :169 ،166كان يذبّ عن ال ّناس في زروعھم وغيرھا ،مسموع الكالم عند عرب إفريقيّة وغيرھا».
 ‐15ابن خلدون ،تاريخ ،ج  ،6ص 160ـ.162
 -16ابن خلدون ،ن م  ،ج  ،6ص 81ـ.85
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ص لة ،تر ّك زت ّ
الزواي ا بإفريق ّي ة والمغ رب ف ي ج ّل المج االت ،ف ي إط ار ش بكة م ن ال والءات
وف ي المح ّ
الھرم ّي ة المترابط ة فيم ا بينھ ا ،س واء أكان ت ف ي المدين ة أم ف ي البادي ة .وھ و م ا أدى إل ى ب روز تك ّتالت
اجتماعية وطرقيّة قائمة في ظ ّل ّ
الزاوية ،وذلك على حساب عالقات المش يخة والرئاس ة وعص ب القبيل ة
الذي بدأ في ال ّتالشي.17
3ـ إرث القبيلة ومعتقداتھا
لقد بي ّنا سابقا ً أنّ ال ّدعوة ال ّدينيّة ،سواء أكانت في مرحلة الحركة أم قيام ال ّدولة أوفي مرحل ة ض عف القبيل ة
وتالشي ھياكلھا ،أمر طارئ على القبيلة من الحاض رة ف ي الغال ب األع ّم .ول م يحص ل أن ظھ رت أفك ار
دين ّي ة مس تج ّدة ف ي القبيل ة ث ّم انتقل ت إل ى المدين ة .والحقيق ة يتم ّي ز المعتق د ل دى المجتم ع القبل ي بالبس اطة
وبتر ّسخ التقالي د والع ادات في ه .ويمك ن أن ننطل ق م ن المج ال المغرب ي ف ي آخ ر العص ر الوس يط لنب يّن
ذلك.
ول ّم ا قام ت ّ
الزاوي ة عل ى أنق اض خيم ة ش يخ القبيل ة ،ف إنّ أبن اء القبيل ة ال يستس يغون كثي راً مث ل ھ ذه
المؤسّس ات الواف دة عل يھم م ن المدين ة ،والت ي عوّ ض ت خيم ة ال وبر ببن اء الم در .ول م تك ن كاريزم ا
«الصّلحاء المرابطين» تنطلي على ھؤالء البدو الذين ال يتر ّددون في اإلغ ارة عل يھم ومص ادرة ماش يتھم
وزروعھم.18
ومثلما سعى البدوي إلى بسط نفوذه على المرابطين والمزارعين عموما ً ،فإنّ نظرته إلى المق ّدس تباينت
مع الحضريّ  .وحادثة ھ ّداج الكعبي بجامع ا ّ
ص دد :فق د
لزيتون ة س نة 705ھ ـ 1305/م ش ھيرة ف ي ھ ذا ال ّ
دخل المسجد الجامع بخ ّفيه ،ولمّا نھاه ال ّناس عن ذلك ،أجابھم بأ ّنه دخل بھا مجلس السّلطان.19
كما تبدو ظاھرة التديّن لدى البدوي مختلفة عمّا ھي عليه في المدينة ،إذ لم يكن منزل القبيل ة مالئم ا ألداء
ص وم ،فق د
صالة الجماعة ،كما أنّ ثقافة البادية ال تساعد على وجود أئ ّم ة م ن بي نھم .أ ّم ا ف ي خص وص ال ّ
ش ابي قبيل ة ّ
ص حراء« ،فوج دھم يفط رون رمض ان ول يس لھ م م ن اإلس الم إالّ
زار عرف ة ال ّ
الط رود بال ّ
االسم».20
ولئن تميّز البدوي بقلّة حرصه على ممارسة الطقوس ال ّدينيّة ،فإنّ ال ّتقاليد الرّ اسخة تتح ّكم في ج ّل أعمال ه.
فق د ك ان الف ريض بجن وب إفريق ّي ة بمثاب ة المفت ي ال ذي يرجع ون إلي ه إلص دار األحك ام .وك ان للمحامي د
فريض ال يرجع في أحكامه إلى شيء من حكم ال ّ
ش رع ،حس ب عب ارة ال ـ ّتجاني .كم ا ك ان لھ م ك اھن م ن
الع رب ،أس ود اللّ ون ،ا ّدع وا ص دقه ورووا عن ه حكاي ات عدي دة وش عرا ي تكھّن في ه بالمس تقبل ،لك ن أح د
علماء المدينة وھو صاحب الرّ حلة ،اعتبر األمر ھراء ال طائل من ورائه.21
وتتع ّدد أشكال التديّن لدى القبائل البدويّة وشبه المستقرّ ة ،مثل قبائل زناتة اإلباضيّة بجن وب إفريق ّي ة .ول ئن
تغيب في ھذه المجاالت قباب األولياء والصّلحاء ،فإ ّنھا تح ّل مكانھا زيارة الصّخور والمش اھد والم زارات
والغيران ،وھي من راسب المعتقدات السّابقة لإلس الم .فق د ذك ر ف ي «تس مية مش اھد الجب ل» )وھ و جب ل
 ‐17راجع حول ھذا الفصل كتابنا:المدينة والبادية بإفريقيّة في العصر الحفصي ،ج ،2ص  735ـ.772
 ‐18ابن ناجي ،شرح الرّ سالة ،مخطوط ،ج ،2ص  209ب.
ّ ‐19
الزركشي ،تاريخ الدّولتين ،ص  .56ابن خلدون ،تاريخ ،ج ،6ص  .715الونشريسي ،المعيار المغرب ،ج  ،1ص .22
 -20على الشابي ،عرفة الشابي ،تونس1982م ،ص .77
 -21ال ّتجاني ،رحلة ،ص .197 ،189 ،188
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نفوس ة( غي ران للتع ّب د ومش اھد ومص ليات عدي دة )مث ل ف وق الص خرة ومص لى ت زروت بمعن ى الص فاة
الصغيرة وصخرة الوادي ...إلخ(.22
بالظاھرات ّ
وكان للبدو عناية فائقة ّ
الطبيعيّة ،مثل ال ّنجوم التي قادتھم في حلّھم وترحالھم ،حتى خصّص وا
لھا حيّزا ھامّا في تراثھم ،متفائلين بالبعض منھا ومتطيّرين من أخرى .فك انوا يقول ون ف ي بداي ة ظھ ور
سھيل عند الفجر في السّابع من شھر سبتمبر« :إذا طلع سھيل ،برد اللّيل ،وخيف ال ّسيل ،وامتنع القي ل».
وھو مثل يبرز فترة انتقاليّة بين جفاف الصّيف وحرارت ه وب ين ب رودة ال ّ
ش تاء وس يوله ،وذل ك ع ن طري ق
الطبيعيّة م ن فص ول وأح وال ّ
الظواھر ّ
استغالل حركة ال ّنجوم لتفسير ّ
الطق س وغي ره .وت ّتض ح م ن خ الل
ھذه الصّورة العالقة ال ّتكامليّة بين األرض والسّماء ،فالعالم كلّه مغل ق ف ي ذات ه ،ل يس ب ين الج زء ال ّس فلي
ّ
والمتمثلة في عدم
والعلوي انفصال ،وھو ما يتساوق مع الرّ ؤية الفلسفيّة للكون لدى ال ّتوحيدي وابن سينا
الفص ل ب ين الع الم ال ّس فلي والع الم الف وقي .عل ى أن ّذل ك ل يس نت اج رؤي ة فلس ف ّية متكامل ة ،إ ّنم ا نتيج ة
المالحظة ال ّدقيقة للتحوّ الت ّ
الطبيعيّة ،ح ّتى أ ّنه أصبح قادراً على استكناه أغوارھا وكشف أسرارھا .فش ّدة
ارتباطه با ّ
لطبيعة وانصھاره فيھا قرّ به إلى كنھھا وجعله يدرك عمقھا وحقيقتھا إدراكا ً حسّيا ووجدانيّا.
ومن أمثلة البدو األخرى عن نجم سھيل « :إذا طلعت الجبھة ،تحانت الولھة ،وتنازعت السّفھة وقلّت في
األرض الرّ فھ ة» .23ويعن ي أنّ ال ّس فھاء تكث ر اإلح ن بي نھم عن دما يس وء ح الھم االقتص ادي ف ي فص ل
ض رع إالّ ع ن أحمال ه ،وال يبق ى م ن مخ زون الحب وب إال ّ
الخريف ،حي ث تق ّل م وارد الع يش ،فيج فّ ال ّ
فضلة ،ال يستقيم بھا العيش.
عل ى أنّ ھ ذا الجھ ل بال ّتش ريعات والبس اطة ف ي المعتق د واقتران ه بق وانين ّ
الطبيع ة ال يتن اقض م ع ال ّنزع ة
ال ّدينيّة التطھّريّة التي يمكن أن تطف و ف ي بع ض ب ؤر البادي ة .ول ئن اعتق د جلن ر أنّ ھ ذه ال ّنزع ة التطھّر ّي ة
ص حراويّة مج رّ د أس طورة 24 ،ف إنّ انتش ار المالك ّي ة ل دى قبائ ل ص نھاجة اللّث ام حص ل بكيف ّي ة ص ارمة
ال ّ
ومتق ّ
شفة ،أقرب ما تكون إلى التطھّر.
خاتمة:
ف ي ظ ّل تط وّ ر المقارب ات االنتنولوج ّي ة واألنتروبولوج ّي ة لدراس ة جدل ّي ة القبيل ة وال دين ،تب دو
األنثروبولوجي ا ال ّتاريخ ّي ة الت ي ت راوح ب ين المعاين ة والتسلس ل الت اريخي ّ
للظ اھرات االجتماع ّي ة ،أكث ر
استعداداً لمالمسة الحقيقة في ھذا الشأن.
ولع ّل الحديث عن دين بدوي وآخر حضري مقولة محمّلة بشحنة من ال ّتناقض ات ف ي جوھرھ ا ،ش أنھا ف ي
شيعة والس ّنة وغيرھا .فاالختالف الحاصل ب ين ّ
ذلك شأن الفصل بين إسالم ال ّ
الثق افتين ال يب رّ ر الح ديث
عن عالمين مختلفين ومتقاطعين .فھي بدورھا رؤية انقساميّة تتجاھل القاسم المشترك لك ّل ھ ذه ال ّتنويع ات
والعالق ة المتين ة الحاص لة ب ين المدين ة وباديتھ ا ف ي ال ّت اريخ العرب ي عموم ا والمغرب ي خصوص ا .فق د
انطلقت ظاھرة ّ
الزوايا والصّلحاء مثال من المدينة قبل أن تكتسح البوادي والقبائل ،وذلك في إطار شبكة
من العالقات التي ت ربط فق راء القبائ ل بالم دن .ول ذا يعس ر دراس ة ھ ذه ال ّس يرورة االجتماع ّي ة ّ
والثقاف ّي ة
في انفصال أو في تقابل مع عالم الحضر.
 -22انظر ،الشماخي ،سير ،المقدّمة.
ّ
ّ
 23نفسه ،ص 59ـ .64وما زال البدو بجنوب إفريقيّة يردّدون« :نوّ سھيل/جابك من الليل ..ونوّ المرزم  /جاءه متحزم )وھي من نجوم المطر(».
 ‐24جلنر ،مجتمع مسلم ،ص .169
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دﻳﻧﺎﻣﻳﺎت اﻟﺗﻼؤم واﻟﺗﻧﺎﻓُر
اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ واﻟدوﻟﺔ:
ُ

ﻓﻳﻠﻳب ﻛﺎرﻝ ﺳﺎﻟزﻣﺎن

اﻟﻣﻌﺎﺻر؟ َأو
ﻛﻳف ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻘﻳﻳم دور اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻘََﺑﻠﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ُ
ٍ
ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ
دور أو
ٌ
ﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﻼﺋم اﻟﻘوﻝ إﻧﻬﺎ ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔً ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻬﺎ ٌ
اﻟﻳوم
اﻟﻣﻌﺎﺻرة؟ ﻓﻔﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرق أوﺳطﻳﺔ ُ
َ

ﻣؤﺳﺳﺎت
وﺟﻳوش وأﺣزاب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣﺣﺎﻛم و ُﺷرطﺔ..إﻟﺦ .وﻣﺎ داﻣت اﻟﺑﻠدان اﻟﺷرق
ٌ
ٌ
ﺗﻛون اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﻌﺷﺎﺋر ذات ﺗﺄﺛﻳر ﺿﺋﻳﻝ أو ﺑدون
أوﺳطﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ،ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ أن
َ
ٍ
أن اﻟﺗﻛوﻳﻧﺎت اﻟﻌﺷﺎﺋرﻳﺔ ﻣﺎ ﺗ ازﻝ داﺧﻠﺔً ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗﺄﺛﻳرْ .
ﻧﻌﻠم ّ
ﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻧﺣن ُ
ٍ
اﻟﻣو ِازﻧﺔ» ،واﻟﺗﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرق أوﺳطﻳﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑـ« :اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ُ

أن
ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺣﻳوات اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻌددة .وﻗد
ُ
ذﻫﺑت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ ّ
اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻘََﺑﻠﻳﺔ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻛﺑﻳرة اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟدوﻝ .ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرق
أوﺳطﻳﺔ ﻟﻳﺳت «ﻋﺻرﻳﺔً» ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ذﻟك ﻟدى اﻷوروﺑﻳﻳن واﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن؛ وﻣﺎ

ﻋرض ذﻟك واﺧﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
ﺗزاﻝ روﺣﻳﺔ أو ﻋﻘﻠﻳﺔ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﺑﺎرزةً وﻓﺎﻋﻠﺔ .وﻟﻧﺣﺎوﻝ
َ
اﻟﻣﻌﺎﺻر
اﻟﻘﺑﺎﺋ ُﻝ وﺛﻘﺎﻓﺗُﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷَوﺳط ُ

ذﻫﺑت إﻟﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﻠوﺷﺳﺗﺎن ﺑﺟﻧوب ﺷرق إﻳران ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1968م .وﻛﺎن ﺑﻳن

ﻋﻠﻲ :ﻣﺎ ﻫو ﻣدى ﻗوة واﺗّﺳﺎع اﻧﺗﺳﺎﺑﻲ اﻟﻘراﺑﻲ؟! ﻓﻘـد رأى
أواﺋﻝ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ طُرﺣت ّ
ﻛﺎن ٍ
أﺗﻳت ﻣن ﻣ ٍ
ﺑﻌﻳد ،وأﻧﻧﻲ ﻏﻧﻲ ﺑدﻟﻳﻝ
اﻟﺑﻠوش اﻟﺷﺑﺎن اﻟذﻳـن ﻗﺎﺑﻠوﻧﻲ أﻧﻧﻲ ُ
-----

)*( ﺗﻠﺧﻳص ﻓﺻﻝ ﻣن ﻛﺗﺎب Philip Carl Salzman, Culture and Conflict in the
Middle East.2008.

ﻗﺑﻳﻠﺔ ٍ
أﻧﻧﻲ أرﻛب ﻻﻧدروﻓر ،وﻟذا ﻓﻼ ﺑد أن أﻛون ﻣﺗﺣد اًر ﻣن ٍ
ذﻛرت
ﻗوﻳﺔ وﻏﻧﻳﺔ .وﻋﻧدﻣﺎ
ُ
ﺻدﻗوا ،وﺗﺳﺎءﻟوا ﻣﺳﺗﻐرﺑﻳن :إﻟـﻰ ﻣن ﺗﻠﺟﺄون إذن
ﻟﻬم أﻧﻪ ﻟﻳﺳت ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﻗﺑﺎﺋﻝ ،ﻣﺎ ّ
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وﻗﻠت ﻟﻬم :ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺑوﻟﻳس! ﻓﺿﺣﻛوا واﺳﺗﻐرﺑوا
إن ﺣﺻﻝ ﻧزاع أو ﻛﻧﺗم ﻣﻬ ﱠددﻳن؟
ُ
وأﺟﺎﺑوا :ﻋﻧد اﻻﺿطراب ﻻ ﻳﺑﻘﻰ ﻟك ﻏﻳر أﻗرﺑﺎﺋك!
أن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺷرطﺗﻬﺎ وﻗﺿﺎءﻫﺎ ،ﻛ ﱡﻝ ذﻟك ُوﺟد ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧذ
واﻟواﻗﻊ ّ
ﻟﻛن ذﻟك ﻛﻠﱠﻪ ﻣﺎ ُوﺟد ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس ،ﺑﻝ ﻣن أﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋدة
أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻋﺎمّ .

اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﺑطﻬم ٕواﺧﺿﺎﻋﻬم؛ ﻟﻔرض اﻟﻬدوء ،وﺟﻣﻊ اﻟﺿراﺋب .ﻓﺗﻠك اﻟدوﻝ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
ﺣﻘوق
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻟﻠﺗﻠﺑﻳﺔ ،أو
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻧدﻫﺎ ﻣواطﻧون ،ﺑﻝ رﻋﺎﻳﺎ ،وﻟذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك
ٌ
ٌ

ﻓﺈن
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن أﻣر ﺻوﻧﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﻣﺗروﻛﺎً ﻟﻠﻧﺎس .وﺑذﻟك ّ
أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ُ
ﻟﺗُﺻﺎن! ّ
اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻘََﺑﻠﻳﺔ ظﻠّت ﻣوﺟودةً ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌدة ُﺳُﺑﻝ :ﺑﺎﻟﺗﺣدي

اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔٕ ،واﺑﻌﺎد ﺟﻳوﺷﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘوة ﻋن أراﺿﻲ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ،أو ﺑﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﺻﻳﺔ ،أو ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟزﺣف واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ

ﻓﺈن اﺑن ﺧﻠدون
ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ .وﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎﻝ ﻟﻛﺛرة ﻣﺎ ﺗﻛررت؛ ّ
ﺻﻧﻊ ﻟﻬﺎ ﻧظرﻳﺔً ﻫﻲ «ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ» ،أراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﺳﻳر ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻟدى

أﻣﺎ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳراﻧﻲ ،ﻓﻘد ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﺑﻳﺗر أﻓري )1965م( ﻋﻠﻰ
اﻟﻌرب واﻟﺑرﺑرّ .
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

آﺧ َر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟداﺧﻝ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ُﻧﺻرة اﻟﻌﺎﻣﻝ
أدﺧﻝ ﻛرﻳم ﺧﺎن اﻟﺻﻔوي ﻣرﺿﺎً َ
ﻧﺗﻧﺑﻪ ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﻣزدوج «ﻟﻸﻣﺗﻳن» ﺑداﺧﻝ
اﻟﻘََﺑﻠﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن أﺻـوﻝ ﻗََﺑﻠﻳﺔ ...وﻋﻠﻳﻧﺎ أن ّ

إﻳران  :ﺑﻳن اﻟﺑدو ،وأﻫﻝ اﻟﺣواﺿـر .وﻋﻧدﻣﺎ ﺧﻠف اﻟﻘﺎﺟﺎرﻳـون اﻟﺻﻔوﻳﻳـن اﺳﺗﻣر اﻷﻣر
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ِ
ﻧﻔﺳﻪ .ﻓﻘد ﻓﻬﻣوا أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻗﺑﻳﻠﺔ ،وﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻷﺳﺎس.

واﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ إزاء اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺑﻳﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ

اﻟﺣ َرس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﻌودي.
اﻟرﺑﻊ اﻟﺧﺎﻟﻲ ،واﻟذﻳن دﺧﻠوا ﻓﻲ َ
ﻟﻬﺎ ،ﻣن ﻣﺛﻝ آﻝ ُﻣ ّرة ﻣن ُ
واﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﺗدﺧﻝ اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ أﻓرادﻫﺎ وﺑطوﻧﻬﺎ وﻋﺷﺎﺋرﻫﺎ واﻧﺗزاع ﻣراﻋﻲ

ﺗؤﻣن اﻟﻘﺑﻳﻠﺔُ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻣواﺷﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻳﻬﺎ .واﻟﺳﺑﻳﻝ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﺄن ّ
وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﻳش ﺑﺎﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ أو ﻟدوﻝ اﻟﻧﻔوذ واﻟﺳطوة
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ت ذﻟك ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﺷﺎﺋر ﻳﺎر أﺣﻣد زاي اﻟﺑﻠوﺷﻳﻳن .وﻫﻛذا ﻓﻔﻲ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺎ
ْ
ﺷﺎﻫد ُ
ٍ
ﺣﺎﻻت ﻛﺛﻳ ٍرة ﻻ ﻳﺻﺢ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻧﺎﻓﻳ ًﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﻌﻛس؛ ﺑﻝ ﻫﻧﺎك أﻧواع ﺷﺗﻰ ﻣن

ﺣﺎور واﻟﺗﺟﺎور ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن .ﻓﺷﺎﻩ إﻳران ﻣﺣﻣد رﺿﺎ َﻣﺛَﻼً ﺗزوج اﻟﺳﻳدة ﺛرﻳﺎ
اﻟﺗداﺧﻝ واﻟﺗ ُ
ﻣن ﻗﺑﺎﺋﻝ اﻟﺑﺧﺗﻳﺎري اﻟﻘوﻳﺔ واﻟﺛرﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣﺎﻟُف ﻣن ﻧوٍع ﻣﺎ .ﺑﻳﻧﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت
ردن اﻟﺑدو ﻓﻲ اﻟﺟﻳوش اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗْﻬﺎ ﻓﺗﺄﻟّﻔﺗْﻬﺎ ﺑذﻟك .وﻓﻲ
ٌ
ﺳﻠطﺎت أُﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻷ ّ
ﻋدة ﺑﻠدان ﺷرق أوﺳطﻳﺔ أُﺧرى ،ﻣﺛﻝ إﻳران واﻟﻛوﻳت واﻟﻌراق وﺳورﻳﺔ وﻣﺻر واﻟﻣﻐرب

واﻟﺟزاﺋر وﺗوﻧس ،ﺗوﺟد اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎرى واﻟﺟﺑﺎﻝ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺣﺎﺿرةً أﻳﺿﺎً ﻓﻲ
اﻟﺳﻬوﻝ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﻳﺔ .وﻓﻲ ٍ
ﻳﻛون اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻘﺑﻠﻲ واﺿﺣﺎً،
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،ﻗد ﻻ
ُ

ﻳظﻬر ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻬوداً ﻓﻳﻬﺎ .ﻓﻔﻲ ﻣﺎﻳو ﻋﺎم 2005م ﻧﺷب
ﻟﻛﻧﻪ
ُ
ﻧزاعٌ ﺑﻳن «اﻟﻘﺎﻋدة» وﻗﺑﻳﻠﺔ أﺑو َﻣ َﺣﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺧطف اﻟﻘﺎﻋدة ﻟزﻋﻳم اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻧواف رﺟﺎ
ﻓرﺣﺎن اﻟﻣﺣﻼوي .واﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر ﺑﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﺧطوﻓﻳن ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن .وظﺎﻫرةُ «اﻟﺻﺣوة»
اﻟﺗﻲ دﻋﻣﻬﺎ اﻷﻣﻳرﻛﻳون إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋدة
اﻵﺗﻳن ﻣن اﻟﺧﺎرج ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺗﺣت ﺷﻌﺎر ٍ
ات إﺳﻼ ٍ
ﻣﻳﺔ ﺟﻬﺎدﻳﺔ .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﻌﺷﺎﺋر
ﻫﻧﺎك ﻣﻔﻬوم «اﻟﺷرف» واﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﻋدة ٍ
أﻣور ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ :ﺣﻣﺎﻳﺔ أﻓراد اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ

اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ووﺟﻪ اﻟﻘﺎﻋدة ،وﺣﻣﺎﻳﺔ أرض اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ ودﻳﺎرﻫﺎ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ

اﻟﺣﺎﻛﻣﻳن اﻟﺟدد ﺑﺎﻟﻌراق.

ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﻳﺔ :ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻹدراك ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺑﻠﻲ
ٍ
اﻟﻣو ِازﻧﺔ» ،ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﻓﻬم طراﺋق ﺑﻧﺎء
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘََﺑﻠﻳﺔ؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﻬوم« :اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ُ
إﻣﺎ أن ﻳﻧﺟﺢ ﺳﻠوك اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣو ِازﻧﺔ،
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت؟ ﻫﻧﺎك إﺣدى ﺣﺎﻟﺗﻳنّ :

ﻓﻳﺳﺗﻣر اﻟﻧزاعُ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ -أو ﻳﻧﺟﺢ اﻟطرف اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة،
ﻓﻳﺿطر اﻟطرف اﻵﺧر إﻟﻰ اﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﻬﺟرة .ﻓﻔﻲ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك

إن اﻟﻐﺎﻟب ﻳﻣﻳﻝ
ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ أو
ﻻت
ٌ
ﺗﻧ ُﺎز ٌ
َ
ﺗﺳوﻳﺎت ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻏﻳر اﻟﻣﺗوازﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﻘوة .ﺑﻝ ّ
اﻵﺧر .ﻓﺎﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻳس أﻓﺿﻝ اﻟﺣﻠوﻝ ،ﺑﻝ ﻫو اﻟﺣ ﱡﻝ
ﻷﺧذ ﻛﻝ ﻓواﺋد اﻻﻧﺗﺻﺎر ٕواﻟﻐﺎء َ
ٍ
ﺣﺎﻻت وﺑﻠدان:
اﻷَوﺣد أو ﻳﺿﻳﻊ ﻛﻝ ﺷﻲء .وﻳﻣﻛن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔُ ذﻟك ﻓﻲ ﻋدة
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 ﻓﻔﻲ اﻟﻌراق ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻼد ﺧﺎﺿﻌﺔً ﻷ ٍُﻧﺎس
ُﺻوﻝ ﻋﺷﺎﺋر ٍ
ذوي أ ٍ
ﻳﺔ ﻣن اﻟ ُﺳّﻧﺔ ،ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣزب اﻟﺑﻌث اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﺷﺗراﻛﻲ .أﻣﺎ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻘﻣوﻋﺔً ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ .وﻛﺎﻧت ﺛروات اﻟﺑﻼد ﻣﻧﺣﺻرةً ﺑﺄﻳدي
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وأﻧﺻﺎرﻫﺎ .وﻋﻧدﻣﺎ اﻧﻬﺎر ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﺗﺣت وطﺄة اﻟﻐزو اﻷﻣﻳرﻛﻲ،

اﻧﺗﺷر اﻻﺿطراب ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،وﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ ﻣذاﺑﺢ ﻛﺛﻳرة وﻛﺑﻳرة ،ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻣﺳﺗﻣرةً ﻋﺑر
اﻟﺗﻔﺟﻳرات اﻻﻧﺗﺣﺎرﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ .ﻓﺎﻟﺧﻳﺎر ﻗد ﻻ ﻳﻛون ﺑﻳن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻻﺳﺗﺑداد ،ﺑﻝ ﺑﻳن
ٍ
ٍ
وﻏﻠﺑﺔ أُﺧرى!
ﻏﻠﺑﺔ

 وﻓﻲ ﺳورﻳﺔ ،ظﻠت اﻟﺑﻼد ﺧﻼﻝ أﻛﺛر ﻋﻘود اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن،ٍ
ﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻷﻗﻠﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ،وأﻳﺿﺎً ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣزب اﻟﺑﻌث اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﺷﺗراﻛﻲ.
ﺧﺎﺿﻌﺔً
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻘد أُﺧﻣدت ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ .وﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻣدت ﺳورﻳﺔ ﺳﻳطرﺗﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻧﺎن ،وﺣﻣت ﻫﻳﻣﻧﺗﻬﺎ ﺑﺟﻳﺷﻬﺎ وﻣﺧﺎﺑراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذاك اﻟﺑﻠد .واﻟﺗﺣدي اﻵن ﻫو :ﻫﻝ

ﻳﻣﻛن ﺗطوﻳر ﻧظﺎم اﻟﻐﻠﺑﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ؟

 -وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺻطدم اﻟﺟﻳش ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻳﻳن ﺑﻌد ﻓوزﻫم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،وﺳﺎدت ﺧﻼﻝ

ظروف ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﺣرب اﻷﻫﻠﻳﺔ.
اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت
ٌ
 وﻓﻲ ﻟﻳﺑﻳﺎ ،وﺑﻌد ا ٍﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛرٍي ﺑﻘﻳﺎدة اﻟﻌﻘﻳد اﻟﻘذاﻓﻲ أواﺧر اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ،ﺳﻳطرت أﺟﻬزة
اﻷﻣن ،وﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺎت أن ﺗزﺣزﺣﻬﺎ ﺑﺄي ٍ
ﺷﻛﻝ.

ﻔﺎت ﻗَﺑﻠﻳﺔٌ ودﻳﻧﻳﺔٌ واﺳﻌﺔٌ ِ
وﻧﺷطﺔ .وﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺎت
 وﺗﺳود ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟﻣﻐرب ﺗﺣﺎﻟُ ٌ َﻫﺎﻣش ﺑﺎﻟﻣﻐرب ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺟوﻫر.
ٌ
 -وﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﻳران ،ﺣﻠّت ﻧﺧﺑﺔٌ دﻳﻧﻳﺔ ﻣﺣ ﱠﻝ ﺣﻛم أﺳرة ﺑﻬﻠوي ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت

ٍ
اﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري .واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻣﻧذ ﻗﻳﺎم اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺑدورﻫﺎ ﻗد وﺻﻠت ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ

ﻋﺎم 1979م ،ﺗﻧﻔرُد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ،رﻏم وﺟود اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺛّر ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻛﺑرى
ٍ
ﻫﺎﻣش ﻣﻌﺗﺑر.
أي
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد .وﻟﻳس ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﻣدﻧﻳﺔّ ،
 وﻣﺎ ﺗزاﻝ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت اﻟﺣﻛم اﻟﻘََﺑﻠﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم .وﻛﺎﻧت ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣناﻟﻣو ِازﻧﺔ» ﺑﻳن أُﻣراء
اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻗد ﻣرت ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﺧرﺟت ﻋن «اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ُ
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اﻟﺣرب اﻟﻘََﺑﻠﻳﻳن ،واﻷﺣزاب اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺣزب اﻟﺷﻳوﻋﻲ ،وطﺎﻟﺑﺎن .أﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺎطﺔٌ وﻣﺣﺎﺻرةٌ ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺑﺷﺗوﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻳﺔ ،وﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ
ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ،وﻗوات ﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ.

أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﻳطرة ﺑﺎﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻷوﺳﻊ ،ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻌﻠﻳﻠُﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻳﻼء
واﻟواﻗﻊ ّ
اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻧﻘص اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ وﺣﺳب ،ﺑﻝ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛروة ﻓﻲ أﻳدي ُ
ﻳﻠﻌب دو اًر ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ ﻋﺻﺑﻳﺎت اﻟﻧظﺎم.
وﺑﺄن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘََﺑﻠﻲ ﻣﺎ ﻳزاﻝ
وأﻧﺻﺎرﻫﺎّ .
ُ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﻳن واﻟدارﺳﻳن ،وﻓﻲ طﻠﻳﻌﺗﻬم اﻟراﺣﻝ إدوارد
اﻷﺻوات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻧﺎﻗدة :أﻗﺑﻝ ٌ

ﺳﻌﻳد )1978م( ﻋﻠﻰ ﻧﻘد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺳﺎوئ

ﻟﻛن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﺷرق أوﺳطﻳﺔ،
ﻛﺛﻳرةٌ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،وﻛذﻟك ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻪّ .
أن ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣ ﱡ
ق اﻟذﻛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻣﺎ ﻗﺎم
ﻣﺎ ﻟﻘﻳت ﻣراﻗﺑﺔً واﻧﺗﻘﺎداً ﺗﺳﺗﺣﻘﱡﻬﻣﺎ أﻳﺿﺎً .ﺑﻳد ّ

ﻋرب ﻣن إﺻدار ﺗﻘﺎرﻳر ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺈﺷراف ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﻪ ﻣﺛﻘﻔون
ٌ
اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﻳن ﻋﺎﻣﻲ 2002و2006م .وﻗد ﻧﻘدت ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﺟوﻩ اﻟﻘﺻور واﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ
اﻟﻧﻣو ،وﺣﻘوق اﻟﻣرأة ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺣﻘوق
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺣرﻳﺎت و ّ
اﻹﻧﺳﺎن ،وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث ،واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻋن ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر واﻷﻣﻳﺔ.

ﻓﺈن ﻛﺛﻳ اًر ﻣن ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻷوﺳﻊ ،ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ
وﻓﻲ
ﱢ
اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ؛ ّ
ودﻫﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳﻧﺎت ﻗََﺑﻠﻳﺔ أو ﺷﺑﻪ ﻗََﺑﻠﻳﺔ ،وﺗﺿﺑطُﻬﺎ أو ﺗُﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻧظﻣﺔٌ ﻳﺳ ُ

أﻋﻘﺎﺑﻬُم .وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
اﻟﻌﺳﻛرﻳون أو
ك
ٌ
ﺗﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إﻻّ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ .وﻻ ﺷ ّ
ُ
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟواﻗﻊ؛
ّ
ور ٌ
أن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،واﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ د ٌ

اﻟﻧ َﺧب اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳطرت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻳد اﻷُﻣور ﺗﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔً رﺋﻳﺳﻳﺔً ﻓﻳﻣﺎ ﺟرى
ﻟﻛن ُ
ّ
ٍ
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﻳﺟري .وﻫذﻩ ﺣﺻﻳﻠﺔٌ ﻣﺧﻳﱢﺑﺔٌ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ّ
ﻣن اﻟﻌﺎﻟَم )ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ وﻟﻳﺎم ﻣﺎﻛﻧﻳﻝ( ﺗﻘدﻣت ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر أرﺟﺎء اﻟﻣﻌﻣورة طواﻝ أﻛﺛر ﻣن
أﻟف ٍ
ﻋﺎم ،ﻗﺑﻝ اﻟﺻﻌود اﻷوروﺑﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ،وﻗﺑﻝ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻧﻔط واﻟﺛروات اﻷُﺧرى.
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القبيلة والدولة واالقتصاد
الحبيب الجنحاني
أود أن أشير إلى مالحظات ذات طابع تنظيري تحاول الربط بين القبيلة والسلطة واالقتصاد ،وھي
مالحظات مستخلصة من الواقع التاريخي الذي عاشه المجتمع العربي اإلسالمي في حقبه المختلفة:
أوالً :يقرن الدارسون عادة القبيلة بالسلطة نظراً للعالقة الجدلية بينھما في تاريخ المجتمع العربي
اإلسالمي ،ولكنھم يغفلون في جل األحيان عن ربط ذلك باالقتصاد.
ثانيا ً :ال يمكن  -في نظري  -الحديث عن االقتصاد بصفة مطلقة ،فتأثيره في تاريخ القبيلة العربية الحاملة
لسمات البداوة ،وكذلك تأثيره في السلطة العربية اختلف باختالف التطور الذي عرفه المجتمع العربي منذ
تأسيس دولة المدينة إلى العصر الحديث .إن االقتصاد العربي اإلسالمي لم يتطور بتطور انتقال المجتمع
من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى جديدة ،كما حدث ذلك في المجتمع األوروبي ،ولكنه عرف تطوراً
واضحا ً كاد يفضي إلى ميالد طبقة اجتماعية جديدة نتيجة التحول الكبير الذي عرفته التجارة البعيدة
المدى بعد أن أصبح العالم العربي اإلسالمي يمثل قلب الدورة التجارية العالمية ،فليس مقبوالً منھجيا ً
الحديث عن االقتصاد ذي النمط اإلنتاجي الرعوي في سمته األساسية ،وھو النمط السائد أيام المرور من
سلطة القبيلة إلى سلطة الدولة الناشئة في المدينة ،في السياق نفسه الذي يتناول فيه الدارس وسائل اإلنتاج
في المدينة العربية اإلسالمية في القرنين الثالث والرابع للھجرة.
وإذا ربطنا ذلك بالمجتمع القبلي فال يمكن الخلط بين اقتصاد القبيلة في مجتمع البداوة واقتصادھا بعد
سيطرتھا على السلطة ،وانتقالھا إلى مرحلة المجتمع الحضري ،كما أنه ال مناص من التمييز في مرحلة
المجتمع البدوي بين اقتصاد البدو الرحَّ ل ،وھم يعتمدون أساسا ً في نشاطھم االقتصادي على تربية
الماشية ،والبدو المستقرين بالمداشر والقرى ،والمعتمدين في نمطھم المعيشي على الزراعة بالدرجة
األولى.
ُ
ألمحت قبل قليل إلى تأثير التجارة العالمية في تطور النمط اإلنتاجي في المدينة العربية اإلسالمية ،وقد
بلغ ھذا التطور شأنا ً بعيد المدى جعلني أصفه في أحد نصوصي بأنه يمثل المالمح الجنينية لميالد طبقة
اجتماعية جديدة ،وحرصت في ھذا الصدد على التلميح إلى تزامن الظاھرة االقتصادية مع بروز نزعات
فكرية عقالنية حاولت التحرر من سيطرة التيار المحافظ في الثقافة العربية اإلسالمية ،وخاصة التحرر
من طبقة الفقھاء ،وقد مثلوا في جل الحاالت دعامة صلبة من دعائم السلطة السياسية.
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استعملت مفھوم «النمط اإلنتاجي» ،ولكن األسئلة الكثيرة التي ما تزال مطروحة حول البنى االقتصادية
التي عرفھا المجتمع العربي اإلسالمي بصنفيه البدوي والحضري تدعونا إلى الحذر والتريث،ولكنھا
تسمح في نظري بالحديث عن تشكل اقتصادي اجتماعي في ھذه المرحلة أو تلك بدل الحديث عن التحول
في نمط اإلنتاج.
ثالثا ً :إن ظاھرة ازدھار المدينة العربية اإلسالمية قد أَف َل ْ
ت ابتداء من القرن الخامس الھجري بعد أن
تفشت ظاھرة «اإلقطاع العسكري» مع بني بويه ،وبخاصة مع السالجقة والمماليك ،وأذھب إلى االعتقاد
بأن ھذه الظاھرة مثلت العامل الحاسم في التدھور العمراني للمدينة ،وتقلص إشعاعھا على محيطھا
الريفي لتصبح مع مرور الزمن نھبا ً للعسكر من جھة ،ولغارات البدو من جھة أخرى.
ُ
ذھبت إليه ذلك النص الذي يربط فيه المقريزي في خططه بين كثرة الخوف من
إن أبلغ دليل على ما
العسكرية والخراب الذي أصاب مصر منتصف القرن الخامس لما قال« :ثم دخل أمير الجيوش بدر
الجمالي مصر في سنة ست وستين وأربعمائة ،وھذه المواضع خاوية على عروشھا ،خالية من سكانھا
وأنيسھا ،قد أبادھم الوباء والَّتباب ،وشتتھم الموت والخراب ،ولم يبق بمصر إال بقايا من الناس كأنھم
أموات قد اصفرت وجوھھم وتغيرت سحنھم من غالء األسعار ،وكثرة الخوف من العسكرية ،وفساد
طوائف العبيد والمحلية ،ولم يجد من يزرع األراضي ،ھذا والطرقات قد انقطعت بحراً وبرا إال بخفارة
وكلفة كثيرة ،وصارت القاھرة أيضا ً َي َبابا ً داثرة فأباح للناس من العسكرية والمحلية واألرمن ،وكل من
وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء في القاھرة مما خال من دور الفسطاط بموت أھلھا فأخذ الناس
في ھدم المساكن ونحوھا بمصر وعمروا بھا في القاھرة».
رابعا ً :إن رأس المال العربي استمر ھشا منذ البداية حتى اليوم أمام السلطة السياسية ،فقد ظلت
المصادرة ،والمغارم الحكومية سيفا ً مسلطا ً باألمس على كبار التجار ،وعلى القبائل المنتفضة ،ويمثل
اليوم تحريك أجھزة الجباية ضد المخالفين في الرأي نصال ناجعا لتكميم أفواه أكثر الفئات االجتماعية
استقاللية اقتصادية عن السلطة.
تعد ھذه الھشاشة من أبرز العوامل التي أعاقت ميالد طبقة اجتماعية جديدة باعتبارھا تعبيراً عما بلغته
الظاھرة االقتصادية من تطور في القرنين الثالث والرابع.
1
وعندما يعود الباحث إلى البداية ماذا يالحظ؟
يالحظ أن تطور البداوة في شبه الجزيرة العربية أفرز مجتمعا قبليا ً حضريا ً قائداً ھو المجتمع المكي
بقيادة قريش ،ثم أدى الموقع الجغرافي لشبه الجزيرة ومسالكھا الرابطة بين المحيط الھندي عبر بحر
العرب من جھة ،ومنطقة البحر األبيض المتوسط عبر بالد الشام من جھة ثانية باإلضافة إلى عالقاتھا
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التقليدية مع شرق إفريقيا إلى بلورة دور قريش في التجارة العالمية ،واحتاج ھذا الدور إلى تنظيم سياسي
تمثل في األحالف ،وفي إبرام العھود «اإليالف» تأمينا للمسالك التي تحتاجھا التجارة البعيدة المدى،
فكانت «دار الندوة» مركز القيادة الجديدة ،وھي قيادة سياسية واقتصادية اكتسبت مع الزمن ُبعدا جديدا
ذا خطورة بالغة عصرئذ ،وأعني به البعد الديني.
ليس من المبالغة القول في ھذا الصدد :إن االقتصاد قد أسھم في أن تقطع البداوة العربية خطوة نوعية
تمثلت في األحالف ،وفي قبول سلطة جديدة ال تقوم على أساس قبلي بحت ،بل تستمد شرعيتھا من مبدأ
التشاور ،والمحافظة على التوازنات عبر إبرام العھود ،وأضاف إليھا العامل الديني قوة وإشعاعا ،وھنا
يبرز نجاح قريش في تزعم المرحلة الجديدة من مراحل تطور مجتمع البداوة في شبه الجزيرة العربية،
فقد التحمت في المجتمع القرشي بمكة القبلية بالسلطة واالقتصاد.
وبعد ظھور اإلسالم عاد الصراع القبلي ،واحتد بالخصوص داخل القبيلة القائدة ،وبرزت الحاجة إلى
تحالف جديد مع قوى جديدة خارج المجتمع المكي ،وسرعان ما أدركت قريش الخطر الذي يھدد
زعامتھا السياسية واالقتصادية فقبلت الدعوة ،وحلمت بزعامة من نوع جديد ،زعامة تتجاوز السلطة
القبلية إلى الدولة األمة ،دولة واحدة وموحدة ترنو بأنظارھا إلى ما يتجاوز حدود شبه الجزيرة .إن
تأسيس الدولة الناشئة في المدينة فرض على القيادة تحديد األھداف الجديدة فبرز ھدفان أساسيان:
أ -ھدف سياسي استراتيجي يتمثل في التوسع شماالً وشرقا ً على حساب قوتين كبيرتين من قوى العالم
القديم :الروم البيزنطيون والساسانيون.
ب -أما الھدف الثاني فقد اقترن بالھدف األول ،وھو حمل لواء رسالة جديدة ،ھي رسالة اإلسالم.
فال غرابة أن يتضافر الھدفان في بث وعي كوني جديد في صفوف القبائل العربية ،وبخاصة داخل
عشائر قريش ،وقد مھدت لھذا الوعي تجربتھا العريقة في المال والسلطة.
أدركت القيادة السياسية الدينية أن تحقيق ھذين الھدفين يحتاج إلى قوة مادية يكون التنظيم المالي دعامتھا
الصلبة فبدأ متواضعا ً شبيھا ً بالتنظيم االقتصادي الذي عرفته «المدينة الدولة» في الحضارات القديمة،
ولكنه تطور مع الفتوحات الكبرى في عھد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب) رضي ﷲ عنه( ،وقد تفطن
إلى ضرورة ضمان موارد مالية قادرة على أن تحمي السلطة في األقاليم الجديدة ،وتساعد على تحقيق
الھدفين المذكورين ،وال يمكن فھم موقف عمر الرافض لتوزيع أراضي السواد في العراق على الفاتحين
إال إذا نزل ضمن اإلستراتيجية الجديدة ،وتفطن عمر إلى أمر آخر أشد خطورة ،وأخطر شأنا ،وھو
الذھنية القبلية المتربصة بدولة الوحدة الموحدة ،مفيداً من تجربة أبي بكر -رضي ﷲ عنه -مع القبائل
3

المرتدة ،فالدعوة الجديدة قد نجحت في توحيد الصفوف ،وتحديد األھداف الكبرى للقبائل الحاملة لواء
الدين الجديد ،ولكنھا لم تكن قادرة على إذابة النعرة القبلية فخشي عمر أن تطفو فوق السطح ،وتطل
برأسھا كما حدث ذلك غداة وفاة الرسول -عليه الصالة والسالم ،-فحاول عبر التنظيم السياسي
واالقتصادي أن ينظر لمفھوم «الدولة األمة» ،كابحا ً جماح الزعامات القبلية ،ولكن ھذه المحاولة قد
سقطت في عھد الخليفة الراشدي الثالث لما أحيت مصالح السلطة واالقتصاد النعرة القبلية لتحوّ ل إخوة
األمس إلى أعداء ،وتقذف بھم في أتون حرب أھلية ضروس ،حرب صفين لتستمر جروحھا مفتوحة
حتى اليوم.
إن الدارس ال يستطيع أن يفھم ھذا التحول الكبير الذي عاشه مجتمع صدر اإلسالم ما لم يدرك خلفيته
االقتصادية؛ إذ إن رسالة الدولة العربية الفتية الحاملة لواء الدعوة الجديدة قد توارت أمام المصالح
االقتصادية لفئة اجتماعية ناشئة تجمعت في أيديھا ثروات كبرى نتيجة الفتوحات الكبرى ،ويكفي أن نذكر
ثروات بعض الصحابة لندرك خطورة التحول في الميدان االقتصادي« ،فقد ترك طلحة بن عبيد ﷲ من
العين ألفي ألف درھم ،ومائتي ألف دينار ،وكان ماله يغل كل سنة من العراق مائة ألف سوى غالته من
السراة وغيرھا ،ولقد كان يدخل قوت أھله بالمدينة سنتھم من مزرعة قناة كان يزرع على عشرين
ناضحا )بعيرا( .وخلف الزبير خمسين ألف دينار وألف أمة ،وألف فرس عدا الدور ،ولما مات زيد بن
ثابت خلف من الذھب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس ،غير ما خلف من األموال والضياع ،وكانت قيمته
مائة ألف دينار ،ومات يعلى بن أمية ،وخلف خمسمائة ألف دينار وديونا على الناس ،وعقارات وغير
ذلك من التركة قيمتھا مائة ألف دينار ،ويعلق المسعودي على ھذه األخبار بقوله «وھذا باب يتسع ذكره،
ويكثر وصفه ،فيما تملك من األموال في أيامه ،ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب ،بل كان
جادة واضحة وطريقة بينة» ،وقد أوصى عبد الرحمن بن عوف في سبيل ﷲ بخمسين ألف دينار ذھبا،
«و ترك ميراثا عظيما ،فكان له ألف بعير وثالثة آالف شاة ،وكان يزرع في الجرف على عشرين
ناضحا ،وترك أربع زوجات ،وكان نصيب كل واحدة منھن من الثمن يقوم بھا بين الثمانين ألف إلى
المائة ألف ،قال الرواة :وترك عبد الرحمن ذھبا قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه ،ولم يكن
عبد الرحمن فذا في ذلك وإنما كان أمره فيه أمر غيره من كبار الصحابة وسادة قريش».
وال بد للدارس أن يتساءل عن النتائج السياسية واالجتماعية التي أفرزھا التحول االقتصادي ،وبروز فئة
ثرية من بين كبار الصحابة وسادة قريش؟
تتمثل النتيجة األولى في التطور الديمغرافي الذي عرفته عاصمة الدولة الجديدة :المدينة واألمصار التي
خطط لھا عمر ضمن السياسة السكانية ،وقد حاول بھا الحفاظ على المدينة من النزوح عنھا ،ومما
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يطرحه االضطراب السكاني من مشاكل سياسية واجتماعية ،فقد أصبحت المدينة على أثر الفتوحات تعج
بفئات اجتماعية جديدة تتمثل في كثرة السبي والعبيد والموالي ،ونجد بينھا فئة النبط التي استولت على
أسواق المدينة فاغتم لذلك عمر ،فلما اجتمع بالناس أخبرھم بذلك ،والمھم في ترك السوق فقالوا« :إن ﷲ
أغنانا عن السوق بما فتح به علينا» ,فقال -رضي ﷲ عنه« :-وﷲ لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالھم،
ونساؤكم إلى نسائھم».
إن فئة العبيد بشتى أصنافھا ،وفئة النازحين من البادية كانتا تمثالن الدعامة األساسية لطبقة العامة؛ وقد
سميت آنذاك بالغوغاء واألعراب ،وسرعان ما أصبح لھا دور ف ّعال في تطور األحداث السياسية
واالجتماعية .وإذا كانت زعامة حركة المعارضة لسياسة الخليفة عثمان رضي ﷲ عنه بأيدي فئة قليلة
من قادة بعض العشائر العربية ،ومن أبناء بعض كبار الصحابة ،مثل محمد بن أبي بكر  ،رضي ﷲ
عنھما ،فإن ھذه المعارضة قد اعتمدت أساسا ً على فئة الغوغاء واألعراب ،وھي الفئة التي أطلقت عليھا
«أرستقراطية» المدينة مفھوم «الحثالة من الناس» ,ولكن ھذه الحثالة قد سيطرت على المدينة فترة
طويلة في أثناء االنتفاضة ضد الخليفة عثمان رضي ﷲ عنه ،وضد حزب العثمانية الذي برزت معالمه
في النصف الثاني من خالفته ،وحاصرت الخليفة في داره ،ومنعت عنه الماء ،ولم تسمح له بالخروج إلى
الصالة في المسجد ،وتفاقم األمر مع تطور األحداث بسرعة حتى ارتحل بعض مشاھير الصحابة خوفا ً
من غوغاء المدينة لما أصبح ھؤالء يسومون كبار الصحابة خسفا ،كما جاء في وصف علي كرم ﷲ
وجھه للوضع قائالً« :يا إخوتاه ،إني لست أجھل ما تعلمون ،ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا وال
نملكھم ،ھا ھم ھؤالء قد ثارت معھم عبدانكم ،وثابت إليھم أعرابكم ،وھم خاللكم يسومونكم ما شاءوا فھل
ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا :ال ،قال :فال وﷲ ال أرى إال رأيا ترونه إن شاء
ﷲ.»...
إن ھذه الفئة االجتماعية التي أصبحت تعرف في تاريخ المجتمع العربي اإلسالمي بطبقة العامة ،أو سواد
الناس قد كان لھا دور خطير الشأن في مختلف العصور اإلسالمية ابتداء من العصر المبكر :العصر
الراشدي ،وخصوصا في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمدن اإلسالمية؛ إذ كانوا يمثلون القوة
األساسية في االنتفاضات االجتماعية بالمدن ،وإن اصطبغت ھذه االنتفاضات في أكثر األحيان بصبغة
دينية.
استطاع عمر بن خطاب أن يتحكم في األوضاع الجديدة وقد برزت مالمحھا في األعوام األخيرة من
حكمه ،ولكنھا أطلت برأسھا ،واستفحل أمرھا أيام عثمان بن عفان وقد حاد عن سياسة عمر وتنبأ ھو
بنفسه بھذا التحول فحذر أھل المدينة عام  30للھجرة قائال:
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«يا أھل المدينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت إليكم الفتن» ،وقبل أن تدب الفتن إلى المدينة فقد اشتعلت
نيرانھا في األمصار الجديدة نتيجة التطور الديمغرافي ،والتحول في البنى االقتصادية واالجتماعية ،فلما
ولي سعيد بن العاص الكوفة سنة  30للھجرة خطب فقال ...« :أال إنّ الفتنة قد اطلعت خطمھا وعينھا،
وﷲ ألضربن وجھھا حتى أقمعھا أو تعييني».
و كتب إلى عثمان رضي ﷲ عنه يقول« :إن أھل الكوفة قد اضطرب أمرھم وغلب أھل الشرف منھم
وال بالء من نازلتھا وال نابتتھا».
إن الفئات االجتماعية الجديدة التي أصبحت تمثل طبقة العامة في المدينة واألمصار الجديدة قد تمسكت
باألصول التي ركزھا الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،ودعمھا أبو بكر ،وعمر رضي ﷲ عنھما من بعده،
وفي طليعتھا المساواة بين جميع المسلمين ومشاركتھم عن طريق تطبيق مبدأ الشورى في أخذ القرارات
المصيرية التي تھم حياة األمة فرفضت سياسة المحاباة والحظوة ،والسياسة الفئوية التي تقوم على
العشيرة والقبيلة ،فقد روي عن سيف ،عن محمد وطلحة قولھما ...« :أال إن الذين ال سابقة لھم وال
قدمة ال يبلغون مبلغ أھل السابقة والقدمة في المجالس والرياسة والحظوة ،ثم كانوا يعيبون التفضيل،
ويجعلونه جفوة ،وھم في ذلك يختفون به ،وال يكادون يظھرونه؛ ألنه ال حجة لھم والناس عليھم ،فكان
إذا لحق بھم الحق من ناشئ أو أعرابي ،أو محرر استحلى كالمھم ،فكانوا في زيادة ،وكان الناس في
نقصان حتى غلب الشر» ،ولم تستطع السلطة المركزية أن تسيطر على ھذا التطور الديمغرافي ،وما نتج
عنه من قضايا سياسية واقتصادية جديدة ،فتفاقم األمر في الكوفة ،وكأنھا كانت يبسا شملته نار« ،فانقطع
إلى ذلك الضرب ضربھم ،وفشت القالة واإلذاعة».
أما النتيجة الثانية فإنھا مرتبطة بتأثير التحول االقتصادي وما أفرزه من ظاھرة ديمغرافية جديدة في
المدينة وفي األمصار في البنى القبلية من جھة ،وفي السياسة من جھة ثانية .إن عصبية القبائل التي
ھاجرت من المدينة واستقرت في األمصار الجديدة ،أو في المدن القديمة بالعراق ،وبالد الشام قد
ضعفت ،وذلك باإلضافة إلى بروز طبقة اجتماعية منافسة ،ھي طبقة العامة ،وھي تتألف من غير
العرب ،وقد مثلت الدعامة الصلبة لكل االنتفاضات االجتماعية التي عرفتھا المدينة العربية اإلسالمية،
وھكذا يتضح مرة أخرى مدى تالحم القبلية باالقتصاد وبالسلطة.
وقفت طويالً عند المرحلة التأسيسية في تاريخ المجتمع العربي اإلسالمي إيمانا ً مني بتأثيرھا العميق في
المراحل الالحقة ،ال شك أن لكل مرحلة ميزاتھا الخاصة المتأثرة بالعامل الجغرافي من جھة ،وبالعامل
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الزمني من جھة أخرى ،ولكن النموذج استمر فاعالً ومؤثراً إلى مرحلة تأسيس الدولة الوطنية الحديثة،
وھذه الدولة الوطنية بقيت أسيرة النموذج رغم طالئھا الحداثي.
2
يتساءل المرء :كيف تواصلت العالقة بين القبيلة والدولة واالقتصاد ؟
تواصل دور القبيلة في العصر األموي ،والعصر العباسي األول ،ثم تضاءل بعد ذلك لتعتمد الدولة على
ح َرف من جھة أخرى
الجند المنحدر من أعراق مختلفة ،وأ ّدى ازدھار التجارة الدولية من جھة ،وتطور ال ِ
إلى ازدھار المدينة العربية اإلسالمية في القرنين الثالث والرابع ،ثم سيطرت في المشرق اإلسالمي
ظاھرة اإلقطاع العسكري من البويھيين إلى العثمانيين ،وقد كانت لھا نتائج سلبية كبرى في تاريخ
المجتمع العربي اإلسالمي ،وانتھى الدور السياسي للقبيلة العربية ،وبخاصة منذ عصر السالجقة ،أعني
في المشرق العربي ،أما الوضع في المغرب العربي فقد كان مختلفا ً ،ذلك أنه لم يعرف ظاھرة اإلقطاع
العسكري بنمطه المشرقي ،فقد دخلت القبائل المغربية في اإلسالم ،ولكنھا حافظت على تركيبتھا القبلية،
ولم تضعف بسبب الھجرة كما حدث لقبائل شبه الجزيرة ،ومن ھنا كان للعصبية القبلية دور بعيد المدى
في تأسيس الدول في بالد المغرب من القرن الثاني للھجرة إلى دولة بني مرين في فاس ،ودور خطير
الشأن في االقتصاد؛ إذ سرعان ما ازدھر االقتصاد في «المدن الدول» التي أسسوھا مثل تاھرت،
وسجلماسة ،وفاس ،ومراكش ،وھي التي سيطرت على حضارة قوافل تجارة ذھب بالد السودان ،وقد
مثل الدعامة االقتصادية الصلبة لظاھرة «القبيلة الدولة» في تاريخ المغرب العربي ،ثم بدأت مرحلة
االنحدار العمراني التي سجلھا ابن خلدون في القرن الثامن الھجري ليس بصفته مؤرخا فحسب ،بل
كشاھد عيان ،كما يعبر عن ذلك في نصه الثمين في المقدمة لما قال« :واعتبر ذلك بأقطار المشرق ،مثل
مصر والشام وعراق العجم والھند والصين وناحية الشمال كلھا ،وأقطار ما وراء البحر الرومي ،لما كثر
عمرانھا كيف كثر المال فيھم ،وعظمت دولتھم ،وتعددت مدنھم وحواضرھم ،وعظمت متاجرھم
وأحوالھم .فالذي نشاھده لھذا العھد من أحوال تجارة األمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب
في رفھھم واتساع أحوالھم أكثر من أن يحيط به الوصف ،وكذا تجار أھل الشرق وما يبلغنا عن أحوالھم.
وأبلغ منھا أحوال أھل المشرق األقصى من عراق العجم والھند والصين ،فإنه يبلغنا عنھم في باب الغنى
والرفه غرائب تسير الركبان بحديثھا ،وربما تتلقى باإلنكار في غالب األمور ،ويحسب من يسمعھا من
العامة أن ذلك لزيادة في أموالھم ،أو ألن المعادن الذھبية والفضية أكثر بأرضھم أو ألن ذھب األقدمين
من األمم استأثروا به دون غيرھم ،وليس كذلك ،فمعدن الذھب الذي نعرفه في ھذه األقطار إنما يجلبونه
إلى غير بالدھم للتجارة ،فلو كان المال عتيداً موفوراً لديھم لما جلبوا بضائعھم إلى سواھم يبتغون بھا
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األموال ،والستغنوا عن أموال الناس بالجملة ...واعتبر حال ھذا الرفه من العمران في قطر إفريقية
وبرقة لما خف ساكنھا وتناقص عمرانھا كيف تالشت أحوال أھلھا وانتھوا إلى الفقر والخصاصة،
وضعفت جباياتھا ،فقلت أموال دولھا ،بعد أن كانت دول الشيعة وصنھاجة بھا على ما بلغك من الرفه
وكثرة الجبايات واتساع األحوال في نفقاتھم وأعطياتھم ،حتى لقد كانت األموال ترفع من القيروان إلى
صاحب مصر لحاجاته ومھماته ،وكانت أموال الدولة بحيث حمل جوھر الكاتب في سفره إلى فتح مصر
ألف حمل من المال يستعد بھا ألرزاق الجنود وأعطياتھم ونفقات الغزاة.
وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك ،وكانت أحواله في دول الموحدين
متسعة وجباياته موفورة ،وھو لھذا العھد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه ،فقد ذھب من
عمران البربر فيه أكثره ،ونقص عن معھوده نقصا ً ظاھراً محسوسا ً .وكاد يلحق في أحواله بمثل أحوال
إفريقية .بعد أن كان عمرانه متصالً من البحر الرومي إلى بالد السودان في طول ما بين السوسن
األقصى وبرقة ،وھي اليوم كلھا أو أكثرھا قفار وخالء وصحارى ،إال ما ھو منھا بسيف البحر أو ما
يقاربه من التلول .وﷲ وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين».
إنّ عالقة القبيلة بالسلطة واالقتصاد في المغرب العربي ال تختلف كثيراً عما عرفناه في بالد المشرق،
أما الفرق الجوھري فھو عدم سيطرة ظاھرة اإلقطاع العسكري التي عرفھا الشرق اإلسالمي ،وبخاصة
في عھدي السالجقة والمماليك ،وھذا ال يعني أبداً أن بالد المغرب لم تعرف ظاھرة اإلقطاع ،وإنما كان
محدودا ،ولم يبلغ درجة الظاھرة السائدة ،والمتحكمة في الحياة االقتصادية ،وفي السياسة كذلك ،ويعود
السبب كما أشرنا سابقا ،إلى طبيعة التركيبة القبلية ،وإلى أن ملكية األراضي كانت بالدرجة األولى ملكية
مشاعية بين القبائل ،وخاصة المراعي في منطقة التلول والصحراء ،ثم إن شوكة العصبية القبلية لم
تسمح للسلطة السياسية بافتكاك األراضي من أصحابھا ،وتوزيعھا على العسكر ،كما حدث ذلك في بالد
المشرق.
إنّ المجتمع األندلسي قد عرف ظاھرة العصبية القبلية في القرون األولى ،وقد انتقلت إليه مع القبائل
العربية والبربرية الفاتحة ،ولكنھا تقلصت إلى حد كبير لتفسح المكان لدور المدينة المزدھرة ،وما نشأ
فيھا من حرف وصنائع ومن تنوع تركيبتھا السكانية ،أصبحت المدينة بفئاتھا االجتماعية المختلفة تمثل
القاعدة الصلبة للسلطة ،وليست العصبية القبلية ،ولما ضعفت الدولة ،تدھور العمران الحضري وبرزت
ظاھرة اإلقطاع العسكري التي تحدث عنھا الطرطوشي في كتابه «سراج الملوك» قائال:
«سمعت شيوخ بالد األندلس من األجناد وغيرھم يقولون :ما زال أھل اإلسالم ظاھرين على عدوھم،
وأمر العدو في ضعف وانتقاص لما كانت األرض مقطعة في أيدي األجناد ،فكانوا يستعملونھا ،ويرفقون
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بالفالحين ،ويربونھم كما يربي تاجر تجارته ،فكانت األرض عامرة ،واألموال وافرة ،واألجناد متوافرين
والكراع والسالح فوق ما يحتاج إلى أن كان األمر في آخر أيام ابن أبي عامر فرد عطايا الجند مشاھرة،
فقبضت األموال على الطمع ،وقدم على األرض جباة يجبونھا فأكلوا الرعايا ،واجتبوا أموالھم
واستضعفوھم ،فتھاربت الرعايا ،فضعفوا عن العمارة ،فقلَّت الجبايات المرتفعة إلى السلطان ،وضعفت
األجناد ،وقوي العدو على بالد المسلمين ،حتى أخذ الكثير منھا ،ولم يزل أمر المسلمين في نقص ،وأمر
العدو في ظھور ،إلى أن دخلتھا الملثمون ،فردوا اإلقطاعات كما كانت في الزمان القديم».
وھكذا أصبحت العالقة بين الدولة واالقتصاد تمر عن طريق اإلقطاع العسكري في األندلس ،وفي بالد
المشرق ،أما في المغرب العربي فقد تواصل دور العصبية القبلية إلى بدايات العصر الحديث.
وال ب ّد من التساؤل في ھذا الصدد عن طبيعة العالقة بين القبيلة والدولة واالقتصاد؟
إنني أميل إلى االعتقاد بأنھا كانت في أكثر األحيان متوترة ،وبخاصة عندما تشتد سلطة الدولة ،وتتفاقم
حاجتھا إلى توظيف أنواع جديدة من الجباية والمكوس تتجاوز الموارد المالية التي شرعھا اإلسالم غداة
تأسيس دولة المدينة ،وقد كان ھذا التجاوز في حاالت كثيرة نصالً ناجعا ً بأيدي المعارضة السياسية ضد
ھذه السلطة أو تلك.
وإذا عدنا إلى الرؤية الخلدونية فإننا نلمس العالقة العضوية بين العمران والسياسة الجبائية ،ويبرز
تأثيرھا اإليجابي ،أو السلبي في حياة المدن بصفة خاصة ،فإذا كانت ھذه السياسة معتدلة ،بعيدة عن
فرض المغارم السلطانية والمكوس على الرعايا فإنھم ينشطون للعمل ،ويرغبون فيه فيكثر االعتمار،
وھو يؤدي بدوره إلى تعدد األعمال وتنوعھا فتزداد جباية الدولة على األمد البعيد ،أما سياسة إثقال كاھل
الرعايا بالمغارم والمكوس فإنه يؤدي إلى كساد األسواق ،وتقلص العمران ،ويعود ذلك في النھاية بالوبال
على الدولة نفسھا ،فتقل مواردھا الجبائية في الوقت نفسه الذي تزداد فيه حاجاتھا لألموال في مرحلة
العمران الحضري .إن العالقة متينة بين السياسة واالقتصاد ،فالظلم مؤذن بخراب العمران ،سواء كان
ھذا الظلم نتيجة سياسة جبائية مرھقة ،أو تسليط أنواع أخرى من الحيف والتعسف على السكان وتجاوز
الدولة في السياسة الشرعية ،فال عز للدولة إال بالرجال« ،وال قوام للرجال إال بالمال ،وال سبيل إلى
المال إال بالعمارة ،وال سبيل للعمارة إال بالعدل» .ومن أبرز أنواع العدل في الرؤية الخلدونية العدل
االقتصادي ،فالظلم المؤذن بخراب العمران يتجاوز الظلم الجبائي ليشمل احتكار التجارة من ذوي
السلطان ،واغتصاب أموال الناس عن طريق سياسة التغريم ،وقد اشتھر بھا النظام الفاطمي في المغرب،
وليشمل بالخصوص تكليف األعمال وتسخير الرعايا بغير حق ،قال:
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«ومن أشد الظلمات وأعظمھا في إفساد العمران تكليف األعمال وتسخير الرعايا بغير حق ،وذلك أن
األعمال من قبيل المتموالت كما سنبين في باب الرزق؛ ألن الرزق والكسب إنما ھو قيم أعمال
العمران».
3
ال أدري :ھل يصلح منھجيا في نھاية ھذا النص طرح السؤال التالي:
ماذا بقي اليوم  -ونحن في مطلع األلفية الثالثة  -من عالقة القبيلة بالسلطة واالقتصاد في المجتمع العربي
اإلسالمي؟
إن عالقتھا باالقتصاد قد تعولمت فاندمجت في االقتصاد الحديث ،وأصبحت بصفة عامة جزءا من
المجتمع االستھالكي ،أما عالقتھا بالسلطة فما فتئت قوية ،بل ما تزال تؤثر في صنع القرار السياسي
على حساب مفھوم الدولة الحديثة ،أما تأثيرھا األعمق ،واألشد خطورة فھو في مجال الذھنيات ،فالذھنية
القبلية تؤثر اليوم في حياة الناس إلى ح ّد كبير رغم المظاھر ،وبالتالي فإن الطريق نحو تحديث حقيقي
وجذري للمجتمع العربي اإلسالمي ما يزال طويال.
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اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ واﻟﺑداوة  :اﻟﻌﻼﺋق ﺑﻳن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ واﻟﺧﻠدوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرآن
ﻣﺣﻣد اﻟرﺣﻣوﻧﻲ



ردﻫﺎ
ﻫدﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻫو ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟوﻩ  ،ﺗﺄﺻﻳﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت «اﻟوردﻳﺔ» ﻋﺑر ّ
إﻟﻰ إطﺎرﻫﺎ اﻷﺷﻣﻝ 1ذﻟك أن ﺗﺣوﻳﻝ اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘرآﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳم
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻ ﻳﻘف ﻋﻧد ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺗرف واﻟﻣﻠك أو ﻏﻳرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟظواﻫر  ،ﻓﻬذﻩ ﻣﺟرد أﻣﺛﻠﺔ ﻋن
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻳﺗﺟﺎوزﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺷﻣﻝ أي إﻟﻰ ﻧظرﻳﺔ اﺑن ﺧﻠدون
اﻟﻣﺣورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ،ﻓﺟدﻟﻳﺔ اﻟﺑداوة واﻟﺣﺿﺎرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺣورﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ،2
ّ
ﻫﻲ ﻓﻲ رأﻳﻧﺎ اﻟﻘراءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺧﻠدوﻧﻳﺔ ﻟﺟدﻟﻳﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ واﻟدﻳن)اﻹﺳﻼم( ﻓﻲ اﻟﻘرآن.
ﻧﻘدم ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺑداوة ﻓﻲ «اﻟﻣﻘدﻣﺔ» ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ّ
ﻣﺣوﻻ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻗد ﺗطﻠﺑت ﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟـﻘراءة أن «ﻧدﻗّق» ﻓﻲ
ﻫو ﻣﻔﻬوم دﻳﻧﻲ ّ
اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻟﻠﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ  ،وأن ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑداوة
اﻟﺧﻠدوﻧﻲ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ،وأن ﻧﻘﺎرن ﺑﻳن اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻟث ،ﻣﺳﺗﻧﺗﺟﻳن ﻣﺎ
ﺗﻳﺳر ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت.
ّ
اﻟﻣﻣﺗد ﺑﻳن ﻣدﻳﻧﺗﻳن
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ وأﻧﻬﺎ اﻟﻔﺿﺎء
ّ

 باحث من تونس .

1

ﺟــﺎء ﻓ ــﻲ ﻟﺳــﺎن اﻟﻌ ــرب ﻣــﺎدة ج  .ﻫ ـ ـ  .ﻝ «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳ ــﺔ زﻣــن اﻟﻔﺗ ـرة وﻻ إﺳــﻼم .وﻗ ــﺎﻟوا اﻟﺟﺎﻫﻠﻳ ــﺔ
اﻟﺟﻬـ ــﻼء ﻓﺑـ ــﺎﻟﻐوا ...واﻟﻣﺟﻬـ ــﻝ اﻟﻣﻔـ ــﺎزة ﻻ أﻋـ ــﻼم ﻓﻳﻬـ ــﺎ ...وأرض ﻣﺟﻬوﻟـ ــﺔ ﻻ أﻋـ ــﻼم ﺑﻬـ ــﺎ وﻻ
ط ،وﻧﺎﻗﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﻔﻠﺔ ﻻ ﺳﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.»...
ﺟﺑﺎﻝ ...وﻧﺎﻗﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻟم ﺗﺣﻠب ﻗ ّ
ﻫذﻩ أﻫم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ «اﻟﻠﺳﺎن» وﻟﻛن ﻣﺎ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ ؟ أي ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻟﻠﺟﺎﻫﻠﻳﺔ )زﻣن اﻟﻔﺗرة وﻻ إﺳﻼم( وﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ؟
إن ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﺣﺳب «اﻟﻠﺳﺎن»  ،اﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟدﻳن ﻟذﻟك ﻫﻲ ﻧﻘﻳض ﻟﻺﺳﻼم
ﺑﻣﺎ ﻫو «ﻫداﻳﺔ ﻟﻠدﻳن اﻟﻘوﻳم»  .واﻟﻬداﻳﺔ ﻻ ﺗﺗم إﻻ ﺑﻌﻠم )واﻟﺟﻬﺎﻟﺔ أن ﺗﻔﻌﻝ ﺷﻳﺋﺎ ﺑﻐﻳر ﻋﻠم ﻛﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ «اﻟﻠﺳﺎن»( .وﻟﻛن ﻣﺎ اﻟذي ﻳدﻓﻊ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟدﻳن؟ ﻫﻝ ﻫﻲ دواﻓﻊ ذاﺗﻳﺔ
اﻟﻌﻠو ﻓﻲ اﻷرض ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ ﻓرﻋون؟ أم ﻫﻲ دواﻓﻊ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻛﻌدم اﻟﻌﻠم ﺑﺑﻌﺛﺔ
ﻛﺎﻟﺟﺣود و ّ
ﻧﺑﻲ وظﻬور رﺳﺎﻟﺔ؟
ﻗﺎدﻧﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظـر ﻓﻲ ﻣﺎدة ك  .ف  .ر ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب )ﺑﻣﺎ
أن اﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟدﻳن ﻫو اﻟﻛﻔر( ﻓوﺟدﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ« :واﻟﻛﺎﻓر ﻫو ﻣن ﻳﻧزﻝ أرﺿﺎ ﺑﻌﻳدة ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻧﺎس وروي ﻋن ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﻧﻪ ﻗﺎﻝ  :أﻫﻝ اﻟﻛﻔور ﻫم أﻫﻝ اﻟﻘﺑور .ﻗﺎﻝ اﻷزﻫري :ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﻔور
اﻟﻘرى اﻟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋن اﻷﻣﺻﺎر وﻣﺟﺗﻣﻊ أﻫﻝ اﻟﻌﻠم ﻓﺎﻟﺟﻬﻝ ﻋﻠﻳﻬم أﻏﻠب وﻫم إﻟﻰ اﻟﺑدع واﻷﻫواء
اﻟﻣﺿﻠﺔ أﺳرع .إﻧﻬم ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣوﺗﻰ ﻻ ﻳﺷﺎﻫدون اﻷﻣﺻﺎر واﻟﺟﻣﻊ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺎ أﺷﺑﻬﻬﺎ».
ﺗﺑدو اﻟﻛﻔور ﻣن «ﺟﻧس» ﻫذﻩ «اﻟﻣﻔﺎزة اﻟﺗﻲ ﻻ أﻋﻼم ﺑﻬﺎ» أو «اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺳﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ» ،
إﻧﻧﺎ ﺑﺎزاء ﻓﺿﺎء «ﺑﻛر» ﻻ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻳﻪ وﻻ ﺳﻣﺔ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻓﺿﺎء «اﻟﻔﺗرة»  .واﻟﻔﺗرة ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
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ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب «ﻣﺎ ﺑﻳن ﻛ ّﻝ رﺳوﻟﻳن ﻣن رﺳﻝ اﷲ  ،ﻣن اﻟزﻣﺎن اﻟذي اﻧﻘطﻌت ﻓﻳﻪ اﻟرﺳﺎﻟﺔ».
وﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ «اﻟﺳﻛون واﻟﺿﻌف واﻻﻧﻛﺳﺎر» و «ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻣﺟﺎﻫدات».
أن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣن ﻳﺳﻛن اﻟﻣﻔﺎوز واﻷرض اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔٕ .واذا ﺳﻠّﻣﻧﺎ ﻣﻊ
ﻳﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ إذاً ّ
ﺑﺄن اﻟدﻳن وﺛﻳق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ  ،ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻧﺷﺄﺗﻪ  ،ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ّ
أن ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ )أو اﻟﺟﻬﻝ( ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺑﻌد ﻋن اﻟدﻳن .ﻓﺎﻷﻣر إذاً ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻔﺿﺎءﻳن ﻣﺗﻌﺎرﺿﻳن:
ّ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺣﻳث اﻟدﻳن ، 3واﻟﻣﻔﺎزة أو اﻷرض اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ أو اﻟﻘرى اﻟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺣﻳث اﻟﺟﻬﻝ واﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ.
وﺑﻬذا اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻳﺑدو أن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ اﺳم أو ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﻣﻣﺗد ﺧﺎرج اﻟﻣدﻳﻧﺔ.
أﻣﺎ ﺳ ّﻛﺎن ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء أي أﻫﻝ اﻟﻛﻔور ﻓﻬم اﻟﻛﻔﺎر.
اﻟزراع واﻷﻋراب:
وﻟﻛن اﻟﺑﺣث أﻓﺿﻰ ﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﻳن ﻣن اﻟﻛﻔﺎرّ :
ﺑﺄن اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻟﻛﻔر واﻟزراﻋﺔ ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟزراع ﻧذ ّﻛر ّ
ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ّ
ّ
ﺗﺳﻣﻲ اﻟﻔﻼﺣﻳن ﻛﻔرة...ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت دﻳﺎﻧﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ
اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺑداﺋﻳﺔ ﻛﺎﻧت ّ
ﺗﺳﻣﻰ دﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣزارﻋﻳن واﻟﻔﻼﺣﻳن .4وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻋراب أو
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻧﺑﻳﺎء ّ
ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻌرب ﻛﻣﺎ
ﻳﺳﻣﻳﻬم اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ 5ﻓﺈﻧــﻬم ﻳﻣـﺛﻠون ﺣﺳـب اﻟﻘرآن اﻟﺣــﺎﻟﺔ اﻟﻘـﺻوى ﻟﻠـﻛــﻔر
ّ
أﺷد ﻛﻔ ار وﻧﻔﺎﻗﺎ.(6
)اﻷﻋراب ّ
ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻧراﻩ ﻟﻠﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟوارد ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﺗﻲ ورد ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔﻌﻝ ﺟﻬﻝ
وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ.
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ورد اﻟﺟذر ج ﻫـ ﻝ ﺑﺻﻳﻐﺗﻲ ﺗﺟﻬﻠون و ﻳﺟﻬﻠون ﻓﻲ ﺳت آﻳﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ــور ﻣﻛﻳﺔ .أﻣﺎ
ﻣﺷـﺗﻘﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ  :اﻟﺟﺎﻫﻝ )آﻳﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﺳورة ﻣدﻧﻳﺔ(  ،ﺟﺎﻫﻠون وﺟﺎﻫﻠﻳن )ﺗﺳﻊ آﻳﺎت وردت
ﻓﻲ ﺳﺑﻊ ﺳور ﻣﻛﻳﺔ وﺳورﺗﻳن ﻣدﻧﻳﺗﻳن( ،ﺟﻬوﻻ )آﻳﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﺳورة ﻣدﻧﻳﺔ( ،ﺑﺟﻬﺎﻟﺔ )أرﺑﻊ
آﻳﺎت وردت ﻓﻲ ﺳورﺗﻳن ﻣﻛﻳﺗﻳن وﺳورﺗﻳن ﻣدﻧﻳﺗﻳن(  ،اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ )أرﺑﻊ آﻳﺎت ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳور
ﻣدﻧﻳﺔ(.
أﻓﺿﻰ ﺑﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻳﺎت ﺿﻣن اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺛﻣﺔ ارﺗﺑﺎط ﻳﻛﺎد ﻳﻛون ﻛﻠﻳﺎ ﺑﻳن ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺟذر ج ﻫـ ﻝ ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﻣﻛﻳﺔ و«اﻟﻘرﻳﺔ»
 ّﺣد ﻛﺑﻳر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘرﻳﺔ أو اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻳﻬﺎ واﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟدﻳن.
ﻳﺑﻳن إﻟﻰ ّ
ﻣﻣﺎ ّ
وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﺈن اﻟﻘرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻋﻣوﻣﺎ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﻛﻔر وظﻠم ﻧﺎﺗﺟﻳن ﻋن اﻟﺟﻬﻝ
ﺑﺎﻟدﻳن .إن اﻟﻘرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺟزء ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻛﻔﺎر .7وﻗد ﺗﻣت اﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳورة
ﻳوﺳف ﺑﻳن اﻟﻘرﻳﺔ واﻟﺑﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﻣﺎ ﺗﻧﺗﻣﻳﺎن إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﻔر .8ﻛﻔر اﻟﺑدو أو
دﻋﻣﻪ اﻟﻘرآن ﺑﻣﺛﺎﻝ ﺗ ـﺎرﻳﺧﻲ ﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﻳﻝ )ﺳورة اﻷﻋراف اﻵﻳﺔ (138
اﻟﻘرى ّ
اﻟذﻳن «ﺟﻬﻠوا» ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎوزوا اﻟﺑﺣر ﻣن ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺷﺎم ،إذ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ أن
ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻛﺎﻧت ﺗﻌرف ﺑﻛﻔورﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺑداوﺗﻬﺎ .واﻟﻛﻔور ﻫﻲ اﻟﻘرى اﻟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب .ﻛﻔور اﻟﺷﺎم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ اﻟﺧزاﻋﻲ اﻷﺻﻧﺎم
إﻟﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗذﻛر ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة واﻟﺗﺎرﻳﺦ واﺳﺗﺣق ﺑذﻟك ﻟﻘب ﻛﺎﻓر أطﻠﻘﻪ ﻋﻠﻳﻪ
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9
أن ﻧﻌت اﻟرﺳوﻝ ﻟﻌﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ ﺑﺎﻟﻛﻔر ارﺗﺑط ،
اﻟرﺳوﻝ  .وﻣﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ّ

ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺳﻳرة واﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﺟﻠﺑﻪ اﻷﺻﻧﺎم إﻟﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ ﻣن ﻛﻔور اﻟﺷﺎم.
ﺻم وﺑﻛم )ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم
 ﻟﻠﻛﻔﺎر أي ﺳﻛﺎن ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء ﺳﻣﺎت وﺻﻔﺎت وأﺧﻼق :إﻧﻬم ّاﻵﻳﺔ  40وﺳورة اﻟﻧﻣﻝ اﻵﻳﺔ  (82وﻋﻣﻲ )ﺳورة اﻟﻧﻣﻝ اﻵﻳﺔ  (83وﻛﺎﻷﻧﻌﺎم )ﺳورة اﻟﻔرﻗﺎن
اﻵﻳﺔ  .(44رﺟﺎﻟﻬم ﻟواطﻳون )ﺳورة اﻟﻧﻣﻝ اﻵﻳﺔ  (57وﻧﺳﺎؤﻫم ﻣﺗﺑ ـ ّرﺟﺎت )ﺳورة اﻷﺣزاب
اﻵﻳﺔ  .(33وﻟﻠﺗوﺿﻳﺢ ﻧﺿﻳف:
ﻧﺟد ﻟﻧﻌت اﻟﻛﻔﺎر ﺑﺎﻷﻧﻌﺎم ﺻداﻩ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗداوﻟوا ﻓﻲ أﻣر اﻷﻗوام اﻟذﻳن
ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻧﺎﺋﻳﺔ وﻟم ﻳﺑﻠﻐﻬم اﻹﺳﻼم ﻓﻣﺎ ﻣﺻﻳرﻫم ﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ .وﻗد أروا أﻧﻬم ﻻ
ﻳدﺧﻠون ﺟﻧﺔ وﻻ ﻧﺎ ار ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺣﺷرون ﻣﻊ اﻷﻧﻌﺎم.
إن ﺟﻧوح ﺳﻛﺎن اﻟﻛﻔور إﻟﻰ اﻟﻠواط إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ وﻏﻳﺎب
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﺣﻛم ﺟﻬﻠﻬم .ﻟذﻟك ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب )ﻣﺎدة ك .ف .ر( «ﻣن أﺗﻰ
ﺣﺎﺋﺿﺎ ﻓﻘد ﻛﻔر».10
ﺗﺑرج اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺎت ﻟﻪ ارﺗﺑﺎط ﺑﻧزوع اﻟﺑدو إﻟﻰ اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟزﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﺧﺻوص
 إن ّﻓﻳﻣﺎ ﺗزّﻳن ﺑﻪ أﺳرﺟﺔ اﻟﺧﻳوﻝ وﻣﻘﺎﺑض اﻟﺳﻳوف ﻣن «زﺧﺎرف» ) .(des motifsوﻗد ﻳﻛون ذﻟك
11
ﺗﻣﻳز ﻗﺑﻳﻠﺔ ﻋن
ﺗﻌوﻳﺿﺎ ﻋن ﻓﻘدان اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﻋدم ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻳﻬﺎ  .وﻗد ﺗﻛون أﻳﺿﺎ ﻋﻼﻣﺎت ّ

