اﻟدﻳن واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ :ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻧظرﻳﺔ
ﻫﺑﺔ رءوف ﻋزت



اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠدﻳن ﻓﻳﻪ ﺣﺿور ﺑﺎرز ،ﻫﻛذا أﺧﺑرﻧﺎ أﻟﻳﻛﺳس دي ﺗوﻛﻔﻳﻝ ﻣﻧـذ أن ﻛﺗـب ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﻋـن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓـﻲ أﻣرﻳﻛـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﺻـف اﻷوﻝ ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ،وﻗـداﻫﺗﻣت اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ
ﻣــؤﺧ اًر ﺑﺻــﻌود اﻟﺻــﻬﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ واﻟﻳﻣــﻳن اﻟــدﻳﻧﻲ اﻷﻣرﻳﻛــﻲ وأﺛ ـرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ،

ﻓﻘﺎﻣــت د ارﺳــﺎت ﻋدﻳــدة ﺑﺑﺣــث ﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺧطﺎﺑــﺎت واﻟــرؤى اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ وﺻــوﻻً ﻟﺗﺻــورات ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم

 ،Apocalypticﻓﻲ ﺣﻳن اﻧﺻرﻓت دراﺳﺎت أﺧرى ﻟدراﺳﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ داﺧﻝ اﻟﻛـوﻧﺟرس وﻣﺟﻠـس
اﻟﺷﻳوخ وﺳﺑﻝ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻠوﺑﻲ اﻟﺻﻬﻳوﻧﻲ وﺻﻌود اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧذ رﻳﺟﺎن ﻟﻶن.
ﻫــذﻩ اﻟورﻗــﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ اﺳﺗﻛﺷــﺎف ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻧظرﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ورﺳــم ﺧرﻳطــﺔ اﻟﺟــدﻝ اﻟﻔﻛــري اﻟﻧظــري وﻟــﻳس اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ
اﻟﺟــﺎري ،واﻟﻧﻘــﺎش اﻷﻛــﺎدﻳﻣﻲ اﻟﻌﻠﻣــﻲ وﻟــﻳس اﻟﻣﺗــداوﻝ ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣﺎﻓﺔ واﻻﻋــﻼم .ﻓﺎﻟﻌﻘــﻝ اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻧﺗــﺎج رواﻓــد

ﺷﺗﻰ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺎ واﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت ،وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻗﻠـق أﻧﺻـﺎر ﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣـﺎﻓظﻳن اﻟﺟـدد

ﻣــن ﺗﺣــوﻻت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺎ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫــﺔ ﻧﻘــد اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ،واﻟﺗﺿــﻳﻳق اﻟــذي ﻳــﺗم ﻋﻠــﻰ اﻷﺻ ـوات
اﻟﻣﺗوازﻧﺔ واﻟﻧﺎﻗدة ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،وﺻوﻻً ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﻫﺎﺑﻬﺎ وﺗروﻳﻌﻬـﺎ ﺑوﺿـﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـواﺋم ﺳـوداء واﺗﻬﺎﻣﻬـﺎ
ﺑﻣﻧﺎﺻرة اﻹرﻫﺎب وﻋدم اﻟدﻓﺎع ﻋن «اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﻳﺔ» اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ .1ﻟذا ﻛـﺎن اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻋـودة اﻟﺟـدﻝ ﺑﺷـﺄن

اﻟــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﻣــن اﻷﻫﻣﻳــﺔ ﺑﻣﻛــﺎن ﻛــﻲ ﺗﻛــون رؤﻳﺗﻧــﺎ أﻛﺛــر
ﺷﻣوﻻً واﺗﺳﺎﻋﺎً..وﺗﻌﻣﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ واﻷﺻـوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺗﻧظﻳـر ﺑﺷـﺄن اﻟـدﻳن واﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ

ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ.

مراجعات الليبرالية  :سياقات عودة األسئلة الكبرى
ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ أوﺟــﻪ ﻣﺗﻌــددة  ،وﻟــم ﺗﻛــن ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬــﺎ ﻣــن ﺣرﻳــﺔ وﻣﺳــﺎواة وﻣواطﻧــﺔ ﻓﻘــط ﻫــﻲ اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻋﻠ ـﻰ ﺗﻌرﻳﻔﻬــﺎ
ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺑﻝ ﺛﺎر اﻟﺧﻼف ﺣـوﻝ ﺗوﺻـﻳف اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻣﻔـﺎﻫﻳم وﻣﻧظوﻣـﺎت أﺧـرى ﻣﺛـﻝ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ
اﻟدﻳﻧﻳﺔٕ ،واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺗُﺧﺗَزﻝ أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻘـدم ﺗﺻـو اًر ﻳﻌطـﻲ اﻟﻔـرد اﻷﺳـﺑﻘﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -وﺟوداً وﺣﻘوﻗﺎً  -وﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻳم اﻟرﺷد واﻟﻌﻘﻼﻧﻳـﺔ واﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻧظـر ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻗـﻳم

اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ واﻟﻣرﻛزﻳــﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻬــم اﻟــوﻋﻲ ﺑ ـﺄن ﺗﻠــك اﻟزاوﻳــﺔ ﻟــم ﻳﻌــد ﻫﻧــﺎك إﺟﻣــﺎع ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،ﻛﻣــﺎ أن

ﺣدودﻫﺎ وﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺣدﻳد ﻣن ﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳﻔﻬم ﻣن اﻟﻣﻔﻛـرﻳن ﻛرﻣـوز ﻟﻬـﺎ أﻳﺿـﺎً أﻣـر ﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻠﻳـﻪ ،ﻓﻣﺻـﺎدرﻫﺎ

اﻟﻔﻛرﻳﺔ ورﻣوزﻫﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻧوع ،ﻓﻘد ذﻫب ﺑراﻳﺎن ﺗﻳرﻧر ﻛﺄﺣد اﻟﻣﻧظرﻳن اﻟﺑﺎرزﻳن ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ
اﻟﻣﺛﺎﻝ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻳﻎ ﻟﻠﻔردﻳﺔ ،وأن ﻛـﻼً ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻘـدم ﺗﺻـو اًر ﻟﻠﻣواطﻧـﺔ ،اﻷوﻟـﻰ ﻫـﻲ اﻟﺻـﻳﻐﺔ اﻟﻔردﻳـﺔ

اﻟﻣﺗﺄﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﻳر ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ﻣؤﺷر ﺣﻘوق وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔرد ،وﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودة

ﺣــﻳن ﻳﺿــﺎف ﻟﻠﻔردﻳــﺔ اﻷﺣــرف اﻟﻼﺗﻳﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗرﻣــز ﻟﻸﻳدﻟوﺟﻳــﺔ  _ismوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﻬــﺗم
ﺗﺎرﻳﺧﻳ ـﺎً ﺑﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﺎواة واﻟﺗﻣﻛــﻳن ﻣــن اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ ﻛﻣؤﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ
 مدرس النظرية السياسية-جامعة القاھرة .

1

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻔﻘﻳـرة وﺗﻣﺗﻠﻛﻬـﺎ اﻷرﺳـﺗﻘراطﻳﺔ ﺛـروةً وﺳـﻠطﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺻـﻳﻐﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺣرﻳــﺔ اﻟﻔــرد ٕوارادﺗــﻪ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺑــذﻟك ﻓﺎﻟﺣرﻳــﺔ واﻟﺗﺣﻘــق اﻟــذاﺗﻲ

ﻫﻲ ﻗﻳﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻋﻧـد اﻹﺷـﺎرة ﻟﻬـﺎ ﺑﺻـﻳﻐﺔ اﻟﻧﻌـت  ، _alityواﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻫـﻲ

اﺳــﺗﺧدام ﻟﻔــظ اﻟﻔردﻳــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ اﻟداﻓﻌﻳــﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ  _ationوﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﺗﻘﻲ اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ ﻟﻠﻣواطﻧــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﺗﺻــورﻫﺎ وﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺣرﻳــﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ واﻟﻣواطﻧــﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ،ورأى أﻧﺻــﺎر ﻫــذا اﻟﺗﻘﺳــﻳم أن
ﻫذﻩ اﻟﺻﻳﻎ واﻟﺗﺻورات ﻗد ﺗﺗﻌﺎرض.2
واﻟﺣق أن رواﻓد اﻟﻔردﻳﺔ وﺗﺻو ارﺗﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺑﻘﻳت طوﻝ اﻟوﻗت ﻣوﺿـﻊ ﺗﻧـﺎزع ﺑـﻳن اﻟﻣﻧﺣـﻰ اﻟﻣـﺎدي اﻟﻧﻔﻌـﻲ
واﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﻣﺗﺟـﺎوز اﻟﻣطﻠـق ﻏﻳـر اﻟﻣـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺗﻌرﻳـف ﺑﺄﺻـوﻝ ورواﻓـد اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﺑـدءاً ﻣـن اﻟ ارﻓـد اﻟروﻣـﺎﻧﺗﻳﻛﻲ

ووﺻوﻻً ﻟﻠدﻳﻧﻲ .ﻓﺗذﻫب ﻧﺎﻧﺳﻲ روزﻧﺑﻠوم ﻓـﻲ د ارﺳـﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣرﻛـﺔ اﻟروﻣﺎﻧﺗﻳﻛﻳـﺔ إﻟـﻰ أن ﺗﻠـك اﻟﺣرﻛـﺔ ﻫـﻲ ﻣﺻـدر

ﻗــوي ﻟﻸﻓﻛــﺎر اﻟﺗــﻲ ﺗﻌطــﻲ ﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻟﻠﻔــرد ﻟﻛــن ﺗﺑــﻳن ﺣــدود اﻟﻌﻘــﻝ وأﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻌﺎطﻔــﺔ ﻣﻣــﺎ ﻳﺗطﻠــب اﺳــﺗﻠﻬﺎم أﻓﻛﺎرﻫــﺎ
ﺣــوﻝ اﻟﻔردﻳــﺔ وﺣــدود اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ ﻻﺳــﺗﻛﻣﺎﻝ ﻧ ـواﻗص اﻟﻔردﻳــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣﺛﺎﻟــب اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ
اﻟﺑراﺟﻣﺎﺗﻳﺔ ،ﺑﻝ اﻋﺗﺑرت اﻟروﻣﺎﻧﺗﻳﻛﻳﺔ ﻣدﺧﻼً ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻳﺑ ارﻟﻲ ﻧﻔﺳـﻪ واﻟـذي ﻳدرﺳـﻪ اﻟـﺑﻌض ﻣـن اﻟﻣـدﺧﻝ

اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻛـﺎﻧطﻲ ،وﻳدرﺳـﻪ آﺧـرون ﻣـن ﻣـدﺧﻝ ﻣدرﺳـﺔ اﻟﻌﻘـد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧـوع رؤى أﻧﺻـﺎرﻫﺎ وأﻗـرﺑﻬم
ﻟﻠﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟدﻳﻧﻲ ﺟون ﻟوك وﺟﻳﻣس ﻣﻳﻝ واﻟد ﺟون ﺳﺗﻳوارت ﻣﻳﻝ )راﺋد اﻟﺗﻧوﻳر اﻻﺳﻛﺗﻠﻧدي( ،وﻳدرﺳﻪ

ﻓرﻳق ﺛﺎﻟث  -وﻫو اﻟﺷﺎﺋﻊ  -ﻣن ﻣدﺧﻝ اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ اﻟﺑﻧﺛﺎﻣﻳﺔ.3
وﻣــﻊ ﻣطﻠــﻊ اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﺑــرزت ﺟﻬــود ﺗﺟدﻳــد اﻟﻔﻛــر اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ اﻟﻔــردي ٕواﺣﻳــﺎء «اﻟــروح اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ» ﻓﻳــﻪ -واﻟﺗــﻲ
ﺗﺳ ــﺗدﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـ ــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﺑﺎﻟﺿـ ــرورة -ﻓﺟـ ــﺎء ﻛﺗـ ــﺎب ﺟ ــون روﻟـ ــز اﻟﺷـ ــﻬﻳر «ﻧظرﻳـ ــﺔ اﻟﻌداﻟـ ــﺔ» ﻓـ ــﻲ ﻣطﻠـ ــﻊ
اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻛﻣﺣﺎوﻟــﺔ رﺻــﻳﻧﺔ ﻟﺗﺟدﻳــد اﻟﻔﻛــر اﻟﺗﻌﺎﻗــدي اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ ٕواﺣﻳــﺎء روح اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ وﺻــﺎر ﻣــن
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋن ﻗراءﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
وﻗد اﺧﺗﺎر روﻟز أن ﻳﺟﻌﻝ ﻧظرﻳﺗﻪ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﻲ ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺑﻌـد أن ﻋﻠـت
ﻓوﻗﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺣرﻳﺔ ،وﻳرد ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ اﻟﻌﻣﻳﻘـﺔ – وﻫـو اﻟﻘـﺎدم ﻣـن ﺣﻘـﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ  -وﻳطـور ﻧظرﻳـﺔ
اﻟﻌﻘــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻳ ـوازن ﺑــﻳن إرادة اﻟﻔــرد ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ ٕواﻟزاﻣﻳــﺔ اﻟﻌﻘــد ﻟــﻪ ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ ﺛﺎﻧﻳــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻳــدﻓﻊ ﻟﺗﻔﻌﻳــﻝ

اﻟﻣواطﻧﺔ ،وﻳﻌﻳد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺑﻌـد اﻟﻘﻳﻣـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﺑﻌـد أن ﻏﻠﺑـت ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻧﻔﻌﻳـﺔ ،ﻣﺳـﺗﻠﻬﻣﺎً رؤﻳﺗـﻪ ﻣـن ﻟـوك
وروﺳو وﻛﺎﻧط.4

وﻗــد أﻛــد روﻟــز ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳﻠــﻪ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻌداﻟــﺔ أﻧــﻪ ﺷــﺄن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻘــﺎﻧون ﻟــﻳس ﻣﻔﻬوﻣ ـﺎً ﺑﺳــﻳطﺎً ﺑــﻝ ﻫــو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ

ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺻورات وﻣﺳﺎﺣﺎت اﻹدراك ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﻳﻣـﺔ ﻓـﻲ أﺑﻌﺎدﻫـﺎ ،وأن ﻫـدف اﻟﻧظرﻳـﺔ ﻫـو ﺑﻧـﺎء ﺧرﻳطـﺔ ﻟﻬـﺎ
وأﻳن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳﻧﻬﺎ ،ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛـن ﻣـن ﺿـﻣﺎن اﻟﺗﻧﺎﺳـق اﻟﻣﻧﺷـود ﻓـﻲ

ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﺑﻳن ﻣﺳﺎرات اﻻﺧﺗﻳﺎر واﻟﺗﺣﻘق اﻟﻔردي ،ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻘﻳم اﻟﺗﻲ ﻳـﺗم ادراﻛﻬـﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،وﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﺳـدﻫﺎ وﺗﺣﻣﻳﻬـﺎ ،وﻓـﻲ اﻟﺧﻳـﺎرات اﻟﺗـﻲ ﻳـﺗم اﻟﺣﻛـم ﺑﻬـﺎ،
وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌداﻟﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗوزﻳﻌﻳﺔ وﻣﺎ ﻳرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺎت.5

2

ورﻏم ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻌﻘد واﻟﻌﻘﻝ ﻓﻲ ﻓﻛـر روﻟـز إﻻ أﻧـﻪ أﻛـد أﻳﺿـﺎً -ﺑﺣﻛـم ﻧزﻋﺗـﻪ اﻟﻛﺎﻧطﻳـﺔ  -ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ

أﺧﻼﻗﻳﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﻳن ﺗدور ﺣوﻝ اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣﺗﺟـﺎوزة ﻟﻠﻌﻘـﻝ وﻟﻠﻌﻘـد ،6وﻓـﻲ ﻣوﺿـﻊ آﺧـر

ﻳدﻓﻌــﻪ ذﻟــك ﻟﻠﻘــوﻝ ﺑﺿــرورة اﻻﻟﺗ ـزام ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون وﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﻌﺻــﻳﺎن اﻟﻣــدﻧﻲ ﺣﺗــﻰ وان ﻟــم ﻳﻛــن اﻟﻘــﺎﻧون ﻋــﺎدﻻً

إﺣﺗراﻣﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺑﺗداءاً ،ﻣﺎ دام ﻣﺑدأ اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ذاﺗـﻪ ﻟـم ﻳـﺗم إﺳـﻘﺎطﻪ أو

اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ رﻏم ﻋدم ﻋداﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت ،وﻫو ﻣﺎ ﺳﻳﺧﺗﻠف ﻣﻌﻪ ﻓﻳﻪ واﻟﺗزر ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى.7

وﻗــد طــور روﻟــز أﻓﻛــﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻣــدار ﻋﺷـرﻳن ﻋــﺎم وأﺻــدر ﻣــﻊ ﻣطﻠــﻊ اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت ﻛﺗﺎﺑــﻪ «اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ»،
واﻟذي طور ﻓﻳﻪ رؤﻳﺗﻪ ﻟﻠﻔرد /اﻟﻣواطن وﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺻور أﻛﺛر دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳـﺔ ،ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت رؤﻳﺗـﻪ ﻓـﻲ
ﻧظرﻳﺔ اﻟﻌداﻟﺔ رؤﻳﺔ ﺳـﺎﻛﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻔﻬـوم «اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺟﻳـد اﻟﺗﻧظـﻳم» ،ورؤﻳـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻟﻠﻔـرد ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر

اﻟﺗﺣــدي اﻟــدﻳﻣﻘراطﻲ ﻫــو ادارة اﻟﺧــﻼف ﺑﺷــﺄن ﻗﺿــﺎﻳﺎ ﻣــﺎ ،أي أن اﻟﺧــﻼف ﻣوﺿــوﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻻ
ﻳﺗﻔــق واﻟﺗﻐﻳـرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎﻣــت ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ واﻟﺗﺣــوﻻت ﻓــﻲ اﻟﻬوﻳــﺔ وزﻳــﺎدة درﺟــﺔ اﻟﺗﻌددﻳــﺔ ،ﻓﺿ ـﻼً
ﻋن ﺗﺣوﻻت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ وﺗﻌدد اﻟرؤى ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﺑداﺧﻠﻬﺎ ،ﻟذا ﻗـدم روﻟـز ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻟﻳﻌـﺎﻟﺞ ﺑﻌـض ﻧـواﻗص

ﻧظرﻳـﺔ اﻟﻌداﻟــﺔ وأﺑرزﻫــﺎ ﻓﻛرﺗـﻪ اﻟﺟدﻳــدة ﺣــوﻝ اﻟﺗﻌددﻳـﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗـرم اﻟﺗﻧــوع ﻟﻛــن ﻻ ﺗﺳـﻘط ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ
اﻟذاﺗﻳﺔ.8
وﻻ ﺷــك أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻣﻛــن اﺧﺗﺻــﺎر ﻧظرﻳــﺔ روﻟــز اﻟﻣرﻛﺑــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗــذﻛر ﻣطﺎﻟﻌﺗﻬــﺎ اﻟﻘــﺎرئ ﺑﻛﺗﺎﺑــﺎت آﺑــﺎء اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ
اﻷواﺋــﻝ ﻣــن ﺣﻳــث ﺛﻘــﻝ اﻷﻓﻛــﺎر ورﺻــﺎﻧﺔ اﻷﺳــﻠوب وﻋﻣــق اﻟﻧظــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ،ﻟﻛــن اﻟــذي ﻳﻬﻣﻧــﺎ ﻫﻧــﺎ ﻫــو رؤﻳﺗــﻪ
اﻟﻣرﻛﺑــﺔ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻌــدﻝ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺷــﺎﺑك ﻣــﻊ ﻓﻛـرة أﺳــس اﻟﻣواطﻧــﺔ وﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟﻌﻘــﻝ وأﻫﻣﻳــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،وأﻫﻣﻳــﺔ
اﻟﻘــﻳم واﻷﺧــﻼق ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﺟــﺎوز اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﻧﻔﻌﻳــﺔ اﻟﺿــﻳﻘﺔ ،وﻳﻣﻬــد ﻟﻧــﺎ اﻟﺣــدﻳث ﻋــن اﻟــدﻳن واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ
اﻟﻔﻛري اﻷﻣرﻳﻛﻲ.

من الفرد ..للجماعة ..لألخالق
ﻋﺎم 1950م ﻧﺷر دﻳﻔﻳد رﻳزﻣﺎن ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﺑداﻳـﺔ ﻻﺳـﺗﻌﺎدة ﻣﻔﻬـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـدﻝ اﻟﻧظـري

ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣ ــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳ ــﺔ )اﻟﺗ ــﻲ ﻫ ــﻲ اﻟﺷــرط اﻷوﻝ ﻟﻌ ــودة اﻟ ــدﻳن ﻛﻣﻧظوﻣ ــﺔ( ﻫ ــو ﻛﺗ ــﺎب «اﻟﺟﻣ ــﺎﻫﻳر
اﻟوﺣﻳدة» ،ﻻ ﻟﻳطﺎﻟـب ﺑـدور أﻛﺑـر ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟرﻓﺎﻫـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻻﺗﺟـﺎﻩ آﻧـذك ﻓـﻲ ﻧﻘﺎﺷـﺎت اﻟﻠﻳﺑـراﻟﻳﻳن،

ﺑــﻝ ﻟﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟرﻓﺎﻫــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘــق إﻻ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﻟــﻳس ﻓﻘــط ﺑﺗــوﻓﻳر اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﺣﻘــوق

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻧﺎﻗداً ﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣداﺛﺔ وﻣـﺎ اﺳـﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣـن اﻧﺻـراف اﻟﻔـرد ﻟذاﺗـﻪ ،وﻣؤﻛـداً أن
ﻣﺣض ﺗوﻓﻳر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﺔ ﻻ ﻳدﻓﻊ اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷوﺳﻊ.9

ٕواذا ﻛـ ــﺎن رﻳزﻣـ ــﺎن ﻗـ ــد ﺳـ ــﻌﻰ ﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ اﻟﺷﺧﺻـ ــﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـ ــﺔ ودرﺟـ ــﺔ اﻧﺧراطﻬـ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻲ وﺗﺣ ـ ـوﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓـ ــﺔ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺳﻌﻰ روﺑرت ﺑﻳﻠﻼﻩ وﻓرﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﺟﻬد ﺑﻌد ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻘـود-ﻓـﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧـﺎت
 -ﺑﺎﻟرﺻ ــد اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﻟﺗﺣ ــوﻻت اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ واﻟﻘ ــﻳم اﻟﺛﻘﺎﻓﻳ ــﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳ ــﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘ ــﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ وﻓﻛـ ـرة اﻻﻟﺗـ ـزام

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻫو أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.10
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وﻛﺎن ﻣـﺎ ﺷـﻐﻝ ﺑـﻳﻠﻼﻩ ﻫـو ﻣﻧطﻠﻘـﺎت اﻻﻧﺧـراط اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ظـﻝ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻳﺷـﻬد ﺗﺣـوﻻً ﻧﺣـو اﻟﻔردﻳـﺔ .ﻓﻣـﺎ ﻫـﻲ

ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻛﻳف ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺑﻘﺎء اﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻓﻲ ظـﻝ ﻣﻧـﺎخ اﻟﻔردﻳـﺔ واﻟﻧﻔﻌﻳـﺔ اﻟﻣﻬـﻳﻣن ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗزاﻳد .وﻗد وﺟد ﺑﻳﻠﻼﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧـﺎﻣﻲ ﻣﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻣـدن اﻟﻛوزﻣوﺑوﻟﻳﺗﺎﻧﻳـﺔ ،واﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺟﻊ

اﻟﻔ ــرد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر اﻟﻣﺣ ــدود اﻟﻣﺣﻠ ــﻲ ،ورأى أن ﻫﻧ ــﺎك ﻧ ــوﻋﻳن ﻣ ــن اﻟداﻓﻌﻳ ــﺔ ﻟﺧﻠ ــق ﻣـ ـواطن ﻧﺷ ــط ،اﻟداﻓﻌﻳ ــﺔ
اﻟﻣدﻧﻳﺔ...واﻟداﻓﻌﻳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،وﻟــم ﻳــر ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﺗﻌــﺎرض أو ﺗﻧــﺎزع ﺑﺎﻟﺿــرورة ،وأﻛــد ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ ﺗﺣوﻳــﻝ اﻟﻣﻧﺣــﻰ
اﻟﺗطوﻋﻲ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﻣﺎ زاﻝ ﻣوﺟوداً ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑﺷـﻛﻝ أﻫﻠـﻲ إﻟـﻰ ﻣواطﻧـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣدﻧﻲ.11

ٕواذا ﻛــﺎن ﻛــﺎن «ﺑــﻳﻠﻼﻩ» ﻗــد ﺳــﻌﻰ ﻟﻔﻬــم ﺗﺣــوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺣــداﺛﻲ وﺗﻔﻛــك اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻧﺣــو ﻣزﻳــد ﻣــن
اﻟﻔردﻳــﺔ ﻓــﺈن اﻟﻌﻧﺎﻳــﺔ ﺑرﺻــد اﻧﻬﻳــﺎر اﻷﺳ ـرة )اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ وﺣــدة ﻣﺗﺟــذرة ﻓــﻲ ﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺻــور اﻟــدﻳﻧﻲ( واﻧﻌﻛﺎﺳــﺎﺗﻪ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﻛذﻟك اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻء واﻟﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔـرد ﻛـﺎن اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻌـﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣـﺎع
اﻷﻣرﻳﻛ ــﻲ ﻛرﻳﺳ ــﺗوﻓر ﻻش ،واﻟ ــذي ﻛ ــﺎن ﻣ ــن رواد ﻋﻠ ــم اﻻﺟﺗﻣ ــﺎع اﻷﻣـ ـرﻳﻛﻳﻳن اﻟ ــذﻳن اﻟﺗﻔﺗـ ـوا ﻣﻧ ــذ اﻟﺳ ــﺗﻳﻧﻳﺎت
ﻟﻠﺗﻣرﻛــز ﺣــوﻝ اﻟــذات اﻟﻔردﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻧــﺎﻣﻲ اﻟﺗﺣــدﻳث ،واﻧﺗﻘــدوا ﺗﻌﺎﻣــﻝ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟظــﺎﻫرة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،وأﺛــر اﻟﻔردﻳــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻔظ ﻣﺑﻛ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻧﺳوي ﻟﻠﺗﺣـرر وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗـﻪ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ وآﺛـﺎرﻩ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

وﻗــد ﻛﺗــب ﻻش ﺑﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﺎت ﻛﺗــﺎﺑﻳن ﻫــﺎﻣﻳن ﻓــﻲ ﻧﻘــد اﻟﻔردﻳــﺔ وﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺳــﻠطﺔ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
دوﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻳد وﺳﺣﺑت ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻳد اﻷﺧـرى ،وﻛـﺎن
ﻣن اﻟـذﻳن دﻓﻌـوا ﺑوﺣـدة اﻷﺳـرة ﻓـﻲ ﻗﻠـب اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﺣـﻳن ﻏﺎﺑـت أو ُﻏّﻳﺑـت ﻓـﻲ اﻟد ارﺳـﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﺳــﺎد اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﺎﻟﻔرد واﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﻳﺔ ،ﻓﻧﺟــدﻩ ﻳﻘــدم ﺑﻌﻣــق ﺗــﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺗﻣــﺎع

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳرة وﻳرﺻد ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وﺻﻌود ﻣﺳﺎﺣﺔ «اﻟﻌﺎم» وﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ أﻓﻘـد

اﻷﺳ ـرة ﺳــﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرد وأدى ﻻﻧﻛﻣــﺎش دورﻫــﺎٕ .12واذا ﻛــﺎن ﺗــﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳــوﻧز ﻗــد رﺻــد ﻣﻧــذ اﻟﺳــﺗﻳﻧﻳﺎت
ﺗ ارﺟـﻊ دور اﻷﺳـرة ﻛوﺣــدة ﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻹطــﺎر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺗﺿــﺎﻣﻧﻲ اﻟــذي ﻏﻳرﺗــﻪ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﺣــدﻳث ،وﺗﺣوﻳــﻝ
اﻟوظــﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺿــطﻠﻊ ﺑﻬــﺎ اﻷﺳ ـرة ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟــﺔ وﺑﻳروﻗراطﻳﺗﻬــﺎ ،13ﻓــﺈن ﻻش ﻗــد ﺗﺗﺑــﻊ
ﺗ ارﺟ ـ ــﻊ دور اﻷﺳـ ـ ـرة واﻟﺟﻣﺎﻋ ـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـ ــﺔ ﻛﺳ ـ ــﻠطﺔ ﺗﻧﺷ ـ ــﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـ ــﺔ واﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗوﻟﺗﻬ ـ ــﺎ اﻟﻣ ـ ــدارس اﻟﻧظﺎﻣﻳ ـ ــﺔ
واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﺛــم اﻧﻛﻣــﺎش دورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺻــﺣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳــﻧﻳن  -وﻫــﻲ أﺣــد أﺑــرز

اﻟوظــﺎﺋف اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺿــﺎﻣﻧﻳﺔ ﻟﻸﺳـرة اﻟﻣﻣﺗــدة ﻛوﺣــدة ﻋﺿــوﻳﺔ  -ﺑــﻝ وﻓﻘــداﻧﻬﺎ ﻟــدورﻫﺎ اﻟﻣرﻛــزي ﻓــﻲ اﻟﺗوﺟﻳــﻪ
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟذي ﺗوﻻﻩ «اﻟﺧﺑراء» اﻟﺗرﺑوﻳون واﻟﻧﻔﺳﻳون اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـون ،وﻟـم ﻳﺑـق ﻟﻸﺳـرة ﻣـﻊ ﺗـوﻟﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت
واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣﻬﺎم اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺳرﻳﻌﺔ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷدوار اﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺳـرة ﺑﺷـﻛﻝ
ﺗﺟﺎري ،ﻟم ﻳﺑق ﺳوى دور ﺗوﻓﻳر اﻟﻌﺎطﻔﺔ داﺧﻝ ﻫﺎﻣش ﻣﺣدود ﻫو ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ.14
وﻗــد رﺑــط ﻻش ﺑــﻳن ﺗﻔﻛــك اﻟﻧﺳــﻳﺞ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺗ ارﺟــﻊ دور اﻟــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم ،ﺣﻳــث رأى أن إﻗﺻــﺎء
اﻟدﻳن ﻛﻧﺳق ﻗﻳﻣﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻣﻬد أﻳﺿﺎً ﻟﺳﻘوط اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺑروز اﻷﻫداف اﻟﻔردﻳـﺔ ﻛﻣﻌﻳـﺎر

4

ﻟﻠﺗﺣرك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟدﻓﺎﻋﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ )وﻫـو ﻣـﺎ ﻳـذﻛرﻧﺎ ﺑﻣوﻗـف ﺟـون ﻟـوك ﺣـﻳن ﻗـﺎﻝ أن
ﻣــن ﻻ دﻳــن ﻟــﻪ ﻻ ﻋﻬــد ﻟــﻪ وﻻ ﺛﻘــﺔ ﻓﻳــﻪ( ،وﻫــﻲ اﻟﻧﻘﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧﺗﺟــت ﻋــن ﺗﻐﻳــر ﻧــوﻋﻲ ﻓــﻲ ﺧرﻳطــﺔ وطﺑﻳﻌــﺔ
اﻟﺣرﻛـ ـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﺗﻳﻧﻳﺎت ﺟ ــرت ﺑـ ـﺎﻟﺗوازي ﻣ ــﻊ اﻟﺗﺣ ــوﻻت اﻟﺗ ــﻲ ﺷ ــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘ ــوﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ

ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻫﺗﻣﺎم ودواﺋر واﻗﺗراﺑﺎت اﻟﻔﻬـم وأدوات اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ،ورأى ﻻش أن اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻓـﻲ ظـﻝ «ﻧزﻋﺗﻬـﺎ

اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ» ﻟم ﺗﺛﻣر ﻗدرة أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر اﻟواﻗﻊ وﻻ ﻓﻬم ﻣﺟرﻳﺎﺗﻪ ،وﻫو وظﻳﻔﺔ اﻟﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.15
ٕواذا ﻛـﺎن ﺑـﻳﻠﻼﻩ ﻗـد ﻣﺛـﻝ اﻟﻔرﻳـق اﻟــذي ﻳﻣﻳـﻝ ﻟـدور اﻟـدﻳن اﻟﻌـﺎم ﻓــﻲ ﻓﻬـم ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺳﺎﺳـﻳﺔ ،وﻻش ﻗــد
اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳـﺔ وأﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻳﻠـﻪ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻷﺧـﻼق ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌﺎمٕ ،واﺷﺎرة ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺣدي ﺑﺷﻛﻝ أو آﺧر ،ﻓﺈن أﺻواﺗﺎً أﺧرى داﻓﻌـت

ﻋن دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﺗﺣﺗـرم اﻟﻧﺳـﻳﺞ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻓﻛـرة «اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ» ﻛﺗرﺑـﺔ ﻟﻠﻘـﻳم اﻟﻣدﻧﻳـﺔ وﺗﺟـﻧﺢ

ﻟﺗﺳــﻛﻳن ﺧطﺎﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗطــوﻳر ﻧظرﻳــﺔ دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺗﻌددﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺗﺣــرص ﻋﻠــﻰ أن ﻳــﺗم
ﺗﺻــﻧﻳﻔﻬﺎ ﺿــﻣن اﻹط ـﺎر اﻷوﺳــﻊ ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ وﻟــﻳس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﻌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ،أي أﻧﻬــﺎ أرادات ﺗوﺳــﻌﺔ ﺗﻌرﻳــف
اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻟﺗﺿم ﺗﻠـك اﻷﻓﻛـﺎر ﺳـﻌﻳﺎً ﻧﺣـو ﺗﺟدﻳـد اﻟﻧﺳـق اﻷﻳـدﻟوﺟﻲ وﻛـذا اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ واﻻﻗﺗ ارﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗوﻟـد ﻋﻧﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻷﺻوات ﻣﺎﻳﻛﻝ واﻟﺗزر.

وﻗـد ﺳـﻌﻰ واﻟﺗـزر ﻟﻠﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرة اﻟﻌداﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻘـد اﻟﻔردﻳـﺔ ٕواﻋـﺎدة إﺣﻳــﺎء اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﻣﺗوازﻳـﺎً ﻣـﻊ ﺟـون روﻟــز،
وﻗدم ﻓﻛرة ﺧﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻓﻛرة «ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌداﻟﺔ» ،ﻣؤﻛداً أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر واﺣدة ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ

ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت ،ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠـف
ﻋــن اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻣــدﻧﻲ ،ورأى أن ﺣﻳــﺎد اﻟدوﻟــﺔ ﺿــﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،ﻟﻛﻧــﻪ رأى ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ أن

اﻟدﻳن ﺟزء ﻣن ﺗﻛوﻳن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﺻﺎدرﺗﻪ ،وأﺧذ ﻣوﻗﻔﺎً ﻟﻳﺑراﻟﻳﺎً ﺑﺷﺄن اﻟدﻳن ﻛﺣرﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ.16
واﻟﺣق أن واﻟﺗزر ﺻوت ﻣﺗﻣﻳز  ،ﻓﻬو ﻟﻘدوﻣﻪ ﻣـن ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ وﻟـﻳس اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻗـد ﻗـدم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
أﻓﻛــﺎر ﻋــن اﻟــوﻻء اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﺗ ارﺟــﻊ ﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ﺑــدﻻً ﻣــن أن ﻳﻧﺻــرف ﻟﻠﺗﻧظﻳــر ﻟﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻓﻌــﻝ

اﻟﻘﺎدﻣون ﻣن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،ﻓﻛﺗب ﻣﺑﻛ اًر ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﻋن اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ وﺗﺣـدث ﺑﺷـﻛﻝ ﻻﻓـت ﻋـن اﻟﺣـق

ﻓــﻲ ﻋــدم اﻟطﺎﻋــﺔ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟدوﻟــﺔ ﺗﻧــﺎﻗض ﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬــﺎ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺣظــﺎت
اﻟﺣرب ،وﻗدم رؤﻳﺔ ﻟدور اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻔـظ ﺣﻳـﺎة اﻟﻣـواطن ﻣﻧطﻠﻘـﺎً ﻣـن ﻣﺳـﻠﻣﺎت ﻧظرﻳـﺔ اﻟﻌﻘـد اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻗﻠﻣـﺎ
ﻳﺷﻳر ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋوﻳون ،وﻧﺎﻗش طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ.17

وﻗد اﻫﺗم واﻟﺗزر ﺑﻔﻛرة اﻷﺧـﻼق ﻟﻛﻧـﻪ رأى أن اﻹﻓـراط ﻓـﻲ ﺗﻛـوﻳن اﺗﻔـﺎق أﺧﻼﻗـﻲ ﻳﺻـﺎدر اﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ واﻟﺣـق ﻓـﻲ
اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻳزﻋم أن اﻷﺧﻼق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻳم ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ أﻣـر ﺿـد اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ،
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗوﺟﻬﻪ ﻟﻔﻛرة اﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧـﻰ اﻟرﺧـو أي «اﻟرﻓﻳـﻊ» وﻟـﻳس «اﻟﺳـﻣﻳك» ،وﻫـو ﻣـﺎ ﺗواﻓـق ﻣـﻊ
رؤﻳﺗﻪ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.18
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ﻳﻠﻔت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﺗﻳﺎر اﻟرﺋﻳﺳـﻲ ﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ وﻣراﺟﻌﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻋـدم إدراج
ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻟــدﻳن ﻓــﻲ ﺻــﻠب اﻟﺟــدﻝ ﺣــوﻝ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ وﺗطورﻫـﺎ .ﻗــد ﻳــرد ذﻛــر اﻟــدﻳن ﻫﻧــﺎ أو ﻫﻧــﺎك ﺑﺿــرب ﻣﺛــﺎﻝ أو
ﺗﺄﻛﻳد وﺟﻬﺔ ﻧظر ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺎدة ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﺎﻝ ﻛﻌﻧﺻر ﻗـد ﻳﻬـدد اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ أو ﻣﺗﻐﻳـر ﺛﻘـﺎﻓﻲ

أﺳﺎﺳﺎ ﻟرؤﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣواطﻧﻳن وﻳﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌـﻪ ﺑﺣـرص ﺑـﺎﻟﻎ ،وﻻ ﻳـﺗم ﻛﺗﻣـﺎن ﻫـذا اﻟﺷـﻌور ﺑﻌـدم
ﻗد ﻳﻛون
ً
اﻻرﺗﻳــﺎح أو ﻋﻠــﻰ أﻗــﻝ ﺗﻘــدﻳر اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﻌــدم اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﻳن ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﻣﺗﻐﻳــر اﻟــدﻳﻧﻲ ﻣــن
ـوﻋﺎ رﺋﻳﺳ ًـﻳﺎ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ وﺟـودﻩ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻻ دورﻩ
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ ،ﻓﻳﺑﻘﻰ اﻟـدﻳن ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻣوﺿ ً
ـر ﻣرﻛزﻳـﺎً ﻓــﻲ
اﻟﻣﻧﺗظـر ،أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ وﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﺗﺣدﻳـ ًـدا ﻓﻠــﻳس ﻋﻧﺻ ًا

اﻟﺣوار اﻟداﺋر.

ﻳﺧﻳــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ اﻟﺣــﻝ اﻟﻣــﺄﻣوﻝ ﻟﻠﻧ ـزاع واﻟﺻ ـراع
وﻻ ﺷــك أن ﻫــذا ﻳﻌــود إﻟــﻰ أن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ـﺔ ﻧظــر إﻟﻳــﻪ ﺗﺎر ً
اﻟدﻳﻧﻲ ،وأﻧﻪ ﺑرز ﻛﻣﻔﻬوم ﻳﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻷﻓـراد ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻫم أﻋﺿـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ
«ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن وﻻءﻫــم اﻟـدﻳﻧﻲ» ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌﻛــس ﺑﺟـﻼء درﺟـﺔ ﺳـطوة وﻗــوة أﺳـطورة اﻟﻌﻠﻣﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘــﻝ
واﻟﻔﻛــر اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ ،ﻓﻧﺟــد ﺑ ارﻳــﺎن ﺗﻳرﻧــر ﻣﺗــردداً ﻣرﺗﺑﻛ ـﺎً ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟﺷــﻬﻳر اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ وﺳــط اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧــﺎت ﻋــن

اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣواطﻧــﺔ،ﻓﻔﻲ اﻟﺑــدء ﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺑﻌــد اﻟــدﻳﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻬوﻳــﺔ أﻧــﻪ رﻏــم ﻛوﻧــﻪ ﻳﺣﻣ ـﻝ أﻓﻘ ـﺎً
ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ إﻗﺻﺎﺋﻲ ﻧظ اًر ﻟطﺑﻳﻌﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﻳﺗﻔق ﻣـﻊ ﺟـوﻫر اﻟﻣﺳـﺎواة اﻟﺗـﻲ ﻳﻘـدﻣﻬﺎ ﻣﻔﻬـوم

اﻟﻣواطﻧــﺔ ،19ﺛــم ﻳﻌــود ﻓﻳــرى ﻟﻘــﻳم ﻟﻣواطﻧــﺔ ﺟــذو اًر ﻓــﻲ اﻟﻘــﻳم اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ،وﻳﺷــﻳر ﺑﺎﻫﺗﻣــﺎم ﻟــﻧص ﻛﺗﺑــﻪ ﺗــﺎﻟﻛوت

ﺑﺎرﺳوﻧز راﺋد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر ورأى ﺗﻳرﻧر أﻧﻪ ﻟم ﻳﺣظ ﺑﻘـراءة وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻛﺎﻓﻳـﺔ أﻛـد ﻓﻳـﻪ ﺑﺎرﺳـوﻧز ﻋﻠـﻰ
ﻗوة أﺛر اﻟﻘـﻳم اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣـداﺛﻲ ﻛﻣـﺎ ﻗـدم ﺗﺣﻠـﻳﻼً ﻣﺗﺟـﺎو اًز ﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻣـﺎﻛس ﻓﻳﺑـر ﺣـوﻝ

اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻷﺧــﻼق اﻟﺑروﺗﺳــﺗﺎﻧﺗﻳﺔ واﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣرﻛ ـ اًز ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻳم اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﻣــن ﻓﺻــﻝ ﻣﺑــدﺋﻲ ﺑــﻳن اﻟــدﻳن
واﻟدوﻟﺔ ،وﻣﺳﺎواة أﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ،واﻷﻫم ﻣن ذﻟك اﻟرؤﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.20

ﻟﻛــن رﻏــم ذﻟــك ﻻ ﻳﺗــردد ﺑﻌــد ﺗﻳرﻧــر أن ﻳؤﻛــد أن اﻟﺣــﻝ ﻫــو ﺗﺣــوﻝ ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻣواطﻧــﺔ إﻟــﻰ ﻧظرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻘــوق
اﻹﻧﺳــﺎن ،أي ﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﻔردﻳــﺔ واﻟﺗﻣﺣــور ﺣــوﻝ اﻟــذات ﺛــم اﻻﻧطــﻼق ﻣــن ﻣﻧظوﻣــﺔ ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ﻟﺗﺣدﻳــد
ﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣواطﻧــﺔ .21وﻳــرى أﻧــﻪ ﻟــم ﻳﻛــن اﻗﺗ ـران اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﺑﻣﻔﻬــوم اﻟﺣرﻳــﺔ إﻻ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.22
ﻟﻛن اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﺄﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ ﺗﺑﻳن أن ﻧﺷﺄة اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟـدﻳن ﻛﻣرﺟﻌﻳـﺔ ﺑـﻝ
ﻛﺳــﻠطﺔ ﻛﻧﺳــﻳﺔ اﺳــﺗﺑدادﻳﺔ أو ﻋﺎﻣــﻝ ﻋــدم اﺳــﺗﻘرار وﻋﻧــف ﻣــدﻧﻲ ،وﻳــذﻫب ﻛ ـﻼً ﻣــن ﻫﻳﻠــر وﺗ ـﺎﻳﻠور إﻟــﻰ أن

ـﺗﻘر
اﻹﻟﺣﺎد أو إﻧﻛﺎر وﺟود اﷲ ﻛﺎن ﻏﻳر وارد ﻟدى آﺑﺎء اﻻﺳـﺗﻧﺎرة ،ﻓﺎﻷﻟوﻫﻳـﺔ وﻣرﺟﻌﻳـﺔ اﻟـوﺣﻲ ﻛﺎﻧـت أﻓﻘًـﺎ ﻣﺳ ًا
ﻟــدى اﻟﻣﻔﻛ ـرﻳن اﻟرﺋﻳﺳــﻳﻳن ،إﻧﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺷــﻐﻠﻬم اﻟﺷــﺎﻏﻝ ﻫــو اﻟﻧﻬــوض ﺑﻛ ارﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن واﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ووﻗف اﻟﺣروب اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،وﻓﻲ ذﻟك اﻹطـﺎر ﻛﺎﻧـت ﻗـﻳم اﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﺣرﻳـﺔ ﻓـﻲ ظـﻝ اﻻﺳـﺗﻧﺎرة ﻣرﺗﻛـزة

ﻋﻠﻰ اﻟدﻳن ،إذ ﺗﻼﺣظ آﺟﻧس ﻫﻳﻠر أن اﻟﻣﺳﺎواة ﻟـم ﺗﻛـن ﻗﻳﻣـﺔ إﻏرﻳﻘﻳـﺔ أو روﻣﺎﻧﻳـﺔ ،ﺑـﻝ اﻟﻣﺳـﺎواة ﻛﻣـﺎ ﻧﻔﻬﻣﻬـﺎ

اﻟﻳوم ﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺑﻼ ﻧـزاع وﺗﺄﺳﺳـت ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرة ﺗﻔـرد اﻷﻟوﻫﻳـﺔ وﺗﺳـﺎوى اﻟﻌﺑـﺎد ،وﻛـذﻟك
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ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻻﺧﺗﻳ ــﺎر واﻟﺣرﻳ ــﺔ ،واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺄﺳﺳ ــت ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻌ ــد اﻟﻐﻳﺑ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻲ واﻟﺗﺟ ــﺎوز اﻟ ــدﻳﻧﻲ ﻟﻠطﺑﻳﻌ ــﺔ ٕواﻋط ــﺎء
اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﻝ واﻟﺗــدﺑر ،وأن آﺑــﺎء اﻻﺳــﺗﻧﺎرة اﻧﺻ ـرﻓوا إﻟــﻰ ﺗﻛ ـرﻳس ﻓﻛ ـرة ﺣرﻳــﺔ اﻟﻣــذﻫب واﻟﻌﻘﻳــدة

ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ وﻧﻔـوذ اﻟﻛﻧﻳﺳـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ دون أن ﻳﺧطـر ﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﻟﻬم ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺑـﻼ دﻳـن ،23وﻫـو

ﻣؤﻛدا أن ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ اﻟذي ﺗم ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ﻣـن ﺗﻬﻣـﻳش
أﻳﺿﺎ ﺗﺷﺎرﻟز ﺗﺎﻳﻠور
ً
ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ ً
اﻷﻓــق اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ واﻟوﺟــود ﻛــﺎن ﻧﺗــﺎج ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻣﻣﺗــدة ﻣــن ﺗــوطﻳن اﻟﻣرﺟﻌﻳــﺔ داﺧــﻝ اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻫــذا اﻟﻣﻧــزع
اﻟﺣﻠوﻟﻲ واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠداﺧﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔردي ﺗﺟﻠﻰ ﺑﺷﻛﻝ واﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﻳن ،ورﻏـم ذﻟـك ﻳﻌﺗﺑـر ﺗـﺎﻳﻠور
ﻛﺎﻓﻳــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌــدﻝ ﻣــن
أن ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺔ واﻟﺑﺣــث ﻷن ﻣﺣــض اﻟﺗﺣــدﻳث اﻟﻣــﺎدي ﻟــم ﻳﻛــن ً
اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ وﺗﺿﺎؤﻝ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ.24
واﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ ﻳﺟــد أن ﻗﺿــﻳﺔ اﻟــدﻳن ﻗــد اﺣﺗﻠــت أﻫﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣﻧــذ ﻣطﻠــﻊ
اﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎت ،وﻟﻛن ﺧﺎرج اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧظرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻛﺣﻘﻝ أﻛﺎدﻳﻣﻲ.
ﻓرؤﻳــﺔ اﻟـدﻳن ﻛﺎﻧــت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻛﺟــزء ﻣــن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ وﻣــن ﻣﻘوﻣــﺎت روﺣﻬــﺎ اﻟﺗﺿــﺎﻣﻧﻳﺔ ،ﻟﻛــن
اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻧرﺻدﻩ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﻳﻧطﻠق ﻣن اﻟدﻳن ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﻔـرد /اﻟﻣـواطن ﻓـﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﻳﺑ ارﻟـﻲ،
وﻳؤﺳس ﻟـذﻟك ﻧظرﻳـﺎً ،وﻟﻌـﻝ ﻣـن أﺑـرز ﻫـذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت ﻛﺗـﺎب ﻧﻳﺑـور ﻓـﻲ ﺑداﻳـﺔ اﻟﺳـﺗﻳﻧﻳﺎت« ،اﻹﻧﺳـﺎن اﻷﺧﻼﻗـﻲ

دﻳﻧﻳــﺎ/
واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻸﺧﻼﻗــﻲ» ﻳﻣﺛــﻝ
ـﺎءا ً
ً
ﻧﻣوذﺟــﺎ ﻟﻼﻧﺷــﻐﺎﻝ ﺑﻣﻛــﺎن وﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻔــرد /اﻟﻣ ـواطن اﻟــذي ﻳﺣﻣــﻝ اﻧﺗﻣـ ً
أﺧﻼﻗﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎﻧﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ.
ً
ـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻣود ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ
ﻓﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻟم ﻳﻛن – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑـدو -اﻟﺧطـﺎب اﻟـدﻳﻧﻲ ﻗ ًا
اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ اﻟﻌﻠﻣ ــﺎﻧﻲ اﻟﺷ ــرس ،ﻟ ــذﻟك ﺳ ــﻌﻰ ﻧﻳﺑ ــور ﻟﻠﺗﻣﻳﻳ ــز ﺑ ــﻳن اﻷﺧ ــﻼق اﻟﺟﻣﺎﻋﻳ ــﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻣ ــن ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ

واﻷﺧــﻼق اﻟﻔردﻳــﺔ ،ﻣؤﻛـ ًـدا أن ظــروف اﻻﺟﺗﻣــﺎع واﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻗــد ﺗﻔــرض ﺧﻳــﺎرات ﻳﺟــدﻫﺎ اﻟﻔــرد ﻣﺣرﺟــﺔ
أﺧﻼﻗﻳـﺎ،
ً
وﺑدﻻً ﻣن أن ﻳدﻋو ﻧﻳﺑور اﻟﻔرد /اﻟﻣواطن ﻹﺻﻼح اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻫـو اﻻﺣﺗﻔـﺎظ

داﻋﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳـز ﺑـﻳن اﻷﺧـﻼق اﻟﻔردﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب
ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﺗزاﻧﻪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗذﻫب ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﻗﺎتً ،
أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﻣﺛﻝ ،وﺑﻳن ﻗﻳم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.25
ورﻏــم وﺻــﻔﻪ ﻟرؤﻳﺗــﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻌﻳــﺔ ﻟﻛﻧﻧــﺎ ﻧــرى ﻓــﻲ رؤﻳــﺔ ﻧﻳﺑــور روح «ﺧﻼﺻــﻳﺔ» ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرد دون
ﻋبء أﺧﻼﻗﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻗد ﻋﺎﺻر ﻧﻳﺑور أﺣد أﺑرز اﻟﻣﻧظرﻳن اﻷﺧﻼﻗﻳﻳن وﻫو ﺑـوﻝ ﺗﻳﻠﻠـﻳﺦ ،وﻣـﺎ ﻟﺑـث أن أﺻـدر ﺑﻌـدﻩ ﺑﺳـﻧوات ﻗﻠﻳﻠـﺔ
ﻛﺗﺎﺑــﻪ «اﻷﺧــﻼق وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ» ،ورأى أﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن اﻷﺧــﻼق ﻣﺗﺟــذرة ﻓــﻲ اﻟــدﻳن وﻓــﻲ اﻟــذات اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓــﻼ
ﻣﺟــﺎﻝ ﻷن ﺗﻔﻠــت ﻣــن اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ،أي أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔ ـﺎً ﻟ ـرأي ﻧﻳﺑــور اﻟ ـواﻗﻌﻲ وأﻛﺛــر ﻣــﻳﻼً ﻟﻠﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ أن ﻫﻧــﺎك

«ﻣﺷﻛﻠﺔ» ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ وﻻ ﻳﺟب ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻛﻣﻌطﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺈدارﺗﻬـﺎ ﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ اﻟﻌﻧـف ،ﻓطﺎﻟﻣـﺎ
اﻟدﻳن ﻣﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻷﻧطوﻟوﺟﻳﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ واﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﺳﺗﺳود.26
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وﻗ ــد ﺷ ــﻬدت اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧ ــﺎت ﺗﺣ ــوﻻً ﻓ ــﻲ اﻻﻫﺗﻣ ــﺎم ﺑﻌﻼﻗ ــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـ ـﺔ ﺑﺎﻟ ــدﻳن ودور اﻟ ــدﻳن ﻓ ــﻲ اﻟﺣﻳ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﻓ ــﻲ

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،وﻛﺎن ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﻔﺎرﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻣطﻠـﻊ ذﻟـك اﻟﻌﻘـد ﻛﺗـﺎب رﻳﺗﺷـﺎرد ﻧوﻳﻬـﺎوس ﻋـن اﻟـدﻳن واﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ
أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ أدﺑﻳﺎت ﺑﺣث ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ،واﻟـذي أﻛـد ﻓﻳـﻪ أن ﻣـﺎ
ﻧﺻﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟذي ﻳﻌد ً
ﺗﺷــﻬدﻩ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﺻ ـﻳﻐﺔ ﻏﻳــر ﻣﺳــﺑوﻗﺔ ﻣــن اﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟــدﻳن ﻣــن اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم ودوﻏﻣﺎﺋﻳــﺔ
ﻋﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﺻﺎﺋﻪ ،وأﻛد أن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﺑـﻼ دﻳـن ﻳﻔﻘـد «اﻟﻣﻌﻧـﻰ» ،وأن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﻻ ﺗـرادف ﺗﻬﻣـﻳش اﻟـوﻻء
ﻧﻣوذﺟــﺎ ﺟدﻳـ ًـدا ﻻ ﻳﻘــدم اﻟــدﻳن ﻛﺑــدﻳﻝ ،وﻻ ﻳﻛﺗﻔــﻲ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟــدﻳن
اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣ ـواطﻧﻳن ﺑــﻝ ﻛــرس ﻛﺗﺎﺑــﻪ
ً
ﺑـﺎﻷﺧﻼق ،وﻻ ﻳﻧﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﺑراﺟﻣﺎﺗﻳﺗﻬـﺎ وﺣﺳـب وﻳطﺎﻟـب اﻟﻔــرد ﺑﺎﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺗﻣﺎﺳـﻛﻪ اﻷﺧﻼﻗـﻲ اﻟــدﻳﻧﻲ
ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ ،ﺑﻝ ﻳﻘدم ﻧﻔﺳﻪ ﻛـﻧﻣط ﺟدﻳـد ﻳﻧﺣـﺎز ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ،وﻟﻠﺑراﺟﻣﺎﺗﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻗﺗﺻـﺎد وﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،أي ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻور اﻟﺑﺳﻳط ﻋن رﺑط اﻟوﻻء اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎداة ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ واﻻﻧﺣﻳﺎز ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـﺔ واﻟﺗﺻـور

اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺟزﺋﻲ.
وﻗد أﻛد ﻧوﻳﻬـﺎوس اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺻـﻳﺎﻏﺔ اﻟﺧرﻳطـﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ وﻣﺳـﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻳـﺔ ﻣـن داﺧﻠﻬـﺎ ،27وﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻝ
اﻟــﺗﺣﻔظ اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ اﻟﺳــﺎﺋد ﻣــن ﻋــودة اﻟــدﻳن ﻟﻠﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻋــودة ﺗﻬــدد اﻟﻣواطﻧــﺔ اﻟﻣﺗﺳــﺎوﻳﺔ واﻟﺗﻌددﻳــﺔ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻳرى ﻧوﻳﻬﺎوس أن ﻋودة اﻟدﻳن ﻫﻲ ﺷرط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﻻﻧﺧـراط اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻟﻘطـﺎع واﺳـﻊ
ﻣــن اﻟﻣـواطﻧﻳن ﻛــﺎن ﻋﺎزﻓًــﺎ ﻋــن اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺣﺗــرم ﺧﻳﺎ ارﺗــﻪ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ وﺗﻬﻣﺷــﻬﺎ ،وﺑــذﻟك ﻓــﺈن ﻋــودة اﻟــدﻳن

ﻟﻳﺳت ﻋودة ﻟﻠﺛﻳوﻗراطﻳﺔ ﺑﺣﺎﻝ ﺑﻝ ﺗرﺷﻳد ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ وﺗﺄﻛﻳد ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ واﺣﺗـرام ﻟﻠﺣرﻳـﺔ ،ﻣؤﻛ ًـدا أن ﻫـذا

اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﺻــﺎﻋد ﻳﻌﺗﺑــر ﻧﻔﺳــﻪ ﻳﻘــوم ﺑﺗﺟدﻳــد اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻌــﺎد ﺗﺄوﻳﻠﻬــﺎ وﺗﻌرﻳﻔﻬــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺳــﺗﻣر ،وﻳﻘــدم رواﻓــد

ـﻳر إﻟــﻰ أن ﻣﺻــﺎدرة اﻷﻓــق
ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺣظﺗﻬــﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻵن ،28وﻣﺷـ ًا
اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﻳﺣرﻣﻬــﺎ ﻣــن ﺑﻌــد ﻫــﺎم ﻟﻠدﻻﻟــﺔ وﻟﻠﺗطــوﻳر واﻟﺣﻳوﻳــﺔ ،29وأن ﻋــودة اﻷﻓــق اﻟﺛﻳــوﻗراطﻲ
اﻻﺳــﺗﺑدادي ﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟــدﻳن ﻏﻳــر وارد ﻷن اﻟﺧﺑ ـرة اﻟﺳــﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻫــﻲ ﺻــﻣﺎم أﻣــﺎن ﻳﺿــﻣن أﻻ ﺗﺗﻛــرر ﻷن
اﻟﺻﻳﺎﻏﺎت اﻟﺟدﻳدة ﺗﺟﺎوزﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ.30
وﻗــد ﻫــﺎﺟم ﻧوﻳﻬــﺎوس اﻟﻣ ازﻳــدة اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻟﻠﺗﻳــﺎر اﻟﻳﻣــﻳن وأﻛــد أن ﻫـواﺟس اﻟﻠﻳﺑ ـراﻟﻳﻳن ﻣﺷــروﻋﺔ ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﻳﺟــب أن
ﺗــدﻓﻊ ﻟﻘﺑــوﻝ ﺷــروط اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ اﻟﻌﻠﻣــﺎﻧﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﺿــﻲ اﻟــوﻻء اﻟــدﻳﻧﻲ ﻣــن ﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻧﻘــﺎش اﻟــدﻳﻣﻘراطﻲ،
ﻣؤﻛدا أن ارﺗﺑﺎط اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﻋودة اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻬﻣوم اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣواطن وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﻫـﻲ ﺑﻌﻳﻧﻬـﺎ
ً
اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻌــﻝ اﻟــدﻳن ﻣرﺷـ ًـﺣﺎ ﻟﻠﻘﻳــﺎم ﺑــدور أﻛﺑــر ﻓــﻲ ﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻫوﻳــﺔ اﻟﻣواطﻧــﺔ .31وﻻ ﺷــك أن ﻣوﻗــف اﻟــدﻳن ﻣــن

اﻟﻘﺿ ــﺎﻳﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ اﻟﻣﺛ ــﺎرة اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺣﺗ ــﻝ أﺟﻧ ــدة اﻟﻣواطﻧـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫ ــﺎ اﻟواﺳـ ــﻊ ﻓ ــﻲ ظ ــﻝ ﺻـ ــﻌود
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟرادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ ﻳﺣﻘق ﻧﺑوءة ﻧوﻳﻬﺎوس اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻣن ﻗراﺑﺔ اﻟﻌﻘدﻳن.
ﻓﻛر ﻣﺗﻣﺎﺳ ًﻛﺎ ﻳﺗﺟﺎوز اﻷطروﺣﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻟدور اﻟدﻳن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ
ٕواذا ﻛﺎن ﻧوﻳﻬﺎوس ﻛﺄب ﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻗد ﻗدم ًا
اﻟﻌﺎم وﺻﺎر أﺣـد أﻫـم رﻣـوز ﻫـذا اﻟﺗوﺟـﻪ ،ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﻔﻛـر ﻣـﺎ ﻟﺑـث أن وﺟـد ﺻـداﻩ داﺧـﻝ اﻟـدواﺋر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ،

طــﺎ ﺑواﻗــﻊ اﻟــدﻳن
أوﻻً ﺑﺗطــوﻳر ﺑــﺎﺣﺛﻳن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻷﻓﻛــﺎرﻫم ﻟﺗﺻــﺑﺢ أﻛﺛــر ارﺗﺑﺎ ً

واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ وﺛﺎﻧﻳـﺎً ﺑﺑــروز اﻫﺗﻣــﺎم ﻣــن ﺟﺎﻧــب ﺑــﺎﺣﺛﻳن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﺑــدور
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اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻣن اﻟﻔرﻳـق اﻷوﻝ ﻳﻣﻛـن أن ﻧﺿـرب ﻣﺛـﺎﻝ ﺑروﺑـرت واﺛﻧـﺎو اﻟـذي درس ﺣـدود
اﻟدﻳن وآﻟﻳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻧﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وأﺑرز ﻛﻳف أن ﻣﺳﺎﺣﺔ ودور اﻟـدﻳن ﻣﺗﻧـﺎزع ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻟـﻳس ﻓﻘـط
ﺑﻳن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن وﻣﻌﺎرﺿﻳﻬم ﻣن اﻟذﻳن ﻳداﻓﻌون ﻋن دور إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠـدﻳن ﻓـﻲ اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟدﻳﻧﻳـﺔ،

ﺑ ــﻝ داﺧ ــﻝ اﻟﻣ ــدارس اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ذاﺗﻬ ــﺎ ،وﻗ ــدم رؤﻳ ــﺔ ﻟواﻗ ــﻊ اﻹﻧﺟﻳﻠﻳ ــﺔ ﻣوازﻳ ــﺔ ﻟرؤﻳ ــﺔ ﻧوﻳﻬ ــﺎوس اﻟﻘ ــﺎدم ﻣ ــن ﺧﻠﻔﻳ ــﺔ
ﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ.

ﻋﺎﻣﺎ»
وﻗد اﻋﺗﺑر أن اﻟدﻳن ﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟطوﻋﻲ اﻟذي رآﻩ ﻋﻣﻼً « ً

وﻟﻳس ﺧﻳرًﻳـﺎ ﻓﺣﺳـب ،ورﺻـد ﺗﻘـﺎرب اﻟﺗﻳـﺎرات اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧرﻳطـﺔ اﻟﻳﻬودﻳـﺔ  -اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌـﺎم
ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ،ورﺻــد ﺗﺷــﻛﻝ ﺗﻳــﺎرﻳن أﺣــدﻫﻣﺎ ﺗﻳــﺎر ﻣﺣــﺎﻓظ ﻣــن ﻛــﻝ اﻟﺧﻠﻔﻳــﺎت اﻟﻣذﻫﺑﻳــﺔ وآﺧــر

ﻟﻳﺑراﻟﻲ ،وﻫﻛذا ﻓﻘد ﺗﺣوﻝ اﻟﻔﻬم ﻟﻠـدور اﻟﻌـﺎم ﻟﻠـدﻳن ﻣـن ﺟـدﻝ ﻻﻫـوﺗﻲ إﻟـﻰ ﺧـﻼف ﻓـﻲ ﺗﻘـوﻳم اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ
اﻷﻣﺛــﻝ ،وﺑــذﻟك ﺗــم وﺿــﻊ اﻟﺧرﻳطــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ طﺎوﻟــﺔ اﻟﺟــدﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﺗﻧــدﻣﺞ داﺧﻠــﻪ ﺑﻌﻳـ ًـدا ﻋــن اﻟﺧﻼﻓــﺎت

اﻟطﺎﺋﻔﻳــﺔ ،وﻟــذﻟك ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــذﻫب إﻟــﻰ أن دور اﻟــدﻳن ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺳــﻳﻛون ﺗﺧﻔﻳــف ﺣــدة اﻟﻧ ـزاع داﺧــﻝ اﻟﺳ ـﺎﺣﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻛﻣــﺎ ﻳــذﻫب اﻟﺧطــﺎب اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻟــدﻳﻧﻲ ،ﺑــﻝ ﻓﻘــط ﺗﻣﺛﻳــﻝ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﻣــن اﻟﻣـواطﻧﻳن اﻟــذﻳن ﺗﺧﺗﻠــف
رؤﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻋن ﻏﻳرﻫم ﻣﻣن ﻻ ﻳوﻟون اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟدﻳﻧﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ.32
وﻗ ــد ﺣ ــﺎوﻝ واﺛﻧ ــﺎو أن ﻳرﺻ ــد ﺟ ــدﻝ اﻟ ــدﻳن واﻟدوﻟ ــﺔ داﺧ ــﻝ أﺑ ــرز ﻣ ــذاﻫب اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳ ــﺔ -اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳ ــﺔ
واﻟﺑروﺗﺳ ــﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ،وﻛﻳ ــف أن رؤاﻫ ــﺎ ﻟ ــدور اﻟ ــدﻳن ﺗ ــﺄﺛرت ﺑﺗﺻ ــوراﺗﻬﺎ ﺣ ــوﻝ اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ واﻟزﻣﻧﻳ ــﺔ ،وﺑﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻲ
ـدءا ﻣـن دور أﻣرﻳﻛـﺎ ﻓـﻲ
ﺣددت ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﻟدﻳن ﻟﻳس ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم وﺳﻳﺎﺳـﺎﺗﻪ ،ﺑ ً
ًا
ـﺎء ﺑﺳﻳﺎﺳـﺎت أﻣرﻳﻛـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺷـرق
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
وﻣرور ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ داﺧﻠﻳﺔ واﻧﺗﻬ ً

اﻷوﺳط ،وﻫﻛذا ﺣﺎوﻝ أن ﻳوﺿﺢ ﺗﻌﻘد ﺧرﻳطـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟـدﻳن ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﻬد اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ

ﻣــﻊ ﺻــﻌود اﻻﻟﺗـزام اﻟــدﻳن اﻟﻔــردي واﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻟــذي أﺑرزﺗــﻪ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣﺳــﺣﻳﺔ ،وﻣﻧﺑﻬًــﺎ

إﻟـﻰ أن ﺧطــر اﻷﺻــوﻟﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ ﻫــو ﺧطـر ﺣﻘﻳﻘــﻲ ﻟﻛﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﻧـﻲ ﺗﺟﺎﻫــﻝ ﻣطﺎﻟــب اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ
ﻟﻘطﺎع أﺻﺣﺎب اﻟوﻻء اﻟدﻳﻧﻲ.33
وﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ ﻧﺟــد ﺑﺎﺣــث ﻣﺛــﻝ ﺟرﻳﻧﺎﻓﺎﻟــت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ  -وﺗﺧﺻﺻــﻪ ﻗــﺎﻧون وﻋﻠــوم ﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ  -ﻳﻬــﺗم
ﺑﺎﻟ ــدور اﻟﻣﺗﺟﺎﻫ ــﻝ واﻟﻣﻬﻣ ــش ﻟﻼﻧﺗﻣ ــﺎء اﻟ ــدﻳﻧﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺧﻳ ــﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ ﺑﻌ ــد أن ﺳ ــﺎدت د ارﺳ ــﺔ اﻻﻋﺗﺑ ــﺎرات

اﻟﻣﺻﻠﺣﻳﺔ ﻟﻠﺧﻳﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟرﺷـﻳد ﻓـﻲ ظـﻝ ﻣدرﺳـﺔ اﻟﺧﻳـﺎر اﻟرﺷـﻳد ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ،وﻳﻬـﺗم ﺑـﺄﺛر اﻟـدﻳن

ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﻳــﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺑــد ﻣـن أن ﻳﺗﺧــذﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋـﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﺳـواء ﻓـﻲ ﻣوﻗــﻊ ﺻـﻧﻊ اﻟﻘـرار أو ﻛــﺎن
أﻳﺿ ــﺎ ﺑﻌﻼﻗ ــﺔ اﻟﻔ ــرد
ﻣو ً
اطﻧ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺧﻳﺎ ارﺗ ــﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ ،وﻳـ ـرﺑط ذﻟ ــك ﻻ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣ ــﺎء اﻟﻔ ــردي ﻟﻌﻘﻳ ــدة وﺣﺳ ــب ﺑ ــﻝ ً
ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻣواﻗف اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻬﺎ.34
وﺑﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣن ﺧﻠﻔﻳـﺎت ﺷـﺗﻰ ﺗﺗﺟﻣـﻊ وﺗﻧـﺎﻗش دﻻﻟـﺔ «اﻟـدﻳن اﻟﻣـدﻧﻲ» وﻫـﻝ
ﻳﻘﺻـد ﺑــﻪ دور اﻟـدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌــﺎم أو أن اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻳﻌﻧــﻲ ﺗﺳـﻳﻳس اﻟــدﻳن ،أم أن أﺻـﻠﻪ اﻟﺟﻣﻬــوري ﻛــﺎن
ﻳﻘدﻣــﻪ ﺑــدﻳﻼً ﻟﻠــدﻳن اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻟﺗﻛــون ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣواطﻧــﺔ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻣدﻧﻳــﺔ ،35وﻳﺗﺟــﺎدﻝ اﻟﻣﻬﺗﻣــون ﺣــوﻝ اﻟــدﻳن
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وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ وﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣواطﻧــﺔٕ ،وان ﺑﻘــﻲ اﻟﺟــدﻝ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻣﻧﺣﺻـ اًر ﻓــﻲ أﻗﺳــﺎم اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ود ارﺳــﺎت اﻟــدﻳن
واﻻﺟﺗﻣﺎع أو ﻓﻲ أﺣﻳﺎن ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻛﺎﻫﺗﻣﺎم ﻓردي ﻟﺑﻌض أﺳﺎﺗذة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟدﺳﺗوري.
وﻗــد ﺷــﻬدت اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت ﻣــﺎ ﻳﺷــﺑﻪ اﻻﻧﻔﺟــﺎر ﻓــﻲ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻌﻼﻗــﺔ اﻟــدﻳن ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم وﺑﺎﻟﺧﻳــﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ

ﻟﻠﻣـواطن ،ﻓﻧﺟــد واﺛﻧــﺎو ﺑﻣﻔــردﻩ ﻳﻧﺷــر ﻋــدة ﻛﺗــب ﻛﻠﻬــﺎ ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ دور اﻟــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم وأﺛــر ﺻــﻌود
أﻳﺿــﺎ ﻳﻛﺗــب ﻓــﻲ ﻣوﻗــف اﻟﻘﺿــﺎء
اﻟﺗــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،وﻧﺟــد ﺟرﻳﻧﺎﻓﺎﻟــت ً
اﻷﻣرﻳﻛ ــﻲ ﻣ ــن ﻗﺿ ــﺎﻳﺎ اﻟ ــوﻻء اﻟ ــدﻳﻧﻲ واﻟﺣﻘ ــوق اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ،وﻳﺗﻧ ــﺎﻣﻰ اﻻﻫﺗﻣ ــﺎم ﺑﺎﻟ ــدﻳن ودورﻩ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻌ ــﺎم
واﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
وﻗــد أوﻟــﻰ اﻟﺧطــﺎب اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ اﻟــذي ﻳﺣــﺎوﻝ اﺳــﺗﻌﺎدة اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻣواطﻧــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣ ـﺎً
ﺑﻣراﺟﻌــﺔ ﻓﺻــﻝ اﻟــدﻳن ﻋــن اﻟدوﻟــﺔ ،وﻣــن أﺑــرز ﻫــؤﻻء اﻟﻣﻧظــر اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ اﻟرﺻــﻳن ﺟﺎﻟﺳــﺗون ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳﻠــﻪ ﻟﻌﻼﻗــﺔ

اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟـدﻳن ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺻـﻌود اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ اﻓﺗـرض أن ﻓﺻـﻝ اﻟـدﻳن ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ اﻗﺗـرن ﺑﻧظرﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻘـدم ﺗﺑﺷـر
ﺑﺿﻌف وزواﻝ اﻟدﻳن ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺣدﻳث ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻧظـري اﻟﻠﻳﺑ ارﻟـﻲ ﻋـن إدراك وﻓﻬـم
اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﻧﺔ ﺑﺟدﻳﺔ ﻋﻣق ﻛﺎﻓﻳﻳن ،ﺑﻝ ٕواﺧﻔﺎﻗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻳﺎد ﺗﺟـﺎﻩ اﻟـدﻳن

إذ آﻟــت اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ إﻟــﻰ ﻋ ــداء ﻟﻠــدﻳن واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻋﺗ ــداء ﻋﻠــﻰ ﺣــق ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ اﻟﻌﻘﻳ ــدة
واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻷن اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﺻﺎرت ﻣﻧﺣﺎزة ﺿدﻩ.