اﻟﺗﺑﺣر» ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة
أﺧرى .وﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق اﻟرﺑط ﺑﻳـن ﻧزوع اﻟﺑــدو إﻟــﻰ اﻟزﻳﻧﺔ و« ّ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ» إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﻳﺎة اﻟﺑﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻔﺎر.
اﻟﻣؤذن ﺑﺧراب اﻟﻌﻣران واﻟﻣﻔﺿﻲ ﺿرورة ﻓﻲ « ّ
5

إن ﻗوﻣﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻣﺎت وﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻻ ﻳﻣﻛن إﻻ أن ﻳﻛوﻧوا أﻋداء ﻟﻸﻧﺑﻳﺎء «وﻛذﻟك ﺟﻌﻠﻧﺎ
 ّﻋدوا» .12وﻟﻘد ّﺑﻳن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻧﺑﻳﺎء واﻟرﺳﻝ أن اﻷﻧﺑﻳﺎء ﻓﺷﻠوا ﻛﻠﻣﺎ ﺣﺎوﻟوا ﻧﺷر
ﻟﻛﻝ ﻧﺑﻲ ّ
13
أن اﷲ ﻟم ﻳﺑﻌث ﻗط ﻧﺑﻳﺎ ﻣن ﺑﻳن اﻷﻋراب.14
رﺳﺎﻻﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻬوب واﻟﺻﺣﺎري  ،و ّ

 إن ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ  /اﻟﻛﺎﻓر ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن .ﻟذﻟك ﻛﺎﻧتﻓرﺣﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﻳوﺳف )ﺳورة ﻳوﺳف اﻵﻳﺔ  (100ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣدﺛﻳن ﻣﺗزاﻣﻧﻳن وﻣﺗﻣﺎﺛﻠﻳن ﻣن ﺣﻳث
اﻷﻫﻣﻳﺔ :ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن وﻗدوم إﺧوﺗﻪ ﻣن اﻟﺑدو واﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﺑﺣﺎﺿرة ﻣﺻر .وﻫو ﺧروج
ﻳﺿﺎﻫﻲ ﺧروج اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم.
 وردت «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ» ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻣدﻧﻲ ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻣﻳز ﻟﻠﺟﺎﻫﻠﻳﻳناﻟﺣﻣﻳﺔ .وﻗد ورد ذﻟك ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻠوك «اﻟﻣﺗدﻳﻧﻳن»
اﻟﺗﺑرج ،
ّ
 :اﻟظن  ،اﻟﺣﻛم ّ ،
ﻓظن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﻳن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ إﻳﻣﺎن أﻫﻝ اﻟدﻳن وﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻛم اﷲ وﺗﺑرج اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺎت ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ
إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ
طﻬﺎرة اﻟﻣؤﻣﻧﺎت وﺣﻣﻳﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﻳن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻘوى اﻟﻣؤﻣﻧﻳنّ .
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣﺗﻣﻳزﺗﻳن ﻟﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻠوﻛﻬﺎ وﻗﻳﻣﻬﺎ  .إﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن ﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ )ﻳﺛرب (15وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻋراب .وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻫﺟرة اﻟرﺳوﻝ إﻟﻰ ﻳﺛرب ﻗد أﻓﺿت إﻟﻰ
ﻣﺗﻣﻳزة ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ
ﻧﺷوء ﻧواة «اﻷﻣﺔ» اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ
ّ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﺣددﻩ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻐﺎﺷﻳﺔ:
 -إﻧﻧﺎ ﺑﺈزاء ﻓﺿﺎء واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟمّ ،
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) (...أﻓﻼ ﻳﻧظرون إﻟﻰ اﻹﺑﻝ ﻛﻳف ُﺧﻠﻘت)ٕ (17واﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﻛﻳف ُرﻓﻌت)ٕ (18واﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎﻝ
ﻛﻳف ُﻧﺻﺑت)ٕ (19واﻟﻰ اﻷرض ﻛﻳف ﺳطﺣت) (20ﻓذﻛر إﻧﻣﺎ أﻧت ﻣذﻛر) .(21إﻧﻧﺎ ﻧرى اﻷﻣر
ﻛذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻬم ﻣﺧﺻوص ﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟوارد ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر .16ﻓﻬذا اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم
ﻟﻳس دﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ روﻋﺔ ﺧﻠق اﷲ ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﻰ ذﻟك أﻏﻠب اﻟﻣﻔﺳرﻳن ٕواﻧﻣﺎ ﻫو دﻋوة
اﻟﻛﻔﺎر ﻛﻲ ﻳﺗذﻛروا دوﻣﺎً ﻓﺿﺎءﻫم اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻟﻌ ﱠﻝ اﻟذﻛرى ﺗردﻋﻬم ﻋن ﻛﻔرﻫم .وﻟﻘد ذﻫب
 ،ﻗﺑﻠﻧﺎ  ،اﻟدﻛﺗور ﺣﺳﻳن ﻣؤﻧس ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ﻫذﻩ اﻵﻳﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ّﺑﻳن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻣﺟرد ﺣﻳوان ٕواﻧﻣﺎ ﻫو ﻧﻣط ﻋﻳش
ﻣﺳﻬب أن اﻟﺟﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﺳورة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻟﻳس ّ
وطراز ﺣﻳﺎة ﻫﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﺑداوة ﺑﻣﺎ ﻫﻲ «رﻣﺎﻝ ﻣﻣﺗدة ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﺗﻼﻝ ووﻫﺎد وﺳﻣﺎء زرﻗﺎء وﻫذﻩ
اﻹﺑﻝ» .17إن اﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺑﺳﻳط (espace lisse) 18اﻟذي ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ Gilles Deleuze
اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻣﺗد
و .19Félix Guattariوﺑذﻟك ﺗﻛون «ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻳن ﻛ ّﻝ رﺳوﻟﻳن» ﻓﻲ
ّ
ﻋﺑر ﻋن ذﻟك اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ ﻓﻲ «ﻗﺻص
ﺧﺎرج اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺗﺣدﻳداً اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﻣدﻳﻧﺗﻳنّ .
ﻧﺑﻲ» ﻧزﻝ إﻟﻰ اﻷرض« :ﻓﺎﻧطﻠق آدم ﻣن أرض اﻟﻬﻧد إﻟﻰ
اﻷﻧﺑﻳﺎء» ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺗب ﺑﺷﺄن «أوﻝ ّ
وﻗﻳض اﷲ ﻟﻪ ﻣﻠﻛﺎً ﻳرﺷدﻩ ،ﻓﻛﺎن ﻛﻝ ﻣوﺿﻊ ﻳﺿﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻗدﻣﻪ ﻋﻣراﻧﺎ
أرض ﻣﻛﺔ ﻟزﻳﺎرة اﻟﺑﻳتّ ،
ﺗﻌداﻩ ﻣﻔﺎوز وﻗﻔﺎ ار». 20
وﻣﺎ ّ
ﻓﻲ اﻟﺑداوة اﻟﺧﻠدوﻧﻳﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣﻝ اﻟزراﻋﺔ واﻟرﻋﻲ
ﻣﻌرﻓﺎً اﻟﺑدو« :ﻗد ﻗدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﻗﺑﻠﻪ أن أﻫﻝ اﻟﺑدو ﻫم اﻟﻣﻧﺗﺣﻠون ﻟﻠﻣﻌﺎش
ﻳﻘوﻝ اﺑن ﺧﻠدون ﱢ
اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻣن اﻟﻔﻠﺢ واﻟﻘﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻌﺎم ،وأﻧﻬم ﻣﻘﺗﺻرون ﻋﻠﻰ اﻟﺿروري ﻓﻲ اﻷﻗوات
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وﻣﻘﺻرون ﻋﻣﺎ ﻓوق ذﻟك ﻣن ﺣﺎﺟﻲ أو ﻛﻣﺎﻟﻲ
واﻟﻣﻼﺑس واﻟﻣﺳﺎﻛن وﺳﺎﺋر اﻷﺣواﻝ واﻟﻌواﺋد،
ّ
) (...ﻓﻣن ﻛﺎن ﻣﻌﺎش ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻔﻠﺢ ،ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺎم ﺑﻪ أوﻟﻰ ﻣن اﻟظﻌن.
وﻫؤﻻء ﺳﻛﺎن اﻟﻣدر واﻟﻘرى واﻟﺟﺑﺎﻝ وﻫم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺑرﺑر واﻷﻋﺎﺟم .وﻣن ﻛﺎن ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻣن اﻟﺳﺎﺋﻣﺔ
ﻣﺛﻝ اﻟﺑﻘر واﻟﻐﻧم ﻓﻬم ظواﻋن ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ) (...وﻳﺳﻣون ﺷﺎوﻳﺔ ) (...أﻣﺎ ﻣن ﻛﺎن ﻣﻌﺎﺷﻬم
ﻓﻲ اﻹﺑﻝ ﻓﻬم أﻛﺛر ظﻌﻧﺎ وأﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻘﻔر ﻣﺟﺎﻻ ) (...ﻓﻛﺎﻧوا ﻟذﻟك أﺷد اﻟﻧﺎس ﺗوﺣﺷﺎ ،وﺗﻧزﻟوا
ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣواﺿر ﻣﻧزﻟﺔ اﻟوﺣش ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺗدر ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﻔﺗرس ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻌﺟم .وﻫؤﻻء
ﻫم اﻟﻌرب».21
ﻟﻘد ﺣرﺻﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻌت ﻫذﻩ اﻟﺑداوة ﺑﺎﻟﺧﻠدوﻧﻳﺔ ﻧظ ار إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟم ﻳﺣظ ﺑرﺿﺎ أﻫﻝ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذﻳن ﻟم ﻳﺳﺗﺳﻳﻐوا ﺣﺷر اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠﻘرى وﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎﻝ
اﻟﺑدوي.
ﺑﺄن اﺑن ﺧﻠدون ﻳﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ّﺑﻳﻧﺎ ﻋﻣﺎ ﺗواﺿﻊ ﻋﻠﻳﻪ أﻫﻝ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻳرى ﺣﺳﻳن ﻣؤﻧس ّ
اﻟزراع وأﻧﻬﻣﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎن ﻳﺧﺗﻠف ﻛﻝ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن أن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﻋﺎة ﻏﻳر ﻣﺟﺗﻣﻊ ّ
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﻻﺧﺗﻼف ﻋن اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﻬﻳﺋﺔ .22وﻗد ذﻫب ﺑﺎﺣﺛون آﺧرون إﻟﻰ ﻫذا
اﻻﻋﺗراض ﻧﻔﺳﻪ ٕوان ﺑﻛﻳﻔﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .23ﻫذﻩ اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﺗدﻓﻌﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻔﻬوﻣﻳن.
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ
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اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ
ﻷﻫم ﺧﺻﻳﺻﺔ ﻣن
ﻟﻠﺑدوي ﻓﻲ «اﻟﻣﻘدﻣﺔ» ﺳﻣﺎت وأﺧﻼق ﻟﻳﺳت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳوى ﻧﺗﻳﺟﺔ
ّ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑدو وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ.
 -1اﻟﺗوﺣش
إن ﻣﻘﻳﺎس ﺗوﺣش اﻟﺑدوي أو ﺗﺣﺿرﻩ ﻳرﺗﺑط ﻟدى اﺑن ﺧﻠدون ﺑﻣدى ﻗرﺑﻪ أو ﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ﻓﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌد اﻟﺑدوي ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ ازداد ﺗوﺣﺷﺎً وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﺑدو اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ
اﺑن ﺧﻠدون إﻧﻣﺎ ذﻛرﻫﺎ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻷﻗﻝ ﺑداوة )اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳن ﺑﺎﻟزراﻋﺔ( إﻟﻰ اﻷﻛﺛر ﺑداوة )ﻣرﺑﻲ
أن «اﻟﻘﻔر ﻣﻛﺎن اﻟﺷظف واﻟﺳﻐب ﻓﺻﺎر ﻟﻬم إﻟﻔﺎ وﻋﺎدة» ،24ﻫذا اﻟﺗرﺗﻳب
اﻹﺑﻝ( .وﺗﻔﺳﻳر ذﻟك ّ
ﻳﻌﺗﻣد اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ،واﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻘﺎم واﻻﺳﺗﻘرار ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻧﺟر ﻋن ذﻟك
ﻣن ﻣظﺎﻫر دﻳﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون اﻟﻘوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻣﺎ
ﻫو ﻣﻌﻠوم.
ٕوا ّن ارﺗﺑﺎط اﻟﺑﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺣش واﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣدن ﻋﱠﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻘرآن ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻌوت وﺻف ﺑﻬﺎ
اﻟﻛﻔﺎر )ﺳﻛﺎن اﻟﻛﻔور( ﻓﻬم ﺻم وﺑﻛم وﻋﻣﻲ وذوو ظﻧون وأﻫواء وﺣﻣﻳﺔ .رﺟﺎﻟﻬم ﻟواطﻳون
وﻧﺳﺎؤﻫم ﻣﺗﺑرﺟﺎت .أي ﻫم ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻛﺎﻷﻧﻌﺎم.
 -2اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
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ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑدو اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ .وﻫذﻩ ﺻﻔﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻬم وﻟﻳﺳت ﺻﻔﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو
ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻓﺣﺿور ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻟدﻳﻬم دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﺷﻬم أي ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺎب اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﺎﻛم
واﻷﺳوار )اﻟﻣدﻳﻧﺔ(« :أﻫﻝ اﻟﺑدو ﻟﺗﻔردﻫم ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوﺣﺷﻬم ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ وﺑﻌدﻫم ﻋن
اﻟﺣﺎﻣﻳﺔ واﻧﺗﺑﺎذﻫم اﻷﺳوار واﻷﺑواب ﻗﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﻣداﻓﻌﺔ ﻋن أﻧﻔﺳﻬم» .25إن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ
ﺑﺄس و«ﺗوﺟس ﻟﻠﻬﻳﻌﺎت» ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﻳن ﻓﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟﻬﻝ اﻟﻐﺿب واﻟﺑطش ﻛﻣﺎ ﻫو
ﻣﻌﻠوم .وﻣﻣﺎ ﻳﻌزز اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ أن ﻫذا اﻟﻠﻔظ ﻟم ﻳذﻛر ﻓﻲ اﻟﻘرآن وأن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟم
ﻳﺷﺗرطوا أﺑدا أن ﻳﻛون اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﻣﺳﻠم ﺷﺟﺎﻋﺎ ﻟﻌﻠﻣﻬم أﻧﻬﺎ ﺧﺻﻠﺔ ﺟﺎﻫﻠﻳﺔ.
 -3اﻟﺧﻳر
ﻣﺎذا ﻳﻌﻧﻲ ﻗوﻝ اﺑن ﺧﻠدون «أﻫﻝ اﻟﺑدو أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺧﻳر ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣﺿر»؟ إن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺑدو
ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﺑﻳن أﻫﻝ اﻟﺑدو وأﻫﻝ اﻟﺣﺿر ﺑﺈطﻼق وﻟﻛن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻘدﻫﺎ اﺑن
ﺧﻠدون ﺑﻳن اﻟﺑدو ﺑﻣﺎ ﻫم ﻣﺎدة ﺧﺎم ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم أن ﻳﺻﺑﺣوا ﺣﺿ ار إذا «ﻫﺎﺟروا» إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ
وﺑﻳن أﻫﻝ اﻟﺣﺿر وﻫم ﻣﺎدة ﻓﺎﺳدة أﻓﺳدﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣران أي إن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻣت
ﺑﻳن اﻟﺑدو وﻫم ﻋﻠﻰ أﺑواب اﻟﻌﻣران ﻣﺗﻬﻳﺋون إﻟﻰ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻟﺧﻳر اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺑﻳن
اﻟﺣﺿر وﻫم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣران ﺧﺎرﺟون ﻣن اﻟﺧﻳر إﻟﻰ اﻟﺷر واﻟﻔﺳﺎد . 26وﻟﻳس ﻣن ﺑﺎب
اﻟﺻدﻓﺔ أن أردف اﺑن ﺧﻠدون ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣدﻳث ﻋن اﻟﻬﺟرة ،ﻫﺟرة

اﻷﻋراب27.

ﻓﺎﻟﻬﺟرة

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺿرورﻳﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺑدو وﺗﻣدﻳﻧﻬم ﻣﺎداﻣوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘوﻝ اﻟرﺳوﻝ
ﻳﻣﺟﺳﺎﻧﻪ» .ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺧﻳرة ﻟدى
«ﻛﻝ ﻣوﻟود ﻳوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة ﻓﺄﺑواﻩ ﻳﻬوداﻧﻪ أو ﻳﻧﺻراﻧﻪ أو ّ
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اﻟﺑدو ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻣدن ﻋﱠﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ ﺑﻛﻝ وﺿوح ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺗب« :ﻛﺎﻧت
اﻟﻌرب ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﻳر ﻣﻌطﻠﺔ ﻋن ﻓﻌﻠﻪ».28
اﻟﺗوﺣش واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺧﻳر ﻟﻳﺳت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳوى ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﻫم ﺧﺻﻳﺻﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑدو
ﺣﺳب اﺑن ﺧﻠدون وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ .ﻓﺑﻣﺎ أن ﺣﻳﺎة اﻟﺑدو ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺿروري )اﻟﻣﺄﻛﻝ
واﻟﻣﻠﺑس( وﺑﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺿروري ﺻﻌب اﻟﻣﻧﺎﻝ ﻧظ اًر إﻟﻰ ﻗﺳﺎوة اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺑدوي )ﺿﻌف
ﻗوة ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺑﻘﺎء .ﻓﻬﻲ ﻣن
أدوات اﻹﻧﺗﺎج وﻗﺳﺎوة اﻟطﺑﻳﻌﺔ( ﺗﻧﺗﺻب اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ّ
ﻫذﻩ اﻟزاوﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑدور اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ذات اﻟﻧﺳب اﻟواﺣد ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﺎن أم وﻫﻣﺎ( .ﻳﻘوﻝ
اﺑن ﺧﻠدون « :وأﻫﻝ اﻟﺑدو ﻟﺗﻔ ّردﻫم ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوﺣﺷﻬم ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ وﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﺣﺎﻣﻳﺔ
واﻧﺗﺑﺎذﻫم ﻋن اﻷﺳوار واﻷﺑواب ﻗﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﻣداﻓﻌﺔ ﻋن أﻧﻔﺳﻬم ،ﻻ ﻳﻛﻠوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺳواﻫم وﻻ ﻳﺛﻘون
29
ﺑﺎﻟﻘوة وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرب 30اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑدو وﻟطﺑﻳﻌﺔ
ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻐﻳرﻫم»  .إن اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ّ

ﺣﻳﺎﺗﻬم.31
إن ﺣﺿور اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻏﻳﺎب اﻟدوﻟﺔ وﻏﻳـﺎب اﻟدﻳن وﻏﻳﺎب اﻷﺳـوار اﻟﺣـﺎﻣﻳـﺔ
ّ
32
)اﻟﻣدﻳﻧﺔ( وﻏﻳﺎب اﻟﻌﻠم وﻏﻳﺎب
ﻓﺈن
اﻷﺧوة واﻟﺗﻌﺎرف )= اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ( .وﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ّ
ّ

اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺑطش وﻋﻧف وﺣرب )ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻔر ﻓﻲ «اﻟﻠﺳﺎن» ﻟﺑس اﻟﺳﻼح(
وﺣﻣﻳﺔ وظﻧون .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن )ﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘرآن وﺑداوة اﺑن ﺧﻠدون( ﻓﺈن
وﺑﻌد ﻋن اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ّ
وﺟﻬﻝ ُ
ﺳﻛﻧﻰ اﻟﻣـدﻳﻧﺔ ﻛﻔﻳﻝ ﺑــﺗﺣوﻳﻝ «ﺧﻳر» اﻟﺑدو )اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﻳر ﺣﺳب اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ( ﻣن ﺧﻳر

11

اﻷﺧوة ﻣن ﻛﺳر ﻟﻌﻧف
أﺧوة ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻧﻳﻪ
ّ
ﺑﺎﻟﻘوة إﻟﻰ ﺧﻳر ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ وﺑﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ إﻟﻰ ّ
ّ
اﻟﺑدو و«ﺗوﺣﺷﻬم» وﻣن ﺗﻌﺎرف أي إﻗﺎﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎع إﻧﺳﺎﻧﻲ )دوﻟﺔ وأﻣﺔ(.

 2اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ  /اﻟﺑداوة :ﻓرﺿﻳﺔ ﻋﻣﻝ
وﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﻛﺎﻧت ﺻورة اﻟﺑدوي /اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻣﺎﺛﻝ اﻟﺑدوي /
اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﻣوﻏﻝ ﻓﻲ اﻟﺗوﺣش؟
أن اﺑن ﺧﻠدون ﻟم ﻳﻬﺗم ﻛﺛﻳ ار «ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ» اﻟﺑدوي وﻟم ﻳرﻛز ﻋﻠﻳﻪ ﺗرﻛﻳزﻩ ﻋﻠﻰ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ّ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿري ﺑﻝ إﻧﻪ ﻗ ﱠدﻣﻪ ﺑﺻورة «ﻧﺎﻗﺻﺔ» وﻏﻳر دﻗﻳﻘﺔ .ﻫﻝ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﺗﺳرع ﻓﻲ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ﺣﺳﻳن ﻣؤﻧس؟ ﻫﻝ إن ﺣدﻳﺛﻪ اﻟﻣﻘﺗﺿب ﻋن
ﺗدر ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﺷﺎً
اﻟزراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣردﻩ إﻟﻰ أن اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ ﻟم ﺗﻛن ّ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺿﻌﻔﻳن ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري.33
ﻻ ﻧﻌﺗﻘد أن اﺑن ﺧﻠدون ﻳﻧﻘﺻﻪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣواﻝ اﻟﺑدو ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ « ،ﻋﺻر اﻟﺑدو» ،
واﻟﻌﺻر اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ )اﺟﺗﻳﺎح اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ اﻟﺑدوﻳﺔ ﻣن ﺑﻧﻲ ﻫﻼﻝ وﺑﻧﻲ ﺳﻠﻳم ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ،ﺳﻘوط
اﻟﻣوﺣدﻳن  ،ﺳﻘوط اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻳدي اﻟﻣﻐوﻝ ،ﻫﺟوم ﺗﻳﻣورﻟﻧك ...إﻟﺦ( .ﻟﻘد اﻧﺗﺑﻪ إﻟﻰ ﻫذا
وﻓﺳرﻩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟذي «ﻛﺎن ﻳوﺟﻪ ﻓﻛر اﺑن ﺧﻠدون وﻳﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣر ﻧﺎﺻﻳف ﻧﺻﺎر ّ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑداوة ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛوﻧﻬﺎ أﺻﻼ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻛوﻧﻬﺎ ﻏﻳر ﻣطروﺣﺔ ﻋﻧدﻩ».34
وﻣﺎ ﻧذﻫب إﻟﻳﻪ أن اﺑن ﺧﻠدون ﻟم ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑداوة إﻻ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛوﻧﻬﺎ «ﻓرﺿﻳﺔ ﻋﻣﻝ» ﻟﺑﻳﺎن ﻗﻳﻣﺔ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﺣﺿﺎرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ» ﻓﻲ اﻟﻘرآن «ﻓرﺿﻳﺔ ﻋﻣﻝ» ﻟﺑﻳﺎن ﻧور اﻹﺳﻼم.
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وﺑﻳﺎن ذﻟك أن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ وواﻗﻌﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ
«ﻗﺻص» ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺑﻬم وﻏﺎﻣض ﻋﺑرﻩ أﻛﺛر وأوﺿﺢ ﻣن وﻗﺎﺋﻌﻪ .ﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر
اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻔﺳرﻳن واﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬم اﻟﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد زﻣن «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻷوﻟﻰ» اﻟواردة ﻓﻲ ﺳورة
اﻷﺣزاب )ﻣﺎ ﺑﻳن آدم وﻧوح  ،ﻣﺎ ﺑﻳن إﺑراﻫﻳم ٕوادرﻳس ،ﻣﺎ ﺑﻳن إﺑراﻫﻳم وﻣوﺳﻰ ...إﻟﺦ( .وﻫذا
ﻣﺎ ﻳﻔﺳر أﻳﺿﺎ ﻏﻳﺎب اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻋن اﻟﻘرآن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻌر وﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﺳر أﺧﻳ اًر ﺧﻠّو «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ» ﻣن أي ﻣﻌﻧﻰ إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟف وﻗﺎﺋﻊ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ .ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺻورة «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ اﻟﺟﻬﻼء» ﺿرورﻳﺔ ﻟﺑﻳﺎن ﻧور اﻹﺳـﻼم وﻓﺿـﻠﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن .35اﻹﺳﻼم ﺑﻣﺎ ﻫو ﺗﻣدن وﺗﺣﺿر وﺟﻬﺎد ﻟﻸﻋراب.
أﻣﺎ ﺑداوة اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻘد ﻛﺎﻧت أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣن اﻹﺑﻬﺎم ﻛﻣﺎ ﺑﻳﻧﺎ ﻷن اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ رأﻳﻪ
ﻫﻲ اﻟطﻣوح اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﺑدوي ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻳﺗﻪ ﻳﺟري إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ واﻟﺷرﻳف
ﻟوﺟودﻩ« .ﻓﻌﻣران اﻟﺑﺎدﻳﺔ ﻧﺎﻗص ﻋن ﻋﻣران اﻟﺣواﺿر واﻷﻣﺻﺎر» .وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك
ﻓﺈن اﺑن ﺧﻠدون ﻟم ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑدو إﻻ ﻣن ﺣﻳث ﻫم اﻟﺻورة اﻟﻧﻘﻳﺿﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة واﻟﺧطر اﻟذي
ﻳﺗﻬددﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﺎدﻳﺔ ﻟدى اﺑن ﺧﻠدون ﻣﺟرد ﻓرﺿﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﺑﻳﺎن ﺣﻘﻳﻘﺔ
اﻟﻌﻣران «اﻟذي ﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎع ) (...اﻟذي ﻫو اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﺣﻛﻣﺎء».
أن اﻟﺑداوة )وﻣﺎ ﻓﻲ داﺋرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺑداﺋﻳﺔ واﻟﺗوﺣش( ﻻ ﻳﻣﻛن إﻻ أن ﺗﻛون ﻓرﺿﻳﺔ
واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ّ
36
اﻟﺑدوي ﺗﺟرﻳد  abstractionوﻣﺛﺎﻝ  Idéeأﻛﺛر
إن
ﻋﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ وﺗوارﻳﺦ ّ .
ّ

ﻣﻧﻪ واﻗﻌﺎً وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:37
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ﺗﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﻝ ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر ﻓﻣن اﻟﺧطﺄ ﺗﻌرﻳف اﻟﺑدوي
أن ﺣﻳﺎة اﻟﺑداوة ّ
 رﻏم ّ
ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ.إذ أﻧﻪ ﻳﺗﺣرك ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ.38
 رﻏم وﺿوح ﺣﻳﺎة اﻟﺑدوي وﺑﺳﺎطﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻌرﻳف اﻟﺑدوي ﺑدﻗﺔ ﻓﻣﻌطﻳﺎت
اﻟﺑداوة ﺗزاﺣﻣﻬﺎ ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﻬﺟرة واﻟﺳﻔر واﻟﺗﻧﻘﻝ واﻻﻧﺗﺟﺎع ...إﻟﺦ.
 رﻏم ﻛون اﻟﺑداوة ﻫﻲ أﺻﻝ اﻟﻌﻣران ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻠﻳس ﻟﻠﺑدو ﺗﺎرﻳﺦ .ﺑﻝ إن
إن اﻟﻣدن ﻫﻲ اﻟــﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺦ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑدو ﻳﺑدأ ﻋﻧد زواﻟﻬم ﻋن طرﻳق اﻟدوﻟﺔّ .
)ﺗﺎرﻳﺦ ﻫزﻳﻣﺔ اﻟﺑدو ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﺻﺎر اﻟدوﻟﺔ أو اﻟدﻳن ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﺟﻳﻝ دوﻟوز
وﻓﻠﻳﻛس ﻗﺎﺗﺎري(.

 3ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﺑداوة واﻟﺣﺿﺎرة ﻣﺑدأ ﺗﻔﺳﻳرﻳﺎ
ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ واﻟﺑداوة ﻟم ﻳﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻟو ﻟم ﻳدرك اﺑن ﺧﻠدون – ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻘﻳﻪ وﻣﻌﺎﺻرﻳﻪ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﺑن ﺗﻳﻣﻳﺔ( - 39أن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺣﻘﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﻫﻲ ﻓﺿﺎء ﺟﻐراﻓﻲ -ﻓﺿﺎء اﻟﺑدو وﺗﺣدﻳدا ﻓﺿﺎء «ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻌرب» 40وﻗد أطﻧب اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ
ﺗﻌداد ﻣظﺎﻫر «ﺟﺎﻫﻠﻳﺔ» اﻟﻌرب )واﻟﻣﻘﺻود ﻫم اﻷﻋراب( ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﺣددﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻬم «ﻻ
ﻳﺗﻐﻠﺑون إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺳﺎﺋط ...ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗوﺣش اﻟﺗﻲ ﻓﻳﻬم» 41وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻣﺎ ﺗﻐﻠﺑوا ﻋﻠﻰ
اﻷوطﺎن أﺳرع إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺧراب «واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻬم أﻣﺔ وﺣﺷﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣﻛﺎم ﻋواﺋد اﻟﺗوﺣش
وأﺳﺑﺎﺑﻪ ﻓﻳﻬم» .42وﻫم أﺑﻌد اﻷﻣم ﻋن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻠك ﻷﻧﻬم «أﻛﺛر ﺑداوة ﻣن ﺳﺎﺋر اﻷﻣم وأﺑﻌد
ﻣﺟﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻘﻔر ...ﻓﺻﻌب اﻧﻘﻳﺎد ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺑﻌض ﻻﻳﻼﻓﻬم ذﻟك واﻟﺗوﺣش».43
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ﻫذﻩ اﻟطﺑﺎع ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣن ﻣﻧظور ﺧﻠدوﻧﻲ أن ﺗﺗﺑدﻝ إﻻ ﺑﺻﺑﻐﺔ دﻳﻧﻳﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺷﻬد ﻟذﻟك
«واﻋﺗﺑر ذﻟك ﺑدوﻟﺗﻬم )اﻟﻌرب( ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺷﻳد ﻟﻬم اﻟدﻳن أﻣر اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻳﻌﺔ وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻣراﻋﻳﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣران ظﺎﻫ اًر وﺑﺎطﻧﺎً وﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔﺎء ،ﻋظم ﺣﻳﻧﺋذ ﻣﻠﻛﻬم وﻗوى
ﺳﻠطﺎﻧﻬم .ﻛﺎن رﺳﺗم ﻟﻣﺎ رأى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﺟﺗﻣﻌون ﻟﻠﺻﻼة ﻳﻘوﻝ« :أﻛﻝ ﻋﻣر ﻛﺑدي .ﻳﻌﻠم
44
ﺑﺄن اﻟﻌرب «ﻟﻣﺎ اﻧﻘطﻌت ﻣﻧﻬم ﻋن اﻟدوﻟﺔ أﺟﻳﺎﻝ
اﻟﻛﻼب اﻵداب»  .واﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺷﻬد أﻳﺿﺎ ّ

ﻧﺑذوا اﻟدﻳن وﻧﺳوا اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ورﺟﻌوا إﻟﻰ ﻗﻔرﻫم ...ﻓﺗوﺣﺷوا ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ...وأﻗﺎﻣوا ﺑﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻔﺎرﻫم
ﻻ ﻳﻌرﻓون اﻟﻣﻠك وﻻ ﺳﻳﺎﺳﺗﻪ».45
ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻝ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﻳن اﻟﺑداوة واﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻣﺎﻩ أو ﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ
ﻓﺿﺎء ﺳﻳﺎﺳﻲ  -دﻳﻧﻲ ﻓﻔﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﺿﻌف اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ .46وﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟﺗوﺣش وﻳﻣﺣﻰ اﻟﺟﻬﻝ...
وﺗﻧﺷﺄ اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ...إﻟﺦ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑداوة ﻫﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻓﺈ ّن اﻟﺣﺿﺎرة ﻫﻲ اﻟدﻳن.
ﻓﺳر
ﻓﺳر ﺑﻪ أﺣداﺛﺎ ﻛﺛﻳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ّ
ﻫذﻩ اﻟﺟدﻟﻳﺔ ﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون ﻣﺑدأ ّ
ﺑﻪ ﻧﺷﺄة دوﻝ اﻹﺳﻼم وﺳﻘوطﻬﺎ .أﻣﺎ أﻣر ﻧﺷﺄة اﻟدوﻝ وﺳﻘوطﻬﺎ ﻓﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑدا ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣن
ﻧص ﻣن
ّ
ﺧﻠدون ،وأﻣﺎ أﻣر أﺣداث ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻧﺷﻳر إﻟﻰ ّ
ﻣﻣﻳز ﻷﺳﺑﺎب ﻧﺟﺎح اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم وﺗﻌﺛرﻫﺎ ﻓﻲ
اﻷﻫﻣّﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﺗﻔﺳﻳر ّ
إﻓرﻳﻘﻳﺔ وﻣﻠﺧص ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر أن اﻟﻔﺗوﺣﺎت ﻧﺟﺣت ﺣﻳث اﻟﻣدن واﻷﻣﺻﺎر وﺗﻌﺛّرت ﺣﻳث
اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ واﻟﻌﺻﺎﺋب. 47
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ﻣن اﻟواﺿﺢ إذن أن أﻫﻝ اﻟﻣدن أﻛﺛر ﺗﻘﺑﻼً ﻟﻠدﻳن ﻣن أﻫﻝ اﻟﻛﻔور ذوي اﻟﻌﺻﺑﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ
أﺻﻼ ﻣﻊ اﻟدﻳن .وﻳﻧطﺑق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗوارﻳﺦ اﻟﺷﻌوب
48
إن ﺑﺎدﻳﺔ اﻟروم
أن «ﻛ ّﻝ أﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺿرة وﺑﺎدﻳﺔ ﻓﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻌرب اﻷﻋراب .وﻳﻘﺎﻝ ّ
اﻷﺧرى ذﻟك ّ

اﻷرﻣن وﻧﺣوﻫم .وﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻔرس اﻷﻛراد وﻧﺣوﻫم .وﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺗرك اﻟﺗﺗﺎر وﻧﺣوﻫم» .49وﻟﻣﺎ ﻛﺎن
اﻷﻣر ﻛذﻟك وﺟدﻧﺎ ﺻراﻋﺎ أﺑدﻳﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ أﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺑدو واﻟﺣﺿر وﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻔﻲ ﻛﻝ أﻣﺔ دﻳن وﺟﺎﻫﻠﻳﺔ.50
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻟﻣﺎذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن «ﻧﺗﻧﺔ» ﻻ ﺧﻳر ﻓﻳﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ أﻫﻠﻬﺎ؟ وﻟﻣﺎذا
اﻟﻣﻘدﻣﺔ» ﻋﻣراﻧﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎ أو ﻫﻲ «اﻟﻼﻋﻣران» وﻛﺎن اﻟﺑدوي ﺑﻣﻧزﻟﺔ «اﻟوﺣش
ﻛﺎﻧت اﻟﺑداوة ﻓﻲ « ّ
ﻣﺟرد ﻓرﺿﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﻹﺛﺑﺎت اﻷﻓﺿﻝ إﺳﻼﻣﻳﺎ
ﺗﺣوﻝ اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎن إﻟﻰ ّ
ﻏﻳر اﻟﻣﻘدور ﻋﻠﻳﻪ»؟ ﻟﻣﺎذا ّ
واﻷرﻗﻰ ﺧﻠدوﻧﻳﺎ؟
أن ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻘرآن واﺑن ﺧﻠدون ﻣﻊ «اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ» و«اﻟﺑداوة» ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻻ
ﻧﻌﺗﻘد ّ
ﺣوﻻت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻳﺧرج ﻋن إطﺎر «ﻗﺎﻧون» ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﺣواﻩ أن اﻟﺗ ّ
ﻣﺗطرﻓﺔ» ﻷﺟﻝ ﺗﺟﺎوز اﻟﻘدﻳم واﻹﺟﻬﺎز ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ .ﻫﻛذا ﻛﺎن اﻷﻣر
ﺗﺳﺗﻠزم ﺿرورة ﻣواﻗف « ّ
دﻣرﻩ اﻟﺑدو ﻓﻲ
ﻣﻊ اﻹﺳﻼم .وﻫﻛذا ﻛﺎﻧت رﻏﺑﺔ اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻣﺎ ّ
ﻋﺻرﻩ .وﻫﻛذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻣﻊ رواد اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ.
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1

 أﺷﺎر انﺻﻴﻒ ّﻧﺼﺎر ﰲ ﻣﻌﺮض ﺗﻔﺴﲑﻩ «اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ واﳉﺪﱄ» ﻟﻔﻜﺮ اﺑﻦ ﺧدلون إﱃ ا ّٔن أﻏﻠﺐ دارﳼ اﳌﻘﺪّ ﻣﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﲡﺰﻳﺌﻴﺎ وﱂ ﻳﻘﺪّ ﻣﻮا ﺗﻔﺴﲑا ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻔﻜﺮ اﺑﻦ ﺧدلون:اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧدلون ،ط 3دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﺑﲑوت 1994م ,ص .15

2

ﳜﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﶈﻮرﻳﺔ ﰲ «اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ» ﻫﻨﺎك رأاين آﺧﺮان ﳝﺜﻠﻬﲈ ابﳋﺼﻮص ﻃﻪ ﺣﺴﲔ )ادلوةل( وﺳﺎﻃﻊ اﳊﴫي )اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ(.
 -ﻓامي ّ

3

 ذﻫﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إﱃ ا ّٔن «اﳌﲓ» ﰲ «ﻣﺪﻳﻨﺔ» زاﺋﺪة وابﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎٕن ﺟـﺬر ﳇﻤﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ د ي ن وﻟﻴﺲ م د ن )راﺟﻊ ﶊﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﲩﺎزي  ،ﻋﲅ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔﻏﺮﻳﺐ .د.ت ص  ، (209ﻛﲈ أن اﻟﺒﺤﻮث ا ٔﻻﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺗﲀد ﲡﻤﻊ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ادلﻳﻦ واﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺎٔة .راﺟﻊ ابﳋﺼﻮص:

Fustel De Coulanges : La cité antique. Flammarion .1984 .Livre III pp 131-269.

-

Raoul Lonis : La cité dans le monde grec. Nathan 1994 .p 28 et suite.

-

وراﺟﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ابدلﻳﻦ ﰲ اﻻٕﺳﻼم ا ٔﻻول ﰲ  :ادلﻳﻦ واﻻٕﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ط 1دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ  ،ﺑﲑوت 2005م ص  38وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
‐ Max Weber : Economie et Société/2 .Paris. Plon. 1971 pp 226-227.
5

 -اﻗﺘﻀﺎء اﻟﴫاط اﳌﺴـﺘﻘﲓ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﲱﺎب اﳉﺤﲓ  ،ﲢﻘﻴﻖ ﶊﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘّﻲ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ط 1369 ،2ﻫـ ،ص.147

6

 -اﻟﺘﻮﺑﺔ.97/9

4

ﲿﻖ ﻋﻠﳱﻢ اﻟﻘﻮل ﻓﺪ ّﻣﺮانﻫﺎ
 - 7وردت «اﻟﻘﺮﻳﺔ» ﰲ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ ﲟﻌﲎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﲈ ﰲ اﻻٓﻳﺔ  16ﻣﻦ ﺳﻮرة ا ٕﻻﴎاء} :وٕاذا أردان أن ﳖكل ﻗﺮﻳﺔ أﻣﺮان ﻣﱰﻓﳱﺎ ﻓﻔﺴﻘﻮا ﻓﳱﺎ ّ
اﻟﴩ واﻟﻔﺴﺎد أي ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﺪاوة.
ﺗﺪﻣﲑا{ .إن ا ٔﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠّﻖ  ،ﰲ رأﻳﻨﺎ ،ابﳊﴬ وﱒ ﰲ ﳖﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﺧﺎرﺟﻮن ﻣﻦ اﳋﲑ إﱃ ّ
8

 -يوسف .100-82/12

9

 -اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻘﺎ  -ا ٔﻻﺑﻴﺎري  -ﺷﻠﱯ  ،ﺑﲑوت 1990م  ،اﻟﻘﺴﻢ ا ٔﻻول ج ,1ص .75

 -10ﳒﺪ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ا ٔﻻﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ّ
ﺗﻌﲅ اﻟﺒﺪو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ إﱃ اﳊ ّﺪ اذلي دﻓﻊ ﺑﺎٔﺣﺪ اﻟﻘﺮﺷـﻴﲔ إﱃ اﻟﻘﻮل ﳐﺎﻃﺒﺎ  ،ابﺳـﳤﺰاء ،أﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ
ا ٔﻻﻋﺮاب« :ﻗﺪ ﻋﻠّﻤﲂ ﻧﺒﻴّﲂ ّ
ﰻ ﳾء ّ
ﺣﱴ اﳋﺮاءة».
اﻧﻈﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل .ﻣﺴﲅ ،ﻃﻬﺎرة  58-57وادلارﱊ  ،ﻃﻬﺎرة  4واﻟﻨﺴﺎﰄ  ،ﻃﻬﺎرة .13

Traité de nomadologie : la machine de guerre . in «Capitalisme et Schizophrénie » .T2.Paris . 1980 p

‐ G.Deleuze et F.Guattari :

11

499-500.
 ‐12األنعام 113./6
‐ Ibid. p 475-476.

 -14أﺑﻮ ﻋامثن اﳉﺎﺣﻆ  ،ﻛﺘﺎب اﳊﻴﻮان  ،ﲢﻘﻴﻖ وﴍح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﶊﺪ ﻫﺎرون  ،دار اﳉﻴﻞ  ،ﺑﲑوت 1988م ,ج ,4ص .478-476
ﻳﻔﴪ ﺗﺴﺎﳏﻪ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻻٕدراﻛﻪ ﻗﺪرة اﻟﻘﺮﺷـﻴﲔ ﻋﲆ إدارة ﺷﺆون ادلوةل اﻟﱵ
 -15ﱂ ﺗﻜﻦ ﻳﱶب ﺳﻮى ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ذلكل ﻫﺎﺟﺮ إﻟﳱﺎ اﻟﺮﺳﻮل ورﲟﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ّ
أﺳﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻗﺪ ﺟﺎء اترﱗ اﻻٕﺳﻼم ﻣﺼﺪّ ﻗﺎ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻘﺮﺷـﻴﲔ ﰲ إدارة ﺗكل ادلوةل.
 -16ﱂ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﰲ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﺸﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﻔﺮﻳﻌﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ الاﺳـﺘﻔﻬﺎم .راﺟﻊ ﰲ ذكل أﻟﻔﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻘﺮآن  ،ﲮﺮ ﻟﻠﻨﴩ  ،ﺗﻮﻧﺲ
2003م ،ص  172وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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 ‐17اترﱗ ﻗﺮﻳﺶ  :دراﺳﺔ ﰲ اترﱗ أﺻﻐﺮ ﻗﺒﻴةل ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻻٕﺳﻼم أﻋﻈﻢ ﻗﺒﻴةل ﰲ اترﱗ اﻟﺒﴩ ،ط ,1دار اﳌﻨﺎﻫﻞ  -اﻟﻌﴫ اﳊﺪﻳﺚ 2002م ,ص  30وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 -18استندنا في ھذه الترجمة إلى ابن خلدون الذي تحدث في المقدمة عن البسائط بمعنى األراضي الممتدة الواسعة التي ال حواجز فيھا .راجع
المقدمة  ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺪّ ادي ،ط ،1ادلار اﻟﺒﻴﻀﺎء2005 .م ,ج ,1ص.246
‐ G.Deuleuze et F. Guattari : Traité de nomadologie. Op.cit p 471 et suite.
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 -20أﲪﺪ ﺑﻦ ﶊﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﺜﻌﻠﱯ  ،ﻗﺼﺺ ا ٔﻻﻧﺒﻴﺎء اﳌﺴ ّﻤﻰ ﻋﺮاﺋﺲ اجملﺎﻟﺲ  ،دار اﻟﻔﻜﺮ  ،ﺑﲑوت 2000م ,ص.37

 ‐21اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ج ,1ص.194-193
 ‐22اﳊﻀﺎرة ،ﺳﻠﺴةل ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد  ، 1اﻟﻜﻮﻳﺖ 1978م ،ص .145-144
 -23راﺟﻊ :ﲪﺪ اﻟﺰﻳﺪ ،اﻟﺒﺪو واﻟﺒﺪاوة ﰲ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ وا ٔﻻاثرة ،ﺳﻠﺴةل دراﺳﺎت ﻋﺪد ،7ط 1دار ا ٔﻻﻣﲔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 2004م ،ص ،111وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .راﺟﻊ ﻛﺬكل :ﻋﲇ اﻟﻮردي،
ﻣﻨﻄﻖ اﺑﻦ ﺧدلون ،ص.105
 ‐24اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ ،ج ،1ص .209

 -25م.س ،ج ,1ص200.
 -26م.س ،ج ،1ص.148
 -27راﺟﻊ ابب ﳗﺮة ا ٔﻻﻋﺮاب ﰲ اﻟﴪﺧﴘ ،ﴍح اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺻﻼح ادلﻳﻦ اﳌﻨ ّﺠﺪ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1960م ,ج.1

 -28اﺑﻦ ﺗﳰﻴﺔ  ،اﻗﺘﻀﺎء اﻟﴫاط اﳌﺴـﺘﻘﲓ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﲱﺎب اﳉﺤﲓ ،ص .161
 -29اﳌﻘ ّﺪﻣﺔ ،ج  ،1ص.200
ٔدق اﻟﱰﺟﲈت ﻟﻠﻌﺼﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﱔ . Esprit de corps
 ‐30ذلكل ﻓﺎٕﻧﻪ ﻣﻦ ا ّ

 ‐31ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﺪو ابﳊﺮب وﻛﺬا ﻋﻼﻗﺔ ادلوةل –ﻋﺪوة اﻟﺒﺪو -ابﳊﺮب اﻧﻈﺮ:

G. Deleuze et F. Guattari : Traité de nomadologie, Op.cit .p 442.
ﺧﻮة اﻟﻀﻌﻒ والاﻧﻜﺴﺎر ﻣﻦ ﺧﻮى أي ﺿﻌﻒ ،وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﺸﻮﻛﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ أو ﻗﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﻫﺮ ﳍﲈ .وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﱰوﻳﺾ « :اﻻٓﺧﻴﺔ  :ﻋﻮد
 -32ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ا ٔﻻ ّ
ﻳﻌﺮض ﰲ اﳊﺎﺋﻂ وﻳﺪﻓﻦ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﻓﻴﻪ وﻳﺼﲑ وﺳﻄﻪ ﰷﻟﻌﺮوة ﺗﺸﺪّ إﻟﻴﻪ ادلاﺑﺔ .وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ  :أو ﻳﺪﻓﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻞ ﰲ ا ٔﻻرض وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺮوة ﺗﺸ ّﺪ إﻟﻴﻪ ادلاﺑﺔ
ّ
ٔ
ايخ و ٔاواخ وﻳﻘﺎل ا ّٔىخ ادلاﺑﺔ أي ﲻﻞ ﻟﻬﺎ آﺧﻴّﺔ»  :إﺑﺮاﻫﲓ اﻟﺴﺎﻣﺮاﰄ  ،ﰲ ﺷﻌﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ط 1دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﴏ  ،ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻔﻜﺮ  ،دﻣﺸﻖ 1990 ،م ،ص.101
و
ا
وﲨﻌﻬﺎ
ّ
 ‐33ﶊﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي  ،اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وادلوةل  ،ﻣﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧدلوﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﱗ اﻻٕﺳﻼﱊ  ،ط ،1دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ادلار اﻟﺒﻴﻀﺎء 1971م ،ص .30
 ‐34اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧدلون ص.238
 -35ﰲ اﳊﻮار اذلي دار ﺑﲔ ﻳﺰدﺟﺮد واﳌﻐﲑة ﺑﻦ زرارة ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎدﺳـﻴﺔ ر ّد اﳌﻐﲑة ﻋﲆ ﻳﺰدﺟﺮد وﻗﺪ ّﻋﲑ اﻟﻌﺮب ﺑﻘةل ذات اﻟﻴﺪ وﻗةل اﻟﻌﺪد واﳉﻮع ﻗﺎﺋﻼ « :إﻧﻚ وﺻﻔﺘﻨﺎ ﺻﻔﺔ ﱂ
ﺗﻜﻦ ﲠﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﻓﺎٔﻣﺎ ﺟﻮﻋﻨﺎ ﻓﲅ ﻳﻜﻦ ﻳﺸـﺒﻪ اﳉﻮع  ،ﻛﻨﺎ ﻧﺎٔﰻ اﳋﻨﺎﻓﺲ واﳉﻌﻼن واﻟﻌﻘﺎرب واﳊﻴﺎت وﻧﺮى ذكل ﻃﻌﺎﻣﻨﺎ .وأﻣﺎ اﳌﻨﺎزل ﻓﺎٕﳕﺎ ﱔ ﻇﻬﺮ ا ٔﻻرض  ،وﻻ ﻧﻠﺒﺲ إﻻ ﻣﺎ ﻏﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ
أوابر اﻻٕﺑﻞ وأﺷﻌﺎر اﻟﻐﲌ  ،دﻳﻨﻨﺎ أن ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ) »...ﶊﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي  ،اترﱗ ا ٔﻻﱈ واﳌﻠﻮك  ،ﲢﻘﻴﻖ ﶊﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﲓ ط ،2ﺑﲑوت 1967م ,ج ،3ص (500-499
 .وﻣﻦ اﻟﻮاﰣ ا ّٔن اﳌﻐﲑة ﻗﺪ «ﺗﻌ ّﻤﺪ» ﺗﺴﻮﻳﺪ ﻣﺎﴈ اﻟﻌﺮب اﳉﺎﻫﲇ ﻟﺒﻴﺎن ﻧﻮر اﻻٕﺳﻼم.
ﴏﺣﻮا ﺑﺎٔن ﻫﺬا اﻻٕﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى
 ‐36ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اذلﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻻٕﻧﺴﺎن اﻟﺒﺪاﰄ أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﺪ الاﺟامتﻋﻲ ) ﻫﻮﺑﺰ  ،ﺳـﺒﻴﻨﻮزا  ،روﺳﻮٕ ...اﱁ ( ّ
ﻓﺮﺿﻴﺔ ﲻـﻞ ﻟﺒﻴﺎن ﻗﳰﺔ اﻟـﻌﻘﺪ الاﺟامتﻋﻲ ﰲ ﺗﻨﻈﲓ ﺣـﻴﺎة اﻟﻨـﺎس و«أﻧﺴﻨﳤﺎ».
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 ‐37ﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊTraité de nomadologie p 471 et suite :
 -38ﳌﺰﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉ ّﻴﺪ ﳉﻴﻞ دوﻟﻮز وﻓﻴﻠﻴﻜﺲ ﻗﺎاتري )ص  ( 473ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ابﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﺬكل ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ إﱃ أﺧﺮى
 ،واﻟﴪﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﱔ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﳉﺴﻢ ﲢﺘﻞ أﺟﺰاؤﻩ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑةل ﻟﻠﺘﺠﺰؤ ﻓﻀﺎء وﺳـﻴﻌﺎ وذكل ﰲ ﺷﲁ دواﻣﺔ ﻣﻊ إﻣﲀﻧﻴﺔ ﻇﻬﻮرﻩ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ.
 ‐39ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﺗﳰﻴﺔ « :ﻓﺎ ّٕن ﻟﻔﻆ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وٕان ﰷن ﰲ ا ٔﻻﺻﻞ ﺻﻔﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ الاﺳـﺘﻌﲈل ّ
ﺣﱴ ﺻﺎر اﺳﲈ»  ،اﻗﺘﻀﺎء اﻟﴫاط اﳌﺴـﺘﻘﲓ ،ص .77
 -40ﳑﺎ ﻫﻮ ﻻﻓﺖ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﲔ ﰲ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ «أﺧﺬوا ﻣﻨﺬ ﺳـﻨﺔ 1911م ﻳﱰﻛﻮن ﺳﻜﲎ اﳋﻴﺎم وﻳﺴـﺘﻮﻃﻨﻮن ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اثﺑﺘﺔ ﺑﻨﻴﺖ ابﻟﻄﲔ و ّﲰﻴﺖ ﺑـ «اﻟﻬﺠﺮ» )وﻓﻌﻞ
ﳗﺮ ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﺴـﺒﺌﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﻘﺎم والاﺳـﺘﻘﺮار ﻛﲈ ﺑﻴ ّﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ «ادلﻳﻦ واﻻٕﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ» ص  (48وأﺧﺬت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﰲ ﳒﺪ ّ
ﺗﻘدل ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﰲ ﺗﺮك ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺪاوة ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺒﺪاوة ﺗﺴ ّﻤﻰ ﺑـ«اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ» واﺷـﳤﺮ ﺳﲀن اﻟﻬﺠﺮ ابﰟ اﻻٕﺧﻮان» )ﺣﺎﻓﻆ وﻫﺒﺔ  :ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﲆ اﻟﻮردي  ،ﻣﻨﻄﻖ اﺑﻦ ﺧدلون ص .(101
 -41اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ج ,1ص.246
 -42م.س ،ج ،1ص.247

 ‐43م.س ،ج ،1ص.251
 -44م.س ،ج ،1ص.252
 -45م.س ،ج ،1ص.ن.
 ‐46ﻣﻦ أﱒ ﻣﻈﺎﻫﺮ ذكل اترﳜﻴﺎ أن اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻨﺴـﺒﻮن إﱃ ﻣﻮاﻃﳯﻢ ﻻ ﻓﻘﻂ إﱃ أﺟﺪادﱒ .اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ج ،1ص200.
 -47م.س ،ج ،1ص.278-277
 -48م.س ،ص .278

 -49اﺑﻦ ﺗﳰﻴﺔ  ،اﻗﺘﻀﺎء اﻟﴫاط اﳌﺴـﺘﻘﲓ ،ص .147
 -50أﺑﻮ اﻟﺮﳛﺎن اﻟﺒﲑوﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮةل ﻣﻘﺒﻮةل ﰲ اﻟﻌﻘﻞ أو ﻣﺮذوةل  ،ط  ، 2ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ 1983 ،م  ،ص .439-132-20
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الفارابي وأصول الدين
انعكاسات حول كتابه )مبادئ آراء أھل المدينة الفاضلة(



أولريخ رودولف

تعتبر مبادئ آراء أھل المدينة الفضيلة من ب ين أنج ح أعم ال الف ارابي؛ حي ث ت م
نشره أوال في سنة 1895م وتمت طباعته عدة مرات وت رجم إل ى لغ ات أوروبي ة
عديدة ،وقد رك ز علي ه العدي د م ن الط الب م ن أج ل توض يح آراء الف ارابي ح ول
مواضيع خاصة ,أو باألحرى تقديم قراءة عامة حول أفكاره.
إذ إنه رغم عدم تداوله كأساس لألدب الثانوي ,فإنه ال يمكن ألحد الجزم بأنه ت م
فھم مغزى «المبادئ»؛ ألن النص تم تناول ه كمص در  doxographiqueحي ث
إن الفرد يرجع إلى «المبادئ» من أجل استقراء رأي الفارابي فيما يخص بع ض
القض ايا كعل م الك ون والسياس ة .وبالتأكي د ف إن ال نص يض م ف ي الحقيق ة مق اطع
موجزة وواضحة تتناول ھذه اإلشكاليات .الشيء الذي يط رح س ؤاال :لم اذا كت ب
الف ارابي مث ل ھ ذا ال نص مع َّلق ا ً؟ وبطريق ة أخ رى لم اذا يعتب ر المب ادئ معالج ة
بسيطة لمثل ھذا الكم الھائل من األسئلة المتنوعة؟ وقد قُ دمت بع ض االقتراح ات
في ھذا النطاق لكن لم تصل إلى تقرير مقنع .لھذا سيكون من الراجع الق ول ب أن
الدراسات التي أنجزت حول «المبادئ» جعلت منه مرجعا ً معتمداً ،إال أنھا فشلت
في شرحه وتحليله كعمل فلسفي.
وفي ھذا الص دد س أقدم تحل يالً لل نص نفس ه ,وس أتطرق لثالث ة جوان ب  :البني ة,
ومجموعة من مواضيع مختارة ذات أھمية بالنسبة للعمل كك ل .االفت راض خ الل
التحلي ل إذاً س يكون ب أن العناص ر المكون ة لل نص والت ي َت م تناولھ ا ليس ت
اعتباطية .فبالعكس ,كما نعلم فإن الفارابي ألف «المبادئ» بعناي ة خاص ة ,حي ث
إنه أخذ وقتا طويالً لكتابته ,باإلضافة إلى إحداث تغييرات جديدة للنص .لھذا ف إن
الترتيب ات والممي زات الش كلية لل نص يمك ن لھ ا أن تفي دنا ف ي معرف ة مغ زاه
ومكانته في فلسفة الفارابي.

عنوان الكتاب

دعنا نبدأ بعنوان العمل الذي نادراً ما يستشھد به كلية؛ إذ إن ه ب دالً م ن ذل ك ف إن
العم ل غالب ا ً م ا يت رجم إل ى «الدول ة المثالي ة» أو «الف ارابي ح ول الدول ة
المثالية».
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ھذه الترجمة المختصرة  -دون شك  -تشجع االستعمال المتداول «للمبادئ» ف ي
السياق الخاص .حيث تدل على أن العمل مخصص بالدرجة األولى للسياسة .ف ي
حين يبدو أنه يؤكد الفرضية التي تم األخذ بھا خالل العقود األخيرة بأن الف ارابي
ل ه اھتم ام خ اص بالقض ايا السياس ية ويعتب ر مؤس س الفلس فة السياس ية ف ي
اإلسالم.
سنتطرق إلى تفاصيل ھذه الفرضية فيما بعد .لكن اآلن دعن ا نرك ز عل ى العن وان
نفس ه .حي ث إن ه بمج رد مالحظتن ا للعن وان يتب ين أن العم ل كلي ة مخص ص
للسياس ة .فالف ارابي ف ي الحقيق ة ال يب دو أن ه سيص ف مجتمع ا فاض ال )المدين ة
الفاضلة( .كما أنه ال يريد مخاطب ة األش خاص المنتس بين إل ى ھ ذه الجماع ة أھ ل
المدينة الفاضلة .لكن كان ھم ه وص ف م ا ي ؤمن أو م ا يج ب أن ي ؤمن ب ه أف راد
ھ ذه المدين ة الفاض لة ف ي مجموع ة م ن المواض يع الت ي س يتم تناولھ ا ف ي
«المبادئ».
وقد استعمل الفارابي تعبيرين للوصول إلى ذلك:
التعبير األول ْ
رأي وجمعھ ا آراء .ھ ذا المص طلح عل ى مس توى الفھ م ن اقص م ن
متطلبات المعرفة الصالحة ,فالفارابي استعمل كلمة «رأي» لداللة عل ى فك رة م ا
)كما في اللغة اإلغريقية  doxoأو الالتيني ة  .(opinionرأي يعن ي ح ول حاج ة
م ا ،يعن ي إب داء ھ ذا أو ذاك ولك ن م ع ع دم الق درة عل ى إعط اء تفس ير لھ ذه
القناعة .لھذا فإن مصطلح «رأي» له قيمة إبستمولوجية محدودة .حي ث إن م ن
ل ه رأي ليس ت ل ه دراي ة فلس فية ح ول م ا يج ب اعتق اده ,لك ون اعتق اده ال يالئ م
الشروط المؤسسة الموضوعة ف ي التحلي ل الخ ارجي ,إن ه موض ع االنغم اس ف ي
البالغة أو المنطق فقط .حيث إن الفارابي يجمع بين ھذه ال نظم المكمل ة للبرھن ة
الفلسفية مع الدين والالھوت.
لھذا فإنه شيء مفاجئ بأن يستعمل الفارابي كلمة آراء لعنوان ھذا العم ل .الش ي
ال ذي جع ل مجموع ة م ن النق اد يزعم ون ب أن العم ل يعك س القناع ة الفلس فية
األصيلة للفارابي .لھذا ومن ھذه الوجھة فإن العم ل ك ان ل ه أن يش كل م ن أفك ار
مقبول ة ،والت ي يمك ن ال دفاع عنھ ا .الش يء ال ذي سيس اعد ھ دفا ً سياس يا ً م ا
وسيتناسب مع القدرات الفكرية للمتطلعين عليه.
ومن جديد فإن ھذا النقد يؤكد فكرة كون الف ارابي  -م ن الدرج ة األول ى  -مفك راً
سياسيا ً .وبالتالي فھي تقدم نقدا الذعا ً للعنوان.
لم يتحدث الفارابي فقط ع ن «آراء» م ن أج ل رس م ھ دف ھ ذا ال نص وإنم ا ع ن
«مبادئ» أيضا .لھذا ف إن الق ارئ يج ب علي ه الفھ م بأن ه س يكون عم ال متض منا
ل يس آلراء مقبول ة أو قناع ات علمي ة قبلي ة وإنم ا لبيان ات تتق اطع م ع مع ايير
الفلسفة.
2

أن الفارابي ل م يس تخدم كلم ة مب ادئ ف ي أي م ن المق اطع م ن أج ل اإلش ارة إل ى
االعتق ادات المؤقت ة أو المؤھل ة .ولك ن الكلم ة تحي ل دائم ا إل ى المب ادئ المطلق ة
التي ال تحتاج ألية شروحات .وتماشيا ً مع العادة الفلسفية فقد استعمل الكلمة في
س ياقين :ف ي األنثولوجي ا  .ontologyلمب ادئ الموج ودات واإلبس تمولوجية
لمبادئ المعرفة .نجد تحليال للمبادئ  ontologicalخاصة في السياسة المدنية.
أما النوع الثاني من التحليل عن المبادئ فق د ت م تناول ه ف ي كت اب البرھ ان ال ذي
انغمس فيه الفارابي في التحليل الخارجي.
ھذه المبادئ اإلبيستمولوجية والتي تفيدنا ،يتناول كتاب «المب ادئ» فيھ ا مب ادئ
المعرفة أو الفكر .لكونھا كلمة المفتاح األولى لفھ م العن وان كك ل .وتب دو تس مية
الف ارابي للعم ل بمب ادئ آراء أھ ل المدين ة الفاض لة م ن النظ رة األول ى
 pleonasticsولك ن ف ي الحقيق ة كلت ا الكلمت ين )مب ادئ( و)آراء( ض روريتان.
م ن وجھ ة أول ى فاس تعماله «آراء» يش ير إل ى ك ون العم ل يس عى إل ى إث ارة
مجموعة من المستمعين بحيث يتن اول مواض يع ذات مص لحة عام ة ،كم ا يس عى
إلى استحواذ أعضاء آخرين .ومن وجھة ثانية ,تؤكد على أن الفارابي ال ينفص ل
ع ن الخط اب الفلس في .حي ث إن ه ال ين وي تن اول ھ ذه المواض يع عل ى مس توى
اآلراء أي المس توى البالغ ي أو القناع ات المنطقي ة .وإنم ا ھدف ه ھ و إعط اء
مب ادئ فلس فية لك ل األس ئلة الت ي يتض منھا العم ل .لھ ذا ف إن «آراء» م واطني
المدينة الفاضلة يمتلكون معيارا رزينا وأساسيا للمعرفة العلمية.

بنية الكتاب

يدفعنا ھذا الفھ م للعن وان إل ى ط رح س ؤال ح ول المواض يع الت ي تتطل ب معالج ة
فلسفية .الشيء الذي سيحيلنا إلى النقطة الثانية:
التطرق إلى المواضيع التي تم تناولھا في المبادئ وكيفية تنظيم ھذه المواض يع.
بحيث إن الفارابي نفسه أعطى وقتا ً للبنية ومحتوى العم ل .وھ ذا يب دو جلي ا ً م ن
حيث التنظيم المحكم للعمل ف ي ثالث ة عناص ر .واس تناداً لمص ادرنا ف إن الف ارابي
ألف نصا ً منسقا ً وقسم المخطوطة تدريجيا إلى تسعة عشر بابا.
ولكن بعد مرور سنوات عاد إلى نف س ال نص وق ام بتع ديالت علي ه ،حي ث قس مه
إلى ستة فصول .وباعتبار ھذا التعديل األخير نجد البنية التالية «للمبادئ»:
 -1القضية األولى.
 -2علم الكون مثالً العالم superlunary
 -3العالم superlunary
 -4الجنس البشري.
 -5المدينة الفاضلة.
 -6اعتقادات مواطني المجتمعات المتخلفة.
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إال أن التقس يم إل ى س تة فص ول يعط ي انطباع ا ً عام ا ً ح ول العم ل كك ل .حي ث إن
المواضيع الحالية لل نص تتب ين خ الل ق راءة معين ة .وتب ين ھ ذه الق راءة أن ه ف ي
حين كون الفصل الثاني والثالث يتناوالن موضوعا بسيطا ,فإن الفص ول األخ رى
)5و (6تتناول مواضيع ع دة متنوع ة .ھن ا تفاص يل مدقق ة ح ول الفھ رس والت ي
تكشف عن ھذا التنوع:
 -1القضية األولى
 -2المميزات ،مثل الكمال ,الوحدة ,المعرفة )فصل (1

العالم

 -1لكل األشياء بما في ذلك العدل )الفصل(2
 -2العالم حالته الالمستقرة وتشكيلته من المادة إلى الشكل )فصل (5-4
 -3بنية العالم ) superlunaryفصل (7-6
 -4ت أثير الع الم  supralunaryعل ى الع الم sublunaryو أص ل العناص ر
واألشجار والحيوانات واإلنسان )فصل(8
 -5النشوء والفساد في العالم ) sublunaryفصل(9

الجنس البشري

 -1ال روح والملك ات )التغذي ة ,اإلدراك الحس ي ,الخي ال ,الفك ر ,الرغب ة( تع اون
الملكات في الحصول على المعرفة )فصل(10
 -2الجسم وأعضاؤه ,التناسل )فصل (11
 -3الفكر ,األشياء الواضحة ,الذكاء بم ا ف ي ذل ك اإلرادة وحري ة االختي ار ,كس ب
ديناميكية الفكر ,ثم السعادة كالنتاج األخير للفكر) .فصل(13
 -4الخيال ,مميزاته وطبيعته ,النبوة).فصل (14

المدينة الفاضلة

 -1ضرورتھا :بنيتھا ,مؤسسھا )فيلسوف ,رسول( الحك ام المتع اقبون ,اختالفھ ا
مع المجتمعات المتخلفة )فصل(15
 -2المكافأة والعقاب بعد الحياة :السعادة الدائمة كھدف ونتيجة المدينة الفض يلة,
العقاب الدائم أو الدمار كنتيجة المجتمعات المتخلفة.
 -3الفلس فة وال دين :وجودھ ا ف ي المدين ة الفاض لة ,المعرف ة الفلس فية والدالل ة
الدينية) .فصل(17

آراء مواطني المجتمعات المتخلفة

أنواع من األخطاء المتنوعة )فصل(17-18
لھ ذا ف النص يتن اول مجموع ة م ن المواض يع المخت ارة متسلس لة م ن القض ية
األولى ،العالم ,الجنس البشري ,القوى السيكولوجية والجسمية لإلنسان  ,النب وة
والجماعة إلى آخره مثال الحكم الذي ينتظر اإلنسان ما بعد الموت.
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ھذا الغنى للمواضيع يعتبر مثيراً ومذھالً كذلك .حي ث يجعلن ا أم ام س ؤال م ا ن وع
«المبادئ»؟ عن ماذا يبحث الفارابي حقيقة؟
ماھي األھداف اإلبستيمولوجية التي توجد ف ي عقل ه؟ م اھي العوام ل أو النم اذج
التي جعلته يختار ھذه السلسلة من المواضيع؟
ھذه األسئلة من وجھة نظري لم تتم بعد اإلجابة عليھا بطريقة مرضية .حي ث ل م
يتم اعتبار بنية المبادئ ومكانتھا في العادة الفلسفية بش كل معق ول.إذ ال نج د أي
عمل يقوم بأية مقارنة .ھذا ينطبق ليس فقط على األعمال بالعربية قب ل أو خ الل
عيش الفارابي ،وإنما أيضا على األعمال اإلغريقية القديمة الكالس يكية .كم ا أن ه
ل يس م ن المفاج أة أنن ا فش لنا ف ي الحص ول عل ى نص وص مماثل ة لك ون البني ة
والتص ور الموض وعي «للمب ادئ» فش ال ف ي مالءم ة ع ادات وأن واع الكتاب ات
الفلس فية ,وأيض ا ل م يالحظ ا التميي ز الحاص ل ب ين الفلس فة التطبيقي ة والنظري ة.
ولك ن ب دال م ن ذل ك فق د جم ع العم ل مجموع ة م ن األس ئلة م أخوذة م ن
الميتافيزيقي ة والفيزي اء والسياس ة واألخ الق دون االھتم ام بالجوان ب األخ رى،
مثل المنطق أو الرياضيات اللذين لم يتم التطرق إليھما.
لھذا ربما يجب البحث عن نماذج بعي دا ع ن الح دود المرس ومة للفلس فة األدبي ة.
حي ث إن  Richard frankق دم اقتراح ا مثم را رغ م ع دم تتبع ه لمعرف ة م ن
العادة الالھوتية أو بصفة مدققة مادة معروفة بأصول الدين ,حيث إن ھذه المادة
لھا قواعدھا وقناعتھا التي تتض من ع دة مواض يع .وھ ي :ﷲ وص فاته والج نس
البشري والتصرفات اإلنسانية ,وقواعد السياسة اإلسالمية واإليمان بيوم البع ث.
وھي المواضيع التي تم تناولھا في كتاب المبادئ من طرف الفارابي.
الش ي ال ذي ي دفعنا إل ى الش ك بوج ود ارتب اط ب ين كت اب «المب ادئ» وتعق د
المواض يع المتناول ة ف ي أص ول ال دين .ھ ذا ال يعن ي أن ه يمك ن تس مية أي عم ل
الھوتي خاص مشابه لعم ل الف ارابي .إذ إن معرفتن ا لس ياقه الفك ري ال يع د ش يئا
بليغ ا .نعل م أن ه ك ان عالم ا بعل م الالھ وت لفت رة عيش ه أو عل ى األق ل التط ور
الالھ وتي ف ي بغ داد خ الل فترت ه .ويمك ن أن نفت رض أن ه ك ان عالم ا بأعم ال
المعتزلة .لكن مع عدم التوفر على أي دليل من ھذه األعمال فإن ه م ن المس تحيل
أن نؤكد على ما كان قد اطلع عليه.
وللبحث عن أساس للمقارنة يجب الرجوع إلى تلك النصوص عن فت رة الف ارابي
التي نحن مطلعون عليھا الشيء الذي يمكن أن يعطينا على األقل فكرة عن كتاب
أصول الدين.
لھذا دعنا نبدأ ھذا التذكير بعمل ألبي الحسن األشعري) (324-935حيث كان من
بين معاصري الفارابي وقد شغل ف ي الع راق مثل ه .لك ن ھ ذا طبع ا ال يتض من أي
تقاطع بينھما ,في الحقيقة  -استنادا لما نعرفه  -فإن أحدھما ل م يع رف أي ش يء
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عن اآلخر ,حيث إن أھم أعمال األشعري لم تعد لألسف موجودة ،ولكن لدينا م ن
مذكراته كتاب )اللماع في الرد عل ى أھ ل الزي غ والب داع( الت ي تعط ي م دخل إل ى
الحديث :الحوار الالھوتي للمرحلة.
العناوين التالية للعمل ترتكز شأن كتاب «المبادي» على بنية وتنظيم العمل

بنية كتاب األمة

ﷲ

 -1وجوده ،دليل حدود األشياء في ھذا العالم )فصل (6-3
 -2صفاته
أ -القراءة ,الوحدة ,القوة إلى غير ذلك)فصل (7-9-12-26
االنحراف عن فعالية التأمل المنطقي) فصل (10-11
ب -المعرفة واإلرادة
ت -إرادة الخالق تشمل كل شيء )(67-49
ث -صورة ﷲ بعد الموت)(81-68

ﷲ والتصرفات اإلنسانية

 -1قدر ﷲ وخلقه للتصرفات المكتسبة من طرف البشر )فصل (121-82
 -2قدرة الجنس البشري على الحركة )(122-64
 -3العدالة اإللھية )(165-79

اإليمان والذنب

المكافأة والعقاب في حيات ما بعد الموت.

حكم المدينة )(200،193

العمل الثاني الذي يمكن أن يكون ذا أھمية بالنسبة لھدفنا ھو كتاب التوحيد ألب ي
منصور الماتريدي ) .(944-333ھذا العمل أيض ا ت م خ الل فت رة ع يش الف ارابي
رغم بعض االخ تالف الجغراف ي لك ون الماتري دي ل م يع ش ف ي الع راق ولك ن ف ي
سمرقند.
كتاب التوحيد كان موثقا ً فقط في مخطوط واحد .لھذا لسنا متأكدين من أن الشكل
الذي وصل إلينا به ال نص يمث ل النس خة األص لية ف ي ك ل ع دد)مثال تفتق د مح ور
ح ول حك م المدين ة رغ م ذل ك فإن ه م ن الض روري االط الع عل ى فھ رس وبني ة
العمل:

بنية كتاب التوحيد

 -1نظرية المعرفة )ص (21-3
 -2العالم بنيته ونشأته)ص (33-25
 -3ا ﷲ
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أ -دالئل وجوده )ص (34-6
ب -األش ياء المنس وب إلي ه بم ا ف ي ذل ك رؤي ة ﷲ فيم ا بع د الم وت
)ص(137-37
ج -نقد لآلراء المختلفة
 -4النبوة )ص (340-271
 -5ﷲ والحركات اإلنسانية )ص(50
أ -الحركات اإللھية )(343-51
ب -الحركات اإلنسانية )(351457
ج -أفعال الخالق) (514-488
 -6الذنب والعقاب فيما بعد الحيات )ص (517-98
 -7اإليمان )ص (601-42
النم وذج الثال ث نج ده عن د أب ي المع الي الج ويني ) .(458-1085كتب ه فيم ا بع د
منتصف القرن الخامس /الحادي عشر .ولكن سيخدمنا ال محالة لكونه مازال ف ي
العادة الالھوتية اإلسالمية القديم ة المعروف ة ف ي بع ض األحي ان بالق ديم أو عل ى
األقل ھذا ھو ح ال ال نص ال ذي يھمن ا ھن ا .كت اب اإلرش اد إل ى قواط ع األدل ة ف ي
أصول االعتقاد:

بنية كتاب اإلرشاد:

 -1نظرية المعرفة )ص(16-3
 -2العالم
بنيته ونشأته )ص(27-17
 -3ﷲ
أ -دالئل وجوده )ص(28-9
ب -صفاته)ص(164-3
ج -رؤية ﷲ فيما بعد الموت )ص (166-86
 -4ﷲ والحركات اإلنسانية
أ -ﷲ يخلق الحركات )ص(214 -187
ب -اس تطاعة الج نس البش ري عل ى الحرك ة )ص -215
(565
ج -ﷲ يفعل ما ھو صحيح.
 -5النبوة بما في ذل ك سلس لة م ن المواض يع المقتبس ة م ن الع ادات الديني ة
)ص (302-70
 -6ما بعد الحياة
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أ -وجودھا )ص (371-80
ب -مكافأة وعقاب الجنس البشري 'ص (381-95
 -7اإليمان وبعت اإلنسان ) 'ص (409-396
 -8حكم المدينة )410-34

دليل كتاب الملة

كما يبين ھذا التحليل المختصر فإن ھناك بني ة متوازن ة ب ين ھ ذه األعم ال .وھ ذا
ينطب ق عل ى أعم ال الك الم ولك ن بع ض التع ديالت أح دثت ,أي بالنس بة للمب ادئ.
ھناك أيضا نجد تحليال لكل المواضيع األساسية المتناول ة ف ي أص ول ال دين .ھ ذه
المواضيع ستكون لنا فرص ة تناولھ ا ف ي وق ت الح ق وھ ي :ﷲ ,الع الم ,الحرك ة
والمعرفة اإلنسانية ,النبوة .المجتمع ,وإيمان الفرد بما بعد الحياة.
ھ ذا التط ابق ال يمك ن أن يك ون مص ادفة ولك ن ت وحي ب أن الف ارابي عن دما ك ان
بص دد ت أليف ھ ذا العم ل ق د عم ل تلقائي ا عل ى اقتب اس التسلس ل البني وي وك ذا
الموضوعات من كتاب أصول الدين .وليس أيضا مقتطفا معزوال وإنما دلي ل آخ ر
في كتابات الف ارابي ال ذي يمك ن ل ه أن ي دلنا عل ى معرف ة االرتب اط الموج ود ب ين
المبادئ وأص ول ال دين .ھ ذا ال دليل أعط اه الف ارابي نفس ه عن دما ن اول مواض يع
معروف ة م ن الس ياق الالھ وتي ،حي ث يعك س العالق ة ب ين األعم ال الفلس فية
والالھوتية.
ھذا يوجد في كتاب الملة وليس في المبادئ.
ھن اك يب ين بدق ة ممي زات المل ة الفاض لة وم ا ھ و ال دور ال ذي يمك ن لمث ل ھ ذه
الديانة أن تؤديه في المدينة .ھذا الشرح يرتك ز عل ى تقديم ه المس بق عن د بداي ة
العمل لتعبير «الدين».
ھذه الفقرة األولى تعطي مالحظات ضرورية لنا ,حي ث إن التق ديم يب دأ كم ا يل ي:
الدين يشتمل على آراء وأفعال مبني ة ومرتبط ة بمتطلب ات ت م إعالنھ ا م ن ط رف
الحاكم األول لمدينته .وقد عمق في ھذه الفكرة تحته عندما أق ام ھ ذا التميي ز ف ي
المل ة الفاض لة ھن اك آراء ح ول األش ياء النظري ة وآراء ح ول األش ياء اإلرادي ة.
وقد قام بتحليل ھذا بشكل ملموس بذكر سلسلة من األس ئلة الت ي تج د جواب ا ف ي
الدين .تعتبر الالئح ة ج د طويل ة ولك ن تمك ن م ن تلخ يص المواض يع المعروض ة
للنق اش ھن ا .وكم ا ذكرن ا س ابقا ف إن الالئح ة تنقس م إل ى مح ورين :اآلراء ذات
الطبيعة النظرية ،واآلراء التي تتعلق بالقضايا العملية.
إلى اآلراء النظرية ينتمي:
 -1وصف ﷲ.
 -2وصف الروحانيين بما في ذلك حركاتھم.
أ -نشأة وبنية العالم.
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ب -خلق أجسام مادية متنوعة.
ج -الترتيب التناسقي والعناية اإللھية باألشياء.
د -عالقة األشياء المادية باإلله والروحانيين.
 -3خلق الجنس البشري.
روحه وقدرته على التفكير.
النبوة والوحي.
السعادة كجزاء ما بعد الحياة والشقاء كعقاب ما بعد الموت
بينما اآلراء العملية تتناول:
األنبياء ,الملك ,الرؤساء ,تقارير حديثة وقديمة لما قاموا به.
إيمانھم بحياة ما بعد الموت )البعث( وإيمان أفراد المدينة التابعين لھم
تقارير حول شر أعمالھم.
ھ ذه الالئح ة م ن المواض يع تق رأ كفھ رس بالنس بة للمب ادئ ,ھ ذا يؤك د م ا ق د
اقترحت ه المقارن ة الت ي قمن ا بھ ا م ع كت اب «الك الم» ،بني ة وتص ور كت اب
«المبادئ» كانت مسطرة في برنامج النقاشات الالھوتية المعاصرة .ب الطبع ھ ذا
ال يعني أن )المبادئ( نفسه ھو عمل الھوتي .حقيقة كون الفارابي قد تن اول ج ل
األس ئلة المھم ة لل دين ال يعن ي أن ه طب ق ذل ك عل ى ط رق ومص الح الالھ وتيين.
وھذا سيتضح عندما نقرأ الفقرة األولى حول الدين في كتاب الملة.
حيث علمنا بأن اآلراء التي تنتمي إل ى ال دين يمك ن تحدي دھا بط ريقتين :إم ا ع ن
طري ق التعبي رات الت ي تنطب ق م ع الواق ع وت وحي إل ى األش ياء نفس ھا ,أو ع ن
طريق التعبيرات التي تعتبر تقليدا ومشابھة لھذه التصريحات .في الحال ة األول ى
فإن التعبيرات تتعلق ب الحق ,وف ي الحال ة الثاني ة مث ال الح ق ھ و المحص ل علي ه
فقط .ولكن كال النوعين من التعابير ضروريان من أجل تفادي الضاللة ،لھذا فإن
الدين الفاضل يجب أن يعطي مدخال إلى الح ق ومث ال الح ق مع ا .حي ث يمك ن لن ا
الحديث عن الحق عندما نعرف شيئا بتيقن إما عل ى أس اس معرف ة قبلي ة أو ع ن
طريق البرھان ,البرھنة.
وقد ذھ ب الف ارابي ف ي ھ ذا إل ى الق ول ب أن ال دين الفاض ل يق وم بتقلي د الفلس فة؛
لكون االثنين يتضمنان الجانب النظري والجانب العملي .ولك ن الف رق ب ين ال دين
والفلسفة يتجل ى ف ي الطريق ة الت ي يعب رون بھ ا ع ن القض ايا النظري ة والعملي ة,
فالفلسفة تبحث عن البراھين والكليات .أم ا ال دين فعل ى خ الف ذل ك ،ال يمك ن ل ه
أن يعطي براھين ،ولكن يمكن أن يعطي كليات ،ولكن بشكل محدود.
المواضيع الالھوتية في كتاب «المبادئ» يمكن لھذا الدليل أال ينطبق ھنا .بحي ث
إن ه بھ ذه المعلوم ات م ن كت اب الم ّل ة يب دو واض حا ً م ا أراده لعمل ه ح ول مب ادئ
االعتق ادات لم واطني المدين ة الفاض لة ،مھم ة ذل ك ھ و االس تناد عل ى المرجعي ة
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الالھوتية وتناول ھذه المواضيع التي لھ ا أھمي ة بالنس بة لالھ وتيين والمعتق دات
الدينية .لكن ھ ذا يمك ن القي ام ب ه ل يس م ن وجھ ة نظ ر مح دودة لالھ وت ,ولك ن
باعتماد الكليات والمبادئ التي تم اكتشافھا في الفلسفة.
ھذا بنوع من الغموض يجع ل المب ادئ ف ي ض وء جدي د لتفس ير الھ دف والمنط ق
المتضمن في العمل .حيث إن ال نص اآلن ال يب دو مت داوالً ربم ا للتن ازل الت ي ق ام
بھا القارئ المخاطب ولكن ك Treatise.التي تم تأليفھا بعناية حيث ك ان ھ دفھا
أخذ سلسلة القضايا المتضمنة في أصول ال دين وباعتب ار المب ادئ األول ى وجھ ة
نظر الھوتية.
إن كان ھذا الحال ,فإن السؤال المط روح إذن :ھ ل المش ابھة ب ين كت اب المب ادئ
والنص وص الالھوتي ة المحلل ة ف وق مختص رة للظ واھر البنيوي ة؟ ولك ن إن ك ان
الف ارابي يقص د ب ذلك ال دخول ف ي أص ول ال دين فإن ه يمك ن أن يك ون ق د ت أثر
بالمشاكل التي عالجھا الالھوتيين والحلول التي قدموھا لھذه المش اكل .لك ن ھ ذا
السؤال ال يمكن اإلحاطة به في ھ ذا التحلي ل ولك ن يس تحق دراس ة محق ة خاص ة
به .لكن في ھذا السياق يمكن أن نعطي بعض اإلرشادات التي يمك ن أن تس اعدنا
م ن أج ل الكش ف ع ن ذل ك .ف ي الحقيق ة نج د مجموع ة م ن المق اطع ف ي كت اب
المبادئ التي توحي بأن الفارابي كان منشغال في الحقيقة باآلراء الالھوتية.
س أعطي مث الين مختص رين ھن ا ,ك ل منھم ا يمك ن أن يفھ م كارتب اط بوض عية
المتكلمين.
المثال األول يوجد في فھرس العمل عند تحلي ل القض ية األول ى .خاص ة وأن ھ ذا
التحلي ل يعتم د عل ى الع ادة الفلس فية ،أغلبي ة م ا ذك ر ربط ه مباش رة م ع مص ادر
نيوبالتون أو أرسطو ھ ذا ھ و الح ال .م ثالً م ع االدع اء ب أن القض ية األول ى ھ ي
كامل ,وأبدية ,ومستقرة )مب ادئ ,(1،1،1باإلض افة إل ى ممي زات القض ية األول ى
ك الفكر)  (1،1،14-1،1،6و)المعش وق األول (1،1،15ولك ن عل ى امت داد ھ ذه
الظ اھرة الفلس فية ف إن الف ارابي أس س األفك ار الت ي ال يمك ن ربطھ ا بالع ادة
الفلس فية ,وتب دو مألوف ة ف ي الس ياق الالھ وتي .ال نج د فق ط تحلي ل ح ول ص فات
الف رد للقض ية األول ى) .م ثال المعرف ة ,الحكم ة ,الحقيق ة ,الحي اة(1،1،7،13 ,
وإنم ا المقط ع ال ذي يؤك د في ه ب أن القض ية األول ى تعتب ر ف ي مص در األش ياء
وفرض ھا للتنظ يم عل يھم ) .(1،2،2األول ى م ا تبق ى م ن ص فات الش ر الت ي ت م
تتبعھا برشاقة من طرف المتكلمون ,أم ا الثاني ة فتس عى للكش ف ع ن ك ون ﷲ ال
يخطئ أو ما يسمى بالتعديل والتجوير.
مثال يعكس نوعا من التقارب ,التن اول ال ذي ق ام ب ه الف ارابي ف ي الفص ل األخي ر
ح ول المدين ة ف ي كت اب المب ادئ .إذ ب دأ بوص ف للمدين ة الفاض لة )(14،1،15
وانتق ل إل ى تن اول بع ض األخط اء الت ي توج د ف ي مجموع ة م ن المجتمع ات
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المتخلفة ) .(18،1،19،9.من جديد ھذا يمكن تفسيره كوراثة الفلس فية للف ارابي
وف ي ھ ذه الحال ة أفك ار م ن الع ادة المثالي ة الت ي ترج ع إل ى الجمھوري ة .ولك ن
الفارابي ال يبدو مسروراً إلعادة آراء  Platoحول الدولة .على خالف ذل ك ,فق د
أدمج منظوراً جديدا وغير متوقع بجمع تحليل عدة مجتمعات مع م ا بع د الم وت.
لھذا نقرأ بأن ال ذين يعيش ون ف ي المدين ة الفض يلة ھ م ال ذين س يحققون الس عادة
ولكن الذين يعيشون في المجتمعات المتخلفة يجب عليھم أن يتوقع وا نھ ايتھم أو
التعرض لمجموعة من أشكال العذاب .م ن جدي د يب دو أن ه ال ج دوى ف ي محاول ة
شرح ھذا باعتماد العادة الفلسفية ولكن تبدو فقط ما يمكن أن نتوق ع ف ي الس ياق
الالھ وتي .بالنس بة لالھ وتي س يبدو ش يئا ً غامض ا ً اعتب ار ع دة مجتمع ات sub
 specie aeternatatisنف س الش يء يب دو جلي ا تحقي ق الخ الص لمجتم ع
واحد)مجتمع ه( .ال ذي يمتل ك الحقيق ة ,ف ي الح ين أن العق اب س يكون مص ير
اآلخرين الرتكابھم عدة أخطاء وبدع ،ھذا بالضبط الموقف الذي تبناه الفارابي.
وفي ھذا النطاق يمك ن للف رد التح دث ع ن نس خة مباش رة لتع ابير الالھوتي ة م ن
جانب ه .حي ث إن المعي ار ال ذي ق اس ب ه المجتمع ات يبق ى فلس فيا .حي ث رت ب
المجتمع ات ,ل يس كم ا يمك ن لتحض ير الھ وتي أن يفع ل باعتم اد ص حة أو ع دم
ص حة آرائھ م وقن اعتھم وإنم ا بحص ولھم عل ى المعرف ة وعيش ھم موازن ة م ع
المبادئ األخالقية.
ھذه الالئحة من األفعال يمكن التوس ع فيھا,حي ث إن كت اب المب ادئ يتض من ع دة
مقاطع والتي ترتبط مباشرة أو غي ر مباش رة بالح االت الت ي ت م ت داولھا م ع عل م
الالھوت اإلسالمي.
ھدفنا إذن لم يكن تحليل أو التعليق على مقاطع خاص ة ف ي كت اب المب ادئ ,وإنم ا
فھم المبادئ كك ل وتحدي د س ياقه .ھ ذا الس ياق كم ا رأين ا ت م كش فه اس تناداً عل ى
أعمال كتاب أصول الدين .أؤكد مرة أخرى ب أن تص وري «ل يس أن المب ادئ ھ و
عمل الھوتي» لكن باألصح اتحاد األوامر ,الفارابي أ ّلف ھ ذا كعم ل فلس في ,لك ن
الفرد ينوي تناول المواضيع بشفافية كتحديات مأخوذة من علم الالھوت.
ھذه الخاتمة تم الوصول إليھا استناداً إل ى كت اب المب ادئ ومح ددات كت اب المل ة,
ومقارنة بعدة أعمال من طرف العديد من المتكلمين عل ى مس توى ك ل م ن البني ة
والمحت وى .يمك ن أن نؤك د ش يئا ً أخي راً ح ول مبتغ ى الف ارابي بمالحظ ة عميق ة
للعن وان ,لھ ذا أعتب ر أنن ا قمن ا بتحوي ل مح ددات ھ ذا العن وان إل ى مص طلحات
الالھوتية اإلسالمية .لھ ذا ف إن م واطني المدين ة الفاض لة م ع مص طلح األم ة ف ي
حين أن آراء أھل المدينة الفضيلة سيتطابق على الدين.
إن كان ھذا صحيحا فإن مبادئ آراء أھل المدينة الفاضلة ل يس إال طبع ة ألص ول
الدين.
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التقاليد واألعراف والدفاعات األكثر جدوى

*

روبرت كابالن

الح ظَ ع ال ٌم سياس ﱞي أمريك ﱞي مع روف ھ و ص امويل ھنتنغت ون قب ل فت رة ّ
أن
عيف ف ي مج ال إعط اء الع الم دروس ا ً
فض ٍ
الوالي ات المتح دة ھ ي ف ي موق ٍ
بش أن التق دم ،وذل ك ألن تجرب ة الوالي ات المتح دة كان ت ُمعا ِكس ةً لتج ارب
بلدا ٍن أخرى كثيرة .فقد ورثت أمريك ا تقالي دھا ومؤسس اتھا الديمقراطي ة م ن
بريطانيا العظمى في القرن السابع عشر ،وطوال أكثر من م ائتي س نة ظل ت
تك افح حت ى ال تتح ول تل ك المؤسس ات إل ى جھ ات قمعي ة ،وذل ك ألن
ورثوھ ا كم ا
األم ريكيين بطبيع تھم يمتلك ون ش كوكا ً كبي رة إزاء الس لطة فق د ِ
أن ھن اك بل دانا ً كثي رةً
ھي وال يتصورون ضعفَھا أو عد َم وجودھا ،في ح ين ّ
ت سياس يةً ض عيفة أو غي ر ش رعية؛ وك ان عليھ ا أن تبن ي
عرف ت مؤسس ا ٍ
ت من ال شيء ،وھك ذا فإنن ا نح ن األم ريكيين نتص رف كأنم ا النظ ام
مؤسسا ٍ
أم ٌر مفرو ٌ
غ منه ,في حين تبحث أم ٌم كثيرةٌ
كال جدي دة
وبشكل حثي ث ع ن أش ٍ
ٍ
للنظام.
وف ي ك ل مك ان نج ُد أش كاالً قديم ة تتص دع وأخ رى جدي دة تح اول أن تب زغ
ت ,ب ل ھ ي ف ي بن اء
وتتش كل .والديمقراطي ة ال تتمث ل ف ي إج راء انتخاب ا ٍ
المؤ ﱠسس ات ،ولق د رأين ا ذل ك ف ي إفريقي ا وف ي أج زاء م ن أمريك ا الالتيني ة
وأجزاء من آسيا .وفي الحقيقة فإن االنتخابات التي تحصل في البداي ة ينبغ ي
أن تحص َل في المرحلة األخيرة ،والذي ينبغ ي أن يتق دم مس ائل تكويني ة مث ل
الحدود وتسوية النزاع ات االنش قاقية ,والتفكي ر ف ي قض ايا الطبق ة الوس طى،
ونش وء الس وق الداخلي ة ،ث م ت أتي االنتخاب ات أخي راً فتك ون س بيالً مكم الً
لالستقرار.
أ ّما ف ي الش رق األوس ط وم ن المغ رب عل ى المح يط األطلس ي إل ى باكس تان
على حدود شبه القارة الھندسية ،فيجري تطور آ َخ ُر على الطراز المكسيكي،
ت قري ب كان ت الماكس يك دول ة ذات ح زب واح د وعالقاتھ ا
فحت ى وق ٍ
بالواليات المتحدة جيدة وبدون مشاكل ،فألن الماكسيك ما كانت ديموقراطية
فإننا اعتقدنا أننا متفوقون عليھ ا م ن الناحي ة األخالقي ة .وألن الماكس يك ك ان
يحكمھا رج ٌل واح ٌد ّ
فإن عالقات الواليات المتحدة بھا انحصرت بإمك ان ح ّل
ك ّل المشكالت بالھاتف ومع ذلك الرجل .بي د أن الماكس يك اآلن ديموقراطي ة
وما عدنا نمل ك تفوق ا ً أخالقي ا ً  ،والق وة السياس ية ليس ت محص ورةً بي د رج ٍل
واح ٍد ،ب ل ھن اك العب ون سياس يون كثي رون ب البالد ,وھ م جميع ا ً يس تحقون
*
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االستشارة واالعتبار .وھذا يجعل م ن عالق ات الوالي ات المتح دة بالماكس يك
أكثر تعقيداً وصعوبةً مما اعتدناه وتعو ْدناه.
وعل ى ھ ذا النح و تج ري األم ور ف ي الع الم العرب ي .فوس ائل اإلع الم
واالتصال تلعب دوراً كبيراً في توجيه الرأي العام والسياسات ,وقد ال تك ون
األنظمة الموجودة أو بعضھا ديموقراطيات مثالية لكن تلك األنظم ة ص ارت
الي وم أكث ر مراع اةً للتوجھ ات العام ة لش عوبھا ،وظھ رت مؤسس ات م ؤثرة
قل يالُ أو كثي راً فتوزع ت الق وة السياس ية واتس عت ش بكاتھا المس توعبة ،وم ا
ع اد الحك ام ف ي ھ ذا الجي ل يحكم ون مث ل الجي ل الس ابق ،وم ع التق دم
ال ديموقراطي ج اء االض طراب .ولنتأم ل لبن ان والع راق وباكس تان،
ت
فالديموقراطية في الشرق الوسط رغم ميزاتھا الكثيرة تجلب معھ ا مش كال ٍ
كثيرة ,واالنتقال من االستبداد إلى الديمقراطية يتطلب سنوات بل ِحقب .ولذا
يمكن القول ّ
إن التغيير السريع شديد السوء ،والتغيير التدريجي ھو المف ّ
ضل.
وھ ذا ھ و المعن ى الحقيق ي لالتج اه ال ُمح افظ ،ولنت ذكر ّ
أن أوروب ا المعاص رة
ْ
وصلت إليه.
والديموقراطية احتاجت لمئات السنين للوصول إلى ما
وقد يكون ھذا المعنى ھو المفت اح لفھ م النج اح الص يني ،فف ي الص ين انفت اح
ٌ
وحريات اقتصادية ،وتطو ٌر بطي ٌء من الناحية السياسية .مئ ات المالي ين م ن
الصينيين رأوا ظروف حياتھم المعيشية تتحسن باطّرا ٍد و ُس رع ٍة من ذ أواخ ر
الس بعينات ،والنم وذج المع اكس ھ و روس يا والت ي خرج ت فج أة م ن
الديكتاتورية إلى الديمقراطية في التسعينات من الق رن الماض ي ،فعان ت م ن
االضطراب والفوضى ولذا ليس غريبا ً أن يستمتع فالديمي ر ب وتين )ال رئيس
الروس ي الس ابق ،ورئ يس ال وزراء الح الي( بش عبية كبي رة ألن ه اس تطاع
بأساليبه الصارمة استعادة النظام واالنضباط إل ى روس يا ،ويكم ن الس ر ف ي
ّ
أن المتغي رات االجتماعي ة واالقتص ادية تحص ل بس رعة كبي رة بحي ث ال
يحتاج أح ٌد إلى تسريعھا أكثر باالنتخابات .فالمطلوب اتجاهٌ عا ٌم وواس ٌع نح و
االنفتاح والتواصل وليس التوجه القانوني الدقيق ،ونعني بذلك ص ون حق وق
األقلي ات ،وإخض اع الجمي ع لحك م الق انون ،ودع م المجتم ع الم دني وتوس يع
قدراته ،وليس التوجه مباشرة إلى االقتراع قبل أن تنضج المسائل!
لق د كان ت ُعم ان وم ا ت زال واح ة لألم ن ولالس تقرار والتط ور الثاب ت
والمطم ئن ،وھ ذا ف ي ح ين تن دفع بل دان أخ رى ف ي العولم ة وف ي النزاع ات
الحضرية السريعة .فالناس يتركون مجتمعاتھم الريفي ة التقليدي ة وي أتون إل ى
الم دن الت ي تنم و بس رعة ،ويعيش ون عل ى حواش يھا وھامش ھا فت زداد ل ديھم
مطالب العدالة والكرامة وليس الديموقراطية بح د ذاتھ ا .وف ي أج واء الخيب ة
تظھر الراديكاليات واألصوليات ,وفي ھذه ال ُم ُدن الجديدة والمتغرﱢ ب ة أو ش به
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المتغرﱢ بة والمملوءة بشتى ص نوف اإلغ راءات يص ُعبُ حف ظ األس رة أخالق ا ً
وتما ُسكا ً بدون تش ﱡد ٍد ديني .وھكذا ف نحن ال نع يش فق ط ف ي عص ر ال نفط ،ب ل
أيضا ً في عصر التَم ْديُن والتحضﱡ ر ,فقب ل نص ف ق رن ك ان الش رق األوس ط
في معظمه أريافا ً وقرى صغيرة ومتوسطة ,أما اليوم فتتض خم الم دن وتنم و
بدرجات ھائلة .بي د أن الق اھرة وال دار البيض اء عل ى ض خامة الحج م الھائ ل
الذي وصلتا إليه فالجريمة فيھما قليل ة بس بب االنض باط ال ديني ,وھ ذا إنج ا ٌز
كبي ٌر ال تعرف ه الم دن الغربي ة الص غيرة أو الكبي رة ,فعن دما ت ذوب التقالي د
القروي ة تح ت وط أة حم اوات المدين ة الب د أن يم أل الف راغ ش ي ٌء م ا ،وھ ذا
الشيء ھو الصبغةُ المعينة لإلسالم .وبذلك يكون اإليمان أح د وج وه اإلجاب ة
على العولمة.
ّ
لكن اإليمان ال يصع ُد منفرداً ,بل تصعد أيضا ً اإلحساسات الوطنيةُ والقومية.
فقد ضعفت الفكرة القومي ة العربي ة ف ي العق ود الماض ية تح ت وط أة ص عود
اإلحساس ات الديني ة واإلس المية وال ُس نّية ،أم ا ف ي إي ران والھن د والص ين،
وحي ث توج د مؤسس ات قوي ة للدول ة ف إن ال ذي يص عد ھن اك ھ و إحساس ات
ومشاعر الھوية الوطنية.
على أن الموقف الحالي يحتمل وجھا ً آخر ،مث ل الع راق ،فق د ك ان االس تبداد
خانقا ً أيام الرئيس العراقي السابق ،وقد زرت العراق ف ي الثمانين ات ورأي ت
أن األمور ال يمكن أن تكون أسوأ ،لكن الواقع أنھا ص ارت أس وأ بالفع ل ف ي
السنوات األخيرة ،وال درس السياس ي م ن نم وذج الع راق ّ
أن الفوض ى أس وأ
م ن الطغي ان ،وإذا ك ان ھ ذا ص حيحا ً فينبغ ي أن نك افح الفوض ى كم ا نك افح
الطغيان ،والواقع أن كالً منھما ھو الطريق األسرع لآلخر.
ويمكن في ھ ذا الص دد أن ن ذك َر ع دة بل دان بالمنطق ة ،نس مع دائم ا ً ال دعوات
لتغيير أنظمة الحكم فيھا ،بينما يكون من الخير لالستقرار والتطور بقاء تل ك
أن الغرب طال ب كثي راً
األنظمة ,وفي الحد األدنى :لتجنﱡب الفوضى .ولنذكر ّ
بتغيير نظام الحكم بأوزبكستان باعتبار أساءته الشديدة لحقوق اإلنسان ،لك ن
آخ رين نبھ وا إل ى مخ اطر انفج ار الن زاع ب ين اإلثني ة األوزبكي ة واألخ رى
الطاجيكي ة ب البالد .وف ي س ورية ھن اك طوائ ٌ
ف وإثني ات ب البالد تخ تصﱡ ك لﱞ
منھ ا بمنطق ة معين ة وق د ج رت انتخاب ات ح رة ب البالد ف ي األربعين ات
والخمس ينات م ن الق رن الماض ي وم ا زادت األم ور إ ْ
ال س و ًءا وت وتراً ب ين
اإلثنيات والفِ َرق ،فالتغيير السياسي بعد أربعين عاما ً وأكثر ليس سيئا ً بل ھ و
مطلوب ،لكنه ينبغي أن يتم بھدوء ألن التاريخ يعلِمنا أن االنتخابات ال تش ّكل
اإلجابة الشافية!
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وھكذا نأتي إلى السؤال األساس ي :م ا ھ ي األم ور الت ي تجع ل م ن ھ ذا البل د
مستقراً أو غير مستقر؟ ال شك أن الجغرافية السياسية ھي أحد ھ ذه األم ور,
ففي الشرق األوسط الكبير ھناك دول أوج َدھا االستعمار أو السوفيات ،وھذه
احتاجت لكي تستمر دون فوضى إلى ح ّك ٍام قُس اة .بي د أن ھن اك بل دانا ً ليس ت
فيھا مش كالت جغرافي ة مث ل أوزبكس تان والجزائ ر وليبي ا وس وريا والع راق
وباكس تان ،احتاج ت أيض ا ً إل ى ح ّك ام أقوي اء لإلبق اء عل ى التماس ك
واالستمرار ،بينما في البلدان ذات التاريخ العريق والمؤسسات العريق ة مث ل
مص ر وت ونس و ُعم ان وال يمن  -وھ ي م واطن للحض ارة والتقالي د والع يش
ت وال إلى أيديولوجيات شرسة
المستقر  -فإن األمر ما احتاج إلى ديكتاتوريا ٍ
لحف ظ الن اس مع ا ً ،أو مكافح ة الفوض ى المھ ّددة ،فمص ر دول ة من ذ م ا قب ل
العص ور الكالس يكية ،و ُعم ان كان ت ق وةً بحري ةً ف ي الق رن التاس ع عش ر،
ولالستقرار فيھما تقاليد عريقة وباقيةٌ ومتج ﱢذرة .
وھناك ش رط آخ ر أو عام ل آخ ر م ن عوام ل االس تقرار ،وھ و الحكوم ة أو
الحك م المر ﱠك ب ول يس البس يط مث ل النظ ام ال ذي تك ون ل ه عراق ة ال َملَكي ات,
ويض م عناص ر م ن الديمقراطي ة واالنض باط الق وي ف ي الوق ت نفس ه،
ضرني ھن ا نموذج ا األردن والمغ رب ,فھم ا بل دان فيھم ا ملكي ة مس تقرة
ويح ُ
وفيھما أيضا ً برلمان وكذلك األم ر م ع تركي ا والت ي يب دو نظامھ ا ديمقراطي ا ً
خالصا ً ،لكن العسكريين يملكون قوة كبيرة في ه م ن وراء س تار .وس نغافورة
ھي مث ٌل آخر للنظ ام المخ تلط والن اجح ف ألن الطغي ان واالض طراب كالھم ا
غي ر محم ود؛ ف ﱠ
إن البح ث يج ري ع ن نظ ام وس ط يتجن ب مس اوئ اإلثن ين،
وإل ى جان ب العام ل الجغراف ي ،والنظ ام السياس ي المر ﱠك ب ھن اك التقالي د
القبلية .وألن ھذا العامل مھ ٌم لذلك أريد معالجته بدقة وتفصيل .فدعونا ننظ ر
إلى الوضع الحالي بالعراق ،مر الع راق بثالث ة انتخاب ات ق ادت إل ى فوض ى
ضاربة وللخروج بالمجتمع من االضطراب ال دموي ،م ا ك ان ممكن ا ً الع ودة
إلى القوانين أو الدستور بل إلى الروابط الدموية .والواقع ّ
أن ما صار يعرف
بالصحوة في العراق ما كانت في األنبار رداً على القاعدة وح ْسب بل وعل ى
الممارسات باسم الديموقراطية ,فإعادة االستقرار إلى محافظة األنب ار تَمن ْ
ت
س غير منت َخبين؛ لكنھم محترمون ومس موعو الكلم ة
وضع األمور بأيدي أُنا ٍ
من جانب الناس ھناك ،من شيوخ القبائل .فالتق دم باتج اه االس تقرار ب العراق
نظام برلماني ,ب ل التوص ل إل ى توازن ات للق وة ب ين
ما عنى بالضرورة بناء
ٍ
العشائر واإلثنيات والفِ َرق .
إنھا تل ك ال والءات التقليدي ة الباقي ة تح ت الس طح ال ذي تحتل ه الدول ة ،والت ي
ج رى تجاھُلُھ ا تاريخي ا ً م ن جان ب الماركس يين والليب راليين ،ف ي مس اعيھم
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إلعادة تشكيل المجتمعات بحسب النماذج الس وفياتية أو الغربي ة .لق د ارتك ب
الفريق ان أخط ا ًء فادح ة الب ّد م ن إص الحھا .إن مفك راً واقعي ا ً مث ل الق ديس
أوغس طين ف ي كتاب ه« :مدين ة ﷲ» أدرك أن التكوين ات القبلي ة المبني ة عل ى
الروابط الوثيقة للقرابة واإلثنية وليس على أساس أي مثالي ات كوني ة وإن ل م
تمثل النموذج األعل ى للخي ر؛ فإنھ ا تس ھم ف ي التماس ك االجتم اعي ،وتص نع
شيئا ً طيبا ً لنفسھا ولآلخرين من حولھا .فالتغلب على االض طراب والفوض ى
يعن ي الب دء م ن خ الل العش ائر والبط ون والقبائ ل ،والبن اء عل ى ھ ذه البُن ى
ض ُ
عف البُن ى الت ي ك ان النظ ا ُم
باتج اه الفئ ات األخ رى والمجتم ع األوس ع فَ َ
الق ديم قائم ا ً عليھ ا ،تتطل ب م ن أج ل الحف اظ عل ى االس تقرار اللج وء إل ى
العش ائر والبُط ون ،واالعتم اد عل ى ال روابط والتوازن ات الت ي تقيمھ ا فيم ا
بينھ ا .إن زم ان ض عف الديمقراطي ة ھ و زم ان القبيل ة وقوتھ ا! وھ ذا درسٌ
تعلّمه العسكريون األمريكيون جيداً من محافظة األنبار.
وأخيراً؛ ھن اك الق وة الكارزماتي ة للق ادة التقلي ديين فف ي زم ان العولم ة حي ث
يعم د الن اس الس تنبات ھوي ات جدي دة ألنفس ھم عل ى المس تويين المحل ي
والع المي تع اني الھوي ات واالنتم اءات المتعلق ة بالدول ة م ن ض عف َو َوھَ ن.
وفي ھذا السياقي يدخل رؤساء الدول إلى الصورة .فم ن المع روف أن رأس
الدول ة ينبغ ي أن يعم ل بكف اء ٍة وفعالي ٍة ف ي الوق ت ال ذي يح افظ في ه عل ى
الحري ات الشخص ية بق در م ا يس تطيع ،والھ دف ھ و م ا تح دث عن ه إيط اليو
العصور الوسطى عن  :الحكم الص الح ف ي المدين ة ،وھ ذا يتطل ب أخالقي ات
عامة وليس األخالقيات الشخصيّة .فليكن الحاكم أخالقيا ً ,لكن غي ر متز ّم ت.
ودعوني أشرح :فاألخالق الخاصة تشير إلى القيم واألع راف داخ ل األس رة
أو بين األقارب واألصدقاء حيث يكون الحكم من خالل النوايا كما من خالل
النتائج ،فإذا كانت مقاصد المرء حسنةً؛ ف إن األق ارب واألص دقاء س يغفرون
لك النت ائج الس يئة المترتب ة عل ى بع ض أفعالِ ك .أم ا الح اكم ف ّ
إن الحك م علي ه
يأتي من نتائج أعماله وليس م ن نواي اه ذل ك أن ه يت ولى الس لطة عل ى ُغرب اء
عنه ،ماليين ممن ال يعرفُھُم شخصيا ً وال يعرفونه ،وال ُغرباء ھؤالء يحكمون
عليك بحسب نتائج تصرفاتك عليھم ،وليس بحسب نواي اك الطيّب ة .ول ذا ف إن
السلطة السياسية في عصر العولم ة والتحض ير المتف اقم ص عبةٌ ج داً .وھك ذا
م ا ع اد كافي ا ً الحك م بكف اء ٍة وفعالي ة ,ب ل الب د م ن إم داد الم واطنين ب بعض
المبادئ الفلسفية التي يمك ن أن تُلھمھ م وتُح ﱢر َكھم باتج اه فك رة الدول ة ،وأنھ ا
مجتم ٌع للخير العام.
ويمكن للدين أن يؤ ّدي دوراً مساعداً في العملية كلھا وھناك ف ار ٌ
ق كبي ٌر ب ين
العقائ د واألع راف الديني ة الت ي تحظ ى ب احترام عمي ق ،والت دين المتط رف.
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فالدين وألنه جز ٌء من تقلي ٍد عريقُ ،محافظٌ بطبيعتًه ول ن يص بح ال دين ثوري ا ً
ومتط ّرفا ً إال عندما يتسيس .وإذا أمكن للقائد أن يجمع مواطنيه ح ول تص ّور
تق ّدمي للدولة ومھماتھ ا ،تص ّو ٌر يتض ّمن احت رام العقائ د الديني ة العام ة ل يس
التدين المسيس؛ فإن ذلك يكون من طبيعة األشياء .ورئيس ال وزراء الترك ي
رج ب طي ب أردوغ ان مث ٌل عل ى ذل ك فھ و م ن جھ ة رئ يس وزراء منتخ ب
بأكثري ٍة ما عرفتھا تركيا منذ عقود .وھو أعاد إدخال الدين إل ى مج ال الحي اة
العام ة باعتب اره ج زءاً م ن االنتم اء ب دون أن يب الغ ف ي ذل ك ف األتراك
باألناضول كانوا دائما ً أكثر تدينا ً مما تسمح به جمھورية أت اتورك العلماني ة.
أما وق د ع اد ال دين ليأخ ذ مكان ه الطبيع ي ف ي ال وعي الع ام؛ ف إن ذل ك يش ّكل
عنصر توا ُزن محمو ٍد في الرضى الشعبي واالستقرار .
والواقع أن البلدان تختلف ،ففي ُعمان على سبيل المث ال ھن اك ائ تالف ن اج ٌح
ب ين الوطني ة العُماني ة العريق ة ،والتط ور والتط وير ،والعالمي ة المتمثل ة ف ي
صلي للمحيط الھندي ،والتي تتالقَى وتتالء ُم م ع الع الَم
االنتماء الشامل والتوا ُ
المعولَم .ھذه البالد محظوظ ةٌ بالفع ل فف ي ع الم تَھ ﱡزهُ أعاص ي ُر التغيي ر تظ لﱡ
التقاليد ھي الدفاع األفضل.
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اإلثنية والقبلية ومستقبل الشعوب «البدائية»


برھان غليون

 -1مفھوم اإلثنية
أصبح موضوع اإلثنية والنزاعات القبلية والطائفية في العقود األخيرة محور نقاش رئيس ف ي
ميدان البحث االجتماعي والسياسي ،ل يس ف ي ال بالد العربي ة فحس ب ،وإنم ا ف ي الع الم أجم ع.
ومع ذلك ال يزال من الصعب االتفاق على تعريف واضح لمفھوم اإلثني ة ،وعل ى تحدي د دقي ق
لما ينطوي عليه مشمولھا.
ربما يرجع الظھور األول لھذا المصطلح في الدراسات األوروبية لع ام 1787م .وق د اس تخدم
لإلشارة إلى الشعوب أو الجماعات التي لم تكن مسيحية ،وكان يعني  -بشكل رئ يس -الوثني ة.
واستمراراً لھذا االس تخدام  -ال ذي يش ير إل ى ك ل م ن ھ و مختل ف ومتمي ز س لبا ً ع ن الجماع ة
المسيحية -سوف يتطور مض مون اإلثني ة .1فمن ذ ع ام 1880م ب دأت الدراس ات اإلتنوغرافي ة
الغربي ة تس تخدمه لإلش ارة إل ى الش عوب الت ي كان ت تنظ ر إليھ ا كش عوب بدائي ة .وواض ح أن
ھناك ارتباطا ً عميقا ً ب ين الوثني ة والبدائي ة؛ إذ ك ان م ن غي ر الممك ن تص ور أن يك ون الش عب
متحضراً إذا بقي على اعتقاداته الوثنية ولم يتش رب ق يم المس يحية واليھودي ة .وبوص فه ك ذلك
كان الشعب الذي يعامل كإثني ة يفتق ر ف ي نظ ر االثنول وجيين للحض ارة والمدني ة ،ب ل وللثقاف ة
المتط ورة ،وال يمك ن أن يك ون بمس توى الش عوب األوروبي ة ،وال أن تطب ق علي ه المع ايير
والمق اييس والمف اھيم ذاتھ ا الت ي تطب ق ف ي دراس ة ھ ذه األخي رة .وق د ترس خ ھ ذا االس تخدام
لمص طلح اإلثني ة كوس يلة للتميي ز ب ين الش عوب البدائي ة غي ر األوروبي ة وغي ر المس يحية
والشعوب المتحضرة األوروبي ة م ع دخ ول العص ر االس تعماري ،حي ث حص ل ال ربط بش كل
أعمق بين اإلثنية والعرقية أو العنصرية .فلم تعد اإلثنية تستخدم للتعبير عن نمط حياة ش عوب
تخضع لقواعد وثقافات بدائية أو ما قبل حضارية ،وإنما تستخدم -أكث ر م ن ذل ك -للتميي ز ب ين
ش عوب ذات موروث ات بيولوجي ة تؤھلھ ا لالرتق اء إل ى مس توى الحض ارة والحي اة الروحي ة
والمدني ة والسياس ية العقلي ة ،وش عوب تبق ى  -بس بب ميراثھ ا البيول وجي والفزيول وجي ف ي
مستوى منحط أو أدنى بكثير من األولى .وھو م ا يب رر ش رعية س يطرة الش عوب األوروبي ة،
ويجع ل م ن إش رافھا عل ى ش ؤون تل ك الش عوب وتوجيھھ ا مھم ة إنس انية وديني ة مع ا .وق د
اس تخدمت من ذ بداي ة حقب ة نزع ة االس تعمار كمفھ وم أساس ي لتحلي ل طبيع ة المجتمع ات الت ي
حازت على استقاللھا ،وبالمناسبة نفسھا لتبرير نمط الحكم والنظم السياس ية الت ي قام ت فيھ ا،
وتبري ر أس لوب التعام ل األوروب ي معھ ا بوص فھا خليط ا ً م ن األق وام والطوائ ف والقبائ ل
واألجناس التي ال يربط بعضھا ببعض رابط قومي ،وال يمكن أن تنطبق عليھا مع ايير النظ ام
 أستاذ الدراسات العربية المعاصرة بجامعة السوربون ،باريس .
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السياسي الوطني أو الديمقراطي .فھي دول تجمعات إثني ة ال دول أم م ن اجزة يمك ن أن ننتظ ر
منھا أن تعمل حسب مبادئ الحرية والمساواة بين األفراد وتمثل قواعد قانوني ة .وھ و م ا م ﱠك ن
الدول االستعمارية السابقة من الت دخل ف ي ش ؤونھا ع ن طري ق التالع ب بتع دديتھا القومي ة أو
الثقافية أو الدينية ،ومنع ھذه المجتمعات بالتالي من تنمية روح وطنية ومواطنية حقيقية.
وفي عصرنا الراھن الذي شھد انھي اراً للتج ارب الوطني ة ،أو لتج ارب بن اء دول أم م مس تقرة
وقائم ة عل ى تمث ل ق يم الحري ة والق انون ،اس تعاد الب احثون والمحلل ون بق وة مص طلح اإلثني ة
ت إجما ٌ
ع حول اس تخدام ھ ذا
لغايات مختلفة ومتعددة .بل يمكن القول :إنه لم يحصل في أي وق ٍ
المفھوم لتحليل ما يحصل في المجتمعات غير األوروبية وغي ر الغربي ة ب ين جمي ع األط راف
الدولية والمحلية ،العلمية والسياسية ،كما ھ و حاص ل الي وم ح ول مص طلح اإلثني ة .فھ و يؤك د
في نظر الباحثين الغ ربيين خصوص ية التجرب ة الغربي ة ويب رر للسياس يين سياس اتھم التقليدي ة
التي تعاملت مع الشعوب المتحررة من االستعمار على أسس أقوامية وإثنية ،ويضفي ش رعية
جدي دة عل ى ع ودة السياس ات االس تعمارية باس م الت دخل اإلنس اني لوق ف النزاع ات اإلثني ة أو
لحماية السالم الدولي من مخاطر ھذه النزاعات والعنف الذي ينطلق وينتش ر ف ي الع الم منھ ا.
وھو يقدم للتيارات القومية-التي استلمت مقاليد السلطة في البالد المتحررة حديثا ً باسم القومي ة
وبن اء الدول ة الوطني ة -تفس يراً مقب والً يعفيھ ا م ن مس ؤولية اإلخف اق ويغط ي عل ى عي وب
سياساتھا العامة الالوطنية .فالسبب الرئيس لفشلھا في تعزيز االستقالل وبن اء الدول ة القانوني ة
يرجع في ھذه الحال إلى الواق ع اإلثن ي ال ذي يمي ز مجتمعاتھ ا ،أو اإلرث اإلثن ي الس لبي ال ذي
يمنعھا من التفاھم والتحرك نحو بناء إرادة وطنية واحدة .كما يمثل مفھوم اإلثنية أيض ا ً خش بة
خ الص لجمي ع تل ك ال نظم االس تبدادية الت ي تس عى  -م ن خ الل التركي ز عل ى البني ة اإلثني ة
واالنقس امية لمجتمعاتھ ا واس تعدادھا لتولي د الف تن والنزاع ات ب ين اإلثني ات  -إل ى تبري ر
احتكارھا السلطة وممارس ة سياس ات اإلقص اء السياس ي واالجتم اعي ،وف رض نظ ام حدي دي
يحرم المجتمعات والشعوب من أي فرصة للمشاركة في القرار بل حت ى ف ي توجي ه أي انتق اد
لسياسات الحكم الجائر .فبذريعة الرد على االنقس ام اإلثن ي للش عوب ،تف رض النخ ب الحاكم ة
حك م الق وة ،حت ى ل و اض طرت لت أمين ذل ك إل ى تغذي ة النزع ات ،ب ل النزاع ات القبلي ة أو
الطائفية .وباسم الدفاع عن ھيبة الدولة والحفاظ عل ى الوح دة الوطني ة م ن االنش طار تمن ع أي
معارضة وتدين أي نشاط سياسي مناھض لھا بوصفه إثارة للنعرات الطائفية أو القبلية.
وكما ھو واضح ،اإلثنية مصطلح من أصل التيني ،ال تمت بصلة إلى الحق ل الثق افي العرب ي.
وقد دخلت إلى أدبياتنا السياسية والفكرية بعد الحرب العالمية الثانية ،واحتفظت بصيغتھا دون
تبديل ،كما لو أن العرب لم ينجحوا ف ي إيج اد م رادف لھ ا ف ي اللغ ة العربي ة .وق د ك انوا عل ى
حق في ذلك ،فھي وإن أشارت في عموميتھا إلى تكوينات أو ھويات جماعي ة متمي زة إال أنھ ا
ال تك اد تس تقر عل ى ح ال ف ي تعي ين طبيع ة ھ ذه الھوي ات أو أص ل تميزھ ا ونزاعھ ا .فھ ي
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كالحرباء يتغير لون جل دھا بحس ب ظ روف المك ان والزم ان .فق د تس تخدم ف ي س ياقات معين ة
للتعبير عن الجماعات األقلية ف ي عالقتھ ا م ع أكثري ة قومي ة ف ي بل د مع ين ،وتش ير ب ذلك إل ى
االخ تالف ف ي األص ل الق ومي كالتم ايز ب ين الع رب واألك راد والبرب ر واألرم ن والش ركس.
لكنھا تستخدم أيضا ً للتعبير عن التمايز الديني أو الط ائفي ،فالمس يحيون يش كلون إثني ة ف ي بل د
أغلبيته بوذية أو إسالمية ،وھو ما ينطبق أيض ا ً بالق در نفس ه عل ى أي أقلي ة ديني ة حت ى عن دما
تش ترك بلغ ة وثقاف ة واح دة م ع األكثري ة .ھك ذا يب دو المش رق العرب ي م ثالً بالنس بة للب احثين
الغ ربيين واألم ريكيين بش كل خ اص :فسيفس اء م ن األق وام والطوائ ف والعش ائر أو القبائ ل
المتنافرة والمتنابذة الت ي ال يجمعھ ا ج امع .وق د تس تخدم للتعبي ر ع ن التم ايز ب ين القبائ ل الت ي
تنتمي إلى ثقافة واحدة وتتحدث لغة واحدة ويجمعھا دين واحد أيضا ً ،بل مذھب واحد كم ا ھ و
الحال في بلدان كثيرة عربي ة .وق د تخ تلط ھ ذه المع ايير جميع ا ً ھن ا وھن اك .لك ن األم ر أكث ر
تعقي داً م ن ذل ك .فالمجموع ة العربي ة ق د تك ون إثني ة وتعام ل ك ذلك ف ي بل د يش كل الع رب في ه
أقلية ،كما في بعض بلدان أفريقيا حيث يسود منطق اإلثني ات عل ى المجتم ع والنظ ام السياس ي
ما بعد االستعماري ،لكنھا ليست كذلك في بلد ھي فيه أكثري ة ،تحتض ن بالض رورة تم ايزات
دينية وجھوية .وھو ما ينطبق أيضا على الجماعة الدينية الت ي ال ينظ ر إليھ ا كإثني ة إال عن دما
تكون أقلية في مجتمع أكثريته من ديانة أخرى .وھذا ما دفعني إلى تفض يل اس تخدام مص طلح
األقليات في الكتاب الذي كرسته لمعالج ة ھ ذه المس ألة .2وف ي مرحل ة ثاني ة مص طلح الطائفي ة
بعد إعادته إلى معناه األصلي الذي ال يقتصر على وص ف األقلي ات الديني ة وإنم ا أي جماع ة
تميز نفس ھا بص ورة واض حة ومس تمرة نس بيا ً داخ ل الجماع ة الكلي ة .ف نحن بالعربي ة نس تخدم
عب ارة طائف ة م ن الن اس لوص ف أي جماع ة متمي زة ،كم ا اس تخدمت األدبي ات العربي ة
الكالسيكية كلمة الطوائف للتعبير عن األحزاب أو أصحاب المھن المختلفة.3
وفي نظ ري ،ينبغ ي التميي ز ب ين اإلثني ة كواق ع م ادي يعك س التن وع المختل ف األش كال داخ ل
المجتمعات ،واإلثنية كمفھوم إيديولوجي سياسي يستخدم للتعبير عن العالقات الت ي ت ربط ب ين
ھ ذه الجماع ات ،وم ا يمك ن أن يس ودھا م ن تف اھم أو ت وتر ون زاع .فھن اك بالتأكي د داخ ل أي
مجتمع جماعات متميزة ،حيث ال توجد مجتمعات صافية ال تمايز ب ين جماعاتھ ا ،تنح در كم ا
يعتق د ال بعض م ن ج ٍد واح د .فكلھ ا ثم رة تص اھر ب ين جماع ات متع ددة األص ول والمش ارب
وأحيان ا ً الثقاف ات واللغ ات .والمجتمع ات األكث ر تنوع ا ً ليس ت الي وم -كم ا يعتق د الكثي ر من ا-
المجتمع ات التقليدي ة أو الش رقية أو األفريقي ة ،وإنم ا أكث ر المجتمع ات تق دما ً وعل ى رأس ھا
الواليات المتح دة وكن دا وأس تراليا الت ي تكون ت مجتمعاتھ ا م ن خل يط م ن الس كان المھ اجرين
المنتمين إلى مختلف األصول الثقافية والسكانية ،وھي ال تزال تستقبل المزيد منھم .وليس من
قبي ل الص دفة أن اإلتنوغرافي ة واإلتنولوجي ة ق د ول دت ف ي الوالي ات المتح دة عل ى ي د مدرس ة
شيكاغو لدراسة عالقات التعايش والنزاع بين جماعات السكان المختلفة في الم دن األمريكي ة.
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فھذا واقع ال يمكن ألحد إنكاره وال مصلحة ألحد في ذلك .وھو سمة عام ة لجمي ع المجتمع ات
من دون استثناء.
لكن التمييز بين اإلثنية كواقع وخط اب اإلثني ة مھ م ج داً لمعرف ة حقيق ة المس ألة اإلثني ة .فل يس
ھناك نقاش في وجود التنوع بين الجماعات داخل المجتمعات .فھذا أم ر واق ع ،إنم ا المھ م ھ و
كي ف ننظ ر إل ى ھ ذا الواق ع ونفس ره ون رد علي ه .وھ ذا ھ و موض وع الخط اب اإلثن ي أو
اإلتنول وجي وف ي اإلثني ة ،وھ و خط اب متع دد األنم اط أيض ا ً ،علم ي وإي ديولوجي وسياس ي.
فتحديد م ن ينظ ر ف ي مس ألة اإلثني ة ألي ھ دف ينظ ر ،وكي ف يفھ م وج ود التن وع المجتمع ي،
وماذا يستنتج من ذلك ،يشكل جوھر البحث في المسألة اإلتنولوجية وموضوع النقاش ال رئيس
فيھا.
ولع ل المقارن ة ب ين خط اب اإلتنوغرافي ة األمريكي ة ف ي الق رن التاس ع عش ر واإلتنوغرافي ة
االس تعمارية ف ي الق رن نفس ه يب رز ذل ك عل ى أفض ل وج ه .فق د ك ان ھ دف األنتربول وجيين
األم ريكيين فھ م االختالف ات ف ي الثقاف ات الخاص ة بالجماع ات المھ اجرة المختلف ة م ن أج ل
المساعدة على تحقيق التع ايش واالنص ھار فيم ا بينھ ا .وھك ذا ول دت أنتربولوجي ة ثقافي ة عل ى
درجة كبيرة من الرصانة والصرامة العلمية ،وقادت إلى مفھوم للثقافة يبتعد كثيراً عن مفاھيم
العرق والعنصرية .وفي المقابل ،كان ھدف اإلتنوغرافيين الغربيين الذين درس وا االختالف ات
داخل مجتمعات أفريقيا وآسيا والعالم العربي البحث عم ا ينف ي وج ود األم ة أو إمكاني ة وج ود
رابطة قومية تبرر مطالب االستقالل والسيادة والمعاملة المساواتية .وأفضل وس يلة ل ذلك ھ ي
التأكي د عل ى االختالف ات اإلثني ة كم ا ك ان ذل ك واض حا ف ي كتاب ات اإلتنول وجيين وسياس ات
فرنسا في المغ رب والمش رق عل ى ح د س واء .وحت ى عن دما ك ان األف راد ينتم ون إل ى الثقاف ة
والدين والتاريخ والقوم الواحدُ ،وجد بين الباحثين من يخترع لبعضھم أصوالً تميزھم كليا ف ي
األص ل اإلثن ي؛ حت ى يب ين ال عقالني ة التف اھم فيم ا بي نھم ،وبالت الي ح اجتھم  -م ن أج ل البق اء
تحت سقف دولة واحدة  -إلى وسيط خارجي وثقافة خارجية ولغة خارجية وسيطة أيضا ً .ول م
يتردد ال بعض ف ي اخت راع أس اطير إتنولوجي ة لتعزي ز ھ ذا التباع د والتفري ق ب ين الجماع ات،
تمام ا كم ا اخت رع القومي ون ف ي ك ل مك ان أس اطير ال تم ت إل ى الواق ع بص لة ح ول األص ل
الواحد واالنتماء الواحد لألفراد المنتمين ألمة سياسية واحدة.
وبدل الحديث عن إثنيات متنافسة ومتنازعة يبغي الحديث باألحرى عن عملي ة أثنن ة الش عوب
أو المجتمع ات بھ دف تحويلھ ا إل ى مجتمع ات مفتق رة لالتس اق والوح دة ،وخل ق الت واريخ
المتناقض ة لھ ا ووض عھا ف ي مرات ب متمي زة تعظ م م ن ق در ال بعض وتقل ل م ن ق در ال بعض
اآلخ ر .وب ذلك زرع وا الفتن ة داخ ل ھ ذه المجتمع ات وأطلق وا ف ي حض نھا ديناميكي ة الن زاع
والتنافس على السلطة والسيطرة ،وفيم ا وراء ذل ك الن زاع عل ى االعت راف والھوي ة .واألثنن ة
عملي ة معاكس ة تمام ا ً للقومن ة ،أي لكتاب ة ت اريخ ق ومي للش عوب يق وم عل ى التقلي ل م ن أھمي ة
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االختالف ات والف وارق الت ي تباع د ب ين أعض ائھا وأطرافھ ا ،س واء أك ان ذل ك عل ى المس توى
الثقافي أو المستوى االجتماعي الطبقي.
وعلى العموم ،ھناك مقاربتان لإلثنية ،األولى تنظر إليھ ا كماھي ة مرتبط ة بخص ائص جس دية
أو عقلية ثقافية ثابتة تميز كل جماعة بشرية .أما المقاربة الثانية فھي مقاربة عالئقية .المقاربة
األولى تفترض أن وجود االختالف نفسه ھو مصدر نزاعات ال مھرب منھا ،وأنه ھو األصل
في االختالفات الثقافية والسياسية واالجتماعية .بل إن فكرة ربط الق درات والمھ ارات وأنم اط
التفكير نفس ھا ب اإلرث البيول وجي وحج م الجمجم ة ھ ي الت ي س يطرت عل ى عل م اإلنس ان ف ي
القرن التاسع عشر ،وأدت إلى انبثاق النظريات العنصرية والعرقية .وأصل العنصرية ال ربط
ب ين س مات جس دية معين ة للجماع ة البش رية وب ين ق دراتھا أو كفاءاتھ ا العقلي ة .وعل ى ھ ذا
األس اس س ادت النظ رة الت ي ت ربط ب ين اإلنس ان األب يض وب ين الثقاف ة والحض ارة الروحي ة
والعقلي ة .م ن ھ ذا المنطل ق ال ت درس االختالف ات المادي ة والثقافي ة ب ين الجماع ات ل ذاتھا أو
لتحسين فھ م الب احثين ل نمط ثقافتھ ا وآلي ات عملھ ا ،وإنم ا لبن اء عالق ة واح دتھا ب األخرى ،أي
لبن اء عالق ات الھرمي ة والتراتبي ة وبالت الي الس يطرة الثقافي ة واالجتماعي ة والسياس ية لواح دة
على األخرى .وفي الواقع لتبرير ھ ذه الس يطرة .ھك ذا يھ دف الح ط م ن ثقاف ات الجماع ات أو
من قدرھا إلى تبرير السيطرة عليھا وإضفاء سمة إنسانية على ھ ذه الس يطرة نفس ھا .وھ و م ا
يفسر كيف انتقل أصحاب النظريات العرقية في القرن التاسع عشر من التأكيد على التمايزات
العنصرية إلى نظريات وممارس ات تحس ين الج نس البش ري ع ن طري ق االنتق اء الطبيع ي أو
المنظم ،وإبادة أو السماح بإبادة األجناس البشرية المنحطة.
ف اإلتنولوجيون ال ذين وس موا الش عوب غي ر األوروبي ة بالبني ة اإلثني ة ونظ روا إليھ ا كحش د
متنافر من األقليات غير المتفاھمة وال المتعايش ة ،ب الرغم م ن أنھ ا موج ودة ف ي المك ان نفس ه
منذ نشأتھا ،لم يكتشفوا حقيقة علمية ،وإنما رفضوا النظر إلى ھذه الشعوب كإطار لنش وء أم ة
حديثة أو وطني ة دس تورية متس اوية م ع الوطني ات األخ رى ،ول ديھا الحق وق ذاتھ ا والش رعية
ذاتھا في النظام ال دولي .لق د س عوا إل ى حرمانھ ا م ن أن تفك ر بنفس ھا كأم ة أو كمش روع أم ة.
وفي سعيھا إلى تأكيد ھويتھا تتبنى الجماعات ھذا الوصف وتتمسك بإثنيتھا ،فإما أنھا تتص ور
نفسھا قومية إثنية تنكر التنوع أو كتنوع ب ين إثني ات تش كل أح د خصائص ھا الت ي تميزھ ا ع ن
المجتمعات األوروبية .فنحن العرب نعتقد أن القبلية جزء ال يتج زأ م ن ھويتن ا وبنيتن ا الثقافي ة
العميقة.4
فخطاب اإلثننة يعكس بذاته الوضعية الدنيا للجماع ات الت ي يس عى إل ى وص فھا .وھ و يميزھ ا
عن غيرھا ،أي عن الجماعة القومية أو التي تضفي على نفسھا سمة القومية ،أي ذات التنظيم
السياس ي والم دني ال ذي ينظ ر إل ى األف راد كم واطنين مس تقلين وأح رار ،بوص فھا جماع ات
عصبية طبيعية وبالت الي مغلق ة ،تنف ي الفردي ة وتھمش ھا ،بتمس كھا بتقالي دھا وقراباتھ ا القديم ة
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نفسھا وتظل بعيدة عن مجرى التحضر اإلنساني العام .ويبدو ھذا واضحا ً في عصرنا الراھن
في األسلوب الذي يط رح في ه ف ي ال دول الص ناعية موض وع الجالي ات المھ اجرة الت ي ت رتبط
المكان ة الثانوي ة الت ي تعط ى لھ ا بالتق دير الس لبي لق درتھا عل ى االنخ راط ف ي ق يم الحداث ة
«الغربية» .واألتنولوجية نفسھا لم تظھر كعلم إال انطالقا ً من االعتقاد بأن السمة الوطنية الت ي
تمي ز الش عوب الغربي ة وتجع ل منھ ا أمم ا ً سياس ية ال تنطب ق عل ى المجتمع ات األفريقي ة أو
الالتينية األمريكية أو العربية الت ي ينظ ر إليھ ا كجماع ات ل م تص ل بع د إل ى مس توى الرابط ة
الوطنية.
وال تعني المقاربة العالئقي ة أن التم ايز غي ر موج ود أو أن ه ش كلي ،فالتعددي ة الثقافي ة والديني ة
والمورفولوجية كما ذكرت موجودة ال يمكن إنكارھا ،إنما تعني أن التم ايز الثق افي أو الق ومي
بين الجماعات ال يشكل مصدر توتر أو ن زاع بح د ذات ه ،وال يول د بالض رورة والءات جزئي ة
مناقض ة لل والءات السياس ية الكلي ة .ف ال يول د الش عور اإلثن ي  -وم ن ب اب أول ى الن زاع ب ين
الجماعات المختلف ة الثقاف ات داخ ل المجتم ع الواح د  -إال ف ي ظ رف مع ين وس ياق مع ين ،أي
استناداً إلى طبيعة العالقة التي تقوم بين األف راد والجماع ات .فطبيع ة العالق ة الت ي ت ربط ب ين
الجماع ات ھ ي الت ي ت دفع إل ى تنمي ة الش عور اإلثن ي ،أو ب األحرى االنكف اء عل ى الجماع ة
الخاصة واالعتزاز بھا ورفعھا فوق الجماعات األخرى وتقديم الوالء لھا والطاعة لزعمائھ ا،
وم ن ث م إل ى الن زاع ف ي ظ رف م ا ،كم ا يمك ن أن ت دفع إل ى التالق ي والتف اھم والتق ارب ب ين
الجماعات.
ھكذا تتغير النظرة إلى األفراد حسب السياق الذي يوجدون فيه .فالعربي في بلد عربي يش كل
العرب فيه أكثرية ال يرى كإثني ة ولك ن كم واطن ف ي جماع ة وطني ة أو أم ة ،لكن ه يص بح ھ و
نفسه عضواً في إثنية أو جماعة قومية عندما يشكل أقلية ف ي بل د أجنب ي أكثريت ه غي ر عربي ة.
وف ي فت رة الس الم واالس تقرار واالزدھ ار ينظ ر المس لمون والمس يحيون ألنفس ھم ك أفراد ف ي
جماعة قومية واحدة عربية .لكن ف ي ظ رف يس وده الت وتر والن زاع أو ت دھور الثق ة الوطني ة،
ين زع األف راد إل ى رؤي ة أنفس ھم كأعض اء ف ي جماع ة مذھبي ة ،والنظ ر إل ى غي رھم أيض ا ً
كأعضاء في جماع ة ديني ة أخ رى .وبمعن ى آخ ر ال تنفص ل اإلثني ة ع ن العالق ات االجتماعي ة
وما يَ ِس ُمھا من حاالت التعاون أو التضامن أو التنازع واالنقسام.
ف بعكس م ا يمي ل إلي ه ال رأي الش ائع م ن االعتق اد ،وم ا تزخ ر ب ه األدبي ات اإلتنولوجي ة
المعاصرة ،ليس التعدد الثقافي أو اللغوي ھو الذي يخلق النزاعات بين اإلثنيات ،ولكن الن زاع
ھو الذي يخلق اإلثني ة ،أي يح ول االخ تالف الثق افي إل ى عص بية تض امنية ذات قيم ة تداولي ة
كب رى ف ي الص راع عل ى الس لطة .ول يس التم ايز اإلثن ي ھ و ال ذي ي دفع إل ى الن زاع ب ين
الجماع ات ،وإنم ا الن زاع االجتم اعي عل ى الم وارد بأش كالھا المختلف ة ،المادي ة والسياس ية
والمعنوي ة ،ھ و ال ذي ي دفع األف راد إل ى تك وين القراب ات ،ويول د الش عور ب الوالء اإلثن ي ،ب ل
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يخلق ھذا الوالء واالنتماء من العدم .بمعنى آخر نصبح أعضاء إثنية ،أو نشعر أننا ننتمي إل ى
إثنية ،أو أن ھؤالء أو أولئك ينتمون إلى إثنية أخرى ،بقدر ما يصبح اإلعالن عن ھذا االنتماء
والتماھي مع المشابھين لنا مفيداً أو ضروريا ً لتحقي ق أھ داف أخ رى غي ر ثقافي ة وغي ر إثني ة،
وھ ي غالب ا م ا تك ون أھ دافا سياس ية .م ن ھن ا ال تنفص ل التحش يدات اإلثني ة ع ن الص راعات
االجتماعية والسياسية.
فالصراع اإلثني يحصل في إطار دولة ومن أجل تعزيز فرص النُخب المختلفة للوص ول إل ى
السلطة أو السيطرة عليھا .ولھذا نادراً م ا يس تخدم مفھ وم اإلثني ة ،ب ل ال تط رح مس ألة اإلثني ة
على الباحثين ،خارج سياق النزاعات التي تتفجر داخل مجتمع ات وطني ة .ويك اد الب احثون أو
السياسيون ال يكتشفون وجود مشكلة إثنية في المجتمع ات الت ي ال تع يش مث ل ھ ذه النزاع ات،
أي قبل أن تنفجر النزاعات ،كما لو أن الحاجة إلى مفھوم اإلثنية ال تظھ ر إال ف ي حال ة وج ود
النزاعات ،وذلك إما كمفتاح لفھمھ ا ،أو م ن أج ل الكش ف ع ن قص ور البن اء ال وطني ف ي ھ ذا
البلد أو ذاك .فاإلثنية تظھ ر ھن ا كفرض ية تفس ر انفج ار المجتمع ات أو تفج ر النزاع ات فيھ ا،
عل ى افت راض أن وج ود تن وع إثن ي يتض من بذات ه ب ذور الن زاع ،ويجع ل ھ ذا الن زاع عن دما
يتفجر مفھوما ً ومعقوالً .وفي نظ ري ال تس اعد ھ ذه المقارب ة عل ى فھ م معن ى اإلثني ة ،وال م ن
باب أولى معرفة األسباب التي تدفع اإلثنيات -إذا وجدت -إلى التفاھم فيما بينھ ا لتك وين وح دة
سياسية في فترة م ا ،ث م إل ى الن زاع واالقتت ال ال ذي يص ل إل ى ح د التطھي ر العرق ي ف ي فت رة
ثانية.
ففي سياق الحركات الوطنية العاملة من أج ل التحري ر وتك وين دول مس تقلة نش أت ديناميكي ة
تقارب فعلي بين الجماعات المختلفة في جميع مناطق العالم أدت إلى االستقالل وتكوين الدول
الوطنية .وقد دفع االنتماء لدولة حديثة  -قامت على أساس الوع د بالحري ة والعدال ة والمس اواة
بين األفراد ،والتقدم على طريق االندماج ف ي حض ارة العص ر الص ناعية والمادي ة  -األغلبي ة
الساحقة من األفراد إلى االنخراط في عملية انصھار وتقارب وت داخل عميق ة فيم ا بي نھم ،ول م
يم نعھم تن وع أص ولھم اإلثني ة واللغوي ة والثقافي ة والديني ة م ن تك وين أم ة أو م ا يش به األم ة
السياس ية ،ال ف ي الغ رب وال ف ي الش رق .وذاب ت المش اعر الطائفي ة والعش ائرية التقليدي ة أو
تراجع تأثيرھا كما زالت العصبيات الجھوي ة ب ين المن اطق واألحي اء داخ ل الجماع ة الواح دة.
وھ ذه ھ ي القاع د ف ي ك ل مك ان وعل ى م دى الت اريخ بأكمل ه .وبالمقاب ل أدى إخف اق الرھ ان
ال وطني ف ي العدي د م ن البل دان إل ى خم ود ديناميكي ة التق ارب واالنص ھار ،وب روز ديناميكي ة
معاكس ة تمام ا لھ ا ھ ي الع ودة ،بم وازاة اس تفحال التناقض ات والنزاع ات ،إل ى التأكي د عل ى
الھوي ات الجزئي ة واكتش اف االنتم اءات اإلثني ة ،ب ل تولي دھا داخ ل الجماع ة القومي ة والثقافي ة
الواحدة .مما يعني أنه كما أن الھوية القومية ليس ت ھوي ة ثابت ة ونھائي ة ال رجع ة عنھ ا فك ذلك
ش أن الھوي ات الطائفي ة أو القبلي ة .فجميعھ ا س يرورات تاريخي ة تبن ى ب إرادة بش رية وت رتبط
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بظ روف نش أة وتراج ع وانحس ار .وال ش ك ف ي أن خط اب اإلثني ة االس تعماري وم ا بع د
االس تعماري المتمث ل م ن قب ل الش عوب النامي ة نفس ھا ،ك ان ع امالً مھم ا ً أيض ا ً ف ي ھ ذه
السيرورة ،وقاد إلى تشكيك الشعوب المستقلة حديثا بقدرتھا على بناء أمة سياسية ،ف ي الوق ت
الذي كانت ظروف اإلمبريالية تكاد تقطع الطريق ماديا على مثل ھذا البناء.
 -2اإلثنية والحداثة السياسية والديمقراطية
وفي منطقتنا المشرقية بشكل خاص ،من يتابع م ا يكت ب م ن تحل يالت ح ول األزم ة السياس ية
العام ة الت ي تحي ق بالمجتمع ات العربي ة ال يك اد يج د مص طلحا أكث ر اس تخداما ً م ن مص طلح
الطائفية والعشائرية .وبينما ينظر البعض للطائفية والعشائرية بوصفھما ع املين أساس يين ف ي
تك وين الھوي ة السياس ية للمجتمع ات العربي ة ،ي رى فيھم ا ال بعض اآلخ ر ثم رة تالع ب الق وى
األجنبي ة وتجس يداً إلرادتھ ا الس رية والعلني ة ف ي تقس يم البل دان العربي ة وتفكي ك ال دول إل ى
دوي الت غي ر قابل ة للحي اة .وق د جعل ت أغل ب الحرك ات الوطني ة الت ي نش أت ف ي بداي ة الق رن
العشرين من الكفاح ضد الطائفية والعشائرية شعاراً رئيسيا ً من شعاراتھا ونظرت بعداء شديد
ألي شكل من أشكال التعبيرات الطائفية.
وفي وقتنا ال راھن كثي راً م ا يرك ز المحلل ون عل ى االنقس ام الط ائفي لتفس ير األزم ة الطاحن ة
التي تواجھھا معظم الدول والمجتمعات العربية ف ي مس اعيھا إلقام ة نظ م ديمقراطي ة أو حت ى
لتجنب مخاطر الحرب األھلية .وال يزال الكفاح ضد الطائفية يش كل مح ور األفك ار التحرري ة
التي تنادي بھا الحركات القومية واليسارية التي ترى في استمرار وجودھا عائقا ً رئيس يا ً أم ام
تطور الوالءات الوطنية .ويقدم الوض ع الق ائم ف ي لبن ان والع راق وال يمن والنزاع ات العنيف ة
التي شھدتھا ھذه المجتمع ات ومجتمع ات عربي ة عدي دة أخ رى ف ي نظ رھم نم اذج حي ة لل دور
السلبي الذي تلعبه الطائفية في قطع الطريق على نشوء الدولة القومية وف ي التمك ين لالح تالل
وسحب البساط من تحت أقدام الحركة الوطنية وفشل التحوالت الديمقراطية.
لقد تحولت الطائفية في اللغة السياسية التقدمية العربية من ظ اھرة تاريخي ة اجتماعي ة متحول ة
إلى لعنة أبدية وعاھة مجتمعية ال يعرف أحد كيف يمكن احتواء تأثيراتھا السلبية وال التخلص
منھا .وأصبح الخوف من تفجراتھا المحتملة عقبة أم ام تط ور المناقش ة السياس ية نفس ھا .فھ ي
فتن ة نائم ة ال س يطرة لن ا عليھ ا ،والح ديث عنھ ا ب أي ش كل ج اد ال يمك ن أن يك ون إال إيقاظ ا ً
ملعونا ً لھا وإطالقا ً لبراكينھا الكامن ة .وال يع ادل الك ره ال ذي تراكم ه الثقاف ة السياس ية العربي ة
ضدھا  -بكل تياراتھا اليسارية واليمينية ،االستبدادية والديمقراطية  -سوى الخوف من التأم ل
الموض وعي فيھ ا وف ي أس باب بقائھ ا وانتش ارھا .ول ذلك ق ر الس لوك العرب ي عل ى ن وع م ن
االنفص ام ف ي الس لوك السياس ي إزاءھ ا .وھك ذا نج د الف رد ال ذي ال يك ف ع ن إدان ة الطائفي ة
والتبرؤ من شرورھا ال يتردد في أغلب األحي ان م ن االنص ياع لقانونھ ا واالن دفاع ف ي أحي ان
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أخرى  -بإرادته وأحيانا من دون إرادة  -وراء رھانات وتالعبات وحس ابات طائفي ة ال ح دود
لھا.
يخل ق الح ديث المتك رر ع ن الطائفي ة وعي ا ً ش قيا ً ل دى المجتمع ات العربي ة الت ي تش عر بأنھ ا
ضحية آلية عمياء جبارة تف رض عليھ ا االنقس ام ب ين عص بيات متن افرة وتغل ق أمامھ ا أب واب
التحوالت السياسية الديمقراطية والوطنية .وبقدر ما يفقد ھذا الشعور الثق ة المتبادل ة ب ين أبن اء
الطوائ ف المختلف ة الت ي تتب ارى ف ي اتھ ام بعض ھا بعض ا بإخف اء النواي ا والرھان ات الطائفي ة
يزرع الشك واليأس عند المجتمع بأكمله بإمكاني ة التع ايش داخ ل ال وطن الواح د ،ب ل بإمكاني ة
بن اء مث ل ھ ذا ال وطن ال ذي يفت رض التض امن والتكاف ل والتع اون ب ين جمي ع أف راده بق در م ا
يجمعھم تحت سقف واحد ويفرض عليھم مصيرا مشتركا.
والواق ع أن التركي ز عل ى الطائفي ة والبني ات العش ائرية ف ي البل دان العربي ة ال يعك س إدراك ا
لمخ اطر حقيقي ة وحتمي ة بق در م ا يعب ر ع ن الكس ل والب ؤس ال ذين اتس م بھم ا الفك ر الق ومي
والوطني المحلي الذي اتجه في سعيه إلقامة دولة وطنية حديثة وإضفاء المش روعية السياس ية
عليھا إلى التركيز على مسألة الھوية والتجانس واالندماج بدل بناء مفھ وم المواطني ة والتأكي د
عل ى واج ب الدول ة الحديث ة ف ي ت أمين ش روط الممارس ة القانوني ة لھ ا ،وبالت الي ت أمين حري ة
أبنائھا ومساواتھم .فقد سعت الدولة المحلية إل ى التع ويض ع ن غي اب برن امج بن اء المواطني ة
في مشروعھا ،أي عن غياب مشروع الدولة الوطني ة الحديث ة بالفع ل عنھ ا ،بتض خيم الح ديث
ع ن الھوي ة واالنتم اءات الثقافي ة والتاريخي ة األحادي ة .وكان ت النتيج ة تولي د نزع ة وطني ة
انصھارية صماء تتطابق مع مفھوم العصبية الطبيعية أكثر مما تعب ر ع ن نش وء فك رة وطني ة
وشخصية سياسية حقيقية .وھكذا أصبح التعدد الط ائفي  -ال ذي ينبغ ي أن ينظ ر إلي ه عل ى أن ه
ثروة وطنية بدل أن يعاش كعاھة مجتمعية  -يبدو وكأنه نقمة إلھية أو طبيعية .وأصبح الوضع
االعتيادي الذي عرفته المجتمعات منذ قرون وبنت من حول ه نظمھ ا األخالقي ة الرئيس ة  -بم ا
تعبر عنه من قيم التعايش والتس امح التاريخي ة الت ي مي زت المجتمع ات العربي ة واإلس المية -
وض عا نش ازا أو تعبي را عم ا ينبغ ي تس ميته الخطيئ ة األص لية ،يمي ز المجتمع ات العربي ة
ويفصلھا عن المجتمعات األخرى الطبيعية ويحط من قدرھا وقيمتھا الجوھرية.
والواقع أن تعدد الطوائف واستمرار البنيات العشائرية ليس ھو الس بب ف ي تخل ف بني ة الدول ة
الوطنية العربية ،وال ھو المسؤول عن تعثر مشاريع االندماج الوطني وتقدم مشاريع التحوي ل
الديمقراطي ة .وال يش كل كالھم ا أي لعن ة أبدي ة أو تاريخي ة .فجمي ع المجتمع ات مكون ة م ن
جماعات متعددة ويمكن تخفيضھا جميعا إلى مجموعة ال نھائي ة م ن األقلي ات الثقافي ة والديني ة
والعرقية والمھنية والجنسانية والحضرية والريفية وغيرھ ا .والمجتمع ات الص ناعية المتقدم ة
أكث ر تعددي ة الي وم طائفي ا وعرقي ا م ن المجتمع ات العربي ة .وم ا تتمي ز ب ه مجتمع ات الص ين
والھن د وغيرھ ا م ن المجتمع ات اآلس يوية عموم ا يف وق بم ا ال يق اس م ا تعرف ه المجتمع ات
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العربية التي تبدو في ھذا المنظور مجتمعات ش ديدة التج انس واألحادي ة الثقافي ة .وھ ذا التع دد
الواسع في المجتمعات األسيوية يعبر -بعكس ما ھ و ش ائع  -ع ن درج ة االزدھ ار الحض اري
الذي عرفته ھذه المجتمعات في الماضي .فھذا االزدھار الحضاري وما يرتبط به من نمو ق يم
التسامح والتعايش وما يتيحه من إمكانيات التفاعل والتبادل والتواصل بين الثقافات وما يفرزه
من حريات فردية وجمعية ھو الذي ي دفع إل ى نش وء التعددي ة بق در م ا يس مح بنش وء الھوي ات
المتمايزة المرتبطة أي بالتغاير داخل المجتمع الواحد ب ين مجموع ات ال رأي والثقاف ة ،وك ذلك
بق در م ا يؤل ف ق وة ج ذب جب ارة للجماع ات البعي دة وبش كل خ اص للجماع ات المض طھدة
والمقھ ورة ف ي المن اطق «المتوحش ة» .وال حاج ة لل ذھاب بعي دا لمعاين ة ھ ذه الديناميكي ة
التاريخية الحضارية .فالعالم العربي ھو اليوم أكبر منطق ة ط اردة للجماع ات األقلي ة المتمي زة
أو المغايرة سواء أكان ت جماع ات ديني ة أم جماع ات عرقي ة أم جماع ات رأي وثقاف ة سياس ية
ومعارض ة .وجمي ع ھ ؤالء يقص دون ال دول الص ناعية الكب رى المتقدم ة حي ث يس ود التس امح
والحري ات الديني ة والفكري ة ويع ززون م ن طابعھ ا التع ددي ف ي الوق ت ال ذي تنح و في ه
المجتمعات العربية  -مثلھ ا مث ل المجتمع ات المت أخرة األخ رى  -إل ى التج انس وكب ت التن وع
والخوف من التعدد حتى داخل الطائف ة أو الجماع ة العرقي ة الواح دة .ول يس ھ ذا م ن عالم ات
التق دم الحض اري وال التش كل ال وطني وال التس امي ال ديني ب أي ح ال .إن اس تقبال المھ اجرين
والجماع ات المغ ايرة يعك س ثق ة المجتمع ات بنفس ھا ،أي بثقافتھ ا ومس تقبلھا وق دراتھا عل ى
الدمج واالستمرار بينما يعبر طرد األقليات بص ورة واعي ة أو غي ر واعي ة ع ن اس تبداد القل ق
والشك وغياب الثق ة ب النفس عن د المجتمع ات .كم ا أن لوج ود أغلبي ة ثقافي ة أو ديني ة متجانس ة
دورا كبي را ف ي خل ق ش عور باالس تقرار واالس تمرارية والثب ات عب ر الت اريخ ل دى تش كل
األقلي ات المنفتح ة باس تمرار عل ى الخ ارج والع ابرة ع ادة للبل دان ن اقال اس تثنائيا المكتس بات
التقنية والعلمي ة والفكري ة وبالت الي ح امال رئيس يا لديناميكي ة التفاع ل والتواص ل ب ين الثقاف ات
والحضارات.
باختصار ،إن التعددية بكل وجوھھا وأشكالھا ليست خطأ تاريخيا وال بنية نشازا ولكنھا األمر
الطبيعي والشائع أيضا في أي مجتمع متمدن ال يمكن أن يخف ض منط ق انتظام ه إل ى مس توى
منط ق األس رة أو العش يرة أو الطائف ة الواح دة .وق د كان ت الطوائ ف موج ودة دائم ا ف ي
المجتمعات العربية وستظل موجودة في المستقبل .وھي موجودة أيضا في بلدان عدي دة تع يش
ف ي ظ ل نظ م ديمقراطي ة .وھ ي ال تش كل  -كم ا تب ين ذل ك تجرب ة الھن د الت ي تع ج باللغ ات
واألقليات الدينية والعرقية على حد سواء  -عائقا أمام قي ام نظ ام ديمقراط ي .فھ ي تس تطيع أن
تتعايش معه وتجد التسويات الضرورية للحفاظ على ما تمثله م ن عص بيات محلي ة وم ا تمثل ه
الدولة الديمقراطية من عالقات سياسية وطنية.
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ال تتحول التعددي ة الطائفي ة إل ى مش كلة تھ دد الديمقراطي ة كم ا تھ دد الحي اة الوطني ة حت ى ف ي
الدول االستبدادية إال عندما يتغلب االنتماء للطائفة أو العشيرة على االنتم اء للجماع ة الوطني ة
أو يمحوه أو يتنازع مع ه أو عن دما تص بح اإلط ار الوحي د للتض امن ب ين األف راد .وال يحص ل
ذلك إال نتيجة نقص وعطب في النظام السياسي العام .والنخب السائدة ھي التي تشحن التم ايز
الطائفي والقبل ي بمفاعي ل وم دلوالت سياس ية وتس تخدمه ف ي الن زاع عل ى الس لطة .وم ن دون
ذلك ال تنتج االختالفات الثقافية واألقوامية نزاعات خاص ة مختلف ة ع ن النزاع ات االجتماعي ة
العادية أو الطبيعية .فال تشكل ھذه االختالفات وال تنتج مشاعر أو انتماءات طائفية متضاربة
م ن تلق اء نفس ھا ،وليس ت ھ ي الت ي تفس ر ظھورھ ا .إن المش كلة تب دأ عن دما يوض ع االنتم اء
الخاص الطائفي وغير الطائفي محل االنتماء الوطني العام أو يتقدم عليه .وال يتقدم ھذا الوالء
واالنتماء كما ذكرت إال عندما يشحن بقيم ومفاعي ل أيديولوجي ة لتحقي ق م آرب سياس ية ،وھ و
ال يحصل في الواقع إال في إطار الص راع عل ى الس لطة وعل ى تحقي ق موق ع أفض ل أو مكان ة
أكب ر ف ي الدول ة .مم ا يعك س غي اب نظ ام سياس ي ق ائم عل ى التض امن ال وطني والم واطني
ويتعامل مع المواطنين كأفراد متساوين يفتح لھم الفرص نفسھا وي دافع ع نھم ب القوانين والق وة
نفسھا .وبالتالي غي اب إط ار وطن ي حقيق ي يجم ع ب ين األف راد ويوح د بي نھم سياس يا وقانوني ا.
ومتى غابت السياسة وغاب الق انون ارت دت الجماع ات إل ى نظمھ ا التقليدي ة الت ي كان ت قائم ة
على التضامنات األھلية :الطائفية أو العشائرية.
من ھنا تعب ر ع ودة ال والءات الطائفي ة والعش ائرية ع ن انھي ار إط ار التض امن ال وطني ال ذي
يجمع األفراد على ص عيد أعل ى وأش مل ھ و ص عيد الدول ة ،ال ذي يعب ر ھ و نفس ه ع ن ض عف
الدول ة نفس ھا وقص ورھا ف ي تك وين رابط ة وطني ة فعلي ة .وف ي الغال ب يك ون انھي ار الدول ة
ونظامھا الوطني الح ديث ھ و نفس ه ثم رة طائفي ة النخب ة الحاكم ة أو عش ائريتھا أو استس ھالھا
الرھان  -في سبيل التمديد لحكمھا أو الحك م م ن دون الخض وع لمس اءلة ش عبية  -عل ى ش حن
العص بيات القريب ة منھ ا أو الت ي تس تطيع ش حنھا لتحقي ق ف ائض ق وة وس يطرة يعفيھ ا م ن
االضطرار إلى تعريض نفسھا للمحاسبة أو لقانون تداول الس لطة .ف ي ھ ذه الحال ة ،م ا يفس ر
عودة العصبيات الطائفية أو العش ائرية ل يس وجودھ ا الطبيع ي وإنم ا تحوي ل اإلط ار ال وطني
العمومي  -الذي أصبح إطارا شامال في الدولة الحديثة يمس مصير جمي ع الجماع ات وبق وة -
إلى حامل لعصبية خاصة من الطبيعة ذاتھ ا تلغ ي المس اواة أم ام الدول ة والق انون ،أي إال عن د
مصادرة عصبية طائفية أو مذھبية أو عش ائرية للدول ة وللس لطة العمومي ة ألھ دافھا الخاص ة.
وھك ذا تك ف الدول ة ع ن أن تلع ب دور الحاض نة العام ة لجمي ع األف راد بص رف النظ ر ع ن
انتماءاتھم الدينية أو الطائفية لتتحول إلى مسخ مفترس يھدد جميع األفراد والطوائ ف األخ رى
بس بب تص الب روح العص بية الخاص ة م ع الدول ة وم ا تؤمن ه لھ ا م ن وس ائل عن ف م ادي
ومعنوي استثنائية .وفي ھذه الحالة يكفي أن نعيد إلى الدولة طابعھا الوطني أي العمومي حتى
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يتراج ع االنتم اء الط ائفي إل ى الدرج ة الثاني ة وال يص بح ھن اك تن اقض ع دائي ب ين الرابط ة
الوطنية والرابطة الطائفية أو اإلثنية.5
والمقص ود أن التركي ز ال دائم والمس تمر ف ي تحلي ل األزم ة الوطني ة عل ى التعددي ة الطائفي ة
والقومي ة وتحميلھ ا مس ؤولية فش ل النخ ب العربي ة الحديث ة الثقافي ة والسياس ية ف ي بن اء أط ر
وطنية حقيقية يھ دفان إل ى التغطي ة عل ى حقيق ة الدول ة ومؤسس اتھا القائم ة وافتقارھ ا للسياس ة
الوطنية .وھذا ما يھدف إليه أيضا التذرع بالخوف من انھيار الوحدة الوطنية وانفجار الح رب
الطائفية للحيلولة دون القيام بالتحويالت الديمقراطية .فال يھدف كل ذلك إال إل ى تأبي د الوض ع
القائم وتبرير الھرب من مواجھة المسؤوليات التاريخي ة وم ا ينط وي علي ه م ن رف ض النخب ة
السياس ية المراجع ة النظري ة والعملي ة لألفك ار والسياس ات واالس تراتيجيات الت ي أودت
بمشروعات بناء الدول الوطنية والقومية العربية.
ب العكس م ن ذل ك ،يتطل ب بع ث ال روح الوطني ة ومس اعدة األف راد الملتجئ ين خوف ا أو بس بب
غياب البديل إلى التماھيات الطائفية تركي َز المثقف ين والسياس يين عل ى معالج ة ال دمار الم ادي
والمعنوي الذي تعاني من ه الدول ة حت ى يمك ن إص الحھا وإط الق حرك ة وطني ة حقيقي ة ب إزاء
انبعاث الدولة وبمواكبته .وال يعني ھذا اإلصالح سوى ش يئا واح دا  :تحويلھ ا م ن أداة لخدم ة
المصالح الخصوصية إلى إطار قانوني وتنظيمي وأخالقي لتحقي ق فك رة المس اواة والتض امن
بين أبن اء البل د الواح د بص رف النظ ر ع ن انتم اءاتھم ،أي لبن اء جماع ة وطني ة .إن اس ترجاع
فك رة الدول ة وموقعھ ا ف ي الحي اة الوطني ة ھ و الس بيل الوحي د للخ روج م ن الطائفي ة وض مان
الوحدة الوطنية .أما إلغاء الحياة السياسية الوطنية بحجة كبت النزوعات الطائفية فھو الطري ق
الملوكي لشحن المجتمع طائفيا والعمل على تفجيره.
 -3نقد المقاربة اإلثنية
تقوم النظريات اإلثنية على فرضية خاطئة تقول :إن النزاعات الت ي تش ھدھا المجتمع ات غي ر
األوروبية أو باألحرى غير الصناعية ھي انعكاس لتركيبتھ ا اإلثني ة ،أو لغي اب البني ة القومي ة
السياسية والمدنية عنھا ،ال ألسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكري ة كم ا ھ و الح ال ف ي
المجتمعات المتطورة ،حيث يوجد الرأي العام الواعي والفرد الحر واالختيار العقالني في كل
المجاالت .وتطلق صفة اإلثنية على أي جماعة تتميز عن األكثرية ،بالثقاف ة أو اللغ ة أو ال دين
أو الم ذھب أو حت ى التقالي د المناطقي ة .والح ال أن ھ ذه اإلثني ات ال تكتش ف م ن قب ل الب احثين
والسياسيين وال تظھر للوجود إال في ظروف تصاعد النزاع ات وباالرتب اط بھ ا ،وربم ا ل يس
لھا وجود أو أھمية من دونھا أو خارج سياقھا .وھذا ما يدفعني إل ى الق ول :إن ھ ذه النظري ات
ال تساعد على فھم ھ ذه النزاع ات بمق دار م ا تغط ي عليھ ا وتح رف نظ ر الب احثين ع ن اتج اه
البح ث المطل وب للكش ف ع ن أس باب نش وء االنغ الق عل ى ال نفس ب ين الجماع ات وخل ق
العص بيات الخاص ة وتط وير الھوي ات القاتل ة ھن ا وھن اك .فھ م يفترض ون وجودھ ا كمعط ى
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طبيعي ت اريخي ،وال يفك رون أنھ ا ھ ي نفس ھا م ن منتج ات األوض اع والظ روف المجتمعي ة،
السياس ية والثقافي ة واالجتماعي ة .فاإلثني ة ،أي اللج وء إل ى التض امنات الجزئي ة والعص بيات
األتوماتيكية وإبداعھا ف ي وج ه الجماع ات األخ رى أو الدول ة تص بح ف ي نظ رھم حقيق ة ثابت ة
وجامدة ت ْعبر التاريخ وتطبع سلوك األفراد عبره ،قبل الدولة وبعدھا وخاللھا ،وال ش يء يغي ر
من بنيات المجتمعات التاريخية ھذه أو يعدل فيھا.
وفي نظري العكس ھو الصحيح .فالنزاع االجتماعي ھو ال ذي يخل ق العص بيات ،وي دفع إل ى
تكوين التجمعات والتنظيمات الجمعية ،سواء أكانت من النمط الحديث ك األحزاب والجمعي ات
المدنية ،أو من النمط التقليدي مثل القبلية والطائفية والمذھبية .والس ؤال ال ذي يس تحق الط رح
ھو في أي ظرف وألية أسباب يكون إحياء التنظيمات التقليدية أو العصبيات القديم ة أو إع ادة
توظيفھا ف ي مع ارك وتعبئتھ ا بمع ان جدي دة ھ و الس ائد ،ولم اذا تبق ى التنظيم ات ذات الطبيع ة
الحديثة أقلوية أو ضعيفة ومھمشة؟ والجواب ليس ألن المجتمع نفسه يعيش على بني ة قبلي ة أو
ال يستطيع أن يتجاوز العص بية القبلي ة أو الطائفي ة ،وإنم ا ألن نوعي ة الحداث ة أو ال نمط الس ائد
ھنا منھا ،وبشكل خاص ألن الدولة الحديثة تفتقر إلى الموارد التي يمكن من خاللھ ا بن اء مث ل
ھذه التنظيمات الحديثة ،الشفافة سياسيا والمطابقة اجتماعي ا .فكي ف م ن الممك ن تص ور نش وء
أحزاب سياسية قوية ،ليبرالية أو يسارية ،في إط ار حداث ة تنك ر عل ى الف رد اس تقالله وحريت ه
وتتبعه ب األجھزة األمني ة وتطب ق علي ه بقبض ة الديكتاتوري ة؟! وكي ف ل نظم حديث ة قائم ة عل ى
التعسف واالعتباطية والعش وائية واحتق ار الق انون أن تنم ي االس تعدادات الض رورية للس لوك
العقالني والمدني عن أفراد ليس لھم خي ار آخ ر س وى االلتح اق بالس لطة وعب ادة أص نامھا أو
الخروج من الحياة العمومية؟!!
باختصار اإلثنية ليست تعبيرا طبيعيا عن بنيات مجتمعية ثابتة تدين بعض المجتمع ات بالبق اء
ف ي السياس ة العص بية ،أي فيم ا قب ل السياس ة ،وإنم ا ھ ي تعبي ر ع ن إخف اق السياس ة الوطني ة
الحديث ة وتع ويض عنھ ا .إنھ ا اس تخدام ألدوات قديم ة ف ي التعبئ ة االجتماعي ة يبررھ ا غي اب
األدوات الحديثة أو حرمان ال رأي الع ام منھ ا .فھ ي ال تجس د اس تمرار الماض ي ف ي الحاض ر
وإنما حاجة الحاضر السياسي  -ناقص التك وين  -إل ى الماض ي وبعث ه م ن رم اده وال نفخ في ه.
ق النزا ُ
ت القبليةَ والطائفي ةَ ف ي الماض ي ،يعي د اآلن بناءھ ا
فكما َخلَ َ
ع المجتمعي من العدم البنيا ِ
وتجديد معانيھا في س ياق انكش اف الحداث ة الرث ة الت ي عرفتھ ا ھ ذه المجتمع ات ،والت ي تفتق ر
لمب ادئ الحري ة والح ق والعدال ة والمس اواة والس لطة العقالني ة وال روح المادي ة .وم ا تعرف ه
مجتمعاتنا ال يقتصر على إعادة شحن العصبيات ،التي أص بحت تقليدي ة ،بمع ان جدي دة ،وب ث
الحي اة والحرك ة فيھ ا ،وإنم ا يتج اوز ذل ك إل ى تولي د عص بيات واتجاھ ات لتك وين عص بيات
جديدة .والعصبيات الطائفية والعشائرية الت ي تس تعيدھا المجتمع ات الي وم لتس د الف راغ الكبي ر
ال ذي تركت ه حداث ة سياس ية منحط ة ليس ت طبيع ة وال مرس ومة ف ي أي إرث بيول وجي
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للمجتمع ات ،ولكنھ ا ل م تك ن ھ ي نفس ھا إال اختراع ا اس تجاب ف ي حين ه لنزاع ات سياس ية
واجتماعية .وما يحصل اليوم من انبعاث للمذھبية والطائفية والعشائرية ال يختلف عما حص ل
عند نشوء المذاھب المتعددة المتنازعة داخل الدين الواحد ،من شيعية وسنية ودرزي ة وعلوي ة
وإسماعيلية وغيرھا ،وش ﱠكل الطوائف التي نسميھا اليوم قديمة أو تقليدية .وليس ھناك ما يمن ع
أن تتح ول التي ارات والم ذاھب الجدي دة م ع ال زمن  -وتح ت وط أة القھ ر واالض طھاد ال ذين
تمارسھما سلطات ال تختلف كثيرا ف ي البني ة السياس ية والفكري ة ع ن س لطات الماض ي  -إل ى
عصبيات مغلق ة ومنكمش ة تع يش وتعي د إنت اج نفس ھا م ن خ الل ع دائھا للعص بيات والم ذاھب
األخرى .وتكاد حركة اإلخوان المسلمين  -التي بدأت في صيغة حزب سياسي يستلھم األفكار
اإلسالمية ويحشد في أوساط الطبقة الوس طى المتدين ة  -تتح ول إل ى طائف ة تنم ي عن د األف راد
نمط ا م ن التفكي ر وردود األفع ال والحساس يات الخاص ة الت ي تميزھ ا حت ى ع ن الحرك ات
اإلس المية األخ رى .وھ و م ا يمك ن قول ه أيض ا بالنس بة للعدي د م ن التنظيم ات الديني ة وغي ر
الدينية.
وھذا يعني أنه خارج إطار النزاع المجتمعي ،ليس للتمايزات الطبيعية الناجمة ع ن االخ تالف
ف ي األص ل أو الثقاف ة أو المنطق ة ،أي م دلوالت سياس ية تجع ل منھ ا وس يلة لتك وين عص بية
مشتركة ،وباألحرى المشاركة في النزاع على السلطة وال دخول ف ي مع ارك طائفي ة أو قبلي ة.
فالسني ال يصبح ابن طائفة لمجرد والدته عل ى م ذاھب فقھي ة س نية ،وإنم ا ال ب د م ن ظ روف
«سياس ية» خاص ة ت دفع إل ى التص اق الف رد بأمثال ه م ن أص حاب الم ذھب الواح د أو القراب ة
المش تركة ،وتس ھل علي ه التخل ي ع ن حريت ه والتض حية باختيارات ه الفردي ة والتس ليم لزعام ة
طائفية ال يتحكم بھا وال سلطة له عليھا .إن أص حاب الم ذاھب الواح دة يتحول ون إل ى طوائ ف
في عملية صعبة وطويلة ومعقدة ليس فيھا أي عنصر تلق ائي طبيع ي ،وال عالق ة لھ ا بمي راث
الطائفي ة والقبلي ة .وق د ك ان ال ب د م ن ح ربين أھليت ين مري رتين ،وسياس ة عدواني ة إس رائيلية
اس تثنائية ،وتقص ير سياس ي ال ح دود ل ه م ن قب ل الدول ة المركزي ة ،حت ى يتح ول الش يعة ف ي
لبن ان ،ال ذين ظل وا لعق ود طويل ة خ زان الحرك ات التقدمي ة اليس ارية والقومي ة ،إل ى طائف ة
ب المعنى الحقيق ي للكلم ة ،أي إل ى عص بية خاص ة .وغايتھ ا الرف ع م ن ق در الجماع ة بص رف
النظ ر ع ن أي حس ابات ديني ة أو وطني ة ،ويق وم تض امنھا عل ى قاع دة انص ر أخ اك ظالم ا أو
مظلوم ا .وھ و م ا ينطب ق بالق در نفس ه عل ى أھ ل الس نة ال ذين ل م يتحول وا إل ى طائف ة إال عب ر
مس يرة طويل ة م ن الھ زائم واالنكس ارات الت ي اختتم ت بظھ ور المھ دي المنتظ ر ف ي ش خص
المرحوم رفيق الحري ري ال ذي نج ح ف ي بن اء نظ ام م ن التحالف ات اإلقليمي ة والدولي ة أت اح ل ه
تكوين قيادة سنية وتجميع أطراف الس نة المم زقين أو الج زء األكب ر م نھم تح ت راي ة واح دة.
فالتماثل في المذھب واألصل ل يس س ببا كافي ا وحتمي ا لبن اء عص بية ،أي اس تجابات تلقائي ة ال
عقالني ة وال مفك ر فيھ ا ،لص الح التض امن الط ائفي أو القبل ي .إن االخ تالف إذا ل م يس تخدم
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ألغ راض سياس ية ول م ي تم ش حنه بق يم خارج ة عن ه وغريب ة عن ه ،كالص راع عل ى الم وارد
االجتماعي ة ،ال يش كل مص در ن زاع ،وإنم ا ھ و ب العكس تمام ا م ن ذل ك ش رط وج ود التب ادل
والتواص ل واإلث راء المتب ادل ب ين األف راد والمجتمع ات .وم ن دون ه ل يس ھن اك إال مجتمع ات
صماء ال تبادل فيھا وال تواصل وال تجديد وال إبداع وإنما عدم محض.
ومن ھنا ليس االختالف ھو الذي ينبغ ي اإلش ارة إلي ه عن د البح ث ف ي أس باب النزاع ات الت ي
تث ور داخ ل المجتمع ات وال دول ،أو ف ي تفس ير اإلخف اق ف ي بن اء الدول ة والمجتم ع ال وطني
الحديث ،وإنما النظام السياسي المسؤول عن إدارة الشأن العام وتسيير المجتم ع ،وم ن ض منه
ھذا االختالف نفسه ،وتوظيفه ،إيجابيا أو سلبيا ،وبالت الي النخ ب االجتماعي ة الت ي يق وم عليھ ا
ھ ذا النظ ام ،وثقافتھ ا ووعيھ ا .ف النظم بم ا تعني ه م ن إرس اء قواع د ثابت ة للتعام ل ب ين البش ر
والقوى والمصالح ھي التي تقرر في ما إذا كان االختالف موجھ ا للتب ادل المث ري والتواص ل
واإلغناء المتبادل أم إلى تغذية منطق الح رب والغ زو والغنيم ة .والنزاع ات الطائفي ة والقبلي ة
تعك س ظھ ور منط ق الغنيم ة والغ زو والح رب ف ي المجتم ع وتغلب ه عل ى منط ق التب ادل
والتواصل واإلثراء المتبادل الذي يستدعي ترسيخه في الوقت الحاضر بناء النظم عل ى أس س
الحق والعدالة والمساواة والقانون .ومص ير ھ ذه ال نظم نفس ھا ل يس مس تقال أيض ا ع ن الموق ع
الذي تحتله في النظام الجيوسياسي والحض اري ال ذي ت تحكم ب ه ال دول والمجتمع ات الكب رى،
وحت ى وق ت قري ب المجتمع ات الغربي ة ،وتح دد في ه ف رص تك ون دول أم م حديث ة أو تفككھ ا
وانھيارھا.