ورأي ﺟﺎﻟﺳ ــﺗون أن إﻋ ــﺎدة ﺗﺄوﻳ ــﻝ وﺗﻔﺳ ــﻳر ﻣ ــذاﻫب آﺑ ــﺎء اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳ ــﺔ ٕواﻋ ــﺎدة ﻗـ ـراءة ﻟ ــوك ﺗﺣدﻳ ــداً ﻫﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳ ــﺔ،

ﻓﺎﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﺎن اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ ظﻝ ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟزﻣﻧﻳـﺔ
وﺿــﻌف اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ آﻧــذاك ،أﻣــﺎ وﻗــد اﺳــﺗﻘرت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﻓــﺈن اﻟﺣﺎﺟــﺔ
ﻣﺎﺳ ــﺔ ﻹﻋ ــﺎدة اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر ﻟﻠ ــدﻳن ﻛﺎﻧﺗﻣ ــﺎء وﻫوﻳ ــﺔ ﻟﻘط ــﺎع واﺳ ــﻊ ﻣ ــن اﻟﻣـ ـواطﻧﻳن ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﻌ ــﺎم واﻟﻣﺟ ــﺎﻝ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎن ﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻲ ﻣﻧذ ﻗرون «أﻳن ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ» ﺻـﺎر ﻫـذا ﻫـو
ﻗوﻳﺎ.36
ﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﻣواطن اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ
دﻳﻧﻳﺎ ً
اﻧﺗﻣﺎءا ً
ً
وﻗد أﻋﺎد ﺟﺎﻟﺳﺗون أﻳﺿﺎً ﻗراءة وﺗﻔﺳﻳر اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺟﻳﻔرﺳوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ وﻧص اﻟدﺳﺗور اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺑﺷـﺄن اﻟﻔﺻـﻝ

ﺑـﻳن اﻟــدﻳن واﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﺗﻧد إﻟﻳﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻣــﺎﻧﻳون ،ﻣؤﻛ ًـدا أن اﻟﻣﺳــﺎواة اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﻧــﻲ اﻻﺣﺗـرام واﻟﺗﻌــﺎطف
ﻣــﻊ ﻛــﻝ أﻟ ـوان اﻻﻟﺗ ـزام اﻟــدﻳﻧﻲ دون ﺗﻣﻳﻳــز وﻟــﻳس ﺣﻳــﺎد اﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة أو اﻟﻌــداء ﺗﺟــﺎﻩ اﻟــوﻻء اﻟــدﻳﻧﻲ أو اﻻﻧﺗﻣــﺎء

اﻷﺧﻼﻗــﻲ ،37وأﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن إﻋــﺎدة إدﻣــﺎج اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟــدﻳﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻣــدﻧﻲ ﺑــدون ﺧــوف ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ
اﻟﻘﺿــﺎء ،ﺑــﻝ وأن ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﺗ ازﻳــدة ﻹﺷ ـراك اﻟــدﻳن ﻓ ـﻲ ﺟــدﻝ اﻷﺧــﻼق ﻓــﻲ اﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ
ﻣﺷــﻛﻼت واﻗﻌﻳــﺔ ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻔﻛــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﻓــﻲ ظــﻝ ﻣطﺎﻟــب اﻟﻌــودة ﻟﻠﻘــﻳم اﻟﻣدﻳﻧــﺔ -
اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ ﻟﻠﻣـواطن ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ،أي إﺷـراك اﻟـدﻳن ﻓـﻲ إﻋـﺎدة ﺑﻧـﺎء اﻷﺧـﻼق
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻳﺑراﻟﻲ ﻳﺳﺗﻌﻳد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.38

الدين والمواطنة:
10

وﻣــﺎ ﻟﺑﺛــت ﻣــﻊ اﻧﺗﺻــﺎف ﻋﻘــد اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت أن ظﻬــرت أﺻ ـوات ﺟدﻳــدة ﻗوﻳــﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﺗﻐﻳــر اﻟــدﻳﻧﻲ
وأﻫﻣﻳﺗﻪ اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻲ أو ﻻﻫوﺗﻲ أو إﻣﺑرﻳﻘﻲ ﺳﻳﺎﺳﻲ ،أو ﺗﺷﻳر ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻣﻌـرض رؤﻳﺗﻬـﺎ
ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌودة ﻟﻠﻘﻳم اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻟدى اﻟﻣواطن وﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺑدأت اﻷطروﺣﺎت ﺗـﺄﺗﻲ ﻣـن ﻗﻠـب

اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﻣﻔﻬوم ﻣوﺿﻊ ﺟـدﻝ وﻧﻘـﺎش وﻣراﺟﻌـﺔ ﻣـن أﺟـﻝ دﻣـﺞ اﻟﺑﻌـد
اﻟــدﻳﻧﻲ ﻓﻳــﻪ ﺑﻘــوة وﺿــم اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻣواطﻧــﺔ وﻟﻣﺳــﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟدﻻﻟﻳــﺔ ﺑﻌــد أن اﻧﺿــم اﻟﺗﻌــدد اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﻧــوع
واﻟﻣﻳــوﻝ اﻟﺟﻧﺳــﻳﺔ ،وﻛــﺎن ﻣــن أﺑــرز أﺻـوات ﻫــذا اﻷﻓــق اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣواطﻧــﺔ ﺳــﺗﻳﻔن ﻛــﺎرﺗر أﺳــﺗﺎذ اﻟﻘــﺎﻧون
ﺑﻌﻳدا ﻋن ﻣﺣض اﻟداﻓﻌﻳـﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ أو
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻳﻝ واﻟذي ﺻﺎغ
ﻣرﻛﺑﺎ ﻟدور اﻟدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم ً
ﺧطﺎﺑﺎ ً
ً
اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣــدودة اﻟﻣﻌﻧوﻳــﺔ ﻟﻠــدﻳن ﻓــﻲ ﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻟﻘــﻳم اﻟﻣدﻧﻳــﺔ ﻛﻣﺻــدر ﻟﻠــذات واﻟﻣﻌﻧــﻰ ،ﺑــﻝ دﻓــﻊ ﺑﺄطروﺣﺗــﻪ

ﻓﻲ ﻗﻠب ﺟدﻝ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻬﺟـوم ،وﻟـﻳس اﻟـدﻓﺎع أو اﻻﻋﺗـذار ،ﻟﻳؤﻛـد أن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ
اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ﺗﻬﻣــش اﻟــدﻳن وﺗﺳــﺗﻬﻳن ﺑــﻪ وﻻ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣـواطن ذو اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟــدﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ
وﻣؤﻛدا أﻧﻪ ﻻ ﻳدﻋو إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺣﻳـث ﻫـﻲ ﻓﺻـﻝ ﻟﻠـدﻳن ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ ﺑـﻝ ﻳؤﻛـد أن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ،
ً
ﻳﺧﻳﺎ ﻫو ﻓﺻـﻝ اﻟـدﻳن ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻘـﺎء ﻫﻳﻣﻧـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻳن واﻟﺗـدﺧﻝ ﻓـﻲ اﻟﺷـﺄن اﻟـدﻳﻧﻲ
ﻣﺎ ﺣدث ﺗﺎر ً

وﺣرﻳــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،وأن ﻫﻧــﺎك ﺣرﻳــﺎت دﻳﻧﻳــﺔ ﻻ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ

ﻳﻔﺗــرض ﺣﻳﺎدﻫــﺎ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻧﺣــﺎز ﻟﻣﻌﻧــﻰ ﻻ دﻳﻧــﻲ ﻟﻠﺣرﻳــﺔ ،وأن اﻟــدﻳن ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﻣﺷــﺎرك ﻓــﻲ ﺻــﻳﺎﻏﺔ أﻓــق
ـر ﻣــن اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺻــﻬر ﻓﻳــﻪ وﺗﻐذﻳــﻪ .ودﻋــﺎ ﻛــﺎرﺗر إﻟــﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳــز ﺑــﻳن ﺻــﻌود
ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣواطﻧــﺔ ،وﻋﻧﺻـ ًا
اﻟﻳﻣﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﻘﻠق ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ وﺑـﻳن اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻧظـر ﻓـﻲ دور اﻟـدﻳن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ
اﻟﻌﺎم ﻣن ﻣﻧظور ﺳﻳﺎﺳﻲ /ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻷن ﻫـذا اﻟﻌـداء ﻟﻠﺗـدﻳن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﺳـم ﻓﺻـﻝ اﻟـدﻳن ﻋـن اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ
ﻗد أدى إﻟﻰ ازدواﺟﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ اﻟﻔرد /اﻟﻣـواطن اﻟﻣﺗـدﻳن اﻟـذي ﻋﻠﻳـﻪ أن ﻳﺗﺻـرف ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﻌـﺎم

أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﻛﺄن وﻻءﻩ اﻟـدﻳﻧﻲ ﻻ ﻳﻣﺛـﻝ أﻫﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺧﻳـﺎرات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وأن اﻟﺧطـﺎب اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ
ﺑﻝ و ً
ﻳــوﺣﻲ وﻛــﺄن اﻻﻟﺗـزام اﻟــدﻳﻧﻲ «ﻓﻳــﻪ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻣــﺎ» ،وﻛــﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﺗرﺷــد اﻟﻣـواطن إﻟــﻰ ﻋــدم أﺧــذ اﻟﺗــدﻳن
ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد.39

ٕواذا ﻛــﺎن ﻧوﻳﻬــﺎوس ﻗــد وﺻــف اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم ﺑــدون اﻟــدﻳن ﺑﺄﻧــﻪ «ﻋـ ٍ
ـﺎر ﻣــن اﻟﻘــﻳم» ﻓــﺈن ﻛــﺎرﺗر ﻗــد طــور ﻫــذﻩ
ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺎ ودﺳــﺗورًﻳﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺿ ـرﺑﻬﺎ ﻣــن اﻟﺳ ـواﺑق اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬﻣــش
اﻟﻔﻛ ـرة ﻟﻳﻛﺳــﺑﻬﺎ ﺑﻌـ ًـدا
ً

اﻟــدﻳن واﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟــدﻳﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ،أي ﻳﺑــﻳن ﻛﻳــف أن ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم ﻳﻐــدو «ﻋﺎرًﻳــﺎ
ﻣــن اﻟﻌداﻟــﺔ» ﻋﻧــد إﻗﺻــﺎء اﻟــدﻳن ﻛﺧﻳــﺎر ﺟﻣــﺎﻋﻲ ﻣﺷــروع ،ﺛــم ﻫــو ﻻ ﻳطﺎﻟــب ﻣﺛــﻝ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟــوﻻءات اﻟﺟﻣﺎﻋﻳــﺔ

اﻷﺧرى أو اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺑﺄن ﻳﻛون «اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ» ﻫو اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻟﻠﻳﺑراﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬـﺎ ﻣـﻊ
رﻛﻧــﺎ أﺻــﻳﻼً ﻓــﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ وﻓــﻲ ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟدﺳــﺗور ،وأن اﻷﻣــر ﻳﺗﺟــﺎوز
اﻟــدﻳن ﺑــﻝ ﻳﻌﺗﺑــر اﻟــدﻳن ً
ﻣﺣض «اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ» إﻟﻰ «اﻻﺣﺗرام» اﻟواﺟب ﻟﻠوﻻء اﻟدﻳﻧﻲ.40
وﻗد طور ﻛﺎرﺗر رؤﻳﺗﻪ ﺑﺷـﻛﻝ أﻛﺑـر ﻻﺣﻘًـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﺣـوﻝ «اﻟﻌﺻـﻳﺎن» ﺣﻳـث رأى أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳـﺔ
وﺧﺎﺻــﺔ رؤى ﻣؤﺳﺳــﻲ اﻟدﺳــﺗور اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻧ ازﻋــﺎت وﻟــﻳس اﺷــﺗراط اﻻﺗﻔــﺎق اﻟــوطﻧﻲ،
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ﻟذﻟك ﻧﺎدى ﺑﺣﺿور ﻟﻠﻣواطن اﻟذي ﻟدﻳﻪ وﻻء دﻳﻧﻲ ﻛﺷرﻳك ﻓﻲ إطـﺎر ﻣﻧظوﻣـﺔ «اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ» ،وﻋـدم اﻋﺗﺑـﺎر
اﻟــوﻻء اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻣ ـواطن ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺧﺎرﺟــﺔ ﻋــن اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم أو ﻏﻳــر ذات ﺻــﻠﺔ ﺑــﻪ أو ﻣﻧﺎﻗﺿــﺔ ﻟﻠراﺑطــﺔ
اﻟوطﻧﻳ ــﺔ ،ﻣؤﻛ ــداً أن إﺷ ــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎء اﻷﻣرﻳﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻊ اﻟ ــوﻻء اﻟ ــدﻳﻧﻲ ﻫ ــﻲ إﺷ ــﻛﺎﻟﻳﺔ «ﺗﻔﺳ ــﻳرﻳﺔ»

ﺑﺎﻷﺳــﺎس ،ﻓﻬﻧــﺎك ﺗﻧــﺎزع ﻟﻠﻣﻌــﺎﻧﻲ ﺑــﻳن اﻟﻘــﺎﻧون وﻣــن ﻳﺻــوغ أﺣﻛﺎﻣــﻪ اﻟﻘﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟدﻳﻧﻳــﺔ

طـﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣرﺟﻌﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻌﻘﻳدة اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ أﺧـرى ،راﺑ ً
ﺑـﻳن اﻟﻣﻌﻧـﻰ واﻟﺗﻔﺳـﻳر واﻟﺗﺄوﻳـﻝ ﻣـن ﺟﻬـﺔ واﻟﻘـﺎﻧون واﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى 41وذﻟـك ﻓـﻲ رؤﻳـﺔ ﻋﻣﻳﻘـﺔ وﻗوﻳـﺔ

ﺗوﺿــﺢ ﻛﻳــف ﻧﺟــﺢ اﻟﺗﻳــﺎر اﻟــدﻳﻧﻲ ﻓــﻲ «ﺗﺄوﻳــﻝ» اﻟﻣواطﻧــﺔ وﻓــﻲ ﺗطــوﻳر أدواﺗــﻪ اﻟﻧظرﻳــﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳــﺔ ﻋﺑــر اﻟﻌﻘــود
ـﺗﺧدﻣﺎ ﻟﻐــﺔ ﻣﻧﺿــﺑطﺔ ﺗظﻬــر اﺣﺗراﻣﻬــﺎ ﻟﻠدﺳــﺗور وﻟﺗــﺎرﻳﺦ وﺷــرﻋﻳﺔ
اﻟﻣﺎﺿــﻳﺔ ﺑﻣﻬــﺎرة ﻟﻳﺑــرز ﻣــﻊ اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت ﻣﺳـ ً
ﺗﺄﺳﻳس اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟم ﻳﻌد ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺟدﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﻧظري ﺣوﻝ اﻟﻣواطﻧﺔ.
وﺗﻔﺎوﺗت اﻟرؤى داﺧﻝ اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ ﺑﻳن رؤى ﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ورؤى ﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ،ﻓﻣن اﻟرؤى اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ﻣـﺛﻼً

رؤﻳــﺔ ﺟــﻳﻣس ﺳــﻛﻳﻠن ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ واﻟــذي ﻛﺗــب د ارﺳــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﺣــوﻝ أﻫﻣﻳــﺔ ﻋــودة اﻟﺑﻌــد اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻠﺣﻳــﺎة

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﻛــون أﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳــﺔ ،ورأى أن اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﺗواﺟــﻪ أزﻣﺗــﻳن ،اﻷوﻟــﻰ
دﺳــﺗورﻳﺔ ﺣﻳــث ﻳــﺗم ﺗﺟﺎﻫــﻝ ﻋﻘﺎﺋــد اﻟﻣ ـواطﻧﻳن واﻻﻧﺣﻳــﺎز ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﺎء ﻟﻠﻔردﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ ،واﻷزﻣــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻫــﻲ

ﺗﻘوض أﺳـس اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻏﻳـﺎب اﻟـدﻳن ﻛﻌﺎﻣـﻝ ﻫـﺎم ﻓـﻲ ﺧﻠـق ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻘـﻳم اﻟﻣدﻧﻳـﺔ واﻟﻣواطﻧـﺔ
اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ،ورأى أن اﻟﻠﻐــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣواطﻧــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺟــزء ﻻ ﻳﺗﺟ ـ أز ﻣــن وﻋــﻲ اﻟﻣ ـواطن
زﺗﻌﺑﻳ ـرﻩ ﻋــن ﻣواﻗﻔــﻪ ،واﻋﺗﺑــر أﻓﻛــﺎر ﻟــوك ﻣرﺟﻌﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ،داﻋﻳ ـﺎً ﻟــرؤى اﺳــﺗﻧﺎرة ﺟدﻳــدة ﺗﺳــﺗوﻋب

اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ،ﺑﻣـﺎ ﻓﻳﻬـﺎ ﺗﻌـدد أﺷـﻛﺎﻝ اﻻﻟﺗـزام اﻟـدﻳﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ،ﺑـﻝ وﺗﻌـدد اﻟﻌﻘﺎﺋـد ﺑﻣـﺎ ﻓﻳﻬـﺎ
ﺻ ــﻌود اﻹﺳ ــﻼم ،وﻛ ــذا ﺗﻌددﻳ ــﺔ اﻟﻣرﺟﻌﻳ ــﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺟ ــب إﺗﺎﺣ ــﺔ ﻣﺳ ــﺎﺣﺔ ﻟﻬ ــﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳ ــر ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻳﺎق

دﻳﻣﻘ ارطـﻲ ﺗـدﺑري ،دون ﻓــرض طـرف ﻋﻠــﻰ آﺧـر اﻟﺗﻧــﺎزﻝ ﻋـن ﻗﻳﻣـﻪ أو ﻋﻘﻳدﺗــﻪ ﻛـدﻟﻳﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺳـﺎﻣﺣﻪ ،ﺧﺎﺻــﺔ

ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﺳدﻳﺔ وﺗﻌﻠﻳم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺿواﺑط اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس.42
وﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻛــﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻧﺟــد أﺻـوات ﻣﺛــﻝ دﻳﻔﻳــد واﻟــش اﻟــذي رأى أن ﻣﺷــروع اﻟﺣداﺛــﺔ ﻳواﺟــﻪ أزﻣــﺔ ﻋﻣﻳﻘــﺔ،
وأﻧﻪ أدى ﻻﻧﻬﻳﺎر «رد اﻟﻔﻌـﻝ اﻷﺧﻼﻗـﻲ» ﻟﻠﻔـرد ،وﺗﺄﻟﻳـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم واﻟطﺑﻳﻌـﺔ ،وﻓﺷـﻝ ﻓـﻲ أن ﻳؤﺳـس ﻧﺳـق أﺧﻼﻗـﻲ
ﻣﻧﻔﺻــﻝ ﻋــن اﻟــدﻳن ،ﻟﻛﻧــﻪ رأى أن اﻟﺣــﻝ ﻟــﻳس ﻋــودة ﻟﺗــدﻳن ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ اﻟﺣداﺛــﺔ ،ﺑــﻝ ﺗطــوﻳر ﺗﺻــور ﻟــدور اﻟــدﻳن

ﻳﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟوﺟودﻳــﺔ واﻟﺗﺟرﻳــب واﻟﻘــﻳم اﻟﻣﺗﺟــﺎوزة ،43وﻛﺄﻧــﻪ أراد ﺗﻘــدﻳم رؤﻳــﺔ دﻳﻧﻳــﺔ ﻋــﺎﺑرة ﻟﻠﺗﻘﺳــﻳم اﻟﻣﻌــروف
ﻟﻠﻣــدارس اﻟﻔﻛرﻳــﺔ وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ آن واﺣــد ،أو إﻋــﺎدة ﺗﺄﺳــﻳس اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗواﻋــدﻫﺎ اﻟروﺣﻳــﺔ،

ﻓﻘــد أﻛــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻠﻳﺑرﻻﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺟــذورﻫﺎ ﻛﺎﻧــت ﺳــﻌﻲ ﻓــردي ﻟﻠﺗﺣﻘــق اﻟروﺣــﻲ ﻣــﻊ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟــذات ﻓــﻲ آن واﺣــد
وأن ﺟ ــذورﻫﺎ ﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ ،ﻣﻌطﻳـ ـﺎً ﻣﺛ ــﺎﻝ ﺑﻔﻛ ــر ﻟ ــوك ،ﻓ ــﺎﻟﺣق اﻟﻔ ــردي ﻣﺷ ــروع طﺎﻟﻣ ــﺎ ﻟ ــم ﻳ ــدﻓﻊ ﻟﺗﺟﺎﻫ ــﻝ اﻷﺑﻌ ــﺎد

اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ وﺗﻣــﺎﻫﻲ اﻟﺧﻳــر واﻟﻧﻔــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻌــﺎم ،واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧظـرﻩ ﺑﻬــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﻗــد ﺗﺻــﺑﺢ ﻣرﺟﻌـﺎً

أﺧﻼﻗﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻌدد ﻳﺣﺗﺎج أطروﺣﺎت ﺟدﻳدة «ﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ».44

خاتمة:
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ﻟﻘــد أدت ﻋواﻣــﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳرﻧﺎ ﻟﺧﻠــق ﻣﻧــﺎخ ﻣـوات ﻟﻌــودة اﻟﻧﻘــﺎش ﺑﺷــﺄن اﻟــدﻳن واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ،ﻟــم ﺗﻛــن ﻛﻠﻬــﺎ
ﻋواﻣ ــﻝ داﺧﻠﻳ ــﺔ ﻣﺛ ــﻝ ﺗ ــوﺣش اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳ ــﺔ ورد ﻓﻌ ــﻝ أﺻ ــﺣﺎب اﻟﻌﻘﻳ ــدة اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ وﺑﺣ ــﺛﻬم ﻋ ــن ﺣﻘﻬ ــم ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟ ــﺎﻝ
اﻟ ــدﻳﻣﻘراطﻲ ،ﺑ ــﻝ ﻧـ ـزﻋم أن ﻫﻧ ــﺎك ﻋ ــﺎﻣﻠﻳن أﺳﺎﺳ ــﻳﻳن ﻣ ــن ﺧ ــﺎرج اﻟﻧﺳ ــق ،أوﻟﻬﻣ ــﺎ اﻟﺛ ــورة اﻹﻳراﻧﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻗﻠﺑ ــت

ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑزواﻝ اﻟدﻳن ،وﻣﺎ ﺗﻼﻫـﺎ ﻣـن وﻋـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـﻝ اﻷﻣرﻳﻛـﻲ ﺑـﺄن اﻟﺛـورة ﻛﺎﻧـت ﻗﻣـﺔ ﺟﺑـﻝ
اﻟﺛﻠــﻳﺞ ﻟﺻــﺣوة دﻳﻧﻳــﺔ ﻋﻣــت ﻛــﻝ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎرات اﻟﺧﻣــس ﻟﻛــن ﺗﻠــك اﻟﺛــورة ﻛﺎﻧــت اﻟﺗﻌﺑﻳ ـر اﻷﻛﺛــر
رادﻳﻛﺎﻟﻳ ــﺔ ﻋﻧﻬ ــﺎ ،وﻫ ــو ﻣ ــﺎ ﺧﻠ ــق اﻫﺗﻣﺎﻣـ ـﺎً أﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـﺎً ﺑﺎﻟ ــدﻳن واﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺔ ﻣﻬ ــد ﻟﻠﻣراﺟﻌ ــﺔ )ﺑﻣﺛﻠﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎ أدت ﻗﺿ ــﻳﺔ

اﻟﺣﺟﺎب ﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻋﻣﻳﻘﺔ وﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌﻳداً ﻋن ﺟدﻝ اﻟﺣﺟﺎب ذاﺗﻪ(.

أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ،ﻓﻘـد أﻛـدت ﺑـدورﻫﺎ أن إﻗﺻـﺎء اﻟـدﻳن ﻋـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ ﻟـﻳس
ﺷــﺄن ﻛــﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﺳــﺗﻠزم ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺑﻌــد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟﻛــوﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻠﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ رﻏــم ﺿوﺿــﺎء أﻓﻛــﺎر

ﻓوﻛوﻳﺎﻣــﺎ ﻋــن ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ واﻧﺗﺻــﺎر اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ .ﻓﻌﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع اﻟــدﻳﻧﻲ اﻏﻳــر أطروﺣﺎﺗــﻪ ﺑﺷــﻛﻝ ﺟــذري ﻣﻧــذ
د ارﺳــﺔ ﺳــﺗﺎرك وﺑﻳﻧﺑرﻳــدج ﻋــن اﻧﺗﺷــﺎر اﻟــدﻳن داﺧــﻝ اﻟوﻻﻳــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻓــﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧــﺎت 45ﺛــم ﺗ ارﺟــﻊ ﺑﻳﺗــر ﺑﻳرﺟــر
أﺑــرز أﻋــﻼم اﻟﺣﻘــﻝ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرﻳن ﻋــن ﺗﻘــدﻳس ﻓﻛـرة أن اﻟــدﻳن ﻓﻛـرة ﺳــﺗزوﻝ واﻋﺗ ارﻓــﻪ ﺑﺧطــﺄ ذﻟــك اﻻﻓﺗ ـراض،46
ﻓﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻷﺧرى ﻛﺎن ﻣؤﺛ ار ﻓﻲ اﻟﺟدﻝ.
اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻫو ﺗزاﻳد دور اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻧظري ،وﺗﺄﺳﻳس ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﺟدﻝ ﻣؤﺧ اًر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ

ﻓﺗﺣــت اﻟﺑــﺎب ﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن ﻣــن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ واﻷﻛــﺎدﻳﻣﻳﻳن اﻟﺑــﺎرزﻳن ﻣــن ﺧﻠﻔﻳــﺎت ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ودﻳﻧﻳــﺔ وﺟﻐراﻓﻳــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ

ﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺣ ـوار رﻓﻳــﻊ ﺣــوﻝ دور اﻟــدﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻌــﺎم واﻟــدﻳﻣﻘراطﻲ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﻳدﻓﻊ ﻧﺣــو ﻣزﻳــد ﻣــن
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ.47
وﻣﺎزﻟﻧﺎ ﺧﺎرج اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻧظري واﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ﻧﺗﺗرس ﺧﻠف اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳـﺔ ..ﻧﻘـف ﻣوﻗـف اﻟﻣﺗﻔـرﺟﻳن ﻣـن

ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻘﻝ اﻟﻌﺎﻟم وﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ ﻋﻠﻰ أرﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﺑرﻳﺎدة ﻣرﺟﻌﻳﺔ ..وذﻟك ﻟﺣﻳن إﺷﻌﺎر آﺧر.
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اﻟدﻳن واﻹﺛﻧﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ



I
ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻔﻛﻛت إﻣﺑراطورﻳﺗﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻧﻣﺳﺎوﻳﺔ ،وﺗﺣوﻟت
ﺑﻘﺎﻳﺎﻫﻣﺎ إﻟﻰ ٍ
دوﻝ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ .وﺑداﻋﻲ ﻫذا اﻟﺗﻔﻛك ظﻬرت أُطروﺣﺔ اﻟرﺋﻳس اﻷﻣﻳرﻛﻲ وودرود

وﺿﻊ ﺗرﺗﻳﺑﺎت
وﻳﻠﺳن ﺑﺷﺄن ّ
ﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة .وﺑﺎﻟطﺑﻊ أﻣﻛن ْ
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛ ّﻝ اﻟﺷﻌوب واﻹﺛﻧﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﺷرق اﻷَوﺳط ،وﺗﺄﺛّرت اﻟﺣﻠوﻝ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ
ٍ
ِ
طﻧﻊ اﻟﺣﻠﻔﺎء اﻟﺣ ﱠﻝ اﻟﻣﻌروف
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة
اﻟدوﻝ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓرﻧﺳﺎ وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ .وﻗد اﺻ َ
ِ
اﻟﻣﻧﺗﺻرة ﺑﺎﻟﺷﻌوب واﻹﺛﻧﻳﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻧﺎﺟﻣﺔً ﻋن ﺳﻘوط
ﺑﺎﻻﻧﺗداب ،أي ﺗوﻛﻳﻝ اﻟدوﻝ
ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣؤﻗﱠ ٍت ﺑﺣﺟﺔ ﺗدرﻳﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﱠﺳﺎت ﻗﺑﻝ إطﻼق ﺳراﺣﻬﺎ
اﻹﻣﺑراطورﻳﺗﻳن؛

إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ .وﻧﺟم ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻣطﺎﻣﺢ ظﻬور ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﻳدة؛ ﻣن ﻣﺛﻝ

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،أي ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺧ ْﻠق دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم )ﻓﻠﺳطﻳن
واﻷردن وﺳورﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎن( ٕ -واﺑراز ﺛﻼث ﻣﻠﻔّ ٍ
اﻟﻣﻠف اﻷرﻣﻧﻲ،
ﺎت ﺑﺎﻧﺗظﺎر ﺣﻠﱢﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد:
ّ
ّ
اﻟﻣﻠف اﻟﻳﻬودي.
اﻟﻣﻠف اﻟﻛردي ،و ّ
و ّ

أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻛﺑر ﺗﻣﺛﻠّت ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﺳﻳﺔ ﺑﺷﻌوﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ،وﻣﻧﺎطق
ﺑﻳد ّ
ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﻛﺛﻳرة ﻓﻲ آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺷرق أوروﺑﺎ واﻟﺑﻠطﻳق واﻟﻘوﻗﺎز .ﻓﻘد زاﻟت اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ

ﻟﻛن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻛﺑﻳرة ﻟم ﺗﺗﻔ ّﻛك ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻳﻼء
اﻟروﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺣرب ﻋﺎم 1917مّ .
اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ اﻟﻠﻳﻧﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﱠدرات اﻹﻣﺑ ارطورﻳﺔ اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ ،وﺣﻔﺎظﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ
ًّ
ُﻣﻣﻳﺎً ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﻌﻧف ﺗﺣت اﺳم اﻻﺗّﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ؛ ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻬﺎ وﺟدت ﺣﻼ أ َ

 رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ اﺠﻤﻟﻠﺔ.
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اﻟﻘوﻣﻳﺔ .وﺑذﻟك ﺑﻘﻳت ﻋﺷرات اﻟﻘوﻣﻳﺎت واﻹﺛﻧﻳﺎت ﺗﺣت اﻟﺳﻳطرة اﻟروﺳﻳﺔ ﻣﺣروﻣﺔً ﻣن

ظري واﻟﻌﻣﻠﻲ.
اﻟﻧ َ
ّ
ﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر َ
اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔُ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔُ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟروﺳﻲ  /اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ،ﺑﻝ زادﺗْﻪ ﻗوةً واﻣﺗداداً،
وﻟم ﺗؤﺛر
ُ
ﺿد ﻫﺗﻠر واﻟﻧﺎزﻳﺔ واﻟﻔﺎﺷﻳﺔ اﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ
ﻷن روﺳﻳﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺿﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔت ّ
واﻟﺻﻌود اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻲ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﺑﻳن  1943و1945م ﻋﻘد اﻟﺣﻠﻔﺎء

ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﺎﻟَم ،ﻓﺳﻳطر اﻟروس ﻋﻠﻰ ﻧﺻف اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ،
ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات أﻋﺎدوا ﻓﻳﻬﺎ
َ
اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردةُ ﺑﻌد اﻟﻌﺎم 1947م ظﻬر
واﻷﻣﻳرﻛﻳون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻف اﻵﺧر .وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺷﺑت
ُ

أﻣﺎ اﻷطﻠﺳﻲ ﻓﻳﺗﻛون ﻣن دوﻝ -أوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب-
ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﺣﻠﻔﺎ اﻷطﻠﺳﻲ ووارﺳوّ .
أﻣﺎ ﺣﻠف وارﺳو ﻓَﺄَ ﱠﻣ َن
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ْ
ﻟﻛن داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي ﺗﺗزﻋﻣﻪ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة .و ّ
ٍ
ﻟﻠروس إطﺎ اًر ٍ
ﻟﻛن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣوﺳﻛو ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌوب واﻷﻗﺎﻟﻳم اﻟﻣوروﺛﺔ
ﻟدوﻝ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ْ
ﻣن اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ اﻟروﺳﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟروس ﺟزًءا أﺻﻳﻼً ﻣن دوﻟﺗﻬم.
II
ﱠ
اﻧﺻب اﻟﺻراعُ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة )1990-1950م( ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﱠﻳن رﺋﻳﺳﱠﻳﻳن ﺗﺳﻠّﻣت

ﱠ
اﻵﺧر .ﻗﺎد اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ
أﺣد ُﻫﻣﺎ ،وﺗﺳﻠّم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ
ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدةُ َ
اﻟﻣﻠف َ
اﻟو ُ
ﱠ
اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ آﺳﻳﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ .وﻗﺎدت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﱠ
وﺣق
ﻣﻠف
ﱡ
ﻣﻠف اﻟﺣرﻳﺔ ّ

ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ﻟﻺﺛﻧﻳﺎت واﻟﻘوﻣﻳﺎت .وﺣﻘّق اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن
ٍ
ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﻓظﻬرت ﻋﺷرات اﻟدوﻝ
اﻟﻌﺷرﻳن
ٍ
دﻋﺎﻳﺔ ﺿد
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرﺗﻳن اﻟﻘدﻳﻣﺗﻳن واﻧﺿﻣت ﻟﻸُﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﺷ ّﻛﻠت ﺟﺑﻬﺔ
ظم ﻟم ﻳﻛن ﻣﻣﻛﻧﺎً إﻻّ ﻋﻠﻰ
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ .ﺑﻳد أن اﻟﺗﻼﻗﻲ ﺑﻳن اﻟﻘوﺗﻳن اﻷﻋ َ
ﻣﺷروﻋﻳن اﺛﻧﻳن :اﻟﺗﺧﻠﱡص ﻣن اﻟﺳﻳطرة اﻟﺑﻳﺿﺎء ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﺳوداء )ﺟﻧوب إﻓرﻳﻘﻳﺎ
ورودﻳﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص(ٕ ،واﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻳﻬودﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن .ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﻳﻘﻳﺎ
ورودﻳﺳﻳﺎ ﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﻠﺗﺣﺎﻟُف اﻟﻐرﺑﻲ اﻟداﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﺑﺷر ،واﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ ،أن ﻳظ ﱠﻝ
ٍ
،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺻﻌود ﻧﻔوذ اﻷﻗﻠﻳﺔ اﻟﺳوداء ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت
داﻋﻣﺎً ﻟﻠﺳﻳطرة اﻷﻗﻠوﻳﺔ اﻟﺑﻳﺿﺎء
ظم ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد دوﻟﺔ ﻟﻠﻳﻬود ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻣﺗﺣدة .وﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ،اﺗﻔﻘت اﻟﻘوﺗﺎن اﻷﻋ َ
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ﺗﺳﺑﺑت ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ اﻟﻧﺎزّﻳﺔ .وﺑذﻟك ﺣدث أﻣران :ﺻﺎر
ﻓﻠﺳطﻳن ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟﺗﻲ
ْ
ﱠ
وﺗﻬﺟر ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ.
ﻣﺳﺗﺣﻳﻼً إﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
وﺣدث أﻣر ﺛﺎﻟث ﺧﻼﻝ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة أﻳﺿﺎً :ﺗﺟﻣدت ﱡ
ﻛﻝ اﻟﺻراﻋﺎت داﺧﻝ اﻟﻘﺎرة
ٌ
اﻷوروﺑﻳﺔ )وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻘوﻗﺎز وﺷرق أوروﺑﺎ( ﻟﻠﺧوف ﻣن اﻻﺷﺗﺑﺎك اﻟﻧووي،

وﻟﻺﺻرار اﻟروﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺣدود اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﻏم ﻛ ّﻝ ﺷﻲء.
ٍ
دوﻳﻠﺔ ﱢ
ﻟﻛﻝ إﺛﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن
أن اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻣﻘﺗﻧﻌﻳن ﺑﺈﻣﻛﺎن إﻳﺟﺎد
ُ
وﻳﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ّ
اﻟﻣﺿطرب وﺟوارﻩ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر .وﻫﻛذا ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن ﻣﻔﺎﻋﻳﻝ «اﻟﺗو ُازن» اﻟﺟدﻳد
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻗطﺑﻳن ﻓرض اﺳﺗﻘرار ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ٕوان ﻳﻛن ﻣؤﻗﱠﺗﺎً ،واﺳﺗﻣرار
اﻻﺿطراب اﻟﻣﻧﺿﺑط ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻲ آﺳﻳﺎ ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ .ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻔﻛرﺗﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﺗﻳن ﻋﻠﻰ ﻗﻳد

اﻟﺣﻳﺎة :ﻓﻛرة ﺣق ﻛ ّﻝ ﻗوﻣﻳﺔ أو إﺛﻧﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣن طرﻳق ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر،
وﺣق
ّ
ٍ
وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ واﻟﺣرﻳﺔ.
اﻟﺑﺷر أﻓارداً
III
ﻛﺎﻧت أواﺳطُ اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺣ ﱠد
اﻟﻔﺎﺻﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻧﺟﺎﺣﺎً
َ
ﺑﻛﻝ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﺳﻳﺔ
وﻓَ َﺷﻼً .ﻓﺣﺗﻰ ذﻟك اﻟﺣﻳن اﺳﺗطﺎع اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ّ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،وأﺿﺎف إﻟﻳﻬﺎ دوﻻً ﻛﺛﻳرةً ﺗﺎﺑﻌﺔً ﻓﻲ ﺷرق أوروﺑﺎ واﻟﺑﻠطﻳق واﻟﻘوﻗﺎز .وأﻣﻛن َﺟ ْﻣﻊُ

اﻟﺟزء اﻷوﺳط ﻣن اﻟﺑﻠﻘﺎن ﺗﺣت إﻣرة ﺻرﺑﻳﺎ اﻟ ُﺳﻼﻓﻳﺔ ﻣن ﺿﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻳوﻏوﺳﻼﻓﻲ.
وﺣدث اﻟ َﺧﻠَ ُﻝ ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدة ﻋواﻣﻝ :ﻓﺷﻝ اﻟروس ﻓﻲ إدارة اﻹﻣﺑارطورﻳﺔ
واﻟﺣﻠف ،وازدﻫﺎر ﻓﻛرة اﻟﺣرﻳﺔ ﺑﺳب ﻧﺟﺎح ﺗﺟرﺑﺔ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺗﺣت اﻟﻣظﻠﺔ

اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ،ودﺧوﻝ اﻟدﻳن ﻋﺎﻣﻼً ﺟدﻳﺎً إﺿﺎﻓﺔً ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﻳﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ ،وﺻﻌود اﻟﻳﻣﻳن اﻟﺟدﻳد

ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣؤﻣن ﺑﺈﻣﻛﺎن َد ْﺣر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ﻣن ﻋدة طُ ُرق :اﻟﺗﺣرﻳض
وﻧﺻرة اﻟﻘوﻣﻳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠروسٕ ،وادﺧﺎﻝ اﻟدﻳن ﻋﻧﺻ اًر ﻓﻲ اﻟﺻراع،
ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣرﻳﺔُ ،
وﻓرض ِﺳﻳﺎق ﺗَ َﺳﻠﱡﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﻓﻳﺎت.
وﺑدأت ﺗﻠك اﻟﺧطوات ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻋﺎم 1980/1979م .ﻓﻔﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺻﻝ وﺻﻝ إﻟﻰ

ﺷﻌﺎر اﻹﻳﻣﺎن واﻟﺣرﻳﺔ،
ﻛرﺳﻲ اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ ﻳوﺣﻧﺎ ﺑوﻟس اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو ﻣن أﺻﻝ ﺑوﻟﻧدي ﻓرﻓﻊ
َ
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وﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك اﻧدﻟﻌت اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﻐداﻧﺳك ﺑﺑوﻟﻧدا

ﻛرﺳﻲ اﻟرﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺗﻲ دﻋﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌﺎرﻳن .وﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎم أﻳﺿﺎً وﺻﻝ إﻟﻰ
ّ
ﺑﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة روﻧﺎﻟد رﻳﻐﺎن اﻟﻳﻣﻳﻧﻲ اﻟﺟدﻳد ،اﻟذي رﻓﻊ أﻳﺿﺎً وﺑﺎﺳم اﻹﻧﺟﻳﻠﻳﻳن اﻟﺟدد

اﻟﻣﺿ ﱠﻲ ﻓﻲ
واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﻳن اﻟﺟدد ﺷﻌﺎر اﻹﻳﻣﺎن واﻟﺣرﻳﺔ  ،وﻓرض «ﺣرب اﻟﻧﺟوم» ،ﻣﻌﻠﻧﺎً ُ
اﻟروس ﺣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺷر )=اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ( .وأﺧطﺄ
ُ
اﻟﺻراع إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ﻣﻊ إﻣﺑ ارطورﻳﺔ ّ

ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات ﻓﺗدﺧﻠوا ﻋﺳﻛرﻳﺎً ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ُﻟﻧﺻرة اﻻﻧﻘﻼﺑﻳﻳن اﻟﺷﻳوﻋﻳﻳن ﻫﻧﺎك.
ﻓرﱠد اﻷﻣﻳرﻛﻳون ﺑﺟﻣﻊ «ﻣﺟﺎﻫدﻳن» ﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣن ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟَم ﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﺳوﻓﻳﺎت

اﻟﻛﻔَرة ٕواﺧراﺟﻬم ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ .وﻫﻛذا ﻓﻲ أواﺳط اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن
ﻛﺎﻧت ﺛﻼﺛﺔ دﻳﺎﻧﺎت ﻛﺑرى ﺗﺧوض ﺣرﺑﺎَ ً◌ ﺿد اﻟﺳوﻓﻳﺎت :اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﻣﺗﺣوﻟون

ﺷﺑﺎﺑﻬُم ﻟﻠﻘﺗﺎﻝ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻗﻳﺎدة اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة،
ﻋن اﻟروس ،واﻟذي ﻣﺿﻰ
ُ
ُﺳ َس اﻟﺳﻳطرة اﻟروﺳﻳﺔ ﺑﺷرق
واﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﺑﺎ واﻟذﻳن ﺗﻣردوا ﺑﺑوﻟﻧدا وزﻋزﻋوا أ ُ

أوروﺑﺎ .واﻹﻧﺟﻳﻠﻳون اﻟﺟدد اﻟذﻳن ﺳﻳطروا ﻓﻲ إدارة رﻳﻐﺎن ﺑﺎﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﺧوض ﺳﺑﺎق
اﻟﺗﺳﻠﱡﺢ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺻرة اﻟﺗﻣردات ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﻓﻳت وﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻧﻔوذﻫم ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻣﻛﺎن .ﻓﻲ

اﻟﻌﺎم 1986م ،وﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻐﻼﺳﻧوﺳت ،ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻏورﺑﺎﺗﺷوف ﻓﻲ
ٍ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﻳوﻋﻲ ،ﻣﺎت اﻟﻣﺎرﻳﺷﺎﻝ ﺗﻳﺗو زﻋﻳم ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ ،ﻓﺳﺎرع اﻟﺻرب

ﺳرع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔ ﱡﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻳوﻏوﺳﻼﻓﻲ إﻟﻰ
ﻟﻼﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ وﺣدﻫم ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ،ﻣﻣﺎ ﱠ

ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻷوﻟﻳﺔ.

IV
وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﺗﻔ ﱠﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﺗﺣت وﻗﻊ
اﻟﺿﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ .وﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ذﻟك

دث ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
َﺣ َ
ﺳت ﻗوﻣﻳﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻛﺎﻧت ﺟﻣﻬورﻳﺎت ذات ﺣﻛم ذاﺗﻲ
 -1اﺳﺗﻘﻠت ّ
ﺿﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ،وﻫﻲ أﺟزاء ﻣن اﻹﻣﺑ ارطورﻳﺔ اﻟﻘﻳﺻرﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ.
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ٕواﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋودة آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠظﻬور ﻓﻲ ﺷﻛﻝ دوﻝ ﻗوﻣﻳﺔ،ظﻬرت ﺷرق

أوروﺑﺎ واﻟﻘوﻗﺎز واﻟﺑﻠطﻳق .واﻟدو ُﻝ ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﺧﻠﻳط ﻣن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ،
وﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔوز ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺟورﺟﻳﺎ وأوﻛراﻧﻳﺎ وروﺳﻳﺎ اﻟﺑﻳﺿﺎء ،ودوﻳﻼت

اﻟﺑﻠطﻳق اﻟﺛﻼث.
-3

-4

ﺗﻔﻛك ﺣﻠف وارﺳو ﻋﻠﻰ وْﻗﻊ اﻧﻔﺻﺎﻝ ﺑوﻟﻧدا ﺛم ﺑﻘﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻳﻪ.
وﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎت ﻧﺷﺑت اﻟﺣروب ﺑﻳن اﻟﺻرب ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﻘوﻣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت

داﺧﻠﺔً َ◌ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻳوﻏوﺳﻼﻓﻲ .وﻟم ﻳﺻﺎرع اﻟﺻرب ﻛﻣﺎ ﺻﺎرﻋوا ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺑوﺳﻧﺔ
ات
واﻟﻬرﺳك ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻛوﺳوﻓﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ .وﻟذا ﺣدﺛت ﻣذاﺑﺢ ذﻫب ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ ﻋﺷر ُ

اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻣﻼﻳﻳن ،وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟم ﻳﺑﻘﻰ أﺣد داﺧﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻳوﻏوﺳﻼﻓﻲ
اﻷُﻟوف ،وﺗﻬﺟر
ُ
ﻏﻳر ﺻرﺑﻳﺎ؛ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘوﻣﻳﺎت اﻟﻘرﻳﺑﺔ ﻣن اﻟﺻرب ﻣﺛﻝ اﻟﺟﺑﻝ اﻷﺳود.
دوﻟﻲ ﺟدﻳد .ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟم ﺗﺗﺧ ّﻝ ﻋن ﺣﻠف
ﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن ﻗﻳﺎم ﻧظﺎٍم ٍ
وأﻋﻠﻧت اﻟو ُ
اﻷطﻠﺳﻲ .ﺛم إﻧﻬﺎ اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ إﺣﻼﻝ ﺳﻳطرﺗﻬﺎ ﻣﺣ ﱠﻝ اﻟﺳﻳطرة اﻟروﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن

وﺷرق أوروﺑﺎ واﻟﺑﻠطﻳق .وذﻟك ﺧﻼﻝ ﺳﻧوات اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺣﻠّت ﺑروﺳﻳﺎ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ
ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﺑ ِزﻣﺎم اﻟﻧظﺎم ﺑداﺧﻠﻬﺎ إﻻّ ﺑﻌد اﻟﻌﺎم 1998م.

ت اﻧﻬﻳﺎر اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﺳﻳﺔ
ﻣﺗﺄﺧرةً ﺳﺑﻌﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻋن
ّ
أن ﻫذﻩ اﻟظواﻫر َﻋَﻧ ْ
واﻟواﻗﻊ ّ
اﻹﻣﺑراطورﻳﺗﻳن اﻷُﺧرﻳﻳن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻧﻣﺳﺎوﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻋﻧت أﻳﺿﺎً زواﻝ أﻛﺛر ﻣﻛﺎﺳب

اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗْﻬﺎ روﺳﻳﺎ ﺑﺗﺿﺣﻳﺎت ﻛﺑﻳرة.
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛ ٍ
ﺎﻧﻳﺔ ظﻬور اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﻘدﻳﻣﻳن ﻣن ﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ :اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻘوﻣﻲ
اﻟﻣﻠف اﻟﺑوﻟﻧدي )= ﻗوﻣﻳﺔ+
ﻣﻠف ﻣﺛﻝ
ّ
واﻹﺛﻧﻲ ،واﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟدﻳﻧﻲ .وﻗد اﻟﺗﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻓﻲ ّ
ٍ
ﻣﻠﻔﺎت أُﺧرى ﺻراﻋﻳﺔ؛ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻧﺎﻓُس ﺑﻳن اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت
ﻛﺎﺛوﻟﻳك( ،واﻓﺗرﻗﺎ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺟدﻳدة وﻫوﻳﺗﻬﺎ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،وﻣﺛﻝ ﺗﻘدم اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ
اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻓﻲ أﻣﻳرﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ،وﺗﻘدم اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷرﺛوذﻛس ﻓﻲ ﺷرق أوروﺑﺎ
اﻟﻣﻬﺎﺟرة،
واﻟﺑﻠﻘﺎن ،وﺗﻘدم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟوﺳطﻰ ﻣن طرﻳق اﻟﺟﺎﻟﻳﺎت ُ
وﺗﺻﺎﻋد اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ ﺿد اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.
ُ
وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻳن 2007و2008م ﺗﻘدﻣت ﻋدةُ ظواﻫر:
5

 (1اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺑﻠور اﻟﻘوﻣﻲ/اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻘﺎن واﻟﻘوﻗﺎز ﻣن طرﻳق  :ظﻬور دوﻟﺔ
ﺗﻌرض اﻟروس ﻟﺟورﺟﻳﺎ
اﻟﺑوﺳﻧﺔ/اﻟﻬرﺳك اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ  (2 -اﺳﺗﻘﻼﻝ ﻛوﺳوﻓﺎ  (3 -وأﺧﻳ اًر ﱡ
ﺑﺣﺟﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ إﺛﻧﻳﺗﻲ اﻷﺑﺧﺎز واﻷوﺳﻳت اﻟﺻﻐﻳرﺗﻳن ،وﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟورﺟﻳﻳن واﻷوﻛراﻧﻳن ﻣن
اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ ،وﻣﻧﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﻧﺻب ﺻوراﻳﺦ ﻓﻲ ﺑوﻟﻧدا
وﺗﺷﻳﺧﻳﺎ.
إن اﻟظﺎﻫرة اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟظﺎﻫرة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺑروز اﻟظﺎﻫرة
اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ّ
و ُ
اﻹﺛﻧﻳﺔ أﻛﺛر .ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗظﻬر ﺣﻳوﻳﺔٌ دﻳﻧﻳﺔٌ ﻗوﻳﺔٌ ﺿﻣن اﻹﺳﻼم واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ﺧﺎرج
أوروﺑﺎ .وﺗﺗراوح اﻟﻬﻧدوﺳﻳﺔ واﻟﺑوذﻳﺔ ﺑﻳن اﻷﻣرﻳن.
وﻳﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻻﺿطراب ،ﻫﻝ ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼط اﻟذي
أﺣدﺛﺗْﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ؟ أم ﺑﺳﺑب اﻧﻬﻳﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ؟ أم ﺑﺳﺑب ﺛو ارن اﻷدﻳﺎن وﻣﻧﻬﺎ
ٍ
آﺧرٕ .واﻧﻣﺎ
ﺗﻘدﻳم
ب
اﻷﺳﺑﺎب ﻛﻠﱠﻬﺎ ظﺎﻫرة،
أن ﻫذﻩ
ﻋﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ َ
اﻹﺳﻼم؟ واﻟواﻗﻊ ّ
وﻳﺻﻌ ُ
َ
ُ
ُ
أن اﻟﻘوﻣﻳﺎت واﻹﺛﻧﻳﺎت ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﺗُﺻﺑﺢ
ﺣﺳ ُن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﻘدﻳم ﺛﻼث ﻣﻼﺣظﺎتّ :
ﻳ ُ
أن اﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲ )ﺑﻳن
ﻣﺷﻛﻠﺔً اﻵن ﻟوﻻ ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ،وﺳﻘوط ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ .و ّ
اﻟروس واﻷﻣﻳرﻛﻳﻳن( ﻫو اﻟذي ﺷ ﱠﺟﻊ اﻹﺛﻧﻳﺎت واﻟﻘوﻣﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺛََوران وأَﻳﻘظ آﻣﺎﻟﻬﺎ.
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺿﺑط اﻟﺛوران اﻹﺛﻧﻲ واﻟدﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﺗﻘوﻳﺔ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔٕ ،واﻟﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،أو ﻳﺗﺷرذم اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﺣو
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻳﺎت.
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)ﻣرﺟﻌﻳﺎت واﻋدة  ..ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣرأوﻏﺔ(

ﻳﺎﺳر ﻗﻧﺻوﻩ



إن اﻟﺷرﻋﻳﺔ  Legitimacyأﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺧزان ﻳﺣﺎﻓظ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛﻳم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳن ﻓﻳﻪ،

ﻓﺈذا أﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻋﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺟب ،ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم ﻟﻳس أﻣﺎﻣﺔ ﺳوى اﻟﻔﺷﻝ أو

اﻟﺳﻘوط .1وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﺑﻳر «اﻟﻣﺟﺎزى» اﻟﺳﺎﺑق ﻳﻣﻛن طرح ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ :ﻫﻝ ﻫﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ أم
إﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ  Legitimized؟

 -1اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻐﺎﻣض

ﺛﻣﺔ ﺗداﺧﻝ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺟﺎﻣﻊ وﺷﺎﻣﻝ أو اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﻛﻝ
ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻰٕ .واذا ﻗﺑﻠت ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺑدأ ﻣﻘوﻟﺔ أن اﻟﺷرﻋﻳﺔ
ﺑﺈﻳﺟﺎز «ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺣق» ،ﻓﺈن اﻟﺗداﺧﻝ اﻟﻣﻔﺗرض ﻳرﺗﺑط ﺑﻌدة ﻣﺳﺎﺋﻝ ,ﻗد ﺗﻣﺛﻝ ﻛﻝ واﺣدة
ﻣﻧﻬﺎ ﺻورة اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ ) :أ( أرﺗﺑﺎط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم )اﻟﺣﻛوﻣﺔ( ﺑﺳﻠطﺎت ﺗﺧوﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻋﻳﺔ) .ب(

ﻣدى ﻗﺑوﻝ اﻟﻧﺎس اﻟﻼزم ﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ) .ﺟـ( اﻟﺣﻳﺛﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ) .د(

ﺿرورة اﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ أوﺿﺎع ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔٕ .واذا ﺳﻠﻣت ﺑﻬذا اﻟﺗداﺧﻝ ﻳواﺟﻬك
اﻟﻐﻣوض اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ ﺳؤاﻝ ﻳﺗوﺟب طرﺣﺔ  :ﻫﻝ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻛﻝ اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ

دﻳﻣﻘراطﻳﺔ؟ وأذا ﻛﺎﻧت اﻟﺻورة اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻘﺑوﻝ اﻟﺷﻌﺑﻰ ﺑوﺻﻔﺔ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ,ﻓﺈن

اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗؤﻛد ﺗﻣﺗﻊ ﻧظم ﻏﻳر دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺗﻣ اررﻳﺗﻬﺎ .ﻏﻳر أن اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﻣن

ارﺗﺑﺎط اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟراﺋﻰ ﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻌﺎﻳﻳر أداء اﻟﻧظﺎم
اﻟﺳﻳﺎﺳﻰ ﻋﺑر ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس اﻟذﻳن ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻳﻬم ﻣﺳﺗوى

«اﻟﺛﻘﺔ» ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻧظﺎم ﻣﻌﻳن.

 -ﻳﺟب اﻟﺗﻣﻳز ﺑﻳن ﺻورﺗﻳن ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ  -1 :اﻟﺻورة اﻟوﺿﻌﻳﺔ  -2 ,positiveاﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ

 .normativeوﺗﻌﺗﻣد اﻟﺻورة اﻟوﺿﻌﻳﺔ )اﻟواﻗﻌﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻳﺣدد

ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ,وﻳﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻘﺑوﻝ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻧﺎس اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ طﺎﻋﺗﻬﺎ ,أي أن اﻟﻘﺑوﻝ واﻟطﺎﻋﺔ ﻳﻣﺛﻼن اﻟﺷرﻋﻳﺔ.

وﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻫﻰ اﻻﻛﺛر ﺷﻳوﻋﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ,ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ وﺟود اﻟﻘﺑوﻝ واﻟطﺎﻋﺔ
 أكاديمي وباحث من مصر .
1

ﻛدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظم ﻏﻳر دﻳﻣﻘراطﻳﺔ! وﺗﻣﺛﻝ اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن اﻟوﺟﻪ اﻻﺧﻼﻗﻰ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺣق «وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻝ

اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﻳﺎرﻳﺔ أن أﺳﺎس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻫو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﻋﻰ

ﺑﺄﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻓﺈن ﺛﻣﺔ ﺿرورة ﻻﻋﺗراف
اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ﺑﻬذا اﻟﺣق.

اﻟﻠﻳﺑرﻟﻰ أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺑوﻝ
ٕا
 -ﺗؤﻛد اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ –

اﻟﻌﻘﻼﻧﻰ )اﻟرﺷﻳد( ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ,وﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻔر ﻣن ارﺗﺑﺎط اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑوﻝ,

اﻟﻠﻳﺑرﻟﻰ
وﻣن ﺛم ارﺗﺑﺎط اﻟﺳﻠطﺔ وأﺳﺗﻣﻣ اررﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ .ﻏﻳر أن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ – ٕا
ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻳس وﺣدة اﻻﻣر اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺎ أو ﻧظﺎم ﻣﻌﻳن ,وﻫذا ﻣﺎ
ﻳوﺿﺣﻪ «ﻣﺎﻛس ﻓﻳﺑر» ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣدد ارﺗﺑﺎط اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﺳس ﺗﻣﻛن

اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ادﻋﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ أو اﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطوﻳﺔ ,وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﺗﻳﺢ
ﻷﻓراد اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻟﺷﻌب إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ ,وﻫذﻩ اﻷﺳس ﻛﺎﻷﺗﻲ :

 -1اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎرزﻣﻳﺔ )اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة(  charismatic authorityﺗﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ
ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻣن اﻟوﻻء ﻟﻠﻘداﺳﺔ واﻟﺑطوﻟﺔ واﻟﻔرد ﺑوﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﺎ ﻧﻣوذﺟﻳﺎ ﻣﺗﻣﻳ از ,وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﻣوذج

اﻻﺧﻼﻗﻰ اﻟذي أوﺣﻰ ﺑﻪ أو أﻗﺎﻣﻪ.

 -2اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ  traditional authorityوﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﻳﺔ اﻻﻳﻣﺎن اﻟراﺳﺦ ﺑﻘدﺳﻳﺔ

اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدمٕ ,واطﺎﻋﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة اﻟذﻳن ﻳﺳﺗﻣدون ﺳﻠطﺎﺗﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد,
ﻧﺗﺷﺎر.
وﻫﻰ اﻷﻛﺛر ذﻳوﻋﺎ وا ا

 -3اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  legal authorityوﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻣﺎن
ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺳﺑﻳﻝ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ ,ﻓﺎﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﻳﺔ واﻟﻘواﻧﻳن وﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺳؤﻟﻳن ﻣﻠزﻣﺔ

ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ,ﻓﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﺑطرﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﻌﺗﺑرة اﻟﻧﺎس ﺷرﻋﻳﺎ 2وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ,ﻳﺣب
ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻣﺎ ﻫو ﻣﺷروع أوﻗﺎﻧوﻧﻰ  ,legalityﻓﻘد ﻳﻛون اﻟﻔﻌﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ

ﺑدون ﺷرﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون «اﻟﻼاﺧﻼﻗﻰ» ،ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﺑﺎﺣﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ دون

ﺷرﻋﻳﺔ ,وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗد ﻳﻛون اﻟﺳﻠوك أو اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺷرﻋﻳﺎ دون أن ﻳﻛون ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ,اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ

ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﺑد أو ﺗﻐﻳﻳرﻩ ﻻ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون )ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺛورة(.

 -ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,ﺗﺑدو اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺛﺎر اﺧﺗﻼف ﻣﻊ

ادراك واع ﻟوﺟود ﻗﺳﻣﺎت أو ﺳﻣﺎت دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﻧظرﻳن,
2

إﻧﻬﺎ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻣدﻳﻧﺔ ) :ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ,ﺣرﻳﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ,ﺣرﻳﺔ اﻟﻧﻘد... ,إﻟﺦ( إﻧﻬﺎ اﻟﺣرﻳﺎت

اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﻘﻳﺎدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.

وﺗﻣﺛﻝ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐرﺑﻰ وﺣﻬﺔ اﺟراﺋﻳﺔ ٕ ,proceduralyواﻧﻬﺎ

اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧزﻳﻬﺔ ,واﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻛري اﻟﺣر,

وﺣرﻳﺔ اﻷﺣزابٕ 3واذا ﻛﺎن ﻓﻬم اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻳﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟوﺟﻪ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ ﺻﺎﺣب اﻻﻓﺿﻠﻳﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺣددة ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻠك اﻹﺟراءات,
واﻟﺗﻲ ﻳطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ,ﻓﻳﻘﺑﻠﻪ اﻟﻧﺎس وﻳطﻳﻌوﻧﻪ ,ﻟﻛن اﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻧظﺎم,

«ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻷن اﻟﻧﺎس ﻳطﻳﻌون أواﻣر ﻧظﺎم ﻳﺧﺷوﻧﻪ ,ﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﻳﻘﺑﻠوﻧﻪ
ﺑوﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﺳﻠطﺔ ﺷرﻋﻳﺔ ,ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻗوة ﻳﺗم اﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ» .4وﻳوﺟز «روﺑرت
داﻝ»  R. DAHLاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻳﻘوﻝ« :ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﺷﺢ ﻧﻔوذ اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺛوب

اﻟﺷرﻋﻳﺔ ,ﻓﻬذﻩ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺷﺎر إﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ,ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻲ ﻧوع ﺧﺎص ﻣن أﻧواع اﻟﻧﻔوذ:
اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺷروع» .5وﻣن زأوﻳﺔ أﺧرى ,ﻳؤﻛد «ﻟﻳوﻛس» " : "LUKESإن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ

«داﻟﺔ اﻟﻘﺑوﻝ» « a function of consentﻳﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ,ﻛﻣﺎ

اح ﺷﻐﻠت دراﺳﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ» 6وﻫﻛذا ﺗؤﻛد
ﺗﻔﻬم ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ,وﻋن ﻧو ٍ

اﻟﺳﻠطﺔ ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ إﻣﺎ  :ﺑﺎﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﻳدي ,أو ﺑوﺻﻔﻬﺎ داﻟﺔ اﻟﻘﺑوﻝ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ.

 -ﻋﺑر اﻟﺛﺎﻟوث اﻟﻣﺗﻼزم :اﻟﺷرﻋﻳﺔ ,واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,واﻟﺳﻠطﺔ ﻧدﺧﻝ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻐﻣوض اﻟﻣﺳﻳطرة

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم :اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ .وﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺣﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻐﻣوض
ﻛﺎﻻﺗﻰ –1 :اﻟﺻورة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ

ﺗﻌددﻳﺔ ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻗد ﺗﺛرى ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻﺗﺿﻊ إطﺎ ار ﻣﺣددا ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ﺧﺎرج ﻓﻛرة

اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﺷﻌﺑﻰ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗم أﺧﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛم اﻷﺻوات اﻟذي ﻻ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻝ اﻻﻏﻠﺑﻳﺔ –
أﻧﻣوذج اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ –  -2ﺗﺗطﻠب اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,ﻏﻳر أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ «اﻟﻧﺧب» اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗﺟﻌﻝ

ﻣن اﻷﻣر ﻣطﻠﺑﺎ ﻋﺳﻳ ار -3 .ﻗد ﻳﺣدث ﺗداﺧﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ داﻟﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ

اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ واﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺷرﻋﻳﺔ ﻧﻔوذ اﻟﻘﺎﺋد أو اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺷروع ﻧﻣوذج ﻫﺗﻠر ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ –
إذا ﻗد ﻳﻧﺗﺧب اﻟﻘﺎﺋد ﺑطرﻳﻘﺗﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻳﻛﺗﺳب ﺷرﻋﻳﺗﺔ ﻣن ﺳﻠطﺗﺔ اﻟﻣطﺎﻋﺔ

ﻟﺷﺧﺻﻳﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﻳزة.
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 -ﻳوﺿﺢ «داﻝ»  :إﻧﺔ ﺣﺗﻰ داﺧﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎً ,ﻓﺎﻟﻧظم

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺟدا ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﻠطﺔ ,ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻋﻳﺔ ,وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
اﻟﻣﺛﺎﻝ  :ﻧﺟد أن اﻟﺷرﻛﺎت وﻫﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺑﻌض اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ

«ﻫﻳرارﻛﻳﺔ» ،وﻟﻳس وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ,ﻓﺈن اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣواطﻧﻳن

اﻟذﻳن ﻳﻌﺗرﻓون ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ ﻧﺟدﻫم ﻳﻌﺗرﻓون

ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ أﻳﺿﺎ ﻟﻬذﻩ اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻬﻳرارﻛﻳﺔ ,وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻛﻝ اﻟﺗرﺗﻳب ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺻورة -

إﻗطﺎﻋﺎ ,ﻣﻠﻛﻳﺔ أوﻟﻳﺟﺎرﻛﻳﺔ )ﺣﻛم اﻟﻘﻠﺔ( أرﺳﺗﻘراطﻳﺔ ﻣوروﺛﺔ ,ﺑﻠوﺗوﻗراطﻳﺔ )ﺣﻛم اﻷﺛرﻳﺎء(,

ﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ,دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻗد اﻛﺗﺳب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ وزﻣﺎن ﻣﺎ ﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ إﻟﻰ

درﺟﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻧﺎس ﻳﺿﺣون ﺑﺣﻳﺎﺗﻬم ﻣن أﺟﻝ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ .7وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺑدو ﻓﻳﻪ

اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﻪ اﻟواﻗﻌﻳﺔ إﻻ أن اﻟوﺟﻬﻪ اﻻﺻطﻼﺣﻳﺔ – اﻟﻧظرﻳﺔ
ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻏﻣوض ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إﺿﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﺗﻰ ﻟزم اﻷﻣر -1 :إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺻدر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻳوم ﻳﺗم
ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﺑﺎدئ

أداء أو ﻋﻣﻼ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑوﺻﻔﻪ
ً
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,وﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻹرادة اﻟﺷﻌب ,ﺣﻳث ﻳﺗطﻠب ﻋﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻛﻠﻳﻔﺎ أو ﺗﻔوﺿﻳﺎ ﺷﻌﺑﻳﺎ

ﺣﻳث ﻳﺗطﻠب ﻋﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻ ان ﻫذا اﻟﺗﻔوﻳض أو اﻟﺗﻛﻠﻳف ﻻ ﻳﺗم وﻓق

ﻣﺑﺎدئ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﺣددة ,إذ ﻳﺧﺗﻠف ﻣن ﻧظﺎم إﻟﻰ آﺧر وﻣﻊ ﻫذا ﻳﻛﺗﺳب ﺷرﻋﻳﺗﺔ-2 .

اﺧﺗﻼف وﺗﻧوع آﻟﻳﺎت اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷرﻋﻳﺔ ,ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ  :ﻳﻌد ﻓﺷﻝ ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑق

ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق وﻋودة ﻣﻌﻳﺎ ار ﻟﺑﺣث اﻟﻧظﺎم اﻟﻼﺣق ﻋن اﻧﺟﺎزات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣدا ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺷرﻋﻳﺔ,
إذا ﻳﻌﻧﻰ ﻫذا ارﺗﺑﺎط اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ ,ﻫﻛذا ﺗﺗﺣوﻝ اﻟﺷرﻋﻳﺔ إﻟﻰ

)ﻛم( اﻷداء أو اﻻﻧﺟﺎزات دون اﻟﻧظر إﻟﻰ )ﻛﻳف( اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ -3 .ﺗﻣﺛﻝ ﺻورة ﺷرﻋﻳﺔ

اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ﺻورة ﺗﺧﺻﻳﺻﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻣﻳﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو

ﻣراد ﻟﻬﺎ ,إذ ﻳﺧرج ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺑوﻝ ﻫؤﻻء ﻏﻳر اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻗﺑوﻟﻬم اﻟﻌﻘﻼﻧﻰ
)اﻟرﺷﻳد( ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ,ﻷﻧﻬم ﻻ ﻳﻣﻠﻛون ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻣن ﻗدرات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ أو ﻓﻛرﻳﺔ ,وﻻ ﻳﺣﺳﻧون

اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن أﻧﻔﺳﻬم ,إﻧﻬم ﻳﻣﺛﻠون ﺻورة اﻟﻣواطن اﻟﻌﺎدى أو )اﻟﺑﺳﻳط(  -4ﻗد ﻳﻘﺑﻝ ﺑﻌض

اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ ظﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺟواﻧب ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺷرﻋﻳﺔ ,وﺟواﻧب أﺧرى,

ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﺔ  -5ﻳرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﻏﻳر أن ﺳﻠوك

اﻟﻧﺧب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗد ﻳﻬدد ﻫذا اﻻﺳﺗﻘرار ﻣﺛﺎﻝ  :ﻧظم ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺟدﻳدة .
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 -2اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
)ﻣن أﺛﻳﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻧﻳف (

ﺗﺻوت ﻋﻠﻰ
إن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺻوﺗك اﻟذي ﻳﻣﻧﺣك ﺣرﻳﺗك ,ﻟﻛﻧك ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻗد ّ
أﺣﻛﻣت اﻟﻠﻌﺑﺔ ﺑوﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟدﻋﺎﺋﻳﺔ وﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ووﻋودﻫﺎ اﻟﻛﺎذﺑﺔ .وﻗد ﺑﻣﺎ,
اﺳﺗﻌﺑﺎدك ,ﻣﺗﻰ ُ
وﺻف «اﻟﻛﺑﻳﺎدﻳﻳس» – اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ – اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻻﺛﻳﻧﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﺣﻣﺎﻗﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ»8
وﻣﻧذ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻰ ﻟﻣﺻطﻠﺢ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ أو دﻳﻣوس  demosﻟذى ﻳﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﺣﻛم اﻟﺷﻌب
)ﻟﻧﻔﺳﻪ وﺑﻧﻔﺳﻪ( أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﺔ ﺣﻛم أى ﺟزء ﻣﻧﻪ ,طﺑﻘﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧﻔوذ ﻣﻌﻳﻧﺔ ,9أﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌب

أو اﻟﻣواطﻧﻳن ﻫم ﻫؤﻻء اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺛﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ,ﻻ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ,

ﻓﺎﻷﺟﺎﻧب أو اﻟﻐرﺑﺎء ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﻳﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,ﻷﻧﻬم ﻟﻳﺳوا ﺑﻣواطﻧﻳن« .ﻓﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻰ ﺗﻧطﻠق ﻣن رؤﻳﺔ طﺑﻘﻳﺔ ,ﻓﺎﻟﻣواطﻧﻳن أو اﻟﻣﻼك ﻟﻬم ﺣق

اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺛﻳﻧﻰ ,ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ طﺑﻘﺔ اﻟﻌﺑﻳد واﻻﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ أﺛﻳﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء,

واﻟذﻳن ﻻ ﻳﻌﻧﻰ ﻗﺑوﻟﻬم أو ﻋدﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻰ أى ﻓﺎرق ﺳوي ﺧروﺟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺷرﻋﻳﺔ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺄواة !

 -وﻣن أﺛﻳﻧﺎ اﻟﻘدﻳﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﻳﻧﻳف اﻟﺣدﻳﺛﺔ أو اﻟﻣوطن اﻷﺻﻠﻰ «ﻟﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو» اﻟذي

اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺻورة اﻟﻣدﻳﻧﺔ – اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أﺛﻳﻧﺎ وﺟﻧﻳف ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ﻟﻳطرح ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ

)اﻟﻣﺑﺎﺷر( .وﻗد ﺟﺎءت ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ﻣﺣﺄوﻟﺔ ﻹﺳﺗﺧﻼص اﻟروح اﻟطﻠﻳﻘﺔ

ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻔﻛرﺗﺔ اﻟﻣﺟردة ﻋن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ "general

" willاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺻورة اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة .وﺗرﺗﺑط اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق

اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ,إﻧﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﺑﺻﻔﺗﺔ إﻧﺳﺎﻧﺎً – ﻻﺣظ إﺧﺗﻼف

اﻟﺻورة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋداً ﻗدﻳﻣﺎً ﻓﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳﺔ – ﻛﻣﺎ أن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﻰ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ,وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ أو

اﻟﺣﻛوﻣﺔ ,إذ ﺗﻣﺛﻝ وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذ إرادة اﻟﺷرﻋﻳﺔ ,إﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﻣﻬﻣﺔ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺑطﺎﻝ إﺟراءات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق – اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ وﺟﻪ « .إذ ﻳﺿﻊ

ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﺎ ﺷﺧﺻﻪ ,وﻛﻝ ﻣﺎ ﻟدﻳﺔ ﻣن ﻗوة ﻗﻳد اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻺرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ,وﻓﻲ ظﻝ

ﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺄور أو اﻟﺗﻌﺄون ,ﻓﺈن ﻛﻝ ﻋﺿو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ )اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( ﻳﻌد ﺟزءاً ﻻ

ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻟﻛﻝ  ...وأﺧﻳ اًر ﻓﺈن ﻛﻝ إﻧﺳﺎن ﻳﻬب ﻧﻔﺳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ,ﻻ ﻳﻬب ﻧﻔﺳﻪ ﻷﺣد ,وﻟﻣﺎ ﻛﺎن
5

ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻻ ﻳﺣﺻﻝ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺣﻘﻪ ,ﻟﻛن ﻣﺎ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺳﺄوى ﻛﻝ ﻣﺎ
ﻳﻔﻘدﻩ ,وﻳزﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻳﻛﺗﺳﺑﻪ ﻣن ﻗوة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻗد ﺣﺻﻠﻪ».11

 وﻓﻲ «ظﻝ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ» ﻻ ﻣﻛﺎن ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ – اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ  ,-إذﻳﺻﺑﺢ ﻛﻝ ﻗﺎﻧون ﻏﻳر ﻣﺻدق ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺷﻌب ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻳس ﺑﺎطﻼً ﻓﺣﺳب ,ﺑﻝ ﻟﻳس

ﺑﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣطﻠق  .وﻳدرك «روﺳو» أن ﺻورة «اﻟﺗﺷﺄور» ﻓﻲ ظﻝ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻳﺳت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎق ﺣوﻝ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ,وذﻟك ﻻﺧﺗﻼﻓﺎت وﻓروق اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ,وﻗد ﻳﺻﻝ ﺑﻧﺎ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻬدﻳد ﺻرﻳﺢ ﻹﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﻋﻣﻝ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗد

ﺣﺄوﻝ «روﺳو» أن ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺷﻌور اﻟﻘوى ﺑﺎﻟروح اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن أﻋﺿﺎء
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣدوث اﻟﺗواﻓق ﺑﻳﻧﻬم ﻟﻳﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺳن اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ,ووﻓﻘًﺎ

ﻟﻬذا اﻟﻘﺑوﻝ ﺗﺄﺗﻰ «اﻟﺷرﻋﻳﺔ» ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﺑﺣﻘﻪ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟذي ﺗﺣﻣﻳﻪ

ﻗوة «اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ» اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣق اﻟﺧﺎص .وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺣرص «روﺳو» ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ,
أي ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺣق ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ,وﻟذا ﻳﻘوﻝ «ﻟﻳس ﺑوﺳﻊ اﻷﻗوى ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗوﺗﺔ

أن ﻳظﻝ ﺳﻳداً ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻣﺎﻟم ﻳﺣوﻝ اﻟﻘوة

 strengthإﻟﻰ ﺣق

 rightواﻟطﺎﻋﺔ

 obedienceإﻟﻰ واﺟب  12dutyإن اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﻧد «روﺳو»

ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺄواة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻷﺳﺎس ﻟﻳس ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ

اﻟﺣﻛم ﻓﺣﺳب ،ﺑﻝ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم .وﻳﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﻧﺎ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺳﺄواة ﻓﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,إﻻ إﻧﻬﺎ ﺗﺛﻳر اﻟﻘﻠق ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق

اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ ذاﺗﻪ« ,ﻓﺈذا ﺗﻧﺄوﻟﻧﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ )اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ( ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟدﻗﻳق ,ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳوﺟد أﺑداً
دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ».13

 -ﻳﻣﻛن ﻓﻬم أن اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﻧد «روﺳو» ﺗﻧﺑﺛق ﻋن إﺳﻬﺎم اﻷﻓراد ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ

ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ,ﻟﻛن ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻳﺗﻳﺣﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺛروة وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻧﻔوذ

ﺳﻳﺎﺳﻰ ﻟن ﻳﺟﻌﻝ ﻓﻛرة اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠوب دﻳﻣﻘراطﻰ ﻣﺑﺎﺷر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي

ﻗﺻدﻩ «روﺳو» ،واﻟذي رﻓض ﻛﻝ ﺻور اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ أو اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ .
وﻟﻬذا ﻓﻧواب اﻟﺷﻌب ﻟﻳﺳو ﻣﻣﺛﻠﻳﻪ  .إﻧﻬم ﻟﻳﺳوا ﺳوى وﻛﻼء ,ﻓﻼ ﻳﺳﺗطﻳﻌون ﺣﺳم ﺷﺊ
ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ  ...وﻳﻌﺗﻘد اﻟﺷﻌب اﻹﻧﺟﻠﻳزي إﻧﻪ ﺣر ,وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺧطﺊ ﺗﻣﺎﻣﺎً ,إﻧﻪ ﻟﻳس ﺣ اًر ,إﻻ

أﺛﻧﺎء اﻧﺗﺧﺎب «أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ,وﺑﻣﺟرد أن ﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ,ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌب ﻋﺑداً14
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وﻣن «روﺳو» ﺑدﻓﺎﻋﻪ اﻟﻘوى ﻋن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ أو اﻟﻧﻳﺎﺑﻳﺔ
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻬﺎ «ﺟون ﻟوك» أﺻﺑﺢ ﻟدﻳﻧﺎ ﺗﻳﺎرﻳن ﻳﺛﻳران ﺟدﻻً ﻣﺳﺗﻣ اًر ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺷﺄن

اﻟﺷرﻋﻳﺔ  :اﻷوﻝ  :ﻳﻘﺻر اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ إرادة اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼﻝ إﺧﺗﻔﺎء

ﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ,اﻟﺛﺎﻧﻰ :ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻔردى ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ
اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ,وﺻوﺗﻪ اﻟﺣر ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﺳﺑﻳﻝ إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷرﻋﻳﺔ أو ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻰ

اﻟﺣﺎﻛم.

 -3اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ
)ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻰ(

 ﺗظﻬر أزﻣﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑوﺻﻔﻬﺎ «أزﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ» ذﻟك أﻧﻪإذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن إﻳﺟﺎد اﻟﺳﺑﻝ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻣواطﻧﻳﻬﺎ

اﻟذﻳن ﺗﺣﻛﻣﻬم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻧدﺋذ ﺳوف ﺗﻔﻘد ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻳﻧﻬم ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺑرر وﺟودﻫﺎ ﻣوﺿﻊ ﺗﺳﺎؤﻝ.15

 ﺟﺎء اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟراﺋد ﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻰ اﻟرﺷﻳد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن rational consent of governedﻋﻠﻰ ﻳد «ﺟون ﻟوك» اﻟذي ﻳﻌد اﻷب اﻟروﺣﻰ ﻟﻣﺎ

ﻳﺳﻣﻰ «ﺑﺎﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ» وﻳﺑدأ «ﻟوك» ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻷﺻوﻝ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو ﻣﺑررات وﺟودﻫﺎ ,ﻓﻳﻘرر اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻘوﻝ اﻓﺗراض وﺟود ﺣﻘوق طﺑﻳﻌﻳﺔ

ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﻓراد ﺑﻔﺿﻝ ﺻﻔﺗﻬم اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﻻ ﻳﻣﻛن ﺳﻠﺑﻬم إﻳﺎﻫﺎ وﻗد وﻫب اﷲ ﻗدرات
ﻣﺗﺳﺄوﻳﺔ ﻟﻠﺑﺷر ﻛﺎﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﻔﻬم واﻟﺣرﻳﺔ ,وﻣن ﺛم ﻟﻳس ,ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أن ﻳﺧﺿﻊ ﻹرادة اﻵﺧر

اﻟﻣﺗﻌﺳﻔﺔ .وﺗﻛﺗﺳب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻋب ﻫذا اﻷﻣر ,وﻟن ﺗﺻﺑﺢ
ﻛذﻟك إﻻ إذا ﺟﺎء ﺧﺿوع اﻷﻓراد ﻟﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﻓﻘﺗﻬم أو

رﺿﺎﻫم ,ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻫذا اﻟرﺿﺎء ﻳﻌد ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ

ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺎس وﺣﻘوﻗﻬم «إذ إن ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻫﻰ أﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻷﻳﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻏﻳر ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﻳن أﻓراد» «اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

اﻟﻣﻧظم» " 16"commonwealthوﻳﺑﺣث «ﻟوك» ﻋن اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻣرﻳن -1

ﺣرﻳﺔ اﻟﻔرد وﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﺔ  -2اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ

ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -3اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم
7

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﺑر اﻟﻘﺑوﻝ أو اﻟرﺿﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻬﺎ  .وﻳﺟد «ﻟوك» إن

اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟذي ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻫو ﻧﺗﺎج إﺗﻔﺎق اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن

ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺣﻛم اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ,ﻏﻳر أن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻫو  :ﻫﻝ ﺗﻛﻔﻲ ﻧﺳﺑﺔ %51

ﻣﻘﺎﺑﻝ  %49ﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ« .ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣرﺟﺢ

أن ﺗﺣﻳﺎ اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ أﻗﻠﻳﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺳوف

ﻣﺳﺎر ﺷﺎﻗﺎً إذا إﺿطرت اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻳﺔ
ﺗواﺟﻪ
اً
ﻛﺑﻳرة».17

 ﻳﺣﺄوﻝ «ﻟوك» أن ﻳﺟﻌﻝ ﻣن ﺣﻛم اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺣﻛﻣﺎً ﻣﻘﻳداً ﺑﺄن ﺗﻘﻳد ﺑواﺳطﺔ اﻹﻋﺗراف اﻟداﺋمﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺟﻣﻳﻊ ,وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻧﺎ أﻣﺎم أﻣرﻳن ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ رؤﻳﺔ «ﻟوك» ﻟﻠﻌﻘﻝ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻷوﻝ  :ﻗﺑوﻝ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺻرﻳﺢ ﻓﻳﻪ  explicit consentاﻟﺛﺎﻧﻰ  :ﻗﺑوﻝ ﻣﺎ ﻳﻔﻬم

ﺿﻣﻧﺎً  .tacit consentوﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﻫو ﻣﺎ ﻳﻔﻬم ﺿﻣﻧﺎً ,وﻧﺣن ﺑﺻدد اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ

إذ إﻧﻪ ﻳﺗوﺟب أن ﻳﻌﻠن اﻟﺷﻌب ,وﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﻗﺑوﻟﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛمٕ ,واﻻ ﻓﻛﻳف
ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ؟ ﻳرى «ﻟوك» أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ إظﻬﺎر اﻟﻌﻘﻼء ﻟﻣواﻓﻘﺗﻬم ﻋﻠﻰ

ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻳﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم وﻳﻣﻧﺣﻬم اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ,وﻣن ﺛم ﻳﻛﺗﺳب

ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﺷرﻋﻳﺗﺔ .ﻏﻳر أن ﻣﺎ ﻳﻘﺻدﻩ «ﻟوك» ﺑﺎﻟﻌﻘﻼء وﻳرﻫن ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ اﻟﻌﻘﻼﻧﻰ ﺑﻬم ﻫم

أﺻﺣﺎب اﻷﻣﻼك ,ﻓﻬم وﺣدﻫم اﻟﻘﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ إﺑداء رأﻳﻬم ﺑﻝ وﺗﺳﻠم ﻣﻘﺎﻟﻳد اﻟﺳﻠطﺔ .ﻟﻛن

ﻏﻳر اﻟﻘﺎدرﻳن ,وﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻛﻳن وﻣن ﺛم ﻋدم إدراﻛﻬم ﻟﻣﺎ ﻳﻔﻬم ﺿﻣﻧﺎ ﻣن ﺳﻳﺎق اﻟﺷرﻋﻳﺔ

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ ,ﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗﻔﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﺷرﻋﻳﺔ ﻧظﺎم أو ﻋدﻣﻬﺎ؟ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬم ﻳﺷﻛﻠون

وﺟود إﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪٕ .واذا ﻛﺎﻧت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻗد إﺳﺗطﺎﻋت ﻣﻧذ
«ﻟوك» وﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗ ار أن ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة
ﻣن ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ أﺻﻳﻠﺔ :ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺣﻛوﻣﻳن ﻋﺑر دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ .إذ ﺗﺗﻣﻳز اﻟﺷﻌوب

اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺑﺛﻼث ﺳﻣﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ «ﺣﻛوﻣﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ دﺳﺗورﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﻘوﻝ ﺗﺧدم

اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن وﻣواطﻧون ﻳوﺟد ﺑﻳﻧﻬم ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ» ﺟون ﺳﺗﻳوارت ﻣﻝ «:

ﻣﺷﺎﻋر وﺟداﻧﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ» .وأﺧﻳ اًر طﺑﻳﻌﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ .وﺗﺗﻌﻠق اﻟﺳﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧظم

واﻟﻣؤﺳﺳﺎت .واﻟﺳﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﻘوى اﻟﺛﺎﺑت
ﺑﺗﺻور ﺳﻳﺎﺳﻰ )أﺧﻼﻗﻰ( ﻣن اﻟﺣق واﻟﻌدﻝ».18
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 -وﻣﻧذ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻰ – ق – 20ﻧﺎﻟت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ

ﺷﻌﺑﻳﺔ ﺟﺎرﻓﺔ ﻻ ﻷﻧﻬﺎ أﺛﺑﺗت ﺑﺎﻟدﻟﻳﻝ اﻟﻘﺎطﻊ ﺟداراﺗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﻘرﻳﻧﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ

اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ,ﻟﻛن ﻟﻔﺷﻝ اﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻣﻘﺄوﻣﺔ ﻛﺎﻹﺷﺗراﻛﻳﺔ واﻟﺷﻳوﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار
اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح واﻹﺳﺗﻣرارﻳﺔ« .ﻓﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﺗﺑدﻝ اﻟرﻏﺑﺔ ﻏﻳر اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻓﻲ

اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻔرد ,ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻳﻬﻣﺎ أﻋظم ﻣن اﻵﺧر وﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﻓﻲ

اﻹﻋﺗراف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﺳﺄواة ,واﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﺗﻛون ﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻳﻪ دﻳﻣﻘراطﻳﺎت ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ

ﺳﻳﻘﻝ ﻓﻳﻪ ﺣﺗﻣﺎً اﻟﺣﺎﻓز إﻟﻰ اﻟﺣرب ﺣﻳث أن ﻛﻝ اﻟدوﻝ ﺳﺗﺗﺑﺎدﻝ اﻹﻋﺗراف ﺑﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻝ

اﻷﺧرى» 19وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻛﻝ اﻟﻧظم اﻟﺗﺳﻠطﻳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر «ﻓراﻧﺳﻳس ﻓوﻛوﻳﺎﻣﺎ» أﻳﺎً
ﻛﺎن ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻳﻣﻳﻧﻳﺔ أو ﻳﺳﺎرﻳﺔ ﻋﺟزت ﻋن ﺗطوﻳر ﺷرﻳﻌﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﻫﻲ ﺗﻣﻠك اﻹرادة اﻟﺧﻳرة

وﻻ ﻟدﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
إﻧﺗﺷﺎر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم إﻻ أن اﻟﻣﻘﺗرع ﻓﻲ

اﻟﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطراطﻰ ﻳﺳﺗﺷﻌر ﻏرﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ,ﻓﺎﻷﺣزاب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ,واﻟﺗﻲ ﺗﻌد إﺣدى اﻟﻣرﺗﻛزات اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻗد ﺗطرح ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺣزﺑﻳﺔ ﻻ ﺗرﺗﺑط

ﺑﺟﻣﻬور ﻋرﻳض ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﻳن ﻏﻳر أﻧﻪ ﻳﺟب اﻹﻗرار ﺑﺄن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺷﻌﺑﻰ اﻟﻣﺛﻳر ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم

واﻹﻧدﻫﺎش ﻧﺣو اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻳﻌزز إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ وﻳدﻋم ﻣﺣﺄوﻻت ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ« ,إﻻ أﻧﻪ
ﻳﺟب اﻹﻋﺗراف ﺑﺄن ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﺣﺗﻣﻝ «ﺗﺷوﺷﺔ» وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻدﻣﺎﺗﻪ ٕواﻧﻛﺳﺎرﺗﻪ.

ﺣﻘﺎً ﺗﺗﻳﺢ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻷﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﺣرر ﻣن ﻗﻳود

ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺛﻳرة ,ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﻓر ظروﻓﺎً ﺟﻳدة ﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣؤﻛدة ,ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﺿف ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣﺣﺻﻠﺔ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺟدﻳداً ﻟم ﻳﻛن ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن.

 -4دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار )اﻟﻣدأوﻟﺔ(
)ﻣﻘرطﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ(

 رﺑﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرؤﻳﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺟدﻳدة ,ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘر ﻓﻳﻬﺎاﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣدى إﺳﺗﺣواذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﺎس

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم ,إذ إن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ واﻻﺳﺗﺣواذ ﺗطرﺣﺎن ﻣﻌﻬﻣﺎ داﺋﻣﺎً ﻓﻛرﺗﻰ اﻟﻣﻘﺄوﻣﺔ

واﻟﺗﻐﻳﻳر ,ﻣن أﺟﻝ أﻻ ﻳﻐﻳب أﻓق اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﺎﻹﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﺟدﻳد,

وﻣن ﻫذﻩ اﻟزأوﻳﺔ ,ﺗﻌﺎﻟﺞ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار أو )اﻟﻣدأوﻟﺔ( ﻣﺎﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ

ان ﺗﻘدﻣﺔ  deliberative Democracyأو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر دﻗﺔ ﺧﻠق ﻧﻣوذج ﺟدﻳد ﻳﺗﺟﺄوز
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ﺣدود اﻟدوﻟﺔ – اﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻼءم اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ .إﻧﻬﺎ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ

ﺻﻳﺎﻏﺎت ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺑﺎدﻝ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺣﻳث إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳس راﺑطﺔ ﻗوﻳﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻹﺳﺗﻘﻼﻝ

اﻟذاﺗﻰ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣن أﺟﻝ إﻳﺟﺎد ﺷرﻋﻳﺔ ﻣؤﻛدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

اﻟﻧﺎﺷﺑﺔ ﻣن ﺟراء ﺻراع اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ,ﺣﻳث ﻣﺣﺄوﻟﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻷﻓﺿﻠﻳﺎت

اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ «وﻟذا ﻓﺈن ﺛﻣﺔ ﻋﻧﺻرﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار ﻫﻣﺎ -1 :اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

 -2اﻟﺣوار ,أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻓﻬو ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺄﺳﻠوب ﺟﻣﺎﻋﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺷﺗراك ﻛﻝ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺣوار ,وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺣوار ﻣن أﺟﻝ إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺷﺎت أو اﻟﻣﺣﺄوﻻت

اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻹﻳﺟﺎد ﺻﻳﺎﻏﺔ أو ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار» 20ﻳﺑدو ﻫذا اﻟﺣدﻳث ﺷﺑﻳﻬﺎً ﺑﻔﻛرة اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻋﻧد «روﺳو» ,ﻟﻛن «روﺳو» ﻳﻌﺗﻘد ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻊ إﺳﺗﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﻌﻳﺎر ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎﻫو
ﺻﺣﻳﺢ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻣﻌﻧﻳﺔ ,ﻓﺈن دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار ﺗﺗﻳﺢ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟدى اﻟﻔﺎﻋﻠﻳن

أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﺣوار أن ﻳﺗﻔﻘوا ﺣوﻝ ﻣﻌﻳﺎر ﻣﺣدد أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ
ﺻﻳﺎﻏﺗﻬم وﺻﻧﻌﻬم ﻟﻘ اررات ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺣددة ﻣﻊ ﻓرﺻﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎق ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻣﻛن إﺗﺧﺎذﻩ ﺑﺷﺄن ﻣﺎ

ﻫو ﻣﺧﺗﻠف ﺣوﻟﻪ.

 -ﻳﻌﺑر «ﻫﺎﺑرﻣﺎس»  Habrmasﻋن رؤﻳﺗﻪ ﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار ,ﻓﻳرى أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺣد ﻟﻬﺎ

ﻣن اﻻﺟراءات ﻟﻳس اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺻﺣﻳﺢٕ ,واﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺣوار
دﻳﻣﻘراطﻰ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳن ﻣﺷﺎرﻛﻳن أﺣرار وﻣﺗﺳﺄوﻳن« .ﻓﺛﻣﺔ اﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
اﻵراء ,ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺧطﺎب ﺣر طﻠﻳق ,وﺛﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ وﺧﻼﻓﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ
إﺟﻣﺎع ﻋﻘﻼﻧﻲ» .21وﻟﻌﻝ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻻﻋظم ﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار أو اﻟﻣداوﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻔﻛرة
اﻳﺟﺎد اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻳﻬﺎ ,ﺣﻳث ﻻ ﺗﻌﻧﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻧﻳﺎﺑﻰ ﺿﻣﺎن

اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺗدﺧﻼت ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أو أﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ أو ﻣﺎ

ﻳﺳﻣﻰ «ﺑﻛواﻟﻳس اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ» ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣدوث اﺧﻔﺎق دﻳﻣﻘراطﻰ ﻳﻌد أﻣ ار واردا ﻓﻲ ظﻝ

ﺗﻠك اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ,وﻗد ﻳﻔﺿﻰ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺷرﻋﻳﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ

ﻳﺄﺗﻰ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار ,ﺣﻳث ﺗﻬﺗم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣوار اﻟﺷﻌﺑﻰ

اﻟذي ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ,واﻟذي ﻳﺗطﻠب ﺻورة ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟواﺿﺣﺔ ﺑﻳن اﻟﻣواطﻧﻳن,

واﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
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 ﻳﻣﻛن اﻳﺟﺎز دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺻورة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻻﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ وﻣﺳﺎواة ,واﻟﺗﻲﻳﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻣﻘرطﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻣس ﺳﻣﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ -1« :ﺗﻣﺛﻝ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار
ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﺗطور ﺑﺎﺳﺗﻣرار ,ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرارﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻰ -2 .ﻳﺷﺎرك

أﻋﺿﺎء ﺗﺟﻣﻊ «اﻟﺣوار» ـ وﻳﻌرﻓون ﺑﺄﻧﻬم ﻣﺷﺎرﻛﻳن ـ ﻓﻲ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺣدد اطﺎر ﻋﻣﻠﻬم أو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺣواراﺗﻬم ,ووﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻳﺗم
اﻟﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺣوار وﻫذا اﻟﺣوار أو اﻟﻣداوﻟﺔ اﻟﺣرة ﺑﻳن أﻓراد ﻣﺗﺳﺎوﻳن ﻫﻲ أﺳﺎس

اﻟﺷرﻋﻳﺔ -3 .إن دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣوار ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻌددي ,وﻷﻋﺿﺎﺋﻪ أﻓﺿﻠﻳﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ,ﻗﻧﺎﻋﺗﻬم,
وﻣﺛﻠﻬم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻠوﻛﻬم ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬم اﻟﻳوﻣﻳﺔ -4 .ﻳﻧظر أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ إﻟﻰ

إﺟراءات اﻟﺣوار أو اﻟﻣداوﻟﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺻد ار ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ وﻣن ﺛم ﻳﺻﺑﺢ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ وﺟود

ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻟﻳﺳت ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻣداوﻻﺗﻬم ﻓﺣﺳب ,ﺑﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم .اذ إﻧﻬم ﻳﺿﻌون اﻓﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻳم ﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻣداوﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺻﻠون

اﻟﻳﻪ ﻣن ﻗ اررات ﻛدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﺻﻠﺔ .وﻳﺗﻌرف اﻷﻋﺿﺎء ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ

ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛﻪ اﻻﺧر ﻣن ﻗدرات ﻓﻲ اﻟﺣوار ,أي ﺗﻠك اﻟﻘدرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺣوار ﻋﺎم ﺑﻳن اﻟﻌﻘوﻝ,

وﻣن أﺟﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻔﻌﻝ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻪ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﺎم» .23وﻳﻘوم ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘﻝ

اﻟﻌﺎم  public reasonﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣؤداﻫﺎ :إﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻻﻓراد ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ,وﻓﻲ

ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻣور ﻋﺎﻣﺔ ,ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﻔﺳروا وﻳوﺿﺣوا
اﺳﺎس وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ,ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر إن اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻗد ﻳﺗوﻗﻌون ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ أن اﻻﺧرﻳن ﻗد ﻳؤﻳدون

وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺣرﻳﺗﻬم ,وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﻳﻧﻬم .24إن ﻗﻳﻣﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ

اﻟﺣوار ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟﻛﻝ اﻟﻧزﻋﺎت اﻷﺻوﻟﻳﺔ ,ﻣﻊ اﻟوﻋﻲ إن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت أو

اﻟﺻراﻋﺎت أو اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺻﻝ ,ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻳﺟﺎد ﺛﻘﺔ ﺣﻳوﻳﺔ وﻣﺗﺟددة ﺑﻳن اﻷﻓراد ﻓﻲ ظﻝ ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗرﺑط

ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ.

 -5اﻟﺷرﻋﻳﺔ :ﻣﺄزق اﻟﺗطﺑﻳق اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ
 -ﻟم ﺗﻌد اﻟﺻورة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻣن ﺧﻼﻝ

اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد أو إﺳﺑﺎغ اﻟﻘداﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ )ﻧظرﻳﺔ اﻟﺣق اﻻﻟﻬﻰ(ٕ ,واﺧﺿﺎع اﻟﺷﻌوب ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ

ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﻧﻔﺗﺢ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ وﻣﺗﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ,ﻟﻛن «ﻫﻝ

ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ظﻝ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺷﻌوب راﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳر
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اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻔرﻧﺳﻰ «راﻳﻣوﻧد آرون» أي أن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗوﻓﺎة وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ

ﻣﺗﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻟﻠﺷﻌوب اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﺧرى ,وﻻ ﻳﻌﻧﻰ اﻟرﺿﺎء ﻫﻧﺎ ان

اﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻌداء أو ﻣﺑﺗﻬﺟون ,ﺑﻝ ﻷﻧﻪ ﻳوﺟد ﺳﻼم ﺣﻘﻳﻘﻰ ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺷﻌوب ﻷﻧﻬﺎ
ﺟﻣﻳﻌﺎ راﺿﻳﺔ ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ .وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻼم ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻬﺎ

«آرون» ﺑﺎﻟرﺿﺎ )ﻛﻧﻘﻳض ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﻘوة ,واﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﻌﺟز( واﺗﻔق  -ﺟون روﻟز -
ﻣﻊ «آرون» ﻓﻲ إﻧﻬﺎ ﺷروط ﺿرورﻳﺔ ﻟﺳﻼم داﺋم ,وأرى إﻧﻬﺎ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ أﻳدى

ﺷﻌوب ﺗﻌﻳش ﻓﻲ ظﻝ دﻳﻣﻘراطﻳﺎت دﺳﺗورﻳﺔ ﻟﻳﺑراﻟﻳﺔ ,إذ ﺗﺣﺗرم ﺗﻠك اﻟﺷﻌوب ﻣﺑدأ ﻣﺷﺗرك

ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ.25

 ﺗﺷﻳر ﻓﻛرة اﻟﺳﻼم اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ إﻟﻰ ﻋدم ﺣدوث اﻟﺣرب اﻻ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻏﻳر راﺿﻳﺔ ,أيﻻ ﺗرﺿﻰ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ,أو ﻣﻊ دوﻝ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ,ﻟﻛن ﺛﻣﺔ ﻟﻌﺑﺔ

اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﺗﺑرر اﻻطﺎﺣﺔ ﺑﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ

وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ واﻟﺣﺻر :ﻣﺻدق ﻓﻲ إﻳران ,ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻠﻳﻧدى ﻓﻲ ﺗﺷﻳﻠﻲ ,أرﺑﻧز ﻓﻲ

ﺟواﺗﻳﻣﺎﻻ ...إﻟﺦ .وﻓﻲ ظﻝ ﻧزوع ﻋﺎﻟﻣﻰ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻌﺳﻳر ان ﺗظﻬر ﺗوﺟﻬﺎت
ﺻرﻳﺣﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,ﻏﻳر أن رﻓﻊ اﻟﺷﻌﺎر اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ ﻏﻳر ٍ
ﻛﺎف ﻻﻛﺗﺳﺎب

اﻟﺷرﻋﻳﺔ ,إذ ﺗظﻝ أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداء أو اﻹﻧﺟﺎز أو اﻟﺗﺣﻘق اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ .ﻓﻘد

ﻓﺷﻠت ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻧظم اﻟدﻳﻛﺗﺎﺗورﻳﺔ أو اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﻳﺔ اﻻداء ﺗﺣت وطﺄة ﻓﺷﻝ
اﻻداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺗﻧﻣوي ,وﺑﻣوازاﺗﻪ ﻓﺷﻝ اﻷداء اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ,ﺣﻳث ﻋدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 ان أزﻣﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻫﻰ أزﻣﺎت اﻟﺗﻐﻳﻳر ,وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺟذورﻫﺎ ,ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛ ار ﻓﻲاﺳﺗﻘرار اﻟﻧظم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻛﺎﻣﻧﺎً ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﻳث,

ﻓﻘد ﺗﻛون ﻓرﺿﻳﺔ أزﻣﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻳﺣدث اﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺑﻧﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺟدﻳدة .26وﺗظﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟدﻳﻣﻘراطﻰ اﻟذي ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻲ ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻳن ﺷرﻋﻳﺗﻪ

ﻣﺣﻝ اﻟﻧﻘﺎش ,ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻛﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ« .إذ ﻟﻳس
ﺻﺣﻳﺣﺎ ان اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻻﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺎﺧب اﻻﻣرﻳﻛﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ

واﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣن ﻳﺻﺑﺢ رﺋﻳﺳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ,إذ ﺗوﺟد ﻋواﻣﻝ واﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﻳدة ﺗﺧرج ﻋن ﺳﻳطرة
ﻫذا اﻟﻧﺎﺧب ,ﺑﻝ وﺗﻘﻳد ﻣن دورة  ...ﻓﺻوت اﻟﻧﺎﺧب ﻳﺗﺣدد وزﻧﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺗﻲ

ﻳدﻟﻲ ﺑﺻوﺗﻪ ﻓﻳﻬﺎ  ...ﻓﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺗﺑﻊ ﻧظﺎم أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات ﻻ اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب
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اﻷﺻوات ,ﺑﻣﻌﻧﻲ أﻧﻪ إذا ﻓﺎز اﻟﻣرﺷﺢ )أ( ﺑﻧﺳﺑﺔ  %43ﻣن اﻷﺻوات ,ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺣﺻﻝ اﻟﻣرﺷﺢ

)ب( ﻋﻠﻰ  ,%42ﻓﺈن اﻟﻣرﺷﺢ )أ( ﻳﺻﺑﺢ اﻟﻔﺎﺋز رﻏم أﻧﻪ ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﻳﺔ
اﻷﺻوات» .27وﻳﻌود ﻫذا أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﻔوز أﺣد اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﺑﻣﻧﺻب اﻟرﺋﺎﺳﺔ ,ﺑﻳﻧﻣﺎ

اﺧﺗﺎرت اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ  -ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  -ﻣرﺷﺣﺎ ﻏﻳرﻩ .وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺗﺑدي

ازﻣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺿﻝ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,إذ ﻛﻳف ﺗﺑدو اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ
اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛم ﻻ اﻟﻛﻳف ,أي ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻوات ﻓﺣﺳب دون ﻗﺑوﻝ اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ! ٕواذا ﻛﺎن

ﺛﻣﺔ ﺣدﻳث ﻻ ﻳﻧﻘطﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋن ﻣﺑﺎدرات دﻳﻣﻘراطﻳﺔ أو اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ,

ﻓﺈن اﻟﺻورة اﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻫو ﺗﻘﻳﻳد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ,وﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ
«ﺗﻳﻣوﺛﻰ ﻣﻳﺗﺷﻳﻝ» ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻳﻠﻳن  -1 :ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣن

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ -2 ,اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺷﻛﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.28

وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺛﻣﺔ ﺣرص داﺋم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث أﺷﻛﺎﻝ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻘﺎﺋم.
إﻧﻪ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣؤرق ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ إذ إن ﺛﻣﺔ ﻫوة ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺑﻳن

اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺗوﻛﻳد اﻟﻣﻔﻬوم وﺗرﺳﻳﺧﻪ ,واﻟﺗطﺑﻳق اﻟذي ﻳﺣﻣﻝ أﻛﺛر ﻣن

وﺟﻪ ﻣراوغ.
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الشرعية والمشروعية في التجربة العربية اإلسالمية


رضوان السيد
 -1تمھيد:

ھن اك إمكاني ٌ
ات وم داخل متع ددة لمعالج ة إش كاليات الش رعية والمش روعية ف ي المج ال
العربي اإلس المي ،السياس ي واالقتص ادي واالجتم اعي ،عب ر العص ور .واإلمكاني ُ
ات –
إذا ص ﱠح التعبير – ھي «الموديالت» أو النماذج النظرية .أ ّما المداخل فھي المنطلق ُ
ات أو
األحداث أو المصطلحات والتعابير الدالّة على النظام وفي نِطاقه .وقد اخت ُ
رت مودي ل أو
منھج السوسيولوجي األلماني البارز ماكس فيبر 1920-1864) M.Weberم( ،أ ّما في
الم دخل ،فق د اخت ُ
رت التجرب ة العربي ة اإلس المية ف ي مرحلتھ ا الكالس يكية )م ن ظھ ور
الدول ة وإل ى نھاي ة الخالف ة العباس ية ببغ داد ،أي م ا ب ين الع ام العاش ر للھج رة ،والع ام
656ھـ( .وأعني بالتجربة أمرين اثنين :القضايا الرئيسية التي تمثّل الثواب َ
ت الكب رى ف ي
النظ ام ،والتطلع ات ،و ُمثُ ل االقت داء )ال ُس نَن( ف ي التجرب ة ،وھ ي الت ي اعتبرتُھ ا أس اس
مشروعية النظام  ،Legitimacyواألمر اآلخر :اإلشكاليات والمصاعب ووجوه النجاح
والفشل من ضمن مسار التجربة في ظ ّل ثوابت المشروعية ،وھي التي س ﱠميتُھا الش رعية
 ،Legalityوتتعل ُ
ق ف ي األغل ب األع ّم بالتقالي د واألع راف ف ي س ائر من احي الحي اة
ص ة والعا ّم ة ،وتتعلﱠ ُ
الخا ّ
ق ف ي جوامعھ ا بالمص الح وإدراكاتھ ا .وھك ذا فھن اك مس ائل
التأسيس أو المشروعية في أ ّ
نظام ،ومن ضمن ذلك النظ ام العرب ي اإلس المي .وھن اك
ي
ٍ
المس ائل المعلق ة بالمص الح ،والت ي تتح دد بمقتض اھا تص رفات األف راد والجماع ات ،أي
األمور التي يمكن القيا ُم بھا ،وتلك الت ي ال يص حﱡ القي ا ُم بھ ا ،أي مس ائل الش رعية .ولك ي
يكون واضحا ً ما أقص ُدهُ من وراء ھذه التفرقة أو ھذا التمييز بين المشروعية والشرعية،
َ
أُش ير إل ى ّ
أن النظ ا َم يس قطُ أو يتغيﱠ ر إذا ف ارق الثواب ت .ف ي ح ين يتع رضُ النظ ا ُم نف ُس هُ


مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .
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لمش كالت االخ تالل والتفك ك الت دريجي إذا ج رى ال ُخ روج عل ى ال ُس نَن واألع راف
ت ُمتَطاول ة.
ت عريض ٍة ف ي األم ة ،عل ى َم َديا ٍ
المستقرﱠة من الجھات السياس ية أو م ن فئ ا ٍ
ق الذكر أخيراً في ھذا التمھيد ّ
وما يستح ﱡ
أن ھذه المفاھيم والمقوالت نِسْبيةٌ وتفسيريةٌ ،وال
حتميات فيھا؛ وإنما األمر تحلي ٌل و َغلَبةُ ظَ ٍن ،وال يقتضي إص دار أحك ٍام مبرم ٍة ال تس م ُح
بھا تجربةٌ حضاريةٌ زاخرةٌ ومتنو ّعة الشعوب والتقاليد والمراحل ،واس تمرت ألكث ر م ن
ستمائة عام.
أ ّما ماكس فيبر  Max Weberفقد ذك ر ف ي مقول ٍة ل ه ف ي االقتص اد السياس يّ ،
أن ھن اك
ثالثة
أنماط من الشرعية ,1يمكن النظ ُر إلى األنظمة قياما ً وثباتا ً واس تقراراً وتح والً عل ى
ٍ
ُ
ادات واألع راف المس تقرة ف ي
س منھ ا :ال نمط التقلي دي ،وھ و ال ذي تحك ُم في ه الع
أس ا ٍ
السلطة أساس ا ً وتص رفات .وق د قص د ب ه األنظم ة الملكي ة الت ي تعتم د مب دأ التوري ث ف ي
الس لطة وت دا ُولھا ،كم ا تعتم ُد ق وانين وأعراف ا ً كب رى موروث ة للتص رف السياس ي
واالقتصادي واالجتماعي بالداخل ،وأعرافا ً كبرى للعالقة بالخارج والج وار والتص رف
رف ض من ھ ذا ال نمط اس تناداً إل ى
إزاءھم ا .وب ذلك تتح دد ش رعيةُ أي ش
خص أو تص ٍ
ٍ
األعراف المستقرة في طريقة الوصول للسلطة ،وفي طريقة التص رف م ن خاللھ ا تُج اه
فئات الناس ،وتُجاه الخارج الصديق أو العد ّو .أ ّما النمطُ الثاني فھ و ال نمطُ الدس توري أو
ال ديموقراطي .وتتح د ُد الش رعيةُ في ه بم دى التط ابُق ف ي طرائ ق الوص ول للس لطة
والتصرف السياسي ،مع النصّ الدستوري ،ومع الق وانين واألع راف والع ادات األُخ رى
ض من النظ ام .وال نمطُ الثال ُ
ث ھ و ال نمطُ الكارزم اتي أو الشخص اني .والمش كلةُ ھن ا ف ي
تسمية ھذا النوع من السلطة نَ َمطا ً .ألنه يعتم ُد على الكفاي ات الشخص ية الفري دة والت ي ال
تتكرر للشخص الساعي للسلطة أو الواصل إليھا من طريق دعم الجماھير أو إيمانھا ب ه.
ومن المعروف ّ
أن م اكس فيب ر ت وفّي قب ل ظھ ور الفاش ية اإليطالي ة أو النازي ة األلماني ة.
ت مث ل ن ابليون أو م اتزيني أو غريبال دي بإيطالي ا ف ي
ول ذا فق د ك ان ينظُ ُر إل ى شخص يا ٍ
ت قديم ٍة مث ل ب اركليز اليون اني ،أو
القرن التاسع عش ر .وربم ا نظ ر أيض ا ً إل ى شخص يا ٍ
2

أنبياء بني إسرائيل ،الذين درس سلطاتھم النبوية دراسةً متأني ة .وم ن المفھ وم أن ه اعتب ر
ذلك أمراً اس تثنائياً ،وھ و انق البٌ تغيي ريﱞ عل ى أح د النمط ين الس ابقين؛ مثلم ا ح دث م ن
جانب كرومويل ببريطانيا في القرن السابع عشر َم ثَالً .لك ّن األم ر يو َمھ ا م ا تح ﱠول إل ى
«نمط» بل عاد البريط انيون إل ى ال نمط التقلي دي مع ﱠدالً .بي د ﱠ
أن البروفس ور ھَدس ون ف ي
كتابه« :السياسات العربية» )1971م( اتخذ م ن ھ ذا ال نمط الفيب ري منطَلَق ا ً لفھ م وس ائل
الحكام العسكريين العرب في الخمسينات والستينات من الق رن العش رين لش رعنة أنظم ة
حكمھ م م ن طري ق «التغيي ر الث وري» ،ورأى – كم ا رأى أن ور عب دالملك م ن قب ل ف ي
دراسته عن عسكريي ثورة يوليو – أنه ما كان ھناك ش ﱞ
ك ف ي الجماھيري ة الواس عة الت ي
ُ
االنقالبات الثوريةُ في س نواتھا األول ى ف ي أنح اء م ن أس يا وإفريقي ا وأميرك ا
حظيت بھا
الالتينية .ثم ماذا نُس ّمي ثوريات أو شرعيات شخصيات مثل ھتلر وموسوليني وماوتس ي
تونغ وكير إيل سونغ...إلخ .والمشكلةُ األُخرى في منظومة م اكس فيب ر ھ ذه ھ و طابُعھ ا
النظري البحت أو الخالص .فمن الواض ح أن ه ل يس ھن اك تم طٌ أو نظ ا ٌم تقلي ديﱞ بح ٌ
ت أو
دس توريﱞ بحْ ٌ
اتي بح ت .وم ا ھ و مص ير ش رعية أي نظ ٍام إذا ح دث في ه
ت أو كارزم ﱞ
ون المل ُ
اختالطٌ أو امتزا ٌج بين نمطين أو ثالثة ،مثل الملكية الدستورية الت ي يك ُ
ك فيھ ا ذا
شعبي ٍة ھائل ٍة بين رعاياه أو ُمواطنيه؟!
 -2التجربةُ وثوابتُھا وقضاياھا :2مع بدء ق راءة التجرب ة العربي ة اإلس المية تظھ ر ل دينا
مش كلتان :الط ابع الع ا ّم ال ذي نس تطي ُع أن نح ّدد عل ى أساس ه النظ ام ال ذي س ّميناه عربي ا ً
إسالميا ً .والثوابت التي قام عليھا ذاك النظام .لقد س ّمينا النظ ا َم عربي اًّ ،
ألن ال ذين أنش أوه
ون ذل ك ،ويُرتّب ون عل ى ھ ذا األم ر أو ھ ذا االنتم اء نت ائج تتص ُل
كانوا َع َرباً ،وك انوا ي ُع َ
بفھمھم لسلطاتھم من جھة ،وتصرفاتھم ضمن التجربة من جھ ٍة ثاني ة .كم ا س ﱠمينا النظ ا َم
ألن القائمين عليه كانوا يعتبرون ه ك ذلك ،ألنھ م أق اموهُ عل ى أس اس ّ
إسالميا ً ّ
أن مض امينَهُ
وكبريات مسائله تأت ﱡم بالدين اإلسالمي الذي نش ره داعيتُ هُ األو ُل النب ي محﱠم ٌد –ص لﱠى ﷲ
عليه وسلم ،-و َخلَفوهُ ھُ ْم في األمانة للدعوة والرسالة والمشروع الذي يقتضي الدولة.
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على ھذا األساس فقد ارتأى كثيرون تسميةَ النظام اإلسالمي نظاما ً نبويا ً-خليفيا ً .فھ و ف ي
نظرھم نب ويﱞ ﱠ
ي ،ذو س لط ٍة كارزماتي ة ) ُملھَم ة أو ُموح ات كم ا ھ و ش أن
ألن مؤ ﱢس َس هُ نب ٌ
خليفي ّ
ي ف ي رئاس ة النظ ام َس ﱠموهُ خالف ة،
األنبياء( ،وھو
ألن الص حابة ال ذين َخلفَ وا النب ﱠ
ﱞ
و َس ﱠموا أنُفَ ُس ھم خلف اء رس ول ﷲ .لك ْن ھن ا مش كلتانّ :
أن الص حابةَ ال ذين تش ّكلت المع ال ُم
الكبرى للنظام في أيا ِم ِھ ْم ما اعتبروا س لطتَھم نبوي ةً وال كارزماتي ة ،وال اعتب روا أنُفَ ُس ھ ْم
ي ش اركا ف ي تنص يبھم ،ب ل ّ
معصومين ،وال ّ
إن الجماع ةً أو أھ ل
ي أو النصﱠ اإللھ ﱠ
أن النب ﱠ
المدينة ھم الذين نصﱠبوھم ،ولذلك فھم إنم ا َخلَف وا النب ي –ص لى ﷲ علي ه وس لم -بالزم ان
أي ترأسوا بعده بسبب وفاته –صلى ﷲ عليه وسلم-؛ وھذا معنى «الخالف ة» ف ي نظ رھم
أن المرويات عنھم في فھمھم للنظام ال ذي يترأس ونه ّ
وليس أكثر .واألمر الثاني ّ
أن ھَ ﱠمھ م
كان التميﱡز أو التمايُز عن األكاسرة والقياصرة .وق د ك ان ال ُمعاص ر لھ م م ن «األنظم ة»
أو األنم اط – إذا ص ﱠح التعبي ر ثالث ة  :اإلم ارة العربي ة ،والنظ ام البيزنط ي القيص ري،
والنظ ام الساس اني الك ْس روي .وق د ك انوا يعرف ون ارتب اط النظ ام البيزنط ي بال دين
المسيحي؛ بينما كانوا يعتب رون النظ ام الساس اني عقالني ا ً َجبَروتي ا ً .أ ّم ا اإلم ارةُ العربي ةُ،
ُ
والالفت ّ
أن مك ة والط ائف ك ان
ورغم اقترابھا من أخالقھم وفھمھم فقد كانت إمرةً قَبَليّة.
فيھما « َمألٌ◌َ » أي مجموعة من الوجھاء الذين يتزعمون البطون القَبَلي ة لقُ ريش وثقي ف،
ُ
الحيات الش يخ أو الوجي ه م نھم بطنَ ه القَبَل ي إالّ إذا اجتمع وا وق رروا
وال تتع دى ص
ق بالبل دة كلّھ ا .ول ذا فال ذي يمك ُن اس تنتا ُجهُ ّ
باإلجماع أمراً يتعل ُ
أن التس مية بالخالف ة إنم ا
ج اءت للتب رك ب المجيء بع د رس ول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم ،-أو دخ ول األم ة ف ي
ُ
مضامين النظام فقد تجنبوا فيھا ال َملَكي ة القيص رية
مرحلة الخالفة بعد مرحلة النبوة .3أ ّما
الجتناب المزج في سلطتھم بين الدين والدنيا ،أي تجنﱡب إعطاء أَنُفِ ِسھ ْم ص الحيات النب ي
–ص لى ﷲ علي ه وس لم -تُج اه ال دين ،وتُج اه الجماع ة .كم ا تجنب وا فيھ ا الكس روية،
العتقادھم ّ
أن الساسانيين كان نظا ُمھُ ْم يقوم على الطبقات واستعباد الناس بالداخل ،وعل ى
الجبروت تُجاه الخارج )وقد عرف العربُ ذل ك م نھم وع نھم ألنھ م ك انوا مج اورين لھ م
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في الجاھليتين األُولى والثانية( .ومنذ البداية كان لنظامھم اسمان ،االسم الجديد :الخالفة،
وقد عنى السلطة العالمية الجديدة ،وإمارة المؤمنين ،وھو متعل ٌ
ق بعالق ة الح اكم برعاي اه
ض ع وااللت زام .وق د أف ادوا ف ي ذل ك م ن تقالي د
الع رب والمس لمين ،وھ و يعبّ ر ع ن التوا ُ
ق ف ي التعبي ر ع ن ذل ك أب و موس ى األش عري ال ذي
العرب في المشيخة واإل ْمرة .وقد ُوفﱢ َ
ميﱠ َز بين نمطين في قوله :اإلمرةُ ھي م ا ائتُم ر في ه ،وال ُم ْل ك ھ و م ا ُغل ب علي ه بالس يف!
وھك ذا ,فال ذي أذھ بُ إلي ه ﱠ
أن ال نَ َمط الس لطو ﱠ
ي ال ذي نتح دث عن ه ف ي التجرب ة العربي ة
ي واالص طفا ُء م ن
اإلسالمية ليس نَ َمطا ً نبوياً ،ألنه ال تتوافَ ُر فيه خص ائصُ النب وة :ال وحْ ُ
ﷲ ،والعصمة .كما أنه ليس نمطا ً عربياًّ ،
ألن اإلمرة والمش يخةَ العربي ة ب داخل الجزي رة
ما كانت لھا أبعا ٌد عالميةٌ ،وال تحم ُل مش روعا ً أي ديولوجيا ً أو سياس يا ً عام اً ،وإنم ا كان ت
اصطالحا ً تدبيريا ً بحتا ً .ثم إنه ليس نظاما ً قيصريا ً أو كسرويا ً لألسباب التي ذكرْ ناھ ا م ن
قبل .فھو نظا ٌم خليف ﱞي كما س ّماه الصحابة ،وھ و مت أثّ ٌر م ن جھ ة باإلم ارة العربي ة ب داخل
يس بأطرافھ ا ش أن اللخمي ين ب الحيرة ،والغساس نة بالش امْ ،إذ ھُ م مت أثّرون
الجزي رة )ول َ
ھناك بأسيادھم من القياص رة واألكاس رة( ،وبالتوجھ ات الدعوي ة والرس الية العام ة الت ي
ق ال و ْعي ب ه ل دى النُخب ة م ن معتنقي ه .وم ع ّ
الدين الجدي ُد ،وطرائ ُ
ُ
أن ھ ذا األم ر
اقتضاھا
إن المفھ و َم م ن تص رفات ْ
ألن التسمية بالخالفة ُمحايِدة؛ ف ّ
ليس واضحاًّ ،
الخلف اء األربع ة
األوائل أنھم كانوا يعتبرون ّ
العرب وبس بب اعتن اقھم لإلس الم ك انوا يملك ون حقّ ين أو
أن
َ
ق وواجب إقامة كي ان يجم ُع الع رب تح ت س لط ٍة واح دة .وح ّ
التزامين :ح ّ
ق وواج ب م ّد
سيطرتھم إلى خارج الجزيرة ،تارةً من أجل الدفاع عن الكيان الجدي د ،وط وراً م ن أج ل
نشر اإلسالم وإظھاره.
ت النظ ام الجدي د ،أو م ا ھ ي أُ ُس سُ مش روعيته؟ لق د افترضْ ُ
م ا ھ ي ثواب ُ
ت
ت ف ي دراس ا ٍ
سابق ٍة ّ
أن النظام الجديد يتأسﱠسُ عل ى ث الث وح دات :وح دة األم ة ،ووح دة ال دار ،ووح دة
السلطة .والواقع ّ
أن وحدة األم ة باعتبارھ ا ُمعط ًى ثابت ةٌ ف ي الق رآن الك ريم ف ي عش رات
ٌ
ثابت في كتاب المدينة أو عھد المدين ة ف ي الس نة الثاني ة
اآليات .أ ّما طابُعھا السياسي فھو
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للھجرة ،والذي جاء في مقدمته ّ
أن المجتمعين بالمدينة «أمةٌ واحدةٌ من دون الناس» .وقد
َمرﱠت ھذه المقولة وھذا الواقع بمرحلتين :مرحلة التج ﱡمع والتح ﱡشد ،عندما فُرض على ك ّل
الذين يعتنقون اإلسالم أن يُھاجروا إل ى المدين ة ،م ن أج ل حم ايتھم م ن جھ ة ،ولإلع الن
عن انضمامھم إلى ھذه الجماعة الدينية والسياسية الجديدة .ثم مرحل ة التو ﱡس ع واالمت داد،
بعد ف ْتح مكة في العام السادس للھجرة ،وحين قال رسول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم :-ال
ھجرةً )إلى المدينة( بعد اليومْ ،
لكن جھا ٌد ونيةٌ وإذا استُنفرتُم فانفِروا .ومن أجل ذلك فإن ه
عندما تُ ُوفّي رس ول ﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم -ف ي أوائ ل الع ام الح ادي عش ر للھج رة،
كانت مسألةُ األمة ،وأنھا جماع ةٌ سياس يةٌ ق د ثَبَتَ ْ
ت ،وال تحت ا ُج إل ى مزي د تأكي د .واألَ ْم ُر
نفسُه بالنسْبة لوحدة الدار ،إذ عند وفاة النبي –صلى ﷲ عليه وسلم -كان اإلسالم ق د امت ّد
إلى سائر أنحاء الجزيرة وتُخومھا .وب ذلك نش أ َ كي ٌ
ان جدي ٌد أو دا ٌر جدي ٌد ،كم ا َعبﱠ ر عنھ ا
بكر ألھل
الفقھا ُء فيما بعد ،بعد أواسط العصر األُموي .وھذا ما ينبغي فَ ْھ ُمهُ من قتال أبي ٍ
ك ّ
ال ِر ﱠدة أو َم ْن ُس ﱡموا ب ذلك .وال ش ﱠ
ض ھ ؤالء ك انوا ق د ارت ﱡدوا ع ن اإلس الم مث ل
أن بع َ
َس جاح التميمي ة وطُليح ة ب ن خويل د األس دي بنج د ،ومس يلمة باليمام ة ،واألس ود الع ْنس ي
أص ْ◌الً .لك ّن بعض ا ً م نھم م ا ارتﱡ دوا ع ن اإلس الم،
باليمن ،أو أنھم ما ك انوا ق د اعتنق وه َ
وإنما ما أدركوا المعنى السياسي لألمة الجديدة .والمعروف ّ
بعض الصحابة ما أرادوا
أن
َ
الكيان الجدي د ،أو ألنھ م م ا اعتب روا ّ
ُ
ق
ُمقاتلة ھؤالء لخشيتھم أن ال يستطيَع ذلك
أن اعتن ا َ
الدين الجديد يقتضي وحدةَ األمة أو الدار.
ُ
)وكنت منھم( ّ
أن وحدةَ األمة والدار تقتضي أيضا ً وحدةَ السلطة ،ولذلك
وھناك َم ْن يعتق ُد
وبكر م انعي الزك اة ،أي ال ذين م ا أرادوا أن يتبع وا س لطةَ المدين ة الجدي دة ديني ا ً
قات ل أب
ٍ
بكر أنه قال  :وﷲ لو منعوني عقاالً كانوا يؤدون ه إل ى رس ول
وسياسيا ً .ويُروى عن أبي ٍ
ﷲ –صلى ﷲ عليه وسلمْ -
لقاتلتُھُ ْم عليه! .إنما المش كلةُ ھن ا ّ
أن الوح دة الثالث ةَ ھ ذه كان ت
ونزاع وإن ْ
يكن قصيراً .إذ ّ
بعض األنصار في السقيفة بعد وف اة النب ي –
إن
جدل
موضع
َ
ٍ
ٍ
صلى ﷲ عليه وس لم ،-وعن دما رأَوا ّ
أن ال ُمھ اجرين ل ن يس لﱢموا لھ م بالرئاس ة ف ي الكي ان
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أن ھؤالء ما كانوا يرون إخ الالً
الجديد ،رفعوا شعار :منا أمي ٌر ومنكم أمير! ومعنى ذلك ّ
في وج ود أمي رين ض من الجماع ة الديني ة الواح دة بالمدين ة .وكان ت إجاب ُ
ات المھ اجرين
متنوعة؛ من مثل :ال يجتم ُع سيفان في ِغ ْمد ،ولن يطي َع الناسُ أحداً من غير قُريش ،وإنن ا
نخشى النزاع والفتن ة إذا تناز ْعن ا األم ر ...إل خ .وھ ذه كلﱡھ ا أس بابٌ سياس يةٌ وعملي ةٌ ،وال
ْ
عالقةَ لھا بالدين أو ثوابت األمة .لكننا نعل ُم ّ
بايعت بعدھا أبا بك ر ،أي
أن أكثرية األنصار
أنھا سلّ ْ
مت بض رورة وح دة الس لطة ،رغ م اعترافھ ا عل ى ش خص أب ي بك ٍر م ن مث ل م ا
أص ﱠر عليه سع ُد ُ
بن ُعبادة ،وما ورد في ش ِع ٍر للحُطيئة .كما أننا نعل ُم – وھ ذا أم ٌر تمت ز ُج
فيه وحدةُ الدار بوحدة السلطة – ّ
أن ُكالً من عمر وعثم ان وعل ي رفض وا تقس يم األرض
المفتوح ة ب ين الف اتحين لخش يتھم م ن تع ﱡدد ال دور وتع ﱡدد ال ُس لُطات أو الكيان ات ،والن اسُ
ديني ب ارزاً ف ي
حديثو عھ ٍد بجاھلي ٍة وقَبَلي ة .وھك ذا فإن ه ف ي النھاي ة ،وإذا ك ان الجان بُ ال ﱡ
وحدة األمة ،ووحدة الدار؛ ّ
ي بار ٌز أكثر ف ي الوح دة الثالث ة :أي وح دة
فإن
َ
الجانب السياس ﱠ
السلطة .ويبدو ھذا التميي ُز مھما ً إذا تتبعْنا ُمجريات التجربة على مدى الق رون .إذ ّ
إن ك ﱠل
ال ُمعارضين لألُمويين وللعباسيين كانوا يبدأون بمحاولة استبدالھم ،أي الحلول محلﱠھم ف ي
السلطة .وھذا ما فعله العباسيون َمثَالً عندما ثار ُدعاتُھم ف ي ُخراس ان وج اءوا إل ى الش ام
فَھَزم وا األُم ويين وأس قطوا دول تَھم .لك ّن ث واراً كثي رين م ا طمح وا إل ى إس قاط «الدول ة
العام ة» ،وإنم ا طَمح وا إل ى االس تقالل بناحي ٍة م ع االحتف اظ بالوح دتين :األم ة وال دار.
وربما كان أو َم ْن حاول ذل ك الح ارث ب ن ُس ريج التميم ي ب ُخراس ان ،ث م حقّق ه اإلباض يةُ
بعُمان والمغرب ،والزيديةُ بالديلم واليمن .وف ي أواخ ر النص ف الث اني م ن الق رن الثال ث
الھج ري قام ت خالفت ان ُمنافس تان ھُم ا الفاطمي ةُ ب المغرب ث م بمص ر والش ام ،واألُموي ة
باألن دلُس .وق د يق ا ُل ّ
إن الف اطميين إنم ا ك انوا يري دون الحل و َل مح ﱠل العباس يين لك نھم
عج زوا؛ وب ذلك فق د ك انوا يقول ون بالمش روعية الواح دة أو بوح دة الس لطة .لك ّن ذل ك ال
يمك ُن قولُ هُ ع ن أُم ويي األن دلُس ال ذي ال نع ُ
رف ع نھم محاول ةً واح دةً للحل ول مح ﱠل
ت كثي ر ٍة قام ْ
الفاطميين أو العباسيين .وھذا الش ُ
ت عن دما ض عُف العباس يون
أن ف ي دوي ال ٍ
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في مناطق سيطرتھم ،وعندما ضعُف الفاطميون ف ي من اطق س طوتھم الس ابقة .لك ْن مم ا
يدلﱡ على القوة النسْبية لثاب ت وح دة الس لطة ف ي دار اإلس الم ،وأن ه ظ ﱠل ف ي ال وعي لم د ٍة
طويلة ،إقبا ُل كثيرين من المتغلﱢبين في بعض األنحاء على تط ﱡلب المش روعية م ن طري ق
إرضاء الخليفة العباسي االعتراف بسلطتھم في الناحية التي سيطروا عليھا بالقوة؛ وكان
من الواضح ّ
أن الخليفة ال يستطي ُع إزالتَھم عنھا ،وإنما أرادوا بذلك االنض واء تح ت مب دأ
«وحدة السلطة» لكي يرضى رعاي اھُم ع نھم ،ب دالً م ن االس تعانة بالجن د ع ن اإلخض اع
كل دائ م .ونس تطيع ْ
أن نج د تس ويغا ً فقھي ا ً ل ذلك ف ي األحك ام الس لطانية للم اوردي )-
بش ٍ
450ھـ( ،وال ذي تح ﱠد َ
ث ع ن «إم ارة التغلﱡ ب» ،وكي ف يمك ُن لھ ا االنض واء تح ت مظلّ ة
مش روعية الخالف ة الش املة ،م ن طري ق «تنص يب» المتغلﱢ ب الحق ا ً م ن جان ب الخليف ة!
فإن «وحدة السلطة» ظلّ ْ
وھكذا ّ
ت قويةً نسْبيا ً في الوعي والتصرف ،أي أنھا ظلّت ض من
عوامل وفواعل المشروعية ،لكنھا ال تُضاھي في ذلك مبدأي وح دة األم ة ووح دة ال دار،
والل ذين م ا تع رض أولُھم ا للتس اؤل حت ى الي وم ،أم ا الث اني )وح دة ال دار( ف ي تع رض
للتساؤل الجدي إالّ في مرحلتين متأخرتين :مرحلة تداعي األندلس اإلسالمية وس قوطھا،
ومرحل ة ب دء االس تعمار األوروب ي ب الجزائر والھن د وإندونيس يا .فف ي ح ين س لﱠم فقھ ا ُء
كثيرون - ،وبخاص ٍة بعد سقوط الخالفة العباسية ببغداد – بقيام سلطات وخالفات متع ددة
ض من دار اإلس الم؛ ف ّ
إن كثي رين م نھم وم ع تع رﱡ ض وح دة ال دار للتھدي د باالس تيالء أو
االستعمار ،رأَوا ّ
أن «استيالء غير المسلمين على دار اإلسالم أو أجزاء منھا» قد ي ُْخ رج
أھلھا وإن كانوا أكثريةً ساحقةً عن دين اإلسالم ذاته ،ولس ببين :انقط ا ُعھُم ع ن المس لمين
اآلخرين ،وخضو ُعھُم ألحكام وق وانين وتنظيم ات غي ر إس المية .ول ذلك فق د طال ب ع دةُ
فقھاء ،وعبر أكثر من خمسة قرون ،أھل الديار المحتلة بالجھاد أو الھجرة!
وھكذا ،وفي الحدود والشروط والظروف الت ي ذكرتھ ا للتجرب ة والنقاش ات ،تظ لﱡ أُ ُس سُ
المشروعية ثالثة :وح دة األم ة ،والغال بُ عليھ ا المعن ى ال ديني ،ووح دة ال دار ،والغال بُ
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ديني وسياسي ،ووحدة السلطة ،والغالبُ فيھا العام ُل السياس ي؛ أو أنھ ا كان ت م ن
عليھا
ﱞ
ثوابت المشروعية في عصر قوة الدولة اإلسالمية العالمية.
دات ال ثال ُ
 -3قض ايا الش رعية وإش كالياتھا :4إذا كان ت الوح ُ
ث م ن قض ايا المش روعية
فإن ھناك ع دة قض ايا ومش كالت دخل ْ
وثوابتھا أو من قضايا التأسيس؛ ّ
ت خ الل التجرب ة
ُ
وكان ت م ن قض ايا ش رعية المص الح .أو بتعبي ٍر آخ ر إذا كان ت الوح ُ
ثالث م ن
دات ال
ضرورات النظام؛ ّ
فإن ھناك مسائل وأُموراً مثل قُ َرشية الخليفة ،والشورى ف ي الوص ول
إلى السلطة ،والعالئق بين النظام والشريعة اإلسالمية؛ كانت ضمن النقاشات التي دارت
حول شرعية ھذا الخليفة أو الرئيس أو ذاك .وقد اعتبرھا البعضُ من الفقھاء والسياسيين
ض رورية؛ لك ّن األكثري ة ظلّ ت تعتبرُھ ا م ن األُم ور الحاجي ة أو التحس ينية بتعبي ر
الشاطبي ،الفقيه المالكي عند التمييز بين المصالح .فقد ذكر الشاطبي في كتابه المشھور:
«الموافقات» ّ
أن الشريعة إنما أُنزلت لص ون مص الح العب اد ،وم ن ھ ذه المص الح م ا ھ و
ضروري ،ومنھا ما ھو حاجي ،ومنھا ما ھو تحسيني.
أو ُل تلك األمور التي طُرحت منذ اللحظة األولى في سقيفة بني ساعدة قُرش يةُ الخليف ة أو
وبكر وعم ر وأب و ُعبي دة عب ارات
رأس الدولة .وكان من ضمن ال ُح َجج الت ي أ ْدل ى بھ ا أب
ٍ
مثلّ :
ُطيعون غير ھذا الح ﱢي م ن قُ ريش .وھ ذه ال ُح ّج ةُ َعبﱠ ر ع ن مثلھ ا فيم ا
الناس ال ي
إن
َ
َ
بعد األُمويون كما ورد ف ي ص حيح البخ اري ،وف ي ت اريخ الطب ري ،ومص ادر أُخ رى –
عندما ذكروا ّ
أن قُريشا ً ھي أو َسطُ العرب نَ َس با ً وداراً ،وق د ك انوا ُوالة البي ت ال ذي كان ت
العرب تحجﱡ إليه في الجاھلية ،وتُسلﱢم لھم بالس يادة في ه ،وم ا غي ﱠر النب ي –ص لى ﷲ علي ه
وس لم -ش يئا ً م ن ذل ك ب ل أ ﱠك ده .وھ ذه ال ُح ّج ةُ بال ذات ح ﱠولھ ا اب ُن خل دون )808-ھ ـ( إل ى
صبية بمعنى ّ
أن قُريشا ً كانت بين العرب األكثر وعيا ً وعمالً عل ى
قانونه المشھور في ال َع َ
ون الس لطةُ ف يھم .وق د تس للّ ْ
ت تل ك القناع ةُ إل ى الع رب اآلخ رين وبخاص ٍة بع د أَ ْن
أن تك َ
رف ،واس تحقاقا ً عل ى اس تحقاق .وم ا كان ت
ظھر
النبي فيھم؛ ف زادھُم ذل ك ش رفا ً عل ى ش ٍ
ﱡ
ھناك بين العرب مجموعةٌ قَبَليةٌ أو غي ر قَبَلي ة تمل ك مث ل ذاك ال وعي ،وذاك االس تحقاق.
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ي بال ذات ،ب دأت تنتش ر األحادي ُ
وبعد ذلك ،وربما في العصر األُم و ّ
ث المنس وبةُ للنب ي –
ص لى ﷲ علي ه وس لم -والت ي تُعط ي الس لطةَ ف ي األم ة لق ريش ،مث ل الح ديث المش ھور:
األئمةُ من قُريش ،وق ﱢدموا قُريشا ً وال تَقَ ﱠدموھا ،وھذا األم ر ف ي ق ريش م ا بق ي ف ي الن اس
اثن ان ...إل خ .ول يس المج ال ُمتاح ا ً ھن ا لمناقش ة ص حة ھ ذه األحادي ث ،وبخاص ٍة ّ
أن
األنصار الذين اجتمعوا بسقيفة بني ساعدة مع ال ُمھ اجرين ،م ا ك انوا يعرفونھ ا – كم ا ﱠ
أن
القُرشيين ما احتجﱡ وا بھا ،بل احتجّوا بعادات العرب ،وبالقُرب من النبي –صلى ﷲ علي ه
وسلم ،-وبأنھم أو ُل َم ْن أسلم وھا َجر .بيد ّ
واقع بالبيع ة ألب ي
أن ھذا األمر الذي تح ﱠول إلى
ٍ
بك ٍر ث م للثالث ة القُ َرش يين م ن بع ده ،م ا تع رﱠض للتش كيك م ن جان ب بع ض األنص ار
وحسْب؛ بل وتعرﱠض للتشكيك واإلنكار م ن جان ب جماع ات المح ﱢكم ة ،ال ذي ذھب وا ع ام
65/64ھـ إلى مكة لمساعدة ابن الزبير )72-ھـ( ف ي ال دفاع ع ن البي ت الح رام ف ي وج ه
الجيش األُموي الزاحف باتجاھه .وما بدا ألول وھل ٍة ّ
أن ھ ؤالء يختلف ون م ع اب ن ال ُزبي ر
في شيءْ .
لكن عندما انف ﱠ
ك الحصا ُر األُمويﱡ عن مكة بوف اة يزي د ب ن ُمعاوي ة ،س ارع اب ُن
الزبير لطل ب البيع ة بالخالف ة م ن القُرش يين المكي ين ،ول م يس أل المق اتلين مع ه م ن غي ر
ش عن رأيھم .وقد اختلف معه ھ ؤالء ف ي ع دة مس ائل وأھ ّمھ ا البيع ة ب دون ش ورى،
قُري ٍ
المي كلﱢ ه ،األئم ةُ فيھ ا م ن
وغادروا مكة ،ليؤسﱢسوا عبر التاريخ دوالً عب ر الت اريخ اإلس
ﱢ
غير قُريش .وما أَنك ر عل يھم المس لمون اآلخ رون ال ذين م ا ك انوا عل ى ْ
رأيھ م ال ديني أو
ال َعقﱠدي ھذا األَ ْم َر بالذات ،وإنما أَنكروا على المتطرفين منھم اس تباحتَھم ل دماء ُمخ الفيھم.
وھكذا ورغم تسليم األكثرية بالطاعة لألئم ة م ن قُ ريش؛ ف ﱠ
إن ھ ذا ال ُع رف م ا اعتُب ر م ن
ضرورات السلطة ،بل كان في القرون األُولى شرطا ً من ش روط ش رعيتھا .وف ي الق رن
أن القُرش ية ھ ي ش رطٌ
الخ امس الھج ري اعتب ر إم ا ُم الح رمين الج ويني478-) 5ھ ـ( ﱠ
تحسيني وليس شرطا ً ضروريا ً .كما اعتبر وحدة الخليفة أو أمير المؤمنين ،ول يس وح دة
ﱞ
الس لطة ،م ن األُم ور المحتمل ة أيض ا ً ،وبخاص ٍة إذا « َش َس َع ْ
ت المس ُ
افات» ،بحي ث يتع ذ ُر
على الخليفة الواحد أن يُباشر األم و َر بنفس ه ف ي مش ارق األرض ومغاربھ ا .وھ ذا يعن ي
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ّ
ي ،وم ن بع ده اب ُن ُخل دون ،والمقري زيﱡ )845-ھ ـ( م ا ع ادوا يعتب رون وح دة
أن الج وين ﱠ
إن وح دة الس لطة بقي ت مب دأً
اإلمام أو قُرشيته من شروط الش رعية .وكم ا س بق الق ول؛ ف ّ
معتبراً حتّى بعد أن مضت على زوالھا قُرون؛ فكذلك قُرشيةُ اإلمام بقيت ُعرف ا ً س ائداً أو
شرطا ً من شروط الشرعية ،حتّى بعد أن قامت ُد َو ٌل ليس فيھا إما ٌم قُ َرش ﱞي ،وبقي ت وح دةُ
الس لطان مطلب ا ً ل دى الفقھ اء ،حتّ ى بع د أن مض ْ
ٌ
رون عل ى تع دد األئم ة وأُم راء
تق
أن المح ﱢكمة لم ينفردوا بإنكار شرْ ط القُ َرشية؛ فالواق ُع ﱠ
المؤمنين .وينبغي أن نُالحظَ ھنا ﱠ
أن
ك ﱠل القائلين بأحقية أھل البيت النب و ّ
ي ب االنفراد بالس لطة ،م ا ق الوا ب ذلك ألن ه قُ ريشﱞ ؛ ب ل
ألن ه م ن ُس اللة النب ّي م ن ابنت ه فاطم ة –رض ي ﷲ عنھ ا .-وھك ذا وبع د الق رن الراب ع
ت ال تعتب ُر القُ َرش يةَ ش رطا ً لش رعية الق ائم ب األمر ،وإن
الھج ري ظھ رت ع دةُ اتجاھ ا ٍ
اختلفت في التعلي ل .فھن اك َم ْن ق ال ّ
إن القُرش ية م ا كان ت ش رطا ً أب داً ال بحك م ال دين وال
بحكم المصلحة )مثل المح ﱢكمة وبعض المتكلم ين( .وھن اك م ن ق ال ّ
إن الش رعية ش رطُھا
يكون المتص ّدي من أھل البيت النبوي .وھن اك م ن ق ال إنھ ا م ا ع ادت ش رطا ً
األَوحد أن
َ
ألن الواقع تجاو َزھا ،أو ّ
ّ
ألن قانون العصبية انقلب لغير صالحھا!
ويختلف األَ ْم ُر بالنسْبة لمبدأ الشورى .إذ الظاھ ُر أن ه ل م يلع ب دوراً ف ي الش رعية إالّ ف ي
حقبة الراشدين ،وفي أيديولوجيات ودعوات المعارضين ،ث م ل دى المح ﱢكم ة ال ذين أق اموا
حال ّ
ُدوالً في بعض أنحاء دار اإلسالم .وعلى أ ّ
فأن مسألة الشورى كانت غامض ةً ف ي
ي ٍ
بكر – الذي تمت البيعةُ له ف ي س قيفة بن ي
المعنى والممارسة .فعُمر يقول عن خالفة أبي ٍ
س اعدة ث م ف ي المس جد النب وي – إنھ ا «كان ت فلت ةً وق ى ﷲ ش رﱠھا»  -وق د اختل ف
المؤرّخون والفقھاء في فھم ذلك .منھم من قال ّ
ألن قسما ً من أھل المدينة ھم الذين ب ايعوا
ألن أحداً «ذا سُلط ٍة» ل م ير ﱢش حْ هُ ل ذلك .ويب دو ّ
وحسْب .ومنھم َم ْن قال ّ
أن التفس ير الث اني
ھو الراجح ،وھذا يعني ّ
أن ُعم َر ما كان يعتبر العا ّمةَ من أھل الشورى ،أو الترش يح؛ ب ل
أبوبكر وھو على فراش الموت.
من أھل البيعة فقط .أ ّما ھو فقد ر ّشحه لألمر أو استخلفه
ٍ
وأ ّما عثمان فقد اخت اره الس تةُ )= م ن أھ ل الح ّل والعق د؟( ال ذين عي نھم عم ر وھ و عل ى
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ف راش الم وت أيض ا ً .ف ي ح ين مض ى الخليف ةُ الراب ُع عل ﱞي إل ى المس جد النب وي بالمدين ة
فبايع ه الجمي ع ،وف ي مق ّدمتھم أولئ ك ال ذين ك ان عم ر ق د اعتب رھم م ن أھ ل الش ورى أو
الح ّل والعق د .وب ذلك ف ّ
إن حقب ة الراش دين التأسيس ية ال تق و ُل ش يئا ً واض حا ً ف ي مس ألة
الشورى ،أو مدى أھميتھا واعتبارھ ا ف ي تحقﱡ ق الش رعية للواص ل للس لطة .لك ّن ذل ك ال
يعْن ي أن ه م ا ك ان ب ين كب ار المس لمين ف ي العص ر األول َم ن اعتب ر الش ورى ش ورى
المسلمين جميعا ً وفي المرحلتين ،مرحلة التر ﱡشح ،ومرحلة البيع ة .وفق د ذك ر المؤرﱢخ ون
أنه كان بين الذين وقفوا مع ابن ال ُزبير إلى جانب ق ادة المح ﱢكم ة ،جماع ٌ
ات م ن الم والي،
أي المسلمين ال ُج ُدد من ذوي النفوذ .وھؤالء ما كان عندھم شي ٌء ضد قُ َرشية ابن ال ُزبير؛
بل أخذوا عليه أنه لم يَ ْد ُ
ع للشورى عند وفاة يزيد بن ُمعاوية .بل جم ع القُرش يين المكي ين
عند الكعبة ،وطلب منھم ُمبايعته ،ثم انصرف لتقبﱡل بيعة اآل َخرين!
وطوا َل العص ر األُم وي ،ك ان الث وا ُر جميع اً ،يط البون بحك م الكت اب وال ُس نّة ،ويأخ ذون
على األُمويين أنھم ﱡ
ابتزوا األمةَ أَ ْم َرھ ا ب دون ش ورى .أم ا ُمعارض و العباس يين فم ا ُع ْدنا
نس مع م نھم ش يئا ً ع ن ال ُمطالب ة بالش ورى ،ب ل بالع دل ف ي قس مة الف يء ،وع دم ال َع ْس ف
إن الفقھ اء ال ذين وص ل ْتنا كتاب ٌ
بالن اس! وھ ذا ل يس قصْ راً عل ى الث وار ،ب ل ّ
ات لھ م م ن
النص ف األول م ن الق رن الثال ث الھج ري ،وم ن بي نھم الش افعي )204-ھ ـ( ،وأحم د ب ن
حنبل )241-ھـ( ،وأبو ُعبيد القاسم بن س الّم )224-ھ ـ( ،والمحاس بي )243-ھ ـ( ينقل ون
ق آ َخر ھو أُفُق أو َشرْ طُ «طاعة المتغلﱢب»! وش رطُ أو ش روطُ المغلﱢ ب ،أي
النقاش إلى أُفُ ٍ
ص َل عل ى البيع ة الحق اً ،وأن يع د َل ب ين
الواص ُل للس لطة ب دون ش ورى وال بَيع ة :أن يح ُ
الن اس وال يخ رج عل ى األع راف المس تقرّة ،وأن يُجاھ َد الع د ّو ويحف ظَ دار اإلس الم.
والحجة التي يُور ُدھا ھؤالء جميعا ً لذلك :الحفاظُ عل ى وح دة الجماع ة ،و َم ْن ُع الفتن ة الت ي
ق د ت ن ُج ُم ع ن التم رد عل ى المتغلﱢ ب ،والص راع عل ى الس لطة .وھك ذا ف ّ
إن النق اش انتق ل
بُس رع ٍة م ن الش رعية المبدئي ة الت ي تتحق ُ
ق بالش ورى والعق د والبيع ة إل ى «الش رعية
الوظيفية» إذا ص ﱠح التعبير ،أي ﱠ
أن األھ ﱠم من «الشكليات» ھو النظ ُر ف ي المص لحة العلي ا
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ص ون دار اإلس الم .وق د دف ع ذل ك
للجماع ة وھ ي بق ا ُء االس تقرار والوح دة والعدال ة و َ
ي )478-ھـ( الذي ذكرْ ناهُ من قبل ،في كتاب ه« :غي اث األُ َم م» إل ى الق ول :بإمك ان
الجوين ﱠ
ش رعنة س لطة الس لجوق ّي المتغلﱢ ب ،وتس ميته ب أمير الم ؤمنين ،ألن ه نش ر االس تقرار ف ي
الداخل اإلسالمي بعد حدوث الفوضى وض عف العباس يين ،وألن ه ر ﱠد ال رو َم ع ن اجتي اح
ص ْغرى عام 1071م.
دار اإلسالم ،عندما ھاجمھم وانتصر عليھم بآسية ال ُ
بيد ﱠ
ي مع الواقع التاريخي ما ساد بين الفقھ اء ،وظ ﱠل ھُن اك أُن اسٌ
أن ھذا التكي َ
ﱡف الراديكال ﱠ
يح اولون التوفي ق ب ين التجرب ة التاريخي ة للخالف ة الراش دة ،وم ا اس تج ﱠد م ن وق ائع
ومشكالت؛ ومن ھؤالء أبو عبدﷲ الحليم ي )403-ھ ـ( ،ف ي كتاب ه« :المنھ اج ف ي ُش َعب
اإليمان» ،وأبو الحسن الماوردي )450-ھـ( في كتابه« :األحكام السلطانية» .ظ ﱠل ھؤالء
على االعتقاد ّ
أن المش روعية متحقق ةٌ م ا دام ت «الوح دات ال ثالث» قائم ة ومتحقق ة .أ ّم ا
ُ
ُ
يمكن معالجتُھ ا باإلص رار عل ى الش رعية
اإلشكاليات الواقعيةُ التي نال ت م ن الش رعية ف
الباقي ة للخليف ة العبّاس ي أو أ ّ
دار أو غي ره ،وإن ل م يس تخل ْفهُ
ي عباس ي يص ُل للس لطة باقت ٍ
الساب ُ
ق له .فعلى الواصل للس لطة م ن العباس يين ،أن يحظ ى بالعق د م ن أھ ل الش ورى أو
االختيار )وقد يكونون في ھذه الحالة من رجاالت الجيش الكبار من الديلم أو التُرك( ،ث م
ْرض نفسه للبيعة العامة .وفي ھذا التصﱡ ور الذي بقي سائداً ظلّت الش كليات أو
عليه أن يع َ
راف ظ اھرةً ،أ ّم ا ف ي الواق ع ف ّ
الشروط التاريخي ة أو األع ُ
إن النزع ة الوظيفي ةَ ھ ي الت ي
ق الش رعيةُ ف ي ح دودھا ال ُدنيا الت ي تُس ﱢو ُ
س ادت :تتحقّ ُ
غ الطاع ة ب االنفراد ف ي الس يطرة
)بنفسه أو بالمتغلبين الذين أوصلوهُ للسلطة( ،وتحقيق االستقرار ،و ُمجاھدة العدو )ودائما ً
بالنفس أو بأُمراء االستيالء(! وإذا كانت مسألةُ الطاعة ھذه قد صارت ھي األمر الب اقي،
والتي ما عاد لھ ا مس ﱢوغ غي ر حف ظ االس تقرار ،ومن ع الفتن ة ف ي عص ر س واد المتغلﱢب ين
األتراك وغيرھم حتّ ى ل دى فقي ٍه كبي ٍر مث ل اب ن جماع ة )733-ھ ـ( ف ي كتاب ه« :تحري ر
األحكام في تدبير أھل اإلسالم»؛ ّ
فإن ابن خلدون )808-ھ ـ( ال ذي ج اء إل ى الق اھرة بع د
ح والي األربع ين عام ا ً م ن وف اة اب ن جماع ة ،يس ُخر ف ي مق ﱢدم ة تاريخ ه م ن تفص يالت
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وتدقيقات الفقھاء ھذه ،ويعتب ر األَ ْم َر ُكلﱠ ه م ن طب ائع ال ُم ْل ك و َد َوران العص بية ،وال ت أثير
للفقه أو الدين أو النيات ال َح َسنة في شي ٍء من ذلك!
ق ّ
والح ﱡ
ابن خلدون – وھو الفقيه المالكي الكبير – يظل ُم فقھاء المذاھب عندما يعتب ُرھُم
أن َ
جاھلين بطبائع ال ُم ْلك .إذ المشكلةُ بينه وبينھم ليس في جھلھم بطبائع العمران والملك؛ بل
في اختالف االھتمام أو اختالف األَولويّات .فقد كان ھ ﱡمھ ُم منذ م ا قب ل الم اوردي منص بﱠا ً
على ال َو َحدات ال ثالث ،ونُص رة الس لطة الق ادرة عل ى حفظھ ا م ن جھ ة ،واس تقرار حي اة
الناس ف ي ظ ّل الش ريعة واألع راف المس تقرّة .وق د ك انوا مس تع ّدين )وھ ل يملك ون غي ر
ذلك؟( للتسليم بحدوث الضرر األدن ى ،تجنب ا ً للض رر األعل ى ف ي األم رين :أم ر الوح دة
في األمة والدار والسلطة ،وأم ر االس تقرار ف ي العالق ة ب ين ال دين والدول ة .وھ ذا معن ى
مناقشاتھم منذ القرن الرابع الھج ري لمس ألتي الش ريعة والسياس ة .فالفقھ ا ُء الكالس يكيون
م ا ك ان ل ديھم مش رو ٌ
ع خ اصﱞ بھ م لدول ٍة تطبّ ُ
ق الش ريعة ،ب ل ك انوا يتبنﱠ ون المش رو َع
ي العا ّم لقيام السلطة وآلياتھ ا ف ي دار اإلس الم .وف ي ذل ك المش روع اختصﱡ وا ھُ ْم
اإلسالم ﱠ
بالعناية بأمر الدين والمؤسﱠسة القضائية ،والتعليم ،والفتوى .بينما س لﱠموا ألرب اب الس لطة
بإدارة الشأن العا ّم ،الذي اعتبروه في األغلب األع ٌم شأنا ً مصلحياً ،وليس ديني ا ً أو تعبﱡ ديا ً.
ول ذا فق د كان ت حساس يتُھم عالي ةً عن دما يُ داخ ُل ال َخلَ ُل الوح دات ال ثالث ،ﱠ
ألن ذل ك يم سﱡ
الدين ،كما كانت حساسيتُھم عاليةً عندما يُداخ ُل ال َخلَ ُل المسائل التش ريعية أو القض ائية أو
ي ش اعت ل دى أھ ل الدول ة مس ألة السياس ةّ ،
الوقفيّة .ومنذ القرن الرابع الھجر ّ
وأن ھن اك
مسائل تتعل ُ
ق بإدارة الشأن العا ّم ال تصلُ ُح أو ال تكف ي فيھ ا األحك ا ُم الش رعيةُ ال واردةُ ف ي
القرآن أو في اجتھادات الفقھاء .وقد أثار ذلك الفقھ اء ال ذين رأَوا ف ي األم ر اعت دا ًء عل ى
الشريعة وعلى مصالح الناس وعلى المؤسسة القض ائية .ول ذا فق د ح اولوا ف ي الب دء َم ْن ع
الس لطة السياس ية م ن الت دخل ف ي الش أن القض ائي بتات ا ً .وھ اجموا ت ﱡ
دخ َل الحاج ب أو
ص احب ال ُش رطة ،أو قائ د الج يش ،أو ال وزير ف ي الش ؤون التش ريعية أو القض ائية؛ إ ّم ا
بعدم عرض بعض المرتكبين في نظر السلطات على القضاء بل إصدار األحكام بأنفُ ِس ِھ ْم
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باع لإلج راءات القض ائية
عليھم ،أو بإصدار
ٍ
أحكام في مجالس «قضاء المظالم» دونما إتّ ٍ
المعتادة .وعندما ما استطاعوا تحقيق م ا أ ﱠمل وهُ بإبق اء ك ّل المس ائل التش ريعية والقض ائية
فقھي س ﱠموه :فقه السياس ة الش رعية،
فرع
بأيدي المؤسﱠسات المختصّة؛ عمدوا الستحداث
ﱟ
ٍ
ح اولوا في ه التوفي ق ب ين ض رورات الدول ة أو ھيبتھ ا ،وب ين الش ريعة وأحكامھ ا كم ا
يفھمونھ ا وكم ا اعت ادوا عليھ ا عب ر عص ور التجرب ة اإلس المية .ورس الةُ اب ن تيمي ة )-
728ھ ـ( ف ي «السياس ة الش رعية» ھ ي حص يلةٌ للتجرب ة والتعا ُم ل ب ين الدول ة والفقھ اء
خالل القرون بين الرابع والس ابع للھج رة .وم ا انحلّ ت المش كالت ُكلﱡھ ا لھ ذه الناحي ة ف ي
عصر ابن تيمية ومن بعده .ولذلك نج ُد مؤرّخ ا ً وفقيھ ا ً مث ل المقري زي )845-ھ ـ( يعتب ُر
إتّباع «أحكام السياسة» من جان ب بع ض أُم راء الممالي ك ُمخالف ا ً للش ريعة ،وم ن أس باب
سقوط الشرعية ع ﱠمن يقو ُم به .وقد زعم المقريزي ّ
ول
أن األُمراء المماليك ،وھم م ن أص ٍ
تركية مثل المغول ،إنما كانوا في استعمالھم للسياسة في القض اء فيم ا بي نھم إنم ا يتّبع ون
«السياسة» التي اشترعھا جنكيزخان زعيم المغول ،والسياسةُ مشتقّةٌ منھا!
***
لقد كان ھذا ُكلﱡهُ م وجزاً ف ي معالج ة مس ائل المش روعية والش رعية ف ي التجرب ة العربي ة
اإلسالمية خالل العصور الكالسيكية للنظام في المجال اإلسالمي .وھو م وج ٌز ال يتن او ُل
المسائل ُكلﱠھا ،كما أن ه ال يح يطُ بأطرافھ ا .لكنن ي أحس بُ أن ه يق ّد ُم عرض ا ً مقب والً لھ اتين
المسألتين وإشكالياتھما ،ھو بمثابة ُخطاط ٍة قابل ٍة للتوسيع باتجاه اإلحاطة واالستيفاء.
Max Weber: Wirtschaft and Gesells. chaft, II212-268 - 1
ُ
درست قضايا المشروعية في التجربة العربية اإلسالمية في كتابي :األمة والجماعة والسلطة1985 ،م ،لكنني لم أحتكم وقتَھا إلى منھج أوموديل ماكس
-2
فيبر.
 - 3كما ّ
ت ،وربطه مرةً بالنبي داود.
أن القرآن الكريم ذكر المفرد في عدة سياقا ٍ
ُ
ُ
عنيت وقتَھا بمسألة القُرشية ،بل بقضيتي الشورى ،والعالقة
درست قضايا الشرعية وإشكالياتھا في كتابي :الجماعة والمجتمع والدولة1997 ،م .لكنني ما
-4
بين الدين والدولة.
 - 5في كتابه :اإلرشاد ،وكتابه اآلخر :الشامل – وكالھما في علم الكالم ،وليس في الفقه السياسي أو األحكام السلطانية .ثم ذكر ذلك في كتابه :غياث األُ َمم،
وھو في الفقه السياسي.
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اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻏرﻳﻘﻲ
وأﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟدى أﻓﻼطون وأرﺳطو
ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺧﺷت
ﻗﺻور ﻣﺑدأ اﻟﺣرﻳﺔ وأوﻫﺎم اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻟـ ــﻳس ﺑﺻـ ــﺣﻳﺢ ﻣـ ــﺎ ﻳﺷـ ــﻳﻊ ﻣـ ــن رأي ﺣـ ــوﻝ ﺳـ ــﻳﺎدة اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـ ــﺔ ﻛﻠﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﻳـ ــﺎة اﻹﻏرﻳﻘﻳـ ــﺔ؛ ﻓﻠـ ــم ﺗﻛـ ــن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ إﻏرﻳﻘﻳــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﺑــﻝ ﻛﺎﻧــت ﻓﻘــط ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺧــص أﺛﻳﻧــﺎ ،ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ

ﻣﻧﻘوﺻــﺔ وﻗﺎﺻـرة وﺣﺻـرﻳﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣرﻓوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــد أﻓﻼطــون Plato

) 347–428ق.م ،(.وأرﺳطو  323-384) Aristotleق.م.(.

وﻟم ﺗﻛن اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻏرﻳﻘﻲ دوﻣﺎً ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﺑدأ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﻘرﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ،

ﻓﻘــد ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــﺗﻣد أﺣﻳﺎﻧـﺎً ﻣــن اﻟﻣــﺎﻝ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻣﺑــدأ اﻷوﻟﻳﻐــﺎرﻛﻲ ،وﺗﺳــﺗﻣد أﺣﻳﺎﻧـﺎً أﺧــرى ﻣــن اﻟﻘــوة ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم

اﻟﺗﻳﻣـــوﻗراطﻲ وﻧظـــﺎم اﻟطﻐﻳـــﺎن ،وأﺣﻳﺎﻧ ـﺎً ﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺗﺳــﺗﻣد ﻣــن و ارﺛــﺔ اﻟطﺑﻘــﺔ وﺷــرف اﻟﻣﺣﺗــد ﺣﺳــب اﻟﺷــرﻋﻳﺔ

اﻷرﺳﺗﻘراطﻳﺔ ...ﺗﺑﻌﺎً ﻷﻧﻣﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ.

واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺗﻛرر ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑزﻋم ﻏﻳﺎب اﻟدوﺟﻣﺎ اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﺣﺿور اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻠﻳس ﺑﺻﺣﻳﺢ ﻣـﺎ
ﻳﺷﻳﻊ ﻣن رأي ﺣوﻝ ﺳـﻳﺎدة ﺗﻠـك اﻟﻧزﻋـﺔ ﻛﻠﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻳـﺎة اﻹﻏرﻳﻘﻳـﺔ ،ﺳـواء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﻳـﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ
أو ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺳﺗوى رؤﻳﺔ اﻟوﺟود.
وﻣﻊ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﻳر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗﻘـوﻳم ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﻟﺗﻘـوﻳم اﻟﺷـﺎﺋﻊ؛ ﻓـﺈن ﻫـذا ﻻ ﻳﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟﺿـرورة أﻧﻧـﺎ ﻧﻧﻔـﻲ
ﻛﻠﻳ ًﺔ ﺣﺿور ٍ
ﻗدر ﻣﺎ ﻣن ﺣرﻳﺔ اﻟﻛﻼم واﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﻧﻬﺞ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻛﻝ ﻫذا ﺑطﺑﻳﻌـﺔ

اﻟﺣﺎﻝ ﺣﺿور ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺣدود ﻓﻲ أﺛﻳﻧﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن ﺣﺿو ارً أﻛﺑر ﻣـن أي ﻣﻛـﺎن آﺧـر ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم،

وﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﻲ إﻳﺟﺎﺑﻳﺗﻬﺎ.

وﻣــﺎ ﻧرﻳــد اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠﻳــﻪ ﻓﻘــط ﻫــو أﻻ ﻧﻔــرط ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﻧــﻲ ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳــﺔ ،وأﻻ ﻧﺑــﺎﻟﻎ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻳر
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻔﻛري اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ.
وﺣﺗــﻰ ﻳﻧﺿــﺑط ﻫــذا اﻟﺗﻘــوﻳم ،ﻳﺟــب أن ﻧﻔﻬــم أن ﺗﺄﻛﻳــد وﺟــود اﻟرؤﻳــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻟــﻳس ﻣﻌﻧــﺎﻩ ﺑﺎﻟﺿــرورة ﺗﺄﻛﻳــد

وﺟود ﺳﻠطﺔ زﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ )ﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺑد( ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻧﺳﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ
اﻷوروﺑﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود ﻧﻔوذ ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺋـد اﻷوﻟﻣﺑﻳـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ،وأﺣﻳﺎﻧـﺎً ﺣﺿـور اﻟﻛﻬﻧـوت اﻟـدﻳﻧﻲ

ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻣن أﺣداث اﻹﻟﻳـﺎذة واﻷودﻳﺳـﺔ ،وﻣـن اﺳـﺗطﻼع اﻟﻘـﺎدة رأي
اﻟﻌراﻓﻳن ﻋﻧد اﻟﺣروب! ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻛﻬﻧﺔ ﻳﻌطون اﻟﻐطﺎء اﻟـدﻳﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ رﺿـﻰ اﻵﻟﻬـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳﻳﺎﺳـﺎت

1

اﻟﺣﻛﺎم ،وﻛﺎﻧت اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﻣﻘدﺳﺔ واﻟطﻘوس واﻟﺷـﻌﺎﺋر ﺗواﻛـب اﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣـؤﺛرة ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ واﻟﺟـﻳش ،ﻛﻣـﺎ
ﻛﺎﻧت ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ!

أﺿف إﻟﻰ ﻫذا أﺣﻛﺎم اﻟﺳﺟن واﻟﻧﻔﻲ واﻹﻋدام اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وأﺻـﺣﺎب اﻟـرأي واﻟﺳﺎﺳـﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻔﻳر.
وﻣــن ﺗﻠــك اﻟــﺗﻬم اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد ﻗﺻــور ﻣﺑــدأ اﻟﺣرﻳــﺔ وﻣﺣدودﻳــﺔ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ووﺟــود ﻧزﻋــﺔ دﻳﻧﻳــﺔ ﻋﺎرﻣــﺔ:
اﻟﺣﻛــم ﺑﺗﻛﻔﻳــر اﻟﻔﻳﻠﺳــوف أﻧﻛﺳــﺎﺟوراس  428-500) Anaxagorasق.م(.؛ ﻣﻣــﺎ اﺿــطرﻩ إﻟــﻰ اﻟﻬــرب.

ﻛﻣﺎ اﺗﻬﻣت أﺳﺑﺎزﻳﺎ ﺑﺎﻟﺧروج ﻋن ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻟدﻳن ،وﻋدم اﺣﺗـرام اﻵﻟﻬـﺔ .وﺗﻌرﺿـت ﻫـذﻩ اﻟﻣـرأة اﻟﻣﺛﻘﻔـﺔ ﻷﺑﺷـﻊ

اﻟﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﻌرض ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺣﺳﻬﺎ اﻟﻧﻘدي وآراﺋﻬﺎ اﻟﺣرة ،وﻟم ﻳﻧﻔﻌﻬﺎ دﻓﺎع ﺑرﻛﻠﻳز اﻟﻘوي ﻋﻧﻬﺎ.
وﺗم اﺗﻬﺎم اﻟﺑطﻝ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أﻟﻘﺑﻳﺎدس ﺑـﺄن أﺻـدﻗﺎءﻩ ﻋﺑﺛـوا ﺑﺗﻣﺎﺛﻳـﻝ اﻹﻟـﻪ ﻫـرﻣس اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻔـظ ﻣـن اﻟﺿـرر
وﺗﻌطــﻲ اﻟﺧﺻــوﺑﺔ ،وﻗطﻌ ـوا أﻋﺿــﺎءﻫﺎ اﻟذﻛورﻳــﺔ وآذاﻧﻬــﺎ وأﻧوﻓﻬــﺎ .ﻛﻣــﺎ ﺗــم اﺗﻬــﺎم أﻟﻘﺑﻳــﺎدس وأﻧﺻــﺎرﻩ ﺑــﺄﻧﻬم
ﺳﺧروا ﻣن اﻟطﻘـوس اﻹﻟورﻳﺗﻳـﺔ ،وﺣﻛﻣـت اﻟﺟﻣﻌﻳـﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳـﺔ ﻋﻠﻳـﻪ ﺑﻣﺻـﺎدرة أﻣواﻟـﻪ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗـﻪ ،ﻛﻣـﺎ ﻗﺿـت
ﺑﺈﻋداﻣﻪ .ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻗد ﻫرب إﻟﻰ إﺳﺑرطﺔ.

أﻣ ــﺎ اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﻋﻧ ــد اﻟﺳوﻓﺳ ــطﺎﺋﻳﻳن ،ﻓﻘ ــد ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻐ ــرد ﺧ ــﺎرج اﻟﺳ ــرب ،ﺑ ــدﻟﻳﻝ ﺳ ــﺟن ﺑروﺗ ــﺎﺟوراس
 411-481) Protagorasق .م (.اﻟﻔﻳﻠﺳـوف اﻟﺳوﻓﺳــطﺎﺋﻲ ﺻــﺎﺣب اﻟﻣﻘوﻟــﺔ اﻟﺷــﻬﻳرة «اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﻘﻳــﺎس

ﻛ ﱢﻝ اﻷﺷﻳﺎء ﻓﻬو اﻟذي ﻳﻘرر أن اﻷﺷﻳﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻛﺎﺋﻧﺔ ،وأن اﻷﺷﻳﺎء ﻏﻳر اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﺋﻧﺔ».1

واﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻻ ﺗـــزاﻝ ﻣﻠﻳﺋـــﺔ .ﻓﻘـــد ﺟوﻋـــت أﺛﻳﻧـــﺎ أرﺳـــﺗﻳدس ،وﻧﻔـــت ﺛﻳﻣﺳـــﺗﻛﻠﻳس ،وﻣﻠﺗﻳـــﺎدس ,وطـــردت
أﻧﻛﺳﺎﻧﻣوراس.
وﺣﺗﻰ ﻓﻳﻠﺳوف اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺳﻘراط  399 – 469) Socratesق.م ،(.وﻣـن ﺑﻌـدﻩ أرﺳـطو اﻟﻣﻌﻠـم اﻷوﻝ ،ﻟـم

ﻳﻔﻠﺗــﺎ ﻣــن ﺗﻬــم اﻟﺗﻛﻔﻳــرٕ .واذا ﻛــﺎن أﺣــد ﻻ ﻳﻧﺳــﻰ اﺗﻬــﺎم اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳــﺔ ﻟﺳــﻘراط ﺑــﺎﻟﻛﻔر ﺑﺎﻵﻟﻬــﺔ ،وﻣــن ﺛــم
ﺣﻛﻣــت ﺑﺈﻋداﻣــﻪ؛ ﻓﻣــن اﻟﻐرﻳــب أﻧ ـﻪ ﻳوﺟــد ﺻــﻣت ﻳﻛــﺎد ﻳﻛــون ﻣطﺑﻘــﺎ ﺣــوﻝ اﺗﻬــﺎم أرﺳــطو أﻳﺿــﺎ ﺑــﺎﻟﻛﻔر
ﺑﺎﻟــدﻳن ،ﺑﺎﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ ﻋﺑــﺎرات ﻣــن ﻣؤﻟﻔﺎﺗــﻪ ،واﺿــطر إﻟــﻰ اﻟﻬﺟـرة ﻣــن أﺛﻳﻧــﺎ ﻓــﻲ آﺧــر أﻳــﺎم ﺣﻳﺎﺗــﻪ؛ وﻣــﻊ

ذﻟك ﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻹﻋدام ،ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻌﻳـداً ﻋـن أﻳـدي اﻷﺛﻧﻳـﻳن طـواﻝ اﻷﺷـﻬر اﻟﺗـﻲ ﻗﺿـﺎﻫﺎ ﻣـن ﺣﻳﺎﺗـﻪ

ﺑﻌــد ﺻــدور اﻟﺣﻛــم ،ﻓﻣــﺎت ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــن ﻣــرض ﻟــم ﻳﺳــﺗطﻊ اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠﻳــﻪ ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻣﻌﺎﻧــﺎة اﻟﻬــروب ط ـواﻝ ﺗﻠــك

اﻷﺷﻬر.

ﻓﺗﻬم اﻟﺗﻛﻔﻳر ﻛﺎﻧت ﺷﺎﺋﻌﺔ ،وﻛﺎن اﻷﻣر ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻛﻔﻳر إﻟﻰ ﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻌﻘـﺎب ﺳـواء ﺑـﺎﻟﺟوع أو اﻟﻧﻔـﻲ
أو اﻟﺳﺟن أو اﻹﻋدام! ﻣﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻋدم وﺟود ﺣرﻳﺔ اﻟرأي اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻏرﻳﻘﻲ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ.
وﻗــد ﻛــﺎن ﺑﺈﻣﻛــﺎن أﻋﺿــﺎء اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ وﻓــق ﻧظــﺎم «اﻟﺣرﻣــﺎن» اﻟــذي وﺿــﻌﻪ ﻛﻠﻳﺳــﺛﻧﻳز  Cleisthenesأن
ﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﻋﺷرة أﻋوام ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﺗظن أﻧﻪ ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ،وﻣن ﺛم دﻋت ذوي اﻟطﻣوح اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
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إﻟــﻰ اﻟﺗ ـزام اﻟﺣــذر! وﺑﻌــض اﻟرواﻳــﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺗــذﻛر أن ﻛﻠﻳﺳــﺛﻧﻳز ﻧﻔﺳــﻪ ﻛــﺎن ﻣــن ﺑــﻳن ﻣــن ﺣﻛــم ﻋﻠــﻳﻬم
ﺑﺎﻟطرد.

ﻟﻛن ﻛﻝ ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﻧرﻳد أن ﻧﺛﺑت اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺣﺿور ،ﻟﻛﻧﻪ ﻟـم ﻳﻛـن
ﺣﺿو ارً ﻧﻣوذﺟﻳﺎً ﻋﺎﻣﺎً؛ ﺑﻝ ﻛﺎن ﺣﺿو ارً ﻧﺳﺑﻳﺎً وﺧﺎﺻﺎً وﻣﻠﻳﺋﺎً ﺑﻣﻬﺎﺗرات اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻛﺎن ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ
ﺣﺿور ﻏﻳر أﻧﻪ أﻳﺿﺎً ﻛﺎن ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺣﺿور أﻛﺑر.

ﻓﻣــﺎ ﻳﻘــﺎﻝ ﻋــن ﻏﻳــﺎب اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟزﻣﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻛﻬﻧــوت اﻟــدﻳﻧﻲ ﻋﻧــد اﻹﻏرﻳــق ،ﻣــﺎ ﻫــو إﻻ ﻣﺑﺎﻟﻐــﺔ .ﻛﻣــﺎ أن اﻟــزﻋم
ﺑﻐﻳﺎب اﻟرؤﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻛﻠﻳﺔ ﻟﻳس ﺑﺻﺣﻳﺢ؛ ﻓﺎﻟﺣﺿور اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﻳﻠﻎ اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻟﻬﻳـﺔ
اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻌﺎﻟم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻝ اﻟﻳوﻧﺎن اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﺻورت اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذو ﺟوﻫر إﻟﻬﻲ ،ورﻏـم
وﺟود ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ ؛ ﻓﻘـد ظـﻝ اﻟـوﻋﻲ اﻟﻳوﻧـﺎﻧﻲ ﻳﻔﺗﻘـد ﻟﻌﻧﺻـر ﺣرﻳـﺔ اﻟـروح؛ ﻷﻧـﻪ ﺟﻌـﻝ اﻟﻘـدر
واﻟﺿرورة ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺷﻳﺎء ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻵﻟﻬﺔ .2وﻗد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺛﻘﺔ ﻋﻣﻳـﺎء ﻓـﻲ ﻗـواﻧﻳن اﻵﻟﻬـﺔ اﻷزﻟﻳـﺔ،
وﻛﺎﻧت اﻷﻟﻌﺎب واﻻﺣﺗﻔﺎﻻت ﺗزود اﻟوﻋﻰ ﺑذﻟك اﻹﺣﺳﺎس اﻟﺳﻌﻳد ﺑوﺟود وﺣدة ﺑﻳن اﻟﺑﺷر واﻵﻟﻬﺔ.
وﻓﻲ اﻟدﻳن اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ﺗﻔوﻗت اﻟـروح ﻋﻠـﻰ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ،ﺣﻳـث ﺻـﺎرت اﻟﻘـوة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳـﺔ وﻟﻳﺳـت ﻟﻠطﺑﻳﻌـﺔ.

وﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻳدة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﻳﻣﺎن ﺑزﻳوس رب اﻷرﺑﺎب واﻟﺳـﻠطﺔ واﻟﻘـﺎﻧون ،اﻟـذي اﻧﺗﺻـر ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻋﻠـﻰ

ﻛ ــﻝ اﻷﻗوﻳ ــﺎء واﻟﻌﻣﺎﻟﻘ ــﺔ ،وﺗﻣﻛ ــن ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻳطرة ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــوى اﻟﺳ ــﻣﺎوات واﻷرض وﻣ ــﺎ ﻓﻳﻬﻣ ــﺎ وﻣ ــﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣ ــﺎ.
وﺗﺻـﺎﻟﺣت اﻟـروح ﻣــﻊ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔــن اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ ﺣﻳــث ﺗــم اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن آﻟﻬــﺔ اﻟﻳوﻧــﺎن ﻓــﻲ ﺻــور ﺟﺳــدﻳﺔ

ﺣﺳﻳﺔ ،ﻓﺎﻟروح ﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ،وﻏدا ﻟﻶﻟﻬﺔ ﺷﻛﻝ اﻟﺑﺷر وﺟﺳـدﻫم ﺑـﻝ وﻏﺎﻳـﺎﺗﻬم! وﺗﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧـﻰ
ﻣ ــﻊ اﻟﻣ ــﺎدة ،واﻟﻌﻧﺻ ــر اﻟروﺣ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟﻌﻧﺻ ــر اﻟﺣﺳ ــﻲ ،وﺗﺟﻠ ــﻰ اﻟروﺣ ــﻲ اﻟﺑ ــﺎطﻧﻲ ﺑﺗﻣﺎﻣ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــﺎدي

اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺻﺎر اﻟﺑﺎطﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻌروﻓﺎً ﺑﺗﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫري اﻟﺧﺎرﺟﻲ.3

ﻓﺄﻳن إذن اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺗﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻋﻧـد اﻹﻏرﻳـق؟! وأﻳـن ﻫـﻲ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻟﻣـدن

اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ ﻋدا أﺛﻳﻧﺎ ؟! وﺣﺗﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳﺔ رﻏـم إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻟـم ﻳﺗﺳـﻊ ﻋﻘﻠﻬـﺎ ﻵراء أﻧﻛﺳـﺎﺟوراس
وﺳﻘراط وأرﺳطو.
وﻟم ﺗﻛن أﺛﻳﻧﺎ ﺗﻌرف – ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻧﻬﺟﻬـﺎ اﻟـدﻳﻣﻘراطﻲ )اﻟﻣﺣـدود( ﻓـﻲ اﻟﺷـﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ  -ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﻠزم

اﻟﻧﻬﺞ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻣن ﻗﺑوﻝ ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻌرﻗﻳﺔ واﻟﻠوﻧﻳﺔ واﻟﺟﻧﺳﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣرﻳﺔ اﻟرأي ﻟﻳس ﻛﻣﺎ
ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ أزﻫﻰ ﻋﺻورﻫﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻳﺔ اﻟرأي اﻟدﻳﻧﻲ.

ﻧﺷوء اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ واﻧﻛﺳﺎراﺗﻬﺎ
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ﺗﻌﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﻣﻝ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ أن اﻷﻣﺔ ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺎت ،وأن اﻟﺷـﻌب ﻳﺣﻛـم ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﻧﻔﺳـﻪ .وﻣﻌﻧـﻰ
ﻫــذا أن ﺗﻘــوم اﻷﻣــﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧــﺎب وﻛــﻼء ﻋﻧﻬــﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑ ـﺎً ﺳــﻠﻳﻣﺎً ﺻــﺎﻟﺣﺎً ،وأن ﻳﻛــون ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ وزراء ﺧﺎﺿــﻌﻳن

ﻟﻣراﻗﺑــﺔ ﻧ ـواب اﻷﻣــﺔ ،وﻳﻛــون ﻟﻧ ـواب اﻷﻣــﺔ ﺣــق اﻟﺗﺷ ـرﻳﻊٕ ،واﻗ ـرار اﻟﺿ ـراﺋب ،وﻣراﻗﺑــﺔ ﺻ ـرﻓﻬﺎ وﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ
اﻟوزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم ،وﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻬم أﻣﺎم اﻟﻧواب ،وﻣﻧﺣﻬم اﻟﺛﻘﺔ أو ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣـﻧﻬم ﻟﺑﻘـﺎﺋﻬم أو ﺑﻘـﺎء ﺑﻌﺿـﻬم
أو ﺧروﺟﻬم ﻣن اﻟو ازرة ،وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻧﺳـﻳق اﻷﻋﻣـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺿـﻊ اﻟـذى ﺗرﺗﺿـﻳﻪ .وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن ﺗﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﻌب وﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻌب .ﻫذا ﻫو ﻣﺑدأ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ.
واﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻟﻐوﻳـﺎً ﻫــﻲ «ﺣﻛــم اﻟﺷــﻌب» ،وأﺻــﻠﻬﺎ اﻻﺻــطﻼﺣﻲ ﻳوﻧــﺎﻧﻲ؛ ﻓﻬــﻲ ﻣﻌرﺑ ـﺔ ﻣــن ﻣﺻــطﻠﺢ ﻫــو

« »democratiaاﻟ ــذي ﻳﺗﻛ ــون ﻣ ــن ﻣﻘطﻌ ــﻳن :اﻟﻣﻘط ــﻊ اﻷوﻝ ﻫ ــو « »demosأي اﻟﺷ ــﻌب ,واﻟﻣﻘط ــﻊ
اﻟﺛﺎﻧﻲ « »kratosأي اﻟﺣﻛم.
ٕواذا أردﻧــﺎ أن ﻧﻌــرف أﺳــس وﺗﻧــوع اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻹﻏرﻳﻘــﻲ اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ،ﻓرﺑﻣــﺎ ﻳﻛــون ﻣــن اﻷوﻓــق

اﻟﺑداﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد؛ ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻘرن ﻛﺎﻧت أﺛﻳﻧﺎ درة اﻟﻣدن اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺣﻛـم

اﻷرﺳ ــﺗﻘراطﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻛﻠﻪ اﻟﻣﺳ ــﺗﺑد؛ وﻛﺎﻧ ــت اﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻧظ ــﺎم ﺗﺳ ــﺗﻣد ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎﻝ وو ارﺛ ــﺔ اﻟﻧﺑﺎﻟ ــﺔ
اﻟطﺑﻘﻳــﺔ؛ ﺣﻳــث ﻛﺎﻧــت ﺗﺣﻛﻣﻬــﺎ طﺑﻘــﺔ أرﺳــﺗﻘراطﻳﺔ وراﺛﻳــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﻼك ﺑــﺎﻟﻐﻲ اﻟﺛ ـراء ﺗﻌﻣــﻝ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرﺑوي اﻟذي ﻛﺎن ﻣن ﺟراﺋﻪ أن ﺗﻔﻘد أﺳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣرﻳﺗﻬﺎ وﺗﺑـﺎع ﻛﻌﺑﻳـد ﻋﻧـد اﻟﻌﺟـز ﻋـن ﺳـداد
اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺎت ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ!
وازدادت اﻟﻬوة ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟطﺑﻘﺔ واﻟﺷﻌب اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟذروة ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ،وﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺷرع ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻷﻏﻧﻳـﺎء،

ﻓﺄﺧــذ اﻟﺷــﻌب ﻳﻧــﺎدي ﺑﺎﻹﺻــﻼح وﺿــرورة إﻋــﻼن اﻟﻘ ـواﻧﻳن وﻧﺷــرﻫﺎ .وﺗﺣــت اﻟﺿــﻐط  ،رﺿــﺧت اﻟطﺑﻘــﺔ

اﻷرﺳــﺗﻘراطﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ،وﻓوﺿــت «د ارﻛــون» ﺑــﺈﻋﻼن اﻟﻘ ـواﻧﻳن ﻓــﻲ ﻋــﺎم  621ق.م ،.ﻟﻛــن ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـواﻧﻳن
ﻛﺎﻧـ ــت ﻗﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻔﻘ ـ ـراء .وﻋﻧـ ــدﻣﺎ ظﻬـ ــر «ﺻـ ــوﻟون» اﻟﻣﺻـ ــﻠﺢ ،رﻏـ ــم أﻧـ ــﻪ ﻛـ ــﺎن ﻣـ ــن اﻟطﺑﻘـ ــﺔ
اﻷرﺳــﺗﻘراطﻳﺔ ،وﺟــﻪ اﻧﺗﻘــﺎدات ﺷــدﻳدة إﻟــﻰ اﻷرﺳــﺗﻘراطﻳﻳن ،ورﻓــض أﺳــﺎﻟﻳﺑﻬم اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺗـواء واﻟطﻣــﻊ
وﺧداع اﻟﺷﻌب ،ﻛﻣﺎ رﻓض ﻧظﺎم اﻟوراﺛﺔ اﻷرﺳﺗﻘراطﻲ.
وﻗد ﺗوﻟﻰ ﺣﻛم أﺛﻳﻧﺎ ﻋﺎم 594ق.م ،وﻗﺎم ﺑﻌدة إﺻـﻼﺣﺎت ﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ،ﻟﻌـﻝ ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ ﺗﻘﺳـﻳﻣﻪ
اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻷﺛﻳﻧ ــﻲ إﻟ ــﻰ ﻋ ــدة ﺟﻣﺎﻋ ــﺎت ﺷ ــرﻋﻳﺔ ،ﻟﻛ ــﻝ ﺟﻣﺎﻋ ــﺔ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻠطﺎت واﻟﺣﻘ ــوق وﻋﻠﻳﻬ ــﺎ
ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟواﺟﺑ ــﺎت ،وأﻋط ــﻰ ﻟﻠﻣـ ـواطﻧﻳن اﻟﺣ ــق ﻓ ــﻲ اﻧﺗﺧ ــﺎب اﻟﺣ ــﺎﻛم .وﻛ ــﺎن ﻣ ــن أﻫ ــم اﻹﺻ ــﻼﺣﺎت
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﺳــﺣب اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻣــن اﻟﻘ ـواﻧﻳن اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻘﺿــﻲ ﺑﻔﻘــدان اﻟﺣرﻳــﺔ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﻌﺟــز ﻋــن ﺳــداد
اﻟﻣــدﻳوﻧﻳﺎت ،ﻓ ـرﻓض ﺻــوﻟون ﺗﺣــوﻝ اﻟﻌــﺎﺟزﻳن إﻟــﻰ ﻋﺑﻳــد ،وﺣــرر ﻛــﻝ ﻣــن ﻛــﺎن ﻋﺑــداً ﻟﻌﺟ ـزﻩ ﻋــن دﻓــﻊ

ﺗﻣﻳز اﻷرﺳﺗﻘراطﻳﻳن اﻷﺛرﻳـﺎء وﻛـﺎن ﻧﻔـوذﻫم أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻧﻔـوذ أﻳـﺔ
دﻳوﻧﻪ .وﻣﻊ ذﻟك اﺳﺗﻣر ﻧﺳﺑﻳﺎً ﺑدرﺟﺔ أﻗﻝ ّ
ﺟﻣﺎﻋﺔ أو طﺑﻘﺔ أﺧرى.
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وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠت ﺑﻌد ذﻟك ،ﺑﻝ ﻛﺎﻧت ﺧطوة ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳق ،ﻟﻛـن اﻟﻐرﻳـب

ﻓﻲ اﻷﻣر أن اﻟﺑﻌض طﺎﻟب ﻣن ﺻوﻟون أن ﻳﺗﺧﻠـﻰ ﻋـن ﻫـذا اﻟﻘـدر اﻟﺿـﺋﻳﻝ ﺟـداً اﻟـذي ﻻ ﻳﻛـﺎد ﻳﺳـﺗﺣق
وﺻــف اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،وﻳﺳــﺗﺑد ﺑــﺎﻟﺣﻛم! ﻟﻛﻧــﻪ رﻓــض وأﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻣواﺻــﻠﺔ اﻹﺻــﻼﺣﺎت  ،ﺛــم ﺗــرك اﻟﺣﻛــم
وﻏﺎدر أﺛﻳﻧﺎ.
وﺑﻌد وﻗت ﻏﻳر طوﻳﻝ ﻗﺎم أﺣد اﻟطﻐﺎة ﺑﺗوﻟﻲ اﻟﺣﻛم وﻫو ﺑﺎﻳﺳﺳﺗراﺗوس  ، Peisistratusﻟﻛﻧـﻪ ﺗﻣﻛـن ﻣـن
ﺗﺣﻘﻳــق اﻟرﻓﺎﻫﻳــﺔ ﻷﺛﻳﻧــﺎ ﻟﻘ ارﺑــﺔ ﻋﺷ ـرﻳن ﻋﺎﻣــﺎ .وﺑﻌــد ﻣوﺗــﻪ ﺗــوﻟﻰ اﻟﺣﻛــم ﻛﻠﻳﺳــﺛﻧﻳز  ، Cleisthenesوﻫــو

أرﺳﺗﻘراطﻲ أﻳﺿﺎً ،ﻟﻛﻧـﻪ ﻟـم ﻳﻛـن ﻣﺳـﺗﺑداً ﻣﺛـﻝ ﺧﻠﻔـﻪ ،ﺑـﻝ اﻧﺣـﺎز إﻟـﻰ ﻣﺟﻣـوع اﻟﺷـﻌب .وﺑـدأت ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻩ
ﺗﻐﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻐرب ﺑﻌد ذﻟك؛ ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎم  508ق.م .ﺗـم إﻋـﺎدة ﺗﻧظـﻳم أﺛﻳﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ّ
أﺳـﺎس إداري اﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ ﺟﻐ ارﻓـﻲ  ،وﻟـﻳس ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟو ارﺛـﺔ ،إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟوﺣـدات ﻳﻣﺛـﻝ ﻛـﻝ ﻣﻧﻬـﺎ

ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺧﺗــﺎرة ﻋــن طرﻳــق اﻟﻘرﻋــﺔ ﻓــﻲ «ﻣﺟﻠــس اﻟﺧﻣﺳــﻣﺎﺋﺔ» ﻛــﻝ ﻋــﺎم .وﻛــﺎن اﻟﻣواطﻧـون ﻓﻘــط ﻣــن
اﻟرﺟﺎﻝ اﻟذﻛور ﻓوق ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻳﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻘﺗرﺣون اﻟﻘـواﻧﻳن وﻳﺻـوﺗون ﻋﻠﻳﻬـﺎ،

ﺛم ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﺑﻌض اﻟرﺟﺎﻝ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘرﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻳﻪ .أﻣﺎ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠّﻔـﻳن ﻓﻛﺎﻧـت ﺗﺗﺷـﻛﻝ
ﺑﺎﻟﻘرﻋﺔ وﻋددﻫﺎ ﻏﻳر ﻣﺣدود.

وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،وأﻫم ﺳﻣﺎﺗﻪ ﻫﻲ:
 -1ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺑﻣـﺎ ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﺷـﺄن اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ -ﺑﺣرﻳـﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -2اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻷﺣرار أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون.
 -3اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻟﺗوﻟﻲ وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﻠﻔﻳن.
وﻟم ﺗﻛـن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻳﺗرﺗـب ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻣـن ﺣﻘـوق وواﺟﺑـﺎت ﻏطـﺎء ﻳﺷـﻣﻝ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺷـﻌب ،ﺑـﻝ ﺧـرج ﻣﻧﻬـﺎ
اﻟﻧﺳــﺎء واﻟﻌﺑﻳــد واﻷطﻔــﺎﻝ ﺗﺣــت ﺳــن اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻋﺷ ـرة؛ ﻓﻠــم ﻳﻛــن ﻳوﺟــد ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت أي دور ﻟﻠﻣ ـرأة ﻓــﻲ
اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺔ واﻹدارة ،ﻓﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ اﻷﺛﻳﻧﻳ ــﺔ اﺳ ــﺗﺑﻌدت اﻟﻣـ ـرأة واﻟﻌﺑﻳ ــد ،وﻟ ــم ﻳﻛ ــن ﻣﻔﻬ ــوم »ﺣﻘ ــوق« اﻟﻣـ ـواطن

ﻣﻌروﻓﺎً ﻟدﻳﻬم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ.4

وﻣ ــن ﺛ ــم ﻟ ــم ﺗﻛ ــن اﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﺣﻘـ ـﺎً ﻋﺎﻣـ ـﺎً ﻟﻛ ــﻝ اﻟﺷ ــﻌب ،ﻓﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳ ــﺔ ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻌﺗﺑ ــر

اﻟﻣواطن ﻫو اﻟذﻛر اﻟﺣر ﻓوق ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺳﺎﻛﻧﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻷﺻﻠﻳﻳن.

وﺑﻧــﺎء ﻋﻠﻳــﻪ ﻛﺎﻧــت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻗﺎﺻ ـرة وﺣﺻ ـرﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺳــﺎوي ﺑــﻳن اﻟﺟﻣﻳــﻊ .ﻓﺎﻟﻣواطﻧــﺔ
اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟــم ﺗﻛﺗﻣــﻝ إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث ﻣــﻊ وﺻــوﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳــد اﻟﻠﻳﺑ ارﻟــﻲ إﻟــﻰ ذروﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷـرﻳن.
وﻣ ــﻊ ﻫ ــذا ﻓ ــﺈن ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻣواطﻧ ــﺔ اﻟﻳوﻧ ــﺎﻧﻲ ﻫ ــو أﺻ ــﻝ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻣواطﻧ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻟﻐرﺑ ــﻲ؛ وﻗ ــد ﻣﺛﻠ ــت

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻣﺛﺎﻻً ﻟﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻗ اررﻩ ﻟﺣق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻷﻓراد ،وﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬم
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ﻓﻲ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ .5ﻓﻌﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻗﺻـور ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣواطﻧـﺔ اﻟﻳوﻧـﺎﻧﻲ ،إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻌـد اﻟ ارﻓـد اﻟرﺋﻳﺳـﻲ

ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻐرﺑﻲ؛ ﻻﺳﻳﻣﺎ وأﻧﻪ اﻷﻗرب ﻟﻪ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻌﻧﻰ.6

إذن ﻓﺑــداﻳﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻓــﻲ أﺛﻧﻳــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ أواﺧــر اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻗﺑــﻝ اﻟﻣــﻳﻼد اﺑﺗــداء ﻣــن ﺳــﻧﺔ 508
ق.م .ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺷﻳر اﻟﻣرﺟﻌﻳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ؛ ﻓﺎﻹرﻫﺎﺻـﺎت اﻷوﻟـﻰ ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ﻗـد ظﻬـرت ﻓـﻲ أﺛﻳﻧـﺎ؛
إذ ﺗﻣﺗﻌت ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﻳزة اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻳﻬـﺎ ﺣـق اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗـﻲ
ﺗﺣﻛم اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻘواﻧﻳن ،وﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
وﻗــد ذﻛــر اﻟﻣــؤرخ اﻹﻏرﻳﻘــﻲ ﺗوﺳــﻳدﻳس ) 400-460ق.م( ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ «ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺣــروب اﻟﺑﻠوﺑوﻳﻧزﻳــﺔ'» أن
أﺛﻳﻧــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﺣﻛوﻣــﺔ ﺑدﺳــﺗور دﻳﻣﻘ ارطــﻲ ﻳﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺣﻛــم اﻷﻏﻠﺑﻳــﺔ ،وﻳطﺑــق ﻓﻳــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون .وﻣﻣــﺎ ﻳؤﻛــد أن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺄﺛﻳﻧــﺎ أن ﺑرﻛﻠﻳــز ﺣــﺎﻛم أﺛﻳﻧــﺎ ﻛــﺎن ﻳؤﻛــد ﻓــﻲ ﺧطﺑﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ أﻟﻘﺎﻫ ـﺎ ﻓــﻲ ﺟﻧــﺎزة
اﻟﺟﻧ ـود اﻟــذﻳن ﻗﺗﻠ ـوا ﻓــﻲ اﻟﺣــرب اﻟﺑﻳﻠوﺑوﻧﻳزﻳــﺔ -ﻛﻣــﺎ ذﻛــر ﺗوﺳــﻳدﻳس -أن دﺳــﺗور أﺛﻳﻧــﺎ ﻟــﻳس ﻟــﻪ ﻣﺛــﺎﻝ ﻓــﻲ
اﻟﻣدن اﻷﺧرى ،وأن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻏﻳر ﻣوﺟود ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ ﻣﻧﺗﺧﺑـون ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻛﻔـﺎءة ﻻ

اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟطﺑﻘﻲ ،وﺗﺳود ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺣوار واﻹﺑداع واﻻﻧﻔﺗﺎح.

وﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺣــﺎﻝ ﻳﺟــب أﻻ ﻧﺄﺧــذ ﻫــذا اﻟﻛــﻼم ﺑﺣــذاﻓﻳرﻩ؛ ﻓﻬــو ﻛــﻼم ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻳﺻــف اﻟوﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ
ﻳﺣﻛﻣﻬــﺎ! ﻟﻛــن ﻻ ﺷــك ﻓــﻲ وﺟــود ﺗﻠــك اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺻ ـرة اﻟﺗــﻲ ﺑــﻳن أﻓﻼطــون وأرﺳــطو ﻋوراﺗﻬــﺎ .وﻫــﻲ
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ –ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧـﺎ -أﻓﺿﻝ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣـن ﻧظـم اﻟﺣﻛـم اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﺗﻔـوق ﺳـﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ أﻳـﺔ
ﺳﻠﺑﻳﺎت ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن أي ﻧظﺎم دﻳﻣﻘراطﻲ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺻورﻩ!
وﻻ ﺷـ ــك أن ﻣوﻗـ ــف أﻓﻼطـ ــون وأرﺳـ ــطو ﻣـ ــن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـ ــﺔ ﻳﻌـ ــد ﻣـ ــن اﻟﻌواﻣـ ــﻝ اﻟﺗـ ــﻲ أدت إﻟـ ــﻰ إﺿـ ــﻌﺎف
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺑﻌــد ذﻟــك ،ﺣﻳــث ﺳــﺎﻫم ﻣــﻊ ﻋواﻣــﻝ أﺧــرى ﻋدﻳــدة ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﻬﺎﺋﻬــﺎ ،ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻔﺷــﻝ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ
ﻫﺟﻣــﺎت اﻟﻐ ـزاة ،وﻋــدم اﺳــﺗﻘرار اﻟﻧظــﺎم اﻟــداﺧﻠﻲ ،وازدﻳــﺎد ﺻ ـراع اﻟطﺑﻘــﺎت ،وﺳــﻳطرة اﻟﻐوﻏــﺎء اﻟطﻣــﺎﻋﻳن

اﻟﻣﻧﺣ ـرﻓﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ داﺧــﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ ،وﻓــرض اﻟﺿ ـراﺋب واﻟﺟﺑﺎﻳــﺎت؛ وﻣــن ﺛــم اﻧﺗﺣــرت
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺄﻳدﻳﻬﺎ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻠﻔظ أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ اﻷﺧﻳرة إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳد اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﻣﻘدوﻧﻲ .واﻟـدرس اﻟﻣﺳـﺗﻔﺎد ﻫﻧـﺎ
أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑدون ﺑﺷر ﻧﺎﺿﺟﻳن ﻻ ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻟــم ﺗﻧﺗــﻪ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻓﻘــط ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺑﻘﻌــﺔ اﻟوﺣﻳــدة ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌرﻓﻬــﺎ ،ﺑــﻝ ﺑﻣــرور اﻟوﻗــت ﻓﻘــد
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ دﻻﻟﺗـﻪ ،وﺻـﺎرت ﻟـﻪ دﻻﻟـﺔ أﺧـرى ﻫـﻲ «ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻫـو ﻏﻳـر ﻓﻠﻛـﻲ» ،وﻟـم ﻳﻌـد ﻣﻌﻧـﺎﻩ

ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــن ﻗﺑــﻝ «ﺣﻛــم اﻟﺷــﻌب» .وﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ اﺣــﺗﻔظ ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻣﻌﻧــﺎﻩ  ،ظــﻝ ﺣــﺎﻣﻼ اﻻﺳــﺗﻬﺟﺎن

ﺷراﺣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﻟﻳﻳن،
اﻷﻓﻼطوﻧﻲ اﻷرﺳطﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻛم اﻟﻐوﻏﺎء! ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳظﻬر ﻣن ﻣواﻗف ﱠ
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،أو ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﻳط اﻷوروﺑﻲ ،وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
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ورﻏم أن اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ﻟـم ﺗﻌرﻓﻬـﺎ إﻻ أﺛﻳﻧـﺎ دون ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻣـدن اﻹﻏرﻳﻘﻳـﺔ  ،ورﻏـم أﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻗﺎﺻـرة،
وﺧﺿــﻌت ﻟﻔﺗـرات طوﻳﻠـﺔ ﻟﺳــﻳطرة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــﻳن اﻟﺟﻬــﻼء .ﻟﻛــن ﻻ ﺷــك أن دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ أﺛﻳﻧــﺎ اﻟﻣﺣــدودة ﻛﺎﻧــت

أﻓﺿﻝ ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﺣدث ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻧد اﻟروﻣـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﻬﻠﻳﻧﺳـﺗﻲ ،وﻋﻧـد اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻷوروﺑـﺎ
طواﻝ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ،ﺑﻝ أﻓﺿﻝ ﻣن ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺣداﺛﺔ!
ﻓرﻏم أي ﻧﻘد ﻳﻣﻛن ﺗوﺟﻳﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ أﺛﻳﻧـﺎ ،ﺗظـﻝ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻓـﻲ أﺛﻳﻧـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت
أﻓﺿــﻝ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑﻘﻬﺎ  ،ﺑــﻝ وأﻓﺿــﻝ ﻣﻣــﺎ ﺗﻼﻫــﺎ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ ﺣﺗــﻰ ﻣطﻠــﻊ اﻟﺣداﺛــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ .وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ
اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧــت اﻟدوﻟــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﻘﺻــوى ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﺷــﻌب ،7واﻟﺗﺻــور اﻟﻌــﺎم
ﻟﻺﻧﺳﺎن ظﻝ ﻳﻔﺗﻘد ﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ،وأﻫﻣﻬﺎ اﻟذاﺗﻳﺔ واﻟﻼﻣﺣدودﻳﺔ .وﻗد ﺑﻠﻎ اﻏﺗـراب اﻹﻧﺳـﺎن
ﻣﻧﺗﻬــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ واﻟــدﻳن اﻟروﻣــﺎﻧﻳﻳن ،ﻻ ﻷن اﻵﻟﻬــﺔ أﺻــﺑﺣت ذات وظــﺎﺋف ﻧﻔﻌﻳــﺔ ﻟﻺﻧﺳــﺎن واﻟدوﻟــﺔ،

ٕواﻧﻣــﺎ ﻷن اﻹﻣﺑ ارطــور أﺻــﺑﺢ ﻣﻬﻳﻣﻧ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ اﻟﻘــوى اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،وﺗﻣرﻛــزت ﻓﻳــﻪ ﻛــﻝ ﺳــﻠطﺎت اﻷﻟوﻫﻳ ـﺔ،
وأﺻﺑﺢ ﻳﻣﻠك ﻗدرة ﻗدرﻳﺔ ﺗﻌﺳﻔﻳﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻠك اﻵﻟﻬﺔ.

وﻋظّـم ﻛﺈﻟـﻪ ،ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻫـو ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻼﻋﻘﻠﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻟﻘد ﺗم ﺗﻛرﻳم اﻹﻣﺑ ارطـور ﺑوﺻـﻔﻪ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻳـﺎُ ،
ﺗﺣﻛم اﻷﻓراد  .وﻳﻌﺑر ﺟﺎرودى ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻛﺛف ﻋن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ،ﻓﻳﻘوﻝ« :ﻓـﻲ اﻹﻣﺑ ارطـور ﺗرﻛـز وﺗﻔـرد ﻛـﻝ
ﺳﻠطﺎن اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺧﻠﻊ :ﻛﻝ اﻹﻟﻬﻲ ﺑﺎت ﻣﺣﺗﺷدا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺎﺋن اﻟﻣﺣدود ،وﻓﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ ،إﻧـﻪ ﺷـﻘﺎء
وأﻟم اﻟﻔرد اﻟذي ﺟرد ﻣن ﻛﻝ ﻛﻳﻧوﻧﺗﻪ ،ﻣن ﻛﻝ ﺳﻠطﺗﻪ ،ﻣن ﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ».8

وﻣن ﺛم «أﺻﺑﺣت اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻣﻳﺎء ﻓﻲ ﻗواﻧﻳن اﻵﻟﻬﺔ اﻷزﻟﻳﺔ ،وﻟـم ﺗﻌـد ﺗﻣﺎﺛﻳـﻝ اﻵﻟﻬـﺔ اﻵن ﺳـوى ﻣﺟـرد ﺟﺛـث
ﻫﺎﻣدة ﻓﺎرﻗﺗﻬﺎ اﻟﺣﻳﺎة ،وﻟم ﺗﻌد اﻷﻧﺎﺷﻳد اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺳوى أﻟﻔـﺎظ ﺧﺎوﻳـﺔ زاﻝ ﻋﻧﻬـﺎ أي ﻣﺿـﻣون روﺣـﻲ إﻳﻣـﺎﻧﻲ،
وﺧﻠــت ﻣواﺋــد اﻵﻟﻬــﺔ ﻣــن أي ﻧزﻋــﺔ روﺣﻳــﺔ ،وﻟــم ﻳﻌــد ﻓــﻲ اﺳــﺗطﺎﻋﺔ اﻷﻟﻌــﺎب واﻻﺣﺗﻔــﺎﻻت أن ﺗــزود اﻟــوﻋﻲ
ﺑذﻟك اﻹﺣﺳﺎس اﻟﺳﻌﻳد ﺑوﺟود وﺣدة ﺑﻳن اﻟﺑﺷر واﻵﻟﻬﺔ .وﻟﻘد ﺗﺣوﻟت ﻧﺷوة اﻟﻳﻘﻳن اﻟذاﺗﻲ اﻟـذي ﻻ ﻳﺗزﻋـزع

 -ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻋﱠﺑر ﻋﻧﻪ اﻟوﻋﻲ اﻟرواﻗﻲ ﺑﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻟذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺟرأة وﺷﺟﺎﻋﺔ -إﻟﻰ إﺣﺳـﺎس ﻗـوى ﺑﻔﻘـدان أي

ﻋﻧﺻــر إﻟﻬــﻲ ﻓ ــﻲ ﺿــوء ﺳــﻳﺎدة اﻟ ــوﻋﻲ اﻟﺷــﻛﻲ اﻟﻣﺻــﺣوب ﺑﻘﻠ ــق ﺣــﺎد  ..ﻣﻣــﺎ أدى إﻟ ــﻰ ﺗــداﻋﻰ اﻟﻌ ــﺎﻟم
اﻷﺧﻼﻗــﻲ .9»..ﻳﻘــوﻝ ﻫﻳﺟــﻝ« :اﻟــوﻋﻲ اﻟﺷــﻘﻲ ﻫــو ﻋﻠــم ﻫــذا اﻟﺿــﻳﺎع اﻟﺗــﺎم .وﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻬــذا اﻟــوﻋﻲ
اﻟﺷﻘﻲ ،ﺿـﺎﻋت اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﺷﺧﺻـﻳﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ،واﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﺷﺧﺻـﻳﺗﻪ اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ،اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ
اﻟﻣﻔﻛرة ،ﺳواء ﺑﺳواء.10»...
إن اﻟﻘﻠــق واﻷﻟــم واﻟﻳــﺄس واﻻﻏﺗـراب اﻟﻧــﺎﺑﻌﻳن ﻋــن ذﻟــك اﻟوﺿــﻊ اﻟــذي آﻝ إﻟﻳــﻪ اﻟﻌﺻــر اﻟروﻣــﺎﻧﻲ ،واﻟﺷـﻘﺎء
اﻟﻛﻠ ـﻲ ،واﻟﺗﻧــﺎﻗض ﺑــﻳن اﻟﻣﺣ ـدود واﻟﻼﻣﺣــدود ،ﺳــﻳؤدي إﻟــﻰ دﺧــوﻝ أوروﺑــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــور اﻟوﺳــطﻰ؛ ﺣﻳــث

ﻋﺎﻧت أوروﺑﺎ ﻟﻘرون طوﻳﻠﺔ ﻣن اﻓﺗﻘﺎد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﻛـر ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ؛ ﺣﻳـث ﻛـﺎن رﺟـﺎﻝ اﻟـدﻳن واﻟﻣﻠـوك ﻫـم

ﻓﻘط اﻟذﻳن ﻳﻔﻛرون وﻳرﻳدون وﻳﺧﺗﺎرون ،أﻣﺎ اﻟﺷﻌوب ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺛﻝ اﻟﻘطﻳـﻊ ﻻ ﺗﻔﻛـر وﻻ ﺗرﻳـد وﻻ ﺗﺧﺗـﺎر.
وﻣن ﺛم ﻛﺎن اﻟﺟدﻝ اﻟﻣﺳﻳطر ﻫو ﺟدﻝ اﻟﻌﺑد واﻟﺳﻳد .وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك أﻳﺔ ﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻛﺈﻧﺳﺎن ،ﻓﻘـد
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ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﻣـﺎﻝ أو اﻟﻘـوة أو اﻟﻛﻬﻧـوت ﺣﺳـب اﺧـﺗﻼف اﻷﺣـواﻝ؛ ﺣﺗـﻰ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻏـدت
ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻼﻫوت!

أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﻳن أﻓﻼطون وأرﺳطو
رﻏم إﻏراق أﻓﻼطون ﻓﻲ اﻟﺗﺻورات ﻏﻳر اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠـﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻛـﺎن واﻗﻌﻳـﺎً إﻟـﻰ ﺣـد
ﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﻳﻠـﻪ ﻷﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻣوﺟـودة ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ ،وﻓـﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣـن اﻷﺣﻳـﺎن أﺟـد أوﺻــﺎﻓﻪ

ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻌﺻور؛ ﺣﺗﻰ أﻧظﻣﺔ ﻋﺻرﻧﺎ! ﻫـذا إذا اﺳـﺗﺛﻧﻳﻧﺎ ﺗﺣﻠﻳﻠـﻪ

ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ذﻟـك اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻣؤﻗﺗـﺎً وﻣﺣﻠﻳـﺎً إﻟـﻰ أﺑﻌـد اﻟﺣـدود ،وﻟـم ﺗﺳـﺗطﻊ ﺑﺻـﻳرﺗﻪ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ

أن ﺗرى ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣن ﻣﻣﻳزات ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ أن ﺗرى ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺻﻠﺣﻪ وﻳﺟﻌﻠﻪ أﻓﺿﻝ!

ﻟﻘــد ﺣﻠــﻝ أﻓﻼطــون أﻧظﻣــﺔ اﻟﺣﻛــم ،ورﺗﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻷﻓﺿــﻝ ﺣﺗــﻰ اﻷﺳ ـوأ ﺣﺳــب اﻟﻣﺗــﺎح أﻣﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ،
ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﻛﻣﻬــﺎ ﻓﻳﻠﺳــوف واﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ،ﻓﺄﻓﺿــﻝ ﻧظــﺎم
واﻗﻌ ــﻲ ﻋﻧ ــدﻩ ﻫ ــو ﺣﻛوﻣ ــﺔ اﻷﺧﻳ ــﺎر )اﻷرﺳ ــﺗﻘراطﻳﺔ  ،(Aristocracyوﻫ ــﻲ أﻛﺛ ــر ﻗرﺑـ ـﺎً ﻣ ــن ﻏﻳرﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ

ﺟﻣﻬورﻳﺗﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،وأﺳوأ ﻧظـﺎم ﺣﻛـم ﻋﻧـدﻩ ﻫـو اﻟﺣﻛـم اﻻﺳـﺗﺑدادي  ،وﺑـﻳن اﻷﻓﺿـﻝ واﻷﺳـوأ ﺗـﺄﺗﻲ أﻧظﻣـﺔ

اﻟﺣﻛــم اﻷﺧــرى ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدرج اﻟﻧــﺎزﻝ وﻫــﻲ :ﻧظــم اﻟﺣﻛــم اﻟﺗﻳﻣوﻗراطﻳــﺔ ،واﻷوﻟﻳﻐﺎرﻛﻳــﺔ ،واﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ .وﻫــﻲ
ﺗﺗﻌﺎﻗب وﻓق اﻟﻣﻧطق اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1اﻟﺣﻛم اﻷرﺳﺗﻘراطﻲ Aristocracy
ﻫو ﺣﻛم اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ أو «ﺣﻛوﻣﺔ اﻷﺧﻳﺎر» اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻌداﻟـﺔ واﻟﺧﻳـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺑﺎﺷـر.
وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﺎدﻝ وأﻛﺛر ﻗرﺑﺎً ﻣن ﻏﻳرﻩ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ ،وﻟﻛـن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺣﻛـم ﺗـدﺧﻝ ﻋﻠﻳـﻪ
ﻣﺗﻐﻳرات ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻛﻛﻪ واﺿﻣﺣﻼﻟﻪ  ،ﻣﺛﻝ ﺳوء اﻟﺗزاوج وﻓﺳﺎد اﻟﺗرﺑﻳﺔ.

 -2اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻳﻣوﻗراطﻲ Timocracy
ﻧﺗﻳﺟﺔ اﺿﻣﺣﻼﻝ اﻟﺣﻛم اﻷرﺳـﺗﻘراطﻲ ﻳﻧﺷـﺄ ﻧظـﺎم ﺣﻛـم ﺗﺗﻐﻠـب ﻓﻳـﻪ طﺑﻘـﺔ ﻻ ﺗـزاﻝ ﺗﻣﻠـك اﻟﻘـوة وﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ
اﻟﻣﺟــد واﻟﺗﻔــوق واﻟﻐﻠﺑــﺔ اﻟﻌﺳــﻛرﻳﺔ ،11وﻳﻘــوم ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟطﻣــﻊ ،ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﺳــﻳطر ﺗﻠــك اﻟطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻛون ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻳﻣوﻗراطﻲ أي اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻳﺳﺗﻣد ﺷرﻋﻳﺗﻪ ﻣـن اﻟﺛـروة واﻟﻳﺳـﺎر واﻟﻘـوة اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ
اﻟﺣﻛم ّ
)ﻣﺛﻝ ﻧظﺎم إﺳﺑرطﺔ(؛ ﻓﻬﻲ ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻐﻠب اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎون اﻟﻧﺎس ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻟﻬم اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻳـرﻫم.
وﻫــﻲ ﺗﺟﻣــﻊ اﻷﻣ ـواﻝ وﺗﺗ ـراﻛم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺛــروة .ﻟﻛــن ﻳﺣــدث ﻓﻳﻬــﺎ ﺳــوء ﺗوزﻳــﻊ ﻟﻠﺛــروات ،ﻓﺗﻧﺣــﻝ ،ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﺳــﻳطرة
اﻷﻏﻧﻳﺎء اﻟذﻳن ﻳﻧﺷﺄ ﻣﻌﻬم ﻧظﺎم ﺣﻛم آﺧر.
 -3اﻟﺣﻛم اﻷوﻟﻳﻐﺎرﻛﻲ Oligarchy
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ﻫو اﻟذي ﻳﺳود ﻓﻳﻪ اﻷﻏﻧﻳﺎء ،وﻳﻛون ﻣﺣور اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻳـﻪ ﻫـو اﻟﻣـﺎﻝ واﻟﺛـروة .12وﻫـذا ﻫـو ﻧظـﺎم اﻟﺣﻛـم ﻓـﻲ

اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻔﺎ ارﺑﻲ «اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑداﻟﺔ» ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣـﻊ اﻷﻣـواﻝ واﻟﺗﺟـﺎرة وﺗﺗـراﻛم ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﺛـروة
ﻓﻲ أﻳدي اﻷﻏﻧﻳﺎء اﻟذي ﻟﻬم وﺣدﻫم ﺣق اﻟﺣﻛم واﻟوﺻوﻝ إﻟـﻰ اﻟﺣﻛـم ،أﻣـﺎ اﻟﻔﻘـراء ﻓﻠـﻳس ﻟـدﻳﻬم ﻫـذا اﻟﺣـق
ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﺎﻣوا ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻣﻣﻳزة .13ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑـدورﻩ ﻳﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻻﻧﺣـﻼﻝ؛ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ازدﻳـﺎد طﻣـﻊ اﻷﻏﻧﻳـﺎء
وﺳﻳﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟرﺑوي ،وازدﻳﺎد اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻘرا؛ ﻓﻳﺄﺧذون ﻓﻲ اﻟﺗﻣرد ٕواﺛﺎرة اﻟﺷﻌب.
 -4اﻟﺣﻛم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ Democracy
ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻧﺟﺢ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺣﻛم اﻷﻏﻧﻳﺎء اﻟﻔﺎﺳد ،وﻣن ﺛـم ﺗﺗﻐﻠـب اﻷﻛﺛرﻳـﺔ ،ﺗﻧﺷـﺄ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ

ﺗﻌطﻳﻬم ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم.14

ﻓﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻫﻲ «ﺣﻛم اﻟﺷﻌب ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ» ،واﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﻫـﻲ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻣدة ﻣـن رأي
اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ .واﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻝ ﻋﻧد اﻟﻔﺎراﺑﻲ «اﻟﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳـﺔ» اﻟﺗـﻲ ﻳﻛـون اﻟﻧـﺎس ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺗﺳـﺎوﻳﻳن
أﺣ ار اًر ﻳﻔﻌﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻣﺎ ﻳرﻳد.
وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻳﺳت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻧﻔﻬﻣﻬـﺎ اﻟﻳـوم ،ﺑـﻝ ﻫـﻲ ﺷـﻛﻝ ﻣـن أﺷـﻛﺎﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ،ﻳﻣﻛـن أن

ﻧطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻟﻔوﺿــوﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫ ـواء اﻟﻧــﺎس ،وﻗــد ﺗﺷــﺗرى ﻓﻳﻬــﺎ اﻟرﺋﺎﺳــﺔ
ﺑﺎﻟﻣــﺎﻝ .وﻫ ــذا اﻟﺷــﻛﻝ اﻟ ــذي ﺗﺣ ــدث ﻋﻧــﻪ اﻟﻔ ــﺎراﺑﻲ ﻫــو ﻧﻔ ــس اﻟﺷ ــﻛﻝ اﻟــذي ﺗﺣ ــدث ﻋﻧــﻪ أﻓﻼط ــون ،وﻣ ــن
اﻟواﺿــﺢ أن ﻛﻠﻳﻬﻣــﺎ ﻟــم ﻳﻌ ــرف اﻷﺷــﻛﺎﻝ اﻷﺧــرى ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،ﻣﺛ ــﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﺗواﻓﻘﻳــﺔ ،واﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ
اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ،واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻻﺷﺗراﻛﻳﺔ.
ﻟﻘــد ﺗــوﻫم أﻓﻼطــون أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺑﻌﺎﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺣﻛــم اﻟرﻋــﺎع ،وﻣــن اﻟﻼﻓــت ﻟﻠﻧظــر ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﺣداﺛــﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أﻧﻪ ﻗـد اﻧﺗﻘـد اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟـدﻳﻣﻘراطﻲ؛ ﻷﻧـﻪ ﻳﻌطـﻲ اﻟﻣـواطن اﻟﺣرﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطﻳـﻪ ﺣـق اﻟﺣﻳـﺎة ﺣﺳـب
اﻟﻣﻳـ ــوﻝ واﻷﻫ ـ ـواء ،ﻛﻣـ ــﺎ ﺗﻌطﻳـ ــﻪ ﺣـ ــق اﻟﻣﺷـ ــﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﻳﺔ ،واﻟﻣﺷـ ــﺎرﻛﺔ ﻓـ ــﻲ إدارة ﺷـ ــؤون اﻟدوﻟـ ــﺔ ﺣﺳـ ــب
اﻷﻫواء ،15وﺣق اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻫﻳﺋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﻔـﻳن ،ﺗﻠـك اﻟﻬﻳﺋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺧﺿـت واﺣـدة ﻣﻧﻬـﺎ،
ﻋــن اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﺳــﻘراط ) 399 – 469ق.م ،(.ﺑﺎﻹﻋــدام ﺑﻌــد أن أﺳــﻧدت إﻟﻳــﻪ ﺗﻬﻣﺗــﻲ اﻹﻟﺣــﺎد ٕواﻓﺳــﺎد

اﻟﺷﺑﺎب.16

وزﻋــم أﻓﻼطــون أن ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﻧظــﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻣﻘﺗــرن «ﺑﺣﻛــم اﻟرﻋــﺎع » اﻟــذي ﻳﺗــﺄﺛر ﺑﺎﻟﺧطﺎﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ
اﻟﻧﻳـر )واﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻘﻠـﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﻠـك -اﻟﻔﻳﻠﺳـوف،
ﺗﺣرك ﻋواطف اﻟﺟﻣﻬـور أﻛﺛـر ﻣـن ﺗـﺄﺛرﻩ ﺑـﺎﻟﻔﻛر اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ ّ
ﻛﻣ ــﺎ ﺟ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺟﻣﻬورﻳ ــﺔ أﻓﻼط ــون( .17ﺑ ــﻝ اﻋﺗﺑ ــر أﻓﻼط ــون اﻟﻧظ ــﺎم اﻟ ــدﻳﻣﻘراطﻲ «أﺣ ــد أﻧظﻣ ــﺔ اﻟﺣﻛ ــم
اﻟﻔﺎﺳدة ،وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺣﺗﻝ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗﺑﻝ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ دورﺗﻪ ﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻔﺎﺳدة ،ﺑﻝ ﺟﻌﻝ اﻟطﻐﻳﺎن-وﻫـو
أﺷد أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛم ﻓﺳﺎداً وﺳوءا -ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳﺔ».18
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وﻳﻌﻛس أﻓﻼطون وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻧﺧﺑوﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ وﺿﻳﻘﺔ اﻷﻓق ،وﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺎوﺋﻬﺎ ﻋـن ﻣﺳـﺎوئ اﻟﺣﻛـم
اﻟﺛﻳوﻗراطﻲ 19Theocracy؛ ﻓﻬـو ﻻ ﻳـدرك ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﺣرﻳـﺔ وﻻ ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺎواة ،ﻓﻘـد ﻓﻬـم اﻟﺣرﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ
ﻧظﻳــر اﻟﻔوﺿــﻰ ،وظــن أن اﻟﻧــﺎس طﺑﻘــﺎت ﺑﺣﻛــم اﻟﻣوﻟــد ،وﻟــﻳس ﺑﺣﻛــم اﻟﻌﻣــﻝ واﻟﺟﻬــد ،وﻣــن ﻳوﻟــد ﻋﺑــداً أو

ﻳوﻟد ﻣن أب ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺣوﻝ ﻋن طﺑﻘﺗﻪ!20

ورﺑﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻣﺳــﺎوئ اﻟﺗطﺑﻳــق اﻷﺛﻳﻧــﻲ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋــن ﻣوﻗــف أﻓﻼطــون ،وﻣــن ﺑﻌــدﻩ
أرﺳطو ،ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻟـم ﻳﺳـﺗطﻌﺎ أن ﻳـرى إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬـﺎ ،ﻛﻣـﺎ ﻟـم ﻳﺳـﺗطﻌﺎ أن ﻳرﻳـﺎ ﻋوﺿـﺎ ﻋﻧﻬـﺎ ﻧﻣوذﺟـﺎً دﻳﻣﻘراطﻳـﺎً
آﺧر أﻗﻝ ﺳوءا وأﻛﺛر إﺣﻛﺎﻣﺎً.