1

- Catherine Coquery-Vidrovitch, "du bon usage de l’ethnicité", le Monde
Diplomatique, juillet 1994.
مق ال ك اترين ك وكري في دروفيتش« ،ع ن االس تخدام المفي د لمص طلح اإلثني ة» ،المون د دبلوماتي ك تم وز
1994م.
 - 2انظر كتابي :المسألة الطائفية ومشكلة األقليات ،ط! دار الطليعة بيروت 1978م.
 - 3كتابنا :نظام الطائفية ،من الدولة إلى القبيلة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت 1991م .وفي ھ ذا الكت اب
حاولنا أن نبين كيف أن الطائفية تصنع وليست ھويةً موروثة ،فھ ي تعبي ر ع ن عالق ة اجتماعي ة .وكم ا ھ و
واض ح ف ي العن وان تعب ر تفج ر النزع ات الطائفي ة ع ن تراج ع طبيع ة النظ ام السياس ي االجتم اعي الق ائم
وانحطاط الدولة القومية ،ال عن ھوية مستقرة ودائمة وجوھرية للمجتمعات العربية.
 - 4أھم اسم ف ي ھ ذه المدرس ة ،أرنس ت غيلن ر ال ذي درس المغ رب وط ور مفھ وم المجتم ع االنقس امي و.
انظر أولياء األطس والمجتمع اإلسالمي.
)Saints of the Atlas (1969) et Muslim society (1981
 - 5لمزيد م ن التحلي ل لھ ذه اإلش كالية انظ ر كتابن ا نظ ام الطائفي ة ،م ن الدول ة إل ى القبيل ة ،المرك ز الثق افي
العربي1998 ،م.
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التجديد اإلسالمي و رؤية العالَم
من النقد إلى التأسيس

احميده النيفر

اإلخفاق التاريخي و الوعي بالعالَم
إذا كانت الستينات والسبعينات من القرن المنصرم قد عرفت تصاعدا في خطاب القطيعة مع
التراث و الثقافة السائدة باعتبارھما مصدرين للتخلف العربي فإن الثمانينات التي تلت ذينك
العقدين شھدت مع النخبة الماركسية العربية أوج الفكر المطالب باستئصال التراث ألنه
السبيل الوحيد لتحرير الجماھير.
ضمن ھذا السياق يتن ّزل ما كتبه "يس الحافظ" في المشرق حين أعلن " قدمت لي الماركسية
مشروعا ثوريا شموليا ينقض بال ھوادة البنيان المخرﱠب المف ّوت الذي للمجتمع العربي
ويعوضه بمجتمع حديث وعادل وعقالني").(1
في الجناح المغاربي لم يكن الخطاب التحديثي أقل تجذرا فھذا عبد ﷲ العروي يؤكد أن
العرب ما زالوا يرفضون القيام بالثورة الثقافية التي تدرك "وحدة التاريخ ووجھته وما
يستلزمه ذلك من االرتماء في بحر ھذه الحركة العامة التي تسمى العقلنة والتحديث" ).(2
داللة ھذا الخطاب العربي كان في جانب منه شرعنةً للعنف الذي أصبح له معنى تاريخي
يبيح استعماله ضد الجماھير ذاتھا على اعتبار أنه من" الممكن أن يكون أصحاب المصلحة
في التغيير أكبر عائق أمامه").(3
ّ
ھذه اللحظة الحاسمة كانت إيذانا بوالدة وعي مناھض عبّر موضوعيا عن تخطي ھذا التوجّ ه
قام ھذا الوعي على التركيب بين
ال َع َدمي للتحديثيين العرب القائلين بـــ"حتمية التاريخ".
عناصر فكريّة تؤسس لخطاب مغاير يرفض ما انتھى إليه القول بالحتميات من ضرورة
التضحية بالجوھر أو الذات إلنقاذ الوجود و فرض ذلك بالعنف إن لزم األمر على فئات
واسعة من المجتمعات العربية.
ھكذا بزغ سؤال التجديد.
ھو لم يكن منطلقا لنقض المشروع الحداثي بر ّمته بقدر ما كان تواصال مع دوافعه الكبرى
التي تتلخص في مواجھة اإلخفاق التاريخي الكبير ،تلك المواجھة التي بدأت مبكرّة منذ
منتصف القرن التاسع عشر.
ما تميّز به التجديديون العرب عمن سبقھم من النخب العربية الساعية إلى االندراج في
التاريخية الحديثة ھو ھذا الموقع النقدي الذي أرادوا به رفض الحتميات وما سبقھا من رحلة
شك النخب العربية واإلسالمية في موروثھا الثقافي والحضاري.
في المقام األول يمكن القول إن التجديد العربي تجاوز مقولة االنسالخ عن المنظومة الماضية
بل لم يعد يتساءل عن نجاعتھا ،ذلك التساؤل الذي لم يفارق النخب العربية –اإلسالمية منذ
نھاية القرن الثامن عشر.
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ما يضيفه التجديد من جھة ثانيّة ھو أنّه في عالقته بالتراث له تعبير نقدي صارم للمدرسة
التراثية التي ظلت منجذبة نحو تراث يحتويھا معتمدةً بنا ًء ذھنيا "يف ّكر" من خالل التراث
وليس بقادر على أن يفكر فيه و بقدر من االنفصال عنه .لذلك فإن أھ ّم إنجازات التجديد
المنھجية كانت إيجاد مسافة فاصلة بينه و بين الموروث الفكري و العقائد ّ
ي والفقھي
واالجتماعي يتم ّكن من خاللھا استيعاب معقولية الموروث وتاريخيته.
بھذا التموقع المثنّى يتحقق تمثّ ٌل من الخارج للتراث في تاريخيته ثم عود إليه من الداخل قصد
إحداث تغييرات فكرية وواقعية فيه.
انطالقا من ھذه الحركة الجدلية المزدوجة يمكن تحديد أھ ّم خصائص ھذا التوجّه الجديد  :إنه
تأسيس وعي بديل يتجاوز منھج الوصف و يرفض إنتاج نفس المعرفة ،يتحقق ذلك عبر
تم ّكن من العلل التي حكمت مؤسسات الماضي وفكره ومن القوانين التي صاغت الظواھر
والوقائع السالفة.
لكن جوھر ھذا اللحظة تمثّل في إنھاء حالة تدھور الوعي بالعالَم ) .(4
من ھذه الناحية ال يختلف التجديد عن الحداثة العربية وعن اإلصالح من قبله في القول بــ
"وحدة التاريخ " التي تلتقي فيھا مختلف الشعوب من حيث قدرتھا على تمثّل حركة التق ّدم
وما يفضي إليه ھذا من ضرورة مراجعة الموقع الذي يتص ّوره المسلمون ألنفسھم في العالَم.
خطاب التجديد في تأكيده على وحدة التاريخ ال يتردد في القول بمبدإ المثاقفة التي تعني
استيعاب معارف و منظومات وقيم جديدة لمزيد التفرّس في الذات و التع ّمق في خصائصھا.
ھذا المبدأ بداللته الجدلية المزدوجة يرفض التقليد بنوعيه التحديثي و التراثي وما ينجم عنھما
من قطيعة وإنتاج لنفس المعرفة.
ھدف المثاقفة ھو تجاوز الفجوة المعرفية التي تفصل العرب ونخبھم عن العالَم الحديث وذلك
من أجل تمثّل العصر وإعادة اختراعه مع اآلخرين في آن واحد .على ذلك فإن المثاقفة تعبّر
عن رفض النزعة التحديثية المستسلمة إلى"الحتمية التاريخية" التي تقتصر على نقل
الحضارة دون االقتدار على المساھمة في صنعھا .إنھا تعمل من أجل إعادة بناء قيم الثقافة
الحديثة دون الوقوع في القطيعة التاريخية بين النخب العربية ومجتمعاتھا.
بھذا المعنى يكون التجديد وعيا مختلفا للذات تُعتَ َمد فيه المثاقفة آليةً و يفضي إلى المعاصرة
التي تنھي التقسيم القديم للعالَم على أساس مفاصلة كاملة بين دار اإلسالم ودار الحرب .غاية
المجددين العرب ھو أن يستقر في وعي النخب والجمھور أن األزمة الكبرى التي تعوق
تقدمھم تحتاج إلى أن تش ﱠخص في مستوى كوني .بتعبير آخر إن حسم الخطاب التجديدي ال
يتأتى إالّ إذا استطاع طرح مشاكله انطالقا من الخصائص الجديدة لإلنسان المعاصر أما إن
تواصل التفكير من داخل ذاته فقط حرصا على التواصل الحضاري الداخلي وضمن ثقافة
التنافي الرافضة لآلخر فإن ذاته تظل تراثية عاجزة عن الفعل واإلبداع ) .(5ذلك ھو التح ّدي
الرئيس ّي  :الوعي ضمن وحدة الزمن التاريخي بما يتيح للنخب العربية و المسلمة أن تبحث
ضمن الدائرة الفكرية العالمية عقائ َدھا و خطوطَھا الفكرية .عندئذ تتح ّول "الخصوصيات"
من دائرة االعتبار الذاتي الذي يكون نموذجه األمثل ھو ما تحقق في الماضي بقيمه وأفكاره
القبْــلية لتصبح مفاھيم عالمية ونتاجا إنسانيا ينبغي أن يُط َرح من زاوية الوعي الكوني.
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الجيل األول ومصاعب البداية
لم يكن انبثاق الوعي بضرورة التجديد الفكري والمنھجي أمرا مفاجئا انطلق من عدم بل قد
سبقته جھود عديدة ومتفرقة.
برز ذلك من خالل جھود جيل أول من العلماء والباحثين تناول بعضھم جوانب عملية بينما
التفت آخرون إلى التنظير لكن ظل الھدف واحدا :استخراج ما اعتبر نقاطا مضيئة في
التراث قصد تفعيل آليات التفكير فيه .من أھ ّم ما حققه ھذا الطور التمھيدي األول ھو تجاوز
التقيّد بالمذھبية الفقھية والعقدية والعمل على غربلة التراث المتصّل بھذين المجالين.
ق إلى درجة التأسيس فقد سمحت بظھور خطّ مواكب راجع مضامين
ھذه الجھود وإن لم تر َ
التراث من خالل تحقيقات في المد ّونة التفسيرية واألصولية والكالمية.
ھذه المساعي التمھيدية لھذا الجيل األ ّول وإن ظلّت متأرجحة بين طابع تكييفي وآخر نقديّ
فقد كانت تعمل على إقامة تمايز واضح مع الخط السلفي الحديث الذي انطلق في القرن الثالث
عشر ھجري /التاسع عشر ميالدي من منطقة نجد ثم اتسع إلى جھات مختلفة من الجزيرة
العربية و خارجھا .مواجھةً لھذه الدعوة التي أسسھا الشيخ محمد بن عبد الوھاب قصد إحياء
الضمير الديني وتحريره من االنحرافات االعتقادية والسلوكية كانت جھود الجيل األول
الممھّدة للجديد ال تر ّكز على التصحيح العقدي والمذھبي لإلسالم .ما كانت توليه بعض
المجامع و النخب اإلصالحية في تركيا والھند ومصر وبعض جھات الغرب اإلسالمي من
عناية ال يلتقي من الناحية المنھجية مع النزعة االنكفائية للسلفية الحديثة .موقف الجيل األول
كان في تباين واضح مع تلك النزعة المقتصرة على استعادة المقوالت اإلسالمية عبر
التواصل مع الموروث الديني الخاص ال ُمعرض كل اإلعراض عن القضايا المستجدة في
البالد اإلسالمية فضال عن البناء الفكري العالمي ومقتضياته المعرفية .في عبارة موجزة كان
لبّ االختالف فكريا بين بواكير التجديد والخط التراثي.
ھذا التوجّه السلفي كان ينطلق في فكره من مبدأين :
 -1نقاوة األصول بما يتيح إحداث اختزاالت زمنية تم ﱢك ُن من الرجوع إلى األصل الممثلّللنقاء.
 -2تص ّور للمجتمع و اإلنسان قائمين على عالئق دينية أساسا .إنھا رؤية ثيوقراطية فاقدةلكل حسّ تاريخي تختزل مجاالت المجتمع و حركيته في البعد األخالقي الديني فحسب.
مقابل ھذا كانت الجھود التجديدية األولى تعمل فكريا على :
 -1إذكاء الحسّ التاريخي وذلك باعترافھا بالمجال السياسي االجتماعي و بضوابطهالخاصة.
 -2إثبات ما لإلنسان من استعداد للوصول إلى الحقائق عن طريق الدليل بما يجعله قادراعلى استيعاب إيجابيات اآلخر و إعادة النظر في القيم والمفاھيم اإلسالمية من زاوية حاجات
العصر.
مثل ھذا المسعى وضع خطوطا أوليّة تواجه القصور الثقافي الذاتي الذي أفقد الھوية الخاصة
مصداقيتھا و فاعليتھا ). (6
لكن ھذه الجھود على أھميتھا لم تتجاوز في مسعاھا التجديدي الح ّد التكييفي المستسيغ لألفكار
العصرية المقلّص للفجوة بين منھج التفكير و الواقع الكوني الجديد.
جاء بعض التحديثيين إثر ذلك بنزعة نقدية واجھت نفس القصور الثقافي بالتأكيد على أن
الرجوع إلى األصول يكون لنقد الماضي والحاضر القريب مع التأكيد على أن المشكلة قائمة
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في خصائص الفكر الذي يحمله العربي بما يجعله مفارقا لخصائص اإلنسان المعاصر في
العالَم .لكن ھذا المنزع رغم إفادته من المناھج والمفاھيم المستحدثة في علوم اإلنسان
والمجتمع لم يتجاوز أفق الحسّ التجديدي أي أنه ظل أضعف من أن يجعل التراث بعيدا عن
االنطواء على التقاليد .إنه لم يتم ّكن في موقفه النقدي من جعل المنظومة الثقافية و إمكانياتھا
الكامنة تتسع في أفقھا الزمني و قيمھا إلنتاج ھويّة معاصرة ذات راھنية تاريخية جديدة.
إقبال والطور التأسيسي
رغم ھذا فإن األربعينات من القرن العشرين وما تالھا شھدت معالجة تجديدية عربية كانت
األولى من نوعھا إذ أبرزت جيال ثانيا كانت سمته البارزة متمثلة في بناء فكر نسقي يسمح
لمفھوم التجديد أن يحقق وضوحا أكبر .بدا ذلك مع أمين الخولي – تـــ - 1966/1386 .الذي
تحدث عن التجديد في الدين وفي علومه باعتماد معالجة من داخل التراث تستند إلى مناھج
مستحدثة .فعل ذلك عندما أصدر النادي الذي يقوم عليه الخولي مؤلفات في ھذا االتجاه من
أشھرھا " :مناھج التجديد في النحو والبالغة والتفسير ").(7
ظھر بعده في الخمسينات مؤلﱠف  " :المجددون في اإلسالم من القرن األول إلى القرن الرابع
عشر"  .حاول مؤلفه -عبد المتعال الصعيدي وھو أحد تالميذ اإلمام محمد عبده -أن يثبت
أن اإلسالم يتسع للتجديد باحثا في النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ما يؤكد ذلك .انتھى
ھذا األثر إلى عدم التعويل على فكرة المھدي المنتظر وأنه على المسلمين أن يضعوا " بدلھا
فكرة المجدد المنتظر لينھض بھم في ھذا الزمان").(8
لم يتجاوز الصعيدي في كتابه الطاب َع التكييفي للتجديد الذي واصل به أعمال الجيل األول مع
قرب من الخط السلفي المقاوم للبدع الساعي إلى العودة إلى أصول الدين وينابيعه .كان ذلك
إيحا ًء بما اعترى التوجّه اإلصالحي من تبديل اعتمده رشيد رضا لوجھة مدرسة األفغاني
وعبده.
في نفس ھذه الفترة ظھرت عالمة فارقة معلنة عن بروز الجيل الثاني وذلك من خالل ترجمة
كتاب "محمد إقبال " إلى العربية تحت عنوان " :تجديد التفكير الديني في اإلسالم").(9
يمكن أن نعتبر ھذا المؤلﱠف المساھمة الحاسمة في الدفع بالمفھوم التجديدي إلى السياق
التأسيسي والخروج به نھائيا من حالة االستھجان وما صاحبھا من القلق والغموض.
كان "محمد إقبال" المفكر المسلم األول في الفترة الحديثة الذي طرح على النخب العربية
مسألة التجديد من الداخل الثقافي قصد تأسيس لھا قائم على فكر نسقي يعمل من أجل
الوصول إلى آليات إنتاج معرفة جديدة عبر حركة تبادل وتداول بين فكر قديم له تاريخيته
وفكر جديد له راھنيته.
لكن الكتاب – رغم ھذا  -لم يلق الرواج أو النقاش المطلوبين باعتبار أن الفكر العربي و
اإلسالمي كان يواجه في الخمسينات و في العقدين المواليين طروحات مغايرة في المضمون
والمنھج لإلشكالية التي ر ّكز عليھا إقبال.
مع السبعينات ظھرت معالجات عربية تسمح بإعادة النظر في التأسيس التجديدي لمحمد
إقبال .ساعد على ذلك عامالن أولھما ما انتھت إليه المدرسة اإلصالحية من تراجع بسبب
تنامي أھمية فكر الحداثة وظھور اإلصالح بمظھر االستالب للغرب .ثانيھما المأزق الثقافي
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القاطع
والفكري الذي انتھى إليه التيار التحديثي المؤكد على الربط بين التخلف واإلسالم و
ِ
مع التراث والرافض ألي انتظام فيه.
بدأت المحاوالت الفكرية العربية تعبّر عن درجات متفاوتة من التفاعل مع مقوالت محمد
إقبال التجديدية  .ظھر ذلك نسبيا مع ھشام جعيط في تونس) (10وبصورة أجلى مع محمد
عزيز الحبابي في المغرب األقصى ) .(11ثم بدأت بعض المراجعات الھامة لرموز الخط
التحديثي من أبرزھم ما قام به طه حسين وزكي نجيب محمود.
برزت بعد ذلك كتابات حسن حنفي) (12وعابد الجابري) (13و محمد أركون ) (14و فھمي
جدعان ) (15و عبد الحميد أبو سليمان ) (16و طه جابر العلواني ) (17و أبو القاسم حاج
حمد ) (18واإلسالميين التقدميين ) (19ويحيى محمد ) (20و غيرھم لتحدد عالقة جديدة مع
التراث وبمناھج معاصرة كانت على اختالفھا مدينة لما ابتدأه من قب ُل محمد إقبال من
ضرورة إعادة تركيب الفكر الديني بما يفضي إلى تقديم تفسير جديد غير إيديولوجي لمقولة "
اإلسالم صالح لكل زمان ومكان" أي قائم باألساس على أنساق معرفية جديدة ال يمكن بلوغھا
دون رؤية للعالَم مختلفة جذريّا.
ما ميّز ھذا الجھد التجديدي ھو اعتماده على ما حرص على تحديده إقبال عبر ضوابط
موضوعية متصلة بثالثة مستويات متكاملة  :المبادئ و المفاھيم و اإلشكالية المركزية.
أما المبادئ فھي:
 إلغاء مقولة موت الثقافة الكالسيكية وذلك بالعودة إليھا ليس بوصفھا تحقق أساسنھضة ولّت ينبغي بعثھا كما كانت بل لكونھا تساھم في بلوغ ھدف ھذا الطور وھو
االلتحام الناجح بشروط الوعي العالمي الجديد.
 التخلي عن فكرة توقف مصير مجتمع من المجتمعات على نظام اجتماعي وسياسيتميّز به تاريخيا ذلك أنه تشخيص لألزمة على أنھا موجودة في الواقع فقط وليس في
فكر تلك الشعوب وفي بنيتھا المعرفية.
 رفض الحتميات التاريخية بالتركيز على الوعي التاريخي من جھة واالھتمام بقيمةلقوتھم ضمن مجتمعاتھم من جھة ثانية.
األفراد الفكرية والتربوية والروحية المحققة ّ
أما من جھة المفاھيم ّ
فإن طور التجديد التأسيسي أعاد النظر في جملة منھا وذلك تواصال مع
خطى إقبال الذي لم يتردد في صياغة جديدة لبعض منھا اعتبرھا مفاتيح إلجرائية تتطلبھا
الفترة المعاصرة وذلك مثل  :الدين -النب ّوة -الشريعة -الذات – اإلنسان.
ثم تأتي مسألة اإلشكالية الرئيسية للتجديد وھي المتعلقة بالمعاصرة أو كما صاغھا إقبال في
آخر فصول كتابه تحت عنوان  :ھل ال ّدين أمر ممكن؟
المقصود ھو إمكانية بلوغ المسلمين درجة معرفية تتيح إنتاج عقل أصولي و كالمي متفاعل
مع الحداثة المعرفّية والفكرية دون االنقطاع في اآلن ذاته عن الخصوصّيات التّي تميّزھم
ثقافيا في تمثّلھم للحياة.
التجديد أو الذات المعاصرة
حين نقرأ ما كتبه المجددون العرب منذ ربع قرن ونقارنه بما كتب من أدبيات طوال القرن
السابق ندرك مدى التح ّول الذي عرفه الخطاب اإلسالمي في قضاياه ودالالته الفكرية
والمنھجية).(21
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أھ ّم ما يالحظ في ھذا التح ّول الذي د ّشن الطور التأسيسي الھادف بلوغ المعاصرة أنه -أيا
كانت طبيعة المنھج المقترح لتجديد الخطاب الديني -فقد وقع الحسم في قضية التراث التي
كانت مثار جدل واسع طوال عقود من القرن العشرين.
لم تعد إشكالية التراث مطروحة ضمن دائرة الماضي و بقصد تحصين الھوية إنما تح ّول
التراث إلى مبحث ضروري يتطلب دراسة فكرية وحضارية لكونه كيانا فاعال في الواقع
وطاقة يتولد عنھا وعي معاصر .
لم يعد االرتباط بالماضي تركة ثقيلة وإرثا عائقا عن التط ّور بل صار الزمة من لوازم
االنتقال النھضوي ومدخال يفتح أمام المسلمين طرقا مبتكرة في التفكير واالتصال بالتاريخ
وتفھّم ما يجري في المجتمعات المعاصرة.
ما كان لمثل ھذه " الثورة " في التص ّور أن تتحقق لوال بروز عنصرين:
 أولھما أنه ال تناقض بين مقولة الدين الخالد وبين مقولة التجديد ألنه ال تناقض بين الدينكوحي وبين الفكر اإلسالمي الذي ھو تفاعل بين عقل المسلمين و ديناميكية الوحي ومقاصده.
 ثانيھما  -تجاوز فكرة الصدام بين الشرق والغرب أو اإلسالم والما ّدية ألنه اتضح أن مايجمع بين الشرق والغرب أكثر مما يخالف بينھما وأن المواجھة التي نشاھدھا تتغذى من
شروخ عميقة تش ّ
ق عالَم المسلمين وعالَم الغربيين على السواء.
أفضى ھذا الوعي المعاصر إلى نتيجة أساسية تتعلّق باستعادة المثقف والسياسي وظيفتھما
الفاعلة والحيوية في توجيه التاريخ وصنعه.
ّ
ّ
لقد أ ّكدت تجارب الدول العربية الحديثة وما انتھت إليه من تعثر سياسي وتعطل في تص ّور
البدائل االستراتيجية أھمية العنصر الثقافي في الممارسة السياسية وفي الحراك االجتماعي.
لقد اكتشف السياسي أنه تح ّول تدريجيا إلى إداري أسلم أمره إلى نخب "تكنوقراطية" عاجزة
عن اإلبداع ألنھا صيغت في نظام فكري أحادي مق ّر بحتميات تاريخية.
عندما زالت حرية المثقف من المجتمعات العربية الحديثة تع ّّذر على السياسي –حاكما أو
معارضة -أن يقف على الرؤى المختلفة في تحليل الواقع و ما يمكن أن يُقترح له من حلول
وأن يُتَ َخيﱠر منھا ما يكون أصلح وأقدر على التغيير .
بذلك يكون منطق التجديد الرامي إلى المعاصرة ھو في أھم جوانبه إعادة االعتبار للثقافي
ليس على أنه ذو أولوية معرفية فكرية فقط بل لصبغته العملية الحضارية.
إن ارتباط التجديد بالثقافة ھو إعادة إنتاج للسياسي ألنه إحياء للممارسة التي تتطلب
تحيين التجربة التاريخية للمجتمع.
إعاقة السياسي العربي اليوم تتمثّل في أنه غدا إدارةَ◌ً وحك ًما وحسب فلم يربط بين ھذه
اإلعاقة وما حصل للمثقف من تھميش وإقصاء أفضيا إلى التفويت الثقافي .
أ ّما رھان التجديد ففيه انطالق من أن الثقافة ھي طريقةُ حيا ٍة تشمل كل أنماط السلوك وأنھا
تتطور وتزدھر بقدر ما تأخذ على عاتقھا تطوير المجتمع وإبداع صيغ يواجه بھا معضالته
المختلفة  .ما انتبه إليه الجيل الثاني من التجديديين ھو أن غياب المعاصرة في المجتمعات
العربية أدّى في جانب منه إلى فقدان الثقافة الخاصة تح ّكمھا في واقع الناس وسلوك
الجماعات بما أتاح المجال لما عُرف بـــ"الغزو الثقافي" الذي ال يعني إالّ قصور الثقافة
الذاتية على تحقيق صدقيتھا في أرض واقعھا.
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أما في الجانب اآلخر فإن التجديد يم ّكن السياسي في العالم العربي مما كاد أن يفتقده نھائيا في
العصر الحديث من سلطة مرجعية تعيد صلته العضوية بالواقع وحراكه بعد أن اتسعت
الفجوة بينھما.
عند ھذا الح ّد يمكن القول في تحديد معنى التجديد في ھذا الطور التأسيسي إنه على اختالف
مشاريعه ومناھجه يعني تفعيل الثقافة الخاصة حتى يصبح المسلمون واعين بزمانھم ناجعين
في مساھمتھم فيه.
ذلك ھو التجديد  :إنھا ٌء لمرحلة" ال تاريخية الفكر العربي " ومباشرة العرب والمسلمين
قضاياھم ومعتقداتھم وأفكارھم ضمن قواعد الحركة العقلية اإلنسانية أي نھاية التقسيم الديني
األخالقي للعالَم.
بھذا المعنى يكون مفھوم التجديد قد استقر على داللة تميّزه عن اإلصالح وعن االجتھاد و
عن التحديث في آن واحد .إنه أعقد من اإلصالح الذي يعني استيعابا إليجابيات اآلخر يتّصل
بتطوير المؤسسات االجتماعية والسياسية وأشمل من االجتھاد الذي ال يعدو أن يكون تغطيةً
لمستجدات العصر عن طريق حلول شرعية يجمع فيھا بين القديم النافع والجديد الصالح؛
وھو أكثر ّ
تجذرا من التحديث الذي يقتصر على استيرا ٍد للحضارة توطينا لھا قصد اكتساب
الفاعلية والولوج من جديد إلى التاريخ.
التجديد ھو تص ّور مختلف للثقافة والھوية يخرجھما عن دائرة الماھيات المتعالية ليضعھما
في سياق حراك الواقع ومتطلباته .إنه مشروع ذو بعدين أساسيين :
 بعد داخلي -مؤسساتي يم ّكن نخب المجتمعات العربية من الكفاءة والتحرر واالنسجاممما يبعدھا عن التبعية واالنقسام.
 بعد إنساني –فكري يؤسس لوعي بديل يحقق عالقة جدلية بين الذاتية والعالمية واألناواآلخر تجعل الثقافة المحلية قادرة على اإلبداع وتم ّكن من االندراج في ثقافة عالمية
بالمعنى التعددي للكلمة مما يجعل الحضارة العالمية أكثر إنسانية.
ك َمثَل الفيل ...
أ ّكد حديثنا عن خطاب التجديد في الفكر اإلسالمي من مراحله األولية إلى ما آل إليه في
مرحلة التأسيس على جملة من العناصر كان من أھ ّمھا العنصر الثقافي .ما نريد أن نختم به
ھذا البحث يتعلّق بذات العنصر وبمفھوم من مفاھيمه األساسية التي تتيح استيعابا أكبر
ونفاذا أعمق للظاھرة التي نحن بصددھا .ما نقصده من مفاھيم التحليل الثقافي ھو مفھوم
" رؤية العالَم "والتساؤل ھو  :ھل ھناك تغيير في رؤية العالَم لدى الجيل الثاني من
المجددين للخطاب اإلسالمي؟ كيف ينظر ھذا الجيل إلى اآلخرين من شركائھم في عمارة
تقض
العالَم؟ كيف تساھم نظرتھم للكون والمجتمع واإلنسان في تقديم اإلجابات التي
ّ
مضاجع اإلنسان المعاصر اليوم؟ إلى أي ح ّد تتن ّزل تساؤالتھم في السياق اإلنساني العام
وھمومه الفكرية والوجودية؟
ال نبالغ في القول بأن ھذا المفھوم يمثّل أعسر اختبار يمكن أن يتع ّرض إليه التجديد في ھذه
المرحلة التأسيسية .ذلك أن الفكر اإلسالمي حتى مع الجيل الثاني من المجددين ظل ضمن
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دائرة اإلجابة عن حاجات الملّة .لقد حصر التجديد في رھان للذات المسلمة في عالَم جديد
دون التفات إلى بعد الذات اإلنسانية وما تواجھه من أزمة .إنه بقي في ھذه القضية تحديدا
عاجزا عن تجاوز المقولة الثالثية و إطارھا المرجعي التقليدي الذي يتميّز من بين ما يتميّز
به بتقسيم العالَم إلى ثالثة فضاءات :دار اإلسالم –دار الحرب -دار الصلح.
ما يجعل ھذه القضية اختبارا قاسيا للتجديد والمجددين أن المجتمعات تخوض اليوم مرحلة
اكتست فيھا المسألة الثقافية صبغة األولوية فيما يعرف اليوم بصراع الثقافات أو حوارھا.
لقد غدا العامل االجتماعي -الثقافي والرمزي بخاصة ذا أھمية قصوى في تحريك التاريخ
فلم تعد البنية الفوقية شيئا ثانويا أو تابعا في كل الظروف للبنية التحتية وإنما أصبحت
مھمة وذات استقاللية نسبية بل وحاسمة أحيانا.
إن التحدّي الذي تطرحه العولمة على المجتمعات اإلنسانية دون أن تقدّم لھا ما يساعد على
الجواب يمكن أن نختصره في تساؤل " :كيف يمكن أن نعيش سويّا و مختلفين ؟ "). (22
إن كان ھذا ھو سؤال العصر وإن كنت بؤرته ومركزه يتصالن بـــ"رؤية العالَم" فال مف ّر
من بحث جديد في قضية " التعددية " الثقافية والدينية و الفكرية فضال عن السياسية
داخل مجتمعاتنا وخارجھا.
عندئذ ال بد لخطاب التجديد أن يسأل ھل يمكن اعتبار المقولة الثالثية وما تستبطنه من
عالقة مع المخالفين قائم ٍة على الق ّوة والغلبة ،متناسبةً مع متطلبات العصر والواقع؟
كيف يواجه التجديد الديني ھذه الرؤية المحددة التي انتقلت إليه من التاريخ االجتماعي
الخاص؟
ھل ھذا التص ّور ھو عنصر من المميزات الثقافية " األصيلة" التي من حق كل ثقافة أن
تحتفظ بھا رغم اختالف المعطيات المحلية والعالمية؟
حرصا على معاصرة تستلزم االلتحام بشروط الوعي العالمي الجديد اعتنت بعض النخب
الفكرية المسلمة بالموضوع فبحثته بدرجات متفاوتة األھمية .لعل من أبرز من خص
الموضوع بالدرس المفصل المف ّكر المسلم-األوروبي " طارق رمضان" في كتابه " دار
الشھادة" ) .(23في ھذا األثر المنشور بالفرنسية منذ أكثر من ثالث سنوات ينطلق المؤلف
من سؤال المعاصرة فيقول :كيف يكون المرء مخلصا لرسالة اإلسالم في الحقبة الزمنية
المعاصرة؟ فضال عما ھو واجب على كل واحد من المسلمين في حياته الشخصية ،ما
يعرف نفسه على أنَه "إسالمي"؟
المطلوب من مجتمع ﱢ
ثم يواصل :ھل ينبغي على المسلمين المقيمين في الغرب أن يعتبروا أنفسھم في دار حرب
يحيط بھم العدوان ؟ تتوالى بعد ذلك الفصول لتقدم الجواب عبر منظور جديد اختار له
طارق رمضان اسم "دار الشھادة " علَما على فضاء جديد يكون فيه المسلمون المتمتعون
بصفة المواطنة شھداء على الناس مثبتين لمن حولھم طبيعة قيمھم و خصوصياتھم
الثقافية.
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متحن فيھا صدقية مشاركة المسلمين في عالَم
"دار الشھادة " منطلق لرؤية غير تقليدية تُ َ
ال يمثلون األغلبية العددية و ال يريدون االستئثار فيه بفرض رؤية تح ّول حقبة من الحقب
التاريخية إلى منظومة فكرية و اجتماعية مرجعية لإلنسانية في كل العصور.
مثل ھذا المسعى يقوم على اعتبار التجديد تح ّوال مزدوجا  :ھو تح ّول مع الذات وتح ّول في
وتناف.
فھم اآلخر ومعه يصبح الدين عامل وفاق وتصالح عوض أن يكون أداة صراع
ٍ
ھو توجّه يلتقي مع مشغل غربي يعمل من جھته على نحت رؤية جديدة للعالَم تتجاوز أزمة
المعنى وتشظّي الوعي البشري بما يھدد الحضارة اإلنسانية باالندثار.
في نفس سنة  2004التي صدر فيھا كتاب" دار الشھادة" صدر في الواليات المتحدة كتاب :
" تسمية الفيل و رؤية العالَم كمفھوم " ) (Naming the Elephantلــ جامس سير ) .(24) (James Sire
في ھذا العمل يستعير المؤلف صورة الفيل ،أضخم الحيوانات ،لتشخيص أحوال العالَم اليوم
تصورا جمليا وفھما للعالَم بأكمله يم ّكنانه من حلّ
ومدى حاجته إلى رؤية يصوغ من خاللھا
ّ
معضالته.
ھذا العالَم /الفيل يشكو نتيجة تط ّور مذھل لمعارفه و معلوماته من انعدام رؤية تر ّكب من كل
ما توصل إليه من كشوف في مناحي العلوم المختلفة نسقا جامعا وروحا ناظمة.
تلك ھي الحاجة الحيوية التي أفصح عنھا "جامس سير " في كتابه اآلخر الذي ألّفه قبل ثالثة
عقود تحت عنوان "الباب الموالي للعالَم" ) The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog
( .ھو نفس الھ ّم الذي عالجه بعض الغربيين منذ منتصف القرن العشرين عندما طالبوا بمنھج
معرفي ير ّكب بين مختلف التخصصات ويفاعل بينھا)  ( interdisciplinarité/pluridisciplinaritéتوقيا
من ش ّر الوقوع في محنة برج بابل الذي تعددت اللغات فيه ّ
فتعذر التواصل بين ساكنيه ).(25
من ھنا جاز لنا القول إن تجديد الخطاب الديني ھو إعادة اكتشاف الذات وفق شروط
الوعي العالمي الجديد المتميز بمناھجه المعرفية وليس اإليديولوجية وھو لذلك تح ّول
نوع ّي في البنية الثقافية و الفكرية و االجتماعية للمجتمعات العربية .ليس التجديد الذي
غايته المعاصرة مجرد تراكم كمي لمستجدات تنضاف إلى المجتمع القديم ،إنه نھاية
االغتراب الحضاري بوضع اإلنسان في سياق تاريخي ووجودي أشمل ،يعيد العالقة بينه و
بين محيطه الكوني .ذلك ھو التحدّي الذي ينبغي أن يجيب عنه جيل ثالث من التجديديين،
جيل يحقق بالفكر اإلسالمي نقلة من االھتمام ال ِملﱢي إلى األفق اإلنساني.
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سوسيولوجيا البداوة والمجتمع العراقي
بين علي الوردي وابن خلدون


فالح عبد الجبار
«األوطان الكثيرة القبائل ق ّل ان تستحكم فيھا دولة»
«الرياسة في اھل العصبية»
ابن خلدون

تخرج البداوة ،عالميا ً ،من التاريخ كله ،فھي في رحلة أفول أكيدة .مع ذلك فإن تاريخ البداوة في
العراق يطرق األبواب بش ّدة مذكراً إيانا بما ألفناه في بطون الكتب من تالزم غابر بين التالحم
القرابي والتسيّد ،أو بوجيزة العبارة ،القانون الخلدوني القائلّ :
إن الرياسة في أھل العصبية.
قرن تقريبا ً ،وعلى مدى عقدين ونيف ،أن يعيد للقاعدة
لقد حاول سوسيولوجي عراقي ،منذ نصف ٍ
الخلدونية بعض حضورھا ،نعني به الدكتور علي الوردي ،في كتابه األساس« :لمحات اجتماعية
من تاريخ العراق الحديث» .في ھذه االطاللة مسعى لرؤية المقاربات والمباعدات في
سوسيولوجيا الماضي وسوسيولوجيا الحاضر ،ونقاط تقاطعھما.
II
يقول الوردي أنه يتبنى في مقاربته المجتمع العراقي نقطة انطالق خلدونية :صراع البداوة
والحضارة.
إن ھذا الصراع يمتد عنده ،في الماضي ،إلى اقصاه .أي أنه وجد منذ أن ظھر االثنان في
الخليقة .فالصحراء ،حسب قوله ،تنتج البداوة ،والبقاع الخصيبة تنتج الحضارة ،وھما في صراع
متصل منذ أن ظھرا إلى الوجود حتى ھذه اللحظة .1لكن دورة الصراع الخلدوني المستديمة تنفتح
عند علي الوردي ،على ھيمنة أحادية :سيادة روح البداوة وانتقالھا حتى إلى المدينة .بتعبير آخر
إن الوردي يوقف ابن خلدون على رأسه ،ألسباب جد وجيھة سنراھا الحقا .ان الدورة الخلدونية،
كما نتذكر ،دورة مغلقة ،بل محددة اآلماد سلفا ً.
III
تبدأ الدورة باستيالء الجماعة البدوية المتالحمة بأشكال الوالء القرابي )العصبية( ،على الملك
)المدينة ،او الحاضرة( .ال تملك المدينة رداً لھذا االختراق من قطبھا المضاد بالعنف .فالسالح،
والشجاعة ،والتماسك ،عناصر ال تنتمي اليھا بحكم استقرارھا واسلوب معاشھا بالذات .لكن
المدينة تنتصر على البدوي بأن تزيل عنه صبغته البدوية وتجعله واحداً منھا .وبذا تزيل عنه
مكامن قوته .إنھا تستخدم سالحھا الخفي :الثروة ،نعيم العيش .وبإزالة أنياب العصبية ،تنزل
المدينة عقابھا بالبدوي وتفتح طريق دماره كحاكم .وتبدأ دورة جديدة.
في ھذه العالقة تبدو المدينة أضعف من غريمتھا )البادية( ،في تنظيم العنف ،ولكنھا أقوى في
تنظيم إنتاج الثروة والرفاه .ويحارب كل طرف بأدواته المتاحة.
IV
إن التضاد بين البداوة والحضارة ،عند ابن خلدون ،يشمل القيم ،وأشكال التنظيم ،واإلنتاج،
والخصال السيكولوجية ،واألخالقية ،إنھما عالمان متعاكسان.

ٌ
ٌ
دراسات في النُخَ ب الدينية ،والقبيلة والدولة بالعراق.
أنثروبولوجي من العراق .له
باحث
ﱞ
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-

البدو
أقرب إلى الخير
أقرب إلى الشجاعة
الكل مسلح
الكل مسؤول عن المدافعة عن المال
الشجاعة
طلقاء بال أسوار
الردع باإلقناع
سطوة الرياسة من وقار الكبار
الشجاعة والبأس سجايا شاملة

-

الحضر
أبعد عن الخير
أبعد عن الشجاعة
الكل أعزل )عسكر الحاكم مسلح(
أوكلوا إلى الحاكم المدافعة عن المال
والنفس
يحتمون باألسوار
اإلخافة
الردع في المدينة بالعنف
سطوة الحاكم باإلخافة
2
اإلخافة تكسر بأس اھل الحضر

IV
إن تضاد البداوة والحضارة الخلدوني ،في حركة دائبة .البداوة تمثل الفاعل/المنفعل .إنھا تستولي
على الحاضرة ،ألن ثراء ھذه االخيرة مغر ،كونھا ال تستطيع مقاومة ھذا االغراء ،وتسقط في
فخه .وعصبية البداوة توصل إلى الملك ،والملك إلى الترف ،والترف إلى ضياع العصبية،
وبالتالي ضياع الملك.
تدوم ھذه الدورة  3اجيال ،وعمر كل جيل  40عاما ً ،فيكون عمر الملك  120عاماً.
ويالحظ ابن خلدون أن «األوطان الكثيرة القبائل ق ﱠل أن تستحكم فيھا دولة .انظر ما وقع من ذلك
بافريقية والمغرب منذ أول اإلسالم ولھذا العھد »...اشارة إلى ما فيھا من «كثرة العصائب
والقبائل» .ويضيف «ولم يكن العراق لذلك العھد بتلك الصفة ،وال الشام ،إنما كانت حاميتھا من
فارس والروم والكافة دھماء أھل مدن وأمصار».3
V
لماذا امتازت المنطقة العربية الممتدة من شمال أفريقيا إلى المشرق إلى الجزيرة ،بتجدد الصراع
الدوري ،المندغم بالطھرية الدينية ،والمندفع من البادية إلى الحواضر؟
ً
حاولت السوسيولوجيا المعاصرة االجابة عن ھذا السؤال انطالقا ً من ابن خلدون واستكماال له:
اختالل التوازن بين الدائرة الزراعية  agriculturismوالدائرة الرعوية  ،pastoralismلصالح
ھذه األخيرة .4إن ھذا القول المجرد قد يلوح أقرب إلى المنطقة المعتمة .معروف أن نمط العيش
الرعوي ينمي ،بحكم طبيعته بالذات ،الملكات العسكرية األساسية في ذلك العھد الالتكنولوجي:
سرعة الحركة ،وخفة االنتقال ،وأيضا ً القدرة على الھرب ،سواء لتفادي القتال تماما ً ،أم لتجنب
خوضه في نقطة غير مواتية .إن الرعوي ال يحتاج إلى انتاج وسائط الحرب ھذه فھي جزء من
حياته .وھو ال يعيش محتميا ً بأسوار الدعة والطمأنينة ،بل يحمل سالحه في الحل والترحال.
«وال وجود لنبالء مختصين بالفنون العسكرية )كما في أوروبا اإلقطاعية( ...الكل )البدو الرحل(
يحمل السالح .وال وجود لقوة ميليشيا أخرى تستطيع انتزاع السالح منھم ...وإن كان لديھم
زعماء ،فإن ھؤالء الزعماء إما عاجزون عن نزع سالح القبيلة او ال يبدون رغبة كھذه».5
ويرى جيلنر صاحب المقتبس السابق إن طغيان البداوة في شمال أفريقيا وغيابھا في أوروبا على
السواحل المقابلة يرجع إلى تباين الوزن النسبي لالقتصاد الرعوي واالقتصاد الزراعي في
المجتمعين.
من ھنا سيادة «الحل القبلي» في ھذا الجانب وسيادة «الخيار اإلقطاعي» في الجانب اآلخر،
كوسيلة لتنظيم القوة الحربية.
إن تنظيم القوة للسيطرة العسكرية على المجتمعات الزراعية المستقرة أيسر .فالقطعان متحركة
أما الحقول فال!
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إن القبائل البدوية التي تعتمد قواھا العسكرية على مساھمة الذكور الراشدين ،تتميز عمليا ً بأعلى
نسبة من المساھمة الحربية من بين سائر الجماعات ،وھي بھذا المعنى تجمع حربي.
ويرى جيلنر أن الشرط األول للحياة الحربية ھو القدرة على الحركة ،أو بتعبير أدق القدرة على
الفرار .وھنا تبرز الحركية العالية للقبائل الرعوية .فھي قادرة على الفرار باستخدام ثروتھا نفسھا
)اإلبل ،الخيل ،المتاع الخفيف( .وھي تنمي شروط استمرارھا بتطوير فن اإلغارة على قطعان
المواشي ،المتنقلة ،والتكاثر طبيعيا ً.6
إن مصادرة قوة البدو كجماعة حربية ،تنضاف إليھا قوة التالحم الناجمة عن روابط الدم.
الحضارة )= العمران الخلدوني( تبدو مستحيلة في العھد الزراعي ،من دون سلطة مركزية
)الملك( .والملك من دون العصبية ،الناظمة للقوة القسرية )العنف المنظم القادر على اإلمساك
بزمام الملك( شبه محال .بھذا المعنى تبدو البداوة ليس فقط نقطة انطالق الحضارة )تحول البدو
إلى االستقرار( بل شرط أساسي الستمرارھا ،مثلما أن الحضارة شرط مسبق النھيار اللحمة
القرابية ،أي تفكك العصبية الخلدونية.
«إن جوھر سوسيولوجيا ابن خلدون ،جوھر رؤيته للشرط االجتماعي لإلنسان ھو ھذا :إن
الشروط المسبقة الالزمة لنشوء الحضارة تتعارض بالكامل مع الشروط المسبقة الالزمة للتضامن
القبلي».7
إن تعايش القبائل والمدن ظل مستمراً في العصر الزراعي في توازن مضطرب ،عجزت خالله
المدن عن السيطرة على البوادي .وكان الثبات النسبي لھذه العالقة مصدر االعتقاد الخلدوني بأنه
ازاء ظاھرة أزلية ال فكاك منھا وال خروج.
الواقع إن الدولة العثمانية كانت أول خرق ،في العصر اإلسالمي/الزراعي ،للقانون الخلدوني،
خرق للقانون األساسي لدورة الملك.
لقد اندفع العثمانيون ،قبائل بدوية ،رعوية ،ملتحمة بأواصر العصبية وفقا ً لكل مقتضيات
ومتطلبات التحليل الخلدوني .واستولوا على الملك ،في الجيل االول .وقام الجيل الثاني ،كما في
النموذج الخلدوني ،باالنفراد بالملك.
ولكن ,خالفا ً للحسابات الخلدونية ,دامت سلطة آل عثمان قرابة  4أضعاف األجيال الثالثة )120
عاما ً( التي وضعھا السوسيولوجي العربي األول تخو ًما تحفھا الھاوية ولم تسقط على يد البوادي،
بل على يد قوة صناعية عاتية )أوروبا( .فيا للعقوق العثماني!
ما س ّر ھذا العقوق .لن نجد الجواب في المؤسسة العسكرية .فالعثمانيون ،مثل غيرھم ،جاؤوا
قبائل رعوية )محاربة( على غرار ما فعل العرب المسلمون االوائل ،وكما فعل العباسيون من
بعدھم ،او البويھيون فالسالجقة.
وما أن استتب الملك وحصل االنفراد به ،حتى أصبح لزاما ً فصل االرستقراطية العسكرية عن
القبيلة ،عن نظام القرابة الذي يح ّ
ف بالسلطان ،أي إنشاء جھاز عسكري من العبيد ،بما في ذلك
من غير المسلمين .إن جھاز العنف ھذا غريب عن قبيلة الحاكم ،وعن المجتمع ،وھو يدين
بوجوده لشاريه.
سبق لمثل ھذا الترتيب أن حصل في العھد العباسي :إنشاء جيش من الترك وفصله عن السكان.
بيد أن الدولة العباسية سقطت للديلم بعد فترة ،كما يقول ابن خلدون نفسه ،8ولم يحصل الشيء
ذاته للعثمانيين ،رغم إن البوادي ،والقبائل البدوية استمرت في الوجود على سابق عھدھا.
VII
إن علي الوردي يأتي إلى لمس مشكلة البداوة في ھذه الحقبة التي خرقت القاعدة الخلدونية.
فالصراع بين البداوة والحضارة بمعناه القيمي والعسكري ،لم ينقطع بالطبع ،إذا أخذنا األمور
بمعنى غارات القبائل المستمرة على الحواضر ،بما في ذلك بغداد ،والتمردات القبلية المتصلة،
عدا عن النفوذ الحربي الفعلي للقبائل ،مما جعل التجارة شبه مستحيلة ،وھي مقياس ھام للتوازان
بين المدينة واألرياف.9
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ولكن ھذه األمثلة ال تعدو عن فورات موضعية« ،زوبعة في فنجان» إن صح القول ،فما من
واحدة منھا استطاعت أن تھدد سلطة المركز ،ناھيك عن أن تقلبه ،كما حصل أيام ابن خلدون.
مر ّد ذلك أن الدولة العثمانية دشنت عھد البارود .لقد قلب المدفع العالقة بين الحاضرة والبادية،
وأوقف سير الدائرة الخلدونية ،مثلما إن ھذا المدفع غيّر العالقة بين المدينة وقالع النبالء في
أوروبا.
مفھوم الوردي لتضاد الحضارة/البداوة ال يشبه ،على ھذا ،التقابل القطبي الخلدوني ،بل ھو عكسه
تماما ً .إن البداوة ھنا عند الوردي ھي نظم قيم وأشكال تنظيم ،تطغى على المجتمع ،وتنتقل إلى
المدن ،ال لتنح ّل فيھا ،بل لتدوم في صورة :ثأر ،وغزو ،ودخالة ،وغسل عار واالنغالق في
عصبية محلية )المدينة ،الطائفة ،المحلة(.
إن الوردي يعيد إنتاج صراع البداوة/الحضارة الخلدوني بصورة تناشز اجتماعي بين حضارة
حديثة ،وحضارة تقليدية؛ لكن ھذا التناشز لم يعد ،حسب رأيه ھو ،نتاج انقسام المجتمع إلى بدو
وحضر ،بل ثمرة احتكاك المجتمع كله بالحضارة الغربية.10
كان المجتمع الخلدوني يقف في المركز ،ليس وراءه سوى التوحش السابق للعمران ،وليس أمامه
سوى صورته الذاتية.
ً
ً
أما المجتمع الجديد الذي يعيد الوردي إنتاجه خلدونيا ،فيقف حائرا بين حضارته الذاتية ،التقليدية،
التي تتمزق وحضارة اآلخر ،الحديثة ،التي تخترق األسوار.
معالجة ھذا المركب الفريد تمت بقران منھجي جمع فيه الوردي مفاھيم علم االجتماع الخلدوني،
بمفاھيم علم االجتماع الحديث الغربي ،وبالتحديد علم النفس االجتماعي ونظرية التحديث.11
VIII
يلج الوردي عبر منھجية نسبية/وضعية إلى استقراء المكونات السوسيولوجية للمجتمع العراقي
من حفر تاريخي يشمل العھد العثماني في العراق كله.
تحيلنا نقطة االختيار ھذه إلى جانب منھجي بالغ األھمية :إن العمليات التاريخية التي تشكل الذات
االجتماعية ونظامھا القيمي ،وتصورھا لذاتھا ،ونظمھا الثقافية ،وتنظيماتھا االجتماعية )محالت،
أصناف ،طرق صوفية ،قبائل ،مالئية ،أفندية ...إلخ( ،ال تمتد إلى ما ال نھاية في الزمان .وأن
الذاكرة الجمعية ،في ھذا العھد ،ال تمتد إلى أبعد من عدة قرون.
12
يحدد الوردي سمتين أساسيتين في العراق :سيطرة الم ّد البدوي ،والصراع العثماني/الصفوي ،
وما جره ،حسب تعبيره من «نزاع طائفي شديد بين الشيعة وأھل السنة».
يؤكد الوردي ،دون وسائل قياس واضحة ،إن المد البدوي في العھد العثماني ،وھو االخير ،كان
«أشد وطأة من جميع العھود السابقة» ويعزو ذلك إلى تعاقب الفتوحات )إقرأ :الحروب( .وتوقف
العمران« ،واضطر أھل المدن ،من جراء ذلك إلى االلتجاء إلى العصبية القبلية والقيم البدوية من
أجل المحافظة على أرواحھم وأموالھم» مثلما اضطرت «العشائر الصغيرة إلى التكتل ،أو
االنضمام إلى اتحادات قبلية كبيرة».13
بتعبير آخر ان نمو البداوة و/أو ھيمنة القيم البدوية تتناسب طرديا ً مع ضعف الدولة المركزية،
وضعف الحواضر.
اذا كانت القبيلة بحكم تركيبھا بالذات تنتج نظامھا الدفاعي الذاتي ،فإن الحواضر تحتمي باألسوار
عن الخارج ،وتحتمي عناصرھا من بعضھا البعض وراء ابواب «المحالت» )جمع :محلة(
الموصدة ،التي يقف على رأسھا :الشقي )الفتوة المصري ،او القبضاي اللبناني( .إنه قوة الحماية
الذاتية للمحلة ،وقوة العدوان الخارجي على المحالت االخرى.
إن أشكال االلتحام )العصبية( التي يعرضھا الوردي ھنا ،واقعية وحقيقية بال مراء .ولكنھا ،بقدر
ما يتعلق األمر بالمقارنة الخلدونية ،تقف على طرفي نقيض مع التصور الخلدوني لعوامل
االلتحام.
IX
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إن ابن خلدون مشغول ،بل مھموم بمسألة االلتحام البدوي ،فھو يكاد يأسى لواقع ذوبان ھذا
االلتحام في الحواضر .إن الحواضر عنده ،كما رأينا ،فاتكات بلحمة العصبية البدوية .ولم ير ابن
خلدون أية صلة أخرى غير صلة الرحم تشكل مادة للترابط البشري .وھو في ھذا ،كما الحظ
جيلنر ،نقيض دوركھايم الذي انشغل ھو اآلخر ،خالل فترة من حياته ،بدراسة عالقات االلتحام
بين البشر ،فصنف تلك القائمة على القرابة بأنھا «اتحاد ميكانيكي» ضعيف ،أما القائمة على
تقسيم العمل الحديث ،واالعتماد المتبادل ،فأطلق عليھا تعبير «االتحاد العضوي» .إن االلتحام
الميكانيكي يعتمد على التماثل الوظيفي وتقسيم العمل البسيط .فالكل متشابه .أما االلتحام العضوي
فيعتمد على التغاير الوظيفي وتقسيم العمل المعقد وما ينجم عنه من تبعية متبادلة.
وبصرف النظر عن طبيعة كل صنف ،فإن عوامل االلتحام المدينية ،الحديثة ،عند دوركھايم
أقوى من عوامل االلتحام التقليدية ،القديمة.14
ويبدو إن علي الوردي ،في حدود معالجته للعراق في العھد العثماني ،ال يضع أي مفاضلة بين
أشكال االلتحام البدوي والحضري ،وال يرى في الحواضر أداة ھدم للعصبية البدوية ،بل يرى
إمكان نقل ھذه األخيرة إلى الحواضر وجعلھا عوامل تماسك للجماعات الحضرية.
كيف يمايز الوردي أشكال التالحم؟
ھناك نوعان ) (1بدوي ،قائم على العصبية القبلية )االلتحام القرابي( (2) ،حضري ،ويتجلى في
ثالثة مستويات متدرجة )أ( المحلة) ،ب( العصبية البلدية )للبلدة او المدينة() ،ج( المستوى
الطائفي.
يدرس الوردي ھذه األشكال من التالحم بلغة التعداد الحسابي ،وال يعنى بتحليل محتواھا كثيراً.
إن العصبية القبلية تبدو عنده ،بمثابة واقع طبيعي معطى ،وقائم .أما العصبية الحضرية بأشكالھا
الثالثة فتعزى إلى الخطر الخارجي :نشوء عدوان على البلدة ،أو على أبناء الطائفة ...إلخ .وبھذا
فإن عوامل التالحم عنده خارجية ،وليست بنيوية .نرى أن ھذا التفسير ضيق جداً .فالجماعات
الحضرية كانت بمثابة تنظيمات ذات وظائف اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ،عالوة على
وظيفتھا «العسكرية» ،أعني الحماية الذاتية بوجه العدوان الخارجي .وال يعقل أن يكون نظام
العالقات الذي نسميه «عصبية» أو «التحاما ً» ناجما ً عن وظيفة واحدة تتعلق بالخطر الخارجي
رغم أھمية ذلك.
علّة ھذا التحليل الناقص ترجع إلى اھتمام الوردي بوضع أشكال ھذا التالحم الضيق ،المتشظي
 ،segmentaryفي موضع الرد على الخرافات األيديولوجية ،سواء القومية التي ترى أن
«االنتماء إلى األمة» )العروبة ،العراق( أزلي ،من األبد والى األبد ،أم التصورات التاريخية
الضيقة التي تلغي أشكال الوعي الجماعي المغاير للوعي الطبقي أو حتى السابق عليه.15
وبالطبع فإن توكيد وجود الوعي الجماعي شيء ،وانكار وجود التراتب االجتماعي الھرمي شيء
آخر .ونجد في قلب «الوعي الجماعي» )القبلي ،أو المحلي ،أو الطائفي( سلّما ً متدرجا ً من القيم
يعكس ھذا التراتب ويحميه.
إن وجود العصبية القبلية ،والعالقات األبوية ،المساواتية في قلب القبيلة ال يلغي أن القبائل تتبابين
في المھن :التجارة ،تربية اإلبل ،األغنام ،الزراعة ،فالحرف اليدوية .إن التجارة تقف في مرتبة
التقديس ،ومربو اإلبل يضعون أنفسھم فوق «الشاھية» )أصحاب الشياه( وأن ھؤالء األخيرين
يزدرون الزراع ،وزراع الرز يحتقرون زراع الخضرة ،وھذا الصنف األخير يتطير ھلعا ً من
االنحدار إلى ممارسة حرفة يدوية .فھي األحقر.
ً
ً
ھذا السلم المتدرج من القيم/المھن ،الذي يبدو خارجيا ،أي ناظما للعالقات بين القبائل ،ھو تراتب
العالم القديم .ونجد تراتبا ً آخر في المدن :اإلشراف ،السادة ،نقباء التجار ،رؤساء األصناف ،ثم
العوام.
ويبدو أنه كلما كانت الوظيفة االجتماعية للجماعة أو للفرد غير منتجة ،ارتفع شأنھا ،وتسامت.
وكلما اقتربت من تماس الجسد باشياء الحياة ،انحطت وازدريت.
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إن الوظيفة/المھنة ثابتة ،مغلقة ،وانغالقھا س ّر ديمومتھا .إنھا تنتقل من اآلباء إلى األبناء في ثبات
األصناف ال ِحرفية  ،وتطﱢور األصناف )النقابات( المغلقة براعتھا المھنية ،أكانت روحية )علوم
دين ،تجارة( أم دنيوية فظة) ،حرف يدوية( ،ثقافتھا الذاتية .وتوسم المھنة بميسم ثقافة خاصة
)دين ،مذھب( مثلما يصبح ال َمعلَم الثقافي دالة للمھنة )تالزم صياغة الذھب والصابئية ،أو
الصيرفة واليھود ....إلخ(.
ً
لقد قدم لنا الوردي وصفا ً بديعا لبعض ھذه المتعضيات االجتماعية لكنه أھمل ،لألسف ،الطرق
الصوفية ،بوظائفھا المتعددة وتراتبھا الخاص )من القطب إلى المريد( 16كما أھمل ُسبل انحالل
ھذه المتعضيات ،17أي زوال تقسيم العمل القديم )المغلق في اصناف( ونشوء تقسيم العمل
المفتوح )الرأسمالي( ،األول يلتصق بجماعات تولّد عصبيتھا الذاتية ،والثاني يلتصق بأفراد
ينظمون أنفسھم في جماعات جديدة )أحزاب ،نقابات مھنية أو عمالية ...إلخ(.
X
من العصبية القديمة إلى العصبية الجديدة
يتتبع الوردي ،في سبق سوسيولوجي ،انحالل الھويات الصغيرة ،وتشكل الھوية العراقية خالل
عام 1920م ،عام الثورة التي اختلط فيھا الوعي الجديد بالوعي القديم ،النھب بالتمرد ،والھياج
بالثورة.
يرى الوردي أن اإلنجليز فشلوا في أمرين :أوالً التدخل في نظام التمثيل القبلي الطبيعي ،وتحويله
بقوة التعيينات اإلدارية والنفوذ ،والثاني فشلھم في اجتذاب انتلجنسيا المجتمع في تلك الحقبة:
المالئية واألفندية ،18األولون بحكم المكانة السامية للمعرفة الدينية ،والثانون بحكم ثقافتھم
السياسية الحديثة.
يؤكد الوردي أن ھذين الصنفين من العارفين ،أكثر قدرة على «إثارة الجماھير من الشعراء
والكتّاب» ،فاألفندية «يطالعون الصحف ولھم اطالع سابق على شؤون السياسة العالمية وعلى
بعض المعلومات الجغرافية والتاريخية .ال شك أن معلوماتھم كانت سطحية محدودة ،ولكنھا كان
تعد في ذلك الزمان علما ً عظيما ً».19
«لھذا كان الناس يفتحون أفواھھم إعجابا ً عندما يتحدث األفندي».
إننا بإزاء النبتة األولى لمثقف الكلمة الحديثة المطبوعة ،ولنمو سلطة المعرفة الدنيوية ،بموازاة
سلطة المعرفة المتسامية )الدينية( .واندماج االثنتين سيخترق أسوار العزلة السرمدية للطوائف
والقبائل .وسيجد في خدمته خطوط التلغراف ،وسكك الحديد ،والكلمة المطبوعة .إن الوردي
يتحدث عن التفاعل االجتماعي الجديد بين قبائل ومدن وقرى العراق أيام ثورة العشرين مركزاً
على فحواه :تكوين الھوية الجديدة )العراقية( ،دون ادواته :وسائل االتصال الحديثة.
ھذه الحقبة من تاريخ العراق تشھد التمايز بين المقدس والالمقدس في عالقة جديدة .لقد كان
المقدس يقيم نظام األشياء في ھرم يقف ھو في الذروة منه ،مخترقا ً عالم اإلنسان من أقصاه إلى
اقصاه.
ويكتسب المقدس سموه ،وقيمته من قدرته على اكتناه األشياء والسيطرة عليھا بقوة الكلمة المقدسة
وطقوسھا .إن احتكار المقدس سيبدأ باالنحسار عن رقعة الفعل الجماعي أو بعضه ،بظھور
المعرفة الدنيوية ،الالمقدس الجديد وحامله :طبقة األفندية .أما فعالية ھذه المعرفة فتوازي فعالية
المقدس ،أوالً ،ثم تقلب الھرم القديم عاليه سافله ،أو ھكذا يلوح.20
XI
نسبية المعرفة أو دريئة مانھايم
واجه الوردي ،ذو المنھج الوضعي ،وھو يضع سفره في السوسيولوجيا التاريخية للمجتمع
العراقي ،حيرة كبرى يشي بھا في ثنايا كتابه ،سواء في المقدمات اإليضاحية ،أم في المالحق
التنويھية.
ً
ً
ونجده ھيابا أوال إزاء التحيزات االجتماعية ،المستبقات المتعضية التي تختم على الماضي بخاتم
الحاضر ،كما نراه متردداً إزاء النظر من موشور األيديولوجيات .في ھذا الحال ،أو ھذا
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المغطس .لم يجد الوردي من دريئة منھجية سوى نسبية مانھايم التي يعلن انتماءه إليھا بال
مواربة.21
ما ھي الصلة بين المراقِب والحدث المراقَب؟ ما الذي يضمن دقة المراقبة؟ إن ھذا السؤال يلح
على الوردي ،كما على أي باحث في التاريخ االجتماعي ،وھو يقلب أوراق الماضي بأھوائه
المضطرمة ،وتحيزاته.
إن النظرة االجتماعية جزئية بطبيعتھا .فالواقع ،كما يقول الوردي ،مركب من جماعات .من ھنا
«تعدد» النظرات الجزئية .بتعبير آخر تغدو الموضوعية غير ممكنة بالنسبة إلى أي جزء ،وال
يعود بالوسع تصور الموضوعية إال كمر ّكب خارجي يقوم به الباحث المنفصل عن الجماعات
الجزئية .ولكن ،يتساءل الوردي ،ما الذي يضمن أن الباحث نفسه ال يقع ،ھو اآلخر ،أسير نظرة
جزئية .يجيب عن ذلك بإحالة القارئ إلى طبيعة المجتمع نفسه .فھناك مجتمع مغلق )الزراعي،
التقليدي( ،وھناك مجتمع مفتوح )الصناعي الحديث(.
وحسب تعبيره ،تخلق البيئة المغلقة ما يشبه التنويم المغناطيسي بحيث يرى المرء أشياء ال وجود
لھا .إن الوعي الجماعي ،في البيئة المغلقة ،ميثولوجي .والتعددية في الرؤية داخل المجتمع
المغلق ناجمة عن عزلته ،وھي بالتالي نسبية ذاتية .في المجتمع المفتوح ،ھناك إمكانية لرصد
الموضوع واالقتراب منه .وبما أن الواقع ،حسب مانھايم الذي يستعيره الوردي ،أشبه بھرم متعدد
الجوانب ،فإن مختلف الجماعات المتصارعة في المجتمع ترى أو ُجھا ً مختلفة من الھرم؛ وبما أن
الفرد منتم إلى جماعة من ھذه الجماعات فإن ھذا التصور لن يتيح للحقيقة أن تقدم نفسھا ،فھي
متشظية ومتعارضة.22
إن تجاوز التشظي والتعارض ،ھو تجاوز للنسبية الذاتية الناجمة عن االنقسام االجتماعي ،أي
انقسام انماط التفكير باالنقسام االجتماعي إلى فئات دنيا وفئات عليا.
إن نسبية مانھايم تخلي المكان ،في ثناياھا ،إلى إلغاء نفسھا ،بإعطاء بعض المراقبين في المجتمع
القدرة على التحرر من روابط االنتماء االجتماعي مثل كبار المفكرين .لكن ھذا التحرر يتم بفضل
الوضع االجتماعي عينه .ويبدو أن نسبية مانھايم شاملة ،شأن إمكانية تجاوزھا .أما النسبية التي
يبلور الوردي مالمحھا فتبدو عصية على التجاوز في المجتمع المغلق ،وممكنة التجاوز في
المجتمع المفتوح بفضل انفتاحه بالذات.
يستعين الوردي بمانھايم على صروف تحيزات الجماعات الصغيرة في المجتمع العراقي ،فتغنيه
منھجيا ً :اإلطالل على الواقعة الواحدة من عدة زوايا.
بيد أن لنسبية مانھايم المعلنة وظيفة أخرى عند الوردي :أن تفسح له مجاالً في ساحة فكرية مكينة
توزعت فيھا مراكز القوة في الستينات على نحو خاص :الدولة البعثية تھيمن على المؤسسات،
والفكر الماركسي )بصورة الماركسية السوفييتية السابقة( يمارس نفوذه على المجال الفكري .في
ھذا التقابل ال تخرج منه المؤسسات خاسرة في العادة ،ووسط ھذا التقابل الذي ال فسحة فيه ،أراد
الوردي أن يرعى نبتة خاصة به ،نبتة تقوم على المغايرة ،وعلى حقه في ھذه المغايرة .بتعبير
آخر ،أراد أن تكون ھناك أكثر من وجھة نظر .تلك ھي وجھة نظره؛ ھذا الرائي الكبير.
في خاتمة عمله نسي الوردي أستاذه األول :ابن خلدون .وترك البداوة مضمرة .لقد حذرنا منذ
الصفحات األولى من مغبة المضمر :البداوة ال شعور جمعي يستبطنه المجتمع ،رغم نشوء
العصبية الجديدة ،23بل في فيئھا .ونسينا نحن ابن خلدون ،ودرسه المفزع .في حقبة الغدو من
البداوة إلى الحضارة ،التي ما تزال جارية ،يمتاز االنتقال بالصعاب ويحتاج إلى «ملك مكين».
إن عوامل االلتحام الحديثة ما تزال ،بع ُد ،واھنة فتزحف البداوة الخبيئة ،المضمرة ،زحفا ً وئيداً
من زوايا «الالشعور» الجماعي الوردي )إقرأ من القرى البدوية المنھارة( إلى رحاب التسيد
المكين )إقرأ :الجيش – بغداد( فتواجه الشعور وتفقؤه في عينه.
ّ
لو صحا ابن خلدون اليوم على واقع حالنا لھتف :ألم أقل لكم ّ
أھل العصبية!
إن الرياسة في ِ
1
2

 علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،دار كوفان ،الجزء االول ،ص .298 -ابن خلدون ،المقدمة ،القاھرة ،دار الشعب )بال تاريخ( ،ص  33و ،114-111ومواضع أخرى.
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 - 3ابن خلدون ،المرجع نفسه ،ص .147
 - 4ابرز المھتمين ھو ارنست جيلنر ،في كتابه الموسوم 1981 ،Muslim Society Cambridgeم .
 - 5ارنست جيلنر ،المرجع نفسه ،ص .20
ً
 - 6يقال إن المماليك في مصر كا نوا يحملون ،في الحرب ،المجوھرات تحت دروعھم تحسبا لعواقب أية ھزيمة .فالمصوغات ھي
احتياطي نقدي متنقل يتيح بدء مشروع االستيالء على السلطة مجدداً بالسيف والذھب ،أي بدء المغامرة.
 - 7جيلنر ،المرجع نفسه ،ص .88
« - 8ذھاب العصبية أضعف ملك بني العباس» ولم يعد نفوذھم «يعدو أعمال بغداد» حتى «زحف إليھا الديلم وملكوھا» ابن خلدون.
 - 9المقدمة ،ص .140
لوال جديد من والة بغداد دون أن تكون مقترنة بعدة حمالت على بعض القبائل
سيرة
توجد
فال
لھا.
حصر
ال
حاالت
 -10يذكر الوردي
ٍ
العاصية.
 -11يستخدم الوردي تعبير «بيئة محلية» من باب االحتراسات ،وھي كثيرة عنده.
 -12يعترف الوردي باعتماده على فرضيتين أساسيتين :ازدواج الشخصية لمكايفر ،والتناشز االجتماعي لـ اوكبرن ،كما جاء في الملحق
الثاني من الجزء األول لكتاب «لمحات اجتماعية» ...إلخ .لكن مصادره النظرية أوسع من ذلك بكثير.
 -13يستخدم الوردي تعبير :التركي واإليراني على الدولة العثمانية والدولة القاجارية .وھذا إسقاط للتسميات الحديثة على القديمة.
فالدول القديمة تستمد شرعيتھا من السالالت الحاكمة )آل عثمان ،الصفويون ،القاجار ...إلخ( فيما تستمدھا الدول المعاصرة من التسمية
االثنية للشعب )تركي ،إيراني ،عراقي ...إلخ(.
 -14يشير حنا بطاطو إلى ھذه العوامل في تفسيره الختالل التوازن بين المدن واألرياف في الفصل األول من سفره الكبير:
The Old Social Classes.
 -15إميل دوركھايم :تقسيم العمل في المجتمع
1984. E. Durkheim, Division of Labour in Society, Macmillan
S. Luckes, E. Durkheim, Penguin 973, P. 136.
 -16الوردي ،لمحات ،ج  4ص  ،29وكذلك الجزء الخامس ،القسم الثاني ،الملحق الثاني – السادس ص  ،374-325أي مناقشاته مع
المدرسة الماركسية حول الصيغة األوربية لالقطاع ،والدين ،والمعرفة.
 -17حول الطرق الصوفية والعلماء ،انظر على سبيل المثال:
N.R.Keddie, Sufis, Saints & Scholars, London, 1972,P. 33.
 -18انظر على سبيل المثال أطروحة شاكر مصطفى سليم :الجبايش ) ،(1970وبخاصة الجوانب المتعلقة بانحالل األواصر الداخلية
للعشائر بتأثير التعليم والھجرة.
 -19الوردي ،لمحات ،ج ،5القسم األول.35 ،
 -20الوردي ،لمحات ،ج  ،5القسم االول ،ص  34و.35
 -21انظر:
Bryan S. Turner, Religion and Social Theory, London, 1984.
 -22في كتابه «االيديولوجيا واليوتوبيا» يورد مانھايم مثال النزعة السفسطائية عند قدامى اليونان والتي يراھا تعبيراً عن تصادم شكلين
من تفسير االشياء :المنھج األسطوري والفكر التحليلي ،عند كل من النبالء والحرفيين على التوالي ،ص .8
 -23نعني بھا التالحم الوطني بديالً عن التالحم المحلي للقبيلة ،المحلة )الحارة( والطائفة.
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منھج اإلباضية في معالجة
مشكلة الذات والصفات


جمال رجب سيدبي

أوالً :إشكالية المنھج عند اإلباضية
ال ريب أن إشكالية المنھج من أخطر األمور في البحث العلمي ،ولدراس ة م ذھب أو فرق ة م ن الف رق يتع ين علين ا
التقاط مثل ھذه القواعد المنھجية التي تساعدنا في تفھم آرائھا.
ومن ھنا تبدو أھمية أھم معالم التفكير عند اإلباضية وأھم خصائص ھذا النھج ،سيما  -كم ا قل ت آنف ا ً – م ع وج ود
العديد م ن الدراس ات الت ي م ا زال ت ف ي حاج ة إل ى المزي د م ن ال درس والبح ث والتمح يص ،إذا م ا ق ورن األم ر
بالدراسات التي دارت حول المعتزلة واألشاعرة والماتريدي ة وغي رھم م ن الف رق الكالمي ة ،وم ن ث م فإنن ا نح اول
معالج ة ھ ذه اإلش كالية م ن خ الل وقوفن ا عل ى ت راث ھ ذا الم ذھب الفقھ ي والعق دي حت ى نس تطيع الول وج إل ى م ا
نصبو إليه.
 -1المرونة والتسامح :من أھم القواعد المنھجية التي تنشدھا اإلباضية ،قاعدة المرونة والتسامح ،وأعتقد أنھا من
أھم القواعد التي توصل إلى اليقين ،فاإلباضية ترى وجوب المرونة والتس امح ف ي معامل ة س ائر ف رق األم ة ،وإن
بلغ الخالف بينھم وبين غيرھم ما بلغ إذ لم يتجرءوا قط على إخراج مخالفھم من الملة ،وقطع صلته بھذه األمة م ا
دام يدين بالشھادتين وال ينكر شيئا ً مما علم من الدين بالضرورة بغير تأويل ،أما من استند إلى التأوي ل ـ وإن ك ان
أوھى من نسيج العنكبوت ـ فحسبه تأويله واقيا ً له من الحكم عليه عندھم بالخروج عن حظي رة األم ة ،وخل ع ربق ة
الملة من عنقه.1
وعلى ھذه القاعدة بنى اإلباضية حكمھم على طوائف األمة التي زاغت عن الحق وجانبت الحقيق ة ف ي معتق داتھم،
فكانوا أشد احتياطا ً في إخراج أحد منھم من الملة بسبب معتقده ما دام مبنيا ً على تأويل ن ص ش رعي ،وإن ل م يك ن
لتأويله أساس من الصحة والحظ من الصواب ،ومن ھن ا اش تد إنك ار اإلم ام اإلباض ي الكبي ر محب وب ب ن الرحي ل
على ھارون بن اليمان الذي حكم بشرك المشبھة وخروجھم من الملة ،وأنش أ محب وب ف ي ذل ك رس التين ج امعتين
ضمنھما حججه الداحضة لرأي ھارون ،وجه إحداھما إلى إباضية عمان وثانيھما إلى إباضية حض رموت وأطب ق
الرأي اإلباضي على تصويبه وتخطئة ھارون2.
 -2العقل والنقل :آمنت اإلباضية بأن الطريق العقلي يعض د الطري ق الش رعي وإن ك ان الش رع ھ و األص ل ال ذي
يعول عليه ،وبناء على ذلك نبذوا التقليد وراءھم ظھري اً ،فاإلم ام الجيط الي عن دما يتح دث ع ن التوحي د يق ول :ﷲ
قديم لم يزل وال يزال وال يجوز ذلك في غيره ،وتقول :عالم ال يجھل وقدير ال يعجز وك ذلك جمي ع الص فات عل ى
صيرُ{)الش ورى (11 :و }ھَ لْ تَ ْعلَ ُم لَ هُ
ھ ذا الح ال؛ ألن ﷲ –تع الى -يق ول} :لَ ي َ
ْس َك ِمثِلِ ِه َش ْي ٌء َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع البَ ِ
َس ِميًّا{)مريم ،(65:وقالَ } :ولَ ْم يَ ُكن لﱠهُ ُكفُواً أَ َح ٌد{)اإلخالص (4 :فثبت بدليل الشرع وشاھد العق ل أن ﷲ ال يش بھه
شيء من األشياء في اسم وال صفة ،وال ذات ،وال فعل.3
لقد التقت اإلباضية مع الماتريدية ،في نظرتھا إل ى العق ل المنض بط بض وابط الش رع ،ف ي ح ين أن المن زع العقل ي
عن د المعتزل ة ق د ج اوز ح ده انطالق ا ً م ن األص ول الخمس ة الت ي انطلق وا منھ ا ف ي تأسيس ھم للم ذھب ،لدرج ة أن
الزمخشري  -وھو من ھو في مج ال التفس ير  -ق د ذھ ب ش ططا ً ف ي تفس يراته نظ راً العتم اده عل ى ھ ذه األص ول
كمنطلقات في التفسير .4وفي ھذا الص دد يؤك د اإلم ام ن ور ال دين الس المي عل ى ھ ذه الحقيق ة بقول ه :طرائ ق العل م
ثالثة :أحدھا :العلم المحض كإدراكنا أن الواحد نصف االثنين .وثانيھا :الوجدان وھو م ا يج ده اإلنس ان ف ي نفس ه،
وعبﱠر عنه بعضھم بالحس الباطن كإدراكنا الجوع والشبع واأللم والراح ة والح ب وال بغض ،وإنم ا ك ان ھ ذا قس ما ً
برأسه؛ ألنه ال يتوقف على غيره من الطرق فالعقل وغيره فيه سواء .وثالثھ ا :الح س الظ اھر وھ و خمس ة أش ياء:
أحدھا :السمع وھو يدرك األصوات ،وثانيھا :البصر وھو يدرك األلوان ،وثالثھا :الشم وھو يدرك الروائح الطيب ة
والنتنة ،ورابعھا :الذوق وھو يدرك الحالوة والمرارة والحموضة ونحوھا ،وخامسھا :اللمس وھو يدرك الخش ونة


باحث من مصر .

1

والليونة واليبوسة والرطوبة واللزوجة .وزاد بعضھم طريقا ً رابعا ً ھي التجربة وجعلھ ا مركب ة م ن الح س والعق ل
بأن شاھد الحس ذلك م رة بع د أخ رى فقض ى العق ل ب ه ،قلن ا :وھ و داخ ل تح ت العق ل وال عب رة بس ببه وزاد ذل ك
البعض أيضا ً طريقا ً خامسة وھو النقل قلنا :وھو داخل تحت السمع أيضا ً.5
وعلى ھذا النھج ينقد السالمي المعتزل ة فيم ا ذھب ت إلي ه بقول ه :إن األئم ة اختلف وا ف ي الوج وب ال ذي يترت ب علي ه
الثواب والعقاب ،فذھب المعتزلة إلى أن العقل ھو الموجب لذلك والش رع إم ا مب ين لم ا خف ي عل ى العق ل إدراك ه،
وإما مؤكد لما ظھر للعقل علم ه فت راھم يجعل ون العق ل قاض يا ً عل ى الش رع ،أي ال ي رد الش رع بم ا يخ الف العق ل
عندھم فترتب على ذلك وجوب مراعاة الصالحية واألصلحية على ﷲ –تعالى -وھو مذھب باطل قائله من افق وال
مشرك ألنه ال ينكر الشرع أصالً6.
ً
 -3التأويل :ذھبت اإلباضية إلى التأويل في مجال قضايا الصفات وھي في ھذا لم تكن بدعا من األمر ،فلق د ذھ ب
إل ى التأوي ل العدي د م ن الف رق اإلس المية كالمعتزل ة واألش اعرية والماتريدي ة ،وم ن ھن ا ف إن اإلباض ية تلج أ إل ى
التأويل في حدود ما تسمح به اللغة وفي ضوء المعايير المعتبرة ،فف ي تفس ير الق رآن يحم ل المتش ابه عل ى المحك م
فيؤول المتشابه على ضوء ما يدل عليه المحكم ،فإن لم تكن عند الم ؤمن الطاق ة العقلي ة فالتأوي ل أس لم ،فھ و يفس ر
القرآن ما استطاع إل ى ذل ك س بيالً؛ ألن الق رآن ال يض رب بعض ه بعض ا ً } َوﻟَ ْـﻮ َﻛـﺎ َن ِﻣ ْـﻦ ِﻋ ْﻨ ِـﺪ ﻏَْﻴـ ِﺮ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﻟََﻮ َﺟـ ُﺪوا ﻓِﻴ ِـﻪ

ِ
ِ
ﻴﺮا{)النساء 7(82:وھذا ما أكد عليه اإلمام المحروقي بقوله :فاحذر أن تغتر بقول الملح دين بلف ظ ظ اھر
ا ْﺧﺘﻼﻓًﺎ َﻛﺜ ً
اآليات بغي ر معرف ة حقيق ة اللغ ة فيھ ا ،واعل م أن معن ى ق ول ﷲ -تع الىَ } :-ويُ َح ﱢذ ُر ُك ُم ﱠ
ﷲُ نَ ْف َس هُ{)آل عم ران(28:
يري د عقوبت ه؛ ألن ه ل يس ل ه نف س كنف وس المخلوق ات .لھ ذا ل م ينك ر اإلباض ية التأوي ل ،وإنم ا حرص وا عل ى ع دم
التوس ع ف ي التأوي ل ،واس تخدموه بح ذر فيم ا ت دعو الحاج ة إلي ه؛ إدراك ا ً م نھم لمغب ة التوس ع في ه وم ن ث م تلتق ي
اإلباضية مع الماتريدية واألشاعرة في ھذا الجانب8.
ً
 -4نقد قياس الغائب على الشاھد :ھذا الدليل من األدلة التي شغلت علماء الكالم وھو أيضا م ن األدل ة الت ي وج ه
إليھا سھام النقد بعنف وضراوة في ت اريخ عل م الك الم ،ولق د ع رض ل ه معظ م الم دارس الكالمي ة وھ و ف ي أص له
مفھوم أصولي فقھي وظفه األئمة المجتھدون واش تغلوا ب ه ،ويع رف األص وليون القي اس بأن ه «إس ناد حك م الف رع
إلى األصل للتساوي في علة الحكم» ،9ولكن الخط ورة أن علم اء الك الم أخ ذوا القي اس بمعن اه األص ولي وطبق وه
على مجال الصفات واإللھيات في علم الكالم ونشأ ما نشأ من مشكالت جرت العديد من االنتق ادات لمس لكھم ھ ذا،
وفي ھذا الصدد ذھب حسن الشافعي يقول :القياس الفقھي قد يكون مشروعا ً ومبرراً تمام ا ً م ا دام األص ل والف رع
مش تركين ف ي العل ة ،أي ف ي الوص ف الم ؤثر ف ي اس تحقاق الحك م ،ول دينا الوس ائل المختلف ة الختب ار تحق ق ھ ذا
الوصف فيھما من خالل ما يعرف بمس الك العل ة ،أم ا بالنس بة للمس ائل اإللھي ة ،فكي ف يمك ن التحق ق م ن اش تراك
حكم يترتب على ذلك؟!!
الغائب والشاھد في
ٍ
وصف ما أو في ٍ
وھل يجوز للعقل أن يطبق المقوالت اإلنسانية على ذات ﷲ –تعالى -وما يتص ل بھ ا م ن ص فات وأفع ال ؟!! تل ك
ھي أزمة القياس الكالمي ومع ذلك فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من أصول الفقه ،وغاب عنھم أن كل
م نھج يج ب أن يتناس ب م ع الموض وع ال ذي يطب ق في ه ،وش تان ب ين بح ث موض وعه الوق ائع المادي ة أو أفع ال
المكلفين ،وآخر موضوعه ذات ﷲ الذي ليس كمثله شيء.10
وفي ھذا اإلطار يؤكد اإلمام نور الدين السالمي على ھذه الحقيقة ويوجه انتقاداته لھذا المسلك فيقول:
جاز عليــه وصـف مخلوقـاتـــه
لو أنـه مشـابــه فـي ذاتـــه
في الكل ما لذلك الوجه انتمى
إذ كل شبھين بوجه لزمــا
ويعلق :ھذا البرھان نفي األشباه عنه -تعالى -المصرح به في قوله :ليس ل ه ش به وال نظي ر ،وص ورة البرھ ان ل و
أن للمولى -عز وعال -مشابھا ً في ذاته لجاز عليه جميع ما يجوز على مشابھه ،وبيان أن ه مت ى ك ان الش به متص فا ً
بصفة وشابھه فيھ ا غي ره اتص ف ذل ك الغي ر بم ا ي الزم تل ك الص فة مث ال ذل ك ق ول المجس مة :إن ه تع الى جس م ال
كاألجس ام ،وج وابھم :أن ه إذا ك ان جس ما ً يج ب أن يتص ف بالص فات الجس مانية م ن ط ول وع رض وعم ق ونح و
ذلك ،ومتى ما جاز عليه ھذه الصفات وجب أن يك ون محاط ا ً ب ه محتاج ا ً لغي ره م ن المك ان ونح وه؛ ألن األجس ام
مفتقرة إلى المحل ،وھذا معنى قول الناظم جاز عليه وصف مخلوقاته ،ولما ك ان الت الي نظري ا ً اس تدل عل ى ثبوت ه
بقوله :إذا كل شبيھين بوجه...إلخ ،ومعناه أن المتشابھين إذا تشابھا في وجه م ن وج وه الش به وج ه أن يتص ف ك ل
منھا بالصفات المالزمة لذلك الوجه؛ ألنه ھو العلة في االتصاف بھ ا فوجودھ ا ف ي بع ض المتش ابھين دون اآلخ ر
تحكم.11
2

وبھذا كانت اإلباضية متنبھة لخطورة قياس الغائب على الشاھد الذي كان ت ل ه نت ائج غي ر موض وعية عن د علم اء
الكالم ،فالمعتزلة أخطئوا في قياس ﷲ على اإلنسان ،فرأوا أن اإلنسان ال يفعل إال لغاية ،وأن الناس يتف اوتون ف ي
الغايات وكلم ا ك ان اإلنس ان أع دل وأحك م ك ان أص ح غاي ة .ف ا الب د أن تك ون ل ه غاي ة ،وأن يوج ه أعمال ه إليھ ا
وفاتھم أن ھذا القياس ليس بص حيح ،أو عل ى األق ل ل يس ب الزم فلس نا نعل م م ن ﷲ م ا يمكنن ا م ن ھ ذا الحك م ،ول و
كانت له غاية كما يقولون ،فكيف نجرؤ على القول بأن غايته من أفعاله ھي الغاية التي تخضع لھا عقولنا ثم نفس ر
غاياته من أعماله بھذا التفسير اإلنساني؟!!12.
 -5النق د والتمح يص ف ي قب ول ال رأي :ال ري ب أن اإلباض ية ق د وقف ت عل ى مختل ف اآلراء عن د علم اء الك الم
والفالسفة ،وكان لھم موق ف ورأي ،والمالح ظ أن اإلباض ية ال تقب ل رأي ا ً إال بع د نق د وتمح يص ،ويب دو أن ب روز
الحس النقدي م ن أب رز س مات الم ذھب اإلباض ي فھ و ال يرتض ي التقلي د آلراء اآلخ رين مس لكاً ،ص حيح أنھ م ق د
تأثروا بالمدارس الكالمية األخرى من المعتزلة واألش اعرة و الماتريدي ة ،لك ن ثم ة ف رق كبي ر ب ين عالق ة الت أثير
والتأثر باتجاه ما من اتجاھات ھذه الفرقة أو تلك ،وبين التقليد والمحاك اة آلراء غي رھم ،وس وف أدل ل عل ى ص حة
ما أدعي ،فاإلمام نور الدين السالمي ينتقد ابن س ينا بقول ه م ا ق ال جمھ ور الفالس فة م ن أن ه ال يعل م الجزئي ات.13
كذلك ينقد األشاعرة بقوله :ال شيء في الوجود عندنا إال خالق ومخلوق ،فجميع ما سواه مخل وق ل ه تع الى ،فس قط
القول بالواسطة كما ذھبت إليه األشاعرة :من أن صفات ذاته ليست ھ ي ھ و وال ھ ي غي ره قلن ا :أم ا م دلولھا فھ و
عين ذاته تعالى وأما ألفاظھا فھي مخلوقه له تعالى فال واسطة.14
أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن النقد والتمحيص في قبول الرأي بدا واضحا ً أنه م ن أخ ص خص ائص
ھذه المدرسة.
ثانيا :أولى اإلباضية عناية خاصة بقضية التوحيد ،فھم مولعون بإثباتھا ،وتنزيھه تعالى عن مشابھة الحوادث.
ويع ﱢرف الشيخ نور ال دين الس المي التوحي د اص طالحا ً بأن ه بمعن ى الف ن الم دون ،وھ و عل م يقت در ب ه عل ى إثب ات
العقائد الدينية مكتسبة من أدلتھا اليقينية.
وشرعا ً :إف راد المعب ود بالعب ادة بمعن ى وحدت ه والتص ديق بھ ا ذات ا ً وص فات وأفع االً ،فل يس ھن اك ذات تش به ذات ه
تعالى وال تقبل ذاته االنقسام ال فع الً وال وھم ا ً وال فرض اً ،وال تش به ص فاته الص فات ،وال ي دخل أفعال ه اإلش راك
ت غي ر مش بھة لل ذوات وال معطل ة ع ن
فإن الفعل له سبحانه خلق ا ً وإن ينس ب إل ى غي ره كس با ً .وقي ل:ھو إثب ات ذا ٍ
الصفات.15
وھناك تعريف آخر يعزز ما ذھبنا إليه آنف ا ً :أم ا التوحي د فمعن اه إف راد ال رب س بحانه ع ن الخل ق وجمي ع مع انيھم،
فحقيقة المعرفة به سبحانه أن نعلم أن األشياء ال تشبھه وال يشبھھا في جميع الجھ ات ،ف ي فع ل وال اس م وال ص فة
وال ذات؛ ألنه لو أشبه شيئا ً من األشياء ولو في أقل القلي ل ل دخل علي ه العج ز م ن تل ك الص فة ،فلھ ذا أوج ب عل ى
المكلف أن يعرف حقيقة الوحدانية ويصفه بما يليق به من الصفات.16
ومن ثم فإن اإلباضية تذھب إلى أن معرفة ﷲ فرض واجب على كل عاقل بالغ من اآلدميين ال عذر ل ه ول و ك ان
في قيعان البحور ،أو كان في الفيافي البعيدة أو القفار المنقطعة ،والدليل على ذل ك واض ح ،والبرھ ان -بحم د ﷲ-
بيّن نيّر الئح من طريق الشرع ومن طريق العقل .أما من طريق الشرع فأصل التوحي د ال ذي علي ه االعتم اد ،ھ و
أن تعرف ﷲ أنه واحد }ل يس كمثل ه ش يء وھ و الس ميع البص ير{ ف إذا عرف ت بھ ذه الص فة فق د عرفت ه وھ ذا بي ان
رأس التوحيد  ...وأما طريق العقل فال يخص ذلك إال من رزقه ﷲ –تعالى -عقالً متميزاً ً◌ يتفكر ب ه فيم ا خل ق ﷲ
مما يعجز الوصف عن صفته.17
)أ( دليل الخلق
تستدل اإلباضية بدليل الخل ق أو المخلوق ات عل ى الخ الق ،وھ و دلي ل يجم ع ب ين النظ ر القرآن ي والمنط ق العقل ي،
فيقول الشيخ المحروقي :انظر بعين عقلك إلى آيات القرآن الكريم  ..انظر في جواب إبراھيم -علي ه الس الم -حي ث
قال فيما حكى ﷲ عنه )ربي الذي يحيى ويميت( لم يصفه إال بأفعاله من إحياء الموتى ،وإماتة األحياء ،ولم يص فه
بطول وال بعرض ،وال صغر وال كبر والفي جھة فوقية وال تحتية وال غير ذلك من الصفات.18
ومن ذلك خلق جميع الجبال الرواسي التي أرسى بھا األرض أن تميد بمن فيھا لتس تقر وبم ا خل ق ف ي ھ ذه الجب ال
الرواسي من العيون الجارية ،واألشجار المختلفة األلوان والطعوم ،فھل يقدر على ذلك أحد غيره؟!! أم ا ف ي ذل ك
دليل على قدرته ووحدانيته لمن له عقل؟!!.19
وھن اك دلي ل م ن األدل ة الت ي راق ت لكثي ر م ن المتكلم ين فوج دناه ل دى المعتزل ة واألش اعرة والماتريدي ة عل ى
س واء ،20وينبن ي ھ ذا ال دليل عل ى م ا ج اء ف ي كت اب ﷲ مث ل قول ه –تع الى} :-لَ وْ َك انَ فِي ِھ َم ا آلِھَ ةٌ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ
لَفَ َس َدتَا{)األنبياء ( :ويبرھن اإلمام نور الدين السالمي على ھذا بقوله:
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كان فاسداً ذلك المشارك
لو أنه في ملكه مشارك
ويعلق على شعره :ھذا برھان نفي المشاركة عنه تعالى في ملكه أي مطلق التصرف م ن غي ر اعت راض علي ه ...
ولو أن له تعالى شريكا في ملكه للزم فساد ذلك الملك ،وھ ذا البرھ ان ھ و ال ذي ص ح ب ه الكت اب العزي ز }لَ وْ َك انَ
فِي ِھ َما آلِھَةٌ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ لَفَ َس َدتَا{)األنبياء ( :ويوضح حقيقة ھذا البرھان بص ورة جلي ة أكث ر :أن ه ل و ك ان مالك ان ل زم أن
يري د ك ل منھم ا خ الف م ا يري ده اآلخ ر ،فيتنازع ا ف ي األم ر فيفس د المل ك ،ومح ال أن تتف ق إرادتھم ا ف ي جمي ع
األشياء؛ إذ لو اتفقت إرادتھا في جميع األشياء لزم أن تكون تلك اإلرادة إرادة واح دة ال إرادت ين ،ومح ال أن تق وم
صفة واحدة في موصوفين.21
ً
ً
ويض رب عالمن ا ل ذلك بمث ال لتقري ب المعن ى بقول ه :إن ا نج د زي دا و عم را م ثالً متص فين ب اإلرادة المتفق ة والعل م
المتفق في المعلوم فال يلزم من اتفاق صفتيھما كونھما صفة واح دة ألن تق ول :إن إرادة ك ل واح د م ن زي د وعم ر
مثالً غير إرادة اآلخر وإن وافقھما في المراد ،وكذلك العلم بيان المغايرة أنھما ال يتفقان في المراد اتفاقا ً تاماً ،ب ل
ق د تك ون إح دى اإلدارت ين أق وى م ن األخ رى وق د تق دم عليھ ا ف ي الوق ت فتتب ع األخ رى التح اد الغ رض وإرادة
التحكيم غير معللة باألغراض.22
وينتج ع ن ذل ك أن التس اوي ب ين اإلرادت ين مح ال عق الً ،وأم ا التف اوت فج ائز لك ن يل زم علي ه أن يك ون المس بوق
والتابع ھو المقھور العاجز ،فيكون الملك واحداً وھو األول.23
ثالثا ً :مشكلة الصفات اإللھية
اھتمت اإلباضية بمشكلة الصفات اإللھية أيما اھتمام وھي تقسم الصفات اإللھية إلى ثالثة أنواع:
 -1الصفات الواجبة له  -تعالى -فھي :الوجود والقدم والبقاء والحياة والعلم واإلرادة والقدرة والسمع والبصر.
 -2الصفات المستحيلة عليه  -تعالى :-فھي أضداد ما ذكرن ا كالح دوث والع دم والفن اء والم وت والجھ ل والعج ز
واإلكراه والصمم والعمى ومشابھة األجسام مطلقا ً.
 -3الصفات الجائزة له  -تعالى -فھي :صفاته الفعلية لجواز أن يفعلھا فيوصف بھا وأال يفعلھا فال يوصف.
ويوضح الشيخ الخليلي ھذه الحقيقة بصورة أكثر وضوحا ً بأن الصفات الذاتية ھي التي ال يمك ن أن تج امع ض دھا
في الوجود والصفات الفعلية يمكن أن تجامع ضدھا في الوجود مع اختالف المح ل أو اخ تالف الزم ان ،فالص فات
الذاتية :القدم ،والبقاء ،والعلم ،والقدرة ،واإلرادة ،والسمع ،والبصر ،والكالم ،اعتبار نفي الخ رس ع ن ﷲ س بحانه
وتعالى ھذه صفة ذاتية ال يتصور ضدھا ،فال يتصور أن يكون ﷲ حادث ا ً وال أن يك ون فاني ا ً وال أن يك ون ج اھالً،
وال أن يك ون ميت اً ،وال أن يك ون أعم ى ،وال أن يك ون ع اجزاً ،وال أن يك ون أص م ،وال أن يك ون أخ رس فھ ذه
الصفات ال يمكن أن تجامع أضدادھا في الوجود ،ال يمكن أن يوص ف ﷲ -س بحانه وتع الى -بالحي اة والم وت ،وال
بالقدم والح دوث ،وال بالس مع والص مم ،وال بالبص ر والعم ى ،وال ب العلم والجھ ل ،وال ب القوة والعج ز ،وال ب القوة
والضعف وھذا مستحيل.
أما الصفات الفعلية :فيمكن أن تجامع أضدادھا في الوج ود ب اختالف المح ل أو ب اختالف ال زمن ،يق ال :أعط ى ﷲ
فالن ا ً ووض ع فالن اً ،المح ل مختل ف ھ ذا معط ى وھ ذا ممن وع ،أو أعط ى ﷲ فالن ا ً ف ي زم ن ك ذا ومنع ه ف ي ك ذا،
وأعطاه علما ً ومنعه التوفيق ،وأعطاه ماالً ومنعه الصحة .أما أن يقال :علم ﷲ كذا وجھ ل ك ذا فل يس ذل ك بممك ن،
أو قدر على كذا وعجز عن كذا فھذا غير ممكن ،أو أراد كذا وأكره على كذا ،أيضا ً ھذا غير ممكن ،وھكذا الش أن
مع سائر صفات الذات.
ويقال أيضا ً في التفريق ب ين الص فات الذاتي ة والص فات الفعلي ة ب أن الص فات الذاتي ة ھ ي الت ي يتص ف بھ ا ﷲ ف ي
األزل ،فھو  -سبحانه وتعالى  -متصف دائما ً بالصفات الذاتية ويتصف بالصفات الفعلية.24
بخاف أن اإلباضية تلتقي مع األشاعرة والماتريدية من حيث نظرتھا إلى ص فات ال ذات والفع ل ول م تختل ف
وليس
ٍ
مع ما ذھبا إليه في ھذا الصدد.
فاألشعري أثب ت الص فات اإللھي ة  -وھ ي العل م والق درة واإلرادة والحي اة والك الم والس مع والبص ر  -أزلي ة قائم ة
بذات ﷲ .كما نفى عن ﷲ مشابھة المخلوقات ،ووصف الصفات بأنھا قائم ة بال ذات عل ى الوج ه ال ذي ال يق ال في ه
ھو أو ھي غيره أو بعبارة أخرى ليست عين الذات وال غير الذات.25
ولعل ما انتھت إليه األشاعرة من أن الصفات أحوال للذات يجعلنا نطرح التساؤالت حول ھ ذا المش كل :ھ ل تنح و
اإلباض ية منح ى األش اعرة أو أنھ ا إل ى المعتزل ة تمي ل؟ خاص ة أن م ن المعل وم أن اإلباض ية كان ت حريص ة أش د
الحرص عل ى معالج ة قض ية التنزي ه لأللوھي ة ،وس نعرض لھ ذا فيم ا بع د – كموقفھ ا م ن رؤي ة ﷲ وغيرھ ا م ن
قضايا كلھا تصب تقريبا ً في قضية التنزيه.
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تذھب اإلباضية إلى القول بأن الصفات عين الذات بخالف ما ذھ ب إلي ه األش اعرة م ن أن الص فات أح وال لل ذات
فيقول الشيخ نور الدين السالمي:
ال غيرھا دلت بذلك آياته
صفات لذاته ھي ذاته
ويؤكد على ھذا المعنى بقوله :إن صفاته تعالى الذاتية عين ذاته ،أي مدلول ص فاته الذاتي ة العلي ة ل يس غي ره -ع ز
و جل -ألنھا لو كانت غيره للزم إما أن تكون موجودة قبله ،وھو باطل؛ الستلزامه أن تكون ذاته تعالى قبل وج ود
تلك الصفات غير متصفة بالكماالت فيل زم اتص افھا ب النقص ،وإم ا أن تك ون مقارن ة ل ه ف ي الوج ود ،وھ و باط ل؛
الستلزامه تعدد القدماء.26
ً
ويفند الشيخ نور الدين السالمي كون الص فات غي ر ال ذات ،في رى أن ه يل زم ع ن ذل ك أن يك ون ال رب محتاج ا إل ى
غي ره ناقص ا ً م ن دون ه  -تع الى ﷲ ع ن ذل ك  -يق ول :وم ا قررن اه ھ و ﻣــﺬﻫﺒﻨﺎ وﻣــﺬﻫﺐ المعتزل ة والش يعة ،وذھب ت
معان حقيقية قائمة بذاته زائدة عليھا.27
األشعرية إلى أن صفات ﷲ تعالى ھي
ٍ
من جانب آخر يذھب الشيخ نور الدين السالمي إلى أن الخطأ في ھذا المشكل ما وقع فيه القدماء من قي اس الغائ ب
على الشاھد ،وذلك أنھم قالوا :إن العلية والشرطية والحد ال تختلف في الشاھد والغائب ،بل ھي فيھما سواء.28
ان اعتباري ة وحس ب ،وھ و أن لك ل واح د م ن ح ي
وعلى ھذا يمكنن ا الق ول :إن الص فات عن د اإلباض ية مج رد مع ٍ
وقدير وحليم إلى آخرھا مدلوالً تدل عليه ،وھو الذات العلية ،ومعن ى يفھ م منھ ا وھ و معن ى الحي اة والق درة والعل م
إلى آخرھا ،فذلك المدلول ھو عين الذات ،وھذا المفھوم ھو أمور اعتبارية؛ أي يعتب ر بھ ا نف ي أض دادھا ،ف المراد
من اتصافه تعالى بالحياة نفي الموت عنه تعالى ومن اتصافه بالقدرة نف ي العج ز عن ه تع الى ،وم ن اتص افه ب العلم
نفي الجھل عنه تعالى ،ومن اتصافه باإلرادة نفي اإلكراه عنه تعالى ،ومن اتصافه بالسمع نفي الصمم عنه تع الى،
ومن اتصافه بالبصر نفي العمى عنه تعالى فال إشكال ،وما ذھبت إلية اإلباضية ال يعني التعطي ل للص فات؛ وذل ك
أن اإلباضية لم ينفوا الص فات ولك نھم أثبتوھ ا بم ا يتناس ب م ع عقي دة التنزي ه عن دھم ،خوف ا ً م ن الوق وع ف ي مغب ة
التجسيم سبحانه.29
وبع د الح ديث ع ن وح دة ال ذات والص فات ،يجرن ا الح ديث إل ى ط رح الص فات الخبري ة ،وھ ل اإلباض ية طبق ت
منھجھا في تأويل الصفات الخبرية ،وھذا ما سنشير إليه في السطور القادمة ،وقبل أن ننتقل إلى الص فات الخبري ة
يج در بن ا أن نش ير إل ى ص فة ك ان لإلباض ية فيھ ا رأي واجتھ اد وھ ي ص فة )الك الم( الت ي طالم ا اختلف ت حولھ ا
المدارس الكالمية.
 -4صفة الكالم :من المشكالت التي شغلت دوائر علم الكالم ،ودار السجال حولھا ،والمشكل ف ي ص فة الك الم ھ و
عدم التفرقة بين الكالم النفسي والكالم اللفظي المحدث المؤلف من الح روف واألص وات ،ويب دو أن األش عري ق د
نجح في التمييز بينھا.
ولقد ذھبت الماتريدية المذھب نفسه وفرقوا بين الك الم النفس ي وك الم ﷲ المؤل ف م ن ح روف مرتب ة متعاقب ة ف ي
الوجود ،وكل ما ھو كذلك فھو حادث ،فكالم ﷲ حادث.
ولم تكن اإلباضية بمنأى عن ھذا األمر؛ فق د بس ط علماؤھ ا آراءھ م ف ي ھ ذه القض يةورأوا  -وعل ى رأس ھم اإلم ام
السالمي  -أن الكالم صفة –تعالى ،-وأنھا تكون من الصفات الذاتية الواجبة باعتبار ويراد بھا نفي الخرس عنه
تعالى ،وتكون من صفات الفعل الجائزة باعتبار آخر في حقه ويراد بھا خلق الكالم وإيجاده.
وعلى ھذا األساس يك ون الق رآن ك الم ﷲ وفع ال م ن أفعال ه تع الى ويك ون م ن قبي ل الممك ن ال ذي يحتم ل الوج ود
والعدم لذاته ،وھو المسمى بالجائز العقلي ،وھو كغيره من المخلوق ات الت ي يج ﱢوز العق ل وجودھ ا وع دمھا ،يق ول
اإلم ام الس المي) :وذل ك ال ذي يج وز ف ي العق ول وج وده وعدم ه ھ و كالمخلوق ات جميعھ ا ،وك القرآن والت وراة
واإلنجي ل والزب ور ونحوھ ا ،وك داري الج زاء ف ي اآلخ رة ،وھ ذه كلھ ا حادث ة ال يج وز أن يق ال بق دم ش يء منھ ا.
والدليل على أنھا من الممكن وجودھا وعدمھا أو على أنھا حادثة تنقّلھ ا م ن حال ة إل ى حال ة أخ رى ،كتنق ل الق رآن
من اللوح إلى سماء الدنيا ،ومنھا إلى نبينا -عليه الص الة والس الم ،-ومن ه إل ى ص دور ال ذين أوت وا العل م }بَ لْ ھُ َو
قُرْ ٌ
وظ{)البروج.(22-21:
ح َمحْ فُ ٍ
آن َم ِجي ٌد ،فِي لَوْ ٍ
ويذھب الشيخ تبغورين الملشوطي إلى أن القرآن ھو كالم ﷲ محدث مخلوق دال على خالقه و ُموج ده أو عل ى ح د
قوله :إن القرآن كما وصفه ﷲ بأن ه مجع ول ومن زول ومح دث ومخل وق ,ومعن ى الجع ل م ن ﷲ والخل ق والح دث
واح د ،وأجمع وا أن ه بي ان وك الم ومس موع ومفھ وم لق ول ﷲ} :فَ أ َ ِجرْ هُ َحتﱠ ى يَ ْس َم َع َك ال َم ﱠ
ﷲِ{)التوب ة  ،(6وق ول
المسلمين من الجن} :إِنﱠا َس ِم ْعنَا ِكتَابا ً أُ ْن ِز َل ِم ْن بَ ْع ِد ُمو َسى{)األحقاف (30:وق ولھم }إِنﱠ ا َس ِم ْعنَا قُرْ آن ا ً َع َجب ا ،يَ ْھ ِدي
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ئ ْالقُرْ ُ
صتُوا لَ َعلﱠ ُك ْم تُرْ َح ُم ونَ {األعراف (204:وق ال:
إِلَى الرﱡ ْش ِد ً{)الجـن (2-1:وقالَ } :وإِ َذا قُ ِر َ
آن فَا ْستَ ِمعُوا لَهُ َوأَ ْن ِ
ُول َك ِر ٍيم{)الحاقة.30(40:
}لَقَوْ ُل َرس ٍ
ولقد ناقش سماحة الشيخ الخليلي ھذه القضية مناقشة مستفيضة ،وانتھ ى إل ى أن الق رآن ح ادث مخل وق ،ك ائن بع د
أن لم يكن ،كما أن القول بقدمه يفتح الباب على مصراعيه لمن يقول بج واز تع دد الق دماء حت ى يفض ي األم ر إل ى
القول بقدم العالم.31
ومن ثم نجد أن اإلباضية دفعت ش بھة الق دم ع ن ك الم ﷲ باألدل ة النقلي ة ،ول م تقل د غيرھ ا م ن الم ذاھب الكالمي ة،
وھذا كان متوقعا من اإلباضية التي جعلت قضية القضايا تنزيه األلوھية عن الشبيه والشريك.
 -5تأويل الصفات الخبرية:
ً
ومن منطق التنزيه عند اإلباضية كمقصد أساسي في مذھبھم ،ذھبت أيضا إلى تبني التأوي ل لح ل مش كلة الص فات
الخبري ة الت ي ربم ا ت وحي بالتجس يم وغي ره م ن ص فات مش بھه ،وم ن ھن ا تق وم فلس فة اإلباض ية ف ي تفس ير آي ات
الصفات على تأويل كل ما من شأنه أن يوھم التش بيه م ن متش ابه الق رآن والس نة المطھ رة ،بم ا يتناس ب م ع س ياق
صي ُر{)الشورى.(11:
النص وينسجم مع قوله – تعالى} :-لَي َ
ْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع ْالبَ ِ
ال سيما أن اللغة محتملة لذلك التأويل ومستوعبة لذلك التفسير؛ فا تعالى خاطب الع رب بلغ تھم ،ولغ تھم كم ا ھ و
معروف  -فيھا الحقيقة وفيھا المجاز بل إن اللغة في كثير من األحيان تفضي إل ى جمل ة إش كاالت يق ع في ه المفس ر
الل َو ْاإل ْك َر ِام{)ال رحمن (27:فالب د م ن اللج وء إل ى المج از ف ي وج ه
كقول ه –تع الىَ } :-ويَ ْبقَ ى َوجْ هُ َربﱢ َ
ك ُذو ْال َج ِ
لقبول أن الوجه بمعنى الذات ،فوجه ﷲ أي ذات ﷲ ،وإال كان التفسير الحرفي مشكال كما اليخفى.32
ويج در بن ا أن نق ف عل ى معالج ة اإلباض ية ل بعض الص فات الجبري ة األخ رى؛ إذ إن ذل ك يس اعدنا ف ي توض يح
الصورة أكثر.
ويطرح الشيخ المحروقي لقضية التأويل في كتاب ه )ال دالئل عل ى الل وازم والوس ائل( مبين ا خط ورة القض ية والب د
من تأويل النص الديني التأوي ل الص حيح بقول ه :فاح ذر أن تغت ر بق ول المت أولين فيھ ا عل ى غي ر تأويلھ ا ،أو تغت ر
بلف ظ ظ اھر اآلي ات بغي ر معرف ة حقيق ة اللغ ة فيھ ا .واعل م أن معن ى ق ول ﷲ –تع الىَ } :-ويُ َح ﱢذ ُر ُك ُم ﱠ
ﷲُ نَ ْف َس هُ{)آل
عمران (28:يريد عقوبته؛ ألنه ليس له نفس كنفس المخلوقين ،ومعنى الروح األمين من قوله –تع الى} :-نَ َز َل بِ ِه
ال رﱡ و ُح ْاألَ ِم ُ
ين{)الش عراء (193:يعن ي ب ه جبري ل -علي ه الس الم -وﷲ أعل م .ومعن ى قول ه ف ي ص فة س فينة ن وح:
}تَجْ ِري بِأ َ ْعيُنِنَا{)القمر (14:أي بحفظنا وعلمنا حيث ال يخفى علينا .وقولهَ } :ولِتُصْ نَ َع َعلَى َع ْينِي{)طـه (39 :أي
بحفظ ي وعلم ي ،وأم ا قول ه –تع الىُ } :-ك لﱡ َش ْي ٍء ھَالِ ٌ
ك إِ ﱠال َوجْ ھَ هُ{ )القص ص (88:المعن ى إال ھ و ال أن ه يھل ك
س ائرة ويبق ى وجھ ه ﷲ تع الى ع ن ذل ك ،وأم ا قول ه –تع الى} :-فَ ثَ ﱠم َوجْ هُ ﱠ
ﷲِ{)البق رة (115:المعن ى :فھن اك ﷲ،
ك{)الرحمن (27:أي :ذلك بمعنى العلم.33
} َويَ ْبقَى َوجْ هُ َربﱢ َ
ومنھج اإلمام السالمي ال يختلف عن نھج الشيخ المحروقي في معالجة الصفات الخبرية ،بل ھما يمثالن اإلباض ية
بصفة عامة خاص ة ف ي الص فات الخبري ة ،وفيم ا ي دل ظ اھره عل ى التجس يم ف ي ص فات ﷲ –تع الى -ال واردة ف ي
الكتاب والسنة واضح غاية الوضوح أن ھذا الم نھج يعتم د عل ى س ياق ال نص وعل ى م ا ف ي اللغ ة م ن المج ازات
واالستعارات ،تنزيھ ا –تع الى -وحرص ا ً عل ى س المة اآلي ات القرآني ة واألحادي ث النبوي ة م ن التناقض ات الت ي
يتعالى عنھا كالم ﷲ وكالم رس ول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم ،-وحم الً لك الم ﷲ عل ى م ا تقتض يه قواع د اللس ان
العربي المبين الذي شرفه ﷲ بجعله لسان كتابه ولسان نبيه محمد –صلى ﷲ عليه وسلم.34-
يوضح الشيخ السالمي منھجه بقوله) :وحاصل المقام أن صفات ﷲ ال تق اس بص فات المخل وق ،وال يمك ن التعبي ر
عن صفاته تعالى إال باأللفاظ المعروفة عند الناس ،فعبر عنھا باأللفاظ المعروفة ،فم ا ك ان حقيق ة ثب ت حقيق ة وم ا
كان من المجاز ثبت مجازا ،وصحة التجوز العالقة المعھودة في حق غير ﷲ تعالى ،وبالجملة فال يتوقف التج وز
في األلفاظ على وجود مفھومھا ،بل إذا صح المجاز في موضوع العالقة صح في غير ذلك الموضع لتل ك العالق ة
ما لم يمنعه مانع وﷲ أعلم.35
ويجدر بنا أن نشير إلى بع ض معالجات ه ل بعض الص فات الخبري ة لتطبي ق منھج ه بقول ه :الي د ال واردة ف ي قول ه –
تعالى} :-يَ ُد ﱠ
ي{)ص (75:وف ي قول هِ } :م ﱠم ا َع ِملَ ْ
ق أَ ْي ِدي ِھ ْم{)الفتح (10:وف ي قول ه} :لِ َم ا َخلَ ْق ُ
ت بِيَ َد ﱠ
ت أَ ْي ِدينَا
ﷲِ فَوْ َ
أَ ْن َعاما ً{)يّـس (71:ونحوھا من اآليات ھي بمعنى الق درة ال بمعن ى الجارح ة فإنھ ا إن كان ت ھ ي حقيق ة الي د فحم ل
اآليات عليھا محال؛ لما يلزم من تشبيه ،وقد عرفت بطالنه .36وواضح أنه متأثر بنقد قي اس الغائ ب عل ى الش اھد
لكن بجانب تطبيقه للتأويل.
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أعتق د أن اإلباض ية ق د تابع ت الف رق الكالمي ة م ن المعتزل ة واألش اعرة والماتريدي ة بخص وص تأوي ل الص فات
الخبرية ،بل حتى الظاھرية  -مذھب ابن حزم  -وھو َم ْن ھو في تمسكه بالنصوص والوقوف عند ظواھرھا ،عن د
معالجته للصفات الخبرية لم يجد بداً من اللجوء إلى التأويل؛ لتنزيه الذات اإللھية عن التجسيم والمشابھة.37
وبعد الحديث عن الصفات الخبرية عند اإلباضية يمھد للحديث ع ن تنزي ه األلوھي ة وم ا يتبعھ ا م ن قض ايا كرؤي ة
ﷲ في اآلخرة التي ھي قضية القضايا عند اإلباضية.
رابعا ً :تنزيه األلوھية
 -1تؤك د اإلباض ية عل ى تنزي ه األلوھي ة ع ن ك ل ص فات ال نقص والتش بيه ،ب ل اتخ ذت اإلباض ية األص ل األول
لمذھبھم فيما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى تنزيھه تع الى ع ن مش ابھة الخل ق؛ اس تنادا إل ى اآلي ات المحكم ات م ن
كت اب ﷲ –تع الى -وم ا ورد ف ي الق رآن الك ريم مم ا ي وھم التش بيه فإن ه يج ب اإليم ان ب ه أن ه م ن عن د ﷲ ،وتُ أول
اآليات الموھمة للتشبيه بما يقتضيه المعنى من السياق لتأويل االستواء باالستيالء واليد بالقدرة وغير ذلك.38
ومن ھنا يجب معرفة التوحيد بأنه إفراد ﷲ عن الخلق وأفع الھم وص فاتھم ،ول و تش ابه معھ م ف ي أق ل القلي ل ل دخل
عليه العجز واحتاج إلى ما احتاجوا إليه.39
وتبرھن اإلباضية بالبراھين المختلفة على تنزيه األلوھية منھ ا :البرھن ة عل ى تنزيھ ه تع الى ع ن ص فات األجس ام
وھي من الصفات المستحيلة.
إن من صفات األجسام الالزم ة لھ ا المك ان وھ و عل ى ﷲ تع الى مس تحيل؛ ألن ه ل و ك ان ف ي مك ان لل زم أن يك ون
المكان أقوى منه؛ ألنه حامل له ،والالزم باطل فكذا الملزوم ،ومن صفاتھا :مش ابھة غيرھ ا لھ ا وھ ي ف ي ح ق ﷲ
تع الى مح ال؛ ألن ه ل و ش ابھه غي ره ف ي ش يء أو ش ابھه غي ره للزم ه م ا يل زم المش ابه م ن االحتي اج إل ى المك ان
والزمان ومن األعراض الطارئة عليه ،والالزم باطل والملزوم مثله.40
وإذا كنا ننفي عن ﷲ تعالى المكان كما نتج عق ال ،فإنن ا ننف ي عن ه أيض ا ً بالبرھ ان القاض ي الزم ان؛ ألن ﷲ خ الق
لكل شيء ،والمكان والزمان م ن مخلوقات ه ،فل و ك ان يحوي ه المك ان وي أتي علي ه الزم ان الحت اج قب ل خلقھم ا إل ى
مكان وزمان فال بد إما أن يكونا قد ُوجدا قبله فيلزمه حدوثه مع تبعضه وتناھيه ،فيكون الخالق غيره ،أو يكون ا ق د
وجدا بعده فيكون محتاجا إلى حادث قد خلقه بنفسه ,ومن كان ك ذلك فل يس بإل ه ،وإم ا أن يكون ا ق ديمين مع ه فيل زم
تعدد القدماء ،وھذا باطل.
وكذلك يدعم ھذه البراھين اإلمام السالمي بشعره:
يحويه جل ال وال زمان41
سبحانه ليس له مكان
ھكذا تعير اإلباضية جل عنايتھا لتنزيه األلوھية عن مشابھة المخلوقات ،كيف ال وھذه القض ية ھ ي األص ل األول
لمذھبھم كما أشرنا؟!! ،ولعل موقف اإلباض ية ي ذكرنا بموق ف اب ن رش د م ن األش اعرة وخاص ة التنزي ه ،42ح ين
فرق بين خطاب العامة والخاصة ،ويبدو أن اإلباضية كانت منتبھة لخط ورة المش كل ،وم ن ث م ك ان م وقفھم يتس م
بالحسم في قضية التنزيه.
 -2رؤية ﷲ
قض ية رؤي ة ﷲ م ن القض ايا الش ائكة عن د علم اء الك الم م ا ب ين مثب ت للرؤي ة ف ي ال دنيا واآلخ رة كاألش اعرة
اف كالمعتزل ة واإلباض ية ،وك ل فرق ة تح اول أن ت دعم وجھ ة نظرھ ا ب الحجج
والماتريدي ة والظاھري ة وم ا ب ين ن ٍ
العقلية والنظرية ،وحسبنا في ھذا المقام أن نجلي الحقيقة حول موقف اإلباضية وحقيقة مذھبھم في ھذا الموض وع
.
فلو نظرنا إلى موقف السلف وإجابتھم عن التساؤل:
ھل رأى النبي ربه في الدنيا ؟
يذھب ابن خزيمه إلى أن الصحابة قد اختلفوا في اإلجابة عن ھ ذا الس ؤال ،فبعض ھم  -ك ابن عب اس  -أثب ت رؤي ة
الرسول –صلى ﷲ عليه وسلم -تعالى ليلة أسري به ،وبعضھم  -ك أبي ذر -ل م يقط ع ف ي المس ألة ب رأي حاس م،
وبعضھم  -كعائشة  -نفت ذلك ،ويش ير اب ن أب ي الع ز إل ى اخ تالف الص حابة ف ي رؤي ة الرس ول –ص لى ﷲ علي ه
ب ْالفُ ؤَا ُد َم ا َرأَى
وسلم -ربه بعيني رأسه ،ثم يقول :والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين ي رأس ه لقول هَ } :م ا َك َذ َ
{)النجم (11:أي المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليھا.43
من جھة أخرى :يذھب ابن أبي العز إلى أن رؤية ﷲ يوم القيامة حق ألھل الجنة بغير إحاطة وال كيفي ة كم ا نط ق
بذلك كت اب ربن ا وم ا ج اء ف ي ذل ك م ن األحادي ث الص حيحة ،وق د ق ال بثب وت الرؤي ة الص حابة والت ابعون وأئم ة
اإلس الم وأھ ل الح ديث وس ائر طوائ ف أھ ل الك الم المنس وبين إل ى الس نة والجماع ة والمخ الفون لھ م ف ي الرؤي ة:
الجھمية والمعتزلة ومن تبعھم من الخوارج واإلمامية والزيدية واإلباضية.44
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إ ًذا المشكلة كما أشرنا خالفية منذ السلف وھي من الظني ات ،وك ل فري ق ل ه أدلت ه وم ن ث م فالمس ألة ل م يُقط ع فيھ ا
برأي ،يقف الشيخ نور الدين السالمي موقفا ً نقديا ً مما ذھبت إليه األشاعرة مفنداً دعاواھا في ھ ذا الموض وع؛ لك ي
ينتقل من النقد إلى البناء ،وحسبنا أن نش ير إل ى رده عل ى حج ج األش اعرة فيق ول :ق د اس تدلوا عل ى ج واز الرؤي ة
ـﻚ{ ووج ه اس تداللھم بھ ا عل ى
بالظواھر الس معية بأش ياء منھ ا قول ه تع الى حكاي ةً ع ن الكل يم } َر ﱢ
ب أَ ِرﻧِـﻲ أَﻧْﻈُ ْـﺮ إِﻟَْﻴ َ
الجواز قالوا :لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة ما سألھا الكليم علي ه الس الم؛ ألن س ؤاله إياھ ا إم ا أن يك ون ناش ئا ً ع ن
جھل باستحالتھا أو عن معرفة باستحالتھا :واألول مح ال؛ ألن م ن ك ان ج اھالً بم ا يج وز عل ى رب ه وم ا يس تحيل
عليه ال يصلح أن يكون نبيا ً كليما ً .والثاني أيضا ً يستحيل كذلك؛ ألنه إن عرف أنھا مستحيلة فطلبُ ما ھو مس تحيل
في حق مثل الكليم معصية ،ويجي ب الش يخ الس المي عل ى ھ ذه الحج ة بقول ه :قلن ا س ألھا وھ و يعل م باس تحالتھا وال
يلزم بسؤاله إياھا طلب ما ھو مستحيل ،نعم يلزم ذلك أن ل و أراد وقوعھ ا لكن ه ل م يُ رد ،وإنم ا س ألھا ليس مع قوم ه
الجواب باستحالتھا.45
ويحلل الشيخ السالمي ھذه الحجة بصورة أكثر وضوحا ً تدل على علو كعبه في تحليل الدليل النقل ي فيق ول :إم ا أن
يكون أولئك القوم م ؤمنين فيكف يھم إخب ار موس ى باس تحالتھا ،وإم ا أن يكون وا ك افرين ف ال يص دقونه ،ثاني ا ً :أعن ي
حيث إنه ينقل إليھم أنه تع الى أج اب باس تحالتھا كم ا أنھ م ل م يص دقوه ح ين أخب رھم ب ذلك ،وي رد الش يخ عل ى ھ ذا
ك َحتﱠ ى نَ َرى ﱠ
التفنيد بقوله :قلنا ليس القوم بمؤمنين وأي
ﷲَ َج ْھ َرةً{)البق رة(55:
إيمان لمن قال لنبي ه} :لَ ْن نُ ْؤ ِمنَ لَ َ
ٍ
وال يلزم من عدم تصديقھم إياه في إخباره باستحالتھا ع دم تص ديقه بإخب ارھم أن ﷲ أجاب ه باس تحالتھا م ع احتم ال
أن يظھ ر ل ه آي ة م ن الج واب الث اني ،كان دكاك الجب ل م ثال ،وأيض ا ً ف الكليم ق د اخت ار م نھم س بعين رج الً ل ذلك
الميق ات ،وكلھ م ق د س معوا ل ن تران ي ،فإخب ار الس بعين أق وى ف ي ظ ن الق وم م ن إخب اره بنفس ه ،وأيض ا ً فأولئ ك
السبعون ھم الذين سألوا موسى الرؤية حين س معوا الك الم ،فقاس وا ص حة الرؤي ة عل ى وق وع الك الم قياس ا ً فاس داً
فأخ ذتھم الص اعقة ،ومم ا ي دل عل ى أن موس ى س ألھا لقوم ه قول ه –تع الى -حكاي ة ع ن موس ى} :أَتُ ْھلِ ُكنَ ا بِ َم ا فَ َع َل
ك فَقَ الُوا أَ ِرنَ ا ﱠ
ال ﱡس فَھَا ُء ِمنﱠ ا{)األعراف (155 :وقول ه –تع الى} :-فَقَ ْد َس أَلُوا ُمو َس ى أَ ْكبَ َر ِم ْن َذلِ َ
ﷲَ
ك َحتﱠ ى نَ َرى ﱠ
ص ا ِعقَةُ
ﷲَ َج ْھ َرةً فَأ َ َخ َذ ْت ُك ُم ال ﱠ
َج ْھ َرةً{)النساء (153:وقول ه –تع الىَ } :-وإِ ْذ قُ ْل تُ ْم يَ ا ُمو َس ى لَ ْن نُ ْؤ ِمنَ لَ َ
َوأَ ْنتُ ْم تَ ْنظُرُونَ {)البقرة (55:فلو كان موسى -عليه السالم -سأل ما سألوا ل ُوبّخ كما وبخوا وھلك كما ھلكوا.46
أظننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على قوة حجة وتفنيد اإلمام الس المي لحج ج األش اعرة وم ن س ار عل ى دربھ م م ن
الفرق األخرى.
ويذھب الشيخ السالمي إلى أن تأويل اآليات القرآنية ق د خ رج ع ن مدلول ه الص حيح فيتوق ف عن د} :عل ى األرائ ك
ينظرون{)سورة المطففين آية (22:يقول :ال داللة في اآلية على رؤية ﷲ لع دم ذك ر المنظ ور فيفس ر ب النظر إل ى
ـﺖ ﺛَـ ﱠﻢ رأَﻳـ َ ِ
ﻴﻤــﺎ َوُﻣ ْﻠ ًﻜــﺎ
م ا أع د ﷲ لھ م م ن الث واب ف ي مس تقر رحمت ه ،كم ا أرش د قول ه –تع الىَ } :-وإِ َذا َرأَﻳْـ َ َ ْ
ـﺖ ﻧَﻌ ً

ِ
ﻴﺮا{)سورة اإلنسان :آية رقم .(20
َﻛﺒ ً

وأما الحديث أنھم رووا ع ن رس ول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم -م ا نص ه« :س ترون ربك م كم ا ت رون القم ر ليل ة
البدر » يرى اإلمام السالمي أن االستدالل على ثبوت الرؤية باطل من وجوه:
 -1أنه خب ر آح اد اختُل ف ف ي وج وب العم ل ب ه فض الً م ن إفادت ه العل م والعقائ د م ن العب ادات العملي ة وق د ص رح
ھؤالء القوم أن خبر اآلحاد ال يثبت به االعتقاد .
 -2أن ھذا الحديث معارض لنص الكتاب ) :ال تدركه األبصار (.
ً
ً
 -3أن فيه تشبيه الرب تعالى بالقمر ليلة البدر فيلزم المستدلين ب ه أن يك ون ربھ م كالب در مس تديرا مني را م ن جھ ة
مخصوصة ،وال خفاء في بطالنه.
 -4ولم ا ك ان الح ديث ف ي تش بيه رؤيت ه تع الى برؤي ة الب در التش بيه المح ض ،ف إن رؤي ة الب در مس تلزمة للجھ ة
والمقابلة ونحوھم ا م ن ل وازم الرؤي ة ،وبن اء عل ى ذل ك فالح ديث إم ا موض وع وھ و الظ اھر ،وإم ا مت أول برؤي ة
ِ
ِ
ﺎﻃ ِ
ـﻞ
ﺎء اﻟ َ
الثواب أو مستقر الرحمة أو نحو ذلك ،فسقط بحمد ﷲ جميع ما تعلقوا به } َوﻗُ ْﻞ َﺟ َ
ـﻞ إ ﱠن اﻟْﺒَﺎﻃ َ
ْﺤ ﱡﻖ َوَزَﻫ َﻖ اﻟْﺒَ ُ

َﻛﺎ َن َزُﻫﻮﻗًﺎ{) سورة اإلسراء :آية رقم .( 81
وفي ھذا الصدد يذھب اإلمام السالمي بقوله:
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دنيا وأخرى احكم بكل حال
ورؤيــة البـــــاري من المحـــــال
والكيف والتبعيض والتحيــزا
ألن من الزمھــــــــا التميـــــزا
فھـذه ومـــا أتى بـــه الســـــور
من جـھـة تــقابل الذي نظـــــر
لن تراني فانتفـى اإلبصـــــــار
من قـول ال تدركه األبصـــــار
واضح أن اإلمام السالمي يلتقي مع المعتزلة في نقده وتفنيده لمثبتي الرؤية.47
ويعلق الشيخ السالمي على قول الشيخ الباجوري في قوله في حواشي الجوھرة :والراجح عن د أكث ر العلم اء أن ه –
صلى ﷲ عليه وسلم -رأى ربه -سبحانه وتعالى -بعيني رأسه وھما في محلھما خالفا ً لمن ق ال ح وال لقلب ه لح ديث
ابن عباس وغيره ،وقد نفت السيدة عائشة -رضي ﷲ عنھ ا -وقوعھ ا ل ه –ص لى ﷲ علي ه وس لم -لك ن يق دم عليھ ا
ابن عباس؛ ألنه مثبت والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي.
ويجيب الشيخ بقوله :ھذه القاعدة ھي معتبرة في الظنيات العمليات ال العلميات االعتقاديات.48
لقد أخلص لھذه القضية علماء اإلباضية في القديم والحديث إخالصا ً ً◌ ال حد له فالشيخ الخليل ي يف رد لھ ا ص فحات
وص فحات ف ي كتاب ه )الح ق ال دامغ( )وتنزي ه ﷲ س بحانه وتع الى( وغيرھم ا م ن مؤلف ات مم ا ي دل عل ى أن ھ ذه
القضية «قضية تنزيه األولوھية» من القضايا الكالمية المحورية في الفكر اإلباضي.
ِ ِ
ﻳﻦ
ويرى الشيخ الخليلي أن البعض قد أول آي القرآن تأويالً يخرجه عن مرماه الحقيقي فمثالً قول ه –تع الى} :-ﻟﻠﱠـﺬ َ

ﺎدةٌ{قد فسروا الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية مستدلين بحديث صھيب عن الش يخين مرفوع ا ً
َﺣﺴﻨُﻮا اﻟْﺤﺴﻨَﻰ وِزﻳ َ
أْ

َ

ُْ

ََ

)إذا دخل أھل الجنة الجنة نادى منا ٍد :إن لكم عند ﷲ موعداً يريد أن ينجزكموه .قالوا :أل م تب يض وجوھن ا وتنجين ا
من النار ،وتدخلنا الجنة؟!! قال :فيكشف الحجاب ،قال فوﷲ ما أعطاھم ﷲ شيئا ً أحب إليھم من النظر إليه( ويعل ق
الشيخ أن لفظة الزيادة مبھمة غير دالة على الرؤية وضعا ً وال استعماالً من قريب وال ومن بعيد.49
وينتھي الشيخ الخليلي إلى رأي يف ض االش تباك  -إن ج از التعبي ر  -ح ول ھ ذا الموض وع فھ و ال ي رفض تجلي ات
النور وإنما الرؤية بالمعنى الحرفي ،وال يرفض أذواق الع ارفين م ن أھ ل ﷲ الخل ص وھ و م ن أق رب اآلراء إل ى
جادة الصواب في حدود ما قرأت في ھذا الباب ،وفي حدود جھد المقل الضعيف ،فرغم كل ما قدمنا م ن ْ
أخ ٍذ ورد
على ھذا الموضوع ،فلن نس تطيع أن نلغ ي أش واق الع ارفين ،وم ذاقات رج ال ﷲ الص الحين ف ي تلق ي الفيوض ات
الرحمانية واألنوار اإللھية حينئذ يت وارى البص ر أم ام البص يرة ويتجل ى الحرم ان أم ام البرھ ان وينمح ي الظ اھر
أمام لغة الباطن الراقية وتبقى لغة اإلشارة وتنمحي من الوجود والشھود لغة العبارة !!
يقول الشيخ :وال ريب أن في الجنة من التجليات الربانية ألصحاب السعادة ما يفوق م ا يك ون ف ي مواق ف القيام ة،
فال غرو إذا عبر أصدق اإلنس والجن ،وأبلغ العرب والعجم بالرؤية ،أو نحوھا من العبارات تقريب ا ً لألفھ ام ،وق د
ك ان –ص لى ﷲ علي ه وس لم -يخاط ب الع رب باللس ان العرب ي الب ين ال ذي نش أوا علي ه ،فعرف وا معاني ة وأدرك وا
مراميه ،فال تعجبوا إذا لم يشكل عليھم ھذا الخطاب.
وإذا كان العبد إن أخلص –تعالى -في ھذه الدار الدنيا  -مع كثافة حج ب طبائعھ ا المادي ة المظلم ة  -تت راءى ل ه
في ذكره ودعائه مشاھد العظمة وينكشف له من آيات الجالل ما يجعله يغيب عن وجوده غارق ا ً ف ي ع الم ش ھوده،
مشغوالً عن نفسه بما يمده به الحق –تعالى -من ألطاف األُنس ،المتراسلة من حظائر القدس ،خصوصا ً في بع ض
األحوال كخلوات العبادة ،وفي األزمان كليالي رمض ان ،وف ي بع ض البق اع ك الحرمين الش ريفين فم ا بال ك بال دار
اآلخرة التي أعدت للمتقين ،حيث ترقى نفوسھم إلى أوج الكمال اإلنساني.
وال ينكر مشاھد األُنس ھذه في ھذه الدار الدنيا إال من حُرم شفافية الروح ،ورقة الشعور والوجدان التي يشعر بھا
العبد وھو ماثل بين يدي ﷲ تعالى ،داعيا ً وذاكراً ،حتى يكون كأنه بأنسه بربه يرى ذاته تعالى بأم عينيه ،من غي ر
أن يتحول تعالى ع ن ص فته الذاتي ة ،وھ ي ع دم إدراك ه باألبص ار ،س مى رس ول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم -ھ ذه
المرتبة باإلحسان ،وذلك في قوله) :اإلحس ان أن تعب د ﷲ كأن ك ت راه ف إن ل م تك ن ت راه فھ و ي راك( ف أي عج ب إذا
حصل للمؤمنين الصادقين في إيمانھم ،المخلصين في عملھم ما ھ و أبل غ م ن ال دار اآلخ رة م ن ذل ك م ن التجلي ات
الجاللية لعقولھم وقلوبھم؟ وأي بدع إن عبر عن ذلك بالرؤية مع ورود مثله في اللسان العربي.50
وبھذا يتضح المراد بالرؤية في األحاديث ،وبه يمكن الجم ع بينھ ا وب ين آي ات التنزي ه الناص ة عل ى منعھ ا ،ومھم ا
يكن من أمر فإن ھذه األحادي ث آحادي ة ،واآلح ادي ال ت نھض ب ه حج ة ف ي األم ور االعتقادي ة؛ ألن االعتق اد ثم رة
اليقين ،واليقين ال يقوم إال على األدلة القطعية المتواترة نق الً النص ية دالل ة بحي ث ال تحتم ل ت أويالً آخ ر والح ديث
اآلحادي ال يتجاوز ثبوت متنه الظن ،فلذلك قال المحققون :إنه يوجب العمل وال يفيد العلم ،وإذا كانت ھ ذه درج ة
9

اآلحادي في الحجية فكيف إذا عورض بالنصوص القطعية من القرآن؟!! ولذلك يحكم بسقوط الروايات الص ريحة
في تشبيه الخالق بالخلق إذا لم يتحمل التأويل؛ الستحالة أن يصدر ذلك عن رسول ﷲ –صلى ﷲ عليه وسلم.51-
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مؤتمر الدراسات القرآنية الثالث في معھد الدراسات الشرقية
النص والتأويل والترجمة

واألفريقية :


سامر رشواني

عقد مرك ز الدراس ات اإلس المية ف ي معھ د الدراس ات الش رقية واألفريقي ة ) (SOASبجامع ة لن دن
م ؤتمره الثال ث المخ تص بالدراس ات القرآني ة م ن  9-7تش رين الث اني )ن وفمبر( 2007م .وھ و م ؤتمر
ح رص رئ يس المرك ز البروفس ور محم د عب د الحل يم عل ى عق ده ك ل س نتين ،بع د إنش ائه الدوري ة
األجنبية األول ى المتخصص ة بالدراس ات القرآني ة )(The Journal of Qur'anic Studies
في 1999م؛ وذلك سعيا ً لرس م ص ورة ش املة ع ن اتجاھ ات البح ث الحالي ة ،ورغب ةً ف ي تث وير النق اش
والجدل حول مختلف جوانب النص القرآني وتأويله.
شارك في ھذا المؤتمر أكثر من ثالثين باحثا ً وتركزت أبحاثه حول ثمانية محاور:
المحور األول :الدراسات الكالمية والعقدية للقرآن :قدمت فيه ثمانية بحوث:
 1ـ ھل يقرر القرآن خلود جھنم؟ دراسة لرأي ابن تيمية :محمد حسان خليل )جامعة إلينوي(.
قد يبدو طرح مسألة خلود جھنم من منظور قرآني غريبا ً ومثيراً للفضول بالنسبة للطالب المبتدئ في
حق ل الدراس ات اإلس المية .فم ن خ الل ق راءة ع دد م ن الكتاب ات التعريفي ة باإلس الم )مث ل :كت اب
إيسبيزتو «اإلسالم :الطريق المستقيم» ،وكتاب فضل الرحمن «األفكار الكبرى في القرآن» ،وكت اب
ب معرف ة
ميشيل سيل «مقاربة القرآن»( ؛ يُلحظ أنھا ال تولي ھ ذه المس ألة أھمي ةً مطلق ا .كم ا أن طال َ
اإلسالم الذي يقرأ الترجمة اإلنكليزية للقرآن سيصل – غالبا  -إلى استنتاج مفاده أن النار أبدية.
والحقيقة أن الجدل بين علماء المسلمين حول أبدية النار قديم الوجود ،فقد ظھ رت النقاش ات الكالمي ة
حول أبدية الجنة والنار منذ بدايات القرن الثاني للھجرة .والفضل يعود إلى الع الم الحنبل ي ،المش ھور
وغير المعروف ،ابن تيمية )ت 728ھ ـ( ف ي بل وغ الج دل ح ول أبدي ة الن ار مس توى غي َر مس بوق م ن
ج وب راھين وردود عل ى
التحري ر .فق د ألھم ت كتابات ه ك الً م ن المؤي دين والمخ الفين وضْ َع حج ٍ
محاوريھم ومخالفيھم في ھذه القضية التي أصبحت فيما بع ُد شائكة حقا ً.
تق دم ھ ذه الورق ة تحل يالً لحج ة اب ن تيمي ة النص ية عل ى ع دم خل ود الن ار ،وعرض ا ً لكيفي ة اس تجابة
العلماء المتأخرين لھا ،مثل :ابن قيم الجوزية ،تقي الدين السبكي ،موالنا محمد علي الالھوري ،ع دد
من متصوفة النقشبندية ،محمد رشيد رضا ،جيمس روبسون ،محمد ناصر الدين األلباني.
كم ا تح اول أن تثب ت أن الب احثين ع ن ال وعي بطي ف الق راءات العلمي ة لل نص اإلس المي ينبغ ي أن
يجتھدوا في تجنب بيان جانب واحد من ھذه المسألة الخالفية بعينه ،حتى ولو كان ھذا الجانب يعكس
ى قد نوقشت قضية االعتقاد بأبدية جھنم.
رأي الجمھور ،فبھذا ندرك إلى أي مد ً
 2ـ المتشابه في منھج التأويل )الھرمنيوطيقا( القرآني :أيمن شحادة )جامعة إدنبره(.
من أجل فھم الموقف التأويلي الشھير «بال كيف» تقترح ھذه الورقة مفھوما خاصا ً ھو «التنزيھي ة»،
وتُبيﱢن أن ھناك خطين متمايزين ومتعارضين من «التنزيھية» :أولھما ش ائع ب ين األش اعرة ،واآلخ ر
ب ين علم اء الك الم الح رفيين .الخ ط األول ي تلخص ف ي فك رة التف ويض والتس ليم ،وھ ي إس تراتيجية

 باحث سوري مقيم في مصر .
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تأويلية متطرفة مرجئة للفھم ،شبيھة باستراتيجية التوافقية النص ية الحرفي ة ،م ن حي ث خروجھ ا ع ن
االتجاه الذي يميل إلى عقلنة القضايا العقدية .أما االتجاه الثاني فيقوم على فك رة اإلثب ات .وم ن خ الل
مقارنة كال االتجاھين والجدل القائم بين علماء الكالم الممثلين لھما ،تضيء ھذه الورقة نق اطَ االلتق اء
واالفتراق بينھما ،وتظھر أسباب تصارع ھذين االتجاھين من «التنزيھية» خالل العصور الوسطى.
 3ـ نحو إنشاء علم كالم قرآني :مفھوم الفطرة كأساس لإليمان با  :م .زايت أوزرفارلي )جامعة
مرمرة(.
ِ
ِ
ﱠ ﱠِ
ـﺎس َﻋﻠَْﻴـ َﻬــﺎ{)ال روم(30 :
مص طلح «الفط رة» مش تق م ن العب ارة القرآني ة }ﻓﻄْـ َـﺮةَ اﻟﻠــﻪ اﻟﺘــﻲ ﻓَﻄَـ َـﺮ اﻟﻨﱠـ َ
والحديث النبوي المش ھور) :ك ل مول ود يول د عل ى الفط رة( ،وتُف ﱠس ر الفط رة بأنھ ا الطبيع ة اإلنس انية
الص افية واألولي ة الت ي جعلھ ا ﷲ ف ي اإلنس ان ليمي زه ع ن س ائر المخلوق ات؛ فھ ي ت رتبط بالص فاء
األصلي للطبيعة اإلنسانية التي يمكن أن تتغير في عدة اتجاھات خالل حياة المرء.
لم يُض ﱢمن المتكلمون دليل الفطرة في براھينھم على وجود ﷲ ،بل ر ﱠكزوا أساسا ً على ال دليل الك وني،
وأشاروا ع َرضا ً إل ى دلي ل النظ ام .ولك ن الق رآن يؤك د عل ى طبيع ة الخَل ق اإلنس اني كأس اس لإليم ان
با  .إن بعض العلماء مستقلي التفكير ،مثل :مطھر ابن طاھر المقدسي ،الغزالي ،ابن تيمية ،ع الجوا
«الفطرة» كدليل على الوجود اإللھي من غير تفصيل كبير .وعلى س بيل المقارن ة ،ف إن ت اريخ الفك ر
المس يحي ش ھد ظھ ور بع ض المتكلم ين المص لحين ،مث ل ج ون ك الفن ،ال ذين برھن وا عل ى الق درة
الداخلي ة للطبيع ة اإلنس انية عل ى إدراك الوج ود اإللھ ي؛ كم ا أن بع ض المفك رين المعاص رين ،مث ل
أتباع االبستمولوجيا اإلصالحية وفيلس وف ال دين ألف ين بالنتينغ ا ،اس تمروا ف ي معالج ة ھ ذا البرھ ان
وأعادوا بناء أفكارھم حول ه .وھ ذه الورق ة تح اول تحلي ل ال نص القرآن ي وتأويالت ه المتص لة بمفھ وم
س النظري ة للدراس ات ف ي عل م الك الم
«الفط رة» ض من الخط اب الكالم ي المق ارن ،مستكش فةً األس َ
القرآني المعاصر.
 4ـ أم ر ﷲ ومعاني ه عن د الحكيم ين األندلس يين :البطلويس ي والبل وي :س لفادور بين ا )جامع ة
مالقة(.
إن المص طلح القرآن ي «أم ر» ُع ّد مث االً ب ارزاً لم ا س مي بوج وه الق رآن ،أي الكلم ات المش تركة أو
متع ددة ال دالالت ف ي الق رآن .إن نظ رة خاطف ة ف ي بع ض مرادف ات كلم ة «أم ر» ف ي اللغ ات غي ر
العربية يقودنا إلى فھم لغوي للمصطلح عندما يتعلق با  .فمصطلح «أم ر ﷲ» يمك ن أن يفھ م عل ى
أن ه إع الم ﷲ/أو بيان ه .لق د أس س علم اء الك الم ف ي العص ور الوس طى جمل ةً م ن المس ائل الكالمي ة
واألخالقية والسياسية استناداً إل ى مفھ وم «أم ر ﷲ» ،ال ذي تط ور كعالم ة عل ى الخط اب التش ريعي
لدولة الموح دين ف ي األن دلس .وھ ذا أح د األس باب الت ي جعل ت الحكم اء األندلس يين ال ذي عاش وا ف ي
الق رن الس ادس للھج رة مھتم ين بھ ذا المص طلح .إن استكش اف كتاب ات حكيم ين :ھم ا اب ن الس يد
البطلويسي )521ھـ( وابن الشيخ البلوي )604ھـ( سيسمح لنا بإدراك األھمية القصوى لھ ذا المص طلح.
وفي ھذا السياق أيضا ً ،تقدم الورق ة تحل يالً لمص طلح «األم ر» ف ي اآلي ة) (154م ن س ورة آل عم ران
كعنصر بالغي إشكالي بالنسبة لمترجمي القرآن.
 5ـ النماذج القرآنية للكمال والطاعة عن د القاض ي النعم ان ف ي كتاب ه )أس اس التأوي ل( :إليزابي ث
إلكساندرين )جامعة مانيتوبا(.
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إن صورة النب ي محم د ـ ص لى ﷲ علي ه وس لم ـ كنم وذج للممارس ة الفردي ة أم ر حتم ي ف ي الت راث
الصوفي لإلسالم .فبالنسبة ل ُكتﱠاب المتصوفة في العصور الوسطى ،ك ان مع راج النب ي يُس تخدم حج ةً
ومثاالً على حقيقة وجود الخبرة الخارقة للف رد )الكرام ة( .ولك ن دراس ات قليل ة عني ت ب المنھج ال ذي
جرى عليه اإلسماعيلية في تأويل النصوص القرآنية المتعلق ة ب المعراج النب وي واس تثمارھا ف ي بن اء
عقيدة رمزية مناظرة له ،وفحواھا :إمكانية بلوغ الفرد للكمال الروحاني وامتالك المعرفة الباطنية.
في ھذه الورقة تحاول الباحثة أن تبين كيف نمذج القاضي النعمان الذي ع اش ف ي الق رن العاش ر ف ي
كتاب ه «أس اس التأوي ل» الكم ا َل الروح ي الك امن للس الك الف رد ف ي مث الين نب ويين :محم د وإب راھيم.
وكتاب «أساس التأويل» ليس إال مثاالً يعكس مناھج التأويل القرآني عن د اإلس ماعيلية الفاطمي ة .كم ا
تبين الورقة التعددية الوظيفية للتأويل بالنسبة للسالكين ،باعتباره جمل ة م ن المن اھج التفس يرية القابل ة
للتطبيق على الق رآن ،وعل ى قص ص األنبي اء ،والممارس ات الطقوس ية ،وأيض ا ً عل ى أنم اط المعرف ة
الباطنية والظاھرية.
ب َﻣــﺜَﻼ{ :ص ور اآلخ رة ف ي الق رآن ورموزھ ا ،ق راءة ف ي
 6ـ }إِ ﱠن اﻟﻠﱠــﻪَ ﻻ ﻳَ ْﺴــﺘَ ْﺤﻴِﻲ أَ ْن ﻳَ ْ
ﻀ ـ ِﺮ َ
المسلﱠمات الكالمية :سبستيان غونتر )جامعة تورونتو(.
إن البعث الجسدي بعد الموت ،وي وم الحس اب ،ووج ود الجن ة والن ار ،ھ ذه كلھ ا ع والم مادي ة حقيقي ة
تش كل أفك اراً رئيس ة ف ي الخط اب العق دي للق رآن .إن التح ذيرات الترھيبي ة م ن ي وم الحس اب )م ع
العالمات السابقة والمصاحبة لذاك الحدث( والوعد الصريح بالحياة بعد الموت والخالص ھ ي أفك ار
مركزي ة ف ي االحتج اج القرآن ي عل ى وح دة ﷲ وعظمت ه .وق د أثم رت ھ ذه القض ايا ف ي العص ور
الوسطى أدب ا ً أخروي ا ثري اً؛ ع رض م ن خالل ه العلم اء المس لمون ھ ذه األفك ار القرآني ة وخلطوھ ا –
أحيانا  -بأفكار مستقاة من ثقافات أخرى ذات مكانة في العالم المتوسطي القديم.
وقد ُك ﱢرست ھذه الورقة لدراسة الصور والرموز والنماذج المعرفية الكامنة في التصور القرآني ليوم
الحساب والجنة والنار .أوالً :تبحث في مدى ص لة األوص اف القرآني ة الت ي يغل ب عليھ ا التص ويرية
والحيوي ة ـ برمزيتھ ا العالي ة ـ بالمب ادئ العقدي ة األساس ية للعقي دة اإلس المية األرثوذكس ية وتأثيرھ ا
عليھ ا .ثاني ا ً :يكش ف الفح ص ال دقيق للغ ة الق رآن أن التش بيھات والمج ازات والص ور البالغي ة ف ي
األوصاف القرآنية لآلخرة ھي أدوات فعالة في:
أ .خل ق مقارن ة ب ين أم رين مختلف ين ج داً كھ ذا الع الم والع الم اآلخ ر .ب .االتص ال بمج ال ل يس ف ي
مق دور البش ر الوص ول إلي ه عب ر المعرف ة التجريبي ة أو المالحظ ة المباش رة .ج .تجس يد النت ائج
والعواقب التي ستترتب على أفعال اإلنسان في اآلخرة.
إذن ،فاللغة التصويرية في ھذه النصوص لم تُستخدم ألغراض أس لوبية وجمالي ة ف ي معالج ة العقي دة
الالھوتية ،ولكن لتؤدي ھدفا ً وعظيا ً واضحا ً كذلك.
أخي را ،تب ين الورق ة وج وه اس تعمال الكتاب ات األخروي ة القروس طية الھام ة للمف اھيم القرآني ة لي وم
الحساب والحياة اآلخرة ،وطريقتھا في دمج أفكار من خارج القرآن )سواء كانت م ن أص ول يھودي ة
مسيحية ،أو مصرية قديمة ،أو يونانية أو زرادشتية( .وترك ز عل ى كتاب ات اب ن حبي ب األندلس ي م ن
القرن التاسع ،والغزالي من القرن الحادي عشر ،ومحمد بن عب د الواح د المقدس ي م ن الثال ث عش ر.
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والخالصة أن الورق ة س تؤكد عل ى أن اإلس الم يش ترك م ع ال ديانات التوحيدي ة األخ رى ف ي الرغب ة
اإلنسانية في كمال الخلق عند العودة إلى الجنة.
 7ـ آراء المس لمين ح ول العن ف الع ائلي :تفس ي ٌر ح ٌ
ديث لآلي ة ) (34م ن س ورة النس اء :غ وران
الرسون )جامعة غوتيبورغ(.
غاية ھ ذه الدراس ة ش رح األدل ة األساس ية الت ي اس تخدمت ف ي الج داالت اإلس المية المعاص رة ح ول
ـﺎل ﻗَـ ﱠﻮ ُاﻣــﻮ َن َﻋﻠَــﻰ
العن ف الع ائلي )خصوص ا م ا يتعل ق بتفس ير اآلي ة  34م ن س ورة النس اء }اﻟ ﱢﺮ َﺟـ ُ
اﻟﻨﱢﺴـ ِ
ـﺎء({..؛ وتحلي ل الطريق ة الت ي أدرك بھ ا المتكلم ون المس لمون  -ص راحةً أو إش ارة  -أن ھن اك
َ
توتراً بين كلمة ﷲ )أي القرآن( وقيم العالم الحديث وأنماطه.
فھ ل التغي رات ف ي الس ياق االجتم اعي الس ائد تش كل س ببا ً للبح ث ع ن ق راءات بديل ة للق رآن؟ ھن اك
طريقة واحدة للجواب عن ھ ذا الس ؤال ،وھ ي أن نحل ل كي ف ت رجم أو فس ر مترجم و الق رآن  -عل ى
اختالفھم  -القرآنَ من النص العربي المرتبط بھذه اآليات .ما الذي يقوله التفسير المفضﱠل حول نظرة
المتكلم ين للق رآن ولإلس الم والم رأة؟ ھ ل يمكنن ا أن نج د ب ين ھ ذه الت أويالت اتجاھ ا ً نح و ت أويالت
المساواة الجنسية الحديثة ،أم أن النماذج المعرفية للعصور الوسطى لم تزل حاكمة؟
طلحي :الش فاعة واالس تغفار وم ا اتص ل بھم ا م ن
 8ـ الش فاعة ف ي الق رآن :تحلي ل س ياقي لمص
ْ
مفاھيم :ألفرد ويلش )جامعة ميشيغان(.
تقرر المقالة العشرون من فقه األخبار الثاني المشتھر ف ي الق رن الراب ع الھج ري« :أن ش فاعة النب ي
حقيق ة .وأن ش فاعته للم ؤمنين ال ذي ارتكب وا ذنوب ا  -حت ى الكب ائر منھ ا ،وال ذين يس تحقون العق اب -
حقيقةٌ مقررة» .لقد قبلت المدارس الكالمي ة الس نية األرثوذكس ية عقي دة الش فاعة ،ولكنھ ا كان ت مث ار
جدل محتدم في القرنين :التاسع والعاشر الميالديين حتى إنھا رُفضت من قبل المعتزلة .لق د أص بحت
الشفاعة مصطلحا مفتاحيا ً في علم الكالم اإلسالمي وفي االعتقاد العام ،ومع ذلك فإن مفھ وم الش فاعة
ـ باعتباره شفاعة األنبياء ألتباعھم يوم الحساب ـ ال يظھر بجالء في القرآن .إن الس ياقات الت ي ظھ ر
فيھا فعل «الشفاعة» واشتقاقات مصدر «شفع» تشير بجالء إلى من يع رفھم الش فعاء عل ى أنھ م آلھ ةٌ
ُعبدوا من قبل المشركين ،أو مالئكةٌ ،أو بتضمن كليھم ا؛ ل ذا فل يس م ن المس تغرب أن يك ون االتج اه
العام لسياقات الشفاعة في القرآن سلبيا ً .بعبارة أخ رى ،إن الق رآن يش دد عل ى أن الش فعاء المنتظَ رين
)اآللھة ،ال ُمس ﱠمين أيضا قرابين ،الوسطاء( لن يكون لھم أي سلطان في ذلك اليوم.
إن فكرة امتالك األنبي اء )الس يما محم د وإب راھيم( لس لطة الش فاعة يج ب أن تفھ م وتفس ر آخ ذاً بع ين
االعتب ار س ياقات «الش فاعة» الت ي ت دل عل ى أنھ ا ل م تس تخدم إال مس بوقة ب أداة الش رط «إال»،
وبالتصاحب م ع فع ل «اس تغفر» .وتحلي ل س ياقات «اس تغفر» )وھ ي أحيان ا س لبية وأخ رى إيجابي ة(
مھ ٌم بقدر أھمية تحليل سياقات الشفاعة م ن أج ل تقري ر م ا يقول ه الق رآن ح ول ھ ذه القض ية المعق دة،
التي تتداخل مع عدد من األفكار القرآنية المھمة.