ﻋﻠــﻰ أﻳــﺔ ﺣــﺎﻝ ﻳــرى أﻓﻼطــون أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻻ ﺗﺳــﺗﻘر ،إذ ﺗﺿــطرب اﻷوﺿــﺎع اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ

اﻟﻣﻌطـﺎة ﻟﻠﻐوﻏـﺎء ،وﺗﻧﺗﻬـﻲ إﻟـﻰ اﻻﺿـﻣﺣﻼﻝ؛ ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻟﻔوﺿـﻰ ،وﻣـن ﺛـم ﻳﻧﺷـﺄ ﻧظـﺎم ﻧﻘـﻳض ﻫـو اﻟطﻐﻳــﺎن.
ﻓطرﻳق اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻳﺗﻣﺧض ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺑداد.21
 -5ﺣﻛم اﻟطﻐﻳﺎن Tyranny

ﻓﻳﻐﻳـب اﻟﻘــﺎﻧون ،وﻳـرﻓض
ﻳﻛــون ﻋﻠــﻰ أرﺳــﻪ طﺎﻏﻳــﺔ ؛ وﻓــﻲ ﺑداﻳﺗــﻪ ﻳﻛــون ﻋــﺎدﻻً؛ ﺛــم ﻳﺗﺣــوﻝ ظﺎﻟﻣـﺎً ﻓــﺎﺟ اًرّ ،
اﻟﻌﻘــﻝ ،وﻻ ﻳﻌــرف اﻟﺧﺟــﻝ ﻣــن اﻟﺳـرﻗﺔ ،وﻻ ﻳﺳــﺗﺣﻲ ﻣــن اﻟظﻠــم ،وﻻ ﻳﺗــورع ﻋــن اﻟﺗﻌــذﻳب؛ ﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ إﺣﻛــﺎم
ﺳﻳطرﺗﻪ واﺳﺗﻣ اررﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم.22
وﻫﻧــﺎك أﺳــﺎس آﺧــر ﻟﺗﻘﺳــﻳم اﻟﺣﻛوﻣــﺎت ﻋﻧــد أﻓﻼطــون ﻫــو اﻷﺳــﺎس اﻟدﺳــﺗوري اﻟــذي ﻗدﻣــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎورات
أﺧــرى؛ ﻓﺎﻟدﺳــﺗور ﻳﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن ﺣﻛوﻣــﺎت اﻟﻬــوى واﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟدﺳــﺗورﻳﺔ؛ وﻓــﻲ ﻣﺣــﺎورة «اﻟﻘ ـواﻧﻳن» وﻫــﻲ
اﻟﻣﺣﺎورة ذات اﻟﻧزﻋﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ واﻟﺗﻲ اﻗﺗرب ﻓﻳﻬﺎ أﻛﺛر ﻣـن اﻟواﻗـﻊ ؛ ﺗﻛﺗﺳـب اﻟدوﻟـﺔ ﺷـرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻣـن اﻟدﺳـﺗور،
واﻟدوﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻔرد أو ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ أﻗﻠﻳﺔ أو ﻳﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﻳﻊ.23
وﻫﻧﺎ ﻻ أرى ﻣﻔ اًر ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻓﻼطون ﺑﺎﻟﻔـﺎراﺑﻲ ؛ رداً ﻋﻠـﻰ ﻣـن زﻋـم أن اﻟﻔـﺎراﺑﻲ أﺧـذ اﻟﻛﺛﻳـر ﻋـن ﻓﻠﺳـﻔﺔ

اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻧد ﻛﻝ ﻣن أﻓﻼطون وأرﺳطو ،ﻣرﻛـزﻳن ﻋﻠـﻰ ﺟواﻧـب اﻟﺷـﺑﻪ ،وﻣﻬﻣﻠـﻳن ﺟواﻧـب اﻻﺧـﺗﻼف ﺣﺗـﻰ
ﻟـو ﻛﺎﻧــت ﺟوﻫرﻳـﺔ ،ﻣﺛــﻝ ﺑطـرس ﻏــﺎﻟﻲ وﻋﺑـد اﻟــرﺣﻣن ﺑـدوي ودي ﺑــور ،وﺳـﻳﻣون ﺑﻼﻛﺑﻳــرن...إﻟﺦ .وﻋﻠــﻰ
ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳزﻋم اﻷﺧﻳر أن «ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔـﺎراﺑﻲ اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ ﻧﺳـﺧﺔ  version aﻣـن ﺟﻣﻬورﻳـﺔ أﻓﻼطـون».24
وﻫــو ﻧﻔــس رأي رﻳﺗﺷــﺎرد ﻧﻳﺗــون  Ian Richard Nettonاﻟــذي ﻳــزﻋم ﻫــو اﻵﺧــر أن «اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻔﺎﺿــﻠﺔ
ﻟﻠﻔﺎراﺑﻲ ﻧﺳﺧﺔ  a copyأو اﺳﺗﻧﺳﺎخ  a cloneﻣن ﺟﻣﻬورﻳﺔ أﻓﻼطون».25
وﻫــذا ﺧطــﺄ ﻛﺑﻳــر؛ ﻷن ﺛﻣــﺔ ﺟواﻧــب اﺧــﺗﻼف أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺑــﻳن اﻟﻔــﺎراﺑﻲ وأﻓﻼطــون ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ ،وﺑﻳﻧــﻪ وﺑــﻳن
أرﺳطو ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى؛ ﺣﻳث ﻧﺟد أن ﻛـﻼً ﻣـن اﻟﻔﻳﻠﺳـوﻓﻳن اﻟﻳوﻧـﺎﻧﻳﻳن ﻟـم ﻳﻌرﻓـﺎ ﻓﻛـرة اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ؛ إذ
ﻛﺎن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻫﻣﺎ ﻫو «دوﻟﺔ -اﻟﻣدﻳﻧﺔ» ،أﻣـﺎ ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔـﺎ ارﺑﻲ «ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺳـﻊ وﺗﺗﺳـﻊ ﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون

دوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﺎً أﻛﺑر ﻻ ﺗﺗم اﻟﺳﻌﺎدة إﻻ ﻓﻳـﻪ .وﻟـذﻟك ﻣـن ﻋـدم اﻹﻧﺻـﺎف اﻟـزﻋم ﺑـﺄن ﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﻔـﺎراﺑﻲ
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ﺻــورة ﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ أﻓﻼطــون» .26ﻓ ــﺎﻟﻔﺎراﺑﻲ « :ﻟــم ﻳﻘﺗﺻــر ﻛــﺄﻓﻼطون وﻏﻳ ـرﻩ ﻣــن اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻳﻳن ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﻳم
ﻣدﻳﻧﺔ ﺿﻳﻘﺔ ﻛﺄﺛﻳﻧﺎ ٕواﺳﺑرطﺔ ،ﺑﻝ ﻓ ّﻛر ﻓﻲ اﺗﺣﺎد اﻷﻣم ﻛﻠﻬﺎ ،واﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺣوﻝ ﻣﻠك واﺣد .ﻓﻬـو إذن أوﺳـﻊ
ﺗﺻو اًر ﻣن اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﻳن؛ ﻷن ﻣﻔﻛرﻳﻬم ﻟم ﻳﺧرﺟوا ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن أﻓق اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ».27

وﻗد ﻳﺄﺧذ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻧد اﻟﻔﺎراﺑﻲ أﺷﻛﺎﻻً َ◌ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وأﺷﻛﺎﻻً ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ .واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺛﻼﺛـﺔ ،ﻟـم ﻳﻌـرف
أﻓﻼطون ﻣﻧﻬﺎ إﻻ واﺣدة ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻷﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻧـد اﻟﻔـﺎراﺑﻲ ﻫـﻲ :اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ،واﻟدوﻟـﺔ
اﻷﻣﺔ ،واﻟﻣدﻳﻧﺔ .واﻟﻣدﻳﻧـﺔ ﻛﺟـزء ﻣـن اﻷﻣـﺔ ﺗﻌـد أدﻧـﻰ وأﺻـﻐر درﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻛﺎﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣـﺎع ﻋﻧـد

اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣﺛﻝ ﻋﻧد أﻓﻼطون وأرﺳطو واﻟﻳوﻧﺎن ﻋﺎﻣﺔ ،ﻋدا اﻟرواﻗﻳﻳن.

ورﺑﻣــﺎ ﻳﺑــدو واﺿــﺣﺎً أن اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻔــﺎراﺑﻲ ﻣﺗﺳــﻘﺔ ﻣــﻊ اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﻘرآﻧﻳــﺔ ﻹﻟــﻪ ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ واﺣــدة.

وﻗد ظن ﺑدوي ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟذﻳن ﻳردون اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻳوﻧﺎن ،أن اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻗـد ﺗـﺄﺛر

ﺑﺎﻟرواﻗﻳﻳن ،اﻟذﻳن ﻳﻧظـرون إﻟـﻰ «اﻟﻛـون ﻛﻠـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ وﺣـدة واﺣـدة ﻳﺳـودﻫﺎ اﻟﻌﻘـﻝ ،وﻣـﺎ اﻻﻋﺗﻘـﺎد اﻟرواﻗـﻲ
ﻓﻲ «اﻟﻌـﺎﻟم -اﻟدوﻟـﺔ» أو «اﻟدوﻟـﺔ -اﻟﻌـﺎﻟم» إﻻ اﻟﻣظﻬـر اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧظـرة اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛـون .وﻋﻧـد

اﻟرواﻗﻳ ــﺔ «أن اﻟﻛ ــون ﺑﺄﺳـ ـرﻩ ﺟ ــوﻫر واﺣ ــد ،طﺑﻳﻌ ــﺔ واﺣ ــدة» .واﻟﻛ ــون ﻛﻠـ ـﻪ ﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ﻛ ــوﻧﻲ واﺣ ــد ،ودوﻟ ــﺔ
واﺣدة».28

ﻟﻛــن ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻛﺎﺗــب ﻫــذﻩ اﻟﺳــطور ﻻﺑــد ﻣــن ﺑﻳــﺎن أن ﻗــوﻝ اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ﺑﺎﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ،ﻳﺗﺳــق ﻣــﻊ
طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻘﻳــدة اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ ﻋــن اﷲ رب اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳن؛ ﻓﻣﻔﻬــوم اﻹﻟــﻪ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻳﻧﺳــﺟم ﻣــﻊ ﻣﻔﻬــوم
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟواﺣــدة ،وﻫــذا ﻳﺳــﺗﻠزم ﻣﻧطﻘﻳـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻣﻔﻬــوم اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ .وﻫــذا ﻣــﺎ ﻳؤﻛــدﻩ
ﺟﻣﻳــﻝ ﺻــﻠﻳﺑﺎ اﻟــذي ﻳﻘــوﻝ« :وﻟﻌﻠــﻪ ﻟــم ﻳﺄﺧــذ ﺑﻬــذا اﻟ ـرأي إﻻ ﺑﺗــﺄﺛﻳر اﻻﻋﺗﻘــﺎد اﻟــدﻳﻧﻲ» .29ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس

اﻟﺗﺻور اﻟﻳﻬودي ﻹﻟﻪ ﺧﺎص ﻟﺷﻌب ﺧﺎص ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎﻓﺎة ﻓﻛرة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
وﻳﺣﺻر اﻟﻔﺎراﺑﻲ اﻟﻣدن ﻏﻳر اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ «آراء أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ» ﻓﻲ أرﺑﻊ ،ﻫﻲ:
 -1اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳ ــﺔ ،وﻟﻬ ــﺎ أﻧـ ـواع :اﻟﻣدﻳﻧ ــﺔ اﻟﺿ ــرورﻳﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ ﺗ ــﺄﻣﻳن اﻟﺣﺎﺟ ــﺎت اﻟﺿ ــرورﻳﺔ،
واﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺑداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ اﻷﻣواﻝ واﻟﺗﺟﺎرة وﺗﺗراﻛم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺛروة ،وﻣدﻳﻧـﺔ اﻟﺧﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌـﺔ واﻟﻠـذة

واﻟﺳــﻌﺎدة اﻟﺣﺳــﻳﺔ واﻟﺧﻳﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺗﺧﻣــﺔ وﻣﻌﺎﺷ ـرة اﻟﻧﺳــﺎء ،وﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻛ ارﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــﺗم ﺑﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣﺟــد ورﻓﻌــﺔ
اﻟﺷــﺄن ﻟﻧ ـواﻝ اﻟﺗﻛ ـرﻳم واﻟﻣــدح ،وﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﺗﻐﻠــب اﻟﺗــﻲ ﻳﺗﻌــﺎون اﻟﻧــﺎس ﻓﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻛــون ﻟﻬــم اﻟﻐﻠﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻏﻳرﻫم ،واﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻛـون اﻟﻧـﺎس ﻓﻳﻬـﺎ ﻣﺗﺳـﺎوﻳﻳن أﺣـ ار اًر ﻳﻔﻌـﻝ ﻛـﻝ ﻣـﻧﻬم ﻣـﺎ ﻳرﻳـد ،وﻫـﻲ ﺷـﻛﻝ

ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ.

 -2اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺳﻘﺔ :ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻵراء اﻟﻧظرﻳﺔ ﻷﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻝ أﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣدن اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ.
 -3اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺑدﻟﺔ :اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ إﻟﻰ ﻣدﻳﻧﺔ ﻏﻳر ﻓﺎﺿﻠﺔ.
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-4اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺿﺎﻟﺔ :اﻟﺗﻲ ﺿﻠت طرﻳق اﻟﺳﻌﺎدة ،ﻓﺎﻋﺗﻧﻘت أﻓﻛـﺎ اًر ﺿـﺎﻟﺔ ﺧﺎطﺋـﺔ ﻋـن اﷲ واﻟوﺟـود واﻵﺧـرة،

وﺳﻠﻛت ﺳـﻠوﻛﺎً ﻻ ﻳوﺻـﻝ إﻟـﻰ اﻟﺳـﻌﺎدة اﻟﻘﺻـوى؛ ﻷﻧﻬـﺎ اﺗﺑﻌـت رﺋﻳﺳـﺎً أوﻫـم أﻧـﻪ ُﻳـوﺣﻰ إﻟﻳـﻪ ،وﻳﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ
اﻟﻐرور ،اﻟﺧداع ،واﻟﺗﻣوﻳﻪ.30

وﻛﻣﺎ ﻧرى؛ إذا ﻛﺎن ﻳوﺟد ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﺑﻳن أﻓﻼطون واﻟﻔـﺎراﺑﻲ ،ﻓـﺈن ﺛﻣـﺔ اﺧﺗﻼﻓـﺎت ﻛﺛﻳـرة ،ﻓـﻲ
ﺗﻘﺳﻳﻣﺎت أﻧواع اﻟﺣﻛم وأﺳﺳﻬﺎ.31
وﻏﻧـﻲ ﻋــن اﻟﺑﻳـﺎن أن اﻻﻧﺗﺻــﺎر ﻟﻠﻔــﺎراﺑﻲ ﻓـﻲ ﻫــذا اﻟﺳــﻳﺎق ،ﻟـﻳس ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب أﻓﻼطـون واﻟﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣــن
رﻳﺎدﺗــﻪ ،ﺑــﻝ ﻓﻘــط ﻣــن أﺟــﻝ ﺑﻳــﺎن ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻔــﺎراﺑﻲ وأﺻــﺎﻟﺗﻪ أﻳﺿــﺎ .ﻓــرﻏم اﺳــﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣــن اﻟﺣﻛــﻳم اﻹﻟﻬــﻲ
أﻓﻼطون؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﻘدم أﺑداً ﻧﺳﺧﺔ ﺟدﻳدة ﻣن ﺟﻣﻬورﻳﺗﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.
ﻗﺳـم اﻟﺣﻛوﻣـﺎت وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﻳـﺎر ﻛﻳﻔـﻲ،
ٕواذا أﻟﻘﻳﻧﺎ ﻧظرة ﻋﻠﻰ أﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﻋﻧـد أرﺳـطو؛ ﻓﺳـوف ﻧﺟـدﻩ ّ
ﻫــو ﺧدﻣ ــﺔ اﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أو اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،وﺗﺑﻌـ ـﺎً ﻟﻬ ــذا اﻟﻣﻌﻳــﺎر ﺗﻧﻘﺳ ــم اﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت ﻋﻧ ــدﻩ إﻟ ــﻰ

ﻛﻣـﻲ ﻋـددي؛ ﻓﻳﻛـون
ﻗﺳﻣﻳن :ﺣﻛوﻣﺎت ﺻﺎﻟﺣﺔ ،وﺣﻛوﻣﺎت ﻓﺎﺳدة .وﻳﻌود ﻟﻳﺻﻧف ﻛﻝ ﻗﺳم وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻘﻳـﺎس ّ
ﻟــدﻳﻧﺎ ﺛﻼﺛــﺔ أﻧ ـواع داﺧــﻝ ﻛــﻝ ﻗﺳــم :ﺣﻛــم اﻟﻔــرد ،وﺣﻛــم اﻟﻘﻠــﺔ ،وﺣﻛــم اﻟﻛﺛ ـرة .واﻟﻣﺟﻣــوع ﺳــﺗﺔ أﻧ ـواع ﻣــن
اﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت :اﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت اﻟﺻ ــﺎﻟﺣﺔ ﺛﻼﺛ ــﺔ ،واﻟﺣﻛوﻣ ــﺎت اﻟﻔﺎﺳ ــدة ﺛﻼﺛ ــﺔ أﻳﺿ ــﺎ .وﻛ ــﻝ ﺣﻛوﻣ ــﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻓ ــﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﻓﺎﺳدة ،وﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ دﺳﺗور .واﻟدﺳﺎﺗﻳر ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺻـﺎﻟﺢ وﻣﻧﻬـﺎ اﻟطـﺎﻟﺢ ﺗﺑﻌـﺎً ﻟﻧـوع ﻛـﻝ ﺣﻛوﻣـﺔ،

وﻣن ﺛم ﻳﻛون ﻟدﻳﻧﺎ ﺳﺗﺔ دﺳﺎﺗﻳر.32
أوﻻً :ﺣﻛم اﻟﻔرد
ﻳﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن:

 -1اﻟﻧظــﺎم اﻟ َﻣﻠَﻛــﻲ  : Kingshipsﻓﻳــﻪ ﻳﺣﻛــم ﻓــرد واﺣــد ﻫــو اﻟﻣﻠــك اﻟــذي ﻳﻠﺗــزم ﺑــﺎﻟﻘواﻧﻳن وﻳﺳــﺗﻬدف

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.33

 -2اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺑدادي  :Tyrannyوﻫو ﻧظﺎم اﻟطﻐﻳﺎن ﻳﺣﻛـم ﻓﻳـﻪ ﻓـرد واﺣـد ﻫـو اﻟطﺎﻏﻳـﺔ اﻟـذي ﻻ ﻳﻠﺗـزم

ﺑــﺎﻟﻘواﻧﻳن وﻻ ﻳﺳــﺗﻬدف اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻻ ﻳﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺳــﺗﻬدف إﻻ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ
وﺟﻧﻲ اﻟﺛروات ٕواﺷﺑﺎع اﻟﺷﻬوات.34
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺣﻛم اﻷﻗﻠﻳﺔ
وﻫو أﻳﺿﺎً ﻳﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن:

 -1اﻟﻧظﺎم اﻷرﺳﺗﻘراطﻲ  :Aristocracyﻓﻳﻪ ﺗﺣﻛم ﻧﺧﺑﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءة ،وﺗﻠﺗـزم ﺑـﺎﻟﻘواﻧﻳن
وﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.35
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 -2اﻟﻧظم اﻷوﻟﻳﻐﺎرﻛﻲ  :Oligarchyﻓﻳﻪ ﺗﺣﻛـم ﻧﺧﺑـﺔ ﻗﻠﻳﻠـﺔ ﻓﺎﺳـدة ﻻ ﺗﺳـﺗﻬدف إﻻ ﺟﻣـﻊ اﻟﺛـروات وزﻳـﺎدة

اﻟﻧﻔ ــوذ وﻻ ﺗﻠﺗ ــزم ﺑ ــﺎﻟﻘواﻧﻳن وأﺑﻌ ــد ﻣ ــﺎ ﺗﻛ ــون ﻋ ــن ﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﻻ ﺗﻌﺑ ــﺄ ﺑﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟﻌداﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.36
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺣﻛم اﻷﻛﺛرﻳﺔ
وﻫو أﻳﺿﺎ ﻧوﻋﺎن:

 -1ﻧظــﺎم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أو اﻟدوﻟــﺔ ) Polityاﻟﺑوﻟﻳﺗﻳــﺎ  :(Politeiaأي ﺣﻛــم اﻟﺷــﻌب اﻟــذي ﺗﺣﻛــم ﻓﻳــﻪ اﻟﻛﺛ ـرة
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﻝ؛ ﺣﻳث ﺗﻠﺗـزم ﺑـﺎﻟﻘواﻧﻳن وﺗﺳـﺗﻬدف اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺗﺣﻘـق اﻟﻌداﻟـﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳـﻊ .وﻳﺷـﻳر أرﺳـطو

إﻟـﻰ ﺣﻛوﻣـﺔ اﻷﻛﺛرﻳـﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻳـﻊ ﺑ ـ اﺳـم ﺣﻛوﻣـﺔ «اﻟﺑوﻟﻳﺗﻳـﺎ  .37»Politeiaوﻫـذا أﻓﺿـﻝ ﻧظـﺎم ﻟﻠﺣﻛـم
ﻋﻧد أرﺳطو؛ ﻷﻧﻪ اﻟوﺳط ﺑﻳن ﺣﻛم اﻷﻏﻧﻳﺎء وﺣﻛم اﻟﻔﻘراء ،وﻫو ﺧﻠﻳط ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ؛

ﺣﻳث ﻳﻣﺎرس اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺷﻌب ﺟزءا ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔ ،ﻟﻛﻧـﻪ ﻟـﻳس اﻟﺷـﻌب ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﻣﺗـﻪ ﻣـن اﻟﻐوﻏـﺎء ،ﺑـﻝ ﻣـن
ﺗﻛ ــون ﻟ ــدﻳﻬم اﻟﻛﻔ ــﺎءة .ﻛﻣ ــﺎ ﺗﻣ ــﺎرس اﻟﻧﺧﺑ ــﺔ اﻟﺻ ــﺎﻟﺣﺔ )ﻻ اﻟﻔﺎﺳ ــدة( ﺟ ــزءا ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻠطﺔ .38وﺗﻌﺑ ــر ﻫ ــذﻩ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗـوازن ﺑـﻳن ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻷوﻟﻳﻐـﺎرﻛﻳﻳن اﻷﻏﻧﻳـﺎء وﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟﺷـﻌﺑﻳﺔ

اﻟﻔﻘﻳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ.

 -2اﻟﻧظﺎم اﻟدﻳﻣﻘراطﻲ  : Democracyﻫو اﻟذي ﺗﺣﻛم ﻓﻳـﻪ اﻷﻏﻠﺑﻳـﺔ اﻟﻔﻘﻳـرة اﻟﻣﺗدﻧﻳـﺔ ،39وﻫـﻲ ﻓﺎﺳـدة ﻻ
ﺗﻠﺗــزم ﺑــﺎﻟﻘواﻧﻳن وﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘــﻝ ،ﺑــﻝ ﺗﺳــﻳر وراء اﻷﻫ ـواء واﻷﺣﻘــﺎد ،وﻟــذا ﻓﻬــﻲ ﻏوﻏﺎﺋﻳــﺔ وﻓوﺿــوﻳﺔ .40إذن
ﻓﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻋﻧد أرﺳطو ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎﻟﺢ  ،وﻣن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘﺎﻧون  ،وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻌداﻟـﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳـﻊ ،وﻋـدم

اﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻟﺣﺳﺎب طﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺧـرى .ﻟﻛن أرﺳطو ﻟم ﻳوﺿﺢ اﻵﻟﻳﺎت

اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﻔــﻝ وﺻــوﻝ اﻟﻧﺧﺑــﺔ اﻟﻣﻣﺗــﺎزة إﻟــﻰ اﻟﺣﻛــم ،ﻛﻣــﺎ ﻟــم ﻳوﺿــﺢ آﻟﻳــﺎت اﻟﻘــدر اﻟﻬزﻳــﻝ اﻟﻣﺷــروط ﻣــن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠط.

ٕواذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺗوﻟﻳﻔــﺔ اﻷرﺳــطﻳﺔ ﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻟواﻗــﻊ اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻣﻠــك ﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺗﻛﻔــﻝ ﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ ﻣ ـرة
أﺧرى.
ﻓﺎﻟﺗوﻟﻳﻔﺔ اﻷرﺳطﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻵن ﺑﻌـض اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻔﺎﺳـدة ﻟﺗﻌطـﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﺑﻘـدر ﻫزﻳـﻝ ﻣـن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ،ﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﻫذا اﻟﻘدر اﻟﻬزﻳﻝ ﻣﺎ ﻫو إﻻ دﻳﻛور أو ﻣﺳرﺣﻳﺔ ﻳﺧﺗـﺎر ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻷﺷـﺧﺎص
اﻟﻣدﺟﻧﺔ ﻟﺗﻌﻠب أدوا ارً ﻣﺣددة!
وﻣﺷــﻛﻠﺔ أﻓﻼطــون وأرﺳــطو أﻧﻬﻣــﺎ ﻟــم ﻳﺳــﺗطﻌﺎ أن ﻳــرى أﺑﻌــد ﻣــن اﻟواﻗــﻊ اﻟــذي ﻛﺎﻧــﺎ ﻳﻌﻳﺷــﺎن ﻓﻳــﻪ ،وﻋﻧــدﻣﺎ
ﺣﺎوﻝ أﻓﻼطون ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺗﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻏرق ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻣﻔرطﺔ ﻏﻳر ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق!

ﻣن ﻣﺳﺎوئ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ أﺛﻳﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺎوئ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣداﺛﺔ
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ـددا؛ ﻷن
ﻳﺟــب اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ آﻟﻳــﺔ ﻟﻠﺣﻛــم وطرﻳﻘــﺔ ﻟﺗــداوﻝ اﻟﺳــﻠطﺔ ،وﻟﻳﺳــت ﻣﺿــﻣوﻧﺎً ﻣﺣـ ً
اﻟﻣﺿــﻣون ﻳﺧﺗﻠــف ﺑــﻳن ﺣــزب وآﺧــر ،وﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻟــﻰ آﺧــر ،وﻣــن أﻳدﻳوﻟوﺟﻳــﺔ إﻟــﻰ أﺧــرى .ﻛﻣــﺎ أن ﺗﻠــك
اﻵﻟﻳــﺔ ﺗﺄﺧــذ أﺷــﻛﺎﻻً ﻣﺗﻌــددة ﺣﺳــب طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن ﻣؤﺳﺳــﺎت وأرﻛــﺎن اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ إﻟﻰ أﺧرى.

وﻻ ﺷك أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻛﺂﻟﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛم )ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻳذﻫب أﻓﻼطون وأرﺳـطو( ﺗظـﻝ ﻫـﻲ
أﻗﻝ اﻵﻟﻳﺎت ﺳوءا ،أي أن ﺳوءاﺗﻬﺎ أﻗﻝ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ ،وأﻛﺛرﻫـﺎ ﻗـدرة ﻧﺳـﺑﻳﺎً ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ؛
ﻷن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ –أو ﻫﻛذا ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون -ﺗﻌزز ﺣﻛم اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻣﻠـك رؤوس اﻷﻣـواﻝ وﻻ ﻳﻣﻠـك

أﻓرادﻫــﺎ ﻛـ ٌﻝ ﻋﻠــﻰ ﺣــدة ﻧﻔــوذاً اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺎً أو ﺳﻳﺎﺳــﻳﺎً أو اﻗﺗﺻــﺎدﻳﺎً ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻣوازﻧــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ
ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن أﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣواﻝ وذوي اﻟﻧﻔوذ واﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻳن ﺑﺷرف اﻟﻣﺣﺗد.

ﻛﻣ ــﺎ أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﺗﻌ ــزز ﻓ ــرص ﻣﻧ ــﻊ اﻟطﻐﻳ ــﺎن ﺑﺄﻧواﻋ ــﻪ )ﻋﻠـــﻰ ﻋﻛـــس ﻣـــﺎ ﻳـــذﻫب أﻓﻼطـــون ﻣـــن أن
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻳﻌﻘﺑﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟطﻐﻳﺎن( ،ﻛﻣﺎ أن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻓوﺿـﻰ )ﻋﻠﻰ ﻋﻛـس ﻣـﺎ ﻳﻘـوﻝ أﻓﻼطـون
وأرﺳــطو أﻳﺿــﺎ( ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻌزﻳــز اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺳــﻠﻣﻲ ﻟﻠﺻ ـراع ﺑــﻳن اﻟﻘــوى اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣﻔــظ
اﻟﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻟﻳﺳت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻛم اﻟرﻋﺎع أو اﻟﻐوﻏـﺎء )ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎﻝ ﻋﻧـد
ﻓﻳﻠﺳوﻓﻳﻧﺎ( ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﺗﺣﻘـق اﻟﻔـرز اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ،وﺗﺟـدد اﻟـروح
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ،وﺗرﺳم اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻘوق وﺗﺻون اﻟﺣرﻳﺎت دون ﺧﻠط ﺑﻳن ﻣﺎ ﻫو ﻋﺎم وﻣﺎ
ﻫو ﺧﺎص ،ﺑﻝ ودون طﻐﻳﺎن ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎص ﺑﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎص ﺑﻔرد آﺧر؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣرﻳﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻳﺔ  .ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﺣﻳـث ﻛـﻝ ﻓـرد ﻳﺳـﺎﻫم ﺑﺻـوﺗﻪ
ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳر ﺑﻠدﻩ ،وﻟﻪ اﻟﺣق ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن رأﻳﻪ …إﻟﺦ.
واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ دون أن ﺗﻛون ﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻏﻳـر ﻣﻧﻌزﻟـﺔ ﻋـن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ

ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺎﺋر ﻗطﺎﻋ ــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟﻌ ــﺎمٕ .واذا ﻛﺎﻧ ــت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻷﺳ ــﻠوب اﻷﻣﺛ ــﻝ ﻓ ــﻲ إدارة اﻟﻧظ ــﺎم
اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺣﻘــق أﻏ ارﺿــﻬﺎ ،ﺑــﻝ وﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻛــون دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ،دون أن ﺗﻌــم
ﺳ ــﺎﺋر اﻟﻘطﺎﻋ ــﺎت ،ﻣ ــن أﺳ ــﻔﻝ إﻟ ــﻰ أﻋﻠ ــﻰ ،ﺑﺣﻳ ــث ﺗﺻ ــﻳر دﻳﻣوﻗراطﻳ ــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ وﻟﻳﺳ ــت دﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﻣﺑﺗ ــورة

ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳــدي أو ﺑﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﺷـرﻗﻲ اﻟﻣزﻳــف؛ ﺣﻳــث إﻧﻬــﺎ –ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻳﻳن -ﻟﻳﺳــت دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ
ﻛﺎﻣﻝ.
رﺑﻣﺎ ﻟـو ﻛـﺎن أﻓﻼطـون وأرﺳـطو ﻳﻌﻳﺷـﺎن ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻧﺎ ﻟوﺟﻬـﺎ اﻧﺗﻘـﺎدات ﻋدﻳـدة إﻟـﻰ ﻧظـم ﻋﺻـرﻧﺎ ﻣﺛﻠﻣـﺎ
ﺳـــﺑق أن وﺟﻬـــﺎ اﻻﻧﺗﻘـــﺎدات ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺻـــرﻫﻣﺎ .وﺑـــﻧﻔس ﻣﻧطﻘﻬﻣـــﺎ اﻟﺳـــﺎﺑق ﻛـــﺎن ﺳﻳرﻓﺿـــﺎن
دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﺻرﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻳوب ﻋدﻳدة.

14

ﻓﺎﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻــر اﻟــذي ﻳرﻓــﻊ ﺷــﻌﺎر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻳﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠــﻰ ﺟواﻧــب ﻛﺛﻳ ـرة ﻏﻳــر دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ؛ ﻓﺎﻟدﻋﺎﻳــﺔ

اﻟﻣﻣوﻟــﺔ ﻣــن ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻠــك اﻷﻣ ـواﻝ واﻹﻋــﻼم اﻟﻣﻧﺣــﺎز ﻏﻳــر اﻟﻣﺣﺎﻳــد ،ﻳﺿــﻠﻝ اﻟﺟﻣــﺎﻫﻳر

أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت .وﺗﻣﻠك ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻘوﻳـﺔ ﺣﺗـﻰ ٕوان ﻛﺎﻧـت ﻗﻠﻳﻠـﺔ اﻟﻌـدد ﺗﺣﻘﻳـق رﻏﺑﺎﺗﻬـﺎ إذا
ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻐﻠﻐﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﻟﻠدوﻟـﺔ .وﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ ﻟﻳﺳـت ﻟﻸﺻـوات اﻟﻧﺎﺧﺑـﺔ،
ٕواﻧﻣــﺎ «ﻟﻠﻣﺟﻣــﻊ اﻻﻧﺗﺧــﺎﺑﻲ

 ،»Electoral Collegeﻓــﺎﻟﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧــﺎﺑﻲ ﻟﻛــﻝ وﻻﻳــﺔ ﺑﺎﺳــﺗطﺎﻋﺗﻪ أن

ﻳ ـرﻓض اﻟﺷــﺧص اﻟــذي اﻧﺗﺧﺑــﻪ اﻟﺷــﻌب .وأﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻣــﻊ ﻳﻌﻳﻧــون ﻟﻠﻘﻳــﺎم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ وﻟﻬــم اﻟﺣــق أن

ﻳرﻓﺿوا اﻟﺷﺧص اﻟذي اﻧﺗﺧﺑﻪ اﻟﺷﻌب إذا ﻟم ﻳﻛن «ﻣؤﻫﻼ» ﺑﺣﺳب ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻛﻠﻳـﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة .واﻟﺗﻌﻳﻳن ﻳﺗم ﺗﻘﺎﺳﻣﻪ )ﺑﺎﻷﺳﺎس( ﺑﻳن أﻓراد اﻷﺣـزاب اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ اﻟﻣﺳـﻳطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻳﺔ.
وﻓــﻲ ﺑرﻳطﺎﻧﻳــﺎ ﺗﺿــﻣن اﻷﺣ ـزاب اﻟﻘوﻳــﺔ ﻋــدم وﺻ ــوﻝ أي أﺷ ـﺧﺎص ﻻ ﺗرﻏــب ﻓــﻳﻬم إﻟــﻰ ﻣﻧﺻــب رﺋ ــﻳس
اﻟوزراء .وﻳﻔرض ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذﻳن ﻳرﺷﺣون أﻧﻔﺳـﻬم اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗزﻛﻳـﺔ
ﻋدد ﻏﻳر ﻗﻠﻳﻝ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺑﻝ أن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬم اﻟدﺧوﻝ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت.

ﻓﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ أو ﻓﻲ ﻏﻳرﻫﺎ ﻟﻳﺳت دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ.

أﺿــف إﻟــﻰ ﻫــذا أن أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌظــم دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﻻ ﻳﻬﺗﻣــون ﻏﺎﻟﺑ ـﺎً إﻻ
ﺑﻣﺻــﺎﻟﺢ دواﺋــرﻫم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ وﻻ ﻳرﻛــزون إﻻ ﻋﻠــﻰ أوﻟوﻳــﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،وأوﻟوﻳــﺎت اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ

ﻣوﻟت ﺣﻣﻼﺗﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ .وﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧظم اﻟدﻳﻣﻘ ارطﻳـﺔ ﺗ ارﻋـﻲ اﻷﺣـزاب اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻔردﻳـﺔ ﻷﻋﺿـﺎء
اﻟﺣــزب ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻷﺣ ـزاب اﻷﺧــرى ،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗ ارﻋــﻲ إﻻ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺣزﺑﻳــﺔ ،وﺗﺿــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻘــﺎم

اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ!

وﺗﺗﺳم اﻹدارات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ،واﻷﺣزاب اﻟﻔﺎﺷـﻳﺔ أو ﻣـﺎ ﻳﻧﺎظرﻫـﺎ ،واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻛﺑـرى،
ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺑدادي ﻣطﻠق اﻟﺳـﻠطﺔ ،وﺑﻳروﻗراطﻳـﺔ ،ورﻏﺑـﺔ ﺻـﺎﺣب أو أﺻـﺣﺎب اﻟﺳـﻠطﺔ ﻓﻳﻬـﺎ ﻫـﻲ
أﺳﺎس اﻟﺷرﻋﻳﺔ .وﻟذا ﻓﻬـﻲ ﺗﺳـﻠطﻳﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋـن ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﺿـﻳق اﻟﺧﻧـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ وﻣﻧظﻣﺎﺗـﻪ،

وﺗﺑذﻝ ﻛـﻝ ﺟﻬودﻫـﺎ ﻟﻼﻧﻔـراد ﺑﻣﻧـﺎطق اﻟﺗـﺄﺛﻳر واﻟﻧﻔـوذ ،وﺗﺳـﺗﺣوذ ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺛـروة ،وﻻ ﺗرﻛـز ﺟﻬودﻫـﺎ

ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣﺻ ـﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﻻ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣظﻬــري دﻋــﺎﺋﻲ وﺑﻣﻘــدار ﺿــﺋﻳﻝ ﻟــذر اﻟرﻣــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻌﻳــون ﻟــزوم

اﻟﻣظﻬرﻳــﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳــﺔ وﺗﺿــﻠﻳﻝ اﻟﺟﻣــﺎﻫﻳر ،وﺗﻌﻣــﻝ ﺟﺎﻫــدة ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻧﺧﺑــﺔ ﻣــن ﻛﺑــﺎر اﻟﺳﺎﺳــﺔ
واﻟﻣوظﻔﻳن وأﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣواﻝ ورﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ وأﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوذ.
وﻻ ﺗظﻬر ﻫذا اﻷﻣور ﻏﻳر اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﻛـﻝ دوﻟـﺔ،
ﺑﻝ ﺗظﻬر أﻳﺿﺎ وﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر وأﻛﺛـر ﺣـدة ﻓـﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﻳن دوﻝ اﻟﻐـرب
ودوﻝ اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء إﺳـراﺋﻳﻝ اﻟﻣدﻟﻠــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﺗظﻬــر ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت

ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺷﻣﺎﻝ واﻟﺟﻧوب واﻟدوﻝ اﻟﻐﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻳرة واﻟﻘوﻳﺔ واﻟﺿﻌﻳﻔﺔ .ﺛم إن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ
ﺗﺣــت ﺳــﻳطرة اﻟــدوﻝ اﻟﻘوﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻧﺷــﺄﺗﻬﺎ ،وﺗﺗظــﺎﻫر ﺑﺎﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،وﻻ ﺗﻣﺎرﺳــﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘــدر اﻟــذي ﻳﺣﻘــق
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ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى؛ واﺳﺗﺧدام ﺣق اﻟﻔﻳﺗو ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻣن اﻟواﺿـﺢ أن اﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت

اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬــﺎ اﻟــدوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻳﺳــت دﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،ﻓﺎﻟــدوﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ
اﻟﻛﺑرى ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻏﻳر دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.41

أﻗوﻝ إذن –ﻣﻛر ار -رﺑﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن أﻓﻼطون وأرﺳطو ﻳﻌﻳﺷﺎن ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻟوﺟﻬﺎ ﻧﻔـس اﻻﻧﺗﻘـﺎدات إﻟـﻰ ﻧظـم
ﻋﺻ ــرﻧﺎ ﻣﺛﻠﻣ ــﺎ ﺳ ــﺑق أن وﺟﻬ ــﺎ اﻻﻧﺗﻘ ــﺎدات ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﺻ ــرﻫﻣﺎ .وﺑ ــﻧﻔس ﻣﻧطﻘﻬﻣ ــﺎ اﻟﺳ ــﺎﺑق ﻛ ــﺎن
ﺳﻳرﻓﺿﺎن دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻋﺻرﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻳوب.
وﻫو ﻣﻧطق أراﻩ ﻏﻳر ﻣﺗﻣﺎﺳـك؛ وﻗـد أﺛﺑـت ﻓﺷـﻠﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﺿـد ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻧـﺎس ،وﺗﺄﻛﻳـد ﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻧﺧﺑـﺔ،
وﻷﻧﻬﺎ ﺿد ﻗﺎﻧون اﻻرﺗﻘﺎء اﻟطﺑﻳﻌﻲ اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرز واﻟﺗﻣﺣﻳص وﻳﺟﻌﻝ اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻸﺻﻠﺢ.
وﻛﻝ ﻣن ﻳﻧﺣﺎز إﻟﻰ ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻧـﺎس ﻻﺑـد وأن ﻳﻔـﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳـﺔ ،وﻳﻌطـﻲ إرادة اﻟﺷـﻌوب اﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ
اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻓﻲ ظﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳوﺟد ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻳﻌﺑـر ﻋـن ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺷـﻌوب ﺗﻌﺑﻳـ اًر ﺣﻘﻳﻘﻳـﺎً إﻻ
ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺗورة.

ٕواذا ﻛﺎﻧـ ـت أزﻣ ــﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻹﻏرﻳﻘ ــﻲ اﻟﻛﻼﺳ ــﻳﻛﻲ ﻫ ــﻲ أﺣ ــد أﺳ ــﺑﺎب ﻣوﻗ ــف أﻓﻼطـ ـون
وأرﺳــطو اﻟﻘﺎﺳــﻲ ﻣــن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،ﻓﻬــذا اﻟﻣوﻗــف ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظرﻧــﺎ ﻟــم ﻳﻛــن ﺣ ـﻼً؛ ﻓﺎﻟﺣــﻝ دوﻣ ـﺎً ﻫــو ﻓــﻲ

اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ .إن أزﻣــﺎت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻻ ﺗﺣــﻝ ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،ﺑــﻝ ﺑﻣزﻳــد ﻣــن اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ.42

واﻟــدﻟﻳﻝ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أن اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ واﻟﻘوﻳــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻐﻝ اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓﻳﻬــﺎ ﻣﺳــﺎﺣﺔ أوﺳــﻊ ﻣــن ﻏﻳرﻫــﺎ ،ﻫــﻲ
اﻟــدوﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗطﺑــق اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﺑدرﺟــﺔ أﻛﺑــر ﻣــن ﻏﻳرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔٕ ،وان
ﻛﺎﻧت ﻏﻳر دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎف.

إن ﻋــﻼج ﻣﺷــﻛﻼت اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ﻫــو اﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟدﻳﻣﻘ ارطﻳــﺔ ،ﺑﺗﻔﻌﻳــﻝ وﺛــﺎﺋق ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ،وﺗﻔﻌﻳــﻝ
اﻟدﺳ ــﺎﺗﻳر اﻟﻣﻛﺗوﺑ ــﺔ ،وﺣ ــق اﻻﻧﺗﺧ ــﺎب اﻟﻔﻌﻠ ــﻲ ﻟﻠﺟﻣﻳ ــﻊ ،واﻻﻗﺗـ ـراع اﻟﺳ ــري ،واﻟ ــدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋ ــﺔ،
وﺗﻧﺎوب اﻟﻣﻧﺎﺻب ،وﺗداوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ،وﻋدم اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ إرادة اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر!
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الشــام وفلسطيــــن
في بعض رحالت المغرب الحديث
الدكتور مصطفى عبد ﷲ الغاشي
إن زﻳــﺎرة اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ وأﰊ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﻳــﺎﱐ ﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺎم وﻓﻠﺴــﻄﲔ ﺟــﺎءت ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء
ﻣﻬﻤﺘﻴﻬﻤــﺎ ﰲ إﺳــﻄﺎﻧﺒﻮل ،ﻓﻜﺎﻧــﺖ وﺟﻬﺘﻬﻤــﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ اﳊﺠــﺎز ــﺪف أداء ﻣﻨﺎﺳــﻚ اﳊــﺞ .وﻗــﺪ
ﻛــﺎن ﺧﺮوﺟﻬﻤــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺮﻛــﺐ اﻟﻌﺜﻤــﺎﱐ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻌــﱪ ﻣــﺪن وﻻﻳــﺔ اﻟﺸــﺎم ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﻮﺟــﻪ إﱃ وﻻﻳــﺔ اﳊﺠــﺎز.
وﻗ ــﺪ ﺷ ــﻜﻠﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳ ــﺒﺔ ﻟﻠﺴ ــﻔﲑﻳﻦ اﳌﻐ ـﺮﺑﻴﲔ ﻓﺮﺻ ــﺔ ﻟﻺﻃ ــﻼع ﻋﻠ ــﻰ أﺣ ـﻮال ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳ ــﺔ وأوﺿ ــﺎﻋﻬﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ  ..وﺧــﻼل ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌــﻮدة أي ﻣــﻦ اﳊﺠــﺎز إﱃ ﺳــﻮرﻳﺎ )دﻣﺸــﻖ( ﺗﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﻔﲑان
إﱃ ﻓﻠﺴ ــﻄﲔ ﻟﺰﻳ ــﺎرة اﻟﻘ ــﺪس اﻟﺸـ ـﺮﻳﻒ وﻣﺪﻳﻨ ــﺔ اﳋﻠﻴ ــﻞ .وﺗﻌﻜ ــﺲ اﳌﻼﺣﻈ ــﺎت واﳌﺸ ــﺎﻫﺪات اﻟ ــﱵ دو ــﺎ
اﻟﺴــﻔﲑان اﳌﻐﺮﺑﻴــﺎن ﺣــﻮل وﻻﻳــﱵ اﻟﺸــﺎم وﻓﻠﺴــﻄﲔ اﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻜــﱪى اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﻻﻳﺘ ـﺎن ﲢﺘﻼ ﻤــﺎ ﻟــﺪى
اﻟﺮﺣﺎﻟﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪﻳﻬﻤﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﺪﻳﲏ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺼﻮﰲ.1
 – 1بالد الشام: 2

أ – اﻷﺣﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
ﻧﻈ ـﺮا ﳌﻮﻗــﻊ ﺑــﻼد اﻟﺸــﺎم اﻟﻘﺮﻳــﺐ ﻣــﻦ اﺳــﻄﺎﻧﺒﻮل وﺑــﻼد اﻷﻧﺎﺿــﻮل ﻋﻤﻮﻣــﺎ ،وﻧﻈ ـﺮا ﳌﻮﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟ ـﺮاﺑﻂ ﺑــﲔ ﻋﺎﺻــﻤﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ووﻻﻳــﺔ اﳊﺠــﺎز ،ﻳﺒــﺪو أن ﺑــﻼد اﻟﺸــﺎم ﻛﺎﻧــﺖ ﲢﺘــﻞ ﻣﻜﺎﻧــﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺗﺮاك اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﳌﺮور ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻋﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـﺎم ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ أن اﳌﻨﻄﻘـﺔ
اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻃــﻮل ﻫــﺬا اﳋــﻂ ﻛﺎﻧــﺖ ﲢﻈــﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻــﺎ وأن رﻛــﺐ اﳊــﺎج اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻌــﱪ
ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﲰــﻰ ﺑﺎﺳــﻢ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻓﻌــﺮف ﺑﺎﻟﺮﻛــﺐ اﻟﺸــﺎﻣﻲ .وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﻋﻨﺎﻳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ ــﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻓﻘــﺪ
اﺳﺘﻔﺎدت أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواج اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻖ ﻣﺮور رﻛﺐ اﳊﺎج .
إﻻ أن اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﺳــﺘﻔﺎدت أﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗﻮﻗﻴــﻊ اﻟﺪوﻟــﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول اﻷوروﺑﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻣﻨــﺬ
اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺸــﺮ  ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ أدى إﱃ ﺗﻮاﺟــﺪ ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠــﺎر اﻷوروﺑﻴــﲔ
ﺑﺎﳌــﺪن اﻟﺸــﺎﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺣﻠــﺐ ودﻣﺸــﻖ وﺻــﻴﺪا .وﻗــﺪ أدى ذﻟــﻚ إﱃ ﺣــﺪوث رواج ﲡــﺎري ﻛﺒــﲑ اﻧﺘﻔﻌــﺖ
ﻣﻨــﻪ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ،3أﺧــﺬا ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر أن اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻨــﺘﺞ ﻣـﻮادا ذات ﻗﻴﻤــﺔ ﲡﺎرﻳــﺔ دوﻟﻴــﺔ ﻛﺜــﲑة اﻟﻄﻠــﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  :ﻛﺎﻟﻘﻄﻦ واﳊﺮﻳﺮ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
1