المحور الثاني :الخط والنحو
ـ علم الداللة التاريخي والتزامن ي :الحق ل ال داللي ل ـ)قوم( ف ي ض وء عل م الدالل ة اإلدراك ي ونظري ة
المجاز المفھومي :توماس ھوفمان )جامعة كوبنھاغن(.
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تض ع ھ ذه الورق ة نفس ھا ف ي س ياق ت راث التحلي ل ال داللي للق رآن ،م ن الجرج اني حت ى إيزوتس و
وزا ﱢم ت ،ولكنھ ا تس عى لجم ع بع ض المب ادئ والنظ رات الالفت ة الجدي دة المكتس بة م ن عل م الدالل ة
اإلدراكي.
يحتل جذر «قوم» مكانة مركزية في العالم الداللي للقرآن .ھ ذا الج ذر يَ ِر ُد بع دة أش كال نحوي ة ،مث ل
أنماط الفعل الخمسة ،فبعضھا الزم )قام( وبعضھا متع ٍد )أقام( ،وبعضھا اسم فاعل)مستقيم( وبعض ھا
صفة )قويم( وبعضھا مصدر )تقويم( وھك ذا .إن ج ذر «قَ َو َم»  -كم ا تُظھ ر األمثل ة  -يس تدعي حق الً
دالليا ً يتراوح بين معاني االستقامة النسبية المشيرة إل ى المواق ف واألوض اع والمس افات المادي ة إل ى
المع اني المج ردة والمجازي ة )غالب ا م ا تك ون أخالقي ة وتنظيمي ة ومعرفي ة( مث ل التركي ب التعب دي:
الصراط المستقيم ،أو دينا قِيَما ً.
م ن خ الل توظي ف نظري ة عل م الدالل ة اإلدراك ي عل ى م ا يُطل ق علي ه أنم اط الص ورة والمج ازات
المفھومية ،يحاول الباحث أن يثبت أن المفاھيم المجازية والمجردة  -مثل :األخالق والنظام والحقيق ة
ارب المادي ة األساس ية المتك ررة ،وأن ھ ذا االرتب اط الحقيق ي ي دعم داللي ة
ق والتج َ
 مرتبط ة باتس ا ٍ«قوم» المقنعة  .ولكن «قوم» ينبغي أن تُربط بدالالتھا الس ياقية والنظي رة )مث ل س ياقات «الطري ق»
و«المع َو ّج»( وم ا تش ترك في ه م ع أض دادھا ،وم ع اللغ ات ذات الص لة )مث ل العبري ة واآلكادي ة
واإلنجليزية والروسية( وأيضا ً بالنصوص الدينية ذات الصلة ،خصوصا التنخ.
ھكذا ،تحاول ھذه الورقة أن تثبت أن التجربة المادي ة األساس ية تق دم مص دراً نافع ا ً للبن اء اإلدراك ي،
الذي يمكن تفصيله دالليا ً ومجازيا ً ضمن بيئة ورؤية للعالم خاصتين.
ـ التناص الشعري :بحث داللي معجمي في جذر «كفر» :غسان المصري)جامعة برلين الحرة(.
إن أحد األعمال المعروفة جدا في علم الداللة القرآني ف ي الق رن العش رين ھ و كت اب ايزوتس و «بني ة
المصطلحات األخالقية في القرآن» .عل ى ال رغم م ن أن كثي راً م ن اس تنتاجاته بحاج ة إل ى مراجع ة،
فإن عمل ايزوتسو نجح في التنبيه إلى حتمية المنھجية الداللي ة القابل ة للتطبي ق ،مھم ا كان ت المقارب ة
التي يتبناھا الباحث .ھ ذه الورق ة تن اقش بش يء م ن التفص يل عم ل إيزوتس و ،الس يما معالجت ه لج ذر
«كفر»  ،مقدم ةً اقتراح ات لتوس يع منھجيت ه .عل ى خ الف ايزوتس و ،المنھجي ة المقترح ة تأخ ذ بع ين
االعتب ار الط ابع التط وري للمف اھيم القرآني ة ،متتبع ة حياتھ ا كم ا تتجل ى ض من الس ور وفيم ا بينھ ا.
وأيضا ،بينما اعتم د ايزوتس و عل ى المفس رين التقلي دين ،ف إن المنھجي ة الحالي ة س تقوم عل ى اس تخدام
منظﱠم للمصادر المعجمية المبكرة في تجريد عناصر الداللة المحورية للجذور المستعملة ف ي الق رآن.
إن النظ رات المس تفادة م ن المع اجم س تمكننا م ن استكش اف االس تخدام القرآن ي الخ اص للغ ة ض من
نصه الخ اص ،وتق ديم لمح ات ع ن رؤي ة الع الم الت ي يؤسﱢس ھا .إن الھ دف المب دئي لھ ذه التجرب ة ھ و
توظي ف المع اجم منھجي ا ً ف ي الدراس ات القرآني ة ،وھ و م ا س يؤدي أيض ا ً إل ى تخفي ف قبض ة الت راث
الكالمي على فھمنا للغة النص المقدس ،وبالتالي فتح األبواب أمام فھم لغوي أصيل للقرآن.
ُ
اختالف مخطوطات :العالقات الداخلي ة واالعتم اد المتب ادل :كريس توفر ميلش يرت
ـ القراءات العشر
)جامعة أكسفورد(.
إن القراءات العشر المعتمدة للقرآن تُنسب إلى ق ّرا ٍء من القرن الث امن وب دايات الق رن التاس ع للم يالد.
وھ ي كم ا قي ل تمثﱢ ل  -إل ى ح د م ا  -الق راءات الش ائعة ف ي مختل ف المراك ز الجغرافي ة .عل ى س بيل
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المثال ،يقرر ابن مجاھد أن قراءة نافع كانت اختياره الشخصي من بين خمس ق راءات مدني ة س ابقة.
بالجملة ،القراءات العشر تتضمن قراءتين من المدينة ،وواحدة من مكة واثنتين م ن البص رة وواح دة
من دمشق وثالثا ً من الكوفة وواحدة من بغداد .ولكن القارئ أبا معشر الطب ري )ت 478ھ ـ( يمي ل ف ي
كتابه «القراءات الثماني» إلى جمع قراءات مختلفة لھذه المراكز الجغرافية.
يقترح الباحث ف ي ھ ذه الورق ة أن نعتب ر الق راءات ناتج ة ع ن اختالف ات مخطوطاتي ة :أي ،أن ننش ئ
شجرة لنرى أيﱠھا يتعلق بأيﱢھا .فإذا وجدنا أن القراءات المديني ة – م ثال  -م رتبط بعض ھا ب بعض أكث ر
من غيرھا في المدن األخ رى؛ س نعلم أن رؤي ة أب ي معش ر الطب ري كان ت ص حيحة .ب ل ربم ا كان ت
ھناك أدلة على النقل من مدينة إلى أخرى .مثال :خلف البغدادي كان ل ه ق راءة خاص ة ،ولكن ه ع رف
قراءة حمزة الكوفي ونافع المدني وعاصم الكوفي .إن ه ح ري باالھتم ام إذن ،أن نتأك د فيم ا إذا كان ت
القراءات من نفس المراكز متفقة مع بعضھا أكثر من القراءات من مراكز أخرى.

المحور الثالث :أعالم القرآن وتشكيلھم فيه :
ـ تشكيل الشخصيات في القرآن :مستنصر مير )جامعة يونغستاون(.
تحاول ھذه الورقة أن تطور مقاربة لدراسة الشخصيات القرآنية .إنھا تثير عدداً من األس ئلة وتح اول
أن تجيب عليھا :ما أھمية الشخصية في الق رآن؟ م ا أنم اط الشخص يات الت ي يق دمھا الق رآن وف ي أي ة
ظ روف يق دمھا؟ م ا التقني ات الموظﱠف ة ف ي الق رآن لرس م ھ ذه الشخص يات؟ كي ف ي رتبط التش خيص
القرآني بالتخييل القرآني؟
ھ ذه الورق ة س تقارن أيض ا التش خيص القرآن ي بالتش خيص الت وراتي اإلنجيل ي ،بحث ا ع ن التش ابھات
واالختالفات بين المقاربات المعتمدة من قِبل كال النصين للشخصية.
ـ النبوة والسلطة واألھلية :لقاء سليمان بملكة سبأ :جمال إلياس )جامعة بنسلفانيا(.
إن لقاء سليمان بملكة سبأ ھو واحدة م ن قص ص األنبي اء المحي رة الم ذكورة ف ي الق رآن .لق د ُس ردت
ھذه القصة بمف ردات مختص رة ج دا ومحكم ة ج دا ،حت ى إن ه كثي راً م ا يخف ى الم تكلم :ھ ل ھ و ﷲ أم
سليمان أم ملك ة س بأ أم ط رف راب ع؟ وھ ذا اإليج از يمك ن أن يُف ﱠس ر بع دد م ن العوام ل .ولك ن بغ ض
النظ ر ع ن األس باب الكامن ة ،ف إن ھ ذا اللق اء ق د اس تحوذ عل ى مخيل ة أوائ ل الكتﱠ اب المس لمين ال ذين
زخرفوا البيان القرآني الموجز بتفاصيل غنية جدا .وقد ركز ھؤالء الكتاب على عناصر مخصوصة
م ن ھ ذا اللق اء ،وتفس يراتھم للح وادث الت ي وقع ت ب ين س ليمان وملك ة س بأ تق دم نظ رة ممتع ة ع ن
اھتمامات بعض العلماء المعروفين في اإلسالم وقيمھم قبل تفكك الخالفة في بغداد.
تحاول ھ ذه الدراس ة  -م ن خ الل دراس ة الع رض القرآن ي كم ا ش رح و ُذيﱢ َل م ن قِبَ ل أھ م الم ؤرخين
والمفسرين )مثل ابن كثير والطبري وفخر الدين الرازي ووھ ب ب ن منب ه والثع البي(  -أن تظھ ر أن
لقاء ملكة سبأ بسليمان كان أحد أھم األحداث المحددﱢة لألفكار اإلسالمية التقليدية عن األھلي ة الجنس ية
)الذكورة واألنوثة( للنبوة وال ُملك ،وعن طبيعة اإللھي.
ـ فرعون في القرآن :آدم سيلفرستاين )جامعة أوكسفورد(.
ترمي ھذه الورقة إلى النظر في الصورة التي قدمھا الق رآن ع ن فرع ون ف ي الس ياق الواس ع للش رق
األدنى .وذلك من خالل ثالثة أسئلة:
ى تدين أوصاف فرعون في القرآن إلى أوصافه الكتابية ؟
1ـ إلى أي مد ً
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2ـ لو افترضنا وجود اختالفات بين الفرع ون القرآن ي والفرع ون الكت ابي ،كي ف يمك ن أن نفس ر ھ ذه
االختالفات ؟
3ـ ما الذي تخبرنا به ھذه االختالفات حول السياقات الثقافية الدينية للقرن السابع الميالدي في جزي رة
العرب؟
ھذه األس ئلة يج اب عنھ ا م ن خ الل االعتم اد عل ى مص ادر ذات نط اق واس ع م ن ال دوائر التوحيدي ة
القديمة والمتأخرة ،باإلضافة إلى التفاسير المبكرة .وتكشف أنه على ال رغم م ن أن الق رآن ك ان عل ى
بال من الفرعون الكتابي )أو يَفترض أنه على بال من المستمعين(؛ ف إن ھن اك طرق ا ب ارزة ُميﱢ ز م ن
ٍ
ُ
بوعي عن الفرعون الكتابي.
الفرعون القرآني
خاللھا
ٍ
ـ نبوة ذي القرنين :كيفن فان بالديل )معھد الدراسات المتطورة ببرنستون(.
لقد كان نولدكه ) (1890أول من أظھر أن قصة ذي القرنين في القرآن إنما تحاكي جزئيا ً نصا ً سريانيا
كت ب ح والي  630ميالدي ة ،ي دعى ف ي البح ث الح ديث أس طورة اإلس كندر )حت ى تتمي ز ع ن قص ة
اإلسكندر البطولية الشھيرة( .إن ھذا النص السرياني ـ كما بَيﱠن ْ
يل م ن قب ُل غيري ت رينين ك ـ
ت بتفص ٍ
جُمع ليقدم الدعم السياسي لھرقل عق ب انتص اره عل ى اإلمبراط ور الساس اني خس رو الث اني ،وليعي د
توجيه العواطف التنبؤي ة ل ذاك ال زمن باتج اه توق ع اإلمبراطوري ة الروماني ة المس يحية العالمي ة الت ي
تسبق نھاية الزمان.
إن إعادة سرد القصة في القرآن يتضمن قبوالً باألسطورة عموما ً ،ولكنھا بعد نزع الدعاية البيزنطي ة
عنھا ،وذلك بالتركيز على توقعات الحروب العظيمة السابقة نھايةَ العالم .تبيﱢن ھذه الورقة:
أوالً :أن نولدك ه ك ان محق ا ً ف ي تأكي ده عل ى العالق ة ب ين النص ين ،ثاني ا :أن تص ور ذي الق رنين نبي ا ً
تعكس اعتقادات المستمعين األوائل للقرآن ،الذين سمعوا باألسطورة فعالً ،ثالثا :أن شرح القصة في
التفاس ير المبك رة يُظھ ر أن بع ض المفس رين ك ان عل ى عل ٍم بتص ور أكث ر اكتم االً ع ن أس طورة
اإلسكندر السريانية ،بينما تع ﱠمد مفسرون آخرون  -رغم وعيھم باألصل  -إخفا َء الربط ب ين النص ين.
والمعارض ة لھوي ة ذي الق رنين العجيب ة ،الت ي
وقد أ ّدى ذلك إلى ظھور عدد من التفس يرات المختلف ة
ِ
استمرت في تراث األساطير المعق د حت ى الي وم ،ولك ن فك رة أن ذي الق رنين ك ان اإلس كندر )متع ذر
تفسيرھا بغير األسطورة( لم تختفي نھائيا.

المحور الرابع :عناصر التناص في القرآن
ـ الحواميم :التناص في السور المكية المتأخرة :إسالم دايه )جامعة برلين الحرة(.
م ن ب ين التس ع والعش رين س ورة المبت دَأة ب الحروف المقطع ة ،س ب ٌع منھ ا يب دأ بحرف ي «ح م» ،وھ ي
السور :غافر ،فصلت ،الشورى ،الزخرف ،الدخان ،الجاثية ،األحقاف ،وسورة الشورى ابتدأت بح م
عسق .ھذه السور ُعرفت في المصادر التراثي ة اإلس المية ب الحواميم .وتثب ت ھ ذه الورق ة أن الق راءة
التناصﱢية المتنبﱢھة للتطور الزماني لھذه السور س وف تع زز الفك رة الت ي ل م ت زل جنيني ة ،حت ى اآلن،
بأن ھذه السور مترابطة.
لقد حظيت فكرة انسجام السورة بعناية جيدة في العصر الحديث ،ولكنھا يجب أن تُوسﱠع حتى تتض من
وجود جملة من السور المنسجمة .إن فكرة الس ور الت ي تش كل ثنائي ات أو ثالثي ات أو رباعي ات ل يس
جديدة كليا؛ فق د ش رح المفس ر الباكس تاني أم ين أحس ن إص الحي )1997-1903م( فك رة ثنائي ات الس ور
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ومجموعاتھا ،واعتبرھ ا مھم ة ومركزي ة ف ي العم ل التفس يري .واقت رح آخ رون تجمي ع الس ور الت ي
تتضمن مثالً ما يدعى «سور الرحمن» ،أي السور التي تح وي تك رارا ملحوظ ا لص فة «ال رحمن»؛
ومن ذلك أيضا مجموعة «المس بﱢحات» ،أي الس ور الت ي تب دأ بفع ل «س بﱠح» ،واش تقاقاتھا مث ل يس بﱢح
ص ية الت ي
وسبﱠح .إن تحديد مجموعات الس ور والعالق ات الظ اھرة بينھ ا إنم ا تق وم عل ى الق راءة التنا ﱢ
تھدف الربط بين االعتبارات البنيوية والتاريخية.
ـ التشريع ووظيفته في نصين قرآنيين :جوزيف لوري )جامعة بنسلفانيا(.
تش رح ھ ذه الورق ة نص ين تش ريعين م ن الق رآن )األنع ام  (153-136و )اإلس راء  (39-22س عيا ً لفھ م
وعي الوص ايا
دورھما في تشكيل البنية الخطابية للقرآن ومحتواه التش ريعي .يعك س ھ ذان النص ان ب
ٍ
العشر الكتابية بطريقة متميزة .فالنص في سورة األنعام يحدد بدقة األنماط الحاكمة للمجتم ع القرآن ي
ف ي عالقت ه بالق انون الكت ابي و )ربم ا( بع ادات المش ركين؛ وخالص ته :أن المجتم ع القرآن ي خاض ع
لع دد أق ﱠل وأكث ر معقولي ة م ن الواجب ات الت ي كان ت مترتب ة عل ى المجتمع ات األخ رى .عل ى خ الف
ال نص ف ي س ورة اإلس راء ،ال ذي يش ير إل ى اس تمرار فعالي ة الق انون الكت ابي ف ي المجتم ع القرآن ي.
وتكمن أھمية ھ ذا التع ارض ف ي أن س ورة األنع ام تلخ ص  -جزئي ا عل ى األق ل  -م ا ج اء ف ي س ورة
اإلسراء.
إن مقارنة االس تخدام الج دلي المختل ف لھ ذه الم ادة ،باإلض افة إل ى مس اھمتھا المعتب رة ف ي بن اء كلت ا
السورتين ،سيدفعنا إلى األخذ بعين االعتبار بنا َء السورتين محل البحث ،ودور التشريع في الخط اب
القرآني ،والعالقة المعقدة للقرآن بالكتاب المقدس ،وتلقي التشريع القرآني في التفاسير المبكرة والفق ه
اإلسالمي.
ـ موسى الحروفي :أورخان ميرـ كازيموف )معھد الدراسات التطبيقية العليا(.
الحروفية حركة إسالمية ولدت في إيران في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميالدي ،أسس ھا
فض ل ﷲ االس ترآبادي )796ھ ـ( .إن موس ى ھ و أح د األنبي اء المھم ين ف ي «ج وادن نام ه» ،العم ل
األساسي لفضل ﷲ والنص المؤسﱢس للعقيدة الحروفية .يقدم «ج وادن نام ه» تفس يراً مس ھبا ً للقص ص
القرآنية األساسية المرتبطة بموسى :األل واح الت ي كتبھ ا ﷲ بنفس ه وأعطاھ ا لموس ى ،الن ار وص وت
ﷲ القادم من الشجرة ،عصا موسى وتحولھ ا إل ى أفع ى ،ش ق الم اء ،األربع ون ليل ة ف ي ص حبة ﷲ..
إل خ .عل ى ال رغم م ن أن «ج وادن نام ه» أُ ﱢس س عل ى الق رآن ،فإن ه اس تفاد أيض ا م ن العھ د الق ديم
)خصوص ا س فر الخ روج( إلض افة بع ض التفاص يل عل ى قص ة موس ى مم ا ل م ي ذكر ف ي الق رآن:
األل واح المكس ورة ،مقاس ات خيم ة الميع اد...إلخ .إن «ج وادن نام ه» يعت رف بأص الة النص وص
القرآنية والكتابية لكي يثبت ويظھر بع ض المواق ف المح ددة للعقي دة الحروفي ة .والملم ح الممي ز ج داً
لھذه العقيدة يحدد أيضا الرؤية الحروفية للقصة النصية لموسى ودعوته النبوية.
ـ اعترافات إرميا ومحمد المع ﱠزى :االتفاق واالختالف الرمزي بين القرآن وأسفار األنبي اء :نيك والي
سيناي )أكاديمية العلوم ببرلين(.
تح اول ھ ذه الورق ة أن تستكش ف نق اط االتص ال واالنفص ال ب ين الس ور الم ّكي ة وأس فار األنبي اء ف ي
الكتاب العبري ،ھذه الكتب تحمل قدراً كبيراً م ن التش ابه الش كلي والموض وعي م ع الق رآن ،بخ الف
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أسفار موسى الخمسة بقصصھا التاريخية متعددة األجيال ،وتنظيماتھا المفصﱠلة ،وبخالف التجميعات
الالھوتية المتأخرة مثل كتابات الربيين.
س
وخطة ھذه المقارنة تقوم على رؤية تفترض حصول بناء مبدع واستيعاب للكت ب الس ابقة ،ال اقتب ا ٍ
نصي مباشر أو استعارة .وھذا ما سيبرھن على أن الفكرتين األساسيتين ألوائل السور ن زوال :نق ُدھا
الشديد للظلم االجتم اعي واالس تقالل المطل ق للبش ر م ن جھ ة ،وتمثيلُھ ا التص ويري لحقيق ة الحس اب
ال ذي ال مف ر من ه ،يمك ن أن تفھم ا عل ى أنھم ا اس تفادة مبدع ة م ن أس فار إش عيا وإرمي ا وحزقي ال
وداني ال ،الت ي تتض من ف ي ش كلھا المخت زل النھ ائي نزع ة تنبؤي ة مث ل ي وم الحس اب اإللھ ي الع المي
والف ردي ،وبع ث الم وتى .ﰲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﺳــﻴُﺒﺤﺚ أﻳﻀــﺎ ﻋــﻦ اﳌﺘﻮازﻳــﺎت اﳌﻔﻬﻮﻣﻴــﺔ ،ﻣﺜــﻞ ﺣﻘﻴﻘــﺔ أن ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺣﺰﻗﻴــﺎل
وﳏﻤــﺪ ﻗــﺪ ُﻛﻠﱢﻔــﺎ ﲟﻬﻤــﺔ إﻧــﺬار اﻟﻨــﺎس وﲢــﺬﻳﺮﻫﻢ .ﻛﻤــﺎ ﺗﻘــﱰح اﻟﻮرﻗــﺔ أن اﻟﺴــﻮر اﻟــﺜﻼث اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺳــﺎة واﻟﺘﺴــﻠﻴﺔ )اﻟﻀــﺤﻰ
واﻟﺸﺮح واﻟﻜﻮﺛﺮ( ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺔ اﻟﻨﱯ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ وﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻋُ ﱢﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼً ﰲ اﻋﱰاﻓﺎت إرﻣﻴﺎ.

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺤﻮار واﻟﺨﻄﺎب وﺻﺪى اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ

 ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎرض :اﻟﺸﺮك واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﱐ :ﺗﻮد ﻻوﺳﻦ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮروﻧﺘﻮ(.إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻮظ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ،أو ﻣﺎ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﺗﻘـﺮؤﻩ ﺑـﻪ« ،ﻓﻬـﻮ ﻫﻨـﺎك ﻛﻠـﻪ ،ﰲ ﻛـﻞ ﺣـﲔ» .ﺗﺮﻛـﺰ
ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮرﻗ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺧﺼﻴﺼ ــﺘﲔ ﻷﺳ ــﻠﻮب اﻟﻘ ــﺮآن وﻣﻀ ــﻤﻮﻧﻪ ﻳُﻈَــﻦ أ ﻤ ــﺎ ﺳﺘﺴ ــﺎﻋﺪان ﰲ ﺷ ــﺮح ﻓﺎﺋ ــﺪة ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈ ــﺔ .ﻫﺎﺗ ــﺎن
اﳋﺼﻴﺼــﺘﺎن ﳘــﺎ :اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ/اﻟﺘﻌﺎرض ،واﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ اﻟﺮﻣــﺰي )اﻟﺘﻴﺒﻮﻟــﻮﺟﻲ( .وﻣــﻦ ﺧﻼﳍﻤــﺎ ﳛﺼــﻞ «ﺗﻴــﺎر ﻗﺼﺼــﻲ» ﻣﻄــﺮد وﻣﺴــﺘﻤﺮ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮآن .إذن ،ﻗﺪ ﻋ ﱢﻮض ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺼﺺ ﺬﻳﻦ اﻟﺸﻜﻠﲔ/اﳋﺼﻴﺼﺘﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺘﲔ ﺑﺎﻃﺮاد.
وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫﺎﺗﲔ اﳋﺎﺻﺘﲔ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻗﺪ أﻓﺮدت ﻛﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﻨﺒـﻮءة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻓﺮﻋـﺎً ﰲ دراﺳـﺔ ﺗـﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓـﺎت واﻷدﻳـﺎن
اﳌﺘﻌﺪدة .إن اﳉﺪل ﺣﻮل ﻛﻮن اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﺎﻻً ﺻﺎدﻗﺎً ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﺘﻨﺒﺆي ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮاً ،ﻛﻤﺎ إﻧﻪ ﻣـﻦ اﳌﻬـﻢ أن ﻧﻼﺣـﻆ ﻋـﺪداً
ﻣــﻦ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳــﺔ ﳜﺘﻠــﻒ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻈﻬــﻮر ﰲ اﻟــﻨﺺ .ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﰎ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺗﻔﺎﻋــﻞ
اﻟﺘﻌﺎرﺿ ــﺎت واﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ــﺎت اﳌﻔﻬﻮﻣﻴ ــﺔ واﳌﺎدﻳ ــﺔ؛ ﻹﺑ ـﺮاز اﳌﻜﺎﻧ ــﺔ اﳌﻬﻤ ــﺔ ﳍ ــﺬﻩ اﳋﺎﺻ ــﻴﺔ ﰲ ﺷ ــﻜﻞ اﻟﻜﺘ ــﺎب وﻣﻀ ــﻤﻮﻧﻪ .وﻹﺛﺒ ــﺎت أن
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻨﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮآﱐ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﺜﻼً ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮة.
وﻣـﻦ ﺧـﻼل دراﺳــﺔ ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘــﺮة ،اﻟﺴـﻮرة اﻟــﱵ اﻋﺘﱪﻫـﺎ اﻟـﱰاث اﻟﺘﻔﺴـﲑي اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ﺻـﻮرة ﻣﺼــﻐﺮة ﻋـﻦ اﻟﻘــﺮآن ،ﲣﻠـﺺ اﻟﻮرﻗــﺔ
إﱃ اﻗﱰ ٍاح ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎرن ،ﻣﻔﺎدﻩ :أن اﻟﻘﺮآن ﳝﻜﻦ أن ُﳝﻴﱠﺰ ﻋـﻦ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺐ اﳌﻘﺪﺳـﺔ اﻷﺧـﺮى ﺑﺪرﺟـﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟـﻨﺺ
ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )وﻟﻴﺲ اﳌﺜﻨﻮﻳﺔ( وﺗﺸﻜﻠﻪ ـﺎ .وﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﻣـﺪى ﲤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﻫـﺬا ﻟـﻸدب اﻟﺘﻨﺒـﺆي ،ﻓـﺈن ﺷـﻴﻮع ﻫـﺬﻩ اﳋﺎﺻـﻴﺔ اﳌﺘﻜـﺮرة
ﻣﻌﱪة ﻋﻤﺎ ﻳُﺪﻋﻰ اﻟﺘﺨﻴﱡﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆي .ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺳـﻮف ﲣﻠـﺺ ﺑـﺒﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈـﺎت ﻋـﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺗُﺒﻘﻲ اﻟﻘﺮآن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻘﺮاءة ﱢ
واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﻘﺮآﱐ اﳌﻤﻴﺰ ،وﰲ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ أﻳﻀﺎ.
 ﻗﺼﺔ ﺷﻌﻴﺐ ﰲ اﻟﻘﺮآن :دﻳﻔﻦ ﺳﺘﻴﻮارت )ﺟﺎﻣﻌﺔ إﳝﻮري(.إن ردة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب واﻧﺴﱪو «اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ» اﻗﺘﺼﺮت ،ﺣﱴ اﻟﻴـﻮم ،ﻋﻠـﻰ ﲢﻠﻴـﻞ ﺑـﲑغ ورﻳـﱭ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ
ﻧﻘﺪ دﻋﻮى ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ،وﻫﻲ أن اﻟﻘﺮآن ﻗـﺪ ُﲨـﻊ ﺧـﺎرج اﳉﺰﻳـﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻗـﺮﻧﲔ ﻣـﻦ وﻓـﺎة ﳏﻤـﺪ .وﻗﻠﻴـﻞ
ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر أﻋﻄــﻲ ﻟﻸﻓﻜــﺎر اﳌﺘﻴﻨــﺔ اﻟــﱵ ﺻــﺎﻏﻬﺎ واﻧﺴــﱪو ﲞﺼــﻮص ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲨــﻊ اﻟﻘــﺮآن .ﻟﻘــﺪ ﺑــﺪأ واﻧﺴــﱪو ﻣﻼﺣﻈﺎﺗــﻪ ﺑﻘﻮﻟــﻪ:
«ﻛﻮﺛﻴﻘــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴــﻞ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ وﺗﻘﻨﻴــﺎت ﻧﻘــﺪ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس إ ــﺎ ﻧﻈﺮﻳــﺎ ﻏــﲑ ﻣﻌﺮوﻓــﺔ» .وﻳﺮﻳــﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻜﺘــﺎﰊ ﻫﻨــﺎ  -ﻛﻤــﺎ
ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﻤﺮء  -اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ )اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﻬﺎ رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،وﺑﻜﺜﺮة ،ﰲ ﺗﺮﲨﺘـﻪ ﻟﻠﻘـﺮآن وﺗﻔﺴـﲑﻩ
ﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن واﻧﺴﺒﻮر أﳘﻠﻬﺎ( أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﻷﺻﻞ ،أو ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻜﻞ أو اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺮى.
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ﻧﺼﻮص ﻗﺼﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ واﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻄـﺎق واﺳـﻊ ﻣﺴـﺒﻘﺎً ،ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﺣـﺪدت اﳌﻨﻄـﻖ
إن ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن – ﺑﺮأﻳﻪ  -اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺒﻮي ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺎرزة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ واﻟﻨﺒﻮة .إن ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴـﺔ ﻳﺸـﻜﻞ ﲢـﺪﻳﺎ ،وﻟﻜـﻦ وﺻـﻒ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ أﻣـ ٌـﺮ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻨﻈــﺮ .ﻳﺄﺧــﺬ واﻧﺴــﺒﻮر ﻗﺼــﺔ ﺷــﻌﻴﺐ ﻛﻤﺜــﺎل ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﳕــﻮذﺟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ اﻟــﱵ ﺣﺼــﻠﺖ ﰲ
اﻟﻘــﺮآن .اﻟﻨﺴــﺦ اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌــﺪدة ﻟﻘﺼــﺔ ﺷــﻌﻴﺐ )اﻷﻋ ـﺮاف 93-85؛ ﻫــﻮد 95-84؛ اﻟﺸــﻌﺮاء 190-176؛ اﻟﻌﻨﻜﺒــﻮت (37-36
ﻫــﻲ ﺣﺼــﻴﻠﺔ ﲨــﻊ اﻟﻨﺴــﺦ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻘﺼــﺔ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼف ﻗﺒــﻞ ﲨــﻊ اﻟﻘــﺮآن ،وﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ ﳑﺎﺛــﻞ ﺑﺸــﺪة ﻷﳕــﺎط
اﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴــﺔ .ﺗﺜﺒــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ أن ﺗﻔﺴــﲑ واﻧﺴــﱪو ﻓﺸــﻞ ﰲ اﻷﺧــﺬ ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻜــﱪى اﻟــﱵ وﺿــﻌﺖ ﻓﻴﻬــﺎ
ﻧﺼﻮص ﻗﺼﺔ ﺷﻌﻴﺐ.
ﻳﻘﱰح اﻟـﺘﻔﺤﺺ اﳌﻔﺼـﻞ ﳍـﺬﻩ اﻟﻨﺼـﻮص ﰲ ﺳـﻴﺎﻗﺎ ﺎ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ،ﺑـﺪﻻً ﻣـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﺔ واﻧﺴـﱪو ،أن اﻟـﻨﺺ اﻟﺼـﻐﲑ ـ ﻗﺼـﺔ ﺷـﻌﻴﺐ ـ ﻗـﺪ
وﺷـ ﱢﻜﻞ ﰲ ﻛــﻞ ﺳــﻴﺎق ﻟﻴﻨﺎﺳــﺐ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ واﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻟﻠــﻨﺺ اﻟﻜﺒــﲑ/أي اﻟﺴــﻮرة ﻛﻜــﻞ .واﻟﺘﻨﻮﻋــﺎت ﰲ
ﺻــﻴﻎ ُ
اﻟـﻨﺺ اﻟﺼــﻐﲑ إﳕـﺎ ﺗﺘﺒــﻊ ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ اﺧــﺘﻼف اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻟﻜﺒــﲑ؛ وﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻤــﻦ ﻏـﲑ اﻟـﻮارد أ ـﺎ اﺷــﺘﻘﺖ ﻣـﻦ ﻧﺴــﺦ ﳐﺘﻠﻔــﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 اﻟﱰادف واﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﱐ :ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ أﻓﻌﻰ :روﺑﻴﺮﺗﻮ ﺗﻮﺗﻮﻟﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﺑﻮﱄ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ(.ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮآن ﺣﺎدﺛﺔ ﲢﻮل اﻧﻘﻼب ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺳﺘﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻣﺴـﺘﻌﻤﻼً ﺛـﻼث ﻛﻠﻤـﺎت ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ اﳊﻴـﺔ
)ﺣﻴﺔ ،ﺛﻌﺒﺎن ،ﺟﺎ ّن( .إن اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﳏﻞ ٍ
ﲝﺚ ٍ
ودرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ اﳌﻔﺴـﺮﻳﻦ اﻟﻘـﺪاﻣﻰ واﶈـﺪﺛﲔ ،ﻓﻬـﻮ
ﻗﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺺ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء.
ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ – ﺑﺪاﻳﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ،ﺑﺈﺑﺮاز ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ،واﻹﺷـﺎرة إﱃ ﺗﻄـﻮر اﻟﻨﻘـﺎش اﻟﺘﻔﺴـﲑي
ﻗــﺪﳝﺎً وﺣــﺪﻳﺜﺎً ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻛﺘــﺐ اﻟﺘﻔﺴــﲑ وﻛﺘــﺐ ﻏﺮﻳــﺐ اﻟﻘــﺮآن ،وﺑﻴــﺎن اﻻﺧــﺘﻼف ﻓﻴــﻪ .ﰒ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﺳــﺘﺨﺪام ﻛﺘــﺐ
ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴـﺎء )اﳌﺨﻄﻮﻃـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ واﳊﺪﻳﺜـﺔ( واﻷدب اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﲨﻠـﺔً ﻟﻠﻜﻠﻤـﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ «اﳊﻴـﺔ» ﰲ ﺑﻨـﺎء
رواﻳﺘﻬﻢ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ .ﻓﻘﺪ أﺛﱠﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ أﺣـﺪاث ﺣﻴـﺎة ﻣﻮﺳـﻰ ،ﺣﻴـﺚ
ﲢﻮﻟﺖ ﻋﺼﺎﻩ إﱃ ﺣﻴﺔ )ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ،أﻣﺎم ﻓﺮﻋﻮن ،وﰲ ﲢﺪي اﻟﺴﺤﺮة(.

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎدس :اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ

 ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﻴﲔ :ﻫﻴﺮﺑﺮت ﺑﻴﺮغ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﴰﺎل ﻛﺎروﻻﻳﻨﺎ(.ﻟﻘﺪ ﻋُ ﱠﺪ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﺜﻞ رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻞ وﺟﻮن ﺑﺮوﺗﻮن وآﺧـﺮﻳﻦ  -ﰲ اﻟﻐﺎﻟـﺐ  -رادﻳﻜـﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑا ﻢ ﻟﻠﻘـﺮآن وﲨﻌـﻪ .ﻣـﻊ ذﻟـﻚ،
ﻓﺈن رؤﻳﺘﻬﻢ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﺎدة اﻟﱰاﺛﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ :اﻟﺘﻔﺴـﲑ ،اﻟﺴـﻨﺔ ،اﻟﺴـﲑة .ـﺬا اﻻﻋﺘﺒـﺎر ،ﻓـﺈ ﻢ ﳏـﺎﻓﻈﻮن  -إﱃ ﺣـﺪ ﻣـﺎ  -ﰲ
ﺗﺄوﻳﻼ ﻢ وﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﳏﺪودة ،وﻟﻴﺲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﰲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ.
أﺣــﺪ اﳌﻼﻣــﺢ اﻟﺒــﺎرزة ﻟﻠﺒــﺎﺣﺜﲔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﻴــﲔ ﻫــﻮ أ ــﻢ ﻳﺸــﻜﻜﻮن ﰲ ﺗﺎرﳜﻴــﺔ ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺎدة اﻟﱰاﺛﻴــﺔ ﺳــﻌﻴﺎً ﰲ ﺗﺄوﻳــﻞ اﻟﻘــﺮآن .ﻣــﻊ
ذﻟ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺆﻻء اﻟﺒ ــﺎﺣﺜﲔ  ،ﻣﺜ ــﻞ ﺟ ــﻮن واﻧﺴ ــﱪو،و ج .ر .ﻫﻮﺗﻴﻨ ــﻎ ،وﺑﺎﺗﺮﻳﺸ ــﺎ ﻛ ــﺮون ،اﺳ ــﺘﻤﺮوا ﰲ ﻗ ـﺮاءة اﻟﻘ ــﺮآن وﺗﺄوﻳﻠ ــﻪ،
ﻣﻮﻇﱢﻔﲔ  -ﰲ ﻏﻴﺎب )ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ( ﻣﻮاد ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ  -ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺧﺮى ﱂ ﺗُﻄﺒﱠﻖ ﻣـﻦ ﻗﺒ ُـﻞ ﰲ ﻗـﺮاءة اﻟﻘـﺮآن .إن ﺗـﺄوﻳﻼ ﻢ
وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻢ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﲤﺎﻣﺎ ﺗﺄوﻳﻼت اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻢ وﺳﺨﺮت ﻣﻨﻬﺎ.
 ﺗﺮﲨﺘﺎن ﻟﻠﻘﺮآن إﱃ ﻟﻐﺔ اﳍﻮﺳﺎ وﺗﺄﺛﲑ اﻟﻮﻻءات اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة :أﻧﺪرﻳﺎ ﺑﺮﻳﻐﺎﻏﻠﻴﺎ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﺑﻮﱄ(.ﰲ ﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺗﻜ ﱠﻔﻠــﺖ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻄﺒﺎﻋــﺔ أول ﺗﺮﲨــﺔ ﻟﻠﻘــﺮآن إﱃ ﻟﻐــﺔ اﳍﻮﺳــﺎ ،اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﳌﺴــﻠﻤﻲ
ﴰﺎل ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ .ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ أﻟﱠﻔﻬـﺎ ﻗﺎﺿـﻲ ﻗﻀـﺎة ﴰـﺎل ﻧﻴﺠﲑﻳـﺎ  ،اﳌﻔﻜـﺮ اﳌﺼـﻠﺢ أﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ﳏﻤـﺪ ﻏـﻮﻣﻲ ) ت 1992م(  .أﺛـﺎرت
وﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﻘﺪﻳـﺔ اﳌﻌﺎدﻳـﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻮر ﺻﺪورﻫﺎ ﺟﺪاﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﱟ
ﻟﻠﺼﻮﻓﻴﺔ واﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ؛ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔً ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ .ﻛﻤـﺎ أن ﻫـﺬﻩ
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اﻟﱰﲨــﺔ  -اﻟــﱵ ﲰﺤــﺖ ﻟﻌ ـﻮام اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑــﺎﻻﻗﱰاب ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣﻨﻔــﺮد  -ﻗــﺪ ﺣــﺪﺛﺖ ﰲ وﻗــﺖ ﺗــﻼ ﻣﺒﺎﺷــﺮة إﻃــﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ) UPEاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ( ﰲ 1976م وﻓﺼﻞ ﻣﺪارس اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﳌﺪارس اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ ،واﻟﺘﺂﻛـﻞ
اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮآن واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻏـﲑ اﻟﺮﲰـﻲ .ﻟﻘـﺪ ﺛـﺎر
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻏﻮﻣﻲ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،ﻓﺮﻓﻀﻮﻫﺎ رﲰﻴﺎً وا ﻤﻮﻫﺎ ﲟﺤﺎوﻟـﺔ ﻧﺸـﺮ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴـﺔ واﻟﺘﻔﻜـﲑ اﳊـﺮ .ﺑﻌـﺪ ﺳـﻨﻮات
ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﲡﻠﱠﻰ ﰲ ﻇﻬﻮر ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻـﺮ ﻛﺎﺑـﺎرا )ت 1996م( وﻫـﻮ أﺳـﺘﺎذ ﺳـﺎﺑﻖ ﻟﻐـﻮﻣﻲ ،وﺷـﻴﺦ
ﻓﺮٍع ﻧﺸﻂ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ أﻓﻜﺎر ﺧﻼﻓﻴﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﱰﲨﺘﲔ ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أن ﺗﻨﺒﻪ إﱃ اﳉﺪال اﶈﻴﻂ ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻏـﺮب
إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ،ﻣﻈﻬــﺮًة ﻣﻘــﺪار اﳔـﺮاط اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ اﻷﻓﺎرﻗــﺔ ﰲ اﻟﻠﻐــﺎت وﰲ ﻣﺼــﺎدر اﻟﺘﻔﺴــﲑ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ،وﰲ اﻟﻘـﺮاءات
اﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ.
 اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻣﲑ :أﻧﺠﻴﻠﻴﻜﺎ ﻧﻴﻮﻓﺮت )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻟﲔ اﳊﺮة(.ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﻘــﺮآن ﻳﺸــﲑ إﱃ اﳌـﺰاﻣﲑ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻧﺼــﻮص ﻛﺘﺎﺑﻴــﺔ )اﻟﺰﺑــﻮر(؛ ﻓــﺈن ﺻــﻠﺔ اﻟﻘــﺮآن ﺑــﺎﳌﺰاﻣﲑ  -ﲞــﻼف اﻟﺘــﻮراة
واﻹﳒﻴﻞ  -ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺄ ﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ وﲨﻊ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب .ﻓﺎﳌﺰاﻣﲑ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻟـﻴﺲ ﳍـﺎ إﻻ دور ﻫﺎﻣﺸـﻲ ﻛﺴـﻠﻄﺔ
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ .ﻣﻊ أن ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺰﻣﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻌﺎرات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻌﻜﺴﺔ ﰲ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﳍﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻮر اﻷﻗﺪم.
ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أن ﺗﻘﺘﻔﻲ أﺛﺮ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ إﱃ آﻳﺎت اﳌﺰاﻣﲑ ،ﳏﻠﱢﻠﺔً اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻣﲑ ﰲ اﻟﻨﺼـﻮص اﳌﻜﻴـﺔ .إن
اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟﺘﺸــﺎ ﺎت اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ ﺑــﲔ اﳌ ـﺰاﻣﲑ واﻟﺴــﻮر اﻷوﱃ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺎ ﻣﺸــﻜﻠﺔ «اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ» ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ
«اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ» :ﻓﻬﻞ ﳚﺐ أن ﺗُﻘﺮأ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺈﺣﺎﻻت إﱃ اﳋـﱪات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻨـﱯ؛ أو ﻛﺈﺣﺎﻟـﺔ إﱃ أدب
روﺣﻲ ﺗﻘﻮي ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻼً ؟
ﺗــﺘﻔﺤﺺ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮرﻗــﺔ وﻇﻴﻔـﺔَ اﻹﺣــﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳــﺔ إﱃ اﳌـﺰاﻣﲑ اﳌﻮﻇﱠﻔــﺔ ﻛﺎﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺼــﻴﺔ ﰲ اﻟﺴــﻮر اﳌﺪﻧﻴــﺔ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ،وﲢــﺎول أن
ﺗﺮﺳﻢ ﳐﻄﻄﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻠﻲ  -ﻏﲑ اﳊﻜﺎﺋﻲ  -ﻟﻠﺘﻨﺎص اﻟﻜﺘﺎﰊ ﰲ اﻟﻘﺮآن.
 اﻟﻘﺮآن وﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﺎﺳﺦ :أﳕﺎط اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ :أﻧﻮﻧﺰﻳﺘﺎ روﺳﻮ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺳﲑاﺗﺎ(.اﻟﻌﻠَـﻮي )اﻟﺘﺄوﻳـﻞ اﻟﺒـﺎﻃﲏ( ﻟﻠـﻨﺺ اﻟﻘـﺮآﱐ  ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل دراﺳـﺔ ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﺼـﻮص اﳌﻘﺘﻄﻔـﺔ ﻣـﻦ
ﺗﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﻨﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ َ
اﻟﻌﻘــﺪي اﻟﻌﻠــﻮي .ﻣﺜــﻞ أﺟـﺰاء ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب «اﻟﺒــﺪء واﻹﻋــﺎدة» ،وﻫــﻮ ﻧــﺺ ﻋﻘــﺪي ﻋﻠــﻮي ﱂ ﻳــﺬﻛﺮ ﺣــﱴ اﻟﻴــﻮم ﰲ أﻋﻤــﺎل
اﻷدب َ
اﻟﻌﻠَــﻮي أﰊ ﻋﺒــﺪ اﷲ
اﻟﻌﻠــﻮﻳﲔ واﻟﻨﺼ ـﲑﻳﲔ اﻟــﱵ ﲨﻌﻬــﺎ ﻣﺎﺳــﻨﻴﻮن .ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ ﻛﺘــﺐ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﳋﺎﻣﺲ/اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ َ
اﳊﺴــﲔ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻫــﺎرون اﻟﺒﻐــﺪادي ،واﻋﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ رواﻳــﺎت وﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻌــﻮد إﱃ اﻹﻣــﺎم اﻟﺸــﻴﻌﻲ اﻟﺜــﺎﱐ
ﻋﺸﺮ.
ﺗﻌــﺎﰿ ﻫــﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔـﺎت ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻘﻴــﺪة اﻟﺘﻨﺎﺳــﺦ .ﻓﻘــﺪ ﺗﻄــﻮرت ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴــﺪة ﰲ ﲬــﺲ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺒﺪﺋﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ :اﻟﻨﺴــﺦ اﻟﻔﺴــﺦ
اﳌﺎﺷـﺦ اﻟﻮاﺷـﺦ اﻟﺮاﺷـﺦ ،ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻘ ﱡﻤﺼـﻴﺔ ُﺷـﺮﺣﺖ ﰲ ﺿـﻮء اﻟﺘﺄوﻳـﻞ اﻟﻌﻠـﻮي ﻟـﺒﻌﺾ اﻵﻳـﺎت اﻟـﱵ اﻗﺘﺒﺴـﻬﺎ اﳌﺆﻟـﻒ
ﻟﻜﻲ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺆﻣﻦ واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳉﺰاء واﻟﻌﻘﺎب ﺑﻌﺪ اﳌـﻮت ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺼـﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻌـﺚ واﻟﻨﺸـﺮ ﰲ
درﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ أﻳﻀـﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻧﺼـﻮص ﻣـﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳـﺔ اﻷﺧـﺮى ،وﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﻔﺎﺳـﲑ اﻟﺸـﻴﻌﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﲝﺎر اﻷﻧﻮار.

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
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ﺾ أَ ْزو ِ
 }وإِ ْذ أ َ ِاﺟ ِﻪ{ :ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻤﻴﻤـﺔ ﰲ ﻳﺜـﺮب ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻷول ﻟﻠﻬﺠـﺮة :ﻋﺎﺋﺸـﺔ ﻛﻴﺴـﻨﺠﺮ )ﺟﺎﻣﻌـﺔ
َﺳ ﱠﺮ اﻟﻨﱠﺒ ﱡﻲ إِﻟَﻰ ﺑَـ ْﻌ ِ َ
َ
ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن(.
إن إﺷ ــﺎرة اﻟﻘ ــﺮآن إﱃ اﻟﻐﻴﺒ ــﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤ ــﺔ اﳌﻨﺘﺸ ــﺮة ﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ أن ﻫ ــﺬﻩ اﻷﳕ ــﺎط ﻣ ــﻦ اﻟﻜ ــﻼم ﻗ ــﺪ أﺳ ــﻬﻤﺖ ﺑ ــﺪور ﻫ ــﺎم ﰲ اﳊﺮﻛ ــﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻷول/اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﰲ ﻳﺜــﺮب؛ ﻟــﺬا ﻓ ــﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘــﺮآﱐ ﱂ ﻳﻜﺘــﻒ ﲟﺠــﺮد اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴﻬــﺎ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ،ﺑ ــﻞ
اﺳـﺘﺠﺎب ﳍـﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﰲ أﺣﻴـﺎن ﻋﺪﻳـﺪة .وأﺷـﻬﺮ ﻣﺜـﺎل ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﰲ اﻵﻳـﺎت ) (4-1ﻣـﻦ ﺳـﻮرة اﻟﺘﺤـﺮﱘ ﺣﻴـﺚ ﺗﻈﻬـﺮ
زوﺟﺘﺎن ﻣﻦ أزواج اﻟﻨﱯ؛ ﻷن إﺣﺪاﳘﺎ أﻓﺸﺖ ﺳﺮاً .إن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻨﻘﺪﻳﲔ اﺳﺘﻨﺘﺠﻮا ﻋﺎدة  -ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺛﺮﻫﻢ ﺑـﱰاث أﺳـﺒﺎب
اﻟﻨــﺰول اﻟــﺬي ﻳــﺬﻛﺮﻩ اﳌﻔﺴــﺮون  -أ ــﺎ ﺗﺸــﲑ إﱃ ﺣﺎدﺛــﺔ ﻋﺮﺿــﻴﺔ ﺻــﻐﲑة ﰲ ﺣﻴــﺎة ﳏﻤــﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ ،وﳝﻴﻠــﻮن ﻟــﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ
أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮآن .ﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻣﻌﻤﻘﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ،ﻋﻦ اﻟـﱪوز
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻴﻤﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﳏﻤﺪ ،وﺗﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳌﺎ ﺷ ﱠﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑ ،وﻛﻴﻒ ﰎ ﳑﺎرﺳـﺘﻬﻤﺎ ،وﻣـﻦ ﻗِﺒـﻞ َﻣـﻦ؟ ﻛﻤـﺎ ﺗﺸـﲑ
إﱃ أن زوﺟﺎت اﻟﻨﱯ ﻗﺪ ﻟﻌﱭ دورا ﻣﺆﺛﱢﺮا ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻇُ ﱠﻦ ﻋﺎدة.
 اﻟﺜﻴﺎب ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ :ف .ﻏﺮﻳﻔﻴﻨﻬﺎﻏﻦ )ﺟﺎﻣﻌﺔ رﳚﻴﻨﻴﺎ(.ﺗُﻮﻇﱠــﻒ اﻟﺜﻴــﺎب ﰲ اﻟﻘﺼــﺺ اﳌﻘــﺪس ﺑﻄــﺮق ﳐﺘﻠﻔــﺔ .ﻓﻘــﺪ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻻﺑﺴــﻴﻬﺎ ،أو ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺛــﺮ اﻟﺘﻐ ـﲑات ﰲ
اﻟﻠﺒــﺎس ﻋﻠــﻰ اﳌﻜﺎﻧــﺔ ،أو ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻘﻼت اﻟﺮواﺋﻴــﺔ .إن اﻟﺜﻴــﺎب ﺗﻜﺸــﻒ وﺗﻐﻄــﻲ .إن رﻣــﺰ «اﻟﺜﻴــﺎب» ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻗﻤــﻴﺺ
ﻳﻮﺳــﻒ ،ﻳﻈﻬــﺮ ﰲ اﺛﻨــﱵ ﻋﺸــﺮة ﺳــﻮرة ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن .إﻧــﻪ ﻳﺘﻘــﺎﻃﻊ ﻣــﻊ اﻷﻓﻜــﺎر اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘــﺔ واﻟﻜــﺬب،
اﳋﲑ واﻟﺸﺮ ،اﳉﻤﺎل واﻟﻘﺒﺢ .ﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳍﺬﻩ اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ،وﻋـﻦ ﻋـﺎﱂ اﻷﻓﻜـﺎر اﻟـﺬي ﺗﺜـﲑﻩ
ﰲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﱂ اﻟﻘــﺪﱘ .ﻓﺎﻋﺘﻤــﺎداً ﻋﻠــﻰ ﲢﻠﻴــﻞ اﳌــﺎدة اﻷدﺑﻴــﺔ ﻟﻠــﻨﺺ ﻧﻔﺴــﻪ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺻــﻮرة ﻋــﻦ دﻻﻻت
اﻟﺸــﻴﻔﺮة اﻟﺮداﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻮرة واﺳــﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﰲ اﳋﻄــﺎب .ﻛﻤــﺎ ﺳــﻴﺘﻢ ﻋــﺮض دﻻﺋــﻞ ﻧﺼــﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ،ودﻻﺋــﻞ أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ وﻓﻠﻜﻠﻮرﻳــﺔ
وأﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﺮداﺋﻴﺔ وﺑﲔ ﺳﻴﺎق أﻟﻔﺎظ اﻟﺴﻮرة .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ
ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﺜﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺎدي ﻟﻠﻘﺮآن.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﺨﻂ واﻟﻤﺼﺎﺣﻒ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ

 أوراق أﻣﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺤﻒ وﺗﺄرﳜﻬﺎ :ﻳﺎﺳﻴﻦ دوﺗﻦ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻳﺒﺘﺎون(.ﰲ ﻇــﻞ ﻏﻴــﺎب ﳐﻄﻮﻃــﺎت ﻣﺆﱠرﺧــﺔ ﺑﺪﻗــﺔ ،ﻓــﺈن ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺗــﺄرﻳﺦ اﳌﺼــﺎﺣﻒ ﱂ ﺗــﺰل ﻣﻨــﺬ زﻣــﻦ ﻃﻮﻳــﻞ ﺗﺸــﻐﻞ ﻋﻘــﻮل اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﺣــﱴ
اﻟﻴ ـﻮم .ﺗﺒﺤــﺚ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮرﻗــﺔ ﰲ ﺗــﺄرﻳﺦ ﳐﻄﻮﻃــﺔ ﻗﺪﳝــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن ،ﺳــﺒﻖ أن أُﱢرﺧــﺖ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻜﺮﺑــﻮﱐ ،ﻛﻤــﺎ ﺣــﺪد
ﺗﺎرﳜﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ اﻟﻔــﲏ ،وﻫــﻮ ﻣﻨﺘﺼــﻒ اﻟﻔــﱰة اﻷﻣﻮﻳــﺔ ،أي اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧــﲑة ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻷول أو
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﱃ أﺳــﺌﻠﺔ اﻟﺘــﺄرﻳﺦ ،ﻓــﺈن دراﺳــﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت اﻟﻨﺼــﻴﺔ وﺗــﺮﻗﻴﻢ اﻵﻳــﺎت اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺨﻄﻮﻃــﺔ وﰲ ورﻗﺘــﲔ ﻣــﻦ
اﳌﺨﻄﻮﻃـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﺳـﻮف ﳝﻜﻨﻨــﺎ ﻣـﻦ ﺑﻨـﺎء ﺗﺼـﻮر ﻋــﻦ اﻟﻘـﺮاءة اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻓﻴﻬــﺎ وﻧﻈـﺎم ﺗﺮﻗﻴﻤﻬـﺎ .ﻓﻬـﻲ ﳐﻄﻮﻃــﺔ ﻛﺘﺒـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاءة
اﳌﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻛﺎﺑﻦ ﻛﺜﲑ واﺑﻦ ﳏﻴﺼﻦ وﻗﺮﻧﺎﺋﻬﻢ وأﺳﻼﻓﻬﻢ.
ٍ
إن ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃـﺎت اﳌﺸـﺎ ﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﲟﺰﻳـﺪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻟﻠﺘﺄرﳜـﺎت اﳌﺆﻗﺘـﺔ ﳍـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﺪم
ﺻﻮرة أوﺿـﺢ ﻋـﻦ ﻣﻼﻣـﺢ ﻣـﺎ ﻳـﺪﻋﻰ «اﳋـﻂ اﻟﻜـﻮﰲ» ﰲ ﻣﺮاﺣﻠـﻪ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻘـﺮﻧﲔ :اﻷول واﻟﺜـﺎﱐ ،وﺗﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻢ أﻓﻀـﻞ
ﻟﺘﻄﻮرﻩ اﻟﻌﺎم.
 -دور اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻛﺮان ﺑﺄﺻﻔﻬﺎن :ﺗﻬﻨﻴﺎت ﻣﺠﻴﺪ )ﻣﺘﺤﻒ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻟﻠﻔﻨﻮن(.
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ﻣﻨﺬ ﻋﻬﻮد ﻣﺒﻜﺮة ،اﻋﺘﻤﺪ اﳊﻜﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ .وﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻫـﺬﻩ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻘﻮش دﻳﻨﻴﺔ وﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻛﺸﻌﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻌﻜـﺲ اﻟﻌﻘﻴـﺪة اﳊﺎﻛﻤـﺔ .ﻟﻘـﺪ أﺛﱠـﺮت اﻻرﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳـﺔ
واﻟﻄﺎﺋﻔﻴــﺔ ﺑﻮﺿــﻮح ﰲ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻨﺼــﻮص .وﺿــﻤﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋــﺪة ،وإﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻣﺘﻴــﺎزﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﲔ ﻟﻠﺤــﺎﻛﻢ ،اﳋﻄﺒــﺔ واﻟﺴــﻜﺔ،
ﻓــﺈن اﻟــﻨﻘﺶ اﳌﻌﻤــﺎري ﻗــﺪ اﺳــﺘﺨﺪم أﻳﻀــﺎ ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻓ ﱠﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﻫــﺬﻩ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣــﺎت .ﻓﺤﺎﳌــﺎ أﻋﻠــﻦ اﻹﻟﻴﺨــﺎﱐ أوﳉﻴﺘــﻮ اﻟﺸــﻴﻌﻴﺔ
اﻻﺛ ــﲏ ﻋﺸ ـﺮﻳﺔ دوﻟ ــﺔ دﻳﻨﻴ ــﺔ ﰲ  ،1309/709رأﻳﻨ ــﺎ ﲢ ــﻮﻻت ﻣﻨﻈﻤ ــﺔ واﺿ ــﺤﺔ ﰲ ﳏﺘ ــﻮى اﻟﻨﻘ ــﻮش اﳌﻌﻤﺎرﻳ ــﺔ ﰲ ﻇ ــﻞ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳ ــﺔ
اﻹﳋﺎﻧﻴﺔ.
ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻘﻌﺔ ﺑﲑي ﺑـﺎﻛﺮان ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘﻴـﺪة اﻟﺸـﻴﻌﻴﺔ ﻷوﳉﻴﺘـﻮ
ﰲ أﺻﻔﻬﺎن .اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﰲ  1299/698ﺧﻀﻌﺖ ﻓﺠﺄة ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ  1312/712ﲝﻴﺚ ﻣﻨﺤـﺖ اﻟﻨﻘـﻮش
اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ إﺑ ـﺮازاً ﻣﺮﺋﻴــﺎ أﺳﺎﺳــﻴﺎ .ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟﻌــﺮض ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲢﻠﻴــﻞ ﺷــﻜﻠﻲ وﻓﺮاﻏــﻲ وﺳــﻴﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﺨﻄــﻂ اﻟﻨﻘﺸــﻲ
واﳋﻄ ــﻲ ،إﱃ ﺑﻴ ــﺎن اﻻﺳ ــﺘﻐﻼل اﳌ ــﻨﻈﱠﻢ واﻟـ ـﻮاﻋﻲ ﻟﻨﻘ ــﻮش ﻗﺮآﻧﻴ ــﺔ ودﻳﻨﻴ ــﺔ ﳐﺘ ــﺎرة ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳ ــﻒ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴ ــﺪة اﳊﺎﻛﻤ ــﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ــﺔ
اﻹﳋﺎﻧﻴﺔ.
 ﻣﻦ اﻟﻨﻮزي إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ  :إﻋﺎدة ﻗﺮاءة ﻟﻶﻳﺔ  12ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء :دﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮرز )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻞ(.ث َﻛﻼﻟَﺔً أَ ِو ْاﻣ َـﺮأَةٌ(؛ وﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي ﻫـﻮ:
ﻮر ُ
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻵﻳﺔ  12ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻧﻘﺮأ ﺣﺮﻓﻴﺎَ ) :دﻳْ ٍﻦ َوإِ ْن َﻛﺎ َن َر ُﺟ ٌﻞ ﻳُ َ
إذا ﺗﺮك رﺟﻞ أو اﻣﺮأة إرﺛﻪ ﻟﻠﻌﺼﺒﺎت اﻷﻗﺎرب اﻟﺒﻌﺎد .ﰲ ﳐﻄﻮط ﻧﺸﺮ ﰲ  ،1986اﻗﱰح اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻘﺮاءة اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﳍـﺬا اﳉـﺰء
ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ﻛﺎن« :وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﺮﺛﻪ ﻛﻼﻟﺔ أو اﻣﺮأة»؛ وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﲏ أﺻﻼ :إذا رﺟﻞ ﺣﺪﱠد َﻛﻨﱠﺘﻪ أو زوﺟﺘﻪ ﻛﻮارﺛﺔ.
ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺷﻜﻠﲔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .أوﳍﻤﺎ :ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻷﻟـﻮاح اﳌﺴـﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ
«ﻧﻮزي» )ﰲ اﻟﻌـﺮاق( ﰲ أواﺳـﻂ اﻷﻟﻔﻴـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ اﳌـﻴﻼد .ﻓﻘـﺪ وﺟـﺪت ﰲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ ﻋﻘـﻮد اﻟﺘﺒـﲏ ﻣﺮادﻓـﺎت آﻛﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﻼﻟﺔ واﻣﺮأة .اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺨﻄﻮط اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  a328اﳌﻜﺘﻮب ﺑـﺎﳋﻂ
اﳊﺠﺎزي .إن اﻟﻔﺤﺺ اﺠﻤﻟﺮد ﳍﺬا اﳌﺨﻄﻮط ﺗﺒﲔ أن ﻧﺎﺳﺨﺎً ﻣﺎ ﻗﺪ ﳏﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻵﻳﺔ وأﻋﺎد ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ،
ﻣﻐﲑاً اﻟـﻨﺺ اﳌﻠﻔـﻮظ أو اﻟﺘﻬﺠﺌـﺔ ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ أﺣـﺮف .اﻟﺘﻬﺠﺌـﺔ اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤـﺔ رﲟـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻛﻠّـﺔ ،وﻫـﻲ ﻛﻠﻤـﺔ ﻏـﲑ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ اﳉﺬر واﻻﺷﺘﻘﺎق ورﲟﺎ اﳌﻌﲎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺮادﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻲ؛ وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﲏ زوﺟﺔ أو ﻛﻨﱠـﺔ .وﲢـﺎول ﻫـﺬﻩ
اﻟﻘﺮاءة أن ﺗﺆﻳﱠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ اﳊﻤﺮاء ﻟﻠﻤﺨﻄﻮط.
 ﻻ ﲢﺮﻗﻪ اﻟﻨﺎر :ﺟﺪل ﻣﺒﻜﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻮة اﳋﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ :ﺗﺮاﻓﻴﺰ زادﻩ )ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎﻓﺮﻓﻮرد(.ﺗﺒﺤ ــﺚ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮرﻗ ــﺔ ﰲ اﳋﻼﻓ ــﺎت اﻟﻘﺪﳝ ــﺔ ﺣ ــﻮل ﺣﺮﻣ ــﺔ اﳌﺼ ــﺤﻒ اﻟﻘ ــﺮآﱐ ،ﺑ ــﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠ ــﻰ ﻃﺎﺋﻔ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺘ ــﺄوﻳﻼت ﻟﻌ ــﺪد ﻣ ــﻦ
اﻷﺣﺎدﻳ ــﺚ اﳌﺘﺪاوﻟ ــﺔ ﺑﻜﺜ ــﺮة ،ﻣﺜ ــﻞ ﺣ ــﺪﻳﺚ) :إذا ﻛﺘ ــﺐ اﻟﻘ ــﺮآن ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻠ ــﺪ ﻓ ــﺈن اﻟﻨ ــﺎر ﻻ ﺗﺄﻛﻠ ــﻪ( .ﻟﻘ ــﺪ اﺳ ــﺘﺪل اﻟﻌ ــﺎﱂ اﻟﺴ ــﲏ
اﳌﻮﺳــﻮﻋﻲ اﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒــﺔ )ت  (276ﰲ «ﺗﺄوﻳــﻞ ﳐﺘﻠــﻒ اﳊــﺪﻳﺚ» ــﺬا اﳊــﺪﻳﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻮة اﳋﺎرﻗــﺔ ﻟﻠﻘــﺮآن .ﻫــﺬا اﻟ ـﺮأي ،اﻟــﺬي
ﻇﻬﺮت آﺛﺎرﻩ ﰲ ﻛﺘـﺐ ﻓﻀـﺎﺋﻞ اﻟﻘـﺮآن ،ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺒﺠﻴـﻞ اﻟﺸـﻌﱯ ﻟﻠﻤﺼـﺤﻒ ﻛﻮﻋـﺎء ﻣـﺎدي ﻟﻠﻜـﻼم اﻹﳍـﻲ ،وﻛﺄﻧـﻪ ﳝﻠـﻚ ﻗـﻮة
ﻃﻠﺴﻤﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺬ ،ورﲟﺎ أُﻛﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
وﻟﻜﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻻﺛﲏ ﻋﺸﺮي اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺮﺗﻀﻰ )ت  (1044/436ﻳﻨﻔﻲ ﺻـﺤﺔ ﻫـﺬا اﳊـﺪﻳﺚ؛ إذ ﳛـﺘﺞ ﻟﺮأﻳـﻪ ﻋـﻦ اﳌﺼـﺤﻒ ﺑﺄﻧـﻪ
ﺟﺴــﻢ ﻣــﺎدي ﻻ ﳝﻠــﻚ أي ﺗﻔــﻮق ﺧــﺎص ﳝﻴــﺰﻩ ﻋــﻦ أي ﻧــﺺ آﺧــﺮ ،وأﻧــﻪ ﺣــﲔ ُﳛـﱠﺮف أو ﻳُﻨﺴــﻰ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒﺸــﺮ ﻓﺈﻧــﻪ ﺳــﻴﺨﺘﻔﻲ
ﻟﻸﺑــﺪ .ﻫــﺬا اﳌﻮﻗــﻒ ﻳﺸــﻜﻞ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ ﲝــﺚ اﳌﺮﺗﻀــﻰ اﻟﻜﻼﻣــﻲ اﻷوﺳــﻊ ﰲ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻘــﺮآن ﻛــﻮﺣﻲ وﰲ إﳝﺎﻧــﻪ ﺑﺎﻟﺼــﺮﻓﺔ ﻛﺴــﺒﺐ
أﺳﺎﺳ ــﻲ ﻹﻋﺠ ــﺎز اﻟﻘ ــﺮآن .ﻣﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬا اﳌﻮﻗ ــﻒ اﳌﺘﻄ ــﺮف ﻣﻌ ــﺎرض ﲤﺎﻣ ـﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﺸ ــﲑ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌ ــﺔ اﻹﻋﺠﺎزﻳ ــﺔ ﻟﻠﻘ ــﺮآن
ﻛﻤﻮﺟــﻮد ﻣــﺎدي وﻛــﻮﺣﻲ إﳍــﻲ .ﺗﺒﺤــﺚ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮرﻗــﺔ ﰲ دﻻﻻت ﻫــﺬﻩ اﳉــﺪاﻻت ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻌﻤــﻖ ﰲ ﻓﻬــﻢ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ
واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﳌﺎدي ،وﰲ ﻓﻬﻢ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﺒﺠﻴﻞ.
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ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺠﺮﻣﺎن  :أﺻﻮﻟﻬﻢ و ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ

ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻄﺤﺎوى

ﻣﻘﺪﻣﺔ :

ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻈـﺎﻫﺮ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺘﺸـﻜﻴﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ أورﺑـﺎ ﰱ اﻟﻌﺼـﻮر اﻟﻮﺳـﻄﻰ  ,ﻫـﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ  :اﻟﱰاث اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻰ  ,واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ  ,ﰒ اﻟﻐﺰوات اﳉﺮﻣﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ ورﺛﺖ أورﺑـﺎ آﻧـﺬاك اﻟـﱰاث واﳊﻀـﺎرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ  ,ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮم وآداب وﻓﻨـﻮن دﺧﻠـﺖ
ﰱ ﻧﺴ ــﻴﺞ اﳊﻀ ــﺎرة اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ــﺔ اﳉﺪﻳ ــﺪة  .ﻛﻤ ــﺎ أن ﻇﻬ ــﻮر اﳌﺴ ــﻴﺤﻴﺔ ﰱ اﻟﻌ ــﺎﱂ اﻟﺮوﻣ ــﺎﱏ
واﻋﱰاف اﻻﻣﱪاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺎ دﻳﻨﺎ رﲰﻴـﺎ ﰱ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ اﳌـﻴﻼدى ﻗـﺪ زود
اﻟﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻷورﰉ ﺑﺮاﻓـ ــﺪ ﺟﺪﻳـ ــﺪ ﺑﻌـ ــﺚ ﻓﻴـ ــﻪ اﳊﻴﻮﻳـ ــﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـ ــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـ ــﻴﺔ  .إن اﻧﺘﺼـ ــﺎر
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ  ,أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ,
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲰﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻋـﺪاﻫﺎ  .وﻫـﻮ ﻣـﺎ أوﺟـﺪ ﺻـﺪاﻣﺎ
اﺳــﺘﻤﺮ ﻟﻘــﺮون ﻃﻮﻳﻠــﺔ – ﻫــﻰ ﻋﻤــﺮ اﻟﻌﺼــﻮر اﻟﻮﺳــﻄﻰ اﻷورﺑﻴــﺔ – ﻣــﻊ اﻷﺑــﺎﻃﺮة واﳌﻠــﻮك
واﻷﻣ ـﺮاء اﻟﻌﻠﻤــﺎﻧﻴﲔ .ﺣــﺪث ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘــﺎﰱ ﳑــﺎ ﺳــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ إﳚــﺎد ﺗ ـﺮاث
ﻻﺗﻴﲏ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺟﺪﻳﺪ .
وﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻌﻴﺪ اﻟﺴــﻜﺎﱏ ﻓــﺈن ﻗﺒﺎﺋــﻞ اﳉﺮﻣــﺎن اﻟــﱴ إﻧﺜﺎﻟــﺖ ﻣــﻦ أﻗﺼــﻰ اﻟﺸــﻤﺎل اﻷورﰉ
اﻟﺒــﺎرد اﱃ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟــﺪاﻓﺊ  ,ﻗــﺪ ﻣﺜﻠــﺖ راﻓــﺪا ﺟﺪﻳــﺪا أﻋــﺎد ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﱰﻛﻴﺒــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻷورﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ .ﻛﻤﺎﲪﻠــﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺗﺮاﺛﻬــﺎ اﳋــﺎص اﻟــﺬى اﻧﺼــﻬﺮ
ﰱ ﺑﻮﺗﻘـﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ اﻟـﱰاث اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻰ واﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ  ,ﻟﻴﺼــﺒﻎ اﻟﻘــﺎرة اﻷورﺑﻴــﺔ
ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .
ﰱ اﻟﺒﺪاﻳ ـ ــﺔ ﻻﺑ ـ ــﺪ ﻟﻨ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳ ـ ــﻒ ﺑﺎﳉﺮﻣ ـ ــﺎن  ,اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ ﻛ ـ ــﺎﻧﻮا أﻫ ـ ــﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋ ـ ــﻞ اﻟﱪﺑﺮﻳ ـ ــﺔ
 Barbariansاﻟﱴ ﺟﺎورت ﲣﻮم اﻻﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ  .ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻖ اﻟﺮوﻣﺎن ﺗﻠﻚ
اﻟﻜﻠﻤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﺸ ــﻌﻮب اﻟ ــﱴ أﺣﺎﻃ ــﺖ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﳉﻬ ــﺎت اﻷرﺑ ــﻊ .وﻫ ــﻰ ﺗﻌ ــﲎ
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ رﻛﺐ اﳊﻀﺎرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ .
1

ﻛﻤــﺎ أﻃﻠــﻖ اﻟﺮوﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻟــﱴ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻌــﻴﺶ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪود ــﺮى اﻟ ـﺮاﻳﻦ
واﻟــﺪاﻧﻮب اﺳــﻢ اﳉﺮﻣــﺎن  . Germaniواﳊﻘﻴﻘــﺔ أن ﻫــﺬا اﻻﺳــﻢ ﻛﺎﻧــﺖ ﲢﻈــﻰ ﺑــﻪ
ﻗﺒﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻢ  .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨـﺎك ﻗﺒﻴﻠـﺔ أﺧـﺮى ﲢﻤـﻞ اﺳـﻢ اﻷﳌـﺎﱏ Alemani
 .ﺗﻠــﻚ اﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟــﱴ ﰎ إدﺧﺎﳍــﺎ اﱃ اﻟﻠﻐﺘــﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ واﻷﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﳌــﺎن
.ﻏـﲑ أن اﳉﺮﻣـﺎن أﻃﻠﻘـﻮا ﻋﻠـﻰ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻛﻠﻤـﺔ  , Theutاﻟـﱴ ﺗﻌـﲎ ) اﻟﺸـﻌﺐ ( .
وﻫ ــﻰ اﻟﻜﻠﻤ ــﺔ اﻟ ــﱴ أدﺧﻠ ــﺖ اﱃ اﻷﳌﺎﻧﻴ ــﺔ وأﺻ ــﺒﺤﺖ أﺳﺎﺳ ــﺎ ﻟﻜﻠﻤ ــﱴ Deutsch
و  Teutonاﳊﺪﻳﺜﺘﲔ .
وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻠﺸــﻌﻮر اﻟﻘــﻮﻣﻰ اﻟــﺬى ﲤﻜــﻦ ﻣــﻦ اﳌــﺆرﺧﲔ اﻷﳌــﺎن  ,ﻓﻘــﺪ ﻋﻜﻔـﻮا ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ
ﻫﺠـﺮات اﻟﺸـﻌﻮب  Voelkerwanderungenاﳉﺮﻣﺎﻧﻴـﺔ  ,واﻋﺘﻤـﺪوا ﺑﺸـﻜﻞ
أﺳﺎﺳ ـ ــﻰ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋﻠ ـ ــﻢ اﻵﺛ ـ ــﺎر ﻟﺘﻔﺴ ـ ــﲑ وﺟ ـ ـﻮد اﳉﺮﻣ ـ ــﺎن ﰱ اﻟﻘ ـ ــﺮن اﻷول ﻗﺒ ـ ــﻞ اﳌ ـ ــﻴﻼد.
وﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﳌﻮﻃﻦ اﻷول ﻟﻠﺠﺮﻣﺎن وﻫـﻮ ﺟﺰﻳـﺮة إﺳـﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ ) اﻟـﺪاﳕﺮك
– اﻟﻨﺮوﻳﺞ – اﻟﺴﻮﻳﺪ (  ,ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺠﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳـﺪ أﻋـﺪاد اﻟﺴـﻜﺎن
وﺿــﻐﻂ اﻟﻈــﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴــﺔ  ,ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﳊــﺮوب اﳌﺘﺒﺎدﻟــﺔ ﻣــﻊ ﺟ ـﲑا ﻢ واﻟــﱴ اﻗﺘﻀــﺖ
ﺿﺮورة ﻃﺮد اﻟﻄﺮف اﳋﺎﺳﺮ  ,ﻓﺎﲡﻬﻮا اﱃ وﺳﻂ أورﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﺮى اﻟـﺮاﻳﻦ ﰒ اﻟـﺪاﻧﻮب ,
ﺑﻌـﺪ أن ﳒﺤـﻮا ﰱ ﻫﺰﳝـﺔ اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻜﻠـﱴ  Celtsاﻟـﺬى ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺄﻧـﻪ ﺷـﻌﺐ
ﳏﺎرب ﻛﺎﳉﺮﻣﺎن .
وﰱ اﻟﻘـﺮن اﻷول ﻗﺒـﻞ اﳌـﻴﻼد أﻳﻀـﺎ  ,ﲤﻜـﻦ ﻳﻮﻟﻴـﻮس ﻗﻴﺼـﺮ  Julius Caeserﻣـﻦ
إﻳﻘــﺎع اﳍﺰﳝــﺔ ﺑﺎﳉﺮﻣ ـﺎن ودﻓﻌﻬــﻢ ﺧﻠــﻒ ﺣــﺪود ــﺮ اﻟ ـﺮاﻳﻦ  .ﻏــﲑ أ ــﻢ ﻋــﺎدوا ﰱ اﻟﻘــﺮن
اﻟﺜــﺎﱏ اﳌــﻴﻼدى ﻟﻼﺳــﺘﻘﺮار ﰱ ﺣــﻮض اﻟــﺪاﻧﻮب  .وﻛﺎﻧــﺖ أﺷــﻬﺮ ﻗﺒــﺎﺋﻠﻬﻢ آﻧــﺬاك ﻫــﻢ
اﻟﻘــﻮط اﻟﺸــﺮﻗﻴﻮن  ) Ostrogothاﻟﺴــﺎﻃﻌﻮن (  ,واﻟﻘــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﻮن
 )Visigothاﳊﻜﻤﺎء ( .
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اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺮﻣﺎن :
 – 1اﻟـ ــﺪﻟﻴﻞ اﻷﺛـ ــﺮى اﻟـ ــﺬى ﺳـ ــﺎﻋﺪ اﻟﺒـ ــﺎﺣﺜﲔ اﻷورﺑﻴـ ــﲔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻮﺻـ ــﻮل اﱃ اﳌـ ــﻮﻃﻦ
اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺠﺮﻣﺎن .
 – 2ﻳﻮﻟﻴﻮس ﻗﻴﺼﺮ وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻼد اﻟﻐﺎل  ,واﻟﺬى ﲢـﺪث ﰱ ﺟﺎﻧـﺐ ﻳﺴـﲑ ﻣﻨـﻪ
ﻋﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﳉﺮﻣﺎن وﻋﺎدا ﻢ .
 Tacitusوﻛﺘﺎﺑ ـ ـ ــﻪ اﳌﺴ ـ ـ ــﻤﻰ ﺟﺮﻣﺎﻧﻴ ـ ـ ــﺎ
 – 3اﳌ ـ ـ ــﺆرخ اﻟﺮوﻣ ـ ـ ــﺎﱏ ﺗ ـ ـ ــﺎﻛﻴﺘﻮس
 Germaniaاﻟــﺬى ﻗــﺎم ﺑﺘﺄﻟﻴﻔــﻪ ﻋــﺎم 98م  .وﻫــﻮ ﻳﻌــﺪ أﻓﻀــﻞ ﻛﺘــﺎب ﻋــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ
اﳉﺮﻣ ــﺎن وﻋ ــﻦ ﺑﻨﻴ ـﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻴﺔ وﻋ ــﺎدا ﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ آﻧ ــﺬاك .وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣ ــﻦ أن
ﺗ ــﺎﻛﻴﺘﻮس ﱂ ﻳ ــﺰر ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ اﻟﺘﺨ ــﻮم اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴ ــﺔ أو اﳉﺮﻣﺎﻧﻴ ــﺔ اﳌﻮاﺟﻬ ــﺔ ﻓﺎﻧ ــﻪ ﳒ ــﺢ ﰱ ﲨ ــﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﻓﻮاﻩ اﳉﻨـﻮد اﻟﺮوﻣـﺎن اﻟﻌﺎﺋـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ اﳉﺒﻬـﺔ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴـﺔ  ,ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ اﻃﻼﻋـﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ .
ﻋﻠــﻰ أﻧﻨــﺎ ﳚــﺐ أن ﻧﺘــﺬﻛﺮ داﺋﻤــﺎ أن اﻻرﺳــﺘﻘﺮاﻃﻰ اﻟﺮوﻣــﺎﱏ ﺗــﺎﻛﻴﺘﻮس ﱂ ﻳﻘــﻢ ﺑﺘــﺄﻟﻴﻒ
ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺳــﱪ أﻏـﻮار اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳉﺮﻣــﺎﱏ  ,ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻫﺪﻓــﻪ إﺑـﺮاز
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ أوﻟﺌﻚ اﳉﺮﻣﺎن اﻟﺒﺴﻄﺎء وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢ  ,ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮوﻣﺎن اﳌﺮاوﻏﲔ واﳌﻨﺤﻠـﲔ
أﺧﻼﻗﻴﺎ .
 – 4اﻟﺸـ ــﻌﺮ اﻟﺸـ ــﻌﱮ اﳉﺮﻣ ــﺎﱏ  .وﻫ ــﻮ ﻣـ ــﺎﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻـ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﳌﻠﺤﻤ ــﺔ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴـ ــﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟـﱴ ﻋﺎﺷـﺖ ﺣـﱴ وﺻـﻠﺖ إﻟﻴﻨـﺎ  ,اﳌﺴـﻤﺎة ﺑﻴﻮوﻟـﻒ  . Beowolfاﻟـﱴ
ﻗــﺎم ﺑﺘــﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ أﺣــﺪ رﺟــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﰱ اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﻣﻦ اﳌــﻴﻼدى  ,واﻟــﱴ ﺗﻜﺸــﻒ
ﲜﻼء ﻋﻦ ﻣﺜﻞ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰱ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺮﻣﺎﱏ .
 – 5ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ  .واﳊﻘﻴﻘــﺔ أ ــﺎ ﱂ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨ ـﺎ ﺑــﺎﳌﻌﲎ اﳊــﺪﻳﺚ .
وإﳕﺎ ﻫﻰ ﳎﺮد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﺮف اﳉﺮﻣﺎﱏ اﻟﺴﺎﺋﺪ آﻧﺬاك .
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وﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎل  ,ﻓﺤﺴــﺐ رؤﻳــﺔ ﺗــﺎﻛﻴﺘﻮس  ,ﻓــﺈن اﻵراء ﻗــﺪ ﺗﻌــﺪدت ﺣ ـﻮل اﺷــﺘﻘﺎق
ﻛﻠﻤــﺔ اﳉﺮﻣــﺎن  ,و ﻋﻤــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺟــﺎءت ﻣــﻦ ﻛﻠﻤــﺔ رﺟــﻞ اﳊــﺮب  ,أو اﶈــﺎرب
 . wehr-mannﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮ ﺳـﱰاﺑﻮ  straboأن اﳉﺮﻣـﺎن  Germaniو
ﻣﻔﺮدﻫﺎ  Germanusﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﲟﻌﲎ اﻷﺧﻮة  ,ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺑﲔ اﻟﺸـﻌﻮب
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى  ,ﻛﺎﻟﻜﻠﺖ و ﻏﲑﻫﻢ .
و ﻳﺒﺪو اﳉﺮﻣﺎن  ,ﺣﺴﺐ ﺗﺎﻛﻴﺘﻮس أﻳﻀﺎ  ,ﰱ اﻷﺻـﻞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫـﺎﺟﺮت ﻣـﻦ
آﺳــﻴﺎ اﱃ أورﺑــﺎ ﻟﺘﺴــﺘﻘﺮ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻌــﺮف ﺑﺎﻷراﺿــﻰ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ اﻵن  .ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺎﳊﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ
ﺟﻨﺴــﻬﺎ ,و ﱂ ﺗﺘﺼــﺎﻫﺮ ﻣــﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﻷﺧــﺮى  .وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬى ﻣﻴــﺰ رﺟﺎﳍــﺎ ﺑﺼــﻔﺎت
ﻣﻌﻴﻨﺔ  ,ﻛﺎﻟﻌﻴﻮن اﻟﺰرﻗﺎء اﳊﺎدة  ,و اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺷﻘﺮ  ,و ﺟﺴﻢ رﻳﺎﺿﻰ ﻳﺴـﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ
أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ .
و ﺣﺴــﺐ ﺗــﺎﻛﻴﺘﻮس  ,ﻓــﺎن ــﺮى اﻟـﺮاﻳﻦ و اﻟــﺪاﻧﻮب ﻳﻔﺼــﻼن ﺑــﻼد اﳉﺮﻣــﺎن ﻋــﻦ ﺑــﻼد
اﻟﻐ ــﺎل  ,ﻛﻤ ــﺎ ﺗﻔﺼ ــﻠﻬﺎ اﳉﺒ ــﺎل اﻟ ــﻮﻋﺮة ﻋ ــﻦ داﺷ ــﻴﺎ  .و أرﺿ ــﻬﺎ ﺗﻜﺴ ــﻮﻫﺎ اﻟﻐﺎﺑ ــﺎت و
ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  .و ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻄﺮﻫﺎ اﻟﺜﻘﻴﻞ و رﻳﺎﺣﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة  .وأرض
اﳉﺮﻣــﺎن ﺻــﺎﳊﺔ ﻟﺰراﻋــﺔ اﳊﺒــﻮب  ,و ﻻ ﺗﺼــﻠﺢ ﻟﺰراﻋــﺔ أﺷــﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬــﺔ  .و ﺗﻜﺜــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ
اﳌﺎﺷﻴﺔ  ,ﻓﻀﻼً ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻔﻀﺔ  ,و ﻫﻮ ﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ ﻣﻌﻈـﻢ أواﻧـﻴﻬﻢ
ﻣﻨﻬﺎ  .ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﻀﺔ ﻛﻬﺪاﻳﺎ ﻷن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰱ ﻧﻈـﺮﻫﻢ ﻛﻘﻴﻤـﺔ اﻷواﱏ اﻟﻔﺨﺎرﻳـﺔ
.
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻟﻠﺠﺮﻣﺎن :
ﻳﻘــﻮم اﻟﺴــﻜﺎن اﳉﺮﻣــﺎن ﺑﺎﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻠﻜﻬــﻢ  ,اﻟــﺬى ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻟــﻪ ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ  ,وﻳﻘــﻮم
ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻋﱪ اﻟﻜﻔﺎءة و اﳌﻘـﺪرة اﳊﺮﺑﻴـﺔ ﳑﺜﻠـﲔ
ﳎﻠﺲ اﻷﺗﺒﺎع أو اﻟﻜﻮﻣﻴﺘﺎﺗﻮس .Comitatus
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وﻛــﺎن اﻟﻘﺎﺋــﺪ اﳉﺮﻣــﺎﱏ ﻳﺆﻟــﻒ ﻓﺮﻗﺘــﻪ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻷﻫــﻞ و اﻷﻗــﺎرب  ,ﺣــﱴ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﲰﺎع ﺻﻮت ﻋﻮﻳﻞ ﻧﺴﺎﺋﻪ و ﺻﺮاخ أﻃﻔﺎﻟﻪ ,وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﺘﺜﺎرة ﲪﺎﺳﺘﻪ ﰱ اﳌﻌﺮﻛـﺔ
.
و ﻛــﺎن اﻟﻘــﺎدة ﻳﺘــﺪاوﻟﻮن ﰱ ﺑﻌــﺾ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻜﺎن اﳉﺮﻣــﺎن  .أﻣــﺎ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ
اﻟﻜﱪى  ,ﻓﻜﺎن ﳚـﺐ أن ﻳﺸـﱰك ﰱ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ ﲨﻴـﻊ أﻓـﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻛـﺎن ﻳﺘﻮﺟـﺐ
ﻋﻠــﻴﻬﻢ أﻳﻀــﺎ ﺗﻘــﺪﱘ اﳍ ـﺪاﻳﺎ اﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺎﺷــﻴﺔ و اﶈﺎﺻــﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ,أو ﻣــﻦ اﳋﻴــﻮل و
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة و اﻷدوات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﱃ ﻗﺎد ﻢ ,ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ أﻳﻀﺎً .
و ﻛﺎن اﳉﺮﻣﺎن ﳛﺒﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﳍﻼل  ,أو ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒـﺪر ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﻮا
ﻳﺆرﺧﻮن ﻣﻮاﻗﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺎﱃ و ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮوﻫﻢ اﻟﺮوﻣﺎن .وﻫـﻢ ﰱ
ﻫﺬا ﻳﺸﺒﻬﻮن اﻟﻌﺮب ﰱ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻨﺠﻮم و اﻷﻫﻠﺔ .
و ﻳﺮأس اﳌﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﳍﻢ  ,أو أﺣﺪ اﻟﻨﺒﻼء ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬى ﻛﺎن ﳚـﺐ
ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻔﻮﻫ ـﺎً ,ﻣﺘﻤﻴ ـﺰا ﺑﺎﻟﻘــﺪرة اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳋﻄﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻪ .
و إذا ﰎ ﻋ ــﺮض اﻗـ ـﱰاح ﻧ ــﺎل ﻣﻮاﻓﻘ ــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌ ــﲔ  ,ﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻲ اﳉﺮﻣ ــﺎن رﻓ ــﻊ اﻟﺮﻣ ــﺎح  .و
ﺿﺮ ﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  .أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮﻧﻪ ﻓﺎ ﻢ ﻳﻌﱪون ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﱪ آﻳـﺎت اﻟﺘـﺬﻣﺮ
و اﻟﺪﻣﺪﻣﺔ .
و ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻳﻨــﺎﻗﺶ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻜــﱪى داﺧــﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳉﺮﻣــﺎﱏ  ,ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴـﻪ اﳉـﺮاﺋﻢ اﻟﻜـﱪى اﻟـﱴ ﺗﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑـﺔ اﻻﻋـﺪام  .ﻛﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻳـﺘﻢ ﺷـﻨﻖ
اﳋﻮﻧــﺔ و اﻟﻔــﺎرﻳﻦ ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ أﻓــﺮع اﻷﺷــﺠﺎر ﺣــﱴ ﻳﻜﻮﻧـﻮا ﻋــﱪة أﻣــﺎم
اﳉﻤﻴـﻊ  .أﻣـﺎ اﺠﻤﻟــﺮﻣﲔ اﻵﺧـﺮﻳﻦ ﻓﻴﻌـﺎﻗﺒﻮن ﻋــﱪ اﻟـﺪﻓﻦ ﰱ اﳌﺴـﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﻄﻴﻨﻴــﺔ ﻣـﻊ وﺿــﻊ
ﺷﺒﺎك ﻓﻮﻗﻬﻢ .
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و ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻢ ﰱ ﻫﺬا ﺗﻜﻤـﻦ ﰱ أن ﻣـﺮﺗﻜﱮ اﳉـﺮاﺋﻢ اﻟﻜـﱪى ﳚـﺐ أن ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺸـﻬﲑ ـﻢ
 ,أﻣﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﱰن ﺑﺎﳋﺰى و اﻟﻌﺎر ﻓﻴﺠـﺐ أن ﺗـﺪﻓﻦ ﺣـﱴ ﻻ ﻳﺮاﻫـﺎ أﺣـﺪ
.
وﻳــﺪﻓﻊ ﻋــﻦ اﳉـﺮاﺋﻢ اﻟﺼــﻐﲑة ﻋــﺪد ﻣﻌــﲔ ﻣــﻦ اﳋﻴــﻮل و رؤوس اﳌﺎﺷــﻴﺔ  .ﻋﻠــﻰ أن ﻳــﺘﻢ
دﻓ ــﻊ ﻧﺼ ــﻒ اﻟﻐﺮاﻣ ــﺔ ﻟﻠﻤﻠ ــﻚ أو اﳊﻜﻮﻣ ــﺔ  ,و اﻟﻨﺼ ــﻒ اﻵﺧ ــﺮ ﻟﻠﻤﺠ ــﲎ ﻋﻠﻴ ــﻪ أو اﱃ
أﺳﺮﺗﻪ .
و ﻧﻈـ ـﺮاً ﻷن اﳉﺮﻣ ــﺎﱏ ﻛ ــﺎن ﻳ ــﺮث ﺧﺼ ــﻮﻣﺎت أﺑﻴ ــﻪ  ,ﻓﻘ ــﺪ ﻛ ــﺎن ﳝﻜﻨ ــﻪ اﻟﺘﻜﻔ ــﲑ ﻋ ــﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺎﺷﻴﺔ و اﻷﻏﻨﺎم .
و ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻸﺧﻄــﺎر اﻟــﱴ ﻛــﺎن اﻟﺴــﻜﺎن اﳉﺮﻣــﺎن ﻳﺘﻌﺮﺿــﻮن ﳍــﺎ داﺋﻤ ـﺎً ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺸــﻌﻮب
اﻟﺮﻋﻮﻳــﺔ اﶈﻴﻄــﺔ ــﻢ  ,ﻓﻘــﺪ أرﻏﻤـﻮا ﻋﻠــﻰ آداء أﻋﻤــﺎﳍﻢ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ داﺋﻤـﺎً و ﻫــﻢ ﻳﺘﻤﻨﻄﻘــﻮن
ﺑﺴﻼﺣﻬﻢ  ,و ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺘﺎل .
وﻃﺒﻘــﺎ ﻟﺘــﺎﻛﻴﺘﻮس ,ﻛــﺎن ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺮﻣــﺎن اﺧﺘﺒــﺎر ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺮﺟــﺎل
اﳌــﺆﻫﻠﲔ ﳊﻤــﻞ اﻟﺴــﻼح  .ﻓــﺎذا اﺳــﺘﺤﻖ أﺣــﺪ اﻟﺸــﺒﺎن ذﻟــﻚ  .ﻳﻘــﻮم أﺣــﺪ اﻟﺮؤﺳــﺎء أو
اﻷب أو أﺣــﺪ اﻷﻗــﺎرب ﰱ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴــﺪﻩ اﻟــﺮﻣﺢ و اﻟــﺪرع  ,ﻟﻴﺼــﺒﺢ ذﻟــﻚ
اﻟﺸﺎب اﶈﺎرب ﻋﻀﻮا ﰱ اﻟﺪوﻟﺔ  ,و ﻟﻴﺲ ﰱ اﻷﺳﺮة ﻓﻘﻂ .
ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻳــﺘﻢ ﺿــﻢ ﻫــﺆﻻء اﻟﺸــﺒﺎن أو اﶈــﺎرﺑﲔ اﳉــﺪد اﱃ ﺗﺒﻌﻴــﺔ أﺣــﺪ اﻟﻘــﺎدة اﻟﻜﺒــﺎر
أﺻﺤﺎب اﳋﱪات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺬى ﳝﻨﺤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺮﻣﺎﱏ ﺣـﻖ وﺿـﻊ أﺗﺒﺎﻋـﻪ ﰱ درﺟـﺎت
 .ﳑﺎ أدى اﱃ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺒﺎن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻈﻮة و اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻷوﱃ ﻟﺪى ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ .
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﺗﻨـﺎﻓﺲ ﺣـﺎد ﺑـﲔ اﻟﻘـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺿـﻢ أﻛـﱪ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﺗﺒـﺎع
اﳉﺪد  .وﻛﺎن ﻣﻦ ﲰﺎت و ﻣﺰاﻳـﺎ اﻟﻘـﺎدة و اﻟﺮؤﺳـﺎء أن ﳛـﺎﻃﻮا ﺑـﺄﻛﱪ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﺗﺒـﺎع
اﻟﺸــﺠﻌﺎن  ,إذ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا ﻣﻈﻬـﺮاً ﻟﻠﺰﻳﻨــﺔ و اﻟﻔﺨــﺎر ﰱ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺴــﻠﻢ  ,و ﻋﻨﺼـﺮاً ﻟﻸﻣــﺎن
ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮب اﳊﺮب .
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و ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﻬﺮة اﻟﻘﺎﺋــﺪ و أﺗﺒﺎﻋــﻪ ﺗﻌــﱪ اﳊــﺪود اﱃ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﺠﻤﻟــﺎورة  ,ﻓﻴﺼــﺒﺢ ﻣﻘﺼــﺪاً
ﻟﻠﺴﻔﺎرات  ,اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﺐ ودﻩ  ,و ﺗﻘﻮم ﲟﻨﺤﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳍﺪاﻳﺎ .
و ﺣﺴﺐ ﺗﺎﻛﻴﺘﻮس أﻳﻀﺎ ,إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎدة ﳛﺎرﺑﻮن ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﻨﺼـﺮ ﰱ ﺣﺎﻟـﺔ اﳊـﺮب,
ﻓﺎن اﻷﺗﺒﺎع ﻛﺎﻧﻮا ﳛﺎرﺑﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ و ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﻐﻨـﺎﺋﻢ و اﻷﺳـﻼب  .ﻟﺪرﺟـﺔ
أﻧﻪ اذا ﺗﻘـﺎﻋﺲ ﻗﺎﺋـﺪ ﻋـﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺎﳊﺮب ﻟﻔـﱰة ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ  ,ﻛـﺎن أﺗﺒﺎﻋـﻪ ﻳﻘﻮﻣـﻮن
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ و اﻻﻧﻀﻤﺎم اﱃ ﺳﻴﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳊﺮب .
و ﻫﻜــﺬا ﳝﻜــﻦ ﻟﻸﺗﺒــﺎع اﳊﺼــﻮل ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﻨــﺎﺋﻢ  ,و ﻛــﺬﻟﻚ اﳋﻴــﻮل و اﻟﺮﻣــﺎح,
ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ اﻟــﻮﻻﺋﻢ اﻟﺴــﺨﻴﺔ و اﳊﺎﻓﻠــﺔ اﻟــﱴ ﺗﻘــﺎم ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻻﻧﺘﺼــﺎرﻫﻢ ﻣــﻊ ﻗﺎﺋــﺪﻫﻢ ﰱ
اﳌﻌﺮﻛﺔ .
وﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم ﱂ ﻳــﺮﻛﻦ اﳉﺮﻣــﺎن أﺑــﺪاً اﱃ اﳍــﺪوء و اﻟﺪﻋــﺔ  .ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻣــﻦ اﳌﺘﺼــﻮر أن
ﳛﺮث اﳉﺮﻣﺎﱏ ﻗﻄﻌﺔ أرض زراﻋﻴﺔ  ,ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺰراﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ﺧﺮاﺟﻬـﺎ
اﻟﺴﻨﻮى  .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻳﺴـﺮ ﻟـﻪ أن ﳛـﺎرب ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﻨـﺎﺋﻢ ﺑﺸـﻜﻞ أﺳـﺮع ,
ﻟﺪرﺟــﺔ أن اﳉﺮﻣــﺎﱏ اﻋﺘﻘــﺪ أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺿــﺮوب اﻟﱰاﺧــﻰ و اﻟﻜﺴــﻞ أن ﳛﺼــﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ و
اﻟﻌﺮق  ,ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء .
و ﰱ أﺗﻮن اﳌﻌﺎرك اﻟـﱴ ﺧﺎﺿـﻮﻫﺎ  ,ﲪـﻞ اﳉﺮﻣـﺎن اﻟﺴـﻴﻮف و اﳊـﺮاب اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ  .ﻓﻀـﻼً
ﻋــﻦ ﺣﺮﺑــﺔ ﻗﺼــﲑة ﺗــﺪﻋﻰ  Frameaﲤﻴــﺰت ﺑـﺮأس ﻗﺼــﲑ و ﺣــﺎد  ,و ﻛــﺬﻟﻚ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺤﺎم و اﻟﺮﻣﻰ  .ﻛﻤﺎ ﲪﻞ اﻟﻔﺮﺳﺎن ﰱ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﳊﺮﺑﺔ و اﻟﺪرع .
و ﺣﺴ ــﺐ ﻛﻠﻤ ــﺎت ﺗ ــﺎﻛﻴﺘﻮس اﻟﺮوﻣ ــﺎﱏ  ,ﻓ ــﺎن ﺧﻴ ــﻮل اﳉﺮﻣ ــﺎن اﻟ ــﱴ اﻋﺘﻤ ــﺪت ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ
ﻓﺮوﺳــﻴﺘﻬﻢ  ,ﱂ ﺗﻜــﻦ ﺳ ـﺮﻳﻌﺔ أو ﲨﻴﻠــﺔ  ,أو ﻣﺪرﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﺎورات أو اﳊﺮﻛــﺎت اﳊﺮﺑﻴــﺔ
ﻣﺜ ــﻞ ﺧﻴ ــﻮل اﻟﺮوﻣ ــﺎن  .أﻣ ــﺎ اﳌﺸ ــﺎة اﳉﺮﻣ ــﺎن ﻓﻘ ــﺪ ﲪﻠـ ـﻮا اﻟﻨﺒ ــﺎل و اﻟﻨﺸ ــﺎب  ,وارﺗ ــﺪى
ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﺧــﻮذة ﻣﻌﺪﻧﻴــﺔ أو ﻣﺼــﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﳉﻠــﺪ  .و ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺷــﺮوط اﺧﺘﻴــﺎر اﳌﺸــﺎة أن
ﻳﺘﻤﻴﺰوا ﲞﻔﺔ ﺳﺮﻋﺘﻬﻢ.
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واﲣﺬ اﳉﺮﻣﺎن ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﰱ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻛﺤﻴﻠـﺔ ﻟﻠﻌـﻮدة ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ اﱃ ﻣﻴـﺪان اﻟﻘﺘـﺎل
 ,وﱂ ﻳﻔﺴﺮوا ذﻟﻚ أﺑﺪا أﻧﻪ ﺑﺎدرة ﺟﱭ أﻣﺎم اﻷﻋﺪاء .
و ﰱ ﻟﻔﺘﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ذات دﻻﻻت ﻣﺘﻌﺪدة  ,ﻛﺎن اﶈﺎرﺑﻮن اﳉﺮﻣﺎن ﳛﻤﻠـﻮن ﻗـﺘﻼﻫﻢ ﻣـﻦ
أرض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺼﲑﻫﺎ .
ﻋﻠﻰ أن أﺳﻮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻠﻄﺦ ﺷﺮف اﳉﻨﺪى اﳉﺮﻣﺎﱏ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ دورﻩ ﰱ اﳌﻌﺮﻛـﺔ .
ﻓﻤــﻦ ﻳﺜﺒــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎر ﺗــﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘــﻪ ﺑﺎﳊﺮﻣــﺎن ﻣــﻦ ﺣﻀــﻮر اﻟﻄﻘــﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ,و
اﻻﻧﺘﺴــﻠﺐ اﱃ اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ  .ﻟــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻔــﺮون ﻣــﻦ اﳌﻌﺮﻛــﺔ ﻳﻔﻀــﻠﻮن
اﳌــﻮت ﺷــﻨﻘﺎً ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﺠﺎر  ,ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ أن ﻳﻌﻴﺸ ـﻮا ﺣﻴــﺎة ﳎﻠﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎر وﺳــﻂ أﻓ ـﺮاد
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .
وﻫﻜ ــﺬا ﻇ ــﻞ ﻧﻈ ــﺎم اﻷﺗﺒ ــﺎع أو اﻟﻜﻮﻣﻴﺘ ــﺎﺗﻮس  Comitatusﻫ ــﻮ اﻟﺴ ــﺎﺋﺪ ﻟ ــﺪى
اﳉﺮﻣــﺎن ﺣــﱴ ﺎﻳــﺔ اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ اﳌــﻴﻼدى  .ﻓﻜــﺎن اﻟ ـﺮﺋﻴﺲ أو اﳌﻠــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻗﻤﺘــﻪ  .ﰒ
ﳎﻠﺲ اﳊﺮب اﻟـﺬى ﻳـﺪﻳﻦ ﻟـﻪ ﺑـﺎﻟﻮﻻء ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﱴ ﳛﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻠـﻚ ,
اﻟــﺬى ﻛــﺎن ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﺄﺳــﻴﺲ أﺳــﺮة ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻳﺘﺨــﺬ أﻓﺮادﻫــﺎ ﻣﻈﻬـﺮا ﻣﻘﺪﺳــﺎ  .ﻋﻠــﻰ أن
ﻧﻈــﺎم وراﺛــﺔ اﳊﻜــﻢ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺳــﺎﺋﺪا ﺑــﺎﳌﻌﲎ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪى  ,ﻓﻌﻨــﺪﻣﺎ ﳝــﻮت اﳌﻠــﻚ ,
ﻛﺎن اﻷﺗﺒﺎع ﳚﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺢ أﺣﻖ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺎﻟﻜـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﺮش  .وﻧﻈـﺮا ﻷن
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺮﻣﺎﱏ ﳎﺘﻤـﻊ ﳏـﺎرب ﺑﺎﻷﺳـﺎس  ,ﻛـﺎن ﻳﻨﺒﻐـﻰ أن ﻳـﺘﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﻓﻀـﻞ اﶈـﺎرﺑﲔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ .
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺮﻣﺎن :
ﻧﺘﻴﺠ ــﺔ ﻟﻠﻤﻨ ــﺎزﻻت اﳌﺴ ــﺘﻤﺮة اﻟ ــﱴ ﲢ ــﺪث ﺑ ــﲔ اﳉﺮﻣ ــﺎن وﺑﻌﻀ ــﻬﻢ اﻟ ــﺒﻌﺾ  ,ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌــﻰ أن ﻳﻜــﻮن اﳍــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴــﻰ ﻟﻼﺟ ـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﻫــﻮ ﻣﻨــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺎت
اﻟﺜﺄر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ,ﻓﺄوﺟﺪوا ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﺔ . Wergeld
وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻌﺠــﺰ اﶈــﺎﻛﻢ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ ﻋــﻦ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﻬﻤــﲔ اﳌــﺎﺛﻠﲔ أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﰱ
ﺑﻌﺾ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻜﱪى ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ  ,ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴـﺔ
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ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺮﻣﺎن  ,ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ  :اﶈﻨﺔ  ,اﻟﱴ ﻳﻌﺪ اﳊﻜـﻢ ﻋﱪﻫـﺎ ﺣﻜﻤـﺎ اﳍﻴـﺎ  .وﻛـﺬﻟﻚ
اﻟﺘﱪﺋﺔ ﺑﺎﻻﳝﺎن وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺴﻢ اﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءﺗﻪ .
وﺧﻼل اﶈﻨﺔ  ,ﻛﺎن اﳌﺘﻬﻢ ﳚﱪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺒﺾ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣـﻦ اﳊﺪﻳـﺪ اﳌﻠﺘﻬـﺐ.
ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  .ﻓـﺈذا ﺷـﻔﻴﺖ اﳊـﺮوق ﺑﻌـﺪ ﺛﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم ﺛﺒﺘـﺖ ﺑﺮاءﺗـﻪ  .وإذا
ﱂ ﺗﺸﻒ ﺧﻼﳍﺎ  ,ﻛﺎن ﻣﺬﻧﺒﺎ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻳﺪ اﳌﺘﻬﻢ ﰱ وﻋـﺎء ﺑـﻪ ﻣـﺎء ﻳﻐﻠـﻰ .ﰒ ﻳـﺆﻣﺮ ﺑﺮﻓـﻊ أﺣـﺪ اﻷﺣﺠـﺎر
ﻣﻦ ﻗﺎع اﻟﻮﻋﺎء  .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻀﻤﺪ ﺟﺮاﺣﻪ  ,وﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﱴ ﺳـﺒﻖ ذﻛﺮﻫـﺎ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم .
ﻏــﲑ أن اﶈﺎﻛﻤــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌــﺎء اﻟﺒــﺎرد ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻔﻀــﻴﻼ ﻟــﺪى اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ
اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ اﻟــﱴ ﻋــﱪت اﱃ اﳒﻠـﱰا ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ  .إذ ﻛــﺎن ﻳﻠﻘــﻰ ﺑــﺎﳌﺘﻬﻢ ﰱ اﳌــﺎء وﻫــﻮ ﻣﻘﻴــﺪ
اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﻘﺪﻣﲔ  .ﻓﺈن ﻏـﺎص ﻛـﺎن ﺑﺮﻳﺌـﺎ  ,وإذا ﻃﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻄﺢ ﻛـﺎن ﻣـﺬﻧﺒﺎ  .وﻣـﺮد
ذﻟــﻚ أ ــﻢ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘــﱪون اﳌــﺎء ﻋﻨﺼـﺮا ﻣﻘﺪﺳــﺎ ﻳــﺮﻓﺾ ﻗﺒــﻮل اﻟﺸــﺨﺺ اﳌــﺬﻧﺐ  .وﻓﻴﻤــﺎ
ﺑﻌــﺪ  ,ﻋﻨــﺪﻣﺎ اﳔﺮﻃــﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ ﰱ ﻧﺴــﻴﺞ اﻟﻨﻈــﺎم اﻻﻗﻄــﺎﻋﻰ  ,ﰎ اﺳــﺘﺤﺪاث
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺰال واﳌﺒﺎرزة ﺑﲔ اﳌﺪﻋﻰ واﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ .
وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻨﺎق اﳉﺮﻣﺎن ﻟﻠﺪﻳﺎﻧـﺔ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ  ,ﳒﺤـﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ ﰱ ﻓـﺮض ﻗـﺎﻧﻮن دﻳـﲎ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻠﻚ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  .ﻓﺄﺟﱪت اﳌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﳌﺮور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤـﺔ
ﻛــﻰ ﻳﻘﺴــﻢ ﺑﱪاءﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻘــﺪس وﻋﻠــﻰ اﻟــﺬﺧﺎﺋﺮ اﳌﻘﺪﺳــﺔ  .ﰒ ﻳﺘﻘــﺪم اﻟﻘــﺲ
ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻰ ﻳﻨﺬرﻩ ﺑﺄﻻﻳﻜﺬب وأن ﻳﻌﱰف ﺑﺬﻧﺒﻪ ,ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض روﺣﻪ ﻟﻠﻌﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺴـﻤﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس .
وﻛﺎن اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺬى ﺗﺪﻳﻨﻪ ﳏﺎﻛﻢ اﳉﺮﻣﺎن ﻳﺘﻢ ﺷﻨﻘﻪ ﰱ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن  .ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن
اﳉﺮﻣﺎن ﻫﻢ أول ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺸﻨﻖ اﱃ أورﺑﺎ  .ﻏـﲑ أﻧـﻪ أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧـﺖ اﶈﻜﻤـﺔ
اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ ﺗــﺄﻣﺮ ﺑﻘﻄــﻊ أﺣــﺪ أﻋﻀــﺎء اﳌــﺘﻬﻢ  .وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬى ﻗﺎوﻣﺘــﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻛﺜ ـﲑا
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ﻷﺳ ــﺒﺎب إﻧﺴ ــﺎﻧﻴﺔ  ,وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻷن ﺗ ـ ـﺄﺧﺮ اﻟﻄ ــﺐ اﻷورﰉ آﻧ ــﺬاك ﻛ ــﺎن ﳚﻌ ــﻞ اﻷﻃﺒ ــﺎء
ﻳﻔﺸﻠﻮن ﰱ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﳌﺘﻬﻢ  ,اﻟﺬى ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺮض ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮت ﺑﻄﺊ .
وﻣــﻦ اﻟﺜﺎﺑــﺖ أن ﳉــﻮء اﶈــﺎﻛﻢ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ اﱃ اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ  ,وﻫــﻰ اﻟﺘﱪﺋــﺔ ﺑﺎﻻﳝــﺎن ,
ﻛــﺎن إﻣﺘﻴــﺎزا ﳛﻈــﻰ ﺑــﻪ ﻛﺒــﺎر اﻷﺛﺮﻳــﺎء وأﻓـﺮاد أﻧﻘــﻰ اﻟﺴــﻼﻻت اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ .إذ ﻛــﺎن اﳌــﺘﻬﻢ
ﺣﻴﻨﻬـﺎ ﻳﻜﺘﻔــﻰ ﺑﺎﻧﻜـﺎر اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﺑﺒﺴـﺎﻃﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﻳﻘـﻮم ﺑﺎﻟﻘﺴــﻢ ﻋﻠـﻰ ذﻟــﻚ  .وﻛـﺎن ﻋﻠﻴــﻪ
أﻳﻀــﺎ أن ﻳﻘــﺪم ﺷــﻬﻮدا ﻳﺆﻛــﺪون ﻛﻼﻣــﻪ  ,ﺣﻴــﺚ ﻳﻘﺴــﻤﻮن ﻋﻠــﻰ أن ﻗﺴــﻢ اﳌــﺘﻬﻢ ﻛــﺎن
ﺻﺤﻴﺤﺎ  .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻬﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﻘﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .
وﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﺷــﺮوط اﻟﺘﱪﺋــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﳉﻨــﺎﺋﻰ اﳉﺮﻣــﺎﱏ ﻛــﺎن ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﻴــﺔ
اﻟﻮاﺿــﺤﺔ  ,اﻟــﱴ ﻛﺎﻧــﺖ إﻓ ـﺮازا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﳉﺮﻣــﺎﱏ وﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ  .وﻻﺑــﺪ أن ذﻟــﻚ ﻳﻌــﻮد ﰱ
ﺟ ــﺰء ﻛﺒ ــﲑ ﻣﻨ ــﻪ اﱃ أن اﻷﺛﺮﻳ ــﺎء أﺑﻨ ــﺎء اﻟﻄﺒﻘ ــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ اﻟﻌﻠﻴ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﻮا ﻫ ــﻢ اﳌﻤـ ـﻮﻟﲔ
ﻟﻠﺤ ــﺮب  ,وﻛ ــﺎﻧﻮا ﰱ اﻟﻮﻗ ــﺖ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﳏ ــﺎرﺑﲔ أﻗﻮﻳ ــﺎء ﳛﺘ ــﺎج اﻟ ــﻴﻬﻢ اﳉﺮﻣ ــﺎن ﰱ ﺣ ــﺮو ﻢ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ .
اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻣﺎن :
وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ,ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﻳﺎم اﳉﺮﻣﺎن ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻘﺘﺎل و اﳊﺮب ﻣﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ
اﺠﻤﻟﺎورة  ,ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺪ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻣﺎء أﻳﻀﺎً  ,ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﳛـﺪث
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﺴﺔ  .و اﳓﺼﺮ وﻗﺖ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰱ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .
وأﺷــﺎر ﺗــﺎﻛﻴﺘﻮس اﱃ أن اﳉﺮﻣــﺎن ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﻣﺘﻔــﺮﻗﲔ ﲜ ـﻮار اﳌﺮاﻋــﻰ  ,إذ ﱂ ﻳﻘﻮﻣ ـﻮا
ﺑﺒﻨــﺎء ﻗــﺮى ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻤﻂ اﻟﺮوﻣــﺎﱏ  ,ﺑــﻞ ﺷــﻴﺪوا ﻣﻨــﺎزل ﻣﻨﻔﺼــﻠﺔ ﺑﻔﻨــﺎء واﺳــﻊ  ,ﻣﻄﻠﻴــﺔ
ﺑﻄﻼء ﻻﻣـﻊ ﻳﻌﻴﺸـﻮن ﻓﻴﻬـﺎ ﰱ اﻟﺼـﻴﻒ  .ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﻠﺠـﺄون اﱃ اﻟﻜﻬـﻮف ﰱ اﻟﺸـﺘﺎء
ﺑﺴـﺒﺐ اﻟـﱪودة اﻟﻘﺎرﺻــﺔ  ,و ﻛـﺎﻧﻮا ﳛﻤﻠــﻮن ﳏﺎﺻـﻴﻠﻬﻢ أﻳﻀـﺎ ﻣﻌﻬــﻢ اﱃ ﺗﻠـﻚ اﻟﻜﻬــﻮف
ﺷﺘﺎءً ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻄﺎر و ﺷﺪة اﻟـﱪد  .وﻛﺜـﲑاً ﻣـﺎ ﻗﺎﻣـﺖ ﺗﻠـﻚ اﻟﻜﻬـﻮف
ﺑﺎﻧﻘﺎذﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت أﻋﺪاﺋﻬﻢ .
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ﻛــﺎن اﻟﺮﺟــﻞ اﳉﺮﻣــﺎﱏ اﻟﻌــﺎدى ﻳﺮﺗــﺪى ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻋﺒــﺎءة ﻗﺼــﲑة ﻳــﺘﻢ ﺷــﺒﻜﻬﺎ ﺑــﺪﺑﻮس  ,ﻋﻠــﻰ
ﺣﲔ أ ﺎ ﻻ ﺗﻐﻄﻰ ﻛﺎﻣـﻞ ﺟﺴـﻤﻪ اﻟﻌـﺎرى  .ﺑﻴﻨﻤـﺎ ارﺗـﺪى اﻷﺛﺮﻳـﺎء اﳉﺮﻣـﺎن رداءً ﳏﻜﻤـﺎً
ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ وﻋﻀﻼت أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ اﻟﻨﺎﻓﺮة  .و ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘـﻮم اﳉﺮﻣـﺎن ﺑﺎرﺗـﺪاء
ﺟﻠ ــﻮد اﳊﻴﻮاﻧ ــﺎت اﳌﻔﱰﺳ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﺻ ــﻴﺪﻫﺎ  ,و أﺣﻴﺎﻧـ ـﺎً ﺑﻌ ــﺾ اﻟﻘﻄ ــﻊ اﳌﻠﻮﻧ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻓـ ـﺮاء
اﳊﻴﻮاﻧﺎت .
و ﰱ اﻷﺣـﻮال اﻟﻌﺎدﻳــﺔ  ,ﻛــﺎن اﳉﺮﻣــﺎن ﻳﺴــﺘﻴﻘﻈﻮن ﻣــﻦ ﻧــﻮﻣﻬﻢ ﻣﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ  ,و ﻳﻐﺘﺴــﻠﻮن
ﺑﺎﳌــﺎء اﻟﺴــﺎﺧﻦ ﻧﻈـﺮاً ﻟــﱪودة اﳉــﻮ  ,ﰒ ﻳﺘﻨــﺎوﻟﻮن اﻓﻄــﺎرﻫﻢ ﻓـﺮادى  ,ﻛــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﻌــﺪﻩ و
ﻣﻨﻀﺪﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ  .ﰒ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻄﻖ ﺑﺴﻼﺣﻬﻢ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺬﻫﺎب اﱃ أﻋﻤﺎﳍﻢ .
و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﻨﺎول اﳉﺮﻣـﺎن ﰱ ﻃﻌـﺎﻣﻬﻢ ﳊـﻮم اﻟﺼـﻴﺪ  ,و اﻟﻠـﱭ اﳋـﺎﺛﺮ و اﻟﻔﺎﻛﻬـﺔ ,
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺸ ـﺮﺑﻮن ﻋﺼ ـﲑاً ﻣﺴــﺘﺨﺮﺟﺎً ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﲑ أو اﻟﻘﻤ ـﺢ ﻳﺼــﻨﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺣــﱴ
ﻳﺼــﺒﺢ ﻛﺎﻟﻨﺒﻴــﺬ  .ﻛﻤــﺎ ﳛﺒــﻮن ﺷــﺮب اﳋﻤــﻮر  ,ﻟﺪرﺟــﺔ أﻧــﻪ ﳝﻜــﻨﻬﻢ ﻗﻀــﺎء اﻟﻴــﻮم ﻛﻠــﻪ ﰱ
اﺣﺘﺴﺎء اﳋﻤﺮ .
وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﺎﻛﻴﺘﻮس اﻟﺮوﻣﺎﱏ ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻦ اﻻﻋﺠـﺎب ﺑـﺎﻟﻜﺮم اﻟﺸـﺪﻳﺪ اﻟـﺬى ﲤﻴـﺰ ﺑـﻪ
اﳉﺮﻣــﺎن  .ﻓــﺬﻛﺮ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎر ﻟــﺪﻳﻬﻢ أن ﻳﻄــﺮد أﺣــﺪﻫﻢ ﺿــﻴﻔﺎً ﻃــﺮق ﺑﺎﺑــﻪ .ﺑــﻞ ﳚــﺐ
ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺮﺟ ــﻞ اﳉﺮﻣ ــﺎﱏ أن ﻳﻘ ــﻮم ﺑﺎﺳ ــﺘﻘﺒﺎل ﺿ ــﻴﻮﻓﻪ ﺑﱰﺣ ــﺎب ﺷ ــﺪﻳﺪ  .و أن ﻳﻌ ــﺪ ﳍ ــﻢ
أﺷﻬﻰ اﻟﻄﻌﺎم اﳌﻮﺟﻮد ﻟﺪﻳﻪ .
و اذا ﺣﺪث أن ﻧﻔﺬ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺪﻳﻪ ﰒ ﻓﺎﺟﺄﻩ ﺿﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺼـﻄﺤﺒﻪ ﰱ
اﳊ ــﺎل اﱃ أﻗ ـ ـﺮب ﺟ ــﺎر ﻟ ــﻪ  ,ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ دﻋ ــﻮة  ,دون أﻳ ــﺔ ﻏﻀﺎﺿ ــﺔ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ  ,ﻷن
اﻷﻋﺮاف اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻗﺘﻀﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎر أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﱰﺣﻴﺐ ﻤﺎ ﻣﻌﺎ وإﻛﺮاﻣﻬﻤـﺎ.
ﻛﻤــﺎ ﺟــﺮت اﻟﻌــﺎدة أﻳﻀـﺎً أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳــﺘﻢ اﻫــﺪاء اﻟﻀــﻴﻒ أى ﺷــﻰء ﻳﻄﻠﺒــﻪ ﻗﺒﻴــﻞ ﻣﻐﺎدرﺗــﻪ
اﳌﻨﺰل .
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺮﻣﺎﻧﻰ :
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ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻮن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺮﻣﺎﱏ ﳎﺘﻤﻌﺎً ﳏﺎرﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام  ,ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻳﺸﺖ اﳌـﺮأة اﳉﺮﻣﺎﻧﻴـﺔ
ﻣــﻊ ذﻟــﻚ اﻟﻮﺿــﻊ  ,إذ ﲤﻴــﺰت اﻷﻣﻬــﺎت و اﻟﺰوﺟــﺎت ﺑﺸــﺠﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻟﺪرﺟــﺔ أ ــﻦ ﱂ
ﻳﺒ ــﺪﻳﻦ أﻳ ــﺔ رﻫﺒ ــﺔ أو اﺿ ــﻄﺮاب ﻋﻨ ـﺪ ﻋ ــﻮدة أﺑﻨ ــﺎؤﻫﻦ أو أزواﺟﻬ ــﻦ وﻫ ــﻢ ﺟﺮﺣ ــﻰ ﺑﻌﻴ ــﺪ
اﳌﻌﺮﻛﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻨﺴﺎء دوراً ﻛﺒﲑاً ﰱ رﻓﺾ اﳉﺮﻣـﺎن ﻟﻠﻬﺰﳝـﺔ ﰱ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘـﺎل  ,اذ
ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ــﻢ ﻗـﻮا ﻢ ﺑﺎﻻﻧﺴــﺤﺎب ﻣــﻦ ﻣﻴــﺪان اﻟﻘﺘــﺎل  ,ﻓــﺎن اﻟﻨﺴــﺎء ﻛﺎﻧــﺖ ﲣــﺮج
ﻻﻋـﱰاض ﻃـﺮﻳﻘﻬﻢ و ﻫــﻦ ﻛﺎﺷــﻔﺎت ﻟﺼــﺪورﻫﻦ .ﺣــﱴ ﻳــﺪرك اﳉﻨــﻮد اﳉﺮﻣــﺎن ﻣــﺪى ﻣــﺎ
ﻳﻨﺘﻈ ـﺮ ﻧﺴــﺎءﻫﻢ ﻣــﻦ اﻟﺴــﱮ ﺑﻌــﺪ اﳍﺰﳝــﺔ  .وﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎﺳــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻟــﺪى
اﳉﺮﻣــﺎن  ,اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬى ﻛــﺎن ﻳــﺪﻓﻌﻬﻢ اﱃ اﻟﻌــﻮدة ﺛﺎﻧﻴــﺔ اﱃ ﻣﻴــﺪان اﳌﻌﺮﻛــﺔ واﻟﻘﺘــﺎل ﺣــﱴ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
و ﻳﺬﻛﺮ ﺗﺎﻛﺘﻴﻮس أن اﻟﺮوﻣﺎن ﻗﺪ أدرﻛﻮا ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀـﻌﻒ ﻫـﺬﻩ ﻟـﺪى اﳉﺮﻣـﺎن  ,ﻓﺤـﺎوﻟﻮا
اﻟــﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻴﻬﻢ ﻋــﱪ أﺳــﺮ ﺳــﻴﺪات ﺟﺮﻣﺎﻧﻴــﺎت ذوات أﺻــﻞ ﻧﺒﻴــﻞ  ,ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــﺘﺨﺪام
ذﻟﻚ ﻛﻮرﻗﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺎوض .
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﳉﺮﻣﺎﻧﻴـﺎت ﺗﺘـﻮﻟﲔ أﻋﻤـﺎل اﻟﺰراﻋـﺔ و اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﺎﳌﻨﺰل
اﱃ ﺣﲔ ﻋﻮدة اﻟﺮﺟﺎل اﶈﺎرﺑﲔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل .
و ﰱ إﺷﺎرة اﱃ ﺳﻄﻮة اﳌﺮأة و ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﰱ اﻟﺒﻨـﺎء اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ اﳉﺮﻣـﺎﱏ  ,ﻳﺸـﲑ
اﳌــﺆرخ اﻟﺮوﻣــﺎﱏ ﺗــﺎﻛﺘﻴﻮس اﱃ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻐﺮﻳــﺐ أن اﻟﺮﺟــﻞ اﳉﺮﻣــﺎﱏ ﻛــﺎن ﻳﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺰوﺟــﺔ
واﺣﺪة ﻓﻘﻂ  ,و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟـﺰواج ﻟـﺪﻳﻬﻢ  ,دوﻧـﺎً ﻋـﻦ ﺑـﺎﻗﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ اﻷﺧـﺮى
 .إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱴ أﻛﺪ ﺎ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺮف ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺮﺟـﺎل
اﳉﺮﻣﺎن ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ اﱃ اﻟﺰواج ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ زوﺟﺔ.
و ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﳚ ـﺮى ﰱ اﻟﻌﺼــﻮر اﻟﻮﺳــﻄﻰ  .ﻛــﺎن اﻟــﺰوج ﻫــﻮ اﻟــﺬى ﻳــﺪﻓﻊ
اﻟﺪوﻃــﺔ و ﻟــﻴﺲ اﻟﺰوﺟــﺔ  .وﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘــﺄﻟﻒ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣــﻦ ﺛــﻮر و ﺟـﻮاد  ,ﻓﻀـﻼً ﻋــﻦ درع و
ﺳــﻴﻒ  .و ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺰوﺟــﺔ أن ﺗــﺮد ﻫﺪﻳــﺔ اﻟــﺰوج ﺪﻳــﺔ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن ﻣــﻦ
اﻷﺳﻠﺤﺔ أﻳﻀﺎً .
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و ﺗﺸﻰ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ ﳎﺘﻤـﻊ ﳏـﺎرب ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪوام  ,ﻳﻨﻈـﺮ
ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﱃ اﻷﺳﻠﺤﺔ و دورﻫﺎ ﰱ اﻟﻘﺘﺎل  .ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ـﺎ ﺑﻠـﻎ ﺷـﺄواً ﻛﺒـﲑاً
ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰱ ﻧﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳍﺪاﻳﺎ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ.
وﰱ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ اﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دور اﳌﺮأة ﰱ اﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ اﳉﺮﻣـﺎﱏ  ,ﻛـﺎن ﻋﻘـﺪ اﻟﻘـﺮان ﳚـﺐ
أن ﻳــﺘﻢ ﲟﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﺰوﺟــﺔ  ,اﻟــﱴ ﻛــﺎن ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﲟﻘﺘﻀــﻰ ذﻟــﻚ أن ﺗﻘﺒــﻞ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
زوﺟﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻗﻰ ﺣﻴﺎ ــﺎ ﰱ اﻟﺴ ـﺮاء و اﻟﻀ ـﺮاء  .وﻛ ــﺎن اﻟﺮﺟ ــﺎل اﳉﺮﻣ ــﺎن ﻳﻌﺘﻘ ــﺪون أن ﰱ
اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺼﺮاً ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﺳﺔ و اﻟﻨﺒﻮة  ,ﻓﻠﻢ ﳚﺪوا ﻏﻀﺎﺿﺔ ﰱ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻨﺼﺢ ﻣﻨﻬﻦ .
وﻓﻴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰى اﳌﺮأة اﳉﺮﻣﺎﻧﻴﺔ  ,ﱂ ﻳﻜﻦ ﳜﺘﻠﻒ ز ﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ  ,ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أن
ﻟﺒﺎﺳــﻬﺎ اﻟــﺪاﺧﻠﻰ ﻳﺼــﻨﻊ ﻣــﻦ اﻟﺘﻴــﻞ اﳌﺼــﺒﻮغ ﺑــﺎﻟﻠﻮن اﻷرﺟـﻮاﱏ  ,ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻜــﻮن اﻟﺴــﱰة
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ أﻛﻤﺎم  ,ﲝﻴﺚ ﺗﱰك ذراﻋﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﺪر ﻋﺎرﻳـﺎً  .ﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮ
ﻳﻮﻟﻴــﻮس ﻗﻴﺼــﺮ أن اﳉﺮﻣــﺎن ﻋﻤﻮﻣــﺎ ﻳﺮﺗــﺪون ﺟﻠــﻮد اﳊﻴﻮاﻧــﺎت  ,أو أﺛ ـﻮاب ﻗﺼــﲑة ﻣــﻦ
اﳉﻠﺪ اﳌﻜﺴﻮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﱴ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ ﻋﺎرﻳﺎ .
و ﺣﺴﺐ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺆرخ اﻟﺮوﻣﺎﱏ ﺗﺎﻛﻴﺘﻮس  ,ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﳉﺮﻣﺎﻧﻴﺎت ﻳﺘﻤﻴـﺰن ﺑﺎﻟﻌﻔـﺔ
و اﻟﻄﻬــﺎرة ,ﻛﻤــﺎ أ ــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟــﺰواج ﱂ ﻳﻌــﺮﻓﻦ أى ﺷــﻰء ﻋــﻦ رﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻌﺸــﻖ و اﻟﻐ ـﺮام
اﳌﻌﺮوﻓــﺔ ﻟ ــﺪى اﺠﻤﻟﺘﻤ ــﻊ اﻟﺮوﻣ ــﺎﱏ  .و ﻳﺸ ــﻰ ﻫ ــﺬا ﺑﻨ ــﻮع اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﱴ ﺷ ــﺎ ﺎ اﻻﺣ ـﱰام
واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ و اﳌﺮأة ﰱ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺮﻣﺎﱏ .
ﻛﻤ ــﺎ أﺷ ــﺎر ﻳﻮﻟﻴ ــﻮس ﻗﻴﺼ ــﺮ أﻳﻀـ ـﺎ اﱃ أن ﳑﺎرﺳ ــﺔ اﻟﺮﺟ ــﻞ اﳉﺮﻣ ــﺎﱏ ﻟﻠﺠ ــﻨﺲ ﻣ ــﻊ اﻣ ــﺮأة
ﺟﺮﻣﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ,ﻫﻮ أﻣﺮ ﳚﻠﺐ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﺰى واﻟﻌﺎر .
و ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﻟﺘـﺰام اﻻﺧﻼﻗــﻰ اﻟــﺬى ﻧﻈــﻢ ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﺮﺟــﻞ ﺑـﺎﳌﺮأة ﰱ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳉﺮﻣــﺎﱏ ,
ﻛــﺎن اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻔﻌــﻞ اﻟﺰﻧــﺎ ﻧــﺎدراً ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻋﻨــﺪﻫﻢ  .و ﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘــﺪ اﺣﺘــﻮى اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﳉﺮﻣــﺎﱏ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ و ﻋﻨﻴﻔﺔ إزاء ذﻟﻚ  ,ﲝﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﻟـﺰوج ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﺑـﺈﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ
زوﺟﺘــﻪ اﳋﺎﻃﺌــﺔ  .ﻓﻤــﻦ ﺣﻘــﻪ أن ﻳﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ ﲝﻠــﻖ ﺷــﻌﺮﻫﺎ ,و ﲡﺮﻳــﺪﻫﺎ ﻣــﻦ ﻣﻼﺑﺴــﻬﺎ أﻣــﺎم

13

أﻗﺎر ــﺎ  .و ﻟــﻪ ﻛــﺬﻟﻚ أن ﻳﻄﺮدﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌﻨــﺰل و أن ﻳﻨﻬــﺎل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎط ,و أن ﻳﻘــﻮم
ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﲑ ﺎ ﰱ ﺷﻮارع اﻟﻘﺮﻳﺔ .
و ﻻ ﻳﻨﻔــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﺴــﻴﺪة اﳋﺎﻃﺌــﺔ ﲨﺎﳍــﺎ أو ﺷــﺒﺎ ﺎ أو ﺛﺮو ــﺎ ﰱ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﳉﺮﻣــﺎﱏ اﻟــﺬى
ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ أﻳﺔ رﲪﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮأة اﻟﺰاﻧﻴـﺔ  .و ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﳉﺮﻣـﺎن ﻣـﻦ ﻳﺘﻐﺎﺿـﻰ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻴﺌﺔ .
و ﻟﻘــﺪ أﻋﺠــﺐ ﺗــﺎﻛﺘﻴﻮس ﲟــﺎ وﺟــﺪﻩ ﻟــﺪى اﳉﺮﻣــﺎن ﻣــﻦ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻌــﺬارى ﺑــﺎﻟﺰواج
ﺳــﻮى ﻣــﺮة واﺣــﺪة  .ﻓﻤــﺎ دام ﳍــﺎ ﺟﺴــﺪ واﺣــﺪ  ,ﻓﻠﻬــﺎ ﺣﻴــﺎة واﺣــﺪة و زوج واﺣــﺪ  .و
ﳚﺐ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى رﻏﺒﺎ ﺎ و أﻓﻜﺎرﻫﺎ داﺋﺮة زوﺟﻬﺎ و رﺑﺎط اﻟﺰوﺟﻴﺔ .
ﻛﻤــﺎ أﺑــﺪى ﻳﻮﻟﻴــﻮس ﻗﻴﺼــﺮ أﻳﻀــﺎ إﻋﺠﺎﺑــﻪ ﲟﺤﺎﻓﻈــﺔ اﳉﺮﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻋﻔــﺘﻬﻢ وﻃﻬــﺎر ﻢ,
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻤﺎﻣﻬﻢ ﻣﻌـﺎ ﰱ اﻷ ـﺎر .ﻣﻼﺣﻈـﺎ أن ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮم ﺑـﺬﻟﻚ ﳌـﺪة أﻃـﻮل
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺪﻳﺢ واﻻﻃﺮاء ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ رﻓﺎﻗـﻪ .وذﻟـﻚ ﻷ ـﻢ اﻋﺘﻘـﺪوا أن ﻛـﺒﺢ
اﻟﺸﺎب ﻟﺸﻬﻮﺗﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰱ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺴـﻢ رﻳﺎﺿـﻰ وﳕـﻮذﺟﻰ  ,إذ ﻳﻄﻴـﻞ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺘﻪ وﻳﻘﻮى ﻣﻦ ﻋﻀﻼﺗﻪ وﻳﺸﺪ ﻣﻦ ﻋﻮدﻩ .
و ﱂ ﻳﻜــﻦ اﳉﺮﻣــﺎن ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻨﺴــﻞ  .و ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﱰﻛــﻮن أﻃﻔــﺎﳍﻢ ﺷــﺒﻪ ﻋـﺮاة
ﻓﺘﻨﻤﻮ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔ و ﺻﻠﺒﺔ  .وﻛﺎﻧﺖ اﻷم ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎرﺿﺎع أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﱰﻛﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪم
و اﳌﺮﺿﻌﺎت .
اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺮﻣﺎن :
ﻋﻠـ ــﻰ ﺻـ ــﻌﻴﺪ اﻟﻨﺸـ ــﺎط اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدى  ,ﻣـ ــﺎرس اﳉﺮﻣـ ــﺎن ﺑﻌـ ــﺾ أﻋﻤـ ــﺎل اﻟﺘﺠـ ــﺎرة ﻋـ ــﱪ
اﺳ ــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻘ ــﻮد اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴ ــﺔ اﻟ ــﱴ وﺻ ــﻠﺖ اﻟ ــﻴﻬﻢ  ,و ﻛ ــﺬﻟﻚ ﻋ ــﱪ اﺳ ــﺘﺨﺪام أﺳ ــﻠﻮب
اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  .و ﺣﺴـﺐ ﺗـﺎﻛﻴﺘﻮس ﻓﻬـﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓـﻮن ﻣﺴـﺄﻟﺔ إﻗـﺮاض اﻟﻨﻘـﻮد
ﻧﻈﲑ اﻟﺮﻫﻦ أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺑﺎ.
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وﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﳉﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ,ﻷ ﻢ ﻳﻌﺘﻤـﺪون ﰱ ﻏـﺬاﺋﻬﻢ ﺑﺸـﻜﻞ أﺳﺎﺳـﻰ
ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻠﺤ ــﻮم واﻷﻟﺒ ــﺎن  .ﻏ ــﲑ أ ــﻢ ﻗ ــﺎﻣﻮا ﺑﺎﻻﺷ ــﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺰراﻋ ــﺔ ﰱ اﻷراﺿ ــﻰ اﻟﻘﻠﻴﻠ ــﺔ
اﻟﺼ ــﺎﳊﺔ ﳍ ــﺎ  ,اﻟ ــﱴ ﻳﻘ ــﻮم رؤﺳ ــﺎؤﻫﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﺑﻌ ــﺪ أن ﻳ ــﺘﻢ ﲢﺪﻳ ــﺪ ﻣﺴ ــﺎﺣﺘﻬﺎ
وﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ ﳌــﺪة ﻋــﺎم ﻛﺎﻣــﻞ  .ﲝﻴــﺚ ﻳﻨﺘﻘﻠــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ اﱃ ﻣﻜــﺎن ﺟﺪﻳــﺪ ﰱ اﻟﻌــﺎم اﻟﺘــﺎﱃ ,
وذﻟ ــﻚ ﺣ ــﱴ ﻻﻳﺘﻌ ــﻮدوا ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌ ــﻴﺶ ﰱ ﻣﻜ ــﺎن واﺣ ــﺪ ﻟﻸﺑ ــﺪ  ,وﺧﻮﻓ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻓﻘ ــﺪا ﻢ
ﳊﻤﺎﺳﺘﻬﻢ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ  .وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﻘﺎدة اﳉﺮﻣـﺎن ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﺑﺘﻮزﻳـﻊ اﻷراﺿـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮى
ﺗﻮزﻳﻌـﺎً ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﻋــﺪد اﳌـﺰارﻋﲔ  .و ﻛــﺎن ﳚــﺮى ﺳــﻨﻮﻳﺎً ﺗﻐﻴــﲑ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﻟﻠﺴــﺒﺐ
اﻟــﺬى ﺳــﺒﻖ ذﻛــﺮﻩ  ,وﻛــﺬﻟﻚ ﻧﻈ ـﺮاً ﻻﺗﺴــﺎع ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻷرض اﻟــﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨــﻮن ﻣــﻦ زﻳــﺎدة
رﻗﻌﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﰱ ﻃﺮد ﺟﲑا ﻢ ﻣﻨﻬﺎ .
و ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻨﺎﻳــﺔ اﳉﺮﻣــﺎن ﻣﻨﺼــﺒﺔ ﳓــﻮ زراﻋــﺔ اﻟﻘﻤــﺢ ﻓﻘــﻂ  ,ﻓﻘــﺪ اﻧﻘﺴــﻤﺖ اﻟﺴــﻨﺔ
ﻋﻨﺪﻫﻢ اﱃ ﻓﺼﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻰ  :اﻟﺸﺘﺎء و اﻟﺮﺑﻴﻊ و اﻟﺼﻴﻒ  .أﻣـﺎ اﳋﺮﻳـﻒ ﻓﻠـﻢ ﻳﻜﻮﻧـﻮن
ﻳﻌﺮﻓﻮن اﲰﻪ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .
واﺣﺘ ــﻮى اﻟﺴ ــﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻰ اﳉﺮﻣ ــﺎﱏ ﻋﻠ ــﻰ ﳎﻤﻮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﺒﻴ ــﺪ و اﻷرﻗ ــﺎء  ,ﻓﻜ ــﺎن
ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻋﺒــﺪ أن ﻳــﺪﻓﻊ ﻟﺴــﻴﺪﻩ ﻗــﺪراً ﻣــﻦ اﳊﺒــﻮب و ﻋــﺪداً ﻣﻌﻴﻨـﺎً ﻣــﻦ اﳌﺎﺷــﻴﺔ
ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ .
و ﻛــﺎن اﻟﺴــﻴﺪ ﻳﻌﺎﻣــﻞ ﻋﺒــﺪﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘــﻪ ﺟﻴــﺪة و ﻻ ﳚــﱪﻩ ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ  .ﻏــﲑ أن
ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻤﻨﻌﻪ ﻣـﻦ ﻗﺘﻠـﻪ إﺑـﺎن ﺛـﻮرة ﻏﻀـﺒﻪ  ,دون أن ﺗﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك دﻳـﺔ ﻟـﻪ  .ﻛﻤـﺎ
ﻗــﺎم ﺑﻌــﺾ اﻷﺳــﻴﺎد ﺑﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻟﻌﺒﻴــﺪ اﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ ﳍــﻢ  ,ﻟﻴﺼــﺒﺤﻮا ﰱ ﺷــﺮﳛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أﻋﻠــﻰ
ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺎﻗﻰ اﻟﻌﺒﻴ ــﺪ  ,ﻏ ــﲑ أن ذﻟ ــﻚ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟﻴﻤ ــﻨﺤﻬﻢ أى ﻧﻔ ــﻮذ داﺧ ــﻞ اﻟﻘﺒﻴﻠ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
اﻻﻃﻼق .
و ﻛﺎن اﳉﺮﻣـﺎن ﳛﺒـﻮن اﻻﺣﺘﻔـﺎﻻت  ,ﺣﻴـﺚ ﻳﺴـﻬﺮون و ﳝﺮﺣـﻮن  ,ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﺒـﺎدﻟﻮن ﻓﻴﻬـﺎ
اﻵراء و اﳌﺪاوﻻت  .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎﻧﻮا ﳛﺒـﻮن اﻟـﺮﻗﺺ  ,وﳝﺎرﺳـﻮﻧﻪ وﻫـﻢ ﻋـﺮاة
أو ﺷ ــﺒﻪ ﻋ ـﺮاة ﺑ ــﲔ اﻟﺴ ــﻴﻮف و اﳊ ـﺮاب اﳌﺸ ــﻬﺮة ﻓ ــﻮق رؤوﺳ ــﻬﻢ ﰱ ﺟ ــﻮ ﻣ ــﻦ اﻟﻔ ــﺮح و
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اﻟﺴ ــﺮور  .ﻛﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﻮا ﻳﻠﻌﺒ ــﻮن اﻟﻨ ــﺮد ﻋ ــﱪ ﻣﻘ ــﺎﻣﺮات ﺗﺴ ــﺘﻤﺮ ﺣ ــﱴ اﻟﻨﻬﺎﻳ ــﺔ  .ﻟﺪرﺟ ــﺔ أن
اﻟﻮاﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ ﻗــﺪ ﻳﻘــﺎﻣﺮ ﺣــﱴ ﻋﻠــﻰ ﺣﺮﻳﺘــﻪ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ  ,ﲝﻴــﺚ ﻳﺴــﱰق اﻟـﺮاﺑﺢ ﺧﺼــﻤﻪ
اﳋﺎﺳﺮ  .و ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻴﻌـﻪ ﺑﺴـﺮﻋﺔ  ,ﺣـﱴ ﻳـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ اﳋـﺰى
اﻟﺬى ﳚﻠﺒﻪ اﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ .
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺮﻣﺎن :
ﻳﻌﺒــﺪ اﳉﺮﻣــﺎن اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻵﳍــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻋﻄــﺎرد و ﻫﺮﻗــﻞ و ﻣــﺎرس و اﻳ ـﺰﻳﺲ  .ﻋﻠــﻰ أن
اﻹﻟ ــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴ ــﻰ ﳍ ــﻢ ﻫ ــﻮ ﻋﻄ ــﺎرد  ,اﻟ ــﺬى ﻳﻘ ــﺪﻣﻮن ﻟ ــﻪ اﻟﻘ ـﺮاﺑﲔ اﳊﻴﻮاﻧﻴ ــﺔ و اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ ﰱ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم  ,ﳌﺪة ﺗﺴﻌﺔ أﻳﺎم  ,ﲝﻴـﺚ ﻳﻘـﺪﻣﻮن ﻛـﻞ ﻳـﻮم ﺗﺴـﻌﺔ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
ﻣــﻦ اﻷﺳــﺮى و اﻟﻌﺒﻴــﺪ  .ﻛــﺬﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﻣــﻊ اﻻﳍــﲔ ﻫﺮﻗــﻞ و ﻣــﺎرس ﺣﻴــﺚ ﳚــﺮى ﻳــﺘﻢ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮاﺑﲔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ.
ﻛﻤ ــﺎ ذﻛ ــﺮ ﻳﻮﻟﻴ ــﻮس ﻗﻴﺼ ــﺮ أن اﳉﺮﻣ ــﺎن ﻛ ــﺎﻧﻮا ﻳﻌﺒ ــﺪون أﻳﻀ ــﺎ آﳍ ــﺔ ﻳﺴ ــﺘﻄﻴﻌﻮن رؤﻳﺘﻬ ــﺎ
ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﻘﻤﺮ واﻟﺸﻤﺲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎر.
ﻋﻠــﻰ أن ﺗــﺎﻛﻴﺘﻮس ﻳــﺪﱃ أﻳﻀـﺎً ﺑﺈﺷــﺎرة ﰱ ﻏﺎﻳﺔاﻷﳘﻴــﺔ ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻧﺘﺸــﺎر ﺗــﺄﺛﲑ
اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت و اﻵﳍﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪرﺟـﺔ وﺻـﻮﳍﺎ اﱃ أﻗﺼـﻰ اﻟﺸـﻤﺎل اﻷورﰉ  .ﻓﻘـﺪ
ذﻛــﺮ أن ﻓﺮﻋ ـﺎً ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻠــﺔ اﻟﺴ ـﻮﻳﻔﻰ  Sueviاﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ ﻛــﺎن ﻳﻘــﺪم اﻟﻘ ـﺮاﺑﲔ اﱃ اﻟﺮﺑــﺔ
اﳌﺼ ـﺮﻳﺔ إﻳ ـﺰﻳﺲ  .ﻛﻤ ــﺎ أﺷ ــﺎر اﱃ أﻧ ــﻪ ﱂ ﻳﺴــﺘﻄﻊ ﺗﺒ ــﲔ ﺳ ــﺒﺐ أو أﺻ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻌﺒ ــﺎدة
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ,ﻏﲑ أن ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺬى ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ  ,ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠـﻰ
أن ﻋﺒﺎد ﺎ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد .
و ﻛﺎﻧـﺖ ﻟـﺪى اﳉﺮﻣـﺎن ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺣــﻮل ﻣﻌﺎﺑـﺪ ﺗﻠـﻚ اﻵﳍـﺔ  ,ﻓﻠـﻢ ﻳﻘﺒﻠـﻮا ﻓﻜــﺮة أن
ﺗﻈﻞ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺟﺪران اﳌﻌﺎﺑﺪ  ,ﳍﺬا ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻷﺣﺮاش ﻣﻌﺎﺑﺪا ﻵﳍﺘﻬﻢ.
ﻛﻤــﺎ آﻣــﻦ اﳉﺮﻣــﺎن ﺑﺎﻟﻔــﺄل و ﺑﺎﻟﻜﻬﺎﻧــﺔ  ,و ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﺪﻳﻬﻢ أزﻻم ﻳﺼــﺪﻗﻮ ﺎ ﻛﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
ﻟــﺪى اﻟﻌــﺮب ﻗﺒــﻞ اﻻﺳــﻼم  .وﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﺘﻔﻘــﻮن ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﻌﻮب ﰱ
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اﻟﺘﻔــﺎؤل ﺑﺄﺻ ـﻮات اﻟﻄﻴــﻮر  .ﻛﻤــﺎ ﲤﻴــﺰوا ﺑﺎﻟﺘﻔــﺎؤل أﻳﻀ ـﺎً ﺑﺄﺻ ـﻮات اﳋﻴــﻮل اﻟﺒﻴﻀــﺎء اﻟــﱴ
ﲢﻔﻆ ﻟﻠﺮﻋﻰ ﰱ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﺑﺎت و اﻷﺣﺮاش اﳌﻘﺪﺳﺔ .
و ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﳝــﻮت أﺣــﺪ اﻟﺴــﻜﺎن اﳉﺮﻣــﺎن  ,ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻘــﺎم ﻟــﻪ ﺟﻨــﺎزة ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﲣﻠــﻮ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻜﻠــﻒ أو اﻟﻔﺨﺎﻣــﺔ  .وﻛــﺎﻧﻮا ﳛﺮﺻــﻮن ﻋﻠــﻰ ﺣــﺮق ﺟﺜــﺚ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺒــﺎرزة ﺑــﺄﻧﻮاع
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳋﺸﺐ  .ﻛﻤﺎ ﺟﺮت ﻋـﺎد ﻢ ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻠﻘـﻮا ﰱ اﻟﻨـﺎر أﻳﻀـﺎً ﺳـﻼح اﳌﻴـﺖ و
أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺟﻮادﻩ .
و ﻗﺪ ﻋﺜﺮت اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻟﱴ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﱪ واﻟـﺪ ﻛﻠـﻮﻓﻴﺲ ﻣﻠـﻚ ﻗﺒﻴﻠـﺔ اﻟﻔﺮﳒـﺔ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴـﺔ
ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺮﺑﺘ ــﻪ و ﺳ ــﻴﻔﻪ و رأس ﺟـ ـﻮادﻩ  .ﻛﻤ ــﺎ ﻋﺜ ــﺮ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﺪوة و أﺑ ــﺎزﱘ ذﻫﺒﻴ ــﺔ ,و ﰎ
اﻟﻜﺸﻒ أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﲨﺠﻤﺔ ﳛﺘﻤﻞ أ ﺎ ﺗﺮﺟﻊ اﱃ ﺳﺎﺋﺲ اﳋﻴﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ أﻳﻀﺎً .ﻏـﲑ
أ ﻢ ﻻ ﻳﻠﻘﻮن ﰱ اﻟﻨﺎر ﲟﻼﺑﺲ اﳌﻴﺖ أو ﻋﻄﻮرﻩ  .وﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻗﺒﻮراً ﻋﺎﻟﻴﺔ ذات ﻧﺼـﺐ
ﺣﺠﺮﻳﺔ  ,ﻷ ﻢ اﻋﺘﻘﺪوا أن ذﻟـﻚ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﲪـﻞ ﺛﻘﻴـﻞ اﻟﻮﻃـﺄة ﻓـﻮق اﳌﻴـﺖ  .ﻓﺼـﻨﻌﻮا ﻗﺒـﻮراً
ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ اﻷﻋﺸﺎب .
و ﻳﻄﻠ ــﻖ اﳉﺮﻣ ــﺎن اﻟﻌﻨ ــﺎن ﻟﻌ ـﻮاﻃﻔﻬﻢ ﰱ اﻷﺣ ـﺰان  ,إذ ﳛ ــﺪث أن ﻳﺒﻜ ــﻰ اﻟﺮﺟ ــﺎل ﻋﻨ ـﺪ
رﺣﻴﻞ ﻣﻴﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ  .ﻏﲑ أﻧﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗـﻒ دﻣـﻮﻋﻬﻢ  ,ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺴـﺘﻤﺮ ﺣـﺰ ﻢ
ﻟﻔ ـ ــﱰة ﻃﻮﻳﻠ ـ ــﺔ  ,و ﻳﺮﺟ ـ ــﻊ ذﻟ ـ ــﻚ اﱃ اﻋﺘﻘ ـ ــﺎدﻫﻢ ﺑ ـ ــﺄن اﻟﻨﺤﻴ ـ ــﺐ أو اﻟﺒﻜ ـ ــﺎء ﻳﻌ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـﻦ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ  ,ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺒﺖ ﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ .
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
1 – Tacitus , The Agricola And The Germania
Translated
And introduction by, H. Mattingly
,Etided by , Betty Radis ,Penguin classics , London ,
1985.
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وﻫﻨﺎك ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻼد اﳉﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .أﻧﻈﺮ :
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺧﺎن  ,ﺗﺎﻛﻴﺘﻮس واﻟﺸﻌﻮب اﳉﺮﻣﺎﻧﻴﺔ  ,اﻟﻘﺎﻫﺮة 1958 ,م.
2 – Caesar , j ,The conquest of Gaul , Translated by ,
s.a.Handford,Edited by , Betty Radis Penguin classics ,
London , 1978.
وﻫﻨﺎك ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب  .أﻧﻈﺮ :
ﺑﻴﱴ رادﻳﺲ  ,ﻓﺘﺢ ﺑﻼد اﻟﻐﺎل  :ﻳﻮﻟﻴﻮس ﻗﻴﺼﺮ  ,ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺘﻮن ,دﻣﺸﻖ 2003 ,م.
 – 3ﻧﻮرﻣــﺎن ﻛــﺎﻧﺘﻮر  ,اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺳــﻴﻂ  :اﻟﺒﺪاﻳــﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ  ,اﳉــﺰء اﻷول  ,ﺗﺮﲨــﺔ ﻗﺎﺳــﻢ ﻋﺒــﺪﻩ
ﻗﺎﺳﻢ  ,اﻟﻘﺎﻫﺮة 1985 ,م.
 – 4ﻣﻮرﻳﺲ ﻛﲔ  ,أورﺑﺎ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ  ,ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻗﺎﺳﻢ  ,اﻟﻘﺎﻫﺮة 1990 ,م.
 – 5ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ  ,اﳉﺮﻣﺎن  ,اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 1984 ,م.
 – 6ﻣ ــﻮرﻳﺲ ﺑﻴﺸ ــﻮب  ,أورﺑ ــﺎ ﰱ اﻟﻌﺼ ــﻮر اﻟﻮﺳ ــﻄﻰ  ,ﺗﺮﲨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺴ ــﻴﺪ ﻋﻠ ــﻰ  ,اﻟﻘ ــﺎﻫﺮة ,
2004م.
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مقاالت العدد الثاني والعشرون

حديث التسامح :چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ
المحـــــور

القبيلةُ واإلثنيةُ وال ﱢدين

1

اإلثنية والقبلية ومستقبل الشعوب البدائية
المجتمع اإلنساني في الرؤية القرآنية
والتجربة التاريخية العربية اإلسالمية
القبيلة والدين في الدراسات التاريخية واألنثروبولوجية
القبيلة والدولة واالقتصاد
القبيلة  :حجر الزاوية في فھم واقع المجتمع العربي
راھنا ومستقبله القريب
القبيلة والدولة في عصر البداوة الجديدة
القبيلة والبداوة  :العالئق بين المفاھيم الجاھلية
والخلدونية في ضوء القرآن
سوسيولوجيا البداوة والمجتمع العراقي
بين علي الوردي وابن خلدون
التقاليد واألعراف والدفاعات األكثر جدوى

1

الفارابي وأصول الدين  :انعكاسات حول كتابه
مبادئ آراء أھل المدينة الفاضلة
منھج اإلباضية في معالجة الذات والصفات
أبو الحسين البصري وبراھين وجود ﷲ
دور ابن حزم في تأسيس علم مقارنة األديان

2
3
4
5
6
7
8
9

الدراســــات
2
3
4

وجھـــات نظـــر
1
2

رضوان السيد
محمد حسن
الحبيب الجنحاني
العروسي العامري
عبدﷲ ولد أباه
محمد الرحموني
فالح عبدالجبار
روبرت كابالن
أولريخ رودولف
جمال رجب سيدبي
ويلفرد مادلونج
سعيد كفايتي

التجديد اإلسالمي ورؤية العالم:
من النقد إلى التأسيس
اإلسالم والتحديث السياسي في المجتمع العربي :
جدل الحضور ودور اإلقصاء

طارق أحمد
منصوب

المسؤوليات المشتركة بين العرب والغرب

رضوان السيد

آفـــــــــاق
1

برھان غليون

1

أحميدة النيفر

2

المسؤولية اإلنسانية المشتركة

1

مؤتمر الدراسات القرآنية الثالث في معھد الدراسات
الشرقية واإلفريقية :النص والتأويل والترجمة
القبيلة والدولة :ديناميات التالؤم والتنافر

3

الصراعات اإلثنية ،ھل ھي صراعات المستقبل؟ أو
كيف يمكن تجنب الصراعات اإلثنية؟

مدن وثقافات
قبائل الجرمان  :أصولھم وثقافتھم
1
اإلسالم والعالم
2

2

عبدالرحمن السالمي
حاتم الطحاوي
سامر رشواني
فيليب كارل سالزمان
جيري موللر
وجيمس ھبياريمانا
وآخرون

اﻫﻳن وﺟود اﷲ
أﺑو اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري وﺑر ُ
ذﻛر  D.H. Davidsonﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ :اﻷدﻟﺔُ ﻋﻠﻰ ِ
اﻟﻘ َدم

وﻳﻠﻔرد ﻣﺎدﻟوﻧﻎ



اﻟﺧ ْﻠق ووﺟود اﷲ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
و َ
اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﺑن ﺳﻳﻧﺎ )-370

أن
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟوﺳﻳطﺔ )أﻛﺳﻔورد ّ (1987
اﻟﺟوﻳﻧﻲ )478-419ﻫـ1085-1028/م(
428ﻫـ1037-980/م( واﻟﻣﺗﻛﻠﱢم أﺑو اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ُ

ﺧﺻص دﻓﻳدﺳون ﻓﺻﻼً ﻓﻲ
ﻳ ُ
ﻌود إﻟﻳﻬﻣﺎ اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ .وﻗد ّ
ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻟﻌرض دﻟﻳﻝ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺟوداً واﺟﺑﺎً ﺑذاﺗﻪ )ص-281
اﻟﺧﻼﺻﺔ
 ،(310آﺧذاً ﻋﻠﻰ اﺑن رﺷد اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﻧ ْﻘض ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ) .(335-331وﻓﻲ ُ
ﻳﻘوﻝ دﻓﻳدﺳون:1
أن ﺗﻌﺑﻳر
وﻟﻛﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳر ﺗﺄﺛﻳر دﻟﻳﻝ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ّ
«واﺟب اﻟوﺟود» ﺻﺎر ُﻣرادﻓﺎً ﻻﺳم اﻟﺟﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ
اﻟﻛﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻳﻬودي.