وﻗﺪ زار اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـﺎم ﰲ ﻃﺮﻳﻘـﻪ إﱃ اﳊﺠـﺎز وﺗـﺮك ﺷـﻬﺎدة ﺣﻴـﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺮواج اﻟﺘﺠـﺎري
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲪﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ " :وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﻴﻬﺎ ﲬﺲ
وﻋﺸــﺮون ﻣﺴــﺠﺪا ﻟﻠﺨﻄﺒــﺔ وﳍــﺎ ﺑﺴــﺎﺗﲔ وأﺟﻨــﺎت ﻛﺜــﲑة ،وﻫــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ ــﺮ اﻟﻌﺎﺻــﻲ اﳌﺘﻘــﺪم
ﻳﺸــﻘﻬﺎ وﻋﻠﻴــﻪ دواﻟﻴــﺐ ﻛﺜــﲑة ﻻﺳــﺘﺨﺮاج اﳌــﺎء ﻣﻨــﻪ ﰲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﻜــﱪ ،ﻋﻠــﻮ اﻟﻮاﺣــﺪة ﳓــﻮ اﳋﻤﺴــﲔ ﻗــﺪﻣﺎ ،
وﻳﺰرع ﺎ اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻜﺜﲑ وﻳﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ أﺷـﻜﺎل وأﻟـﻮان .4"..وﻳﺒـﺪو أن ﺳـﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻗـﺪ ﺟﻌﻠـﻮا ﻣـﻦ ﻣـﺮور
اﻟﺮﻛﺐ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻣﻮﲰﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﺿﺨﻤﺎ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺣـﻂ اﻟﺮﻛـﺐ رﺣﺎﻟـﻪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨـﺔ " :
وﳌ ــﺎ ﺣﻄﻄﻨ ــﺎ اﻟﺮﺣ ــﺎل ﺑﻈﺎﻫﺮﻫ ــﺎ ﺧ ــﺮج أﻫ ــﻞ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ﲜﻤﻴ ــﻊ اﻷﺷ ــﻴﺎء ﻟﻠﺒﻴ ــﻊ واﻟﻔﻮاﻛ ــﻪ اﳌﻮﺟ ــﻮدة ﰲ اﻟﻮﻗ ــﺖ
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺸﻤﺎش اﳊﻤﻮي ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺻﺎدق اﳊﻼوة ،وﻛﺬا اﻷردﻳﺔ واﻹزر اﻟـﱵ ﳛـﺮم اﻟﻨـﺎس
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﺸﱰي ﻓﺎﺷﱰﻳﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎس".5
وﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲪﺎة ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻔﲑ ﺻﺤﺒﺔ اﻟﺮﻛـﺐ اﻟﺸـﺎﻣﻲ ﺑﺎﲡـﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﲪـﺺ اﻟـﱵ ﻗـﺎل ﺑﺄ ـﺎ "ﺑﻘﻌـﺔ
ﻣﻦ ﺑﻘﺎع اﳉﻨﺔ ﻟﻜﺜـﺮة ﻣـﺎ اﺷـﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ واﻷوﻟﻴـﺎء رﺿـﻮان اﷲ ﻋﻠـﻴﻬﻢ أﲨﻌـﲔ " .6وﺣﺴـﺐ
اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ اﳌـﺎدة اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﺠـﺎرة أﻫـﺎﱄ اﳌﺪﻳﻨـﺔ.
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن :
" وﻳﻨﺴﺞ ﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﺮﻳـﺮ اﻟﻜﺜـﲑ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن أﻫﻠﻬـﺎ ﳚﻮﺳـﻮن ﺧـﻼل ﺧﻴـﺎم اﻟﺮﻛـﺐ ﺑﺜﻴـﺎب اﳊﺮﻳـﺮ
ﻳﺒﻴﻌﻮ ﺎ" ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻠﻰ " أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻮل ﺗﻨﺴﺞ اﳊﺮﻳﺮ ".7
وﻣﻌـﲎ ذﻟــﻚ أن اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘــﻮﻓﺮ ﻋﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﻛﺒـﲑة ﻹﻧﺘــﺎج اﳊﺮﻳــﺮ ﺣﻴــﺚ ﻳﻌــﺮف رواﺟــﻪ ﻣــﻊ ﻗــﺪوم
رﻛﺐ اﳊﺎج اﻟﺸﺎﻣﻲ.
وﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ دﻣﺸــﻖ اﻟــﱵ أﻗــﺎم ــﺎ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻣــﺪة إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺮﻛــﺐ اﻟﺸــﺎﻣﻲ ــﺎ ﻓﻴﻘــﺪم ﻣﻌﻄﻴ ــﺎت
ﺳﻮﺳﻴﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻣـﻊ ﺣﻠـﻮل ﻣﻮﺳـﻢ اﳊـﺞ ﺧﺎﺻـﺔ
وأن دﻣﺸﻖ ﻛﺎﻧـﺖ آﺧـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻻﺳـﱰاﺣﺔ اﻟﺮﻛـﺐ داﺧـﻞ ﳎـﺎل ﺣﻀـﺮي ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﳊﺠـﺎج
اﻟﺘﺰود ﲝﺎﺟﻴﺎ ﻢ ﻛﺎﳋﻴﺎم واﻟﺪواب واﳌﺎء ...اﱁ ،ﲟﻌـﲎ آﺧـﺮ ﲢـﻮل دﻣﺸـﻖ إﱃ ﺳـﻮق ﻛﺒـﲑة وﳎﻤـﻊ ﺑﺸـﺮي
ﺿﺨﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﳊﺠﺎج واﻟﺘﺠﺎر واﳉﻨﻮد اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻠﺮﻛـﺐ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨـﺔ .ﻳﻘـﻮل اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ":
وﺑﻌــﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺸــﺎء وﻃﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ ﲪﻠﻨــﺎ ورﻛﺒﻨــﺎ اﻷﲣــﺎت ﲢﻤﻠﻬــﺎ اﻹﺑــﻞ وﺳ ـﺮﻧﺎ وأﺳـﻮاق اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻣﺴــﺮﺟﺔ
ﻛﻠﻬــﺎ ﻋ ــﺎﻣﺮة ﺑــﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸ ـﺮاء واﻟــﺪﻛﺎﻛﲔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ واﻟﺴ ــﻜﻚ ﻣﻠﺌــﻰ ﺑﺎﻟﻨــﺎس رﺟ ــﺎﻻ وﻧﺴ ــﺎء ﺑﻘﺼــﺪ ﺗﻮدﻳــﻊ
اﳊﺠﺎج .8"...
وﻗــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺪﻳﻨــﺔ دﻣﺸــﻖ ﺧــﻼل اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ ﺗﻌــﺮف ازدﻫــﺎر ﺻــﻨﺎﻋﺔ وﲡــﺎرة اﳊﺮﻳــﺮ ،وﰲ
ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﺛﻴﺎب دﻣﺸﻘﻲ ﺑﺄن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ اﳋﻤﺴـﺔ
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ﻋﺸــﺮ أﻟﻔــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎﻧﻊ اﳊﺮﻳــﺮ .9ﻓﺒﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻻﺷــﺘﻐﺎل اﻟﻨــﺎس ــﺬﻩ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺪﻳﻨــﺔ دﻣﺸــﻖ
ﺗﻌــﺮف رواﺟــﺎ ﻛﺒـﲑا ﻛــﺎن ﻟــﻪ اﻧﻌﻜــﺎس واﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺪﻳﻨــﺔ وﺳــﻜﺎ ﺎ وﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ذﻛــﺮ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻋــﻦ
ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺎ وﺑﺸﺮﻳﺎ :
" اﳊﺎﺻ ــﻞ أن دﻣﺸ ــﻖ ﺑﻠ ــﺪ ﻛﺒ ــﲑ ﻧﻌ ــﲏ ﲟ ــﺎ أﺿ ــﻴﻒ إﻟﻴ ــﻪ وأﻣ ــﺎ ﺧﺼ ــﻮص ﻣﺴ ــﻮر دﻣﺸ ــﻖ اﻟﻘﺪﳝ ــﺔ
ﻓﻠﻴﺴــﺖ ﻏﺎﻳــﺔ ﰲ اﻟﻜــﱪ وإﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ  ،وأﻣــﺎ ﲟــﺎ أﺿــﻴﻒ إﻟﻴﻬــﺎ وزﻳــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺧــﺎرج اﻟﺴــﻮر ﻓﻬــﻲ ﻛﺒــﲑة
ﺟﺪا ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ. 10"...
وﻗﺪ أﻋﺠـﺐ أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺰﻳـﺎﱐ ﲟﺪﻳﻨـﺔ دﻣﺸـﻖ وﺗﺮاﺛﻬـﺎ اﳊﻀـﺎري ،وﳑـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺼـﺪد " ـﺎ
ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻮﺻــﻒ ﻣــﻦ اﳊﻀــﺎرة واﳌﺒ ــﺎﱐ اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ واﻟﺒﺴــﺎﺗﲔ اﳌﻨﻤﻘــﺔ إﱃ ﻣــﺎ ﻻ ﻏﺎﻳــﺔ ﻟــﻪ  ...وﺑﺪﻣﺸــﻖ ﻣــﻦ
اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻟﻠﺨﻄﺐ وﻣﻦ اﳊﻤﺎﻣﺎت ﺳﺘﻮن . 11"...
أﻣﺎ ﻋـﻦ ﻣﺪﻳﻨـﺔ أﻧﻄﺎﻛﻴـﺔ ﻓﻴـﺬﻛﺮ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ﺑﺄ ـﺎ "ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﻛﺒـﲑة ﻓﻴﻬـﺎ ﳓـﻮ اﳋﻤﺴـﻰ ﻋﺸـﺮة ﺧﻄﺒـﺔ،
وأرﺿﻬﺎ أرض ﺣﺮاﺛﺔ وﻓﻼﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ وﺣﻮﳍـﺎ ﺑﺴـﺎﺗﲔ ووادي ﻋـﺬب
ﻳﻘــﺎل ﻟــﻪ اﻟﻌﺎﺻــﻲ .وﻗــﺪ ﺟــﺮى ﻟﺴــﺎن اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﺧﺮاﻓــﺔ ﳛﻜﻮ ــﺎ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻴــﻞ وﻻ أﺻــﻞ ﻟـﺬﻟﻚ ،ﻓــﺈن ﻧﺒﻌــﻪ
ﻗﺮﻳــﺐ ﻣــﻦ ﺑﻌﻠﺒــﻚ .وﳍــﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺳــﻮر ﻋﻈــﻴﻢ ﳏــﻴﻂ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ وﺑﻌــﺾ اﻟﺒﺴــﺎﺗﲔ ،وﺑﺎﳉﺒــﻞ ﻣﺼــﻌﺪ ﰲ ﻗﻨﺘــﻪ
وﻣﺼــﻮب ﰲ ﺷــﻌﺎﺑﻪ ،ﻳﺴــﺘﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴــﺎن أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ اﻹﻧــﺲ ،وﻫــﻮ ﻣــﻦ ﺑﻨﻴــﺎن اﻟــﺮوم اﻟــﺬﻳﻦ
ﻛـﺎﻧﻮا ــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻹﺳــﻼم ،ﻓﻠــﻢ ﺗﻐـﻦ ﻋــﻨﻬﻢ ﺣﺼــﻮ ﻢ ﻣــﻦ اﷲ ﺷــﻴﺌﺎ ،إﻻ أﻧـﻪ اﻟﻴــﻮم ﺑــﻪ ــﺪم ﰲ ﻋــﺪة ﻣﻮاﺿــﻊ
ﻗﻴـﻞ ﺑــﺒﻌﺾ اﻟــﺰﻻزل واﻷﺣــﺪاث وﻃــﻮل اﻟﺰﻣــﺎن " .12وﻳﺒــﺪو ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﻧﻘﻠــﻪ ﻋﻨﻬــﺎ اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐــﺮﰊ أن
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ ذات ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻀﺎري ﻗﺪﱘ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻞ ﳜﱰﻗﻪ ﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ اﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﺧﺎن.13
إﻻ أن ﻫــﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺣﺴــﺐ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن وﺧــﻼل ﺗﻮاﺟــﺪﻩ ــﺎ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ وﺿــﻌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت
ﻋﺪة  :ﻓﻬﻲ " اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﺎﳊـﺎل اﻟـﺬي ﻳﻨﺎﺳـﺐ ذﻛﺮﻫـﺎ وﺷـﻬﺮ ﺎ ،وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ﺣﻀـﺮﻳﺔ ﻓﻘـﺪ ﻏﲑﻫـﺎ
اﻟﺰﻣــﺎن ﻓﻬــﻲ اﻟﻴــﻮم ﺿ ــﻌﻴﻔﺔ ﺟــﺪا ،إﻻ أن ﺑﻨﺎءﻫــﺎ ﻳ ــﺪل ﻋﻠــﻰ ﺿــﺨﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻜﻠــﻪ ﻣﺒــﲏ ﺑﺎﳊﺠــﺎرة اﳌﻨﺤﻮﺗــﺔ،
وأزﻗﺘﻬﺎ وأﺳﻮاﻗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮﺻﻔﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎرة" .14وﻗﺪ وﺟﺪ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻐﲑ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ ﰲ ﻋـﺎﻣﻠﲔ
 :اﻷول ﻃﺒﻴﻌــﻲ ارﺗــﺒﻂ ﺑﺎﳉﻔــﺎف واﻟﻘﺤــﻂ " :وﻗــﺪ ﺗﻜﻠﻤــﺖ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ أﻫﻠﻬــﺎ ﻓﻘــﺎل ﱄ ﻏ ﱠﲑﻫــﺎ
ﺗﻮاﱄ اﻟﻘﺤﻂ واﻟﻮﺑﺎء وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﻘﻴﺘـﻪ ،ﻓﻘـﺪ وﺻـﻠﻨﺎ ﰲ ﻓﺼـﻞ اﳌﺼـﻴﻒ واﻟـﺰرع ﰲ ﺳـﻨﺒﻠﻪ ﻗـﺎﺋﻢ ﰲ ﻓﺪادﻳﻨـﻪ
ﱂ ﳛﺼـ ـ ــﺪ ﻟﻘﻠـ ـ ــﺔ اﻟﻨـ ـ ــﺎس ﻓﻘـ ـ ــﺪ أﺑـ ـ ــﺎدﻫﻢ اﻟﻮﺑـ ـ ــﺎء  . 15"...واﻟﺜـ ـ ــﺎﱐ ﺳﻴﺎﺳـ ـ ــﻲ اﺟﺘﻤـ ـ ــﺎﻋﻲ ارﺗـ ـ ــﺒﻂ ﺑـ ـ ــﺎﻟﻈﻠﻢ
واﻻﺳﺘﻀــﻌﺎف اﻟﻠــﺬﻳﻦ ﻛــﺎن ﳝﺎرﺳ ـﺎﻧﻪ اﳊﻜــﺎم واﻟــﻮﻻة ﻋﻠــﻰ ﺳــﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨــﺔ " :وزادﻫــﻢ ﻋﻤــﺎل اﳉــﻮر ﻓﻘــﺪ
أﺧــﱪت ﻋــﻦ أﺣــﺪ اﻟــﻮزراء ﻣــﺮ ــﻢ ﻓﻨــﺰل ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﻣــﻦ ﻛﺒــﺎر اﻟﺒﻠــﺪ ،ﻓﺄﺿــﺎﻓﻪ ﳓـﻮا ﻣــﻦ أرﺑﻌــﲔ ﻳﻮﻣــﺎ وﻫــﻮ
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ﻳﺼﺮف ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﺗﺒﺎﻋﻪ وﺣﺸﻤﺔ ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﷼ روﻣﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺐ ﻣﺎﻟـﻪ ﻛﻠـﻪ وﻗﺘﻠـﻪ ...
وﻫﻜــﺬا ﻫــﻲ أﺣ ـﻮال ﻋﻤــﺎل ﻫــﺬﻩ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻳــﺄﻛﻠﻮن اﻟﻠﺤــﻢ وﳝﺘﺸــﻮن اﻟﻌﻈــﻢ ﺟــﱪ اﷲ ﺣــﺎل اﳌﺴــﻠﻤﲔ ".16
وﺣﺴــﺐ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن ﳍــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻮك اﻻﺳــﺘﺒﺪادي اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت ﺧﻄــﲑة ﻋﻠــﻰ أوﺿــﺎع
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻋﻤﺮاﻧﻴﺎ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻘﻬﻘﺮﻫﺎ وﺗﺮاﺟﻊ دورﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ.
وﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﺴـﻔﲑ اﳌﻐـﺮﰊ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺷـﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳﺘﻌـﺮض ﻟـﻪ ﺳـﻜﺎن ﺑﻌـﺾ اﳌـﺪن واﻟﻘـﺮى
اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﺟﻮر ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ اﳊﻜـﺎم واﻟـﻮﻻة اﳌﻌﻴﻨـﲔ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺒـﺎب اﻟﻌـﺎﱄ ،ﻓﻬـﻮ ﻳـﺬﻛﺮ أﻧـﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
دﺧﻞ ﻗﻠﻌﺔ اﳌﻀﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب وﲤﺮد ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻠﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬـﺎ .ﻳﻘـﻮل
اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن  ... " :وﻷﻫﻠﻬــﺎ إﺑــﺎء واﻣﺘﻨــﺎع ﻓﻘــﺪ وﺟــﺪﻧﺎﻫﻢ ﳑﺘﻨﻌــﲔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻮل ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﻌﺜــﻪ اﻟﺴــﻠﻄﺎن إﻟــﻴﻬﻢ
وﻣﻨﻌﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﻻ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﺮار ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳉﻮرﻩ ﻫﻜﺬا ﻳﻘﻮﻟﻮن".17
وﰲ ﻧﻔ ــﺲ اﻟﺴ ــﻴﺎق ذﻛ ــﺮ اﻟﺴ ــﻔﲑ اﳌﻐ ــﺮﰊ اﳌﻜﻨﺎﺳ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻋﺎﻳﻨ ــﻪ ﲜﺰﻳ ــﺮة ﻗ ــﱪص اﳌﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻠﺴ ــﺎﺣﻞ
اﻟﺸــﺎﻣﻲ ،ﻓﻬ ــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻛﱪﻫ ــﺎ واﺳ ــﺘﻔﺎد ﺎ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﺤــﺮ ،ﻓﺈ ــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺷ ــﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺴ ــﻜﺎن
واﻟﺴــﺒﺐ ﰲ ذﻟــﻚ ﻇﻠــﻢ واﺳــﺘﺒﺪاد اﻟــﻮﻻة ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬــﺎ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﻟﻠﺼــﺪر اﻷﻋﻈــﻢ" .وﻫــﻲ ﺟﺰﻳــﺮة
ﻛﺒﲑة ﻛﺜﲑة اﳋﺼﺐ واﻟﺮﺧﺎء واﳋﲑ ،وﺟﺪدﻧﺎ اﳌﺎء وأﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆن وﻧﺰﻟﻨﺎ إﱃ ﺑﺮﻫـﺎ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﳌـﺪة
ﻓﺎﺳﱰﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺪ اﻟﺒﺤـﺮ ـﺎ ﻳـﻮﻣﲔ ،إﻻ أ ـﺎ ﺧﻔﻴﻔـﺔ اﻟﻌﻤـﺎرة ﻓـﺄﺧﱪﱐ ﺑﻌـﺾ أﻫﻠﻬـﺎ أن ﺳـﺒﺐ ذﻟـﻚ ﺟـﻮر
اﳊﻜﺎم وﻻ ﺣـﻮل وﻻ ﻗـﻮة إﻻ ﺑـﺎﷲ .واﻟـﺬي ﻳﺘﺼـﺮف ﻓﻴﻬـﺎ اﻟـﻮزﻳﺮ اﻷﻋﻈـﻢ ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ وﻫـﻲ ﻣﻌﻴﻨـﺔ
ﳌﻨﺼـﺐ اﻟـﻮزارة ،ﻓﻜــﻞ ﻣـﻦ ﻳﺘـﻮﱃ اﻟــﻮزارة ﻳﺘﺼـﺮف ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳉﺰﻳــﺮة وﻳﺄﺧـﺬ ﺧﺮاﺟﻬـﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎن
ﳌـﻦ ﻳﺘــﻮﱃ ذﻟـﻚ " .18وﻳﻔﻬــﻢ ﻣـﻦ ﻛــﻼم اﺑـﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﺳـﺘﻨﻜﺎرﻩ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﳍـﺬا اﻟﻮﺿــﻊ ﺧﺼﻮﺻـﺎ وأن اﳉﺰﻳــﺮة
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ .
واﳌﻼﺣــﻆ أن اﻟﺰﻳــﺎﱐ اﻟــﺬي زار اﳉﺰﻳ ـﺮة ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻔــﱰة ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﺗﺘﻨــﺎﻗﺾ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﻣــﻊ ﺷــﻬﺎدة اﺑــﻦ
ﻋﺜﻤـﺎن ﺣـﻮل أوﺿـﺎع اﳉﺰﻳـﺮة ،إذ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻛﻼﻣـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ أ ـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻌـﺪل واﻻﺳـﺘﻘﺮار واﻟﺮﺧـﺎء" :
 ...وﻫــﻲ دار ﳑﻠﻜــﺔ ﻗــﺎض اﻟﺪوﻟــﺔ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻣــﺮوان اﻟﻜــﺮدي ﺳــﻠﻄﺎن اﳉﺰﻳــﺮة وﻛــﺎن رﺟــﻼ ﻣﺴــﻌﻮدا ﻋ ـﺎﱄ
اﳍﻤﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﲑة ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺣﺰم ﻗﻀﻰ وﻃﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﺬات وﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎﻳـﺔ اﻟﻘﺼـﻮى ﻣـﻦ اﻟﺴـﻌﺎدات،
ﻣــﺎ ﺻ ــﺎدر أﺣــﺪ ﰲ ﻋﻤﺎﻟ ــﻪ ﻗــﻂ إﻻ رﺟ ــﻼ واﺣــﺪا ،وﱂ ﻳ ــﱰك ﺻــﻼة اﻟﺼ ــﺒﺢ ﰲ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﻣﻨ ــﺬ أدرك ،ﻣ ــﻊ
ا ﻤﺎﻛــﻪ ﰲ ﻟﺬاﺗــﻪ ،ﻗﺴــﻢ ﻳﻮﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﻊ ،رﺑــﻊ ﳌﺒﺎﺷــﺮة دﻋــﺎوي اﻟﺸــﻜﺎﻳﺎت ورﺑــﻊ ﻷﻛﻠــﻪ وراﺣﺘــﻪ ،ورﺑــﻊ
ﻟﺘﺪﺑﲑ اﳌﻠﻚ واﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﻟﻴﻠﻪ ﻟﺜﻼت  :ﺛﻠـﺚ ﻟﻠﻌﺒـﺎدة ،وﺛﻠـﺚ ﻟﻌﻴﺎﻟـﻪ وﺛﻠـﺚ ﻟﻨﻮﻣـﻪ .وﻛـﺎن ﻟـﻪ ﺛﻼﲦﺎﺋـﺔ وﺳـﺘﻮن
ﺟﺎرﻳﺔ ،ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻮاﺣﺪة ،واﻟﺮﺣﺒﺔ واﻟﺮﻣﺎ واﳌﻮﺻﻞ " .19واﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺰﻳﺎﱐ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳـﻼزم ﻛﺒـﺎر رﺟـﺎل
اﻟﺪوﻟــﺔ ﰲ ﺗﻨﻘﻼﺗــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺘﺠﻨــﺐ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎوئ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ داﺧــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ
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اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻌﻨــﺪ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋــﻦ ﺟﺰﻳــﺮة ﻗــﱪص اﻗﺘﺼــﺮ اﳊــﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺣﺎﻛﻤﻬــﺎ دون اﻹﺷــﺎرة إﱃ
ﺳﻜﺎ ﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ .أﻣﺎ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ﻓﻴﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ أو ﻋـﻦ ﺑـﺎﻗﻲ اﳌـﺪن واﻟﻘـﺮى اﻟﺸـﺎﻣﻴﺔ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﺄل وﻳﺘﻘﺼﻰ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷوﺿﺎع اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت " رﺣﻠﺘﻪ اﻹﺣﺮاز
" ﻏﻨﻴــﺔ ﺑﺎﳌــﺎدة اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺘﺒﻌــﻪ ﻷوﺿــﺎع أﻧﻄﺎﻛﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻋﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ اﳉﻔــﺎف واﻟﻘﺤــﻂ واﻟﻮﺑــﺎء
واﻟﻈﻠــﻢ واﻻﺳــﺘﺒﺪاد ،ﳑــﺎ ﻛــﺎن ﻟــﻪ اﻷﺛــﺮ اﻟﻜﺒــﲑ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ،ﻓﻘــﺪ أﺷــﺎر إﱃ
ﻇــﺎﻫﺮة ﺧﻄــﲑة ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌــﺪم وﺟــﻮد اﻟﻴــﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ ﳊﺼــﺎد اﻟــﺰرع ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﻠــﻮ اﳊﻤــﺎم ﻣــﻦ
اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﺑــﻪ ) ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻜــﻴﺲ ( ﺑﻌــﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻋــﺪدﻫﻢ ﻳﺼــﻞ إﱃ ﺳــﺘﲔ رﺟــﻼ ﻗﻀــﻰ ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻟﻮﺑــﺎء أو
اﺿﻄﺮوا إﱃ اﳍﺠﺮة .
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻴﺒﺪو أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼـﻮرة اﻟـﱵ ﺣـﺎول
اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ أن ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺟـﺪ ﺻـﻌﺒﺔ ،ﻓﺒﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ذﻛـﺮﻩ ﻋـﻦ
ﻣﺪﻳﻨــﺔ أﻧﻄﺎﻛﻴــﺔ واﳉﺰﻳــﺮة ﻓــﺈن ﻋــﻮدة اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن إﱃ دﻣﺸــﻖ ﺑﻌــﺪ اﳊــﺞ ﺗﺰاﻣﻨــﺖ واﻧﺘﺸــﺎر اﻟﻮﺑــﺎء ــﺎ واﻟــﺬي
ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ  " :وﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴـﻨﺔ ﻣـﻮت
ﻛﺜــﲑ ﺑﺎﻟﺸــﺎم ﰲ ﻣــﺪة ﻏﻴﺒﺘﻨــﺎ ﲟﻜــﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﺣﻜــﻲ أ ــﻢ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳــﺪﻓﻨﻮن ﳓــﻮ اﳋﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﻳــﻮم  ،وﻗــﺪ
وﺟﺪﻧﺎ ﻛﺜﲑا ﳑﻦ ﺗﻼﻗﻴﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﻧﺘﻘﻠﻮا إﱃ رﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  20"...وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﻬـﺎء واﻟﻌﻠﻤـﺎء اﻟـﺬﻳﻦ
اﻟﺘﻘــﻰ ــﻢ ﻗﺒــﻞ ﺧﺮوﺟــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺑﺎﲡــﺎﻩ اﳊﺠــﺎز .وﳑــﺎ ﻫــﻮ ﺟــﺬﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈــﺔ أن اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﲢــﺪث ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﳊﺠﺎز ﻋﻦ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺬي ﺿﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ ،ﰒ ﻋﻦ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺬي ﺿﺮب دﻣﺸﻖ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ
ﻣــﻦ اﳊــﺞ وﻣﻌــﲎ ذﻟــﻚ أن ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﻮﺑــﺎء ﺑﺎﻟﺸــﺎم ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘـﺰاﻣﻦ وﻓـﱰات اﻟﻘﺤــﻂ واﳉﻔــﺎف ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ
ﻛﻮ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻣﻦ أﻧﻄﺎﻛﻴـﺔ إﱃ دﻣﺸـﻖ ﺧـﻼل ﻓـﱰة ﻏﻴـﺎب
اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﰲ اﳊﺞ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﱂ ﻳﺰرﻫﺎ اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ ﻗـﺪ أﺻـﻴﺒﺖ ﺑـﺪورﻫﺎ ـﺬﻩ اﻟﻜﺎرﺛـﺔ
.
وﻣــﻦ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﳊﺴﺎﺳــﺔ اﻟــﱵ اﻧﺘﺒــﻪ ﳍــﺎ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ ﺧــﻼل ﺗﻮاﺟــﺪﻩ ﺑــﺒﻼد اﻟﺸــﺎم ﻓﺴــﺎد
اﻟﻘﻀــﺎء واﻧﺘﺸــﺎر اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﺮﺷــﻮة ــﺎ ،ﻓﻘــﺪ ﻗــﺪم ﺻــﻮرة ﻟﺴــﻠﻮك اﻟﻘﻀــﺎة وﻇﻠﻤﻬــﻢ ﻟﻸﻫــﺎﱄ " :وﻗــﺪ ﻧﺰﻟــﺖ
ﻧﺎزﻟﺔ ﺑﺪﻣﺸـﻖ وذﻟـﻚ أن اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺳـﺠﻦ رﺟـﻼ ﺣﻜـﻢ ﻟـﻪ ﺣـﱴ ﻳـﺆدي ﻋﺸـﺮ اﻟﺸـﻲء اﳌﺘﻨـﺎزع ﻓﻴـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻲ
ﻋﺎدة ﻗﻀﺎة اﳌﺸﺮق ﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮرﻃـﺔ اﻟـﱵ وﻗﻌـﻮا ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻓﻘـﺪ ﻋﻤـﺖ ـﺎ اﻟﺒﻠـﻮى
ﰲ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﺑﻼد اﻟﱰك واﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮ وﲨﻴﻊ ﺑﻼد اﳌﺸﺮق ،وﺑﺎﻋﻮا آﺧﺮ ﻢ ﺑـﺪﻧﻴﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﻘـﲔ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻒ وﻻ ﺗﺄﻣﻞ وﻻ ﲣﻮف وﻻ اﺳﺘﺤﻴﺎء وﻻ ﺗﺴﱰ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻮﻋﻆ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻤـﻞ وﻻ ﺗـﺄﺛﺮ
ﻓﻜﺄ ﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻓﻴﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﶈﺼﻮل ﻓﺘﺠﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﻪ وﻳﺼـﻮل ﻣـﻦ ﻏـﲑ
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ارﺗﻴــﺎء وﻻ اﺳــﺘﺤﻴﺎء وﻻ ﺣﺸــﻤﺔ وﻻ اﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻌــﺎر أو وﺻــﻤﺔ ﻛﺄﻧــﻪ ﺣــﻖ واﺟــﺐ وﻳـﺰاد ﻟﻠﺠﻠــﻴﺲ واﳊﺎﺟــﺐ،
ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ إﻇﻬﺎرﻫﻢ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ ﺟﻠﻴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺣﻠﻴﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﺎؤوا ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ اﳋﺎﺳﺮة وﺟﻮﻩ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﺎﺳﺮة،
ﻓﻴﺎ ﺣﺴﺮﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺿﺎﻋﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺳﺎغ ﻋﻘﻮﻗﻬﺎ ". 21
وﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﺎﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻣﺎ ﺣﺎﻛﺎﻩ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﻧﻔـﺲ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺧــﻼل ﻃﺮﻳﻘــﻪ إﱃ اﳊــﺞ " ...وذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻣﻬﻤ ـﺎ ﻣــﺎت أﺣــﺪ ﻣــﻦ اﳊﺠــﺎج إﻻ ﺑﻌــﺚ أﺻــﺤﺎﺑﻪ ﰲ
اﳊــﲔ ﻓﻴﺤﺼــﻮن ﻣﺘﺎﻋــﻪ وﻳﺄﺧــﺬ ﻋﺸــﺮﻩ وورﺛﺘــﻪ ﻗــﺎﺋﻤﻮن ﻣﻮﺟــﻮدون ﺑــﻞ رﲟــﺎ ﻣــﺮض أﺣــﺪ ﻓﺜﻘــﻒ ﻣﺘﺎﻋــﻪ ﻗﺒــﻞ
ﻣﻮﺗــﻪ وﻳﻨﺎﺿــﻠﻮن ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا وﳜﺎﺻــﻤﻮن ﻋﻠﻴــﻪ إن ﻇﻬــﺮ ﻣــﻦ ﻳﺼــﺪﻫﻢ ﻋﻨــﻪ وﻟــﻮ ﺑﺸــﻔﺎﻋﺔ وﻳــﺮون أﻧــﻪ ﺣﻘﻬــﻢ
ﻧﻔــﺬﻩ ﳍــﻢ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﻓــﺈن ﻛــﺎﻧﻮا ﻣــﻊ ﻫــﺬا ﻳﻌﺘﻘــﺪون اﳊﻠﻴــﺔ ﻓﻬــﻮ ﻛﻔــﺮ وﻻ ﺣــﻮل وﻻ ﻗــﻮة إﻻ ﺑــﺎﷲ  ،ﻓﻘــﺪ
ﺿﺎﻋﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﺎر اﳌﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻼ ﲡﺪ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ إﻻ ﺑﻌﺎدة أو ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴـﻪ
22
وإن ﺳﻠﻜﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺒﺄﻗﻞ رﺷﻮة ﻳﺴﺘﻤﺎﻟﻮن ﻋﻦ اﳊﻖ "
ب – اﻷﺣﻮال اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :
إن اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ إﺑـﺪاﺋﻬﺎ ﺣـﻮل رﺣﻠـﺔ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ وﻫـﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘـﻪ إﱃ
اﳊﺠ ــﺎز ﻫ ــﻲ أن ﺧﻄﺎﺑ ــﻪ ﳜﺘﻠ ــﻒ ﻋﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن وﻫ ــﻮ ﰲ ﺣﻀ ــﺮة اﺳ ــﻄﺎﻧﺒﻮل ،وإذا ﻛ ــﺎن وراء ﻛ ــﻞ ﺧﻄ ــﺎب
ﺷﺨﺼــﻴﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟــﱵ ﻧﻜﺘﺸــﻔﻬﺎ ﰲ ﺧﻄــﺎب اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن وﻫــﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﻪ إﱃ اﳊــﺞ ﲣﺘﻠــﻒ ﲤﺎﻣــﺎ
ﻋــﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺴــﻔﲑ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ ،إذ ﲢــﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﳌﺜﻘــﻒ واﻟﻌــﺎﱂ واﳌﺘﺼــﻮف ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻨﺴــﺠﻢ إﱃ
ﺣ ــﺪ ﺑﻌﻴ ــﺪ وﻫ ــﺪف اﻟﺮﺣﻠ ــﺔ ،ﻓﺒﻌ ــﺪ اﻧﺘﻬ ــﺎء ﻣﻬﻤﺘ ــﻪ ﻛﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ــﻲ ﱂ ﻳﻌ ــﺪ ﻫﻨ ــﺎك ﻣ ــﺎ ﻳ ــﱪر اﺳ ــﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﻴ ــﺪ
ﺑــﺎﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﺣــﺪﻳﺚ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺸــﺄن ﻷﰊ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﻳــﺎﱐ ﺳــﻮف
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﰲ ودﻳﲏ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ أي ﺷـﻲء آﺧـﺮ .واﻟﻮاﻗـﻊ أن إرﻫﺎﺻـﺎت ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ
ﺑــﺪأت ﻣــﻊ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن وﻫــﻮ ﰲ اﺳــﻄﺎﻧﺒﻮل ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻗــﺎم ﺑﺰﻳــﺎرة ﺿـﺮﻳﺢ اﻟﺼــﺤﺎﰊ أﰊ أﻳــﻮب اﻷﻧﺼــﺎري ﻣــﻦ
ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﻠﻤﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮص اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ﻋﻠـﻰ زﻳﺎرﺗـﻪ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
ﻣﺮة  " :وﻛﻔﺎﻫـﺎ ﺷـﺮﻓﺎ وﻓﺨـﺮا ﻣـﺎ ﺣﺎزﺗـﻪ دون ﻏﲑﻫـﺎ ﺗﻨﻴـﺔ وذﺧـﺮا ﻗـﱪ أﰊ أﻳـﻮب اﻷﻧﺼـﺎري ﺻـﺎﺣﺐ رﺳـﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ "23وﻗﺪ ذﻛـﺮ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻳﻮﺟـﺪ ﺧـﺎرج اﳌﺪﻳﻨـﺔ وﺗﺸـﻜﻠﺖ ﺣﻮﻟـﻪ ﻋﻤـﺎرة ﻛﺜـﲑة .أﻣـﺎ
ﻋﻦ ﻣﺪﻓﻨﻪ ﻓﻴﺼﻔﻪ اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ " ﻗﺒﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ذﺧـﺎﺋﺮ ﻣـﻦ اﻷواﱐ اﻟﻔﻀـﻴﺔ
24
واﳌﻨﺎرات واﳊﺴﻚ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﻮﻗﺪ اﻟﺸﻤﻊ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ "
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وواﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣـﻪ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن أن ﻗـﱪ أﰊ أﻳـﻮب اﻷﻧﺼـﺎري ﻛـﺎن ﳛﻈـﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤـﺎم
ﻛﺒــﲑ ﺳـﻮاء ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺮﲰــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺰﻳﻨــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺘــﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،واﻟــﱵ ﺗﻨﺴــﺐ إﱃ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﳏﻤـﺪ
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اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﻘﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺰوروﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﱪك
وﻳﻌﻜــﺲ اﻫﺘﻤــﺎم اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ وأﰊ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﻳــﺎﱐ ﲟﺴــﺎﺟﺪ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻌــﺪا دﻳﻨﻴــﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴــﺎ
ﺳﺒﻖ وأن ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ .
وﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﳊﺠﺎز ﺣﺮص اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ زﻳـﺎرة اﻟﺘـﱪك ﺑﻘﺒـﻮر ﺑﻌـﺾ اﳌﺸـﺎﻫﲑ ﻣـﻦ
اﻟﻌﻠﻤــﺎء وأﻗﻄــﺎب اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ،وﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺣــﻞ ﺑﻘﺮﻳــﺔ "ﺳــﻴﺪي اﻟﻐــﺎزي" اﻟﻘﺮﻳﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨــﺔ
اﺳﻜﺸﻬﲑ ﺣﻴﺚ زار ﻗﱪ أﺣـﺪ اﻟﺼـﺎﳊﲔ ﻳـﺪﻋﻰ ﺟﻌﻔـﺮ وﻟﻘﺒـﻪ اﻟﻐـﺎزي  " :وﻗـﺪ زرﻧـﺎ – ﻳﻘـﻮل اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن
– ﺿﺮﳛﻪ وﺗﱪﻛﻨﺎ ﺑﱰﺑﺘﻪ وأﺧﱪت أن اﻟﺬي ﺑﲎ ﺿﺮﳛﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴـﻠﺠﻮﻗﻲ وﱂ أﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻋـﺮف
26
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺷﺎﻓﻴﺎ "
وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺣــﻞ ﲟﺪﻳﻨــﺔ ﻗﻮﻧﻴــﺔ اﻟﱰﻛﻴــﺔ ﺣــﺮص اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ إﺷــﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗـﻪ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻗﱪ أﺣﺪ اﻷوﻟﻴﺎء ﻳﺪﻋﻰ ﻣـﻼ ﻫﻨﻜـﺎر ـﺪف اﻟﺘـﱪك  ":وﳌـﺎ ﻓﺮﻏﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻼة دﺧﻠﻨـﺎ ﺿـﺮﳛﻪ
ﻓﺈذا ﺿﺮﻳﺢ ﻣﻨﻮر ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ وﺑﻌﺾ ذرﻳﺘﻪ " ، 27واﳌﻼﺣﻆ أن ﻗﱪ ﻫﺬا اﻟﻮﱄ ﻛـﺎن ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ زاوﻳـﺔ ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﺜﺮة اﻷﺗﺒﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺴﻬﺮون ﻋﻠﻰ ﺿﺮﳛﻪ وﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ  ،ﻳﻘﻮل اﻟﺰﻳﺎﱐ" :وﳍﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم
ﺑﺄﻣﺮ زاوﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﳍﻢ وﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﺎدة اﳌﺘـﻮﱄ ﻣـﻨﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺰاوﻳـﺔ أن ﳚﻌـﻞ
وﻛﻴﻠــﻪ ﻣﻘــﺎم أﰊ أﻳــﻮب اﻷﻧﺼــﺎري ،ﻓﻜﻠﻤــﺎ ﺗﻌــﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﻟﻠﻤﻠــﻚ ﻫــﻮ أول ﻣــﻦ ﻳﺒﺎﻳﻌــﻪ وﻳﻘﻠــﺪﻩ اﻟﺴــﻴﻒ
28
وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ أﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ "...
وﻳﻀﻴﻒ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺬي ﺗﺼﺎدف ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ أن اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻷﻫـﻞ اﻟﺰاوﻳـﺔ ﻫـﻲ
اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﺑﺎﻷﻧﺎﺿﻮل وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﺳـﻄﺎﻧﺒﻮل .ﻓﺒﻌـﺪ ﲡﻤـﻊ اﻷﺗﺒـﺎع وﺣﻀـﻮر اﻟﺸـﻴﺦ" :وﻫـﻮ ﻣـﻦ
ذرﻳـﺔ ﻫـﺬا اﻟـﻮﱄ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ﺑـﺄﻣﻮر اﻟﺰاوﻳـﺔ ،ﻓــﺄﺗﻰ ﻴﺒـﺔ وﺳـﻜﻴﻨﺔ ووﻗـﺎر وﻗﻌــﺪ ﲟﻘﻌـﺪ ﻣﻌـﲔ ﻟـﻪ وﺻــﻌﺪ
رﺟــﻞ ﻣــﻦ ﻓــﻮق ﻣﺮﺗﺒﺘــﻪ وﺟﻌــﻞ ﻳﻘ ـﺮأ آﻳــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن وﻳﻔﺴــﺮﻫﺎ ﺑﻠﻐــﺔ اﻟــﱰك  ،وذﻛــﺮ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ
واﻟﻮﻋﻆ وأﺧﺬ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺪة  ،ﰒ ﺷﺮﻋﻮا ﰲ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﳊﻀـﺮة ﻓﺄﺧـﺬوا ﰲ ﻧﻘـﺮ دﻓـﻮف ورﻧـﺔ ﻣـﺰاﻣﲑ ﲨﺎﻋـﺔ
ﻣﻨﻌﺰﻟــﻮن ﰲ ﻧﺎﺣﻴــﺔ  ،ﰒ ﻗــﺎم اﻟﺸــﻴﺦ وﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻘـﺮاء وﺟﻌﻠـﻮا ﻳﻄﻮﻓــﻮن ﰲ ذﻟــﻚ اﺠﻤﻟــﺎل ،وﻣﻬﻤــﺎ ﺳــﺎﻣﺘﻮا
ﻗــﱪ اﻟﺸــﻴﺦ إﻻ أوﻣــﺄ واﻟــﻪ ﺑﺮؤوﺳــﻬﻢ ﺑﺴــﻜﻴﻨﺔ ووﻗــﺎر  ،ﰒ دﺧــﻞ اﻟﻔﻘ ـﺮاء اﳌﻴــﺪان وﺟﻌﻠـﻮا ﻳــﺪورون وﺗﺮﻛﻨــﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻧﺼﺮﻓﻨﺎ ﻟﻘﺮب وﻗﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎ . 29"...
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وﻟﻘﺪ ﺗﻌـﺪدت زﻳـﺎرات اﻟﺴـﻔﲑﻳﻦ اﳌﻐـﺮﺑﻴﲔ إﱃ ﻗﺒـﻮر اﻷوﻟﻴـﺎء واﻟﺼـﺎﳊﲔ واﻟﻌﻠﻤـﺎء واﻟﺸـﻴﻮخ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﺣــﻼ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻟﺸــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أ ــﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ﺗﺮاﺛــﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺎ وﺻــﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ،ﻓﺎﻧﻄﻼﻗــﺎ ﰲ إﺷــﺒﺎع رﻏﺒﺘﻴﻬﻤــﺎ
اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﰲ اﺳﻄﺎﻧﺒﻮل ﻳﻬﺘﻤﺎن ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ .
ﺑﻞ وﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل ﻋﻠـﻰ أن اﻻﻫﺘﻤـﺎم اﳌﺘﺰاﻳـﺪ ﻻﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ وأﰊ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺰﻳـﺎﱐ ﺑـﺎﻟﱰاث
اﻟﺮوﺣــﻲ واﻟﺼــﻮﰲ ﺧــﻼل ﺗﻮاﺟــﺪﳘﺎ ﺑـﺒﻼد اﻟﺸــﺎم ﻳﻜﺸــﻒ ﰲ اﻟﻌﻤــﻖ ﻋــﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ .ﰲ ﺣــﲔ
ﱂ ﺗﻜـﻦ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ إﻻ ﻟﺒﺎﺳــﺎ ﻣﻈﻬﺮﻳــﺎ ﻓﺮﺿـﺘﻪ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟﺴـﻔﺎرﻳﺔ ،وﺳــﺮﻋﺎن ﻣــﺎ ﲣﻠﺼـﺎ ﻣﻨــﻪ ﺑﻌــﺪ
اﻧﺘﻬﺎءﻫﺎ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس أﺻﺮ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲪﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ
" اﳌﺸــﺎﻫﲑ ﺳــﺎداﺗﻨﺎ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜ ـﺮام ﻋﻠــﻰ ﻧﺒﻴﻨــﺎ وﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم ﻓﺒــﺪأﻧﺎ ﺑﱰﺑــﺔ اﺠﻤﻟﺎﻫــﺪ اﻟﻀــﺮﻏﺎم
ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘﻮﺣ ــﺎت واﳌﻐ ــﺎزي اﻟﻌﻈ ــﺎم  ،ﺳ ــﻴﻒ اﷲ أﰊ ﺳ ــﻠﻴﻤﺎن ﺧﺎﻟ ــﺪ ﺑ ــﻦ اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ  ...ﻓﺘﱪﻛﻨ ــﺎ ﺑﺰﻳﺎرﺗ ــﻪ
وﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﺮﺑﺘﻪ وﻣﻌﻪ وﻟﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ".30
وﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻘﱪ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﺑـﻦ اﻟﻮﻟﻴـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻟﺰﻳـﺎرة ﻗـﱪ ﻋﺒـﺪ اﷲ
ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب ﺣﺴــﺐ زﻋــﻢ أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ .ﻛﻤــﺎ ﺣــﺮص ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎرة ﻗــﱪ اﻟﺘــﺎﺑﻌﻲ ﻛﻌــﺐ اﻷﺣﺒــﺎر )
ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻦ ذي ﻫﺠﻦ اﳊﻤـﲑي ( ،وﻗـﱪ ﺟﻌﻔـﺮ اﻟﻄﻴـﺎر ) ﺟﻌﻔـﺮ ﺑـﻦ أﰊ ﻃﺎﻟـﺐ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﳌﻄﻠـﺐ
ﺑــﻦ ﻫﺎﺷــﻢ ( وﻫــﻮ أخ ﻋﻠــﻰ ﺑــﻦ أﰊ ﻃﺎﻟــﺐ .ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟــﻚ ﻳــﺬﻛﺮ اﻟﺴــﻔﲑ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن أﻧــﻪ زار ﻗــﱪ
اﳋﻠﻴﻔ ــﺔ ﻋﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻌﺰﻳ ــﺰ  ،وﻋ ــﺪدا ﻛﺒ ــﲑا ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ  :ﻛﻌﻜﺎﺷ ــﺔ ﺑ ــﻦ ﳏﺼ ــﻦ ،وﻋﻤ ــﺮو ﺑ ــﻦ أﻣﻴ ــﺔ
اﻟﻀــﻤﺮي  ،وﺳــﻌﺪ ﺑ ـﻦ أﰊ وﻗــﺎص  ،وأﰊ ﻣﻮﺳــﻰ اﻷﺷــﻌﺮي ،ﰒ ﺗﻮﺑــﺎن ﻣــﻮﱃ رﺳــﻮل اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ
وﺳـﻠﻢ .وﻗـﱪ داﻣـﺲ أﰊ اﳍـﻮل ﻣـﻮﱃ ﻛﻨـﺪة ،وﻗــﱪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪـﺎن ﺑـﻦ أﰊ ﺑﻜـﺮ اﻟﺼـﺪﻳﻖ  ...اﱁ  .وﻗـﺪ أ ــﻰ
اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن زﻳﺎرﺗــﻪ ﳌﺪﻳﻨــﺔ ﲪــﺺ ﺑﻘﻮﻟــﻪ  ":اﳊﺎﺻــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻠــﺪة ﺑﻘﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻘــﺎع اﳉﻨــﺔ ﻟﻜﺜــﺮة ﻣــﺎ اﺷــﺘﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷوﻟﻴﺎء رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ ".31
أﻣــﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ دﻣﺸــﻖ ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ زﻳــﺎرة اﻟﺴــﻔﲑﻳﻦ اﳌﻐ ـﺮﺑﻴﲔ ﻟﻌــﺪة ﻣﻌــﺎﱂ ﺗﺎرﳜﻴــﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ودﻳﻨﻴــﺔ،
وأول ﻣﻦ ﺑﺪء ﺑﺰﻳﺎرﺗـﻪ ﻗـﱪ ﻧـﱯ اﷲ ﳛـﲕ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺼـﻼة واﻟﺴـﻼم  " :أول ﻣـﺎ ﺑـﺪأﻧﺎ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺣـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل أن
ﺗﻮﺟﻬﻨــﺎ ﻟﺰﻳــﺎرة ﻗــﱪ ﻧــﱯ اﷲ ﳛــﲕ ﺑــﻦ زﻛﺮﻳــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻧﺒﻴﻨــﺎ وﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم " .32ﰒ ﻗــﺎم ﺑﺰﻳــﺎرة ﻗــﱪ
اﻟﺼ ــﺤﺎﰊ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ ﺑ ــﻦ ﻣـ ـﺮادس "ﻓﺘﱪﻛﻨ ــﺎ ﺑﺰﻳﺎرﺗ ــﻪ وﲟﺸ ــﺎﻫﺪة ﺗﺮﺑﺘ ــﻪ ﻧﻔﻌﻨ ــﺎ اﷲ ﺑ ــﻪ" .ﻛﻤ ــﺎ ﺗ ــﱪك اﻟﺴ ــﻔﲑان
"ﲟﺼﺤﻒ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤـﺎن ﺑـﻦ ﻋﻔـﺎن رﺿـﻲ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻋﻨـﻪ ﻃﻠﺒﻨـﺎﻩ ﻣـﻦ اﻟﻘـﻴﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺄﺧﺮﺟـﻪ ﻟﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺧﺰاﻧﺘـﻪ
وﻗﺒﻠﻨﺎ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ  ،رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻻ زال ﻛﻤﺎ ﻫﻮ.33 "...
وﻗــﺪ ﺣﻈــﻲ ﺟــﺎﻣﻊ اﻷﻣــﻮﻳﲔ ﺑﺰﻳــﺎرة اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ واﻟﺰﻳــﺎﱐ ،ﻧﻈـﺮا ﻟﺒﻌــﺪﻩ اﻟﺮوﺣــﻲ واﻟﺜﻘــﺎﰲ
واﻟﺘــﺎرﳜﻲ .وﻣــﻦ ﻛﺜــﺮة إﻋﺠــﺎب اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ــﺬا اﳉــﺎﻣﻊ ﻗــﺪم وﺻــﻔﺎ ﻟــﻪ ﻳﻌﻜــﺲ درﺟــﺔ اﻻﻓﺘﺘــﺎن ﺑــﻪ "وﻫــﺬا
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اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻹﺳﻼم وأﺟﻠﻬﺎ وأﲨﻠﻬﺎ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎرة ،وﻫﻮ ﻛﺒﲑ ﻓﻄﻮﻟـﻪ ﻣـﻦ اﳉـﺪار اﻟـﺬي
ﻋــﻦ ﳝــﲔ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ إﱃ ﺟــﺪارﻩ اﻟــﺬي ﻋــﻦ ﻳﺴــﺎرﻩ ﺳــﺘﻤﺎﺋﺔ ﻗــﺪم ورﲟــﺎ ﺗــﻨﻘﺺ أو ﺗﺰﻳــﺪ ﺑﻘﻠﻴــﻞ ﻻﺧــﺘﻼف
اﻷﻗــﺪام ،وﻋﺮﺿــﻪ ﻣــﻦ ﳏﺮاﺑـﻪ إﱃ ﺟــﺪار آﺧــﺮ اﳌﺴــﺠﺪ ﺛﻼﲦﺎﺋــﺔ وﺳــﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛــﻮن ﻗــﺪﻣﺎ ،ﻟــﻪ ﺛــﻼث ﺑﻼﻃــﺎت
ﻋــﺮض ﻛــﻞ ﺑــﻼط اﺛﻨـﺎن وﲬﺴــﻮن ﻗــﺪﻣﺎ وﻋــﺮض اﻟﺼــﺤﻦ ﻣﺜــﻞ اﻟﺒﻼﻃــﺎت ﺛﻼﲦﺎﺋــﺔ وﺳــﺘﺔ وﲬﺴــﻮن ﻗــﺪﻣﺎ،
وﻋــﺮض ﺑــﻼط آﺧــﺮ اﻟﺼــﺤﻦ ﲬﺴــﺔ وﻋﺸــﺮون ﻗــﺪﻣﺎ ،وﻛﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺪة اﻟﺮﺧــﺎم ﻋــﺎﱄ اﻟﺴــﻤﻚ وﻟــﻪ ﻣــﻦ
اﻷﺑ ـﻮاب أرﺑﻌــﺔ رﺣــﻢ اﷲ ﺑﺎﻧﻴــﻪ وﻣﻄﻬــﺮﻩ ﻣــﻦ رﺟــﺲ اﻟﺸــﺮك واﻟﺸــﻚ وﻣﻨﻘــﺬﻩ ﻣــﻦ أﻳــﺪي اﻟﻜﻔــﺮة اﳌﻌﺘــﺪﻳﻦ،
وأﺑﻘﺎﻩ ﻋﺎﻣﺮا ﺑﺎﳌﻠﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ".34
وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﺼﻮﰲ ﻛﺎﻧﺖ زﻳﺎرة اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳﻲ ﻟﻀﺮﻳﺢ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋـﺮﰊ )560
–638ﻫـ 1240 – 1165 /م ( ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﺘﺼﻮف  .وﻳﺒﺪو اﻟﺴﻔﲑ اﳌﻐﺮﰊ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ
اﺑﻦ ﻋﺮﰊ ﻣﺘﺼﻮﻓﺎ ﺑﻞ وﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺑﻦ ﻋـﺮﰊ ﰲ اﻟﺘﺼـﻮف  … ":وأﻣـﺎ ﲨﻬـﻮر اﻟﻌﻠﻤـﺎء واﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ
ﻓﻘﺪ أﻗﺮوا ﺑﺄﻧﻪ إﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وأﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺮﻳﺪ وﺣﻴﺪ".35
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺑﻦ ﻋﺮﰊ ﻳﻘﺪم اﻟﺰﻳﺎﱐ أﲰﺎء ﻣﻘﺎﺑﺮ وﻣﻘﺎﻣﺎت أﺧﺮى زارﻫـﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘـﻪ إﱃ اﳊﺠـﺎز،
وﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺣﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻳــﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﱰﲨﺎﻧــﺔ  :ﻣﻘــﺎم ﻫــﻮد ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ،وﻗــﱪ ﺑــﻼل ﺑــﻦ رﺑــﺎح ،وﻗــﱪ أﲰــﺎء
ﺑﻨــﺖ أﰊ ﺑﻜــﺮ ،وﻗــﱪ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﺟﻌﻔــﺮ ،وﺳــﻜﻴﻨﺔ ﺑﻨــﺖ اﳊﺴــﲔ ،وزﻳﻨــﺐ ﺑﻨــﺖ ﻋﻠــﻲ ،وﻓﺎﻃﻤــﺔ ﺑﻨــﺖ
اﳊﺴــﲔ ،وﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑــﺪﻳﻦ ،وأم ﺣﺒﻴﺒــﺔ زوج اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ،وأم ﺳــﻠﻤﺔ ،وﻣﻴﻤﻮﻧــﺔ
 ...إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء واﻷﻋﻼم.36
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﺰارات واﻷﺿﺮﺣﺔ اﻟﱵ زارﻫﺎ اﻟﺴﻔﲑان اﳌﻐﺮﺑﻴـﺎن ﻓـﺈن اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن
ﻳﺘﺄﺳﻒ ﻟﻌﺪم ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى إﻣﺎ ﻟﺒﻌﺪﻫﺎ أو ﳋﻮﻓﻪ ﻣﻦ اﻻﻓﱰاق ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ .
وﳑ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺟ ــﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈ ــﺔ ﰲ ﻫ ــﺬا اﻹﻃ ــﺎر أن اﺑ ــﻦ ﻋﺜﻤ ــﺎن ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﺒ ــﻮر واﻷﺿ ــﺮﺣﺔ
واﳌ ـﺰارات اﻟــﱵ ﺣــﺮص ﻋﻠــﻰ زﻳﺎر ــﺎ ﻹﺷ ـﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗــﻪ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ واﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺒــﺪو أﻳﻀــﺎ ﻣﺜﻘﻔــﺎ ﻋﺎﳌــﺎ ذا
اﻃـﻼع واﺳــﻊ ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺗﺆﻛــﺪﻩ اﳌﺼـﺎدر اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟــﱵ اﻋﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑــﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣــﻦ اﻷﲰــﺎء اﻟــﱵ
أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ اﻟـﺬي ﺣـﺮص اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎرة ﺿـﺮﳛﻪ،
وﳑــﺎ ﻗــﺎل ﻓﻴــﻪ " :وﻫــﺬا اﻟﺸــﻴﺦ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ وﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻌــﺎرﻓﲔ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻈــﺎﻫﺮ
واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﺸﺎرك ﰲ اﻟﻌﻠﻮم .37"...
وﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ اﻷﲰــﺎء اﻷﺧــﺮى اﻟــﱵ ﻋــﺮف ــﺎ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ ﻧــﺬﻛﺮ  :اﻟﻌــﺎرف ﺑــﺎﷲ أرﺳــﻼن
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺬي ﺣﺮص اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻗﱪﻩ  ":ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎرﻓﲔ ﺑـﺎﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻣـﻦ أﻫـﻞ
اﳌﺎﺋــﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﻟﺴــﻴﺪﻧﺎ اﻟﻘﻄــﺐ ﻣﻮﻻﻧــﺎ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر اﳉــﻴﻼﱐ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ وﻧﻔــﻊ ﺑــﻪ ،وﻛــﺎن ﻣــﻦ
9

اﻟﻌﻠﻤــﺎء أﻫــﻞ اﻟﻈــﺎﻫﺮ واﻟﺒــﺎﻃﻦ وﻟــﻪ رﺳــﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻠــﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ  .38"...ﻛﻤــﺎ ﻋــﺮف اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﺑﺎﳌﻠــﻚ ﻧــﻮر
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ وﻗﺪم ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر إﺳﻼﻣﻴﺔ .
وﺟﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟـﺬﻳﻦ زاروا اﻟﺸـﺮق ـﺪف اﳊـﺞ ،ﻛـﺎن ﻻﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ ﻟﻘـﺎءات
ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﺸــﺎم ،وﻗــﺪ ذﻛــﺮ أﲰــﺎء اﻟــﺒﻌﺾ ﻣــﻨﻬﻢ " ﻛﺎﻟﺸــﻴﺦ ﺳــﻌﺪ اﻟــﺪﻳﻦ اﳊﻨﻔــﻲ ﺣﻔﻴــﺪ اﻟﺸــﻴﺦ
اﻟﻘــﺪوة اﻟﻌﻤــﺪة ﺳــﻴﺪي ﻋﺒــﺪ اﻟﻐــﲏ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴــﻲ رﲪ ـﻪ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ورﺿــﻲ ﻋﻨــﻪ ،وﺣﻔﻴ ـﺪﻩ ﻫــﺬا ﺳــﻠﻚ ﻣﺴــﻠﻚ
أﺳﻼﻓﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﻋﺘﻜﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻌﻠـﻢ وﻟـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻠـﻮم ﺻـﺎﺣﺐ وﻗـﺎر وﲰـﺖ ﺣﺴـﻦ .وﻗـﺪ
ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ إﱃ زﻳﺎرة ﺟﺪﻩ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺬﻛﻮر ﻓﺄدﺧﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﻜﺎﻧـﻪ وأﻛﺮﻣﻨـﺎ أﻛﺮﻣـﻪ اﷲ وأراﱐ رﺣﻠـﺔ ﻟـﻪ
إﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﳓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺟﺪﻩ ،وأﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﺂﻟﻴﻒ ﻟﺴﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻣﻨﻬـﺎ ﺗـﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺣﻠﻴـﺔ
اﻟﻌﺸﺒﺔ اﳌﺴﻤﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻄﺎﺑﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ وﲰﺎﻩ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ اﻹﺧﻮان ".39
ﻛﻤــﺎ اﻟﺘﻘــﻰ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن "ﺑﺎﻟﻔﻘﻴــﻪ اﻟﻠﺒﻴــﺐ اﳊﺒﻴــﺐ اﻷدﻳــﺐ ﻛﻤــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺸــﻴﺦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳌﺸـﻬﻮر ﺑـﺎﻟﻐﺰي اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ،اﺟﺘﻤﻌـﺖ ﻣﻌـﻪ ﰲ ﺟـﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮﻳـﺔ وأدﺧﻠﻨـﺎ إﱃ ﺑﻴـﺖ ﻟـﻪ ﰲ اﳌﺴـﺠﺪ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻦ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ واﻹﻓﺘﺎء ".40
وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻟﻘــﺎء اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐــﺮﰊ أﻳﻀــﺎ ﲟﻔــﱵ اﳊﻨﺒﻠﻴــﺔ اﻟﺸــﻴﺦ إﲰﺎﻋﻴــﻞ اﳉﺰاﻋــﻲ واﻟــﺬي دارت ﺑﻴﻨــﻪ
وﺑﲔ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ .

 – 2فلسطين :

ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت زﻳﺎرة اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳﻲ وأﰊ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺰﻳـﺎﱐ إﱃ ﻓﻠﺴـﻄﲔ ﰲ ﻃﺮﻳـﻖ ﻋﻮد ﻤـﺎ ﻣـﻦ
أداء ﻣﻨﺎﺳــﻚ اﳊــﺞ .وﲡ ــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن ﻫﻨ ــﺎك رﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣﻐﺎرﺑــﺔ آﺧــﺮﻳﻦ زاروا ﻓﻠﺴ ــﻄﲔ ﻗﺒــﻞ اﻟﺴ ــﻔﲑﻳﻦ
اﳌﻐ ـﺮﺑﻴﲔ وﳘ ـﺎ اﻟﻌــﺎﻣﺮي اﻟﺘﻠﻤﺴــﺎﱐ ﻋــﺎم 1739م ،وأﺑــﻮ ﺳــﺎﱂ اﻟﻌﻴﺎﺷــﻲ ﺧــﻼل ﻣﻨﺘﺼــﻒ اﻟﻘــﺮن 17م.
وﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل ﻋﻠــﻰ أن زﻳــﺎرة ﻫــﺆﻻء إﱃ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﱂ ﺗﻜــﻦ ــﺪف اﻹﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ أﺣﻮاﳍــﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﻐﺮض اﻟﺘﱪك ﺑﻘﺒﻮر وأﺿﺮﺣﺔ وﻣﺰارات ﻣﻘﺪﺳـﺔ وﻋﻠـﻰ
رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ  ،وﻗﺪ ﺻﺮح اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒـﻞ ﺑـﺪء اﻟﺰﻳـﺎرة  ":وأﻗﻤﻨـﺎ ﺑﻌﻜـﺔ ﺗﺴـﻌﺔ أﻳـﺎم ﺣـﱴ
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ﻋــﲔ اﳌﺮﻛــﺐ اﻟــﺬي ﳛﻤﻠﻨــﺎ ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ وﺗﻌﺎﻗــﺪﻧﺎ ﻣــﻊ ﺻــﺎﺣﺒﻪ وﻋﻴﻨــﺎ اﳌــﺪة ﻟﻠﺴــﻔﺮ واﺷــﺘﻐﻞ رﺋﻴﺴــﻪ ﺑﺈﺻــﻼح
ﺷ ــﺆوﻧﻪ واﻻﺳ ــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺴ ــﻔﺮ ،وﺗﻮﺟﻬﻨ ــﺎ ﰲ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬﻩ اﳌ ــﺪة ﻟﺰﻳ ــﺎرة اﻟﻘ ــﺪس اﻟﺸـ ـﺮﻳﻒ واﻟﺘ ــﱪك ﲟﺸ ــﺎﻫﺪة
اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﺼــﻰ وﲟـﻦ ﻫﻨﺎﻟــﻚ ﻣــﻦ اﻷﻧﺒﻴــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻧﺒﻴﻨــﺎ وﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم ،41"...ﲟﻌــﲎ آﺧــﺮ أن
اﳍﺪف ﻫﻮ روﺣﺎﱐ أو ﺻـﻮﰲ ،إﻻ أن ذﻟـﻚ ﱂ ﳝﻨـﻊ رﺣﺎﻟﺘﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻹﺷـﺎرة ﺑـﲔ اﻟﻔﻴﻨـﺔ واﻷﺧـﺮى إﱃ ﺑﻌـﺾ
اﻟﺼﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺑﺮ  ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن وﻫﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ
اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ وﻻة ﻓﻠﺴـﻄﲔ واﻟﺒـﺎب اﻟﻌـﺎﱄ ،وأﻋﻄـﻰ ﻟـﺬﻟﻚ ﻣﺜـﺎل ﺻـﺎﺣﺐ ﻗﻠﻌـﺔ
ﺳــﻨﻮر ،ﻳﻘـﻮل اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن  ":وﻫــﺬا اﻟﺮﺟــﻞ ﺻــﺎﺣﺐ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﲢــﺖ ﻧﻈــﺮ وزﻳــﺮ اﻟﺸــﺎم ﻣــﻮﱃ ﻋﻤــﻞ ﻫــﺬﻩ
اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪﻩ ﻟﻜﻨــﻪ ﻏــﲑ ﻛﺎﻣــﻞ اﻟﻄﺎﻋــﺔ واﻻﻧﻘﻴــﺎد ﻓﻬــﻮ ﳝﻴــﻞ إﱃ اﻻﺳــﺘﻘﻼل واﻻﺳــﺘﺒﺪاد ﻣﻨﻔــﺬا ﻷواﻣــﺮ
أﻣﲑﻩ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻼﻗﻰ ﻣﻌﻪ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ .واﻟﻮزﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻨـﻪ ﻓـﺈذا
أﺗﻰ اﻟﻮزﻳﺮ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻼدﻩ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻮزﻳﺮ وﻳﺮﺟﻊ".42
وﻗﺒﻞ أن ﻳﺼـﻞ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن إﱃ ﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻟﻘـﺪس ﺣـﻂ رﺣﺎﻟـﻪ ﲟﺪﻳﻨـﺔ ﻧـﺎﺑﻠﺲ  ":وﻫـﻲ ﺑﻠـﺪة ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ
ﺑﲔ ﺟﺒﺎل ﻣﺮآﻫﺎ ﺣﺴﻦ وﺑﻨﺎؤﻫـﺎ ﻛﻠـﻪ ﺑﺎﳊﺠـﺎرة اﳌﻨﺤﻮﺗـﺔ ﺣﺴـﻦ اﳌﻨﻈـﺮ ،وﻣﺎؤﻫـﺎ ﻛﺜـﲑ ذات ﺑﺴـﺎﺗﲔ إﻻ أن
أزﻗﺘﻬﺎ ﻛﺜﲑة اﻟﻌﻔﻮﻧﺎت واﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط وﺣﺠﺎرة  .43"...وﻗـﺪ ﺣـﺮص
اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ــﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎرة ﻣــﺪاﻓﻦ " أوﻻد ﻳﻌﻘــﻮب ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ﻓﺘﱪﻛﻨــﺎ ﺑﺰﻳــﺎر ﻢ وﻗﺮأﻧــﺎ اﻟﻔﺎﲢــﺔ
."...
ﻟﻘــﺪ ﺷــﻜﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻘــﺪس ﻫــﺪﻓﺎ ﰲ زﻳــﺎرة اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ واﻟﺰﻳــﺎﱐ ﻧﻈـﺮا ﳌﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ
واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻤﺪا ﰲ رﺣﻠﺘﻴﻬﻤـﺎ ذﻛـﺮ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ زﻳﺎرﺗﻴﻬﻤـﺎ ﳍـﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨـﺔ اﳌﻘﺪﺳـﺔ ،ﻓﺒـﺎﺑﻦ ﻋﺜﻤـﺎن
ﺑ ــﺪأ ﺣﺪﻳﺜ ــﻪ ﻋﻨﻬ ــﺎ ﺑﻮﺻ ــﻒ ﻋ ــﺎم ﳌﻌﺎﳌﻬ ــﺎ  ":وﻟﻠﻘ ــﺪس اﻟﺴ ــﻮر اﳊﺼ ــﲔ ﻣﺒ ــﲏ ﺑﺎﳊﺠ ــﺎرة ﰲ ﻏﺎﻳ ــﺔ اﻟﻜﻤ ــﺎل
واﻹﺗﻘــﺎن واﻷﺑ ـﻮاب اﳊﺼــﻴﻨﺔ اﻟﻐﻠــﻖ ﻓﻌــﺪد أﺑﻮاﺑــﻪ ﺳــﺘﺔ  :اﻷول وﻣﻨــﻪ دﺧﻠﻨــﺎ ﺑﺎﺑــﺎ اﻟﻌﻤــﻮد ،واﻟﺜــﺎﱐ ﺑــﺎب
اﻟﺰاﻫﺮة واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎب اﻷﺳﺒﺎط  ،واﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ  ،واﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎب اﻟﻨﱯ داوود ،واﻟﺴﺎدس ﺑﺎب اﳋﻴﻞ
.44"...
ﻋﻠﻰ أن اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن وﳎﺮد وﺻـﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﻘـﺪس ﺑـﺎدر إﱃ زﻳـﺎرة اﳌﺴـﺠﺪ اﻷﻗﺼـﻰ وﻧﻔـﺲ اﻟﺸـﻲء
ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺰﻳﺎﱐ  ":ﰒ ﻗﺼﺪﻧﺎ اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ واﳌﺴﺠﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳊﻨﻴﻒ ،اﻟﺬي ﺑﺎرك اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺣﻮﻟـﻪ ،وﻋﺮﻓـﺖ
ﻛــﻞ أﻣــﺔ ﻓﻀــﻠﻪ ،اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﺼــﻰ وﻣــﻊ اﳌﻌـﺮاج واﻷﺳــﺮ ،وﻛﻔــﻰ ــﺬا ﺷــﺮﻓﺎ وﻓﺨـﺮا ،ﻓﺮأﻳــﺖ ﺑﻘﻌــﺔ ﳍــﺎ ﻧــﻮر،
وﻓﻀﻞ ﻣﺄﺛﻮر ،وﺷﺮف ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺬﻛﻮر  ،ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺎت ،وﻣﻘﺎم ﲣﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮات وﺗﻌﺮض ﻣﻘﺎﻣـﺎت،
وﳏ ــﻞ ﺗﻔ ــﻴﺾ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺑﺮﻛ ــﺎت ،وﺗﺴ ــﺘﺠﺎب ﺑ ــﻪ دﻋـ ـﻮات ،وﻣﻜ ــﺎن ﻻ ﳝﻜ ــﻦ ﻋﻨ ــﻪ اﻻﻟﺘﻔ ــﺎت ،وﺗﻘﺼـ ـﺮ ﻋﻨ ــﻪ
اﻟﺼــﻔﺎت ،وﻟﻜ ــﻞ ﰲ ﺗﺼ ــﻨﻴﻒ ﳏﺎﺳ ــﻨﻪ اﻟﺒ ــﺎءات واﻷﻟﻔ ــﺎت ،ﻗــﺪ ﲨ ــﻊ ﺷ ــﺮف اﳌﻘ ــﺪار ،إﱃ ﻃﻴ ــﺐ اﻟﱰﺑ ــﺔ
11

وﻓﻀــﻴﻠﺔ اﻟــﺪار ،وﺷــﻬﺮة ﻣﻔــﺎﺧﺮﻩ ،ﻓﺄﻳـﺔ اﻟﺒﻘــﺎع ﺗﻔــﺎﺧﺮﻩ ،وراﻗــﺖ ﳏﺎﺳــﻨﻪ ،ﻓــﻼ ﻣﻨﻈــﺮ ﳛﺎﺳــﻨﻪ ،وﻓﺎﻗــﺖ ﻣــﺂﺛﺮﻩ
ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﻜﺎﺛﺮﻩ ،واﻣﻨﻊ ﺑﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻮد ﺳﻠﻢ وﺣﻴﺎ واﻃﻠﻊ ﻧﻮر اﻟﺒﺸﺮ ﰲ أﻓﻖ اﶈﻴﺎ ".45
أﻣــﺎ ﻋــﻦ ﻫﻨﺪﺳــﺔ اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﺼــﻰ ﻓﻘــﺪ اﺟﺘﻬــﺪ اﻟﺴــﻔﲑان اﳌﻐﺮﺑﻴ ـﺎن ﰲ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﺎﳌــﻪ ﳑــﺎ ﻳــﱰﺟﻢ
إﻋﺠﺎ ﻤﺎ ﺑﺸﻜﻠﻪ وﲨﺎﻟﻪ .وأول ﻣﺎ ﺑﺪأ ﺑﻪ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ ﻗﺒـﺔ اﻟﺼـﺨﺮة  ":وﻫـﻮ ﺑـﻼط
واﺳﻊ ﺟﺪا ﰲ وﺳﻂ ﻣﺴﻮر اﳌﺴﺠﺪ وﰲ وﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﺒﻼط ﻗﺒـﺔ اﻟﺼـﺨﺮة اﳌﺒﺎرﻛـﺔ وﻫـﻲ ﻣﺜﻤﻨـﺔ اﻟـﺪاﺋﺮة ،ﳍـﺎ
أرﺑﻌــﺔ أﺑـﻮاب ﻋﻈــﺎم ﳎﻠــﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼــﻔﺮ وﰲ داﺧــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺒــﺔ ﻗﺒــﺔ أﺧــﺮى ﻣﺮﻓﻮﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺪة اﻟﺮﺧــﺎم داﺋــﺮة
ﺑﺎﻟﺼﺨﺮة وﺑﲔ اﻷﻋﻤـﺪة ﺷـﺒﺎﺑﻴﻚ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻔﺮ ﰲ ﻋﻠـﻮ ﳓـﻮ ﻗـﺎﻣﺘﲔ ﳍـﺎ أرﺑﻌـﺔ أﺑـﻮاب ﻣـﻦ ﻧﻔـﺲ اﻟﺸـﺒﺎﺑﻴﻚ،
ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎك اﳌﺬﻛﻮر ﺧﺎﻟﻔﻴﻨﺎ اﻟﺼﺨﺮة ﳏﻴﻂ ﺎ ﺷﺒﺎك ﻣـﻦ ﺧﺸـﺐ ﻋﻠـﻮﻩ أﻗـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻣـﺔ .ﻓﺄﺷـﺮﻓﻨﺎ
ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺨﺮة وﳌﺴــﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﺘــﱪك ﻣــﻦ ﻃﻴﻘـﺎن ﺑﺎﻟﺸــﺒﺎك اﳌــﺬﻛﻮر ،ووﺿــﻌﺖ أﺻــﺎﺑﻊ ﻳــﺪي ﰲ
أﺛﺮ أﺻﺎﺑﻊ اﳌﻠﻚ ﺣﻴﺚ أﻗﺎم اﻟﺼﺨﺮة ﳌﺎ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻟﻴﻠﺔ اﻹﺳﺮاء .46"...
وﻗﺪ اﻋﺘـﱪ أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺰﻳـﺎﱐ اﳌﺴـﺠﺪ اﻷﻗﺼـﻰ " أﻋﻈـﻢ ﻣﺒـﺎﱐ اﻟـﺪﻧﻴﺎ " ﻓﻄﻮﻟـﻪ ﺳـﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﲦـﺎﻧﻮن
ذراﻋــﺎ وﻋﺮﺿــﻪ أرﺑﻌﻤﺎﺋــﺔ وﲬﺴــﻮن ذراﻋــﺎ .أﻣــﺎ ﺳـﻮارﻳﻪ أرﺑﻌﻤﺎﺋــﺔ وأرﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮ ﺳــﺎرﻳﺔ" ،وأﺑﻮاﺑــﻪ ﲬﺴــﻮن ﺑﺎﺑــﺎ
ﻳﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﻮر ﺳﻌﺘﻪ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ،ﻗﺪ أﺳﺲ ﺑﺎﳊﺠﺎرة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ وأﻟﻮاﺣﻬﺎ اﻟﻜﺒﺎر اﳌﻨﺤﻮﺗﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﺘـﻪ
اﳉﻦ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم" ، 47ﻏﲑ أن اﻟﺰﻳـﺎﱐ ﻳﻌﻘـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛﻼﻣـﻪ ﺑـﺄن " اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ اﻵن ﻣـﻦ أﺑﻮاﺑـﻪ إﺛﻨـﺎ
ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻟـﻪ اﻟﻮﺟـﻪ اﳌـﻨﻘﺶ ،اﶈﺴـﻦ اﳌـﺮﻗﺶ ،ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﺎب ﻣﺼـﻔﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴـﺎن واﻟﻠﺠـﲔ ﻣﻐﻤـﺪ
ﻤـﺎ راق اﻷﺑﺼــﺎر ،وأﻋﺠــﺐ اﻟﻨﻈــﺎر ،وﻣﻨﻬــﺎ ﺑــﺎب اﻟﺮﲪــﺔ ،وﺑــﺎب اﻟﺘﻮﺑــﺔ ،وﳘــﺎ ﺑﺎﺑــﺎن ﻣــﻦ اﳉﻬــﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ
".48
وﻗــﺪ ﻻﺣــﻆ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن أن اﻟﻘﺒــﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﲔ ﻋﻤــﻮدا ﻣــﻦ اﻟﺮﺧــﺎم اﻟﻔــﺎﺋﻖ ،ﺳــﺘﺔ ﻋﺸــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ
داﺋــﺮة ﺑﺎﻟﺼــﺨﺮة ،وﺳــﺘﺔ ﻋﺸــﺮ ﻋﻤــﻮدا آﺧــﺮ ﲢﻤــﻞ اﻟﺴــﻘﻒ اﶈــﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘﺒــﺔ .أﻣــﺎ ﺣﻴﻄــﺎن اﻟﻘﺒــﺔ ﻓﻤﻜﺴــﻮة
ﺑﺎﻟﺮﺧﺎم اﳌﺼﻘﻮل .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮ " ﰲ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم أﻛﺜﺮ ﺗﺄﻧﻘﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﻫـﺬﻩ
اﻟﻘﺒﺔ ".49
وﻗــﺪ أﺗﻴﺤــﺖ ﻻﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﺘﺠــﻮل أﺳــﻔﻞ اﻟﻘﺒــﺔ ﻟﻴﻄﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻫﻨﺪﺳــﺘﻬﺎ وﳑــﺎ ﳍــﺎ
"وﻣــﻦ داﺧــﻞ اﻟﻘﺒــﺔ اﻷوﱃ اﳓــﺪرﻧﺎ إﱃ ﺳــﻔﻠﻲ اﻟﺼــﺨﺮة ﺑــﺄرﺑﻊ ﻋﺸــﺮة درﺟــﺔ ﻓﺼــﺎرت اﻟﺼــﺨﺮة ﻓﻮﻗﻨــﺎ ،وﻗــﺪ
أﺣــﺎط ﲜﻮاﻧﺒﻬــﺎ ﺑﻨــﺎء ﻣﺘﺼــﻞ ــﺎ وﲢﺘﻬــﺎ ﻋﻤــﻮد ﻣــﻦ رﺧــﺎم ﻗـﺎﺋﻢ ﲢﺘﻬــﺎ ﻣﺘﺼــﻞ ــﺎ ﻛﺄﻧــﻪ ﻣﻘــﻴﻢ ﳍــﺎ ،وﻋﻨــﺪ
اﳌــﺪراج أﻳﻀــﺎ ﻋﻤــﻮد ﻃﺮﻓــﻪ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳌــﺪراج وﻃﺮﻓــﻪ اﻵﺧــﺮ ﻣﺘﺼــﻞ ــﺎ ﺗــﺮب ﻟﺴــﺎ ﺎ . 50وﻗــﺪ أﺣــﺲ اﺑــﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺴﻬﻮ وروﺣﺎﻧﻴﺔ اﳌﻜﺎن ،ﻓﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن واﻟﺪﻋﺎء ﻓﻴﻪ .
12

وﻗﺪ أﻋﺠﺐ اﻟﺴﻔﲑان اﳌﻐﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﶈﺮاب ،واﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﱵ زﻳﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺨﺮة ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﺂﻳـﺎت
ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ أﻗـﻮال ﺑﻌـﺾ اﳌـﺆرﺧﲔ .وﺑﻌـﺪ زﻳـﺎرة ﻗﺒـﺔ اﻟﺼـﺨﺮة واﻟﺘـﱪك ـﺎ زار اﻟﺮﺣـﺎﻟﲔ
ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺣﻴﺚ أﻋﺠﺒﺎ ﻴﺌﺘﻪ ،وﳏﺮاﺑﻪ اﻟـﺬي ﻳـﺮوى أن " اﳌﻬـﺪي ﻳﺼـﻠﻲ ﻓﻴـﻪ وﻳﻨـﺰل ﻋﻴﺴـﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻴﺠﺪﻩ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻓﻴﻘﺘﺪي ﺑﻪ .51"...
وﺣﺮﺻــﺎ ﻣــﻦ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻟﻠﺘــﱪك ــﺬا اﶈ ـﺮاب أدى ﻓﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟــﺪﻋﺎء .وﱂ ﻳــﻨﺲ إﻳ ـﺮاد ﺑﻌــﺾ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﻗﺒﺔ اﶈﺮاب واﻟﱵ ﻳﺒﺪو أ ﺎ ﺗﺆرخ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻼﻃﲔ
 :ﻛﺎﳌﻠﻚ اﻟﻨﺎﺻﺮ" ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ أﻳﻮب أﺑﻮ اﳌﻈﻔﺮ اﳌﻠﻚ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ ".
وﻣــﻦ اﻷﻣــﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳــﺔ اﻷﺧــﺮى اﻟــﱵ زارﻫــﺎ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ وأﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﻳــﺎﱐ  :ﳏـﺮاب
اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮﱘ وﻣﻬﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ،52ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺮﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،واﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﳛﻜـﻢ
ﻓﻴﻪ ﻧﱯ اﷲ داوود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وﺗﺮﺑﺔ ﻧﱯ اﷲ داوود .وﻣﻘﺎم اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮﱘ ﺑﻨﺖ ﻋﻤـﺮان ﺣﻴـﺚ ﺗﺄﺳـﻒ اﺑـﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻔﺘﺎح ﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﺎرى واﻋﺘﱪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .
وﻳﻀــﻴﻒ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن إﱃ ﻫــﺆﻻء ﻗــﱪ " اﻟﺸــﻴﺦ ﳏﻤــﺪ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻣــﻦ ذرﻳــﺔ ﺳــﻴﺪﻧﺎ ﻋﺒــﺪ اﻟﺴــﻼم ﺑــﻦ
ﻣﺸﻴﺶ" ،ﰒ ﺿﺮﻳﺢ ﻧﱯ اﷲ ﻋﺰﻳﺮ  ...وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .
أﻣﺎ أﲰﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺸﻴﻮخ اﻟـﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘـﻰ ـﻢ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ أﺛﻨـﺎء ﺗﻮاﺟـﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘـﺪس
اﻟﺸ ـﺮﻳﻒ ،ﻓﻘ ــﺪ أورد أﻧ ــﻪ اﻟﺘﻘ ــﻰ ﺑﺸ ــﻴﺦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ــﺔ اﻟﻘﺎدرﻳ ــﺔ  " :اﻟﺸ ــﻴﺦ اﻟﱪﻛ ــﺔ اﻟﻘ ــﺪوة اﻟﻌ ــﺎرف ﺑ ــﺎﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ
أﺳ ــﺘﺎذﻧﺎ وﺷ ــﻴﺨﻨﺎ أﺑ ــﻮ اﻟﺴ ــﻌﻮد ﳏﻤ ــﺪ اﳌ ــﺄذون ﺑ ــﺎﳋﻠﻮة اﻟﻘﺎدرﻳ ــﺔ واﳋﻠﻮﺗﻴ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ أﺧ ــﺬت ﻋﻨ ــﻪ وﺻ ــﺎﻓﺤﲏ
ﲟﺼــﺎﻓﺤﺔ ﺷــﻴﺨﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ﻣﺼــﻄﻔﻰ ﻛﻤــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺼــﺪﻳﻘﻲ اﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ اﻟﺒﻜــﺮي اﳋﻠــﻮﰐ ﻗﻄــﺐ
ﻋﺼﺮﻩ ،وأﺧﺬ أﻳﻀـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻴﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر اﻟﻘـﺎدري ﺷـﻴﺦ اﻟﺴـﺠﺎدة اﻟﻘﺎدرﻳـﺔ ﺑﺒﻐـﺪاد  .53"...وﺗﺘﻀـﻤﻦ
رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﻣﺼـﻄﻔﻰ اﻟﺒﻜـﺮي وﻫـﻮ أﺣـﺪ أﻗﻄـﺎب اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴـﻄﲔ.54
ﻛﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ اﻟﺸـﻴﺦ أﰊ اﻟﺴـﻌﻮد اﳌﺸـﻬﻮر ﺑﻘﺼـﺎﺋﺪﻩ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ،وﻗـﺪ أورد اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ .
وﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻗﻠــﺔ اﻟﺸــﻴﻮخ واﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻟــﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘــﻰ ــﻢ اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐــﺮﰊ ﺑﻔﻠﺴــﻄﲔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺒــﺪو
ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ﳌﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺻﻮﻓﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﻔﻠﺴـﻄﲔ.
ﻛﻤــﺎ أن اﺧﺘﺼــﺎر ﺣــﺪﻳﺚ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ رواد اﻟﺘﺼــﻮف ــﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳــﺔ ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣــﺔ ﻟﻈــﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺼﻮف ﰲ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .
وﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس أﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﻋـﺎﻣﻠﻮﻩ ـﺎ:
" وﻷﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﺑﺸﺎﺷﺔ وﻃﻼﻗﺔ وأﺧﻼق ﺣﺴﻨﺔ وﻣﻴﻞ إﱃ ﻣﺆاﻧﺴﺔ اﻟﻐﺮﻳﺐ وﻣﺴﺎﻣﺮﺗﻪ واﶈﺎدﺛـﺔ ﻣﻌـﻪ
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وﻻﺳ ــﻴﻤﺎ إن ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﳉ ــﻨﺲ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ ،ﻓﻠﻬ ــﻢ اﻋﺘﻨ ــﺎء ﺑ ــﻪ ﻛﺜ ــﲑ ﺣﻴ ــﺎﻫﻢ اﷲ وﺑﺒ ــﺎ ﻢ وأدام ﺳ ــﻘﻴﺎﻫﻢ
ورﻳﺎﻫﻢ وإﱃ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ﻳﺴﺮﻫﻢ و ﻫﻴﺄﻫﻢ ".55
وﻳﺒــﺪو أن اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐــﺮﰊ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻗـﺪ اﻧﺘﺒــﻪ إﱃ ﺣﻀــﻮر اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻷراﺿــﻲ اﳌﻘﺪﺳــﺔ
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻋﺘﻨﺎءﻫــﺎ ﺑــﺎﻟﱰاث اﳌﻌﻤــﺎري ﰲ اﻟﻘــﺪس ،ﺑﺈدﺧــﺎل اﻹﺻــﻼﺣﺎت ﻋﻠﻴــﻪ وﺗﺮﻣﻴﻤــﻪ:
"وﳍﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺬا اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻞ وﻛﺬا ﺣﺮم ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﻋﺘﻨﺎء ﻋﻈـﻴﻢ وأﺛـﺮ ﺟﺴـﻴﻢ ﻓﻤﻬﻤـﺎ
ﺳــﻘﻂ ﺷــﻲء ﻣﻨــﻪ إﻻ أﻋــﺎدوﻩ وﻣــﺎ ﺗﻼﺷــﻰ ﺟــﺪدوﻩ ﺻــﺎ ﻢ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وأﺑﻘــﺎﻫﻢ و أﲰــﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻌــﺎرج اﳌــﺂﺛﺮ
اﳊﻤﻴﺪة وأرﻗﺎﻫﻢ " . 56وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻋﺘﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺳـﺒﻘﺖ اﻹﺷـﺎرة،
وإﳕﺎ ﻛﺎن أﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻳﻠﻘﻮن ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺪﻗﺎت أو
اﻟﻮﻗــﻒ " :وﳍــﻢ ﻫﻨﺎﻟــﻚ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ إﺻــﻼح ﻣــﺎ ﰲ اﳊــﺮم ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﺼــﺪﻗﺔ اﳉﺎرﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﰲ اﻟﻘــﺪس
ﻣــﻦ اﻷﺑــﺎء واﻷﺑﻨــﺎء ،وﻋﻴﻨ ـﻮا ﻫﻨﺎﻟــﻚ زاوﻳــﺔ ﺗﻈــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻃــﻮل اﻵﻧــﺎء أﻋﺸــﺎرﻫﺎ ﺗﻔ ـﻮر وآﻧﻴﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ
اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﺪور ﰲ اﻟﻌﺸﻲ واﻟﺒﻜﻮر ،وﻣﻦ اﳓﺎز ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺣﻆ أو ﻧﺼﻴﺐ ﺻﺎر ﻣﻠﻜـﺎ ﻳـﻮرث ﻋﻨـﻪ
ﺑــﺎﻟﻔﺮاض واﻟﺘﻌﺼ ـﻴﺐ ،ﻓــﺈن أراد ﺑﻴﻌــﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻓﻬــﻮ ﻛــﺒﻌﺾ ﺷــﻴﺌﺎﺗﻪ  .وﻫــﺬﻩ اﳊﺴــﻨﺔ ﺟﺎرﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻣﻀــﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ أﺣﻘﺎب ﻳﺘﺒﻊ أﺛﺮﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺎﱀ اﻷﻋﻘﺎب وﻛﻞ ﻣـﻦ أﺗـﻰ ﻣـﻦ ﻣﻠـﻮﻛﻬﻢ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻬﺞ ﻻ
ﳛﻴﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪ أدام اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻳﺎﻣﻬﻢ وﻧﺼﺮ ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ وأﻋﻼﻣﻬﻢ".57
إﻻ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة اﻟــﱵ ﻗــﺪﻣﻬﺎ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ ﻋــﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻷﻣــﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺻﻮرة أﺧﺮى ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﻠﻢ واﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻮزراء واﻟـﻮﻻة ،وﻣﺜـﺎل ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺷـﺎﻫﺪﻩ ﺑﻘﺮﻳـﺔ
ﺳــﻨﺠﻴﻞ اﻟــﱵ أﻛــﺮم أﻫﻠﻬــﺎ اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐــﺮﰊ " إﻻ أ ــﻢ – ﻳﻘــﻮل اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن – ﻛﺜــﲑوا اﻟﺘﺸــﻜﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻮزراء
واﻟــﻮﻻة اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟــﻮن أﻣــﺮﻫﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺻــﺎ ﺎ اﷲ ،ﻓــﺈ ﻢ أﻛﻠ ـﻮا اﻟﻠﺤــﻢ واﻣﺘﺸ ـﻮا اﻟﻌﻈــﻢ
واﺳــﺘﻔﻮا اﳌــﺦ وﻻ ﺣــﻮل وﻻ ﻗــﻮة إﻻ ﺑــﺎﷲ .وﻫــﺬﻩ ﺳــﲑ ﻢ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻹﻳﺎﻟــﺔ ﻓﻜــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺮرﻧــﺎ ﺑــﻪ ﻳﺸــﺘﻜﻲ ﻣــﻦ
ﺟﻮرﻫﻢ" ، 58ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻫﻘﻮن اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻳﺘﻌﺴﻔﻮن ﰲ أﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎة واﻷﻋﺸﺎر .
إﻻ أن اﳌﺸـﻬﺪ اﻟــﺬي أﻏــﺎظ اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐــﺮﰊ وﻋــﱪ ﻋــﻦ اﺳــﺘﻨﻜﺎرﻩ ﻟــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟــﻮزراء ﻟﻠﻨﺼــﺎرى
ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘــﺮى "ﻓﺘﺠــﺪ اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ ﻳﺴــﺘﻠﺰم ﻟﻠــﻮزﻳﺮ ﺧ ـﺮاج اﻟﻘﺮﻳــﺔ وﻳﺘــﻮﱃ ﻗــﺒﺾ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ
ﻣﻬﺎﻧﺔ واﻷﻣﺮ ﷲ".59
وﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻛﺎﻧﺖ زﻳﺎرة اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻴﻞ وﻫﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟـﱵ ﺗﻀـﻢ ﻋـﺪدا ﻛﺒـﲑا ﻣـﻦ
اﳌﺰارات اﳌﻘﺪﺳﺔ  ،إﻻ أن اﳌﻼﺣﻆ أن اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠـﻰ ﻃـﻮل اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺪس واﳋﻠﻴـﻞ ﳛـﺮص ﻋﻠـﻰ
زﻳــﺎرة ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﳌﻮاﻗــﻊ ،وﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻗــﱪ راﺣﻴــﻞ أم ﻳﻮﺳــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ،أﻣــﺎ ﰲ ﺑﻴــﺖ ﳊــﻢ ﻓﻘــﺪ زار
اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ازداد ﻓﻴﻪ ﻧﱯ اﷲ ﻋﻴﺴـﻰ ﺑـﻦ ﻣـﺮﱘ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم " ﻓﺰرﻧـﺎ اﳌﻜـﺎن ﻋﻨـﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺘـﻪ وﻗﺮأﻧـﺎ اﻟﻔﺎﲢـﺔ
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ودﻋﻮﻧــﺎ اﷲ ﻫﻨﺎﻟــﻚ " .60ﻛﻤــﺎ زار ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﻪ ﺗﺮﺑــﺔ ﻧــﱯ اﷲ ﻳــﻮﻧﺲ  .وﻗــﺪ ﺷــﺒﻪ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﳋﻠﻴــﻞ
ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ " وﻫﻮ أﺷـﺒﻪ ﺷـﻲء ﻣﻜـﺔ ﻋﻨـﺪ أول ﻧﻈـﺮة ﻣﺆﺳـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺟﺒـﺎل " .61و ـﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﺗﻮﺟـﻪ اﺑـﻦ
ﻋﺜﻤــﺎن ﻟﺰﻳــﺎرة  ... ":اﳌﻘﺼــﺪ اﻷﻋﻈــﻢ واﳌــﻼذ اﻷﻓﺨــﻢ أﰉ اﻷﻧﺒﻴــﺎء ،ﺳــﻴﺪﻧﺎ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴــﻞ اﻟﺮﲪــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ
اﻟﺴــﻼم  ،ﻓــﺪﺧﻠﻨﺎ اﳌﺴــﺠﺪ وﻣﻠﻨــﺎ ذات اﻟﻴﻤــﲔ إﱃ ﻗﺒﺘــﻪ وﺗﱪﻛﻨــﺎ ﺑﺎﳌﻘــﺎم ﻋﻨــﺪ ﺿــﺮﳛﻪ وﻗﺮأﻧــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺳــﻮرة
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ودﻋﻮﻧﺎ اﷲ ﻫﻨﺎﻟﻚ  .62"...وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺠﺪ زار اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﱪ زوﺟﺘﻪ ،وﻗﱪ ﻧـﱯ اﷲ إﺳـﺤﺎق
ﻋﻠﻴ ـﻪ اﻟﺴــﻼم ،وﻗــﱪ زوﺟﺘــﻪ رﻳﻘ ـﺔ ،ﰒ ﺿ ـﺮﻳﺢ ﻧــﱯ اﷲ ﻳﻌﻘــﻮب ﺑــﻦ إﺳــﺤﺎق ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ،ﰒ ﺗﺮﺑــﺔ ﻧــﱯ اﷲ
ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺼــﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم .وﰲ ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳌﻘﺎﻣــﺎت ﻛــﺎن اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﳛــﺮص ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﻋﺎء واﻟﺘــﱪك
واﻟﺼﻼة .
وﱂ ﻳﻔــﺖ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن واﻟﺰﻳــﺎﱐ وﺻــﻒ أﻛــﱪ وأﻗــﺪس ﻣﺴــﺠﺪ ﺑﺎﳋﻠﻴــﻞ ،واﻟــﺬي ﻳﺒــﺪو ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺣـﺪﻳﺜﻲ اﻟﺴــﻔﲑﻳﻦ أﻧـﻪ ﻛــﺎن ﻳﻠﻘـﻰ ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﻃـﺮف اﻟﺒــﺎب اﻟﻌــﺎﱄ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻧــﻪ ﻣﻜــﺎن ﻣﻘــﺪس،
ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﻜــﺲ زﻳﻨﺘــﻪ وﲨﺎﻟــﻪ اﳌﻜﺎﻧــﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌــﺔ اﻟــﱵ ﳛﻈــﻰ ــﺎ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺠﺪ ﻋﻨــﺪ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﺎﻣــﺔ واﻟﺪوﻟــﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .وﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻳﺬﻛﺮ اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺄﻧـﻪ " :ﻟـﻴﺲ ﺑـﺎﻟﻜﺒﲑ
ﻓﻤﺴﺎﺣﺘﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ داﺋﺮة ﺟﺪارﻩ" .63ﻏﲑ أن اﻟﻼﻓـﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒـﺎﻩ ﰲ ﻣﺴـﺠﺪ اﳋﻠﻴـﻞ زﻳﻨﺘـﻪ وﲨﺎﻟـﻪ،
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﺰﻳـﺎﱐ إﱃ اﻟﻘـﻮل ﻓﻴـﻪ " :ﻓﺮأﻳـﺖ ﻣـﻦ ﺣﺴـﻴﻨﻪ ﻋﺠﺒـﺎ ،وﻣـﻦ ﺑﻨـﺎءﻩ ﻣـﺎ ﺷـﺌﺖ
ﻓﻀﺔ وذﻫﺒﺎ ،ﻻ ﺗﺪرك ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،وﻻ ﺗﻠﺤﻖ أﺛﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻪ أﺑﻮاب ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ اﻟﺮﻓﻴﻊ وﺷـﺒﺎك
ﺑــﺪﻳﻊ وﺑﻨــﺎء ﺑﺎﻟﺮﺧــﺎم ،ﻣــﻦ اﻷﺣﺠــﺎر اﻟﻀــﺨﺎم اﻟﻌﻈــﺎم اﳍﺎﺋﻠــﺔ اﳌﻨﺤﻮﺗــﺔ ﺑﺎﳍﻨــﺪام ﻋــﺪدت ﰲ ﻃــﻮل اﳊﺠــﺮ
اﻟﻮاﺣﺪ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺷﱪا وﻓﻴﻬﺎ أﻛﱪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﺼﺮ وأﺻﻐﺮ ،أﺳﺲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،
وﺑﻨﺎء ﻇﺎﻫﺮة وﺑﺎﻃﻨﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﻓﺠـﺎء ﺟﺎﻣﻌـﺎ ﺑـﺪﻳﻌﺎ ﻫـﺎﺋﻼ رﻓﻴﻌـﺎ ،ﺑـﺪﻳﻊ اﻟﺼـﻨﻌﺔ ﻛﺒـﲑ اﳌﺴـﺎﺣﺔ واﻟﺴـﻌﺔ ،أﺣـﺪق
ﲜﻤﻴــﻊ ﺳــﻮر ﺟﻠﻴــﻞ وﺑﻨــﺎؤﻩ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺨﺮ اﳉﺴــﻴﻢ ،واﻟﺼــﻨﻊ اﻟﻮﺳــﻴﻢ ،ﻗــﺪ ﲨــﻊ اﳊﺴــﻦ واﳊﺼــﺎﻧﺔ ،واﻟﻌﻠــﻮ
واﳌﺘﺎﻧــﺔ ... ،وداﺧــﻞ اﳌﺴــﺠﺪ ﲡــﺎﻩ اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻣﺒــﲏ ﺑﺎﻟﺮﺧــﺎم اﺠﻤﻟــﺰع اﻟﺮﻓﻴــﻊ اﳌﺨــﱰع اﳌﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻟـﻮان ،اﻟﻐﺮﻳــﺐ
اﻟﱰﺻﻴﻊ ﺻﻨﻮان وﻏﲑ ﺻﻨﻮان ،ﻗﺪ اﻓﺮغ ﻓﻴﻪ اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺑﺮﻳﺰ اﻟﺼﻮان.64"...
وﺣﺴ ــﺐ اﻟﺰﻳ ــﺎﱐ ﻓ ــﺈن زﻳﻨـ ـﺔ اﳌﺴ ــﺠﺪ ﻃﺎﻟ ــﺔ ﺣ ــﱴ ﻗﺒ ــﻮر اﻷﻧﺒﻴ ــﺎء اﳌ ــﺪﻓﻮﻧﲔ ﺑﺪاﺧﻠ ــﻪ  ":وﰲ وﺳ ــﻂ
اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱰﺑﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺗﺮﺑﺔ اﳋﻠﻴـﻞ ﻟﻨﺒﻴﻨـﺎ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم ،ﻗـﺪ ﺣـﻒ ـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻖ اﳌﺬﻫﺒـﺔ
واﻟﺴﺘﻮر اﳌﻠﻜﻴﺔ ،واﳊﻠﻞ اﳌﻄﺮزة ،واﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻔﻀﻴﺔ واﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﳌﻤﻮﻫﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﻦ راﺋﻊ راﺋﻖ" .65واﻟﻈـﺎﻫﺮ
ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻳﺎﱐ أن اﳌﺴﺠﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺰوار ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﱪك واﻟﺼﻼة ،وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻜـﺲ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﳛﻈﻰ ﺑﻪ اﳌﺴﺠﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺎﻃﺒﺔ " :وﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻜﺮﱘ واﻟﻘﺒـﺔ اﳉﻮﻓﻴـﺔ
ﺻﺤﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ،ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ،وﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﻮﻓـﻮد اﻟـﻮاردﻳﻦ واﳌﻘﻴﻤـﲔ ﻣـﻦ اﻷﻏﻨﻴـﺎء واﻟﻔﻘـﺮاء
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واﻷﻣﺮاء واﻟﻜﱪاء ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ،وﺿﻴﺎﻓﺔ اﳋﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﱄ
أﺣﻘﺎب اﻟﺪﻫﺮ .66"...
وﳑــﺎ ﻫــﻮ ﺟــﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈــﺔ أﺛﻨــﺎء ﺗﻮاﺟــﺪ اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﺑﺎﻟﺸــﺎم وﻓﻠﺴــﻄﲔ إﻳــﻼؤﻩ اﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى
ﻟﻠﺘﺼــﻮف ،ﺑــﻞ اﻻﻧﺘﺼــﺎر ﻟــﻪ ﳑــﺎ ﺟﻌــﻞ رﺣﻠﺘــﻪ " اﻹﺣـﺮاز " زاﺧــﺮة ﺑﺎﻟﺒﻌــﺪ اﻟﺼــﻮﰲ ،وﻳﺘﺄﻛــﺪ ﻟﻨــﺎ ذﻟــﻚ أﺛﻨــﺎء
ﺣﺪﻳﺜ ــﻪ ﻋ ــﻦ اﺑ ــﻦ ﻋ ــﺮﰊ ودﻓﺎﻋ ــﻪ ﻋﻨ ــﻪ .وﻋ ــﻦ اﻟﺸ ــﻴﺦ أﰊ اﻟﺴ ــﻌﻮد ﳏﻤ ــﺪ ﺷ ــﻴﺦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ــﺔ اﻟﻘﺎدرﻳ ــﺔ اﳋﻠﻮﺗﻴ ــﺔ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ إﳝﺎﻧــﻪ اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣــﺎت واﻷوﻟﻴــﺎء ،وﺑــﻞ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ﲟﻌﺘﻘــﺪات ﺷــﻌﺒﻴﺔ أﺳــﻄﻮرﻳﺔ ﱂ
ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﺪ.67
وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ إﻛﺜﺎر اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮف ﺑﺎﳌﺸﺮق اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻈـﺎﻫﺮة
ﺑــﻪ ،واﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺒــﺎب اﻟﻌــﺎﱄ ﻣﻨــﺬ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ
ﻳــﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﻘ ــﻮل ﺑ ــﺄن اﻟﺰواﻳــﺎ ﻛ ــﺎن ﳍــﺎ دور ﻛﺒــﲑ ﰲ ﻧﺸ ــﻮء وﺗﻄ ــﻮر اﻟﺴ ــﻠﻄﻨﺔ ،وﻣــﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ذﻟــﻚ ﳏﺎﻓﻈ ــﺔ
اﻟﺴــﻼﻃﲔ اﻟﻌﺜﻤــﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰواﻳــﺎ ورﺟــﺎل اﻟﺘﺼــﻮف واﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ــﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ
اﶈــﻦ واﻟﺸــﺪاﺋﺪ ،وﻗــﺪ ﻗــﺪم اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ أﻣﺜﻠــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ  :ﻛﻤﺴــﺎﳘﺔ دراوﻳــﺶ اﻟﺘﺼــﻮف ﰲ ﻓــﺘﺢ
اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ .68وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﺼﻮف ﻛﺎن ﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺜﻤـﺎﱐ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮن
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺳﻴﻄﺮة ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﻜـﲑ اﻟـﺬي ﻳـﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣـﺎت واﻷوﻟﻴـﺎء واﻟﺼـﺎﳊﲔ ودورﻫـﻢ ﰲ
اﳊﻴــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ .وﺣﻮﻟــﻪ ﺗﺸــﻜﻠﺖ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺼــﺮ اﻟــﱵ ﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﺴــﻔﲑ اﳌﻐـﺮﰊ
وﺑﺪا وﻛﺄﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ رﺣﻠﺘﻪ اﻹﺣﺮاز.
وﰲ اﳋﺘــﺎم ﻓﻴﺒــﺪو أن زﻳــﺎرة اﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳــﻲ وأﰊ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺰﻳــﺎﱐ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌــﺎﻣﺮي
اﻟﺘﻠﻤﺴــﺎﱐ إﱃ وﻻﻳــﱵ اﻟﺸــﺎم وﻓﻠﺴــﻄﲔ ،ﻛﺎﻧــﺖ ــﺪف اﻟﺘــﱪك ﺑﺎﳌﻘﺎﻣــﺎت اﳌﻘﺪﺳــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻀــﻤﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘــﺔ،
وﻛﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻔﻜﺮي ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎءﻫﺎ وﺷﻴﻮﺧﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﺸﺎم وﻓﻠﺴﻄﲔ ﺻﻮرة ذات ﻗﻴﻤﺔ روﺣﻴﺔ أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ذات ﻣﻀﻤﻮن ﺻﻮﰲ .
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻛﺎن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﳌﻜﻨﺎﺳـﻲ
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻋﻦ اﳌﺪن اﻟﱵ زارﻫﺎ ﻛﺪﻣﺸﻖ وﺣﻠﺐ وﻓﻠﺴﻄﲔ واﳋﻠﻴﻞ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺷﺎرﺗﻪ اﳌﺘﻜﺮرة
إﱃ اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳝﺎرﺳﻬﻤﺎ وﻻة اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻫـﺎﱄ واﻟﺴـﻜﺎن ،ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻻ
ﻳﺮق إﱃ ﺣﺠﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻜﺮاﻣﺎت واﻟﻘﺒﻮر واﻷﺿﺮﺣﺔ اﻟﱵ زارﻫﺎ ،ﺑﻞ إن اﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن اﻋﺘﱪﻫـﺎ
– أي اﳌﻨﻄﻘــﺔ – "ﺑﻘﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻘــﺎع اﳉﻨــﺔ ﻟﻜﺜــﺮة ﻣــﺎ اﺷــﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ واﻷوﻟﻴــﺎء رﺿ ـﻮان اﷲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ ".69
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إذا ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﺒـﺪو ﺳـﻔﲑا ﰲ اﺳـﻄﺎﻧﺒﻮل ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ اﻟـﱵ ﻛـﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣـﻞ ـﺎ ﻣـﻊ
رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎدر إﺳﻄﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳊﺠﺎز ﻳﺒﺪو ﻣﺘﺼـﻮﻓﺎ روﺣﺎﻧﻴـﺎ إﱃ ﺣـﺪ ﳝﻜـﻦ
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﲔ ،ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪون ﺷﻚ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻈـﺮ إﱃ اﻷﺷـﻴﺎء ﻛﻤـﺎ ﰲ
إﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ إﺳـﻄﺎﻧﺒﻮل ﺗﺒـﺪو ﻛﻌﺎﺻـﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ ﲟـﺎ ﳛﻤﻠـﻪ ذﻟـﻚ
ﻣــﻦ أﺑﻌــﺎد ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وﺣﻀــﺎرﻳﺔ ﻓــﺈن اﻟﺸــﺎم وﻓﻠﺴــﻄﲔ واﳊﺠــﺎز وﻣﺼــﺮ ﺗﺒــﺪو ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﻘﺪﺳــﺔ ،ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺗــﺆرخ
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﷲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳـﻞ واﻷﻧﺒﻴـﺎء ،وﻫـﻲ أﻳﻀـﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﺘﺼـﻮف واﻟﻜﺮاﻣـﺎت
...
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البنك اإلسالمي ماله وما عليه
عاطف علبي