اﻷوﻝ اﻟذي اﻋﺗرف ﺑﺻر ٍ
اﺣﺔ ووﺿوح
ﻓﺈن اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻛﻠﱢم
َ
وﺑﺣﺳب دﻓﻳدﺳون؛ ّ
أوﻝ ﻟﻬﺎ ) إذ ﻳﻠزم ﻣن ذﻟك اﻟوﺻو ُﻝ إﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻳﺎن ﻋدم إﻣﻛﺎن وﺟود ﺣوادث ﻻ َ

اﻟﺗﺳﻠﺳ ُﻝ اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ( .ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ ﺿﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ َﺧ ْﻠق اﻷﺷﻳﺎء ،أﻗﺑﻝ
أوﻝ ﻟﻬﺎ» .وذﻟك ﺑدﻻً ﻣن
ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﻳر «ﻋدم إﻣﻛﺎن وﺟود ﻣﺧﻠوﻗﺎت أو أﺷﻳﺎء ﻣﺧﻠوﻗﺔ ﻻ َ
ٍ
ﺣﺎدث ﻻ ُﺑ ّد ﻟَﻪ ﻣن ُﻣ ْﺣ ِدث» )ص.(146-144
إن ﻛ ﱠﻝ
اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻝ « ّ
وﻗد ﺗﺑﱠﻧﻰ اﻟﻐزاﻟﻲ واﻟﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﻲ وﻣوﺳﻰ ﺑن ﻣﻳﻣون واﻟطوﺳﻲ )ص  (145ﻫذا اﻟﻣذﻫب.
ﻓﺈن اﻟﺟوﻳﻧﻲ اﺳﺗﺧدم ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻓﻲ دﻟﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﺣﻳث
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك؛ ّ
ﻳﻛون ﻗد أﺧذﻩ ﻋن اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﺋﻳﺗﻪ :ﻣﻣﻛن
ﺟﻣﻊ ﻋﻧﺻرﻳن ،ﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎ ﻻ ﺑد أن
َ

اﻟوﺟود ،وواﺟب اﻟوﺟود.

 أكاديمي ومفكر ألماني ،جامعة أكسفورد .
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اﻟﺟوﻳﻧﻲ اﻋﺗُﺑر ﻣﺟ ﱢدداً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻛﻼم ﻣن ﺟﺎﻧب  M. M. A. Safloﻓﻲ
ﻛﻣﺎ ّ
أن ُ
أُطروﺣﺗﻪ .2ﻓﻘد ذﻛر ﺳﺎﻓﻠو -ﻣﺗﺎﺑﻌﺎً ﻓﻲ ذﻟك دﻓﻳدﺳون -أن اﻟﺟوﻳﻧﻲ أﺿﺎف ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﻳﻝ

ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺑداﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﻠﺳﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ
ﺑﺄن اﻷﺷﻳﺎء اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻻ ﺑد أن
اﻟﻘوﻝ ّ
َ
ﻧﻬﺎﻳﺔ؛ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ ،ﻣﺗﺟﺎو اًز اﻟدﻟﻳﻝ )اﻟﻛﻼﻣﻲ( اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺑﺷﺄن وﺟود اﻟﺣوادث.3
ٍ
ﻣﺗﻛﻠم ﻳﺳﺗﺧدم ُﺣ ّﺟﺔ اﻟﺗﺧﺻﻳص ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑرﻫﺎﻧﺎً ُﻣرادﻓﺎً ﻋﻠﻰ
أوﻝ
إن اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻛﺎن َ
ﺛم ّ
أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫو
وﺟود اﷲ َ
وﺧْﻠق اﻟﻌﺎﻟم .وﻛﺎن ذﻟك اﻟﺑرﻫﺎن ﻣﻬﻣﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻹﺛﺑﺎت ّ

ﻓﺎﻋ ٌﻝ
ﻣﺧﺗﺎر ﻟﻪ إرادة.4
ٌ
اﻋﻳﻳن ﺑﺎﻟﺗﺟدﻳد اﻟذي أدﺧﻠﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻣﻌﺗزﻟﻲ أﺑو
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻛ ﱞﻝ ﻣن دﻓﻳدﺳون وﺳﺎﻓﻠو و َ
اﻟﺣﺳﻳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺻري )436ﻫـ1044/م( ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ وﺟود اﷲ ،وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺎ
ُ
ي ﻣرةً واﺣدةً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﻬﻣﺎ .وﻣﺎ ﻛﺎﻧت آراء اﻟﺑﺻري اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ظﺎﻫرةً ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن
ذﻛ ار اﻟﺑﺻر ﱠ
ٍ
ﻷن أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔً ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﺻوﻝ
إﻟﻰ ﺳﻧوات ﻗﻠﻳﻠﺔّ ،

ﻓﺈن
أﻣﺎ اﻹﺷﺎر ُ
أﻣﺎ اﻵن ّ
ات إﻟﻰ آراﺋﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻳﻠﺔٌ ﺑﻝ ﻧﺎدرةّ .
اﻟﻔﻘﻪ»ّ .
ﺑوﺳﻌﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻻت اﻟﺑﺻري اﻟﻛﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﻣن ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣود اﺑن
اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ )536ﻫـ1141/م( اﻟﻣﺳ ﱠﻣﻰ :اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟدﻳن ،واﻟﻣﻛﺗوب ﺑﻌد ﻣﺎﺋﺔ ٍ
ﻋﺎم

ٍ
ﺑﺎﺳﺗﻔﺎﺿﺔ
اﻟﺣﺳﻳن .5ﻓﺎﻟﻣﻼﺣﻣﻲ ﻻ ﻳذﻛر ﻓﻘط آراء اﻟﺑﺻري
ﻋﻠﻰ وﻓﺎة اﻟﺷﻳﺦ أﺑﻲ ُ

واﺳﺗدﻻﻻت ،ﺑﻝ ﻳذﻛر أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻛﺗﺎﺑﻪ أﻧﻪ إﻧﻣﺎ ﻳﻘﺻـد إﻟﻰ ﺗﻠﺧﻳص آراء أﺑﻲ
اﻟﺣﺳﻳن وﺷرﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻛﺗﺎب «ﺗﺻﻔﱡﺢ اﻷدﻟّﺔ» ﻟﻪ ،وﻫو اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﺗﺗﱠﺑ َﻊ ﻓﻳﻪ
ُ
أن اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ
آراء اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﻘد .وﻳﺑدو ﺑوﺿوح ﻣن ﺷروح اﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ ّ

اﻟﻣ ْﺣ َدث ،ﻛﺎن أﺣد ﻫﻣوﻣﻪ اﻟﻛﺑرى ،وﻗﺎدﻩ
وﺟود اﷲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﺎﻋﻼً ﻣﺧﺗﺎ اًر ،وﺧﺎﻟﻘﺎً ﻟﻠﻌﺎﻟم ُ
إﻟﻰ ﺗﺟدﻳد اﻷطروﺣﺔٕ ،واﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗزﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ
ٍ
ٍ
ﻘراﺋﻲ ﻳوﺳف
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .وﻫذا اﻷﻣر
ٌ
ظﺎﻫر ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻗﺳم ﻣن رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻳﻬودي اﻟ ّ
ﻳﻧﺗﻘد
ﻣﻌﺎﺻر ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري،-
اﻟﺑﺻﻳر)ت .ﺣواﻟﻲ 431ﻫـ1040 /م(  -وﻫو
ُ
ٌ
ﻓﻳﻬﺎ اﺑﺗداﻋﺎت اﻟﺑﺻري ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲُ ،ﻣداﻓﻌﺎً ﻋن ﻣذاﻫب أﺑﻲ ﻫﺎﺷم اﻟ ُﺟّﺑﺎﺋﻲ

أن ﻣﻘﺎﻟﺔ أﺑﻲ
وﺗﻠﻣﻳذﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن .6وﻳﻛون ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ّ
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ﺳﺎدت ﺑﻳن ﻻﻫوﺗﻳﻲ
أن
ْ
اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري ،رﻏم ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻳوﺳف اﻟﺑﺻﻳر ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﺑﺛت ْ
ُ
ﻘرﺋﻳن ﻓﻲ ﻣﺻر.
اﻟ ّا

اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري .أﻣﺎ اﻟدﻟﻳﻝ
ُ
اﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ دﻟﻳﻠﻳن ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﻣﻣﺎ ذﻛرﻩ أﺑو ُ
ﻳورد ُ
ٍ
اﻷوﻝ ﻓﻬو دﻟﻳ ُﻝ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ُﺑ ﱠد ﱢ
ﻣﺑﻧﻲ
ﺣﺎدث ﻣن ُﻣ ْﺣ ِدث .7ﻟﻛﻧﻪ ﻫﻧﺎ
ﻟﻛﻝ
ﱞ
ﻣﺑﺎﺷرةً ﻣﺛﻝ دﻟﻳﻝ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻌﻠّّﻳﺔ ،ﺑﺧﻼف ﻣﻧﻬﺞ ﻗﻳﺎس اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻫد،
اﻟﻣﻌروف ﺗﻘﻠﻳدﻳﺎً .وﻓﻲ اﻟﺟوﻫر ،ﻳواﻓق اﻟﺟوﻳﻧﻲ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﺧدم

ﺗﻌﺑﻳري اﺑن ﺳﻳﻧﺎ اﻟﻣﺷﻬوَرﻳن :واﺟب اﻟوﺟود ،وﻣﻣﻛن اﻟوﺟود؛ ﺑﻝ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
وﻣ ْﺣ َدث أو ﺣﺎدث .8ﻓﺑﺣﺳب ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﻛ ﱡﻝ ُﻣ ْﺣ َد ٍث
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدي :ﻗدﻳمُ ،
ِ
ﱠ
ﺑﺄن ﺷﻳﺋﺎً ﻣﺎ ﻗد َﺣ َدث ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻻ َﻳ ْﺣ ُدث،
أﻣﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔُ ّ
ﻳﺗطﻠ ُ
ب ُﻣ ْﺣدﺛﺎًّ .

ﻓﻬﻲ ﻣﻌرﻓﺔٌ ﺿرورﻳﺔ .وﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف
ﻟﻠﻣﺣدث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﺑن ﺳﻳﻧﺎ
َ
ﻟﻣﻣﻛن اﻟوﺟود .واﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻣﺛﻝ أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن ،ﻳﻌﺗﺑر أن ِ
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻟﻳﻝ
اﻟﻌﻠّّﻳﺔَ
ّ
ُ
ّ
ﻳﻛون
ﺟب أن
ث ،أو اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷوﻝ ،ﻓﻳﺟب
اﻟﻣ ْﺣِد ُ
ﻣﻌروﻓﺔٌ ّ
ُ
وﺟودﻩُ ،وﻳ ُ
َ
ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎّ .9
أﻣﺎ ُ
ﻗدﻳﻣﺎً.

ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟدﻟﻳﻝ ﺑﻳن اﺑن ﺳﻳﻧﺎ وأﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري؛
ﻓﺈن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻓﻘﻧﺎﻋﺎت اﺑن ﺳﻳﻧﺎ اﻷرﺳطﻳﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ِﺑﻘدم اﻟﻌﺎﻟم ،ﺟﻌﻠﺗﻪ
ّ

أﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠَﺢُ :ﻣ ْﺣ َدث ،ﻓﻬو ﻋﻠﻰ
ﻳﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ :ﻣﻣﻛن اﻟوﺟود ،ﻷﻧﻪ ﻏﻳر زﻣﺎﻧﻲّ .
ٍ
ﺷﻲء ﻛﺎن ﻣﻌدوﻣﺎً ﺛم ُوﺟد ،وﻟذﻟك ﻻ
اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻣرﺗﺑطٌ ﺑﺎﻟزﻣﺎن ،ﻷﻧﻪ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ

ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟَم ﻗد ﻳﻛون ﻣوﺟوداً ﻻ ﻓﻲ زﻣﺎن ،وﻟذا
ﻳﻣﻛن أن
ﻳﻛون ﻗدﻳﻣﺎً .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻋﻧد اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ّ
َ
ك ﻓﻲ اﻟ ِﻘ َدم .وﻟذا ﱠ
اﻟﺣﺳﻳن إﻧﻣﺎ ﻳﺗﺑﻊ ﺗﻘﻠﻳد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن اﻟذﻳن
ﻓﻬو أﺑدي ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ُﻣﺷﺎر ٌ
ﻓﺈن أﺑﺎ ُ
ﻓﺎﻋﻝ ﻣﺧﺗ ٍﺎر ﺧﺎﻟق ،وﻫو ٍ
إن اﻟﻌﺎﻟم وﺟد ﺑﻔﻌﻝ ٍ
ﻣﺗﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن .وﻫو ﺑﻌد أن ُﻳﺛﺑت
ﻳﻘوﻟون ّ
ُ
ٍ
ﱠ
أن اﻷﺟﺳﺎم ﺣﺎدﺛﺔ ،ﻳﻣﺿﻲ ﻣﺑﺎﺷرةً ﻟﻠﻘوﻝ ﱠ
ﻓﺎﻋﻝ
ﺑﻔﻌﻝ
ﺑﺄن اﻟﺣدوث أو َ
اﻟﺧ ْﻠق إﻧﻣﺎ ﺗ ﱠم ْ
ﻣﺧﺗﺎر ،وﻟﻳس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣ ِ
اﻟﺣﺳﻳن،
وﺟﺑﺎً .ذﻟك ّ
أن اﻟﺷرط اﻟﺿروري اﻟﻘدﻳم ،ﻛﻣﺎ ﻳذﻛر أﺑو ُ
ُ
اﻟﻣ ْﺣ َدث ﻻ
وﻫو ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻛﻼم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،10ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﻧﺗﺞ ُﻣ ْﺣ َدﺛﺎت .ذﻟك ّ
أن اﻟﺟﺳم ُ
ﻳﻣﻛن أن ﻳوﺟد ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن إﻻّ ﺑﻔﻌﻝ ٍ
ﻓﺎﻋﻝ ﻣﺧﺗﺎر.
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اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﱠ
اﻷﺟﺳﺎم ُﻣ ْﺣ َدﺛﺔٌ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن،
أن
إن اﻟﻔَ َرﺿﻳﺔ
ّ
ّ
َ
وﻟﻳﺳت ﻗدﻳﻣﺔً ﻻ ﺑﻣﻔرداﺗﻬﺎ وﻻ ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳون واﻷرﺳطﻳون،
ٍ
أن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﻳذﻫﺑون ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظرﻳﺗﻬم
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺛﺑﺎت ﺳﺎﺑق .واﻟواﻗﻊ ّ
ﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﻓﻲ
أن وﺟود اﻷﻋراض
ٌ
ﻓﻲ «اﻷﻋراض» واﻟﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺛﻼث دﻋﺎوي .اﻷوﻟﻰّ :
اﻷﺷﻳﺎء أو اﻷﺟﺳﺎم ،وﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺑﻘـﺎء واﻻﺟﺗﻣﺎع واﻻﻧﻔﺻﺎﻝ واﻟﻠـون

واﻟراﺋﺣـﺔ ..إﻟﺦ .واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﱠ
أن
أن اﻷﺟﺳﺎم ﻻ ﺗﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟوﺟود ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض .واﻟﺛﺎﻟﺛﺔّ :
ﻳﻛون
ص ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوى،
ُ
اﻷﻋراض ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر وﺗﻧﻌدم .وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺟري ﺗﻔ ﱡﺣ ُ
أن اﻷﺟﺳﺎم ،وﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ،ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ّ
ﻓﺈن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻛﻼم ﻳﻧظرون إﻟﻰ
وﺟ َد أو ﺗﻧﻌدم .وﺑذﻟك ّ
وﻋرﺿﺔً ﻷن ﺗُ َ
زﻣﺎﻧﻳﺔً ﻣﺛﻠﻬﺎُ ،

ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ ﻟﻠظﻬور.
اﻟذرات واﻷﺟﺳﺎم ،ﻟﻛﻧﻬﺎ
ُ
اﻷﻋراض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ «ﻣﻌﺎﻧﻲ زاﺋدة ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺗﺄﺛر ﺑرﻓض اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم،
ﻓﺄﺑو اﻟﺣﺳﻳن ﻻ ﻳﻌﺗﺑر اﻷﻋراض
َ
أﺷﻳﺎء ﺣﻘﻳﻘﻳﺔً .وﻫو ٌ

ﻣﺟرد «ﺻﻔﺎت» و«أﺣﻛﺎم» ،و«أﺣواﻝ» ﻟﻸﺟﺳﺎم .ﺑﻳد
إن اﻷﻋراض ﻫﻲ ﱠ
وﻟذﻟك ﻓﻬو ﻳﻘوﻝ ّ
ﻳﻐﻳر ﻣن رأﻳﻪ اﻟﻣﺄﺧوذ ﻋن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﺑﺷﺄن زﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷﺟﺳﺎم وﺣدوﺛﻬﺎ اﺳﺗﻧﺎداً
ّ
أن ذﻟك ﻻ ّ
إﻟﻰ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺛﻼث اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎً أﺧذاً ﻋن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن .وﻛﺎن أﺳﺗﺎذ أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻗد ذﻛر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ« :اﻟﻣﺣﻳط ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻳف» أن «طرﻳﻘﺔ اﻷﺣواﻝ» ﺗؤدي

ﻟﻛن «طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ» أﻓﺿﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ .11وﻳﺑدو أﻧﻪ
إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣدوث اﻷﺟﺳﺎمّ ،
أن طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﺑﻘﻳﺎس اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻠﻰ
ﻳﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ّ
اﻟﺷﺎﻫد ﻫﻲ طرﻳﻘﺔٌ ﻣﻌﻘﱠدة ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﻳر ﻣﻣﻛﻧﺔ إذا أﻧﻛرﻧﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻋراض .وﻛﻣﺎ

ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺑرﻫﺎن اﻟﺗﻘﻠﻳدي .ﻟﻛن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن أﺗﺑﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺣﺳﻳن
ُ
ﻫو واﺿﺢ ّ
ﻓﺈن أﺑﺎ ُ
أن
اﻟﺣﺳﻳن ﻟﻸﻋراض ،وأ ﱠﻛد ّ
ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻣﺛﻝ ﻳوﺳف اﻟﺑﺻﻳر َﻣ ْن ﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻧﻛﺎر أﺑﻲ ُ
ذﻟك اﻹﻧﻛﺎر ﻳؤدي إﻟﻰ إﺑطﺎﻝ اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﻋز وﺟﻝ.

اﻟﺣﺳﻳن ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻓﻘد اﻧﺗﻘد ورﱠد ﻋﻠﻰ ﻋدة دﻋﺎوى ﻷﺗﺑﺎع أﺑﻲ ﻫﺎﺷم ،وﻣن ﺑﻳﻧﻬم
أﻣﺎ أﺑو ُ
ّ
ٍ
ﻫﺎﺷم
ﺷﻳﺧﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ،ﻣﻧﺗﺻ اًر ﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ .12ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻧﺗﻘد َزْﻋ َم أﺑﻲ
ُ
أن ﻛ ﱠﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺑق اﻟﻣﻣﻛﻧﺎت ﻓﻲ وﺟودﻩ ،ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻫو ذاﺗﻪ ُﻣ ْﺣ َدﺛﺎً .ﻓﻘد
وأﺗﺑﺎﻋﻪّ ،
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أن ﻟﻠﺣوادث ﺑداﻳﺔً أو
أن ذﻟك ﻳﻛون ﺻﺣﻳﺣﺎً إذا أﻣﻛﻧﻧﺎ إﺛﺑﺎت ّ
ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﻣـدرﺳﺔ ّ
أن ﻋﻣﻝ أﺑﻲ ﻫﺎﺷم وﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر وأﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ظ ﱠﻝ ﻏﻳر ﻛﺎف .إذ ذﻫب
أوﻻً .ﺑﻳـد ّ
أﺑو ﻫﺎﺷم إﻟﻰ أن اﻟﻘوﻝ «ﺑوﺟود ﺣوادث ﻻ أو َﻝ ﻟﻬﺎ» ،ﻫﻲ ﻋﺑﺎرةٌ ﻳﻧﻘض ِ
آﺧ ُرﻫﺎ ﱠأوﻟَﻬﺎ.
ّ
ُ
أن ﺑﻳﻧﻬﺎ
أن اﻟﻘوﻝ ﺑوﺟود ﺣوادث ﻻ َ
أوﻝ ﻟﻬﺎ ،ﻳﻌﻧﻲ ّ
وﻛذﻟك ذﻛر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ّ

ﻗدﻳﻣﺎً ،وﻫذا ﻻ ﻳﺻ ﱡﺢ ﻣﺎ داﻣت ﺣﺎدﺛﺔً ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن .ورﱠد أﺑو اﻟﺣﺳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﻠﻳن ﻣﻌﺎً

أوﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﻧس أو
ض ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ ﺑوﺟود ﺣوادث ﻻ َ
ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻧﺎﻗُ َ
ٍ
ﺣﺎدث ﻓرد .ﺛم إﻧﻪ ﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك ﺿرورةٌ أن ﻳﻛون ﻟﻛﻝ
اﻟﻣﺟﻣوع ،إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أو ٌﻝ ﻟﻛﻝ
ٍ
ﺣﺎدث أوﻝ أو ﺑداﻳﺔ ،وﻳﺣﺗﺎج اﻷﻣر ﻋﻧد اﻟدﻋوى إﻟﻰ دﻟﻳﻝ .وﻛﺎن دﻟﻳﻝ أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن
اﻟﻌ َدم .وﻫﻛذا ﻻ
اﻟﺧﺎص ﻳﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ّ
ّ
أن اﻷﺷﻳﺎء اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻳﺳﺑﻘُﻬﺎ َ
ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺑداﻳﺔ.13
ﺑد أن َ

ﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ؛ ﻓﺈﻧﻪ
أﻣﺎ ﺑرﻫﺎن أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ،واﻟذي
ﻳﻘﺗﺑﺳﻪُ ا ُ
ُ
ﱠ
ٍ
إن ﻛﻝ اﻷﺟﺳﺎم ﺗﺷﺗرك
ﻳﺗﺿﻣن ﺗﻔﺻﻳﻼت َﺟ ّﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳص .ﻳﻘوﻝ أﺑو اﻟﺣﺳﻳن ّ
ﻓﻲ اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ :اﻷرض واﻟﻣﺎء واﻟﻬواء واﻟﻧﺎر .ﻟﻛﻧﻬﺎ

َﻣٌر( ﻳﺻﻧﻊ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف أو ﻫذا
ﺗﺑدو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔً وﻻ ﺗﺗﻛرر؛ ﻓﻼ ﺑد أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك )أ ْ
ٍ
ٍ
ٍ
أن
اﻻﺧﺗﺻﺎص أو اﻟﺗﺧﺻﻳص .وﺑﻌد
ﺧوض ﻓﻲ ﻋدة ﺗﺄ ﱡﻣﻼت واﺣﺗﻣﺎﻻت ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ّ
ذﻟك ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون ﻣن ﻓﻌﻝ ٍ
ون ﺟﺳﻣﺎً أو ﺟزًءا ﻻ
ﻗﺎدر ﻣﺧﺗﺎر ،ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ أن ﻳﻛ َ

ﻳﺗﺟزأ)ﺟوﻫر( .وﻗد ﺻﻳﻎ ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ُﻟﻳواﺟﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،وﻫو ُﻳظﻬر ﻣﻌرﻓﺔً
ﺟﻳدةً ﺑﺎﻟﻔﻠك واﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻟدى أرﺳطو.14
ِ
ﻛﺎن أﺑو اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري ﻋﺎرﻓﺎً ﺑﺎﻟﺑرﻫﺎن اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ،واﻟذي ﻧﺷرﻩ ُﻣﻌﺎﺻ ُرﻩُ
ط َرﻩُ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻻت
ﻓﺈن ذاك اﻟدﻟﻳﻝ أﻋﺟﺑﻪ ﺻﻳﺎﻏ ًﺔ وﻗوةً ،ووﻋﻰ َﺧ َ
اﺑن ﺳﻳﻧﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ّ
ُ
ﺗﻛون ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺑﻧﺎءﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻣﺎ ﱠ
اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن وأدﻟّﺗﻬم ،وﻗوﻟﻬم ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻝ اﻟﻘﺎدر اﻟﻣﺧﺗﺎر .ﺑﻳد ّ
أن َ
ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻔﻠﺳﻔﺔ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ .ﺑﻝ ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳد ﱡﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋرف ﻛﺗﺎب اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻷرﺳطو ﻓﻲ

اﻟﺳ ْﻣﺢ )-
ﺷﺑﺎﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ أﺛـﺑت  M. Sternإذ ﻛﺎن ﺗﻠﻣﻳذاً ﻟﻠﻣﻧطﻘﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ أﺑو ﻋﻠﻲ اﺑن َ
418ﻫـ1027/م( ،وﻛﺎن ﻫذا ﺑدورﻩ ﻗد ﺗﺗﻠﻣذ ﻋﻠﻰ ﻳﺣﻳﻰ ﺑن ﻋدي .15وﻗد ﺣدث ذﻟك ﻓﻲ
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ﺳﻳﺎق دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟطب .وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎن ﻫو أﺑو اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري ،اﻟذي ﻳذﻛرﻩ اﺑن
اﻟطﻳب
أﺑﻲ أُﺻﻳﺑﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ زﻣﻳﻼً ﻟﻠطﺑﻳب واﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﻧﺳطوري أﺑو اﻟﻔرج اﺑن ّ

اﻟﺣﺳﻳن ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﺗذﺑﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
)435-ﻫـ1043 /م( .16وﻳﺑدو ّ
أن أﺑﺎ ُ
ودﻗﺎﺋق اﻟﻛﻼم .ﻓﻘد ﻧﺷﺄ ﻓﻘﻳﻬﺎً ﺣﻧﻔﻳﺎً ،ﻣﻌﺗزﻟ ﱠﻲ اﻟﻣذﻫب ،ﻋﻣﻳق اﻹﻳﻣﺎن ﺑﺣرﻳﺔ اﻹرادة،

وﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻝ اﻟﻘﺎدر اﻟﻣﺧﺗﺎر .وﻟذا ﻓﻘد ﻗﺎرب اﻟﻔﻠﺳﻔـﺔ أﺛﻧﺎء دراﺳﺗـﻪ ﻟﻠطب ﻣﻘﺎرﺑﺔً ﻧﻘدﻳﺔً،

وﻣﺿﻰ ﻻﺣﻘـﺎً ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ،أﻛﺑر رﺟﺎﻻت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗزﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ٍ
ﺑﻌﻘﻠﻳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ.
ﻟﻛن ﺻﺎﺣﺑﻧﺎ ﻗﺎﺑﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﺑﻝ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ،
ذﻟك اﻟﻌﺻرّ .

أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺑد
وﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﻧﺎﻗض أُﺳﺗﺎذﻩ ﻓﻲ اﻟدرس اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ .وﻳﺑدو ّ
اﻟﺟﺑﺎر ﺗﻘﺑﻝ ﻧﻘد أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن ٍ
ﻟﻛن ﺑﻌض ﺗﻼﻣذة
ﺑﻌﻘﻝ ﻣﻧﻔﺗﺢ ،ورﱠد ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻬدوٍء وﺗََرﱟوّ ،

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓوﺟﺋوا ﺑﻧﻘد أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻟﺷﻳﺧﻬم اﻟﺟﻠﻳﻝ ،ورﱡدوا ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻘﺳوة .وﻳذﻫب

ﺑﻌﺿﻬم اﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﻛﻔر .ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم اﻵن أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺻد ﺑﻧﻘدﻩ
أن
ﻳوﺳف اﻟﺑﺻﻳر إﻟﻰ ّ
َ
ﻳدﻩُ ﺗﺣﺳﻳن وﺗطوﻳر طراﺋق
ﺗﻘوﻳض ﻣﻘوﻻت اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺗﺷﻬﻳر ﺑﻬﺎ .ﺑﻝ اﻟذي ﻗﺎﻝ إﻧﻪ ﻳر ُ

اﻵﺧرﻳن.
اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻوم َ
أﻣﺎ اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻓﻘد ﺟﺎء ﺑﻌد ٍ
طﻼع
ك
ﺣﺳن اﻻ ّ
اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري،وﻛﺎن وﻻ ﺷ ّ
ﺟﻳﻝ ﻣن أﺑﻲ ُ
َ
ٍ
أي
ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻪ .ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳرﻳد اﻻﻋﺗـراف ﺑﺎﻻﻗﺗﺑﺎس
ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ .وﻻ ﻳﺑدو أﻧﻪ ذﻛرﻩُ ﻓﻲ ّ
أن ﻣﻌظم اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو
ﻟﻛن اﻟﻣؤ ﱠﻛد ّ
ﻣﻧـﻪ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳرﻳد اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﺑﺧﺻ ٍـم ﻣﻌﺗزﻟﻲّ .

ﻓﻲ ﺗﻔﻛﻳر اﻟﺟوﻳﻧﻲ اﻟﻛﻼﻣﻲ إﻧﻣﺎ ﺗﻌود ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺑﺻري .ﻓﻘد ﺳﻠك اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﺗُﺟﺎﻩ
ٍ
ﺗﺗﻔق واﻟﻣﻧزع
ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺳﻠﻛﺎً اﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺎً ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﱠ
ً◌ﺧرى ُ
طور أﻓﻛﺎر اﻟﺑﺻري ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت أ ُ

ﻳﻛون ﻟﻬﺎ أوﻝ .وﻓﻲ
ادث ﻻ ﺑد أن
إن اﻟﺣو َ
اﻷﺷﻌري .أدرك اﻟﺟوﻳﻧﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ّ
َ
ﻧﻔﺳﻪ ،ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻌر ٍ
اﻟوﻗت ِ
ٍ
ﻳف ﻣﻌﱠﻳ ٍن ﻟﻠزﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن .17وﻗد ﺗﺑﻊ
ﻟوﺿﻊ
اﻟﺣﺳﻳن ﻓﻲ ﻓﻛرﺗﻪ ﻋن اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎدث إن ﻟم ﻳﻛن ﻟﻪ أوﻝ ،ودﻓﻌﻪ
ْ
اﻟﺟوﻳﻧﻲ أﺑﺎ ُ
ﺑﺧ ْﻠق اﻷﻋراض .ﺛم
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ ﺿﻣن اﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﻣن طرﻳق اﻟﻘوﻝ َ
اﻟﺣﺳﻳن.
أﺿﺎف ﻟذﻟك أﺷﻳﺎء ﻣﺎ ذﻛرﻫﺎ أﺑو ُ
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ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻹرﺷﺎد ،وﺑﻌد أن ُﻳﺛﺑت إﻣﺎم اﻟﺣرﻣﻳن اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﺣدوث اﻟﻌﺎﻟم ،ﻳﻣﺿﻲ ﻟﻠﺗدﻟﻳﻝ
اﻟﺣﺳﻳن
ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﻣﺗﺟﺎو اًز ﻗﻳﺎس اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻫد ،وﻣﺗﺟﻬﺎً ﻧﻔس اﺗﺟﺎﻩ أﺑﻲ ُ

اﻟﺑﺻري .18ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﺎﻟف اﻟﺑﺻر ﱠ
ي ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟﻘوﻝ ﺑﺣﻘﻳﻘﻳﺔ اﻷﻋراض ،وﻻ ﻳرى ﺿرورةً
ﻟﻠﺧوض ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻳدات طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ .وﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن
اﻟﺗﻘﻠﻳدي ،ذﻟك إﻟﻰ ﱠ
ظر.
ﺑﺣد ذاﺗﻪ ،وﻫو ﻻ
أن اﻟﻣﺧﺻﱢص ﺿرور ﱞ
وﻧ َ
ي ّ
ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ َﺳ ْﺑ ٍر َ
ُ
أن اﻟﺧﺎﻟق ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون ﻓﺎﻋﻼً ﻣﺧﺗﺎ اًر وﻟﻳس
وﻣﺛﻝ أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن ذﻫب اﻟﺟوﻳﻧﻲ إﻟﻰ ّ

ﺻص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻫو اﻟذي
طﺑﻳﻌﺔً أو ﻋﻠﺔً ﺿرورﻳﺔ .واﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻟﻣﻔرد اﻟﻣﺧ ﱢ

ّأدى إﻟﻰ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟدﻟﻳﻝ دﻟﻳﻝ اﻟﺗﺧﺻﻳص .19وﻛﺎن أﺑو اﻟﺣﺳﻳن ﻗد اﺳﺗﺧدم ﺗﻌﺑﻳر
ﻧﻔﺳﻪ .ﻓﺎﻋﺗﺑﺎر اﷲ َﻋ ّز وﺟ ﱠﻝ
اﻷﻣر اﻟﻣرﺟﱢﺢ ﺑدﻻً ﻣن
ﱢ
ﻣﺧﺻص ،ﻟﻛ ّن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو ُ
ﻣﺧﺻﱢﺻﺎً إﻧﻣﺎ ﻫو ﻗو ٌﻝ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣﺧﺗﺎر .ﺑﻳـد أﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻛﺎن

اﻟﺣﺳﻳن ﻟﻪ
ﻣن اﻷﻓﺿﻝ ،اﺳﺗﺧدام دﻟﻳﻝ اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎت أُﺧرى ﻣﺛﻝ اﺳﺗﺧدام أﺑﻲ ُ
ﻋﻧد اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺷﻛﻝ اﻟﻌﺎﻟَم وﻧظﺎﻣﻪ ﻓﻲ دﻟﻳﻠﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻝ اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻳدة
اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺗﺣدث ﻋن ﺣﺟم اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺧﺎص وﻋدد اﻷﺟﺳﺎم وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ.20
ّ

Davidson, Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval - 1
Islamic and Jewish Philosophy(Oxford1987).P.387.
M.M. A. Saflo, Al-Juwayni’s Thought and Methodology, Berlin 2000 - 2
Al- Juwayni’s Thought, P. 167- 69, 191 -97, 205. - 3
- 4

 Saflo, Al- Juwayni’s Thought, P. 202-209وﻗد اﻋﺗﺑر  H. A. Wolfsonأﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ:

طور دﻟﻳﻝ اﻟﺗﺧﺻﻳص.
أن اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻫو أو ُﻝ َﻣ ْن ﱠ
ّ The Theology of Kalam (1976), P. 434- 444.
 - 5ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ :اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﺻوﻝ اﻟدﻳن .ﻧﺷر ﻣﻛدرﻣوت وﻣﺎدﻟوﻧﻎ .ﻟﻧدن  .1991وﻗد ﻧﺷر
ﻣﻛدرﻣوت وﻣﺎدﻟوﻧﻎ ﻻﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ أﻳﺿﺎً ﻣﺧﺗﺻ اًر ﺟﺎﻣﻌﺎً ﻟﻠﻣﻌﺗﻣد اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﺑﺻري ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧواﻧﻪ :اﻟﻔﺎﺋق ﻓﻲ أﺻوﻝ

اﻟدﻳن ،طﻬران ) 2007اﻟﻣﺗرﺟم(.
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ٍ
ﺑﺣروف ﻋﺑرﻳﺔ ،وﻗد ﻧﺷرﻫﺎ ﻣﺎدﻟوﻧﻎ ﻣﻊ ﺗﻠﻣﻳذﺗﻪ ﺳﺎﺑﻳﻧﺎ
 - 6اﻷﺟزاء اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﻣن رﺳﺎﻟﺔ ﻳوﺳف اﻟﺑﺻﻳر ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ٍ
ﺗرﺟﻣﺔ إﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ)اﻟﻣﺗرﺟم(.
ﺷﻣﻳدﻛﻪ ﺑﺑرﻳﻝ ﻋﺎم  2006ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻊ

 - 7اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ص 169. -167

أي ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻪ) ﻧﻌﻧﻲ واﺟب
 - 8ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ،ﻟﻳس ﻣؤﻛداً إذا ﻛﺎن أﺑو اﻟﺣﺳﻳن ﻗد اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﱟ

أن اﻷﺷﻳﺎء ُوﺟدت ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن) ﻣﻌﺗﻣد ،ص (88-87
اﻟوﺟود وﻣﻣﻛن اﻟوﺟود( .أﻣﺎ اﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻪ ﻟدﻋوى ّ
ٍ
اﻟﺣﺳﻳن ،وﻟﻳس اﻗﺗﺑﺎﺳﺎً.
ﻓﻳذﻛر واﺟب اﻟوﺟود ﺑذاﺗﻪ وﻣﻣﻛن اﻟوﺟود ﺑذاﺗﻪْ .
ﻟﻛن رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك إﻋﺎدة ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻟﻣذﻫب أﺑﻲ ُ

ﻓﻔﻲ زﻣن اﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ ،ﻛﺎﻧت ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻗد ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻛﻼﻣﻲ.
ٍ
ﻳوﺟد ،ﻓﻼ ﺑد أن ﺗﻛون ﻟوﺟودﻩ ﻋﻠّﺔ»؛
أن ﻛﻝ ﺷﻲء َ
إن ﻋﻠّﺔ اﻟوﺟود ..واﺿﺣﺔٌ وﺿرورﻳﺔ .واﺑن ﺳﻳﻧﺎ ﻣﺗﺄ ّﻛ ٌد ّ
ّ«- 9
Davidson, Proofs, P.299
 -10اﻧظر اﻟﻐزاﻟﻲ :ﺗﻬﺎﻓت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ .اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻟﻣﻳﺷﺎﻝ ﻣرﻣورة ،1997 ،ص 14.-13

أن طرﻳﻘﺔ اﻷﺣواﻝ
 -11اﻗﺗﺑﺎس ﻣن ﺟﺎﻧب اﺑن اﻟﻣﻼﺣﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ص  .157وﻛﺎن ﻗد ذﻛر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ ّ 101
ﺑﺷﻛﻝ ٍ
ٍ
ﻋﺎم إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ أﺑﻲ ﻫﺎﺷم.
ﺗُﻧﺳب

 -12اﻟﻣﻌﺗﻣد  ،ص ص  .158-102وﺳوف ﻧﻧﺎﻗش ﺑﻌض ُﺟ َﺟﺞ اﻟطرﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﻳم ﻟﻧﺷرﺗﻧﺎ ﻟﻌﻣﻝ اﻟﺑﺻري.
 -13اﻟﻣﻌﺗﻣد  ،ص ص .93-89
 -14اﻟﻣﻌﺗﻣد ،ص ص .172-169

 -15إﻟﻰ ذﻟك ذﻫب  Sternﻓﻲ  . JRAS (1956) 31-41وﻗد ﺷ ّﻛك  Gimaretﻣ ار اًر ﻓﻲ ﻫوﻳﺔ أﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن وأﻧﻪ
اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻣﻌﺗزﻟﻲ اﻟﻣﻌروف )ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻟﻠﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﻲ :اﻟﻣﻠﻝ واﻟﻧﺣﻝ ،ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ

 . (Monnotوﺟﻳﻣﺎرﻳﻪ ﻣﺣ ﱞ
ﺑﺄن أﺑﺎ اﻟﺣﺳﻳن ﻛﺎن ﻓﻳﻠﺳوﻓﺎً ﻣﺗﺧﻔﻳﺎً ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﻳن)!(
ق ﻓﻲ رﻓض اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻘﻔطﻲ وأﻣﺛﺎﻟﻪ ّ
ﻋﺻرﻩ.
ﻟﻛن ذﻟك ﻻ
ﻳﻧﺎﻗض ﺗﺗﻠﻣذﻩ ﻋﻠﻰ اﺑن اﻟﺳﻣﺢ .ﻓﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧت أﻋﻣق ﻣن ٍ
ُ
ّ .
أي ﻣن ﻣﺗﻛﻠﻣﻲ ْ

اﻟﺳﻣﺢ ،ص 38.-37
 -16ﻫﻛذا اﻗﺗرح ﺳﺗرن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻋن اﺑن ْ
 -17ﻗﺎرن Saflo, Al-Juwayni’s Thought,P.191.

 -18اﻟﺟوﻳﻧﻲ ﻛﺗﺎب اﻷرﺷﺎد .ﻧﺷر ﻣوﺳﻰ وﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد .اﻟﻘﺎﻫرة  ،1950ص 29.-28

Wolfson, Philosophy, P.434-436; Davidson, Proofs, P.161-162; Saflo, Al-Juwayni’s -19
Thought, P.202.
Wolfson, Philosophy, 435-438; Saflo, Al-Juwayni’s Thought, P.202-204. -20
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)يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِنﱠا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا ً َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ ﱠن
ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ ﱠن ﱠ
أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َخبِيرٌ(

القبيلة واإلثنية والدﱢين
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
أدت «البداوة» دوراً رئيسا ً في حياة العرب والمسلمين عبر الت اريخ.
فق د ك ان ھ ذا ال نمط للع يش والتص رف قوي ا ً أو س ائداً ل دى ش عبين
كبيرين أس ھما إس ھامات أساس ية ف ي التجرب ة التاريخي ة اإلس المية :
الع رب والت رك ،وق د عبّ ر الب احثون عنھ ا أحيان ا ً ف ي دراس اتھم ع ن
نش وء الحض ارات وس قوطھا ،ويعن ي بھ ا ال بعض ف ي االكتس اح
واإلحالل الحضاري في التاريخ الكالسيكي لألمم والشعوب .وال ذين
عالجوا ھذا الموضوع في األزمنة الحديث ة أخ ذوا ف ي اعتب ارھم عن د
ضر :اإلشارات القرآنية ،ونظرية ابن خل دون
الحديث عن البدو والح َ
ف ي العص بية ،ث م دراس ات ورح الت ومالحظ ات الجغ رافيين
واألنثروبولوجيين الغربيين ف ي ب الد الع رب والمس لمين ف ي الق رنين
األخيرين.
والواقع أن اإلشارات القرآنية إل ى الب دو أو األع راب متنوع ة تس تند
إلى س لوك مجموع ات كبي رة م نھم تج اه النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم
وتجاه اإليمان واإلسالم والقرآن الكريم ،ال تُدين نم ط الع يش الب دوي
بقدر ما تُدين -إذا صح التعبير -العقلية األعرابي ة الت ي ت أبى االنتظ ام
ف ي جماع ة ومجتم ع ودول ة ،وتمي ل للخص ومة وت ؤثر حي اة الفق ر
والشظف بعيداً عن أنس األسرة والمدينة والمصر .وھذا معنى دعوة
الق رآن الك ريم إل ى الھج رة ،ف المفرد )ھ ـ.ج.ر( ف ي الس بئية أي اللغ ة
العربية الجنوبية قبل اإلسالم يعني االستقرار في مستوطن حضري،
وبالتالي تسود عالقات جوار وو ّد وتعاون بما يتع دى القراب ة القريب ة
إل ى فك رة الجماع ة )المؤمن ة( والمجتمع ة عل ى مب دأ واح د .وھك ذا
فاالجتماع في المصر والمدينة يتع دى األغ راض الدفاعي ة الت ي ك ان
االحتشاد بالمدينة ضروريا ً من أجلھا في سنوات اإلسالم األولى ذلك
أن الدين الجديد كان ينشئ نمط حياة جديدة بلغة اليوم.
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بي د أن كت اب النب ي أو عھ ده ف ي الس نة األول ى لوص وله إل ى يث رب
)الت ي س ماھا فيم ا بع د المدين ة( يش ير إل ى اآللي ات المركب ة لعملي ة
التحول إلى الحاضرة .فالھجرة تعني االستقرار ،لكنھا ال تعن ي إلغ اء
التركيب ة العربي ة الموروث ة ,فھن اك ف رق ب ين الب داوة والقبيل ة أو
العش يرة .وف ي كت اب المدين ة ينش ئ النب ي -ص لى ﷲ علي ه وس لم-
مجتمع المؤمنين ,فھ م أي «المؤمن ون والمس لمون» م ن أھ ل يث رب،
والمھاجرون يشكلون «أمة من دون الناس» وھذه الجماعة ھي الت ي
تت ولى عب ر رئيس ھا وكبرائھ ا مس ائل العالق ات الخارجي ة م ع
الجماع ات القبلي ة والحض رية األخ رى .لك ن العش يرة القرابي ة تظ لﱡ
عوف  -م ثالً  -عل ى ربع تھم
تلعب أدواراً حقوقية وتضامنية « :فبنو ْ
يتع الون بي نھم» وك ذا س ائر البط ون القبلي ة م ن األوس والخ زرج.
وھكذا فالتجربة اإلسالمية األولى تتعامل مع الواقع لكنھا تضع مث االً
آخ ر الجتم اع جدي د ف ي وحدت ه أو مرجعيت ه العلي ا وھ ذا االجتم اع
الجديد يتبنى م ا ھ و إيج ابي وطي ب م ن ق يم التﱠ واد القراب ي ،ورعاي ة
ذوي األرحام ،والتكافؤ بين الغنم والغرم  -ثم يرتب على ذل ك إط اراً
يتج اوز ھ ذه العص بية باإليم ان وبالس ياق السياس ي وبالجماع ات
المدينية الجديدة.
عل ى أن الق رآن الك ريم ف ي اھتمام ه بالس لب واإليج اب ،بالتجرب ة
األول ى أو المقابل ة األول ى ب ين اإلس الم والب داوة ال يكتف ي ب ذلك ،ب ل
ي دخل س ائر أنم اط الع يش اإلنس اني ض من ق انونين اثن ين  :الت دافع
والتع ارف ،فالت دافع الن اجم ع ن التن افس وش ھوات الغلب ة والس يطرة
ليس شراً عل ى إطالق ه ،ألن ه يس تحث المھ اجمين والمتض ررين وإن
انتم وا لجماع ات مختلف ة عل ى التجم ع والتض امن لل دفاع ع ن ال نفس
والمص الح } َولَ ْوال َد ْف ُع ﱠ
ْض لَھُ ﱢد َم ْ
ص َوا ِم ُع
ت َ
اس بَ ْع َ
ﷲِ النﱠ َ
ض ھُ ْم بِ بَع ٍ
اج ُد يُ ْذ َك ُر فِيھَ ا ا ْس ُم ﱠ
ص لَ َو ٌ
ﷲِ َكثِي راً{س ورة الح ج )اآلي ة ،(40
َوبِيَ ٌع َو َ
ات َو َم َس ِ
فالتدافع بھذا المعنى ن زوع بش ري للت وازن ف ي النھاي ة بع د أن يفش ل
المتح دي ف ي الس يطرة أو ال يس تطيع تحقي ق أغراض ه .وال ش ك أن
ھ ذا الت دافع أو االجتم اع م ن أج ل الھج وم أو ال دفاع تك ون العص بية
قوام ه م ن الج انبين وھ ي عص بية قبلي ة أو عش ائرية أو بالمص طلح
الحديث :إثنية.
وقد أراد ب احثون سوس يولوجيون وأنثروبولوجي ون غربي ون التفرق ة
ب ين االجتم اع الغرب ي واالجتم اع العرب ي اإلس المي ب أن األول
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وحدوي واندماجي وأن الثاني انقسامي ومتشرذم ولذا  -وبحسب ھذه
النظرة  -ينتظم االجتماع األول في دول بينما يفشل الثاني االنقس امي
ف ي إقام ة الدول ة المس اواتية أو السواس ية لتعدديت ه وتش رذمه  -وھ و
محتاج من أجل االستقرار واالس تمرار إل ى أح د أم رين :إم ا الس لطة
االستبدادية القامعة للجميع ،أو الحف اظ عل ى الس الم الھ ش بالتف اوض
والتع اون والت وازن المس تمر .والح ق أن االجتم اع اإلنس اني متن وع
لكن الوحدات ليست اندماجية ھناك وانقس امية ھن ا ،وإذا كان ت ھن اك
تن احرات أساس ھا قبل ي ل دى الع رب واألفارق ة الي وم ف إن ھن اك
تناحرات ونزاعات أساسھا إثن ي أو ق ومي ل دى األوروبي ين ،أسس ت
لحروب عالمية!.
ول ذا ف إن الق رآن الك ريم يع رض ح الً للنزاع ات ذات المعن ى اإلثن ي
)ض من الش عوب( وذات المعن ى العص بي )ض من القبائ ل( وھ و
التع ارف أي االعت راف المتب ادل بالخصوص يات وبالمص الح ،ول ذا
يفسر البعض قوله –تعالى} :-لتع ارفوا{الحج رات )اآلي ة(13ب أن ال الم ھ ي
نح و قول ه –تع الى -ف ي قص ة موس ى وفرع ون} :ليك ون لھ م ع دواً
وحزنا ً{القصص )اآلية ،(8فاالختالف متجذر في البشرية «أن ا جعلن اكم»،
وإنم ا التع ارف ھ و الس بيل إل ى النھ وض ،ف إذا كان ت االختالف ات
والتنوع ات تض ع ق انون الت دافع ف ي المقدم ة أو الواجھ ة ف إن التق دم
اإلنساني العلم ي والسياس ي واالقتص ادي يف رض م ن أج ل اس تمرار
البشرية ومن أجل الخ روج م ن الح روب الجزئي ة والش املة  -قانون ا ً
آخر أو رؤيةً أخرى أو منطقا ً آخر ھو التع ارف ،وھ ذا نق يض الغلب ة
والعلو واالستض عاف أو االس تكبار .ف المنطق األول أو منط ق الغلب ة
يقتض ي أن يك ون االخ تالف ب ين ال ذكورة واألنوث ة وب ين الش عوب
والقبائ ل باعث ا ً عل ى الخص ومة والح روب وع دم االس تقرار ،أم ا
المنط ق الث اني وال ذي يتف ق وتق دم البش رية وت وازن مجتمعاتھ ا
وثقافاتھا ودولھا فھ و منط ق التع ارف ال ذي أساس ه الح وار العقالن ي
المنطل ق م ن تس ليم متب ادل بالخصوص يات والتم ايزات وص والً
لالغتن اء ب اختالف اآلخ ر ،ول يس الس عي للخ الص من ه أو إلغائ ه.
ول دينا تج ارب غي ر مكتمل ة ولكنھ ا واع دة ف ي مجتمع ات اإلس الم
الكالس يكية المتع ددة األع راق واألدي ان )ومنھ ا التجرب ة األندلس ية(
كما أن تجربة األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :يمكن
أن تشكال أساسا ً لتجاوز التدافع نحو الحوار فالتعارف.
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اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ،ﻫﻝ ﻫﻲ ﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ؟
أو
ﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﺟﻧب اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ؟
ﺟﻳري ﻣوﻟﻠر وﺟﻳﻣس ﻫﺑﻳﺎرﻳﻣﺎﻧﺎ وآﺧرون
أوﻻً  :أطروﺣﺔ ﻣوﻟﻠر واﻟرد ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﺟﻳﻣس ﻫﺑﻳﺎرﻳﻣﺎﻧﺎ وآﺧرون(:

ﻛﺎن اﻷﺳﺗﺎذ ﺟﻳري ﻣوﻟﻠر ﻗد ﻛﺗب ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺎرس /أﺑرﻳﻝ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ «اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ» ﻣﻘﺎﻟﺔً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔً ﻋن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌدد اﻹﺛﻧﻲ ﻓﻲ إﺣداث ﻧز ٍ
اﻋﺎت ﻋﻧﻳﻔﺔ .وﻫو

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ٍ
ٍ
إﺛﻧﻳﺔ
أن اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻹﺛﻧﻳﺔ – واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻌﻣﻳق ﻟﻛﻝ
ﻳذﻫب إﻟﻰ ّ
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ« -ﺳﺗظﻝ ﺗؤﺛّر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟَم ،وﺗُﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرن
دﻳن ﺑﺳﻼﻣﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻻﻧﺗﺻﺎر
اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﻳن» .وﻳﺗﺎﺑﻊ ﻣوﻟﻠر ّ
أن أوروﺑﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗَ ُ
اﻟﻣﺷروع اﻹﺛﻧﻲ /اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻘوﻣﻳﺎت اﻟﻛﺑﻳرة .أﻣﺎ اﻟﺻﻐﻳرةُ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘد ﻓﺗّﺗﺗْﻬﺎ اﻟﺣدود ،وﻓﺗّﺗﻬﺎ
اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺑﺣﻳث ﻣﺎ ﻋﺎدت ﺗﺳﺗطﻳﻊ إﺛﺎرة ﻧز ٍ
اﻋﺎت ﻛﺑرى ﻣن أﺟﻝ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺗﻬﺎ

اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻘﺎرات اﻷُﺧرى؛ وﺣﻳث اﻷُﻣم ﻟﻳﺳت ﻧظﻳﻔﺔً ِﻋ ْرﻗﻳﺎً ﺑﻣﺎ
أن «ﻣزج اﻟﺷﻌوب ﺑﻌﺿﻬﺎ
وﻧﺳﺗون ﺗﺷرﺷﻝ ﻓﻲ أرْﻳﻪ ّ
ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ؛ ّ
ﻓﺈن ﻣوﻟﻠر ﻳواﻓق ْ
ﻣﺷﻛﻼت ﻛﺑﻳرة» .وﻫﻛذا ﻳﻘﺗرح ﻣوﻟﻠر ِ
ٍ
ﺗﻘﺳﻳ َم اﻟدوﻝ ﺑﺣﺳب اﻹﺛﻧﻳﺎت
ﺑﺑﻌض ،ﺳﻳﺗﺳﺑب ﻓﻲ
ًّ
آﺛﺎر ﻫﺎﺋﻠﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟَم
ﺣﻼ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت! ٕواذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘوﻟﺔ ﻣوﻟﻠر ﺻﺣﻳﺣﺔ ،ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ ٌ
ﻳﺟب أن ﺗُﺛﻳر اﻹﺛﻧﻳﺎت اﻟﻧزاﻋﺎت؟
واﺳﺗﻘ اررﻩْ .
ﻟﻛن ﻫﻝ ﻫﻲ ﺻﺣﻳﺣﺔ؟ وﻟﻣﺎذا ُ
أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ُﻣﺛﻳرةٌ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس
ﻓﺎﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻟﻳس ﺻﺣﻳﺣﺎً ّ
----

ٍ
ُطروﺣﺔ ﻟﺟﻳري ﻣوﻟﻠر ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺟﻠﺔ ﻓورﻳن أﻓﻳرز) أﺑرﻳﻝ 2008م( ﻋن
* ﻣﻘﺎﻟﺔٌ ﻧﻘﺎﺷﻳﺔٌ وردود ﻋﻠﻰ أ

ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻘوﻣﻳﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﻳن .واﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘﺎﺷﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ :
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أن اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻹﺛﻧﻳﺔ ﺗﺳﺗوﻟد اﻟﻌﻧف .ﻓﻣﻘوﻟﺔ ﻣوﻟﻠر ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﻣرﻳن؛
ﺻﺣﻳﺣﺎً ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ّ
أن اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻋﻧﻳﻔﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷوﻝ أﻧﻪ ﻣﺎداﻣت ﺑﻌض اﻟﻧزاﻋﺎت ذات أﺑﻌﺎد إﺛﻧﻳﺔ ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ ّ

ﻣﺎ ُﻳﻌرف ﺑـ «اﻷﺻوﻝ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧزاع» .ﻓﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ اﻷﺻوﻝ أو اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق؟
ٍ
ﺣﻘﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ؟ ﻟﻘد درس ﻛ ﱞﻝ ﻣن
ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧزاع إﺛﻧﻳﺎً ﻓﻲ
وﻣﺎ ﻫو ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ
ُ
ﺟﻳﻣس ﻓﻳرون ودﻳﻔﻳد ﻻﻳﺗن اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ٕواﻟﻰ اﻟﻌﺎم 1979م،
ٍ
ﺟﻣﺎﻋﺔ أُﺧرى .واﻟﻧزاع
وﻗﺳﻣﺎﻫﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻛﺎﻝ :اﻟﻧزاع اﻟذي ﺗﻘف ﻓﻳﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔٌ ﺿد
ّ
ٍ
ﺳﺑﺑﻪُ
اﻟذي ﺗﺣﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔٌ إﺛﻧﻳﺔٌ اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ دوﻟﺔ أُﺧرى .واﻟﻧزاع اﻟذي ُ
ﺗﻣرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺛﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ .واﻟﻧزاع اﻟذي ﻳﺗطور إﻟﻰ ٍ
ﺣرب أﻫﻠﻳﺔ
ﱡ
وﻏﺎﻳﺗُﻪ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﺣﺻص ﻓﻳﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ ٍ
إﺛﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧ ٍﺔ أو اﺛﻧﺗﻳن .وﻗد أﺣﺻﻰ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣﺋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺧوض ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت .ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﻳﺟدا ﻏﻳر ﻧز ٍ
اﻋﺎت
ٍ
ٍ
أﺑﻌﺎد إﺛﻧﻳﺔ واﺿﺣﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ وﺟدا ﻣﺋﺎت أو ﻋﺷرات اﻟدوﻝ اﻟﺟدﻳدة
ﻗﻠﻳﻠﺔ ذات

ٍ
اﻧﻘﺳﺎم إﺛﻧﻲ .ﻓﺎﻟﺣدود ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﻳوم ﺗﺑدو ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺎم 1960م .وﻟذﻟك
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن

إن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻣﻔزﻋﺔ  ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻧﺎدرة .وﻗد ﻳﻛون ﺧطﺄ ﻣوﻟﻠر
ﻳﺧﺗم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺎﻟﻘوﻝ ّ
اﻋﺎت أو ﺗﻛوﻧت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ دوﻝ.
ﻧﺎﺟﻣﺎً ﻣن ﺗرﻛﻳزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﻧﻔﺟرت ﻓﻳﻬﺎ ﻧز ٌ
ٍ
أن أﻛﺛر اﻟدوﻝ ظﻬرت
ﺳﻠﻣﻲ وﻫﺎدئ ،رﻏم ﺗﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻋدة إﺛﻧﻳﺎت
ﺑﺷﻛﻝ
ٍ
ّ
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ّ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻗدﻳﻣﺎً ،وﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺣدﻳﺛﺎً.

ٍ
ﻋﻧف ﻛﺑﻳر .وﻗد ﻳﻛون اﻟﻌﻧف
إن ﺣدﺛت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ
أن اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ْ
وﻻ ﺷك ّ
أن ﻫذا اﻟﺣ ﱠﻝ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣن اﻟﻔظﺎﻋﺔ ،ﺑﺣﻳث ﻳﺑدو اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻫو اﻟ ّ
ﺣﻝ اﻟوﺣﻳد اﻟﺑﺎﻗﻲ .ﺑﻳد ّ
ﺿرورﻳﺎً إﻻّ ﻧﺎد اًر .ﻓﺎﻟذي ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ اﻹﺛﻧﻳﺎت .وﻳﻌﻣد

إن اﻟوطﻧﻳﺔ )اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ( اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻫﻲ
ﻣوﻟﻠر ﻟﺗﻌﻠﻳﻝ اﻧﻬﻣﺎك اﻹﺛﻧﻳﺎت ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت ﻟﻠﻘوﻝ ّ
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ
اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻧﺎﻓُر .ﻓﻬﻲ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ُﻧﺻرة اﻟﻘرﻳب واﻻﻧدراج ﻓﻳﻪ ،واﻟﻧﻔور ﻣن
ُ
وﻣ ْﻐ ٍر ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻧﻳﻔﺔ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ
اﻵﺧر وﻣﻧﺎزﻋﺗﻪ .وﻫذا
ٌ
ﺗﻔﺳﻳر ﺳﻬ ٌﻝ ُ

ﻳﻔﺳر -ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرة -ﻣﻳﻝ اﻹﺛﻧﻳﺎت ﻟﻠﺗﻘوﻗﻊ واﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻓﻲ ﺷرق أوروﺑﺎ ،واﻻﺗﺣﺎد
اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق .وﻟذﻟك ﻳﻘﺗرح ﻣوﻟﻠر اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﺣﻼًّ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺳﺗﻣر
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ﺣدوث اﻟﻧزاﻋﺎت،
ﻳﻔﺳران ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻟﻛن
َ
اﻻﻗﺗﺗﺎﻝ وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرارّ .
اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻧﺎﻓُر ﻻ ّ
ُ
أن اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون
وﻛﻳف ﺗﻧﻔﺟر .وﺗﺷﻳر اﻷﺑﺣﺎث اﻷﺧﻳرة إﻟﻰ وﺟود ﺗﻔﺳﻳرﻳن؛ اﻷوﻝ ّ

ﻣﻊ زﻣﻼء اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟواﺣدة أﺳﻬﻝ وأﻗ ّﻝ ﻛﻠﻔﺔ وأﻛﺛر واﻗﻌﻳﺔ ،وﻟﻳس ﺑﺳﺑب اﻷﺻﻝ اﻟواﺣد َﻣﺛَﻼً.
ٍ
اﻟﺗﻌﺎﻣ ُﻝ ﺑﺎﻟﻣﺛْﻝ ،ﱠ
طرف ﺿﻣن اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻣﻌروف اﻷﻋراف وطراﺋق اﻟﺳﻠوك
ﻷن ﻛ ﱠﻝ
واﻟﺛﺎﻧﻲ
ُ
وﻳﻣﻛن ﺗوﻗﱡﻊُ ﺣرﻛﻳﺗﻪ وردود أﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﺑﺧﻼف اﻟﻐرﺑﺎء .وﻫذان اﻟﺗﻌﻠﻳﻼن ﻣﻬﻣﺎن إذا ﻛﺎﻧﺎ
ﻓﺈن اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻳﺻﺑﺢ ﺿرورﻳﺎً .أﻣﺎ
ﺻﺣﻳﺣﻳن .ﻓﻠو ﻛﺎن اﻟﻧزاع ﺳﺑﺑﻪ إﺛﻧﻲ وﻻ ﺷﻳﺊ ﻏﻳر؛ ّ

إذا ﻛﺎن أﻣ اًر ﻣﺗﻌﻠّﻘﺎً ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ وﺗﻘﺎﻟﻳد
ﻓﺈن اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻳﺻﺑﺢ أﺳﻬﻝ ﻣن ﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ؛ ّ
ُ
ٍ
أﺳﺎس
ﺟوﻟﻳوس ﻧﺎﻳرﻳري ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﺳواﺣﻳﻠﻳﺔ ﻟﻐﺔً وطﻧﻳﺔً ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻹﻳﺟﺎد

ﻳﻛون ﺗﺟرﻳﺑﻳًﺎ ﻣﺛﻝ
ﻣﺷﺗرك ،وﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك .واﻟﻘرار ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻫذا اﻟﻘرار أو ذاك ﻳﻣﻛن أن
َ
اﻋﺎت طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﺑﻳن اﻹﺛﻧﻳﺎت أﺣﻳﺎﻧﺎً ،
ﺣﺎﻟﺔ أوﻏﻧدا اﻟﻣﺗﻌددة إﺛﻧﻳﺎً ،واﻟﺗﻲ ﻧﺷﺑت ﻓﻳﻬﺎ ﻧز ٌ
اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻹﺛﻧﻳﺎت
أن
وداﺧﻝ اﻹﺛﻧﻳﺔ اﻟواﺣدة أﺣﻳﺎﻧﺎً أﺧرى .وﻗد ﺗﺑﻳن ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث اﻟدﻗﻳﻘﺔ ّ
ُ
ﺗﺿﺎﻣن داﺧﻝ اﻹﺛﻧﻳﺔ اﻟواﺣدة.
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟﻳس أﻗ ّﻝ ﺣدوﺛﺎً ﻣن اﻟﺗﻌﺎون واﻟ ُ

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ واﻷوطﺎن) رﻳﺗﺷﺎرد روزﻛراﻧس ،وأرﺛر ﺷﺗﺎﻳن( :ﻳذﻫب ﺟﻳري ﻣوﻟﻠر إﻟﻰ
ٍ
ٍ
ٍ
ﺟدﻳدة وﻛﺛﻳرة.
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻛﻳﺎﻧﺎت
أن اﻹﺛﻧﻳﺔ/اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﻣوﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺑروز
ّ
أن ﻛﻝ إﺛﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ دوﻟﺔ ،ﺗﺳﱠﺑب
ﻟﻛن ذﻟك ﻟﻳس ﺻﺣﻳﺣﺎً .ﻓﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ّ
ّ
ﻓﻲ اﻻﺿطراب ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﻳﺦ .وﻗد ﺷﺟﻊ وودرو وﻳﻠﺳون ﻓﻲ أُطروﺣﺗﻪ )ﺣق اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ

أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺑب اﻧدﻻع اﻟﺣرب
ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻫﺎ( ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر ،ﻻﻋﺗﻘﺎدﻩ ّ
إﺛﻧﻳﺎت ﻓﻲ ٍ
ٍ
دوﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷُوﻟﻰ .ﻟﻛن اﻟذي ﺟرى أﻧﻬم ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻷوﻟﻰ ﺟﻣﻌوا ﻋدة

ٍ
أن اﻹﺛﻧﻳﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻻ
واﺣدة ﻣﺛﻝ ﻫﻧﻐﺎرﻳﺎ ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ .وﻛﺎن اﻻﻋﺗﻘﺎد ّ
ٍ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺻﻐﻳ ٍرة ﻗﺎﺋﻣﺔ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم
ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻗﺗﺳﺎم اﻟﻣوارد أوﻻ ﺗﻛﻔﻳﻬﺎ اﻟﻣوارد ﻓﻲ
 6800ﻟﻐﺔ وﻟﻬﺟﺔ ،وﻟﻳس أﻛﺛر ﻣن  200دوﻟﺔ :ﻓﻬﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻘوﻝ ﺗﻘﺳﻳم ﱟ
ﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ

اﻟدوﻝ إﻟﻰ  34ﻗﺳﻣﺎً؟! ﻫﻧﺎ ﻳﺑﻠﻎ ﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ﺣدودﻩ اﻟﻘﺻوى ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ! أﻣﺎ

ﻓﺄﻣر ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳﻘُﻪُ ﻷرﺑﻌﺔ أﺳﺑﺎب؛
اﻷطروﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ﻟﻸﻣﺔ اﻟواﺣدةٌ ،
اﻟﻳوم ﺑﺄﻗﻠﻳﺎﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻧﻲ اﻹﻣﺑراطورﻳﺎت.
أوﻟﻬﺎ أن اﻟدوﻝ ﺗﻌﺗﻧﻲ
َ
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وﺛﺎﻧﻳﻬﺎ أن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻝ ﺧﺎرﺟﻳﺔ واﻋﺗ ار ٍ
ﺧﺎرﺟﻲ
ف
ٍ
ّ
أن اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﻳﺔ ﺗﻠﺟﺄ ﻋﺎدةً ﻟﻠﻌﻧف ﻣﺛﻝ اﻟﺑﺎﺳك أو ﻏﻳرﻫم.
ﻛذﻟك .وﻧﺣن ﻧﻌﻠم ّ
واﻟﻌﻧف اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻫذا ﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻻﻋﺗراف .وﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺣرى ﺑﺎﻹﺛﻧﻳﺎت أن ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﺣﻠوﻝ

اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻧف ،وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ أﻫﻝ ﻛﻳﺑﻳك )ﻛﻧدا( .وﻗد
اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وﻟﻳس ْ
ﻳﻘوض اﺳﺗﻣرار ﺣﻣﺎس
ﺗراﺟﻊ اﻷوروﺑﻳون ﻋن دﻋم اﻟﺷﻳﺷﺎن ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻌﻧف .وﻗد ّ

ﻓﻲ ﻗﺻف اﻟﻘرى اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣ ّﻝ اﻟدوﻟﺗﻳن .وﻫﻛذا رﺑﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ٍ
ٍ
أن اﻹﺛﻧﻳﺎت ﻓﻲ ٍ
ﺟدﻳدة ﻫﻲ ﺣ ﱞﻝ أﻓﺿﻝ
ﺿﻌﻳﻔﺔ
دوﻝ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ،ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳﻌﺗﺑر ّ
ﺗﺳﺑﺑت
إن اﻟﻌوﻟﻣﺔ زادت ﻣن ﺗذﻣر اﻹﺛﻧﻳﺎت ﻷﻧﻬﺎ ّ
ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺑﻳرة .وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ ّ
ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة .ﻟﻛن ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ذاﺗَﻬﺎ ﺗﺗﻳﺢ اﻟﻔُرﺻﺔ ﻟﺗﻬدﺋﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت
ْ
ﻣن ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟواﺣد ،وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة واﻟواﺳﻌﺔ .ﻓﺈﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ
ٍ
إﺛﻧﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻗد أﻓﺎدت ﻛﻠّﻬﺎ ﻣن
وﻣﺎﻟﻳزﻳﺎ وﺳﻧﻐﺎﻓورة وﺗﺎﻳﻼﻧد ﺗﺗﺄﻟف ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻣن

وﺟﻧوﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﺛﻘﺎﻓﻳﺎً ،ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ أﻓﺎدا ﻣﻌﺎً ﻣن اﻟﻧﻣو
اﻟﻌﺎم .وﺷﻣﺎﻝ ﻓﻳﺗﻧﺎم
اﻟﻧﻬوض
ُ
ّ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻣﻊ ﻛﻣﺑودﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌددة إﺛﻧﻳﺎً ،واﻟﺗﻲ أﻓﺎدت ﻣن ﺗﺣرك اﻟﺻﻳن

أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻏﻳر اﻟﻣرﺗﺎﺣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻠﺟﺄ
ﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﺟزٍء ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج .وراﺑﻌﻬﺎ ّ
طﺑﻌﺎً ﻟﻠﻌﻧف .ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وﻳﻣﻛن أن ُﻳرﺿﻳﻬﺎ ذﻟك
ﻓﻼ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ .وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎً اﻟﺣ ﱡﻝ اﻟﻣرﱠﺟﺢ واﻟﻣﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ

اﻟﻬﺟرة .ﻣﺛﻝ ﻫﺟرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ،واﻟﺑوﻟوﻧﻳﻳن إﻟﻰ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.

إرﺿﺎءﻫم .وﻫﻧﺎك
وﻫؤﻻء ﺟﻣﻳﻌﺎَ ً◌ ﻳﺟدون رﺿﻰ أﻛﺑر إذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ دوﻟﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ
َ
ً
وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أرادت اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ وﻗﺎﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋرﺿت
إﺛﻧﻳﺎت
ٌ
ٌ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺟز اًر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺻﺎ ،وﺟرى اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ٍ
ﺣﻝ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ،ﻣﺛﻝ

اﻹﻗﻠﻳم أﺗﺷﻪ اﻟذي أراد اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋن إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ .واﻷﻣر ﻛذﻟك ﻣﻊ ﻛﺷﻣﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄرﺟﺢ

ﺑﻳن اﻟﺟزر واﻟﻌﺻﺎ ،واﻟﻐﺎﻟب أن ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ .وﻗد ﻓﻘد ﻧﻣور اﻟﺗﺎﻣﻳﻝ ﺑﺳﻳرﻳﻼﻧﻛﺎ

وﺗﻛون ﻛوﺳوﻓو ﻏﻳر
ﻋطف اﻟﻌﺎﻟم ،ﻷﻧﻬم ﻟﺟﺄوا ﻟﻠﻣذاﺑﺢ ﺿد اﻟﺳﻧﻬﺎﻟﻳﻳن اﻟﻣدﻧﻳﻳن.
ﱡ
اﻟﻣﻛﺗﻣﻝ ﻟﻳس ﻣﻘدﻣﺔً ﻟظﻬور ٍ
دوﻝ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺛﻧﻲ .ﻓﺄﺑﺧﺎزﻳﺎ وأوﺳﻳﺗﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ
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ذواﺗﺎ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ اﻟواﺳﻊ ،ﻟن ﺗﺳﺗطﻳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋن ﺟورﺟﻳﺎ .وﻛذﻟك اﻷﻣر

ﻣﻊ اﻷﻗﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘدوﻧﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ.

ﻗﺻدت ﻣن وراء ﻣﻘﺎﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑق ﻣن ﻣﺟﻠﺔ «ﻓورﻳن
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ردود ﺟﻳري ﻣوﻟﻠر :ﻣﺎ
ُ
ٍ
أﻋﻣﺎﻝ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﺑﻝ
ﺟدوﻝ
أﻓﻳرز» أن ﺗﻛون
أن اﻟﻘوﻣﻳﺔ /اﻹﺛﻧﻳﺔ
َ
ُ
أردت اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ إﻟﻰ ّ
اﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﻧﺻف
ّأدت دو اًر أﻛﺑر ﻣﻣﺎ أدرﻛﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣراﻗﺑون طو َ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻷوﻝ ﻣﻧﻪ ﻓﻘط .وﻗد
ُ
ذﻫﺑت إﻟﻰ ّ
أن اﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن ﻳﻣﻳﻠون ﻟﻠﺗﻌﻣﻳم ً

ﻓﺈن اﻹﺛﻧﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗُﻌ ﱠﻣم ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً .وﻣﻊ ذﻟك ّ
وﻳﻠﻌﺑﺎن دو اًر ﻣﻌﺗﺑ اًر ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟوطﻧﻳﺔ اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ،

ﻋﻣﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر أو اﻟﺟﻧس ،ﻟﻌﺑﺎ
واﺑن ّ
اﻟﺳﻛﻧﻰ ٕواﻟﻰ اﻟﺳﻠوك
وﻣن ﻣﻧﺎطق ُ
ﺗﺑﻬت ﻓﻲ أﻣﻳرﻛﺎ ،وﺗﺗﺿﺎءﻝ
اﻹﺛﻧﻳﺔ
ُ

ﻓﺈن
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ .واﻟﻣﻌروف أﻧﻪ ﻋﺑر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗواﻟﻳﺔ ّ
ﻟﻛن
دور ﺳﻳﺎﺳ ﱞﻲ ﻣﺧﺻوصْ .
اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘو ُﻝ ﺑﺿرورة أن ﻳﻛون ﻟﻺﺛﻧﻳﺎت ٌ
إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك
ﺗﺳﺎﻣ ٌﺢ إزاء ﺧﺻوﺻﻳﺎت اﻟﺑوﻟﻧدﻳﻳن واﻷوﻛراﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﺷﻳﻛﺎﻏو ،ﻟﻣﺎذا ﻻ
ُ

اﻟﺳّﻧﺔ اﻟﻌرب واﻟﺗرﻛﻣﺎن ﻓﻲ ﻛرﻛوك ﺑﺎﻟﻌراق؟! ٕواذا ﻛﺎن
ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ُ
ﻳﺳري اﻟﺷﻲء ُ
ﻏرﺗْﻬم ظﺎﻫرة
اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﻳرّﻛزون ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻛذﻟك اﻷوروﺑﻳون ،اﻟذﻳن ﱠ
«اﻻﺗﺣﺎد» ﻓﻘﻠﻠوا ﻣن ﺷﺄن اﻟﻘوﻣﻳﺔ/اﻹﺛﻧﻳﺔ ،رﻏم وﺟود ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن ،وﻓﻲ

ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

أن اﻟﻌﻧف اﻟذي راﻓق اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ،ﺳوف ﻳﻛرر ﻧﻔﺳﻪ ،ﺑﻝ
واﻟواﻗﻊ أﻧﻧﻲ ﻣﺎ اد ُ
ﻋﻳت ّ
ﻟﻛن اﻟﺗوﺗرات اﻹﺛﻧﻳﺔ ﺳوف ﺗزداد ،وﻟن
ﺳﻳﻛون اﻷﻣر ﺧﻔﻳﻔﺎً ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔّ .

أﻳت أ ّن اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت
ﺗﻧﻘُص ،ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗﺣدﻳث .وﺑﻌﻛس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟزﻣﻼء ،ﻣﺎ ر ُ
ذﻛرت ﻣﻘوﻟﺔ وﻧﺳﺗون ﺗﺷرﺷﻝ ﻟم
ﺗﺟﻠب اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ،ﻛﻣﺎ أﻧﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ
اﻹﺛﻧﻳﺔ ﺳوف
ُ
ُ
ﻓﺈن ﻣطﺎﻟب ﺣق ﺗﻘرﻳر
أؤﻳ ْﱢدﻫﺎ .وﻗد
ُ
ﺧﺗﻣت ﻣﻘﺎﻟﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﻣﻠ ﱠﺧﺻﻪ :ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﻳﺎن؛ ّ

ﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻠدان
اﻟﻣﺻﻳر أو اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺟد ﺗﺳوﻳﺔً ﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدةْ .
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ،ﺣﻳث ﻧﺷﺄت اﻟدوﻝ واﻟﺣدود ﺣدﻳﺛﺎً وﻋﺑر اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ؛ ﻓﻬﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

ﻟظﻬور اﻟﺗوﺗﱡر .وﻛﻣﺎ ﻻﺣظ ﺣﺎﻳﻳم ﻛوﻓﻣﺎن؛ ﻓﺈ ّن اﻟﻧزﻋﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣداً ﻣﻌﱠﻳﻧﺎً ﻣن
ﺳﻳﺎﺳﻲ و ٍ
ﻓﺈن إﺑﻘﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺿﻣن ٍ
اﺣد ﻳﺻﺑﺢ أﻣ اًر
ﻛﻳﺎن
ٍ
اﻟﻌﻧفّ ،
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ﻓﺈن أﺟزاء واﺳﻌﺔ
ﺻﻌﺑﺎً .وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻﻝ اﻟﺻراع إﻟﻰ ﺣدود اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻹﺛﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ؛ ّ
ﻣﻣن ﺗﻬ ﱠﺟروا ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻌودة أو ﻻ ﻳﻛون ذﻟك ﻣرﻏوﺑﺎً ﻓﻳﻪ ...وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻛون

اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻫو اﻟﺣ ّﻝ اﻷﻛﺛر إﻧﺳﺎﻧﻳﺔً وواﻗﻌﻳﺔ! وﻟﻳس ﺻﺣﻳﺣﺎً ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟزﻣﻼء ﻣن أﻧﻧﻲ
أُﻋﻳد اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ إﻟﻰ ٍ
إن ﻋﻣﻠﻳﺎت
ﻣﻳﻝ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻣﺎ ﻗﻠﺗُﻪ ّ

اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻲ
ﻧﺷوء اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ أطﻠﻘت ﻏراﺋز ﻣن ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ .وﻗد
ُ
اﻟﻣؤرخ
اﻟزﻣﻼء اﻟﻣﻌﺗرﺿون ،وﻳﺳﺗﻧد ﻫو إﻟﻰ
اﻟﻛﺑﻳر إرﻧﺳت ﻏﻠﻧر ،واﻟذي ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻳﻪ
ُ
ّ

اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ أو اﻟﻣوﻫوم واﻟﺟوار
اﻟﻌرﺑﻲ اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﺗﺄ ﱡﻣﻼﺗﻪ ﺑﺷﺄن
ُ
واﻟﻠﻐﺔ ووﺣدة اﻟﻣوارد واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.

ﻟﻛن
وﻻ أﺟد ﻣﺟﺎﻻً ﻫﻧﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أطروﺣﺔ ﻓﻳرون وﻻﻳﺗن ﺑﺷﺄن إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﻳن 1960و1979مْ .
ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻳﻌﺗﺑران اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻓ ار ﺑﻧﻳﺟﻳرﻳﺎ )1970-1967م(
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ؛ ّ

ﻳؤد إﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺑﻼد .ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻫﻼن أﻧﻪ أدى إﻟﻰ ﺗﻬﺟﻳر
ﻧزاﻋﺎً إﺛﻧﻳﺎً ،وﻳﻘوﻻن إﻧﻪ ﻟم ّ
أن اﻟرﺟﻠﻳن ﺗﺎﺑﻌﺎ رﺣﻠﺗﻬﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﺎم 1979م ،ﻟوﺟدا أﻧﻪ
وﻗﺗﻝ ﻣﻠﻳون إﻧﺳﺎن وأﻛﺛر .وﻟو ّ
ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻹﺛﻧﻲ ﺑراوﻧدا ﻗُﺗﻝ  800أﻟف إﻧﺳﺎن ﻣﻌظﻣﻬم ﻣن اﻟﺗوﺗﺳﻲ!
أن إﻧﺷﺎء دوﻟﺔ ﻟﻛﻝ إﺛﻧﻳﺔ ﺳﻳزﻳد
ُ
وﻟﺳت أﺧﺗﻠف ﻣﻊ رﻳﺗﺷﺎرد روزﻛراﻧس وأرﺛر ﺳﺗﺎﻳن ،ﻓﻲ ّ
ﻟﻛن اﻻﺿطراب اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻹﺛﻧﻳﺔ/اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﻝ دون
ﻣن اﻻﺿطراب وﻻ ﻳﻘﻠﱢﻠﻪّ .
أن أﻛﺛر اﻟطﻣوﺣﺎت
اﺳﺗﻣرار ﺟﺎذﺑﻳﺗﻬﺎ ٕواﻗﺑﺎﻝ اﻟﻣزﻋوﺟﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ .وأﻧﺎ ﻣﻊ اﻟزﻣﻳﻠﻳن ﻓﻲ ّ
اﻹﺛﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ،وﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﺿﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﺑدون

ﻧﺻف ﺗﻘﺳﻳم .وﻫﻲ ﻻ
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم .وﻗد ﻻﺣظ دوﻧﺎﻟد ﻫوروﻳﺗز أنّ اﻟﻔﻳدراﻟﻳﺔ ﻫﻲ
ُ
إن اﻟﺗوزﻳﻊ اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻠﺛروة ﻳﺧﻔف
ﺗﺄﺗﻲ إﻻّ ﻣﺗﺄﺧ ٍرة ﺑﻌد اﺳﺗﺷراس اﻟﻧزاع .وﻗوﻝ اﻟزﻣﻳﻠﻳن ّ
ﻳﻌﻬﺎ.
ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت ﺻﺣﻳﺢّ .
ﻟﻛن اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺛروات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗوز ُ
ٍ
ﺧوض ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،ﻓﺎﻟذي أدﻋو إﻟﻳﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧظر ﻓﻲ
وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،وﺑدون
أن اﻟرؤﻳﺔ
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﺛﻧﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ أ ّ
ُﻓﺿﻝ أن ﺗﻧﺣ ﱠﻝ ﻣن ﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .ﺑﻳد ّ
اﻟﺳﺎﺋدة ،واﻟﺗﻲ ﺗرى اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺣدود ،ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺻﻌب أﻳﺿﺎً ،اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ

6

ﺗﻠﻌب دو اًر
ﻓﻳدراﻟﻳﺔ أو ﺣﻛم ذاﺗﻲ ﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ .ﻓﻠﻧﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺛﻧﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗظ ﱡﻝ
ُ
ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ وآﺳﻳﺎ ،وأﻗ ّﻝ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﻳن.
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