الواقع إن البنوك اإلسالمية قد أصبحت حقيقة واقعة ليس فقط في حياة األمة اإلسالمية ولكن في جميع ب الد الع الم.
لقدغدت واقعا ملموسا فعاال يتخطى إطار التواجدإالى آفاق التفاعل واالبتك ار ،وبالت الي التعام ل بش كل إيج ابي م ع
مشكالت العصر التي يواجھھا عالم اليوم؛ لذلك ال بد من التعرف عليھا.
فالبنك اإلسالمي ھو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد من أفراد المجتم ع وتوظيفھ ا توظيف ا فع اال يكف ل
تعظيمھ ا ونموھ ا ف ي إط ار القواع د المس تقرة للش ريعة اإلس المية ،وبم ا يخ دم ش عوب األم ة ويعم ل عل ى تنمي ة
اقتصادياتھا .وكذلك «البنك اإلسالمي ھو منشأة مالية تعمل في إطار إسالمي وتستھدف تحقيق الربح بإدارة الم ال
حاال وفعاال في ظل إدارة اقتصادية سليمة».1
ويعرّف كذلك بأن «البنك اإلسالمي ھو مؤسسة مالية لتجميع األموال وتوظيفھا ف ي نط اق الش ريعة اإلس المية بم ا
يخدم مجتمع التكافل اإلسالمي ،وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار اإلسالمي».2
أو بأن «البنوك اإلسالمية ھي أجھزة مالية تستھدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة اإلس المية ,وتلت زم بك ل الق يم
األخالقية الت ي ج اءت بھ ا الش رائع الس ماوية وتس عى إل ى تص حيح وظيف ة رأس الم ال ف ي المجتم ع..وھي أجھ زة
تنموية اجتماعية ,من حيث إنھا تق وم بم ا تق وم ب ه البن وك م ن وظ ائف تيس ير المع امالت ،وتنموي ة م ن حي ث إنھ ا
تضع نفسھا في خدمة المجتمع ,وتستھدف تحقيق التنمية فيه ،وتقوم بتوظيف أموالھا بأرشد الس بل بم ا يحق ق النف ع
للمجتمع أوالً وقبل كل شىء .وھي أجھزة إجتماعية من حيث إنھا تقصد في عملھا وممارستھا إلى ت دريب األف راد
على ترشيد اإلنفاق وتدريبھم على االدخار ومعاونتھم في تنمية أموالھم بما يعود عليھم وعلى المجتمع بالنفع الع ام
والمصلحة ،فضالً عن اإلسھام في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالدعوة إل ى أداء الزك اة وجمعھ ا وإنفاقھ ا ف ي
مصارفھا الشرعية.3
فكما نرى فإن ھذه التعريفات األربعة تتكامل لتصبح ف ي التعري ف الراب ع بمثاب ة البوص لة النظري ة وكنل ك العملي ة
لمن يريد أن يعمل بھا .وھذا يجعل البنك اإلسالمي عبارة عن أداة لتوظيف األموال في األسواق المالية ،من خالل
ت أمين الف رص للم ودعين الس تثمار أم والھم بأفض ل المج االت ،نظ راً لخبرت ه وقيام ه بتحلي ل أداء الش ركات الت ي
بنبغي االستثمار بھا؛ السيما وأن ھذه األسواق المالية تش كل الع امود الفق ري ال ذي م ّك ن ال دول المتقدم ة م ن تنمي ة
اقتصادياتھا.
ً
ولذا يطرح علينا دائما ماذا نعنى بالبنك اإلسالمي؟
والواقع أنه لإلجابة على ھذا السوأل ال بد أن ننظر إلى الحقيقة الدائمة المتمثلة في أن ﷲ سبحانه وتعالى ھو خ الق
ھذا الكون ،وأن اإلنسان ما ھو إال مستخلف في إدارة موجودات ھذا الكون..ولما ك ان الم ال أح د ھ ذه الموج ودات
فال بد من توظيفه في أحسن المجاالت ،ومن ھنا تأتي أھمية البنوك اإلسالمية.4
ما سبق فبناء على تعريفه ،فإن البنوك اإلسالمية تصبح أمينة على مراعاة وظيفة المال الحقيقية ،وذلك في توظيفه
لخير األمة وخير الشعوب اإلسالمية بما يحقق نموھا وتقدمھا.
ھذا كما أن البن وك اإلس المية كفيل ة بتص حيح المس ار االقتص ادي لألم ة اإلس المية بم ا يمكنھ ا م ن تس يير نش اطھا
االقتصادي بيسر ،إضافة إلى تدعيم كيانا تھا اإلنتاجية وظروفھا السوقية وتحقي ق تكاملھ ا بالش كل ال ذي يعظ م م ن
أدائھ ا االقتص ادي ،وبالت الي يمكنھ ا م ن رف ع اإلنتاجي ة وزي ادة اإلنت اج بغ رض تعمي ق عالق ات التع اون والتكام ل
االقتصادي بين دول العالم اإلس المي وبينھ ا وب ين س ائر ب الد الع الم .كم ا تعتب ر البن وك اإلس المية بطبيعتھ ا أعل ى
البنوك ربحية ،على اعتبار أن قدرتھا المرتفعة تتج ه نح و تموب ل النش اط االقتص ادي والتج اري األكث ر مخ اطرة؛
األمر الذي ينسجم والقاعدة اإلقتصادية:الربحية=المخاطرة.
لذلك قامت ھذه البنوك اإلسالمية بتمويل الشركات اإلنتاجية في القطاعات السلعية كالزراعة والصناعة وإلس كان.
كما أنھ ا ق دمت خ دمات تمويلي ة للص ناعات الص غيرة والحرفي ة اليدوي ة ،األم ر ال ذي أدى إل ى اإلس ھام ف ي زي ادة
الناتج القومي اإلجمالي ،وبالتالي الزيادة في دخل الف رد وتحس ين مس تويات المعيش ة .وھن ا فباس تخدام ھ ذه البن وك
اإلسالمية صيغة المضاربة )عقد بين طرفين على أن يدفع أحدھما ماله إلى األخر ليتاجربه ،وما حصل من ال ربح
يوزع بينھما على حسب ما يشترطان( والمشاركة )في الربح والخسارة( تمكنه من التدخل ف ي النش اط اإلقتص ادي
الممول وتوجيھه ومراقبته ،وبالتالي تحقيق ربحية أعلى للنشاط.
كما أن البنوك اإلسالمية عملت على تعبئ ة الف ائض غي ر الموظ ف م ن النق ود ،س واء أك ان ذل ك م دخرات مكتن زة
ومحبوسة عن التعامل أو كانت موظفة في مجاالت غير اقتصادية .كما قامت بإعادة وظي ف ھ ذه األم وال بالش كل
الذي يعظم من إنتاجيتھا .وإنتاجھا وبذلك أسھمت في تش كيل الم وارد المادي ة والبش رية .ول ذا فإنھ ا تحق ق الت وازن
االقتصادي ،وبالتالي تحقق قدراً كبيراً من التناسب بين الربحية ومقتضيات التكافل اإلجتماعي البشري.

 أكاديمي من لبنان .
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أما عملية تشغيلھا فإن البنوك اإلسالمية تلتزم في معامالتھا بالحالل واال بتعاد كل البعد ع ن المع امالت المش كوك
فيھ ا ،حي ث إن البن ك اإلس المي يس تمد مش روعيته م ن تجس يد الفك ر اإلس المي ,وك ذلك ع دم التعام ل بالرب ا –رب ا
النسيئة وربا الفضل} -يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلو الربا أضعافا مضاعفة واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون{ الذي ھ و الس مة
الممي زة للبن ك اإلس المي ،بغ رض تطھي ر الم ال م ن ش به الظل م واالس تغالل ال ذي ھ و س مة أساس ية م ن س مات
القروض الربوية ،التي يقوم بھا البنك غير اإلسالمي،على اعتبار أن عدم التعامل بالربا يجعل من البنك اإلسالمي
أداة ترشيد ورش ادة تنموي ة تجعل ه يتج ه ب التوظيف إل ى مج االت تدريجي ة مناس بة ،م ن خاللھ ا ي دفع عائ داً مناس با ً
لمجموع المودعين لديه ،وبالت الي تنمي ة الم ال ال ذي اؤئ تمن علي ه ,5وأيض ا ً حس ن اختي ار م ن يقوم ون عل ى إدارة
األم وال عب ر ب ذل الجھ ود الالزم ة للتأك د م ن حس ن اختي ار األفرادال ذين س يتولون إدارة األم وال ،س واء م ن ب ين
الموظفين في البنك اإلسالمي أو من بين عمالئه الذين سيتم إتاحة األموال لھ م إلدارتھ ا ,فھ ي تتمت ع بممي زات ت نم
عن كيفية عملھا على النحو التالي:
 -1ت ؤدي البن وك اإلس المية دور البن وك التجاري ة وبن وك األعم ال وبن وك اإلس تثمار وبن وك التنمي ة ،فھ ي
بالتالي متعددة الوظائف وال يقتصر عملھ ا عل ى اآلج ال القص يرة ،ك البنوك التجاري ة ،وال عل ى األج ال
الطويلة والمتوسطة ،كالبنوك المتخصصة ،وبذلك فھي شاملة ومتخصصة في آن واحد.
 -2ال تتعام ل البن وك اإلس المية بالفوائ د واإلئتم ان ،ب ل تعم ل عل ى أس اس المخ اطر والمش اركة ف ي النت ائج
سواء بالربح أو الخسارة.
 -3إن العالقة بين البنوك اإلس المية والمتع املين معھ ا س واء أك انوا أص حاب الم وارد أو مس تخدميھا ليس ت
عالقة دائنية ومديونية؛ بل ھي عالقة مشاركة ومتاجرة.
 -4إن البن وك اإلس المية التت اجر بال ديون ،ولكنھ ا تش ارك ف ي عملي ات وتت اجر ف ي س لع ،بمعن ى أنھ ا تق دم
تمويالً عينيا ً.
 -5البنوك اإلسالمية ھي مؤسسات ذات رسالة اقتصادية اجتماعية تستمد مبادئھا من الشريعة اإلسالمية.
وبذلك فالبنوك اإلسالمية ھي جزء اليتجزأ من النظام المصرفي ،سواء أكان ذلك على مستوى الدولة التي تعمل بھ ا
ھذه البنوك أم على المستوى العالمي .فھي أعضاء في العائلة المصرفية المحلية والعالمية ،وتحكمھا عالق ات وطي دة
ومستمرة في الحدود التي التتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية فيما بينھا ومع الغير.6
ولذا لديھا قدرات ھائلة في مجال تعبئة المدخرات وفي توظيفھا في مجاالت اإلستثمار المناس بة ،الت ي تعم ل عل ى
تنمية الدولة وزيادة رفاھية شعبھا .وإنه من الممكن لھذه البنوك أن تتحول إلى طاقات ضخمة وغير عادية؛ األم ر
الذي يسھم باإلسراع في ھذه التنمية وتعميق زيادة عائداتھا ومردودھااإلقتصادي واإلجتماعي.7
والواق ع أن تجرب ة البن وك اإلس المية ب دأت بش كل متزاي د وبص ورة واض حة ف ي الس نوات األخي رة م ن الق رن
المنصرم .فلم يعد االھتم ام بھ ا مقص وراً عل ى الع الم اإلس المي ،ال ذي أخ ذ يط ور ال نظم المص رفية بش كل كام ل،
وبالت درج إل ى أس لمة ھ ذه ال نظم؛ ولكن ه أيض ا ً ب دأ يمت د بحي ث ش ھدت بع ض ال دول األوروبي ة ظھ ور المص ارف
اإلس المية،التي تعم ل داخ ل الكي ان المص رفي التقلي دي .إض افة إل ى أن ظ اھرة االقتص اد اإلس المي والبن وك
اإلسالمية في إطارھا قد احتلت مساحة واسعة من النقاش حولھا داخل الھيئات اإلقتص ادية الدولي ة وداخ ل البن وك
األوروبية ذاتھا.8
وھنا باإلمكان توصيف التجارب الت ي م رت عل ى نش أة البن وك اإلس المية ب ثالث تج ارب ،حي ث ب دأت أول األم ر
على شكل بنوك ادخارية )البنك االدخاري في مي ت غم ر بمص ر س نة 1963م(؛ ث م كان ت نش أة البن ك االجتم اعي
اإلسالمي )بنك ناصر االجتماعي سنة 1971م( ،ثم البنك اإلسالمي للتنية )في ج دة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية
سنة 1974م بناء على دراسة معمقة قامت بھا مصر باعتبارھا أحد أعضاء المؤتمر اإلسالمي( .تال ذلك بنك دب ي
اإلس المي س نة 1975م فبن ك فيص ل اإلس المي ف ي الس ودان س نة 1977م فبن ك التموي ل الك ويتي س نة 1977م ث م
البنك اإلسالمي األردني للتمويل واإلستثمار سنة 1978م وغيرھا.
وم ن ث م ش ھدت الثمانين ات م ن الق رن المنص رم ع دة تج ارب للبن وك اإلس المية أثبت ت وجودھ ا رغ م العقب ات أو
الصعوبات التي وقفت قي طريقھا.
وتتلخص ھذه الصعوبات أوالً في نقص الكوادر البشرية الالزمة للعمل ف ي البن وك اإلس المية؛ وثاني ا ً ف ي اإلع الم
المحدود ع ن البن وك اإلس المية ,الت ي تمث ل فك رة جدي دة تحت اج إل ى التوض يح والش رح؛ وثالث ا ً ف ي موق ف البن وك
المركزية من البنوك اإلسالمية ,التي كانت إلى وقت قريب ،غير مستعدة لإلعتراف بھا؛ ورابعا ً ف ي وج ود ف ائض
م ن الس يولة كبي ر ل دى البن وك اإلس المية؛ وخامس ا ً ف ي تقھق ر نس بة العائ د ال ذي يوزع ه البن ك اإلس المي عل ى
التوظيف الطويل األمد؛ وسادسا ً في القدرات الھائلة لألجھزة المالية العالمية على اإلع الم المض اد لفك رة وحرك ة
البنوك اإلسالمية ,تمكنت من إحداث تيار اليتعاطف مع النوك اإسالمية؛ وس ابعا ً ف ي ض عف وغي اب التنس يق ب ين
مجموعة البنوك اإلسالمية ,بالرغم من وجود اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية.9
ومع ذلك أصبح العمل المصرفي اإلسالمي حقيالتقة قائمة وتجربة ناجحة ولو نسبيا ,حس ب البل دان ,تق وم ب دورھا
في تجميع المدخرات وتوجيه األموال نحو اإلستثمار بالوسائل غير التقليدية.
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وبعد ذلك يتساءل المرء ھل ھ ذا النج اح س وف يس تمر ويتص اعد كم ا يق ول أعض اء ھ ذه المؤسس ة اإلس المية م ن
االقتصاديين؟
يستوقفنا التعليق على ھذا التفاؤل كون أي نظام جديد للحكم عليه يفترض مرور فترة من الزمن طويلة نسبيا .وھنا
عملنا على االطالع على الكثير من األدبيات في الموضوع؛ األمر الذي مكننا من تسطير ما يلي:
لقد بدأت الحركة المصرفية اإلسالمية بصورة متواضعة من أوائ ل الس تينات بمب ادرات فردي ة ك ان للحكوم ة دور
سلبي فيھا تقريبا ،ومن ثم تطورت ھذه الحركة ونمت بفضل تشجيع حكومات بعض الدول اإلسالمية وس ن بع ض
القوانبن الخاصة وإدخال تعديالت مناسبة على التشريعات المصرفية.
وتعمل أكثر من  50مؤسسة مصرفية إسالمية حاليا )انظر الجدول رقم  (-1-في مختلف الدول الت ي تش مل معظ م
أنحاء العالم اإلسالمي ،وتشرف شركتان قابضتان دوليتان كبيرتان على عدد من البنوك اإلسالمية وھما دار المال
اإلسالمي ومجموعة البركة ،في حين أن معظم المؤسسات األخرى قد تم تأسيسھا م ن قب ل مجموع ة م ن األف راد،
وفي بعض البنوك تشارك الحكومة بنسبة معينة في رأس المال.
وعل ى ال رغم م ن المص اعب الت ي تع اني منھ ا المص ارف اإلس المية والت ي استعرض ناھا آنف ا ،فق د نجح ت ھ ذه
المصارف في حشد مبالغ كبيرة ونمت الودائع في جميع المصارف اإلس المية تقريب ا بخط ى س ريعة ،حي ث يتب ين
أن النم و النس بي للمص ارف اإلس المية أفض ل ف ي ح االت عدي دة م ن النم و ف ي المص ارف األخ رى ،وحي ث أدى
ھذاالنمو النسبي الجيد إلى زيادة حص ة المص ارف اإلس المية م ن إجم الي الودائ ع .وم ن المتوق ع أن تس ھم البن وك
اإلسالمية بشكل إيجابي في تحقيق نمط م ن النم و يتناس ب بش كل أفض ل م ع جھ ود القض اء عل ى الفق ر ،والتوزي ع
العادل للدخل والثروة وإيجاد الفرص الكافية م ن الوظ ائف ذات ال دخل .حي ث تش ير معظ م الدراس ات الت ي اطلعن ا
عليھا إلى أن معظم المصارف اإلس المية ل م تس تطع أن ت ولي اھتمام ا كافي ا لنش اط التموي ل ذي الطبيع ة التنموي ة،
حيث من المالحظ أن معظم التمويل الذي قدمته ھذه المصارف كان من نصيب قطاع التجارة ،حيث إنه وصل في
كثير من البنوك إلى ما نسبته  %90من اجمالي التمويل .ولقد ركزت معظم البن وك اإلس المية عل ى تق ديم التموي ل
القص ير والمتوس ط األج ل وال ذي تت راوح مدت ه ب ين س تة أش ھر وس نة ،ول م يك ن الجان ب التنم وي س ائ ًدا ف ي
عملياتھاالتمويلية .لكن مع مرور الزمن وازدياد خبرة البنك اإلسالمي حصل تحول في العمليات التمويلية لص الح
التمويل األطول أجالً وتوجيه عناية أكبر للمتطلبات التنموية للزراعة والص ناعة ،إل ى جان ب توس يع قاع دة العم أل
بإيالئ ه الجان ب االجتم اعي عناي ة أكب ر ،وذل ك ع ن طري ق تق ديم مس اعدات أكب ر للص ناعات الص غيرةالحجم
والنشاطات التي تساعد في توليد الوظائف الجديدة.
تعتبر البنوك اإلسالمية مؤسسات حديثة بالنسبة للتاريخ الطويل للعمل المصرفي المعاص ر ،والتتناس ب إنجازاتھ ا
مع اآلمال الكبيرة التي يعلقھا عليھ ا الفك ر اإلقتص ادي اإلس المي ،حي ث يؤخ ذ عل ى البن وك اإلس المية العامل ة ف ي
إطار البنوك التقليدية بأنھا تسير في طريق التقليد لما تقوم به البن وك الربوي ة ،حي ث تمي ل العدي د م ن ھ ذه البن وك
إلى التركيز على االئتمان المصرفي وإعطاء التسھيالت للمنش آت التجاري ة الھام ة الت ي تعم ل عل ى االس تفادة م ن
تسھيالت النظامين اإلسالمي والتقليدي والتقوم بتشجيع إنشاء االمشروعات الجدي دة الت ي يحتاجھ ا المجتم ع والت ي
من شأنھا تشغيل القوى العاملة العاطلة وحل العديد من المشاكل.
كما يؤخذ على ھذه البنوك عدم انفتاحھا بعضھا على بعض لتحقي ق التع اون المش ترك فيم ا بينھ ا رغ م الس عي م ن
بعض البنوك كالبنك اإلسالمي لجم ع كلم ة البن وك اإلس المية وتقري ب بعض ھا م ن بع ض ،حي ث إن جمي ع البن وك
اإلس المية العامل ة ليس ت أعض اء ف ي االتح اد ال دولي للبن وك اإلس المية .كم ا أن الم ال اإلس المي الي زال يتس رب
لبي وت االس تثمار العامل ة ف ي الغ رب ب دل توجھ ه للع الم اإلس المي المحت اج لم وارد االس تثمار .إض افة إل ى ذل ك
فالتجارة البينية في العالم اإلسالمي التزال معطلة ،حيث يقوم نظ ام التموي ل اإلس المي عل ى تموي ل ال واردات م ن
الدول األجنبية دون إعطاء أي أفضلية لمنتجات العالم اإلسالمي.
الواقع أن البنوك اإلسالمية ،بالرغم من االنتشار الذي حظيت به منذ أكثر من ربع قرن من الزمن ،على المس توى
الوطني واإلقليم ي وك ذلك ال دولي ،م ن الص عب االحك م عل ى م دى نجاحھ ا والتأك د م ن ديمومتھ ا ،وذل ك الرتب اط
قيامھا في بعض البلدان كإيران والسودان بشكل خاص .ففي الواقع اليمكن الحكم على نظ ام سياس ي بش كل واقع ي
وتاريخي ،إال بعد مرور فترة طويلة وطويلة جدا من الزمن لقيامه ،وبالتالي على نظامه اإلقتصادي فالمصرفي.
نقول ھذا سيما وأن النظام االشتراكي -على سبيل المثال -في روسيا القيصرية والتي غدت آنذك على أث ر الث ورة،
اإلتحاد السوفياتي ،ھذا النظام الجديد الذي تمك ن م ن أن يش كل معس كر ،ويش ارك ف ي تقري ر مص ير س ير الت اريخ
للبشرية ،كقطب مشارك للقطب اآلخر الذي تتزعمه الواليات المتحدة األميركية ،ھذا النظام تفجر بعد ح والي 70
عام ا ،خاض عا بالت الي للق انون الجيوب وليتيكي ال ذي ق ال ب ه األمي رال بي ار س يلريه ف ي كتاب ه:الجيوبوليتيكا
والجيوستراتيجيا.10
ً
ً
بناء عليه من الصعب الحكم على مدى نجاح البنوك اإلسالمية بعد تجربة متقطعة تاريخي ا وجغرافي ا ،وذل ك عل ى
اعتبار أن ھذه البنوك غير موجودة في بعض البلدان اإلسالمية ،وقليلة في البعض اآلخ ر منھ ا ،وق د ظھ رت إل ى
الوجود منذ حوالي نصف قرن ليس إال .ھذا باإلضافة إلى العديد من الثغرات التي تمكن من الق ول إن ھ ذه البن وك
ليست إسالمية مئة بالمئة.
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ويمكننا عرض بعض الثغرات استناداً إلى اطالعنا في بعض أدبيات ھذه البنوك اإلسالمية.
أوال :رس م االس تخدام عوض ا ع ن الفائ دة ) وھ و نظي ر الفائ دة ( وف ي نف س المق ام لنس ية  %1مقاب ل االمص اريف
اإلدارية التي يتقاضاھا بنك ناصر االجتم اعي وخرجھ ا باس م مقاب ل مص اريف إداري ة أو اس تخدام أو غي ره ,فھ ي
بالنسبة لبعض الفقھاء ربا وخرجھا فقھاء آخرون وأخذوا بھا.
ثانيا :أليس في نظام التأمين على الودائع تحت الطلب ضمانا ً لسالمتھا من أية خسارة ,تعارضٌ مع مب دأ المش اركة
في الربح والخسارة الذي يقوم عليه البنك اإلسالمي ،وبالتالي يعتبر بمثابة فائدة تتنافى مع الشرع.
ثالثا :جواز أخ ذ أج رة عل ى خطاب ات الض مان ) فت وى المستش ار الش رعي للبن ك اإلس المي األردن ي /الش يخ عب د
الحميد السائح ،أخذت بھا بنوك دلة البركة ( ،تعارض مع الش رع ،س يما أن ھن اك بنوك ا إس المية التتقاض ى أج را
على الضمان ،ولكنھا تشترط غطاء جزئيا يتراوح بين  25و %30وذلك في صورة وديعة دون مقابل ،ولھ ا ح ق
التصرف بالعائد من استثمار ھذه الوديعة كيفما تراه مناسبا.
رابعا :أن البيع بالتقسيط أو ألجل يتعارض مع الشرع؛ حيث يتم البيع بسعر أعلى من السعر ال ذي تب اع ب ه الس لعة
نقدا.
خامسا :رأى بعض الفقھاء والقضاة ضرورة التفريق بين الفائدة والرب ا ،واعتب روا أن الق رآن ق د ح رم الرب ا ال ذي
كان س ائدا قب ل اإلس الم ،ول يس الفائ دة الناتج ة ع ن األنظم ة المالي ة الحديث ة ،وھ ؤإل ھ م البرغم اتيون أو أص حاب
النظرة المرنة ،الذين يعتبرون أن العمليات المبنية على الفائدة تعد قانونية ،ولكنھ ا تص بح محرم ة ش رعا إذا ش كل
المبلغ المضاف على القرض نظير المبلغ األصلي أو أكثر.
كما يرى ھؤالء البرغماتيون ضرورة استخدام الفائدة لتطوير االقتص اد ف ي ال بالد اإلس المية ،فھ ي ب رأيھم تس اعد
في خدمة ھذه البالد ،وذل ك م ن خ الل تش جيع اإلدخ ار وتجمي ع رؤوس األم وال ،لتموي ل االس تثمارات اإلنتاجي ة،
وبالعكس فإن إلغاءھا يعمل على تأخير التطور اإلقتصادي للبلدان اإلسالمية.
ويعتبر ھؤإل الفقھاء ھذه النقطة بمثابة ثغرة كبيرة في النظام المص رفي اإلس المي الق ائم عل ى إلغ اء الفائ دة .ونح ن
نرى ھنا أن اإلسالم ،على غرار ما فعلت اليھودية والمسيحية  -قبل بالرق مع الحض على المعاملة الحسنة وحتى
العتق .ويبدو لنا أن في ذلك تجلي عبقرية الرسول العربي الكريم محم د ب ن عب دﷲ –ص لى ﷲ علي ه وس لم ،-ك ون
النظام اإلقتصادي آنذاك ك ان يق وم عل ى ال رق .أم ا الي وم فالنظ ام اإلقتص ادي يق وم عل ى النظ ام المص رفي بفائدت ه
المعتدلة العادلة ) لنتذكر تأسيس بنك مصر أيام طلعت حرب وفت وى األزھرلفائ دة كان ت ح والي ( %7؛ واليمك ن
القيام ب أي نش اط إقتص ادي م ن دون ھ ذه الفائ دة .ويمكنن ا عل ى س بيل القي اس أو الم وازاة ب ين نظ ام ال رق والنظ ام
المصرفي القبول بالفائدة العادلة مع شجبناالكلي للربا لدى األفراد أو المؤسسات.
سادس ا :ي دين اإلس الم عموم ا ً بي ع البض ائع والس لع واألس ھم غي ر الموج ودة بح وزة الت اجر ،إال أن المص ارف
اإلسالمية لھا الحق بذلك لتأمين نشاطاتھا ،حيث تحصل على دفعات نقدي ة لتس ليم مس تقبل ّي وف ق عق د مج از ي نص
على كافة الشروط الموافقة للعقد ،من أسعار وكمي ات ونوعي ةً بض ائع ،ويك ون منص وص عل ى ذل ك ص راحة ف ي
العقد.
سابعا :في 1985/5/1م ،منعت البنوك اإلسالمية من قبول أية ودائع بالعملة المحلية على أساس الفائ دة ،ف ي ح ين
أن النظام المصرفي اإلسالمي الباكستاني الذي تم أسلمته في العام 1978م سمح باستمرار قبول الودائ ع ب العمالت
األجنبية على أساس الفائدة ،واستمرار دف ع الفوائ د عل ى الق روض األجنبي ة وف ي اإلط ار نفس ه فإن ه يس مح بش راء
أوراق تجارية ومستندات دفع بسعر أقل م ن قيمتھ ا )الحس م( ،وھ ذه أيض ا ثغ رة ف ي النظ ام المص رفي اإلس المي،
وذلك في حال األخذ بالشرع وبمبدأي الحالل والحرام.
ثامنا :ع ن عملي ة أس لمة النظ ام المص رفي الباكس تاني تقب ل ش ھادات المش اركة الؤقت ة وش ھادات المض اربة الت ي
تصدرھا الشركات ,ضمن إطار تحدده الحكومة ,وشروط تبين تاريخ االستحقاق ،ونسبة الربح و الخسارة وطريقة
سداد مقبولة.
ھذه ھي بعض الثغرات التي استخرجناھا خالل بحثنا الدؤوب ف ي العدي د م ن المراج ع والتق ارير المتعلق ة ب البنوك
اإلس المية .ھ ذا م ع العل م ب أن ھ ذه الثغ رات ق د ال توج د ف ي كاف ة البل دان اإلس المية الت ي تتب ع النظ ام الص رفي
اإلسالمي ،فھي تختلف بين بلد وآخر ،وخالل فترة زمنية وأخرى ،وحيث إن ھذه البنوك التزال في مرحلة مبك رة
من مراحل العمل المصرفي اإلسالمي.
ھذا والبد من اإلشارة أيضا ً إلى عدم وجود نموذج موحد للبنوك اإلس المية ،وھ ذا يع ود ف ي واق ع الح ال للظ روف
الموضوعية ،االقتصادية ،االجتماعي ة والديني ة ،وك ذلك لم دى تأثيرھ ا ف ي حي اة المجتم ع وال بالد ،وبالت الي الدول ة
فالحكومة .وھذا ما يفسر الثغرات المتواجدة في البنوك اإلسالمية كك ل حس ب رأين ا ،وحي ث ق د تتواج د ف ي بل د م ا
والتتواج د ف ي آخ ر؛ وذل ك يع ود إل ى م دى درج ة التط ور االقتص ادي والسياس ي واالجتم اعي وال ديني )س لبا أو
إيجابا(.
ومع ذلك فھناك بعض اإليجابيات البارزة ولو على المستوى النظري البد م ن تس جيلھا ،وق د تجل ت بش كل واض ح
في تجربة ميت غمر والقائمة على القطاع التعاوني واھتمامه في تنمية المجتمع ال ديني .ھ ذا باإلض افة إل ى تجرب ة
إيران األوضح في محاولة أسلمة االقتص اد والت ي تق وم عل ى ثالث ة قطاع ات :الحك ومي والتع اوني والخ اص ,ھ ذا
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باإلضافة إلى كون البن وك اإلس المية ھ ي عام ة وخاص ة ومختلط ة ) ودولي ة ( .فك ل ذل ك ي ؤدي عل ى األق ل عل ى
المستوى النظري إلى االستقرار االجتماعي من جراء حفظ المصلحتين العامة واخاصة.
ھذا مع اإلشارة إلى أن ما عرفناه بالنسبة إليران قد ينف تح عل ى ش ىء كبي ر م ن العدال ة اإلجتماعي ة )إذا م ا حص ل
على أرض الواقع( ,التي عرفھا اإلسالم قبل ان تعرفھا اإلشراكية.
بناء عليه فإذا كانت العدال ة االجتماعي ة م ن االش تراكية فاإلس الم ك ان أس بق منھ ا بمض مونه عدال ة إجتماعي ة ول و
على المستوى النظ ري .فھن اك العدي د م ن اآلي ات القرآني ة الكريم ة واألحادي ث النبوي ة الش ريفة تش كل م ا يتخط ى
العدالة االجتماعية مناقبية أخالقية م ا وج دت وال تعرفھ ا اش تراكية الي وم والت ي فش لت النتف اء الديمقراطي ة بش كل
رئيسي فيھا ولألخطاء المتعمدة أحيانا في التخطيط االقتصادي والعضوية أحيانا من جراء عدم وجود الديمقراطي ة
وانتفاء الحافز المادي لدى الناس وللتطرف في عدم حفظ الخاص من العام وبشكل فظ واستبدادي.
نخلص أخيرا إلى الق ول :إن وج ود نظ ام عم ل مص رفي إس المي متكام ل يتطل ب أن تك ون ھن اك تغطي ة لمختل ف
احتياجات المجتمع ،بحي ث تلت زم البن وك اإلس المية العامل ة ف ي ظ ل النظ ام المص رفي الش امل ب أن يك ون نش اطھا
موجھا لتنمية التعاون مع دول العالم اإلسالمي والبنوك اإلسالمية العاملة فيھا .فبالنس ية لل واردات يج ب أن تعط ى
األفض لية ف ي التموي ل والتس عير والمش اركة وال ربح لك ل م ا ھ و من تج ف ي بل د إس المي ،وك ذلك األم ر بالنس بة
للصادرات .كما من الضروري أن تحظى المشاريع المشتركة والمتكامل ة م ع بل دان إس المية أخ رى باألولوي ة ف ي
التمويل والتنفيذ.
* * *
 - 1الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة ،البنوك اإلسالمية ،دار الشروق ،جدة 1977م ،ص 55.
 - 2مجل ة البن وك اإلس المية ،الع دد  ،5آذار 1979م ،نق ال ع ن التقري ر الخ اص بالحلق ة العلمي ة لخب راء
التنظيم في البنوك.
 - 3ال دكتور أحم د النج ار ،ع ن البن وك اإلس المية :م اذا ق الوا؟ االتح اد ال دولي للبن وك اإلس المية ،ألق اھرة
1982م ،ص 10.-9
 - 4ال دكتور محس ن الخض يري ،البن وك اإلس المية ،دار إيت راك للنش ر والتوزي ع ،الطبع ة الثاني ة ،الق اھرة
1416ھـ1995-م ،ص 13.
 - 5الدكتور محسن الخضيري ،البنوك اإلسالمية ،المرجع السابق ) ،(4ص28.-19
 - 6إسماعيل حسن محمود ،مستشار االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،المصارف اإلسالمية ،الصادرة عن
اتح اد المص ارف العربي ة ف ي البح رين ب ين  26و1987/9/28م ،وذل ك تح ت عن وان  :مس تقبل المص ارف
العربية والمستجدات.
 - 7الدكتور محسن الخضيري ،المرجع السابق ) ،(4ص .342
 - 8الدكتور محمد األنصاري ،إس ماعيل حس ن ،س مير مص طفى مت ولي ،كت اب األھ رام اإلقتص ادي تح ت
عنوان :البنوك اإلسالمية ،العدد الثامن ،الصدر في تشرين أول 1988م ،ص  3من المقدمة.
 - 9ال دكتور محم د األنص اري ،إس ماعيل حس ن ،س مير مص طفى مت ولي ،أألھ رام اإلقتص ادي ،ح ول
الصعوبات التي تواجه البنوك اإلسالمية ،-المرجع السابق ) ،(8ص  .106وما بعدھا.
 -10األميرال بيار سيلرية ،الجيوبوليتيكا والجيوستراتيجيا ،تعريب الدكتور ع اطف علب ي )ع ن الفرنس ية(،
مركز الدراسات اإلسترتجية والبحوث والتوثيق ،بيروت 1993م.
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الكمالية وتسييس اإلسالم


بوبي س.سيّد

تتباب اإلس الم :ال تب دو مؤسس ةُ الخالف ة مھم ةً ف ي الت اريخ
 -1مؤسس ة الخالف ة :اس
ُ
ات كثي رةٌ
اإلسالمي؛ باستثناء الحقبة األولى )945-632م( .وھذا ما دفع ت إلي ه دراس ٌ
ٌ
يالت ش تّى ،جعل ت م ن الت اريخ اإلس المي ،وم ن التجرب ة اإلس المية متع ددةً
وتحل
و ُمشكلةً ،وال تظھر فيھا الخالفة كأولوية في غالب األحيانّ .
لكن ھناك حقيق ةً ال يمك ن
إنكارُھ ا ،رغ م ت والي العص ور الت ي م ا كان ت فيھ ا المؤسس ةُ مھم ةً عل ى اإلط الق؛
والحقيق ةُ الت ي نقص ُدھا ھ ي أن ه ب ين م وت النب ي محم د –ص لى ﷲ علي ه وس لم -ع ام
632م وحت ى  3آذار )م ارس( ع ام 1924م ،ك ان منص بُ الخالف ة مش غوالً دائم ا ً.
ضيا ُ
ع المعنى السياسي للمنصب بع د الق رن الراب ع أو الخ امس للھج رة ،م ا أ ّدى إل ى
فَ َ
ُ
يكون علينا لتج ا ُوز س ؤال األھمي ة أو الج دال حول ه أن
االستغناء عنھا كمؤسﱠسة .ولذا
ن تفحص بني ة الس لطة ف ي الت اريخ اإلس المي ،والتجرب ة اإلس المية .ومس ألة الس لطة
بسيطة في اإلسالم بمعن ًى من المعاني ،فقد كانت كلھا موظﱠفة في النب ي محم د –ص لى
ﷲ عليه وسلم .ص حيح ّ
أن الرس الة اإلس المية قائم ةٌ عل ى ال وحي اإللھ ي والنب ّي ل يس
أكثر من مبلﱢغّ ،
ي بتبليغه يكش ف ع ن ماھي ة اإلس الم .فص ورةُ النب ي ھ ي الت ي
لكن النب ﱠ
وحﱠدت اإلسالم ومثﱠلَ ْتهُ .ما ھي العالقةُ بين معلن الخطاب أو الداعي إليه ومؤسﱢس ه م ن
جھ ة ،والخط اب ال ذي يؤ ﱢس ُس هُ ذاك الش خصُ م ن جھ ٍة ثاني ة؟ إنن ي أعتب ر مؤ ﱢس س
الخطاب جھةً شارعةً ،فھ ي الت ي تح ّدد ح دود المجتم ع السياس ي وبالت الي ھويت ه .أم ا
العم ُل ال ذي تُنتج هُ أو تعبّ ر عن ه فھ و الش ريعة .فالش ارع يمثّ ل الش ريعة ويتﱠمثلُھ ا ف ي
الوقت نفسه .ويُسھ ُل ضبطُ الجھد بين الشارع والشريعة في حيات ه ،لك ن عن دما يُت وفﱠى
السياسي حاداً.
يصب ُح السؤا ُل
ﱡ
 ترجمةٌ مل ّخصة للفصل الثالث من كتابBoby S. Sayyid: Eurocentrism and the Emergence of Islamism – London – New york :
 ،2007ص .226-207
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لق د ب دأت الخالف ةُ بوص فھا مص دراً للس لطة والش رعية السياس يتين عن دما م ات النب ي –
صلى ﷲ عليه وسلم -في العام 632م .وھك ذا ك ان م ُ
وت الش ارع والدةً للش ريعة ,أي ّ
إن
إن لھ ا أھمي ةً تطبيقي ةً
موت النب ّي ھو الذي أسﱠس اإلسالم .وليست تلك فك رة مج رﱠدة ،ب ل ّ
َ
أيضا ً :يبدأُ جم ُع القرآن وترتيبُهُ مع موت النب ي ،ث م يب دأُ بع د ذل ك جم ُع الح ديث النب وي،
وتش ﱡكل ال ُسنّة )تقاليد النبي( .مادام الشارع قد غاب ّ
ي مھ ﱠد ٌد بالتف ﱡك ك،
فإن المجتمع السياس ﱠ
ولذلك تتحول الشريعةُ إلى مؤسسة للحفاظ على األمة والدولة .فالحاجةُ إلى الشريعة إذن
تبدأُ مع غياب الشارع .لقد نق ل م ُ
وت النب ي المب دأ المو ﱢح د لألم ة م ن النب ي إل ى رس الته،
فحض رت الش ريعة مك ان الش ارع الغائ ب .والحاج ة إل ى الش ريعة تس تدعي الحاج ة إل ى
ومؤولين ،ﱠ
ألن الشريعةَ ال تتكلم .وھكذا تظھ ر وظيفت ان يقتض يھما وج ود األم ة
مفسﱢرين
ﱢ
ووجود دولتھا :وظيفة القيادة ،ووظيفة شرح الشريعة أو االجتھاد فيھا .وفي ھ ذا الس ياق
الجديد ّ
فإن اإلسالم يص بح داالً رئيس ا ً .وھ ذا ال يك ون إالّ بم وت النب ي .ويظھ ر ذل ك ف ي
الش ائعة الت ي نش رھا المكي ون ي و َم وقع ة أُ ُح د ،فق د أش اعوا ّ
ي ق د قُت ل ،فم ا توقﱠ ف
أن النب ﱠ
المسلمون عن القتال ،وقالوا إنھم ال يق اتلون م ن أج ل النب ي ب ل م ن أج ل اإلس الم أو ف ي
سبيل ﷲ! فالمشكلة ھي إذن ّ
أن اإلسالم صار الدا ﱠل الرئيس ،والبد أن يجري العمل عل ى
تحديد ھوية المجتمع وأھدافه العليا .وال ذي يقوم ون ب ذلك :الخليف ة والعلم اء ،م ن طري ق
تكريس سلطة الخالفة.
وي رى أَي را البي دوسّ 1
أن الخلف اء ورث وا س لطة النب ي التنفيذي ة ،وھ ي س لطةٌ متماس كةٌ،
فحلﱡ وا ب ذلك م ﱠح ل النب ي .وھ ذا غي ر ممك ٍن ،إالّ إذا ك انوا ھ م أنفس ھم أنبي اء ،ول و ا ﱠدع وا
ألنفسھم السلطةَ نفسھا لغامروا أو خاطروا باألُفق االستطرادي الذي أسﱠسه النب ي .وھك ذا
ال يستطيع الخليفة أن يشرّع ،لكنه يستطيع أن يؤ ّدي دو َر القاضي وال َح َكم ،ح ين يَ ْع ِرضُ
السؤال :من األكفأ للتكلم مح ﱠل الشارع؟ ومن يس تطيع تفس ير الش ريعة؟ وم ن يس تطيع أن
يكون َخلَفا ً في األمرين؟ وقد انقسم المسلمون حول ھذه األسئلة ،وتبلورت فِ َر ٌ
ق فيما بع د.
َ
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ف النب ي ،بينم ا رأى الش يعة ّ
فقال أھ ل الس نة ّ
إن األم ة أو المجتم ع كلﱠ ه ھ و ال ذي يخلُ ُ
أن
معصوم من سُاللة النبي ھو الذي يستطيع أن يخلُفَهُ فقط.
فرداً معصوما ً أو شبه
ٍ
وبعد ھذه البداي ة غي ر المثالي ة ،والت ي اس تمر التن ا ُح ُر حولھ ا قرون ا ً ف ي النقاش ات أو ف ي
الواقع السياسي والسلطوي ،تض اءل بالت دريج نف وذ الخالف ة أو س لطتھا ،وص ار الخلف اء
مجرد صورة ،بينما سيطر مكانھم غلمانُھُم األتراك .وفي الع ام 929م أعل ن عب دالرحمن
الثالث سليل بن ي أمي ة المش ارقة وم ن قُرطب ة ،نف َس ه خليف ةً متلقّب ا ً بلق ب الناص ر ,وب ذلك
صار ھناك خليفت ان ف ي ع الَم اإلس الم .وبع د قت ل ھوالك و للخليف ة العباس ي ع ام 1258م
ببغ داد ،أق ام الممالي ك ع ام 1261م عباس يا ً آخ ر خليف ةً ص وريا ً بالق اھرة .وف ي الع ام
1517م استولى العثمانيون على مصر ،وأخذوا الخالفة أيضاً ،لكنھم ما أظھروا اھتمام ا ً
بالتلقﱡب بھا إالّ في القرن الثامن عشر الميالدي.
إن االس تنتاج بع د ھ ذا االس تعراض الم وجزّ ،
وب ذلك ف ّ
أن الخالف ة م ا كان ت مھم ةً ألنھ ا
سلطةٌ سياسيةٌ تقود الجيوش ،وتف رض الض رائب .ب ل ھ ي مھم ةٌ لقيامھ ا عل ى الش ريعة،
وأنھ ا ال رابط المس تم ّر م ع الش ارع المؤ ﱢس س .فھ ي النقط ة الت ي تش كلت حولھ ا الھوي ة
اإلسالمية العالمية ،والوحدة الثقافية والديني ة اإلس المية .وعن دما كان ت الخالف ة موج ودةً
كانت عماد البنية السياسية اإلسالمية ،فكان اإلسالم يوص فه داالًّ رئيس ا ً ملتص قا ً بالدول ة.
وھكذا ّ
فإن مؤسسة الخالفة وفّرت لإلسالم ثباتا ً واستقراراً نِسْبيﱠيْن.
 -2اإللغ اء وردّة الفع ل ،اإلس ال ُم المنفل ت :ف ي  3آذار ع ام 1924م وبن ا ًء عل ى إص رار
مص طفى كم ال ،ألغ ى المجل س ال وطني الكبي ر الخالف ة .وق د كان ت المس ألة تس تحق
التأجيل بسبب تعقيدھاّ .
لكن مصطفى كمال كان مس تعجالً ،وم ا اس تغرق التمھي د غي ر
سن ٍة واحد ٍة بالكاد .كانت األولويةُ لدي ه طبع ا ً القض ا َء عل ى الس لطنة ،الت ي أراد تش كيل
كبديل عنھا .وقد فعل ذلك بعد االنتصار على اليونانيين عام 1922م؛ إذ ح ﱠولھا
سلطته
ٍ
أوالً إلى ملكي ٍة دستوري ٍة ثم ْألغاھا بتاتاً ،واتّجه للقضاء عل ى الخالف ة .وق د ك ان يخش ى
م ن ردود الفع ل الداخلي ة قب ل الخارجي ة واإلس الميةّ .
ألن معظ م الع املين مع ه م ن
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مدنيين وعسكريين نشأوا في ظ ّل تلك السلطة وك انوا معت ادين عليھ ا باعتبارھ ا ج ز ًءا
من دينھم وھويّتھم .يقول  :2Deringilيمكن اعتبار الفترة م ن إع الن الجمھوري ة ف ي
 23نيسان 1923م وإلى إلغ اء الخالف ة ف ي  3آذار 1924م فت رة تحض ير انش غل فيھ ا
كم ال بإع داد ال رأي الع ام داخ ل المجل س ال وطني وخارج ه مع ا ً .وأص بحت مس ألة
ال ومناوئي ه – إذ اس تخدم ك ﱞل
الخالفة مسألةً رمزيةً في الصراع على الس لطة ب ين كم ٍ
م ن الط رفين حجج ا ً ديني ة! ش ﱠوه كم ال سُ ◌َ مع ة الخليف ة بالت ذكير بعمل ه ض د الس لطة
الوطني ة ،واس تخدام الط ائرات اليوناني ة لتوزي ع المنش ورات باعتب ار مص طفى كم ال
متمرداً .وف ي فت رة الفص ل ب ين الس لطنة والخالف ة دارت مماحك ٌ
ات طويل ةٌ ب ين كم ال
وعبدالمجيد بشأن شروط المنصب ولباسه وص الحياته .وق د ترك زت ُح َج ج مص طفى
كم ال ض د الخالف ة ف ي ثالث ة أم ور :أن ه أوالً :ال عالق ةَ لإلس الم بالخالف ة ،ووج ود
اإلسالم ال يقتضي وجود خليف ٍة له .وثانيا ًّ :
أن الخالفة المرتبط ة بالس لطة تعن ي وج ود
دولة متعددة اإلثنيات والقومي ات .وف ي ال زمن الح ديث ال وج و َد إالّ لألمة/الدول ة ذات
القومية الواح دة .وق د تحم ل األت راك عب ر الت اريخ مس ؤوليات وأعب اء ك ل المس لمين،
وخسروا وما كسبوا شيئاً ،فحتى العرب وقفوا في الح رب ض ﱠدھم .وثالث ا ًّ :
إن منص ب
الخالفة وما يحيط به م ن تقالي د وأع راف مص طَنَعة م ن الفك رة إل ى اللب اس؛ ك لﱡ ذل ك
يعن ي التخلﱡ ف ومع اداة العل م والحض ارة .لك ْن لم اذا تُع ادي الخالف ةُ العل م ،وال تلي ق
بالعصر الحديث؟ ألنھا ذات تقاليد غير أوروبية وغير غربية في نظر مصطفى كم ال
و ُمشايعيه .إنھم يريدون أن يكونوا أوروبيين تماما ً في مسألة الدولة/األمة ،وفي مس ألة
المجتمع المدني الالديني إالّ بالمعنى األخالقي العام الذي له صلةٌ بمس ألة الھوي ة .وق د
ُعرضت على أت اتورك م ن ال داخل والخ ارج ع دة ع روض رفض ھا جميع ا ً :فك رة أن
يكون ھ و نف ُس ه الخليف ة،
يكون الخليفةُ صوريا ً وال سلطةً له وإنما ھو رمز ،وفكرة أن
َ
وفكرة أن يواف ق عل ى تعي ين خليف ة عرب ي ش ريف يك ون مرك ُزهُ بتركي ا أو خارجھ ا.
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ورفض الرجل ھذه األفكار كلﱠھا كما رفض الدولة الطورانية أو اإلسالمية ،وأقام دولةً
قوميةً تركية.
وكما يمكن أن نتوقﱠع فقد كانت ردة الفعل عنيفةً وفي سائر أنحاء العالم اإلسالمي ،ول يس
بين العوا ّم األتراك فقط .فقد أنھى إلغاء الخالفة احتمال تأسيس حيّز إسالمي غير ق ومي.
وكانت تلك إشارة إضافية إلى التفك ك النھ ائي لإلس الم .وم ا بق ي حاض راً إالّ ف ي مس ائل
األحوال الشخصية ،والھوية العامة الدينية واألخالقية الغامضة .فقد اعتب ر الكم اليون ّ
أن
اإلسالم ال يتالء ُم مع الحداثة ،بخالف المح اوالت الت ي قام ت ف ي أنح اء ش تى م ن الع الم
ت متفاوت ة .وك ان م ن ب ين ردود الفع ل محاول ة إع ادة تأس يس
اإلس المي وحقّق ت نجاح ا ٍ
الخالفة التي أبدى رغبةً فيھا فؤاد ملك مصر .كما ﱠ
أن الھاش ميين ح اولوا إع ادة الخالف ة،
لكنھم ما وج دوا لھ ا أرض ا ً .واعت رض التونس يون بوض وح عل ى إلغ اء الخالف ة .وك ذلك
فع ل المس لمون الھن ود ال ذين ك انوا ق د ش كلوا «حرك ة إحي اء الخالف ة» ع ام 1919م،
ودعموا تركيا في الحرب ،وضغطوا على بريطاني ا م ن أج ل سياس ات أكث ر توا ُزن ا ً بع د
الحرب ،ألنھم كانوا يخ َشون على الخالفة وعلى اإلسالم إذا خسرت تركي ا الح رب .وق د
اجتمع على ذلك السنة والشيعة بالھند البريطانية ،ألنھم رأوا في ذلك شأنا ً متعلق ا ً بالھوي ة
اإلس المية .وف ي الق اھرة نظم ت مجموع ة م ن العلم اء م ؤتمراً ف ي أي ار )م ايو( 1926م
طال ب خالل ه الم ؤتمرون باس تعادة الخالف ة .وأدل ى رش يد رض ا باجتھ ا ٍد بش أن مص ائر
الخالفة وأھميتھا بالنسبة لإلسالم .وس لﱠم محم د إقب ال بس قوط الخالف ة رغ م أس فه وأس اه،
وق ال بتحوي ل الع الَم اإلس المي إل ى « ُعص بة أُم م» أو رابط ة يتع اون أعض اؤھا بق در
س م ا ك ان مفي داً للمس لمين .ومض ى عل ي
اإلمك ان ب دالً م ن النُ واح عل ى واق ٍع ب ائ ٍ
أن الخالف ة م ا تأسس ْ
عب دالرازق بعي داً عن دما رأى ّ
ت من ذ البداي ة عل ى ال دين ،وال ك ان
اإلس ال ُم يقتض يھا .فل دى التح ديثيين كان ت خصخص ة اإلس الم أو إبع اده ع ن الدول ة ھ ي
الوسيلة ال ُم ْثلى للنھوض به وتجديده.
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عندما ْألغى الكماليون الخالفة ،قطعوا العالقة المترسّبة بين اإلسالم وسلطة الدولة ،وھي
العالقة التي تجاوز عمرھا األلف عام .وقد أدى قرارھم من حيث لم يحتس بوا إل ى إع ادة
ب سياس ٍي
تنش يط اإلس الم .فال دا ّل الس لطوي ف ي ال دين اإلس المي م ا ع اد مرتبط ا ً بترتي ٍ
تاريخي ،وصار ادعاؤه أو ادعاء تفَسيره وتوظيفه أسھل بكثير.
 -3تحديث اإلسالم :أسلوب أتاتورك ) :(1945-1923أ ّدى فصل اإلسالم عن الدولة إل ى
ظھور الحاجة لخطاب سلطوي ب ديل ال يك ُ
ون اإلس الم ج ز ًءا من ه .فف ي خط اب القَ َس م
الرئاسي قال أتاتورك« :بل د جدي د ،ومجتم ع جدي د ،ودول ة جدي دة  ...تتمت ع ب االحترام
في الداخل والخ ارج» .أعط ى مص طفى كم ال االنطب اع ف ي بع ض خطابات ه المعتدل ة
ب ين  1923و 1924م أن ه إنم ا يري د الفص ل لص الح اإلس الم حتّ ى ال تُسيّس ه الدول ة
وتُس يء اس تعماله لص الحھا .لك ّن ذل ك ل م يك ن ص حيحا ً بوج ٍه ك ٍ
اف .ب ل ال ذي أرادهُ
مصطفى كمال مطاردة اإلسالم بحيث ال يش ْكل أ ّ
ي منافسة حت ى ف ي المج ال الخ اصّ ،
العتقاده أنه يش ّكل عقبةً أمام التقدم الفردي والمجتمعي .ويبدو ھذا اإلصرار من خالل
قوانين المجلس الوطني وقرارات الحكومة .ففي يوم إلغاء الخالفة ص در ق انون يض ع
سائر المؤسسات التعليمية تحت إشراف الحكومة .وفي نيسان )أبريل( 1924م أُلغي ت
المحاكم الدينية .وف ي الع ام 1925م ص در ق انون القبع ة ال ذي يح رّم لُ بس الطرب وش،
نفس ه حُلّ ت الط رق الص وفية .وف ي الع ام 1926م
ويح ّد من ليس الحج اب .وف ي الع ام ِ
طُبّق القانون السويسري بحذافيره .وفي العام 1928م سُحب اعتراف الدولة باإلسالم،
دين الدولة ،وأُقرّت األبجدية الالتينية .وقد قال الكم اليون
فما عاد اإلسالم في الدستور َ
إنھ م يري دون تأس يس تركي ا الجدي دة عل ى اس تراتيجيات أرب ع  :العلماني ة والقومي ة
والتح ديث والتغري ب .والعنوان ان األوالن ج رى التعبي ر عنھم ا ف ي «إس ھام الس تة
للكمالية» )وھي :الجمھورية والقومية والشعبية واشتراكية الدولة والعلمنة والثورية(،
أما العنوانان األخيران فيترددان أقلّْ في الخطاب الكمالي.
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وق د عن ت العلمن ة )الالييكي ة بتعبي ر الكم اليين( فف ي نظ رھم ل يس فص ل الدول ة ع ن
مؤسس ات اإلس الم فح ْس ب ،ب ل ك ذلك تحري ر العق ل الف ردي م ن المف اھيم والممارس ات
اإلس المية التقليدي ة .وق د ت ابعوا ذل ك بإص رار ف ي المج ال التش ريعي عن دما حرﱠم وا أن
يك ون ف ي الح ّي الواح د أكث ر م ن مس ج ٍد واح د ،فل م يُ بْن مس ج ٌد جدي ٌد بتركي ا حت ى
الخمس ينات .وكثي راً م ا وص ف مص طفى كم ال اإلس الم بأن ه رم ز الظالمي ة ،والجث ة
المطھﱠرة التي تس ّمم حياتنا ،وعد ّد الحضارة والعلم!
أم ا القومي ة فنظ ر إليھ ا الكم اليون باعتبارھ ا ال نمط الش رعي والعلم ي الوحي د للمجتم ع
السياس ي؛ وذل ك عل ى ال نمط الوس تفالي .فق د أ ْنھ ت معاھ دة وس تفاليا ع ام 1648م ح رب
الثالثين سنة ،وكرّست مبدأ الوالء ال ديني للدول ة م ن خ الل الح ّك ام .وظھ رت فيھ ا ألول
مر ٍة فكرة الربط بين الشعب واألرض والدولة .وھك ذا فق د كان ت القومي ة وس يلةً لتج ا ُوز
التعددي ة القومي ة للدول ة العثماني ة ،وإنش اء مجتم ع أكث ر تجانُس ا ً .ك ان النم وذج العثم اني
ُمناقضا ً للنموذج الوستفالي للدولة/األمة – وفي حين ا ُعتبرت تعددية العثمانيين محم ودةً،
رآھا الكماليون دليالً على التفكك ،وأرادوا القضا َء عليھا بتاتا ً فاستعصى عليھم اس تيعاب
األكراد في النموذج الوستغالي ھذا .لقد جرى اختراع «التركي» ليح ﱠل مح ﱠل «المس لم»؛
ألن التابعية اإلسالمية تُ
ّ
ُ
خالف «منط ق األم ة» .وق د انعق د م ؤتمران للت اريخ الترك ي ف ي
العامين  1932و1937م إلحالل التركية مح ّل العثمانية ،واعتبار الھجرة إلى األناض ول
فع الً عبقري ا ً أنش أ دول ةً قومي ةً ،وط ﱠور الحض ارات الت ي كان ت موج ودةً واس توعبھا
ودمجھا.
أما الركن الثالث وھو التحديث ،فق د ج رى التأكي د في ه عل ى أن ه قطيع ةٌ م ع اإلص الحات
العثمانية وليس استمراراً لھا .فاإلصالح العثماني أراد تقوي ة المجتم ع والدول ة ف ي وج ه
أوروبا بإجراءات في الجيش واإلدارة؛ مع التأكيد عل ى الخصوص ية والھوي ة اإلس المية
للدولة والمجتمع .أ ّما التحديث الكمالي فال ُمرا ُد به التغريب بالتحديد ،وليس تقلي د الغ رب،
ب ل استنس اخه .فالھوي ة اإلس المية تعن ي التخل ف والالعص رية .والغ رب يعن ي التق دم
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التكنول وجي واإلنس اني .ول ذلك ك ان الب د م ن نَ ْس خ الغ رب بح ذافيره ليح ﱠل مح ﱠل الھوي ة
التقليدية للمجتمع والدولة.
 -4تأثير الكمالية :كان لبرنامج مصطفى كمال ت أثير كبي ر عل ى المس لمين خ ارج تركي ا.
فقد حاكى رضا خان ) (1941-1925بإيران الكمالية محاك اةً ش به تام ة .وق ال س اطع
الحصري ّ
إن إصالحات كمال أتاحھا التقدم التاريخي! وأبدت أكثر األنظمة اإلس المية
بعد ذھاب االستعمار في تكويناتھا معالم عديدة من الكمالية .ولذلك يمك ن الح ديث ع ن
الكمالية في العالم اإلسالمي بع د الح رب العالمي ة الثاني ة ،وإن ل م يك ن التش ابُهُ ظ اھراً
للعيان .ذلك ّ
أن تلك األنظمة ال تعتب ُر اإلسالم داالﱠ رئيسيا ً في قي ام الدول ة والنظ ام ،وال
تعت رف ل ه ب أ ّ
دور ف ي الش أن الع ا ّم .وب الطبع م ا كان ت لتل ك األنظم ة إس تراتيجية
ي ٍ
واحدة ،بل اتخذت م ْنحيَي ِْن رئيسيﱠين :منحى استبعاد اإلسالم ،أو منحى االس تيالء علي ه
وتحويل معانيه .المنحى األول كان إس تراتيجية األُس رة البھلوي ة ب إيران .فاإلس الم ف ي
نظ ر رض ا ش اه وابن ه عقي دة اس تعمارية غريب ة ،وق د ك ان بمثاب ة انقط اع أو تحري ف
للھوي ة الحقيقي ة اآلري ة العريق ة إلي ران .وق د فش لت إي ران ف ي تحقي ق التق دم بس بب
استيالء العرب الساميين عليھا وتقييدھا باإلسالم .واستندت ھذه اآلراء إلى حب رض ا
شاه وابن ه للخطاب ات ال ِعرْ قي ة ،وكراھي ة بع ض الفئ ات للع رب .وف ي األع وام -1971
1977م ع اد محم د رض ا ش اه إل ى ت اريخ إي ران الق ديم .وق د ع ادت أنظم ةٌ عربي ةٌ
وإسالميةٌ أُخرى إلى التاريخ الس ابق لإلس الم مث ل مص ر والع راقْ ،
وإن ل يس ب العنف
اإليراني الشاھنشاھي.
أما المنحى الثاني ،منحى االستيالء والتحويل فيس ّميه المؤلف :إستراتيجية شبه الخالف ة؛
مثل أن ينسب الحاكم نفسه إلى النبي محم د –ص لى ﷲ علي ه وس لم -أو أن يتس مى ب أمير
الم ؤمنين أو أن ي ّدعي اتّب اع الش ورى ب دالً م ن الديموقراطي ة .وال تنحص ر مح اوالت
استبعاد اإلسالم بھذين النمطين ،ولكنھما األبرز .وفي مفارق ٍة تاريخي ٍة ف ّ
إن الكم اليين م ا
اس تطاعوا ن زع الص فة السياس ية ع ن اإلس الم ،ب ل م ن خ الل إزال تھم إي اه م ن مرك ز
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تشكيالتھم للنظام السياسي سيّسوه ،أي طردوه م ن المج ال السياس ي الظ اھر فانتش ر ف ي
الثقافة العام ة وص ار مت وافراً وق ابالً للع ودة .يق ول ش ريف م اردين :لق د أص بح اإلس الم
أق وى ف ي تركي ا ّ
ألن التعبئ ة االجتماعي ة ل م تقلّ ص ع دم اآلم ان عن د َم ْن أُخرج وا م ن
مكانتھم التقليدية ،بل على العكس فاقم ْتهُ.3
 -5التوافر والسيطرة :يشرح  4Laclauبروز النزعة اإلسالمية على النحو التالي :تب رز
اإلس الموية كتح ٍد للكمالي ة ّ
ألن النظ ام االجتم اعي ف ي المجتمع ات الت ي اس تُبعد فيھ ا
اإلسالم يصبح فوضويا ً إلى درج ٍة يصبح فيھا اإلسالم نقطة االس تقرار الوحي دة :ل ذلك
تصبح الخطابات القائمة حول اإلسالم ھي الوحيدة التي تع ُد باالنتظام .ويقترح الك الو
صدقيته أو على المصداقية التي يتمتع بھ ا ل دى
مؤ ِھالً آخر :يعتمد قبول الخطاب على ِ
الجمھور .وھ ذا مش ك ٌل لس ببين :أن ه يش به التعل يالت بالثقاف ة السياس ية وبالتقلي د عن دما
إن ذل ك يعن ي ّ
ُف الحج ة ،ث م ّ
تض ع ُ
أن الخط اب الس لطوي ج اھز ويحت اج فق ط لكش ف
يكون مالئم ا ً .ث م
النقاب عنه .والواقع أن التوافر ال يكفي ،بل البد من الحاجة إليه وأن
َ
ھناك السؤال :لماذا يح ل اإلس الم مح ّل األنظم ة الكمالي ة ول يس خطاب ات أخ رى مث ل
الديمقراطية االجتماعية أو اللييرالية؟!
ُ
أن اإلسالم ُعبّر عنه بدايةً بوصفه داالًّ رئيسياًّ ،
اقترحت ّ
وأن اإلسالموية ھي محاول ة
لقد
نظام سياسي .وقد ج اء إلغ اء الخالف ة ليف ّ
ك ثب ات
إعادة التعبير عن ھذا الدا ّل الرئيس في
ٍ
العالقة المترسبة بين اإلسالم والدولة ،وكان ت نتيج ةُ ذل ك إع ادة تنش يط اإلس الم بوص فه
خطابا ً سياسيا ً.
 - 1في مقالته :الدولة والدين في المجتمعات اإلسالمية ،بمجلة  ،Past and Presentعدد مايو1996 ،م .وھو ما يذھب إليه ك ﱞل من باتريشيا كرون ومارتن
ھانيدز في  God's Caliph, 1986وھو غير صحيح.
Deringil, S. The Origins of Turkish nationalism in Ottoman history; in: European History Quarterly, April 1993 - 2
Mardin, Serif (1993): Turkey, Islam and westernization; in C. Caldecola (ed): Religion and Societies> Berlin: - 3
mouton.
Laclau, Ernesto: New Reflections on the Revolution of Our Time. London 1990 - 4
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اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة
)أوﻝ ﺗﺻور ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ(

د .ﺳﻣﻳر أﺳﻌد اﻟﺷﺎﻋر
إن ﺗﻧﻣــﻳط اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻳﺳــﻬﻝ ﻣﻛﻧﻧﺗﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻳزﻳــد ﻣــن ﻣﻧﻔﻌﺗﻬــﺎ ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺣــﻳط.
ﻛﻳــف ﻻ وﻧﺣــن ﻧﺷــﻬد ﻋوﻟﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد واﻷﻋﻣــﺎﻝ واﻟﺷــرﻛﺎت ،ﻓﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻧﺳــﺟم أو ﻳﺗﺳــق واﻷطــر
اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻣ ـن اﻟﺗﻧﻣــﻳط إﻟــﻰ اﻟﺗوﺣﻳــد إﻟــﻰ اﻟﺗرﻣﻳــز ،ﻓﺎﻟﻣﻛﻧﻧــﻪ ،ﻳﺻــﺑﺢ ﻣﺗﻘﺎدﻣ ـﺎً .وﺣﺗــﻰ ﻧﺑﻘــﻰ
ﻣﺗﻘــدﻣﻳن وﻻ ﻳطﺎﻟﻧــﺎ اﻟﺗﻘــﺎدم ،ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻧﺧــرج ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺑﺎﻟﺻــورة اﻟﺗــﻲ ﻳﻔﻬﻣﻬــﺎ ،ﻻ ﺑــد أن
ﻧﺿــﻊ ﻟﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻧﺎ أﻧظﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ ﻣوﺣــدة .ﻓﺎﻟﻧــﺎظر إﻟــﻰ ﻛﺗــب اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت واﻹﺟ ـراءات ،ﻳــرى
ﺷدة اﻟﺗوﺻﻳف ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻛﻝ اﻟﺟواﻧب اﻹدارﻳﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺣﺳـﺎﺑﻳﺔ
اﻟﻣوﺣــدة ،اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﻣﻛﻧﻬــﺎ ﻣــن إﻋــداد ﻣﻳزاﻧﻳﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻣﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ،واﻟﻘطــري،
واﻟﻣﺣﻠــﻲ .ﻓﺎﻟﻌﺻــر ﻋﺻــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺻــدر اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـ اررات ،وﻟــﻳس أوﺳــﻊ ﻣﺿــﺧﺔ

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن اﻟــﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ .واﻟزﻛــﺎة اﻟﻳــوم ﻻ ﻳﻌﻠــم أﺛرﻫــﺎ وﻻ ﻣﺿــﺎﻋﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺎت
اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ أو اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻻ ﺣﺗـﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ،ﻛـﻝ ذﻟـك ﺑﺳـﺑب ﻧﻘـص اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻔﻧﻳـﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﻧـﺔ واﻟﻣﻌـدة
ﺑطرق ﻓﻧﻳﺔ ﺗﺳﻬﻝ اﺣﺗﺳﺎب آﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت.
واﻟﻳــوم ﺗﺗ ازﻳــد اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﻣرار إﻟــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد ظﻬــور اﻟوﺣــدات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ
اﻟﻣﻌﻘدة ،واﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟﺳرﻳﻌﺔ ،ﻟذﻟك ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻧطـور ﻧظـﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﺣﻳـث ﻳـﺗم
ﺗﺟﻣﻳــﻊ وﺗﺷــﻐﻳﻝ وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﺑطــرق ﺗﻣﻛــن ﻣــن إﻧﺗــﺎج ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﻠﻣﺳــﺗﺧدﻣﻳن ﻣــن

ﺧﺎرج وداﺧﻝ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
وﻳﻣﺛــﻝ ﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ أﺣــد اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻔرﻋﻳــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟــذي ﻳﻧــﺗﺞ
ﺑﻳﺎﻧﺎت ذات طﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
وﻋﻣوﻣﺎً ﻧﺷﺄ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻹدارة إﻟـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺻـﺣﻳﺣﺔ

وﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب وﺗﺣﻣــﻝ ﻣﻌﻧــﻰ ودﻻﻟــﺔ ﻟﺗﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻧﻔﻳــذ واﻟرﻗﺎﺑــﺔ

ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ).(1

ﻟﻘــد أظﻬــرت ﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳن ﺿــرورة رﺑــط اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ ﺑــﺎﻟﺗطورات
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﻳﻘـوم ﻓـﻲ زﻣـﺎن وﻣﻛـﺎن ﻣﻌـﻳن ،وﻳﺗﻛـون
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣﺟردة ﻋن اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن.

)(1

ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻝ ،د.أﺣﻣد ،ﻣﺣﻣد ،د.أﺣﻣد ،اﻟﻣﻠﻳﺟﻲ ،د.إﺑراﻫﻳم ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،د.ط2003 ،م،

ص3وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

ﻓﺎﻟﻧظﺎم ﻳﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر:
اﻷوﻝ :ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧظﺎم)اﻹﺳﻼم(.
اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻹداري ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ)ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة(.
اﻟﺛﺎﻟث :ﻧوع اﻟﻔن ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺗم ﻳدوﻳﺎً أو آﻟﻳﺎً).(1
وﻟﺗﺣﻘﻳـ ــق ذﻟـ ــك اﻟ ـ ـرﺑط ،ﺗﺣـ ــﺎوﻝ اﻟـ ــدوﻝ واﻟﻬﻳﺋـ ــﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ واﻟﻣﻬﻧﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ
واﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﺗوﺣﻳد وﺗطوﻳر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﻳن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ
وﺑ ــﻳن اﺣﺗﻳﺎﺟ ــﺎت ﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺧرﺟ ــﺎت ﺳـ ـواء ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻳﺔ ،أو ﻋﻠ ــﻰ
ﻣﺳــﺗوﻳﺎت ﺗﺟﻣﻳﻌﻳــﺔ أﻋﻠــﻰ داﺧــﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،واﻟــذي ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﺗــوﻓﻳر اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟزﻳــﺎدة دﻻﻟــﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻳﺔ وﺳ ــﻬوﻟﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳ ــﺔ إﺟـ ـراء اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــﺎت وﺗ ــوﻓﻳر إﻣﻛﺎﻧﻳ ــﺔ اﻟﺗﺟﻣﻳ ــﻊ اﻹﺣﺻ ــﺎﺋﻲ

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺧدم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗﺣﻘﻳق اﻟـرﺑط ﺑـﻳن
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﺧﻝ اﻟﻘوﻣﻲ.
وﺗــزداد اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺣﻳــد ﻟﻐــرض زﻳــﺎدة ﻛــﻝ ﻣــن دﻻﻟــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ
واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻹﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗرﻛﻳـب ٕواﻋـداد اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ظﻬ ــرت ﺣرﻛ ــﺔ اﻟﺗوﺣﻳ ــد اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوﻝ اﻷﺟﻧﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ أواﺧ ــر اﻟﻘ ــرن اﻟﺗﺎﺳ ــﻊ ﻋﺷ ــر،
وأﺻﺑﺢ اﻟﺗوﺣﻳد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ اﺗﺟﺎﻫﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ ،وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻛـون

اﻷرﻗــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ ﻟﻬــﺎ دﻻﻻت ﻛﺎﻣﻠــﺔ ،ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــﺄ ﺑــﻳن اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ﺑﻌﺿــﻬﺎ
اﻟﺑﻌض أو ﺑﻳن اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ).(2

وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم واﻷﺳـس واﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻳـت اﻟﻣـﺎﻝ واﺣـدة ،وﻣـن ﺛـم
ﻻ ﺗــؤﺛر ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻗــﻳم ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻷﻏ ـراض ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــﺎ دام ﻫﻧــﺎك ﺗوﺣﻳــد ﻓــﻲ أﺳــﺎس ﻗﻳــﺎس ﻛــﻝ ﻣــن ﺗﻠــك
اﻟﻘ ــﻳم .وﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﻓ ــﺈن ﺗوﺣﻳ ــد اﻟﻣﺑ ــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻳﺔ ﻫ ــو ﻣ ــن أﻫ ــم ﻣﻘوﻣ ــﺎت ﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ ﻓ ــﻲ
اﻹﺳﻼم .وﻣﻬﻣﺔ ﻟﻧﺎ اﻟﻳوم وﻏداً ﻟﻳظﻬر أﺛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
ﻳﻣﺛ ــﻝ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻲ اﻟﻣوﺣ ــد ﻣرﺣﻠ ــﺔ ﺟدﻳ ــدة وﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗط ــور وظﻳﻔ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ،

ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ ﻟـ ــم ﺗﻌـ ــد ﻓﻘـ ــط ﻋﻠـ ــم اﻟﺗﺳـ ــﺟﻳﻝ وﺗﺑوﻳـ ــب اﻟﻌﻣﻠﻳـ ــﺎت ذات اﻷﺛـ ــر اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ
ﻻﺳــﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ ،ﺑــﻝ أﺻــﺑﺣت واﺣــدة ﻣــن أدوات اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻬــﺎدف إﻟــﻰ إﺟ ـراء ﺗﺧطــﻳط
ﺳــﻠﻳم ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟوﺣــدة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟدوﻟــﺔ ،واﻟﻬــﺎدف أﻳﺿـﺎً إﻟــﻰ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺎﻟﺗوﺟﻳــﻪ

)(1

اﻟﺻﺑﺎن ،د.ﺳﻣﻳر ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،د.ط1988 ،م ،ص 5وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

) (2ﻋطﻳﺔ ،د .ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ ،أﺻوﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط1416 ،1ﻫـ 1996 -م ،ص.36
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واﻟرﻗﺎﺑــﺔ وﺗﻘﻳــﻳم اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋــن طرﻳــق اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب

وﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣؤﻛدة ﺑذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي).(1

وﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ اﺳـ ــﺗﺣداث ﻧظـ ــﺎم ﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﻲ ﻣوﺣـ ــد ﻳـ ــؤدي ﺗطﺑﻳﻘـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ وﺧدﻣـ ــﺔ

اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻬﺎ وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻳؤدي ﺗطﺑﻳق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد إﻟﻰ:
 .1ﺗوﺣﻳــد ﻣﺿــﻣون اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت واﻟﻛﺷــوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﺗﺳــﻬﻝ ﻣﻌــﻪ ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻳن
اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 .2ﺛﺑــﺎت اﻷﺳــس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وﻋــدم ﺧﺿــوﻋﻬﺎ ﻟﻼﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻔﻛرﻳــﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ.
 .3اﺳ ــﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﺑﺳ ــرﻋﺔ ووﺿ ــوح وﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﻳن ﻓ ــﻲ اﻹدارة،
وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطور اﻟﺟﺎري ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻠق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 .4ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،واﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات).(2
 .5ﺗــوﻓﻳر اﻟﻘــدر اﻟــﻼزم ﻣــن اﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ واﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ
واﻟﻣﺣﻳط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ.
وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻓﺈن ﺗطﺑﻳق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻳوﻓر ﻟﻺدارة أﺳﺎﺳـﺎً
ﺛﺎﺑﺗـﺎً ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻳﺳــﺎﻋد اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛـوﻳن ﺻــورة ﺳـﻠﻳﻣﺔ ﻋــن

اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻳﻛون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻗ اررات اﻟﺗﻣوﻳﻝ.

وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺈن ﺗطﺑﻳق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻳؤدي إﻟﻰ:
 .1إﻳﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص.
 .2ﺗوﺣﻳد ﻣﺿﻣون اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺣﻳـث ﺗﺗوﺣـد اﻟﻣﻧطﻠﻘـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﺣﺳـﺎب ﻣﻣـﺎ ﻳـوﻓر
إﻋداد ﺧطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣوﺣدة.

 .3إﻋطﺎء ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌﻠﻧﻳﺔ واﺳﺗﻘرار اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
 .4إﻳﺟﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺧـدم
اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
 .5وﺿﻊ اﻹﺣﺻﺎءات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

) (1ﻧﺟﺎ ،ﻏﺳﺎن ،اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣرﻛز اﻟﺻف اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﺑﻳروت ،د.ط1989 ،م ،ص 9وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

) (2ﻋﺑد اﷲ :ﻣﺣﻣد ،اﻟدﻟﻳﻝ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻣﻧﺎﻝ ،ﺑﻳروت ،د.ط1990 ،م ،ص 7وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

3

 .6اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑﺗزوﻳــد اﻟﻬﻳﺋــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﺑﺈﺣﺻــﺎءات ود ارﺳــﺎت
ﻣﺎﻟﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
ﺗﻌرﻳف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:
ﻳﻌـ ــرف ﺑﺄﻧـ ــﻪ ذﻟـ ــك اﻟﺟـ ــزء اﻷﺳﺎﺳـ ــﻲ واﻟﻬـ ــﺎم ﻣـ ــن ﻧظـ ــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـ ـﺎت اﻹداري ﻓـ ــﻲ اﻟوﺣـ ــدة

اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟــذي ﻳﻘــوم ﺑﺣﺻــر وﺗﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﺧــﺎرج
وداﺧــﻝ اﻟوﺣــدة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﺛــم ﻳﻘــوم ﺑﺗﺷــﻐﻳﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت وﺗﺣوﻳﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻣﻔﻳــدة

ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎرج وداﺧﻝ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ).(1

واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-ﻓـﻲ ذاﺗـﻪ -ﻫـو ﺗطﺑﻳـق ﻟﻧظرﻳـﺎت وﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺑد ارﺳـﺔ اﻟطـرق اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ
واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻠﺧﻳص اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.
وﺳــﻧﻌرض ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدئ واﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ)ﺗﻣﺛﻝ ﺑﻳﺋــﺔ ﻋﻣــﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ( ﻣــن
وﺟﻬــﺔ ﻧظــر إﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺗﺗﻔــق ﻓــﻲ ﻣﻌظﻣﻬــﺎ واﻟﻘــﺎﺋم ﻣــن اﻟوﺿــﻌﻲ اﻟﻳــوم ،ﻓﻣﻧــذ ﻋــدة ﻗــرون أﻫ ـﺗم اﻟﻔﻛــر
اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﺑﻌداﻟــﺔ دﻻﻻت اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻌروﺿــﺔ واﺗﺧــذ ﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ ذﻟــك ﺑﻌــض اﻟﻣﺑــﺎدئ
واﻹﺟراءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎز ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1اﻟﻔﺗــــرة اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﻳﺔ :ﻳﻘـ ــوﻝ اﻟرﺳ ــوﻝ » ﻟـ ــﻳس ﻓ ــﻲ اﻟﻣـ ــﺎﻝ زﻛ ــﺎة ﺣﺗـ ــﻰ ﻳﺣ ــوﻝ ﻋﻠﻳـ ــﻪ

اﻟﺣــوﻝ«

)(2

وﺑــذﻟك اﻋﺗﻣــدت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﻋﻘــد ﺣﺳــﺎب اﻟزﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــوﻝ وﻫــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ

اﻟﻘﻣرﻳــﺔ أو اﻟﻬﺟرﻳــﺔ ،وﻛﺎﻧــت ﻣوازﻧــﺔ ﺑﻳــت اﻟﻣــﺎﻝ ﺗﻌــد ﺳــﻧوﻳﺎً وﻳــﺗم ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻌﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ أﻧﺣــﺎء اﻟــدوﻝ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺳﻧوﻳﺎً ،واﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

) (2اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻘوم :ﻳﻘر اﻹﺳﻼم أﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻘوم ،وﻫو اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي
ﻻ ﻳﺟــوز اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﺑــﻪ ﺷــرﻋﺎً ﻣﺛــﻝ اﻟﺧﻣــر واﻟرﺑــﺎ ،وﻻ ﺗﺳــﺟﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟــدﻓﺎﺗر ،وﺗﻘﺗﺻــر اﻟــدﻓﺎﺗر
واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ وﺣﺻر اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﻘوم.

) (3اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻳطﺔ :رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﻛـر اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺗﻌﺑﻳـر ﻳﻘﺻـد ﺑـﻪ )أﺻـﻝ
اﻟﻣﺎﻝ( وﻫـو ﻳﻣﺛـﻝ ذﻟـك اﻟﺟـزء ﻣـن اﻟﺛـروة اﻟـذي ﻳﺧﺻـص ﻟﻠﺗﺟـﺎرة ﻋﻧـد ﺑداﻳـﺔ اﻟﻣﺷـروع ،أﻣـﺎ اﻷﻣـواﻝ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻓﺗﻌـرف ﻓـﻲ ﻣ ارﺟـﻊ اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن )ﻣـﺎﻝ اﻟﺗﺟـﺎرة( وﻫـو ﻣﻔﻬـوم أوﺳـﻊ ﻣـن
ﻣﻔﻬــوم رأس اﻟﻣــﺎﻝ ،ﻷﻧــﻪ ﻳﻣﺛــﻝ إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟــودات اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع ،أو ﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــرى أرس
اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻧظر رﺟﺎﻝ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر.
اﻟﻣﺎﻝ.

وﻳؤﻛد اﻹﻣﺎم اﻟزﻳﻠﻌﻲ) :(3اﻟرﺑﺢ ﺗﺎﺑﻊ ورأس اﻟﻣﺎﻝ أﺻﻝ ،ﻓﻼ ﻳﺳـﻠم اﻟـرﺑﺢ ﺑـدون ﺳـﻼﻣﺔ رأس

) (1ﺣﺳﻳن ،د.أﺣﻣد ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،د.ط2004 ،م ،ص. 47
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وﺗﻘوم اﻷﺻوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﺟﺎرﻳـﺔ دون اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟـﺛﻣن
اﻷوﻝ )اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ( ﻷن اﻟﻘﻳﻣــﺔ أﺳﺎﺳــﻬﺎ اﻻﻧﺗﻔــﺎع ،أي ﻣــدى إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻵﺧ ـرﻳن ،وﻫــو

ـت
أﻣــر ﻻ ﻳﻧظــر ﻓﻳــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ٕواﻧﻣــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﺿــر واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ وذﻟــك ﻟﻘوﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓَ َﻣــﺎ َرﺑِ َﺣـ ْ
ﺗِ َﺟ َﺎرﺗُﻬُ ْم.(1)

وﻳﻔﺳــر اﻹﻣــﺎم اﻟطﺑــري ذﻟــك أن اﻟ ـرﺑﺢ ﻳﺗﺣــدد ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻗﻳﻣ ـﻪ اﻟﺑﻳــﻊ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺑداﻟﻳﺔ ﻷن

اﻟﺗﺎﺟر ﻳﻠزﻣﻪ ﺷراء ﺳﻠﻌﻪ ﺑدﻳﻠﺔ ﻋﻧد ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺣﺎﺿرة.
وﻗــد اﺗﺑــﻊ اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﻣﺳــﻠﻣون ﺗﻘــوﻳم ﻋــروض اﻟﻘﻧﻳــﺔ وﻋــروض اﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺗـرة ﻋﻠــﻰ

أﺳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ،ﻓﺗﻘوم ﻋروض اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺑﻳﻌﻳﺔ وﻋروض اﻟﻘﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻟﻳﺔ).(2

وﻫذا ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗوﺣﻳد أﺳس اﻟﻘﻳﺎس وﺳﻬوﻟﺔ إﻋداد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹدارة ﻓـﻲ
إﺻــدار ﻗ ارراﺗﻬــﺎ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﻧــﺎدى وﻳﻧــﺎدي ﺑــﻪ رﺟــﺎﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ )ﺗوﺣﻳــد اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ( ورﺟﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـذﻳن ﻳﻌﺗﺑـرون أن اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻣﺿـﻠﻠﺔ ﻷﻧﻬـﺎ ﻻ
ﺗﺄﺧــذ اﺛ ــر اﻟﺗﻐﻳـ ـرات ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــوة اﻟﺷـ ـراﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘ ــود ،ﻣﻣ ــﺎ ﻳﺟﻌ ــﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳ ــﺔ
ﺑوﺣدات ﺗﻌد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ.
) (4اﻻﺳﺗﻣرارﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻔﺗرات :ﻓﻲ ظﻝ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻳﻔﺗرض اﻟﻣﺣﺎﺳـب أن اﻟﻣﺷـروع
ﺳ ــوف ﻳﺳ ــﺗﻣر ﻓ ــﻲ ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ ﻧﺷ ــﺎطﻪ ﻣ ــن ﺳ ــﻧﺔ إﻟ ــﻰ أﺧ ــرى ﻷﺟ ــﻝ ﻏﻳ ــر ﻣﺳ ــﻣﻰ ،وﻟﻬ ــذا ﻓﺈﻧ ــﻪ ﺗﺣ ــت
اﻋﺗﺑــﺎرات ﻋﻣﻠﻳــﺔ أﺻــﺑﺢ ﻟ ازﻣ ـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳــب إظﻬ ـﺎر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺷــروع دورﻳ ـﺎً ﺧــﻼﻝ ﺣﻳــﺎة اﻟﻣﺷــروع

)ﺳﻧﺔ ﻣﺛﻼً(.

وﻗــد أﺧــذ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺑﻬــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻓــﻲ ﺗﻧــﺎوﻟﻬم زﻛــﺎة اﻟﺗﺟــﺎرة ﻣــن ﺣﻳــث إﻧﻬــﺎ ﺣوﻟﻳــﺔ ،وﻓــﻲ ﺗﺣدﻳــد
ﺣﺻــص اﻟﺷــرﻛﺎء ،وﻟﺗﻔــﺎدي ﺣــدوث ﺿــرر ﻣــن ﺗﺄﺟﻳــﻝ إظﻬــﺎر ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﺷــروع ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ

ﺣﻳﺎﺗﻪ ،وﻗد اﺧﺗﻳر اﻟﺣـوﻝ )ﺳـﻧﺔ ﻫﺟرﻳـﺔ( ﻣـدة ﺗﻘدﻳرﻳـﺔ ﻟﺣﺻـوﻝ اﻟﻧﻣـﺎء واﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻰ اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣـددي
دون اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ).(3

وﻗرر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳـﻠﻣون اﺧـﺗﻼف ﻣﻳزاﻧﻳـﺔ اﻟﺗﻧـﺎزﻝ ﻋـن ﻣﻳزاﻧﻳـﺔ اﻻﺳـﺗﻣرار ،ﺣﻳـث أن ﻣﻳزاﻧﻳـﺔ
اﻟﺗﻧــﺎزﻝ ﻫــﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷــروع ﻋﻧــد ﺗﺳــﻠﻳﻣﻪ ﻟﻠﻐﻳــر ﻣﺛــﻝ ﺗﺻــﻔﻳﺗﻪ أو ﺑﻳﻌــﻪ أو دﺧــوﻝ
ﺷرﻳك ،أﻣﺎ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﺳـﻧوﻳﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻣرة ،وﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﻘﺳﻳم ﺣﻳﺎة اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﻓﺗرات ﻗﺻﻳرة ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺳﻧﺔ.

) (3اﻟﺑﻘرة ،اﻵﻳﺔ .16

) (1د .ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ ﻋطﻳﺔ،ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم1402 ،ﻫـ ،ص .57
) (2د .ﺷوﻗﻲ اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ زﻛﺎة اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻣﺎً وﻋﻣﻼً ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ص .104
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) (5ﺗوﺣﻳــد وﺣــدات اﻟﻘﻳــﺎس وﻣﻌــدﻻت اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺷــرﻋﻳﺔ :اﺗﺑــﻊ اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﻣﺳــﻠﻣون ﺗوﺣﻳــد
وﺣدات اﻟﻘﻳﺎس )اﻟوزن واﻟﻛﻳﻝ واﻟﻧﻘد( ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘﻳم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻟﻧﺎس.
واﺗﺑﻊ اﻹﺳﻼم ﻣﻌدﻻت ﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة واﻟﻣوارﻳث واﻟدﻳﺎت وﻏﻳرﻫـﺎ ،وﺑـﻳن اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ
طــرق ﻣوﺣــدة ﻟﺣﺳــﺎب اﻟوﻋــﺎء اﻟﺧﺎﺿــﻊ ﻟﻠزﻛــﺎة ﻣﺛــﻝ ﻣﻠــك اﻟﻧﺻــﺎب وﺣــوﻻن اﻟﺣــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺻــﺎب،
وﺗوﻓر اﻟﻧﻣﺎء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎً أو ﺗﻘدﻳ اًر ،ﺛم ﺣدد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻣﺎﻝ.

وﺑﻳﻧت اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻟﻐراء ﺣﺻص اﻟورﺛﺔ وطرﻳﻘﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺗرﻛﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﺣﺳـﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ،وﻫـﻲ
ﺗﻔﺿﻝ ﻧظم اﻟﺗورﻳث اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟـدوﻝ ﻏﻳـر اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ .وﻗـد ﻧﺻـت اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﺳـﻣﺣﺎء ﻋﻠـﻰ ﻓـرض
دﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺗﻝ اﻟﻌﻣد واﻟﻘﺗﻝ اﻟﺧطﺄ.
) (6اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳﺔ :ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟدورﻳـﺔ ﺗﺄﺧـذ طﺎﺑﻌـﺎً ﻣوﺣـداً ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ﻣﺛـﻝ ﺗﻘـﺎرﻳر

اﻟزﻛﺎة ٕواﻳرادات اﻟزورع واﻷرﺑﺎح اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﻳـﻊ ،وﻛـﺎن ﻳﻘـوم ﻣﺣﺎﺳـب ﺑﻳـت اﻟﻣـﺎﻝ ﺑﺣﺳـﺎب اﻹﻳـرادات
واﻟﻧﻔﻘـﺎت ﻓـﻲ ﻓﺗـرات دورﻳـﺔ ﺣﺳـب طﺑﻳﻌــﺔ ﻧـوع اﻹﻳـراد ،ﻛﻣــﺎ ﻛـﺎن ﻳﻘـوم ﺑﺈﻋــداد ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻘــﺎرﻳر
واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻓﻲ ﻓﺗرات دورﻳﺔ ،وﺗﻌد ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣوﺣدة.
) (7اﻟﺛﺑــــﺎت :ﺗﺗﺳ ــم اﻟﺷـ ـرﻳﻌﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ ﺑﺈﺗﺑ ــﺎع أﺣﻛ ــﺎم ﻣوﺣ ــدة ﺛﺎﺑﺗ ــﺔ ،وأﺻ ــوﻝ ﺗﺷ ـ ـرﻳﻌﻳﺔ
واﺿــﺣﺔ وﻣﺑــﺎدئ ﻓﻘﻬﻳــﺔ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻛــﻝ زﻣــﺎن وﻣﻛــﺎن ،وﻻ زاﻝ ﺑــﺎب اﻻﺟﺗﻬــﺎد واﻟﻘﻳــﺎس ﻣﻔﺗوﺣ ـﺎً ﻟــذوي

اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ):(1

إن اﻹﺳــﻼم ﻳﻬــﺗم ﺑﺎﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﺳــﻠوﻛﻳﺔ وﺗﺣﻔﻳــز اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺑﺷــري واﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ إﻧﺻــﺎﻓﻪ ﻣﺎدﻳـﺎً

وﻣﻌﻧوﻳ ـﺎً ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣ ارﻋــﺎة اﻹﻳﻣــﺎن ﺑﺎﻟﻬــدف واﻻﻗﺗﻧــﺎع اﻟﺗــﺎم ﺑــﺎﻟﺗطﺑﻳق ،وﻓــﻲ ذﻟــك ﻳﻘــوﻝ أﻣﻳــر

اﻟﻣــؤﻣﻧﻳن ﻋﻣــر ﺑــن اﻟﺧطــﺎب رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻧــﻪ )إذا ﻟــم أﺳــﺗﻌن ﺑﺄﻫــﻝ اﻟــدﻳن ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ دﻳﻧــﻲ ﻓــﺑﻣن
أﺳﺗﻌﻳن( ﻓﻳﻘوﻝ ﻟﻪ أﺑو ﻋﺑﻳدة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ )أﻣﺎ إن ﻓﻌﻠت ﻓﺄﻏﻧﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﺧﻳﺎﻧـﺔ( وﻳﻘﺻـد
ﺑذﻟك ﺗﺣدﻳد أﺟر اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗـوﻓﻳر اﻷﻣـن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻬـم وﻳﺷـﺎرﻛﻬم ﻓـﻲ ﺗﺣدﻳـد ﻣﻌـدﻻت اﻷداء ﺣﺗـﻰ
ﻳزﻳد إﺧﻼﺻﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ.

وﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ :ﻳـرى اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑون اﻟﻣﻌﺎﺻـرون أن اﻟﻣﺷـروع ﻟـﻪ ﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ
ﻋـن ﺷﺧﺻـﻳﺔ ﺻـﺎﺣﺑﻪ أو أﺻـﺣﺎﺑﻪ ،وﻻ ﺑـد ﻣـن ﻣ ارﻋـﺎة ذﻟـك ﻋﻧـد إﺟـراء اﻟﻘﻳـود اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ ،واﻟﻔﻘﻬـﺎء
اﻟﻣﺳــﻠﻣون أﻗــروا ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻟذﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن ذﻣــﺔ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ ،ﻓﺎﻟــدﻓﺎﺗر واﻟﺳــﺟﻼت ﺗﻣﺳــك

) (1ﻋطﻳﺔ ،د .ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ،ص.49-45
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ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع وﻟﻳس ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت ذات اﻷﺛـر ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻟﻛـﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر
أن اﻟﻣﺷروع ﻟﻪ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ أو أﺻﺣﺎﺑﻪ.
) (2اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت :ﻳﻣﻧـﻊ اﻹﺳـﻼم اﻟﺗـدﻟﻳس أو اﻹﺧﻔـﺎء أو اﻟﻐـش ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت،
ﻣﺛــﻝ إدﻣــﺎج ﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﻣﺷــﺑوﻫﺔ ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وﻳﻘــرر اﻹﺳــﻼم ﺿــرورة اﻹﻓﺻــﺎح

اﻟﻛﺎﻣــﻝ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺟــب أن ﺗﻌﺑــر ﺑوﺿ ــوح ﻋــن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺣوﻳ ــﻪ اﻟﻣﺷــروع ﻣــن أﺻ ــوﻝ
واﻟﺗزاﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎﻝ .وذﻟك ﻗﻳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ أﻣﻳـر اﻟﻣـؤﻣﻧﻳن ﻋﻣـر ﺑـن اﻟﺧطـﺎب رﺿـﻲ اﷲ
ﻋﻧﻪ )ﻟﻣـﺎ رأى اﻟﺿـﻌف ﻓـﻲ أداﺋﻬـﺎ ...أﻗـﺎم اﻟﻌﺎﺷـرﻳن ﻳﺟﻣﻌـون اﻟزﻛـﺎة ﻋﻠـﻰ ﻣـداﺧﻝ اﻟﻣـدن واﻟﻣﺳـﺎﻟك
واﻟﺛﻐور ،ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎطﻧﺎً ﻳظﻬر وﻳﻌﻠن ﺣﺎﻟﺋذ ﻣن ﻏﻳر ﺗﻧﻘﻳب أو ﺗﺟﺳس(.
وﻗـد ظﻬــر ﻫـذا اﻟﻣﺑــدأ اﻟﻬــﺎم – ﻣﺑـدأ اﻹﻓﺻــﺎح – ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻓـﻲ أواﺧــر اﻟﻘــرن

اﻟﻌﺷرﻳن أي ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻗرﻧﺎً ﻣن ظﻬورﻩ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم).(1

) (3اﻹﻧﺻـــﺎف :إن اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻳﻬ ــدف إﻟ ــﻰ ﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟﻌداﻟ ــﺔ
واﻟﺗوﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻗﻳﻣــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺷــﻳﺎء وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻐــرض ﻣﻧﻬــﺎ ،ﺗﺄﺳﻳﺳـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ "ﻻ ﺿــرر
وﻻ ِ
ﺿرار" واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر رﻛﻳزة أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.
واﻹﻧﺻــﺎف ﻣﺑــدأ ﻣــن ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وﻫــو أن ﻳﻧﺗﺻــف اﻟﻣــرء ﻣــن ﻧﻔﺳــﻪ ﻛﻣــﺎ

ﻳﻧﺗﺻ ــف ﻟﻬ ــﺎ ،وﺑﻣﻘﺗﺿـ ـﻰ ﻫ ــذا اﻟﻣﺑ ــدأ ﻳﻧﺑﻐ ــﻲ أن ﻳﻛ ــون ﻫﻧ ــﺎك إﻧﺻ ــﺎف ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت واﻟﺑﻳﺎﻧ ــﺎت
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
وﻣــن ﻋﻼﻣــﺎت اﻹﻧﺻــﺎف ظﻬــور اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟـواردة ﻓﻳــﻪ ﺻــﺣﻳﺣﺔ ،وأن ﺗﻘــوم
اﻷﺻ ــوﻝ ﺑوﺣ ــدات ﻧﻘدﻳ ــﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳ ــﺔ ،ﻛﻣ ــﺎ ﻳﻧﺑﻐـ ـﻲ أن ﻳﻛ ــون اﻟـ ـرﺑﺢ اﻟظ ــﺎﻫر ﻫ ــو رﺑ ــﺢ ﺣﻘﻳﻘ ــﻲ ﺑﻌ ــد
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.
) (4اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ :وﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻳؤﺧــذ ﺑــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻛــون اﻷﺧــذ ﺑــﻪ أﻛﺛــر ﻧﻔﻌ ـﺎً ﻣــن ﻋــدم

اﻷﺧــذ ﺑــﻪ ﺳ ـواء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻔــردي أو اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻘــوﻣﻲ ،وﺳ ـواء ﻛﺎﻧــت ﻟﻠﻧﻔﻘــﺎت أو اﻹﻳ ـرادات،
وﻣن أﻫم ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ":
 ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﻲء ﺑﺗواﺑﻌﻪ أو ﺗوﺟﻳﻬﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺎً ﺑﺄﺳﻠوب دون آﺧر.
 اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑدون ﺧداع أو إﻛراﻩ ،ﺑﺳﺑب اﻟﺿﺂﻟﺔ ﻛﻣﻳﺎً وﻣﺎﻟﻳﺎً.
 إﻧﻌــدام اﻷﺛــر أو ﻳﻛــﺎد ﻳﻧﻌــدم ﻓــﻲ أﺧــذ اﻟﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن أو ﺗﺟﺎﻫﻠــﻪ أو إﺟ ـراء اﻟﺗﺳــوﻳﺔ
ﺑطرﻳﻘﺔ دون أﺧرى.

 ﻋدم اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻳد أو اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أو اﻟﺗوﺟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.
) (1د .ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ،ص .69
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 دﻓﻊ اﻟﺣرج أو اﻟﻣﺷﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
) (5اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ :ﻳﻘــر اﻹﺳــﻼم أﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أﻻّ ﻳﻘﺗﺻــر ﻏــرض اﻟﻣﺷــروع ﻋﻠــﻰ

ﺗﺣﻘﻳــق أﻗﺻــﻰ ﻋﺎﺋــد اﻗﺗﺻــﺎدي ﻓﻘــط ،ﺑــﻝ ﻳﻧﺑﻐــﻲ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ أﻛﺑــر ﻋﺎﺋــد اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أﻳﺿـﺎً .ﺣﺗــﻰ

ﻳــﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷــروع ﻣــن اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ أﻓﺿــﻝ ﻣﻌــدﻻت ﻟﻠﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﺟواﻧــب اﻟﺣﻳــﺎة ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أن

اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ أن ﻳﻛـ ــون ﻫدﻓـ ــﻪ ﺗﻌﻣﻳـ ــر اﻷرض واﻟﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ دوران ﻋﺟﻠـ ــﺔ اﻟﺣﻳـ ــﺎة .وﻳﻘـ ــوم
اﻟﻣﺣﺎﺳــب ﺑﺎﻟﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﺳــﻠﻳم ﻟﻠﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﻬــﺎ
ﺑﺟﺎﻧب اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
أﻣﺎ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﻳزﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ):(1
 -1ﻳﺳ ــﺗﻣد ﺣﺳ ــﺎب اﻟﻣ ــﺎﻝ ﻓ ــﻲ اﻹﺳ ــﻼم ﻗواﻋ ــدﻩ اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘـ ـرآن واﻟﺳ ــﻧﺔ ،وﻳﺗﺳ ــم ﺑﺎﻟﺛﺑ ــﺎت
واﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ وﻋــدم ﻗﺎﺑﻠﻳﺗــﻪ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳــر ،وﻳﻧﺣﺻــر ﻣﺟــﺎﻝ اﻻﺟﺗﻬــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻔرﻋﻳــﺔ أو ﻓــﻲ

اﻟطرق واﻹﺟراءات واﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ دون اﻷﺳس واﻷﺣﻛﺎم.
 -2ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب أن ﻳدرك ﺗﻣﺎﻣﺎً أن اﻟﻣﺎﻝ اﻟذي ﻳﺣﺎﺳب ﻋﻠﻳـﻪ ﻫـو ﻣـﺎﻝ اﷲ ،وﻋﻠﻳـﻪ أن ﻳﺳـﺟﻝ

ﺣرﻛﺗـﻪ ﻣـن دﺧـﻝ وﺻـرف ﻓـﻲ ﺿـوء اﻟﻘواﻋـد اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ،وأن اﷲ ﺳـوف ﻳﺣﺎﺳـﺑﻪ ﻳـوم اﻟﻘﻳﺎﻣــﺔ
ﻋــن ﻣــدى ﻗﻳﺎﻣــﻪ ﺑﻬــذا اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻷﻛﻣــﻝ ،وﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳــب ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﺗﺻــف

ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺻدق واﻟﺣﻳدة واﻟﻌدﻝ واﻟﻛﻔﺎءة.
 -3ﻳﺗﻌﻠــق ﺣﺳــﺎب اﻟﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ،وأي ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻏﻳــر ﻣﺷــروﻋﻳﺔ ﻣﺛــﻝ
اﻟرﺑﺎ واﻻﺗﺟﺎر ﻓـﻲ اﻟﺧﻣـور وﻟﺣـم اﻟﺧﻧزﻳـر ﻟـﻳس ﻟﻬـﺎ ﻣﺟـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻹﺳـﻼم ،وﺑـذﻟك ﻳﺗﺳـﻧﻰ إﺗﺑـﺎع

ﻧظ ــم ﻣوﺣ ــدة ﻓ ــﻲ ﻗﻳ ــد وﻋ ــرض اﻟﺑﻳﺎﻧ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﺑطرﻳﻘ ــﺔ أﻓﺿ ــﻝ ﻣ ــن اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻧظ ــﺎم
اﻟوﺿﻌﻲ ،واﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣؤﺧرة.
 -4ﻳﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺣﺎﺳــب ﻣﺳــؤوﻻً أﻣــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻋــن ﻣــدى اﻟﺗـزام اﻟﻣﺷــروع ﺑﺄﺣﻛــﺎم

اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺳؤوﻝ أﻳﺿﺎً ﻋن ﺗﺣﻘﻳـق اﻟوﺣـدة
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ )اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ(.

 -5ﻳﻬــﺗم ﺣﺳــﺎب اﻟﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﺑــﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳــﻠوﻛﻳﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻــر اﻟﺑﺷــري اﻟﻌﺎﻣــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــروع،

وﻳﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم اﻟـﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ ﻣـن وﺿـﻊ ﻣؤﺷـرات ﺗﻘﻳـﻳم

اﻷداء وﺗﺣﻔﻳز اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻧﺻﺎﻓﻪ ﻣﺎدﻳﺎً وﻣﻌﻧوﻳﺎً).(1

ﻟذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﻬﺎ أﺻوﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻣﻳزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة رﻏـم أن
اﻷﺧﻳرة ﻗد أﺧذت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر.
) (1ﻋطﻳﺔ ،د .ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ ،ص.22
) (1ﺷﺣﺎﺗﺔ ،د .ﺣﺳﻳن ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،دﺑﻲ ،رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،1402ص .23
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ـث اﻹﺳــﻼم ﻋﻠـﻰ ﺿــرورة ﻗﻳـد اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻣــن ﺷـراء وﺻــرف
أﺻـوﻝ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت :ﺣ ّ

وﺑﻳﻊ وﺗداوﻝ ﻣﻊ إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳد ﺣﺳب اﻵﺗﻲ:

 -1اﻟﺗوازن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ :اﻫﺗم اﻹﺳﻼم ﺑـﺎﻟﺗوازن ﻓـﻲ ﻛـﻝ اﻷﻣـور ،وﻣـن ذﻟـك ﺗـوازن اﻟواﺟﺑـﺎت
ﻣــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﻳﺎت وﺗ ـوازن اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،وﺗ ـوازن اﻟﻣ ـوارد واﻻﺳــﺗﺧداﻣﺎت

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

وﻳﻣﻧــﻊ اﻹﺳــﻼم اﻷﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺿــﺎرة ﺑــﺎﻟﻐﻳر ﻛﻣــﺎ ﻳﺣــرم ﺗــداوﻟﻬﺎ ،وﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ أﺧــرى ﻓــﺈن اﻹدارة
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻠزم اﻷﻓراد ﺑﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻓروض اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ.
ورﻏم أن اﻹﺳﻼم ﻳﺣﺗرم اﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ اﻟﻔردﻳـﺔ ﻟﻸﻣـواﻝ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳطﺎﻟـب أﺻـﺣﺎب اﻷﻣـواﻝ أن ﻳوﺟﻬـوا
أﻣـواﻟﻬم إﻟــﻰ اﻟطرﻳــق اﻟــذي ﻳﺧــدم ﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﻷن اﻹﺳــﻼم ﻳﻌﺗﺑــر أن اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻘدﻣــﺔ

ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻧﻔﻳــذاً ﻟﻠﻣﺑــدأ اﻟﻔﻘﻬــﻲ)درء اﻟﻣﻔﺎﺳــد ﻣﻘــدم ﻋﻠــﻰ ﺟﻠــب اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ() .(1ﻛﻣــﺎ ﻳــوﻓر

اﻹﺳﻼم اﻟﺣرﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺿر اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.

ﻟﻘد وﺿﻊ اﻹﺳﻼم اﻷﺻوﻝ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻷﺣﻛم وأﻋدﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗرﺳم اﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﺗـؤدي
إﻟﻰ ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻳﻧﻔق ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﻳـﺔ ،وﻫـذا ﻳﺗﻔـق ﻣـﻊ )ﻗﺎﻋـدة ﻋﻣوﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ(
اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،ﻛﻣﺎ رﺳم أوﺟﻪ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟرﺷـﻳد ﻻ ﺳـﻳﻣﺎ ﻓـﻲ اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺣﻛـوﻣﻲ
اﻟذي ﻟم ﺗﺳﻊ إﻟﻳﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻻّ ﻓﻲ ﻓﺟر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺗﻪ اﻟﻣرﺟوة ﺑﻌد).(2
 -2دﻗﺔ اﻟﻘﻳﺎس:
اﻫﺗم اﻹﺳﻼم ﺑﺿﺑط اﻟﻘﻳﺎس ﻷﻧﻪ ﻳوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ واﻟرﻗﻲ واﻟﺳﻌﺎدة واﻟرﺧـﺎء ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻳﺳﺗﺷـﻬد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ان.
ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ  :وأَﻗﻳ ُﻣوا اْﻟ َوْزَن ﺑِﺎْﻟﻘ ْﺳط َوﻻَ ﺗُ ْﺧﺳ ُروا اْﻟﻣ َﻳز َ
وﻳرى ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ،أن درﺟﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠـﻰ
اﺳــﺗﺧدام وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻘﻳــﺎس ،وأن ﺗطــور اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ دﻗــﺔ ﺗﻘــدم وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻘﻳــﺎس ،وأﺻــﺑﺢ

واﺿ ــﺣﺎً أن ﻋﻧﺎﺻ ــر اﻟﻧﺷ ــﺎط اﻟﺗ ــﻲ ﻻ ﺗﺧﺿ ــﻊ ﻟﻠﻘﻳ ــﺎس ،ﻻ ﻣﺟ ــﺎﻝ ﻷن ﺗﺧﺿ ــﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑ ــﺔ ،وﻗ ــد ﻛ ــﺎن

اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﻣــن أﻫــم ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت .واﻫــﺗم اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﻣﺳــﻠﻣون
ﺑﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻳد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك ﻧﺷﺄت ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.

 -3اﻟﻘﻳــــﺎس اﻟﻧﻘــــدي :ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻳﺔ ﺗﻣﺛـ ــﻝ اﻟﻧﻘـ ــود ﻋـ ــﺎﻣﻼً ﻣﺷـ ــﺗرﻛﺎً ﻟﺟﻣﻳـ ــﻊ

اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أﻧﻬــﺎ ﺗﻣﺛـﻝ وﺣـدة اﻟﻘﻳــﺎس ﻟﻠﻘﻳﻣـﺔ ،وﻳﺟـري اﻟﻌﻣـﻝ ﺑﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻣ ارﺣـﻝ اﻟــدورة
اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻳﺔ ،وﻓ ــﻲ ذﻟ ــك ﻳﻘ ــوﻝ اﺑ ــن رﺷ ــد اﻟﻘرطﺑ ــﻲ) :وذﻟ ــك أﻧ ــﻪ ﻳظﻬ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﺷ ــرع أن اﻟﻌ ــدﻝ ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت إﻧﻣﺎ ﻫـو ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﺗﺳـﺎوي ،ﻟـذﻟك ﻟﻣـﺎ ﻋﺳـر إدراك اﻟﺗﺳـﺎوي ﻓـﻲ اﻷﺷـﻳﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟـذوات
) (2د .ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻧﺑﻬﺎن ،اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ص 1975 ،27م.
) (3د .اﺑراﻫﻳم ﻓؤاد أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻘﺎﻫرة1972 ،م ،ص .5
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ﺟﻌــﻝ اﻟــدﻳﻧﺎر واﻟــدرﻫم ﻟﺗﻘوﻳﻣﻬــﺎ ،أﻋﻧــﻲ ﺗﻘــدﻳرﻫﺎ() ،(1وﻟﻘــد ﻣﺛﻠــت ﻧظرﻳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ اﻟﻘﻳــﺎس
اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺧﺎطﻰء وﻫو ﺛﺑﺎت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘود.
أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم ﺣﻳــث ﻳﻛــون اﻟﻬــدف ﻣــن اﻟﻘﻳــﺎس ﻫــو اﻟﺗوﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻗــﻳم ﻋﺎدﻟــﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑرة ،وﻳﺗﺑﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟزﻛـﺎة أﻳﺿـﺎً ،ﻓﻠـو أراد اﻟﺗﺟـﺎر

إﺧراج زﻛﺎﺗﻬم ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌـروض ﻣـن ﻏﻳـر ﺗﻘـوﻳم ﻟﻛـﺎن ﻟﻬـم ذﻟـك .وﻟﻛـن إذا ﻛـﺎن ﻋﻠـﻳﻬم ﺿـرر ﻣـن
اﻟﻘطــﻊ ﺗرﺧﺻ ـوا ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﻣــﺔ ،أي أن اﻷًﺻــﻝ ﻫــو إﺧ ـراج اﻟزﻛــﺎة ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻣــﺎﻝ ٕواذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻧﻘــود
ﺗﻳﺳﻳ اًر ﻟﻪ ﻓﺈن ذﻟك رﺧﺻﺔ ﻟﻠﻣزﻛـﻲ ،واﻟﻳـوم رﺧﺻـﻪ ﻟﻠﻛﺛﻳـر ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟزﻛـﺎة ،ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻘﻳﻣـﺔ

اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌروض.

 -4اﻟﺗﺳـــﺟﻳﻝ اﻟﺗـــﺎرﻳﺧﻲ :ﺣ ــرص اﻹﺳ ــﻼم ﻋﻠ ــﻰ ﻛﺗﺎﺑ ــﺔ وﺗﺳ ــﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌ ــﺎﻣﻼت ﻣﻬﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن
ﻳر ِإﻟَـﻰ
ﻳر أ َْو َﻛﺑِ ًا
ﺻ ِﻐ ًا
َﻣوا أ ْ
َن ﺗَ ْﻛﺗُُﺑوﻩُ َ
ﺣﺟﻣﻬﺎ وذﻟك ﻣﻧﻌﺎً ﻣن اﻟﻧﺳﻳﺎن أو ﻏﻳرﻩ ،ﻓﻳﻘوﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :وﻻ ﺗَ ْﺳﺄ ُ
أَﺟِﻠ ِﻪ َذِﻟ ُﻛم أَ ْﻗﺳطُ ِﻋ ْﻧ َد اﻟﻠﱠ ِﻪ وأَ ْﻗـوم ِﻟﻠ ﱠﺷـﻬ َ ِ
ـﺎﺑوا﴾) (2وﻳﻌﻧـﻲ اﻟﺗﺳـﺟﻳﻝ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳـﺎت
ﺎدة َوأ َْدَﻧـﻰ أَﻻ ﺗَْرﺗَ ُ
َ
ْ َ
َ
َ َُ
أن ﻳــﺗم إﺛﺑــﺎت اﻟﺣ ـوادث اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻟﺣظــﺔ وﺗــﺎرﻳﺦ ﺣــدوﺛﻬﺎ أوﻻً ﺑــﺄوﻝ ،وﻋﻧــدﻣﺎ أﻧﺷــﻰء ﺑﻳــت اﻟﻣــﺎﻝ

ﺟﻌــﻝ ﻟﻧﻔﻘﺎﺗــﻪ ٕواﻳراداﺗــﻪ ﺳــﺟﻼت ﻳــدون ﺑﻬــﺎ ﻛــﻝ وارد وﻣﻧﺻــرف أوﻻً ﺑــﺄوﻝ ﻣــﻊ ﺑﻳــﺎن اﻟﻳــوم واﻟﺷــﻬر
واﻟﺳ ــﻧﺔ وﻛﺎﻧ ــت ﺣﺳ ــﺎﺑﺎت ﺑﻳ ــت اﻟﻣ ــﺎﻝ ﺳـ ـواء إﻳـ ـرادات أو ﻣﺻ ــروﻓﺎت ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﺳ ــﺗﻧدات

ﻟﻺﻳرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت وﺗﺗﻣﺛـﻝ اﻟﻣﺳـﺗﻧدات ﻓـﻲ اﻟرﺳـﺎﺋﻝ واﻟﻛﺗـب واﻟوﺻـوﻻت وﻏﻳرﻫـﺎ ،وﻛـﺎن ﻳؤﺷـر
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـذي ﻳـﺗم إﺛﺑﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟـدﻓﺎﺗر .وﻛـﺎن اﻟﺗﺳـﺟﻳﻝ ﻓـﻲ ﺑﻳـت

اﻟﻣﺎﻝ ﻳﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻘدي وﻋﻳﻧـﻲ أي ﺑﺎﻟﻛﻣﻳـﺔ واﻟﻘﻳﻣـﺔ ﺣﺳـب ﻧـوع اﻟـوارد واﻟﻣﺻـروف) .(3وﻻ ﺷـك
أن ﻫذﻩ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر وﺳﻬوﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون.
 -5اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت أو اﻷرﻗﺎم ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺣﻘﺎﺋق ﻣوﺿـوﻋﻳﺔ ،وﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺗﻌﺗﻣـد اﻷرﻗـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗﻧدات ﺻـﺣﻳﺣﺔ ﺗؤﻳـد إﺛﺑﺎﺗﻬـﺎ ،وﻓـﻲ ذﻟـك
ﻳﻘوﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :وأَ ْﺷ ِﻬ ُﺪوا إِ َذا ﺗَـﺒَﺎﻳَـ ْﻌﺘُ ْﻢ﴾).(4
ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻳت اﻟﻣﺎﻝ:

)أ( ﻣﺳــﺗﻧد ﺧــﺎرﺟﻲ ﻳﻌطــﻲ ﻟﻣــن ﻳﻘــوم ﺑﺳــداد أو ﺗﺳــﻠﻳم أي ﺷــﻲء ﻟﺑﻳــت اﻟﻣــﺎﻝ ،وﻛــﺎن ﻳطﻠــق
ﻋﻠﻳﻪ )اﻟﺑراءة( ﻷﻧﻪ ﻳﺑرىء ذﻣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳورد اﻟﺷﻲء.

) (1اﺑن رﺷﻳد اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﺑداﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬد وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد ،ص  ،13اﻟﻘﺎﻫرة  1386ﻫ.
) (2اﻟﺑﻘرة ،اﻵﻳﺔ .282

) (3د .ﻣﺣﻣود ﻣرﺳﻰ ﻻﺷﻳن ،ص .2012-208
) (4اﻟﺑﻘرة ،اﻵﻳﺔ .282
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)ب( ﻣﺳــﺗﻧد داﺧﻠــﻲ ﻳﻌــد ﻓــﻲ اﻟــدﻳوان ﻛــﻲ ﻳﺳــﺗﺧدم ﺑﻌــد ذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﺗﺳــﺟﻳﻝ ﺑــﻳن ﻓــروع ﺑﻳــت
اﻟﻣــﺎﻝ ﺣﺗــﻰ ﻳﻣﻛــن ﺗﺳــﻠﻳﻣﻪ ﻟﻠﻐﻳــر ،وﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗﻧد اﻟــداﺧﻠﻲ ﻳﺳــﻣﻰ )اﻟﺷــﺎﻫد( ﻷﻧــﻪ ﻳﺷــﻬد
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﺷﻲء).(1

وﻟﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻷدﻟــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻧدﻳﻪ ﻻزﻣــﺔ ﻟﻌــدم ﺗﻛـرار أداء اﻟزﻛــﺎة ﻓــﻲ ﻋــﺎم واﺣــد ،وﻗــد أﻣــر ﻋﻣــر
ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻧـﻪ اﻟﻌﺎﺷـر )ﺟـﺎﻣﻊ أﻣـواﻝ اﻟﻌﺷـور( ﻋـدم ﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟزﻛـﺎة ﻣﻣـن ﻳﻘـدم ﺻـﻛﺎً
ﻳﺛﺑت ﻓﻳﻪ أﻧﻪ ﻗد أداﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ).(2

وﻳﻘﺻــد ﺑﺎﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ ﺣــدوث اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ﻳﻘﻳﻧ ـﺎً ،وأن ﻗﻳﻣــﺔ ﻗﻳﺎﺳــﻬﺎ ﺻــﺣﻳﺣﺔ ،وﻗــد ورد ﻓــﻲ آﻳــﺔ

اﻟدﻳن )رﻗم  (282ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ طرﻳﻘﻪ ﺿﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎﻟﺷﻬود.
ﻛﻣ ــﺎ أن اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺷ ــﺎﻓﻌﻲ

)(3

ﻳ ــرى ﺿ ــرورة أن ﻳﻛ ــون اﻟﺗﻘ ــوﻳم ﻓ ــﻲ آﺧ ــر اﻟﻔﺗـ ـرة ﻓ ــﻲ ﻋ ــدﻟﻳن

)ﺷــﺎﻫدﻳن( ﻷﻧﻬــﺎ ﺷــﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻘﻳﻣــﺔ ،واﻟﺷــﺎﻫد ﻓــﻲ ذﻟــك ﻻ ﺑــد ﻣــن ﺗﻌــددﻩ ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ﻣؤﻛــد
ﺣدوﺛﻬﺎ.
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻹﻳرادات) :(6ﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﻳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة،
وذﻟــك ﻟﺗﺣدﻳــد وﻋــﺎء اﻟزﻛــﺎة وﻗﻳــﺎس رﺑﺣﻳــﺔ اﻟﻣﺷــروع وﺗﺣدﻳــد ﻧﺻــﻳب ﺻــﺎﺣب أو ﺣﺻــﺔ ﻛــﻝ ﻣــن
أﺻــﺣﺎب وأﺻــﺣﺎب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ﻓﻳــﻪ ،وﻳﻌﺗﻣــد اﻟﻘﻳــﺎس ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻹﻳ ـرادات واﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳــق ذﻟــك،
وﺗﻬﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﻘﻳﺎم وﻋﺎءﻳن ﻫﻣﺎ:

اﻷوﻝ :وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة :وﻫو ﻳﻣﺛـﻝ ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻧﻣـﺎء ،وﻳﺷـﻣﻝ اﻷرﺑـﺎح ﻏﻳـر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘـﺔ ﻣﺛـﻝ أرﺑـﺎح
ﺗﻘوﻳم ﺑﺿﺎﻋﺔ آﺧر اﻟﻣدة ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق.
اﻟﺛﺎﻧﻲ :وﻋﺎء اﻷرﺑﺎح اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﻳﻊ :وﻫو ﻳﻣﺛﻝ اﻟوﻋﺎء اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ
ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻌد ،وﻳﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن )ﻧﺿوض اﻟﻣﺎﻝ( أي ﻋودﺗـﻪ إﻟـﻰ ﺻـورﺗﻪ
اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،وﻫذا ﺷرط ﻟﻳﺻﺑﺢ اﻟرﺑﺢ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﺗوزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء.
ﻫــذا اﻟﺗﻣــﺎﻳز ﺑــﻳن أﺳــﻠوﺑﺎ ﻋﻣــﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺗﺎن ﻻ ﻳﻣﻧــﻊ ﻣــن وﺿــﻊ ﻧظــﺎم ﻣوﺣــد ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ،
وﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ،ﻳﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﻳﺣﻘق اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ.
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة:
ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻬﻝ اﻟرﺑــﻊ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷــر اﻟﻬﺟــري ،اﻟﻣواﻓــق ﻣطﻠــﻊ اﻟﻘــرن اﻟواﺣــد
واﻟﻌﺷرﻳن ﻓﺗـرة اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ،واﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺎت اﻟﺿـﺧﻣﺔ ،واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺟﻧﺳـﻳﺎت ،وﻋـﺎﻟم اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر
) (1د .ﻣﺣﻣود ﻣرﺳﻲ ﻻﺷﻳن ص .215
) (2د .ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ،ص .64
) (3د .ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم ،ص  65ﻧﻘﻼً ﻋن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ ،ص .576
) (6ﻋطﻳﺔ ،د .ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎﻝ،ص.31
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واﻹﻧﺗرﻧت ،ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻧظـﺎم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺟﻣـﻊ ﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﻌﻠـم ،ﻛﻣﺑﻳـوﺗر وﺑرﻣﺟﻳـﺎت ،إﻟـﻰ ﻋﻠـم
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺻوﻻً وﻣﺑﺎدئ وﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣـﻊ ﻋـدم إﻫﻣـﺎﻝ اﻟﺧﺻوﺻـﻳﺔ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ،
وﻫ ــذا اﻟﻧظ ــﺎم ﺿ ــرورة ﻋﻠﻣﻳ ــﺔ ﺗﻔرﺿ ــﻬﺎ ﻋﻠﻳﻧ ــﺎ ﺣﺎﺟ ــﺎت ﺷ ــﻌوﺑﻧﺎ ،وﺿ ــرورة ﻗﻳ ــﺎم ﻣؤﺳﺳ ــﺎت ﻋﺻـ ـرﻳﺔ

ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طﺎﻋــﺔ اﷲ ﺑــﺄداء ﻓرﻳﺿــﺔ اﻟزﻛــﺎة ،وﻛــذﻟك ﻟﻧﺷــﻌر اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن واﻵﺧـرﻳن ،ﺑﺂﺛﺎرﻧــﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
إذاً ﻻﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ وﻋﻠوم اﻟﺣﺎﺳب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻋﻠوم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ،ﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻧظـﺎم ﺑﺎﻟﺻـورة اﻟﺗـﻲ
ﺗﻠﻳق ﺑﺎﻹﺳﻼم.

ﻣواﺻﻔﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:
ﻟﺗـ ـواﻓر اﻟﻧﺟ ــﺎح وﺗﺣﻘﻳ ــق اﻷﻫ ــداف ﻣ ــن اﻟﻧظ ــﺎم ،ﻻﺑ ــد أن ﻳﺗﺻ ــف اﻟﻧظ ــﺎم وﻳﺗﻣﺗ ــﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺟ ــﻪ
ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 ﺑﺎﻟﻣظﻬر واﻟﺷﻛﻝ اﻷﻧﻳق. ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟوﺿوح واﻟﻔﻬم. ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗطوﻳر. ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث: oﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺿﺧﻣﺔ.
 oاﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛم ﻫﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳﻳﺗراﻛم ﺑﻣرور اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 ﺑﺗواﻓر إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻋداد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺧﻳن: oاﻟﻬﺟري.
 oواﻟﻣﻳﻼدي.
 ﺑﻣﻳزة ﺗﻧوع وﺗﻌدد ﺗﻘﺎرﻳرﻩ)اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ(. ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻓﺗرات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ. ﺑﻣزاﻳﺎ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ )ﺗﻘﺎرﻳر وﺑﻳﺎﻧﺎت(.ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:
ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧظﺎم ﻣﻌﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻫﻣﺎ:
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
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وﻳﻘﺻ ــد ﺑﻬ ــﺎ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﻧ ــﺎﻓﻊ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻣﻛ ــن ﻗﻳﺎﺳ ــﻬﺎ ﻛﻣﻳﺎً)ﻧﻘ ــداً( أو ﺗﺣوﻳﻠﻬ ــﺎ ﻟﻧﻘدﻳ ــﺔ وﺗﺗﻣﺛ ــﻝ أﻫ ــم

اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ:

 .1ﺗﺧﻔــﻳض ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧــزون :ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻧظــﺎم ﻛــفء ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻳﺔ
ﺗﺣﻘﻳق رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون ﺗﺑﻘﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣـدودﻩ اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ،وﻳﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻧﺧﻔـﺎض

ﻛﻠــف اﻻﻗﺗ ـراض ﻟﺗﻣوﻳــﻝ اﻟﺷ ـراء وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻔواﺋــد ،وﺗﺧﻔــﻳض إﻳﺟــﺎر اﻟﻣﺧــﺎزن وﻣﺻــروﻓﺎت

اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻹدارﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون.
 .2ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻹدارﻳﺔ :إن اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة واﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت
اﻵﻟﻳــﺔ ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺧﻔــﻳض ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣــﻝ اﻹدارﻳــﺔ وﻋــدد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ،ﻣﻣــﺎ ﻳﺧﻔــض ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ
اﻟﻣﺻﺎرﻳف اﻹدارﻳﺔ.
 .3ﺗﺣﺳــﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ :ﻳــؤدي اﺳــﺗﺧدام ﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ وﻳﺗــﺄﺗﻰ ذﻟــك
إﻣــﺎ ﻋــن طرﻳــق زﻳــﺎدة اﻟﺧــدﻣﺎت وﺗﺧﻔــﻳض ﺗﻛــﺎﻟﻳف ﺗﺷــﻐﻳﻝ أواﻣــر اﻟﺧــدﻣﺎت ،وزﻳــﺎدة ﺳــرﻋﺔ
ﺗﻠﺑﻳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻘـﺎس ﻓـﻲ ﺷـﻛﻝ ﻧﻘـدي أو ﺗﺣوﻳـﻝ ﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘﻳـﺎس إﻟـﻰ ﻧﻘدﻳـﺔ،
وﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﻳر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ:
 .1ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﻳن.
 .2ﺗﺣﺳﻳن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 .3ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ.
 .4زﻳﺎدة ﺳرﻋﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات.
 .5ﺗﺣﺳﻳن ﺻورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .6زﻳﺎدة ﺳرﻋﺔ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .7ﻧﻣطﻳﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﻳﻘﺻ ــد ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻ ــر اﻟﻣﻛوﻧ ــﻪ ﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻷﺟــزاء اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻣن ﻗﻳ ــﺎم
اﻟﻧظﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻪ .وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﻛﻝ ﻣن:
 .1اﻷﺟﻬزة.
 .2وﺳﺎﺋﻝ ﺣﻔظ وﺗﺧزﻳن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.
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 .3اﻟﺑراﻣﺞ.
 .4ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.
 .5إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
 .6اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري.
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد:
 .1ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ)ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر(.
 .2ﺗﻘﺎرﻳر وﺻﻔﻳﺔ)ﻟﺣﺎﻟﺔ وظروف اﻟﻧﺷﺎط(.
 .3ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻧﺷﺎط)ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺣداث(.
 .4ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺧطﻳطﻳﺔ)ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ،ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ(.
 .5ﺗﻘﺎرﻳر رﻗﺎﺑﻳﺔ)ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧطط(.
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺣد:
إن ﻣﺧرﺟــﺎت اﻟﻧظــﺎم ﻟــن ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻌﻠوﻣــﺎت إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت ذات ﻣﻌﻧــﻰ "ﻣﻔﻳــد" ﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻫــذﻩ
اﻟﻣﺧرﺟــﺎت ،وﺣﺗــﻰ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺿــﻳف اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ ،ﻻ ﺑــد أن ﺗﺗ ـواﻓر ﻓﻳﻬــﺎ
ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ:
 .1اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ.
 .2اﻟوﻗﺗﻳﺔ.
 .3اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟوﺿوح.
 .4اﻟﺻﺣﺔ واﻟدﻗﺔ.
 .5اﻟﺷﻣوﻝ.
 .6اﻟﻘﺑوﻝ)ﺷﻛﻼً وﻣﺿﻣوﻧﺎً(.
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ﺧرﻳطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت :اﻟﺗﺻﻧﻳف واﻟﺗرﻣﻳز
ﻳﺻ ــﻌب اﻟﺣ ــدﻳث ﻋ ــن ﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﻲ دون ذﻛ ــر ﺧرﻳط ــﺔ اﻟﺣﺳ ــﺎﺑﺎت ٕواﺑـ ـراز

أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ واﻟدور اﻟﺣﻳوي اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺣـدات اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﺑﺟﻣﻳـﻊ

أﻧواﻋﻬــﺎ وأﺣﺟﺎﻣﻬــﺎ .وﺧرﻳطــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﻋﻧﺻــر أﺳﺎﺳــﻲ ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر ﻣﺳــﺎر اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟــذي ﻳﻌﺗﺑــر

ﺑدورﻩ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.

وﺗﻌـرف ﺧرﻳطـﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻣـن اﻟرﻣـوز ﺗﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ
ﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﻣﺻــﻧﻔﺔ وﻓﻘـﺎً ﻷﺳــس ﻣﻌﻳﻧــﺔ .وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻛــون اﻷﺳــس اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ

ﺗﺻﻧﻳف اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻟﻠﻔﺋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗﻘدم ﺑﻬـﺎ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ .ﻓﻣـﺛﻼً ﻳـﺗم ﺗﺻـﻧﻳف

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻓﺋﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻲ:
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ:

اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ :رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺑﺎﻗﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ) اﻟرﺳﺎﻣﻳﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ(.
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﻪ.
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ)اﻟﻣﺧزون واﻟذﻣم(.
اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ)اﻟﺻﻧدوق ،اﻟﺑﻧوك.(....،
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ أو اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ:
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ :اﻟﻧﻔﻘﺎت.
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ :اﻟواردات.
وﻳﻌﺎد ﺗﺻﻧﻳف ﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻟﻔرﻋﻳـﺔ .وﺗﺣﺗـﺎج ﻋﻣﻠﻳـﺔ
اﻟﺗﺻـﻧﻳف ﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻧظــﺎم ﻣﻌـﻳن "ﻟﻠﺗرﻣﻳـز" ﺣﻳـث ﻳــﺗم ﺗﺧﺻـﻳص رﻣـوز ﻣﻌﻳﻧـﺔ )أرﻗــﺎم(
وﻓﻘ ـﺎً ﻟﺧطــﺔ ﻧظﺎﻣﻳــﺔ ﻟﺗﻣﻳﻳــز اﻟﺗﺻــﻧﻳﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ داﺧــﻝ ﺧرﻳطــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻣﻳﻳــز

اﻟﻌﻧﺎﺻر داﺧﻝ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟواﺣد.

وﺗﻌﺗﺑر ﺧرﻳطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أداة ﻣﻔﻳدة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ .ﻓﻬـﻲ ﺗﺳـﻬﻝ ﻣـن ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﺗﺳﺟﻳﻝ وﺗرﺣﻳﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬﻝ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗـﻲ
ﻳﺧرﺟﻬــﺎ اﻟﻧظ ـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﻟﻼﺳــﺗﺧدام اﻟﺧــﺎرﺟﻲ .ﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟــك أن ﺧرﻳطــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺗﺳــﻬﻝ
ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ،ﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﺗﻠﺧﻳص ،وﺗﻘرﻳـر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣ ارﻛـز اﻟﻣﺳـؤوﻟﻳﺔ

ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ .ﻓﻣﺛﻼً ً◌ ﻳﻣﻛن ﺣﺻر ﻣﺻـﺎرﻳف ﻣﺷـروع ﻣﻌـﻳن ﺑﺎﺳـﺗﺧدام رﻗـم اﻟﻣﺷـروع
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ﺛم ﻳﺗم اﻟﺗﻠﺧﻳص ﻟﻛﻝ ﻣﺷروع أو ﺑﺎب إﻧﻔﺎق .ﻛﻣـﺎ ﻳﺳـﻬﻝ أﻳﺿـﺎً اﺳـﺗرﺟﺎع ﻫـذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت ﺑﻌـد ﺗﺧزﻳﻧﻬـﺎ
ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺻﺎرﻳف ﺑﺄﺑواﺑﻬﺎ.

اﻟﺗﺑوﻳــــب اﻟﻌﺷــــري :ﺳ ــﻳﻌﺗﻣد ﻓ ــﻲ ﺑﻧـ ــﺎء ﺧرﻳط ــﺔ اﻟﺣﺳ ــﺎﺑﺎت ﻛوﻧ ــﻪ اﻷﺳـ ــﻬﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﻳدوﻳـ ــﺔ
واﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ـﺔ ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن أﻧــﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ﺟــﻝ أﻧظﻣــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﻋﻠ ـﻰ ﺻــﻌﻳد اﻟــدوﻝ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت.

وﺳﻳﺗﺧذ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﻔﺋﺎت :ﺣﺳﺎﺑﺎت ذات رﻗم واﺣد.
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :ﺣﺳﺎﺑﺎت ذات رﻗﻣﻳن.
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ :ﺣﺳﺎﺑﺎت ذات ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم.
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة :ﺣﺳﺎﺑﺎت ذات أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم أو أﻛﺛر.
اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ :رأس اﻟﻣﺎﻝ
10

رأس اﻟﻣﺎﻝ

101

رأس ﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

1011

رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣدﻓوع

1012

رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع

11

اﺣﺗﻳﺎطﺎت

12

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣدورة

121

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣدورة )ﻓواﺋض(

122

ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣدورة )ﻋﺟز(

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
21

اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﻪ ﻏﻳر اﻟﻣﺎدﻳﺔ

211

اﻟﺷﻬرة

212

ﻣﺻﺎرﻳف اﻟﺗﺄﺳﻳس

213

..

22

اﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ

221

اﻷراﺿﻲ

222

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
16

223

ﺗﺟﻬﻳزات ﻋﺎﻣﺔ

224

ﺗﺟﻬﻳزات ﻓﻧﻳﺔ ﻣﻌدات وأدوات ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

225

آﻟﻳﺎت اﻟﻧﻘﻝ

226

أﺻوﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أﺧرى

227

أﺻوﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺻﻧﻊ

228

اﺳﺗﺛﻣﺎرات

24
241

أﺻوﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺳﻧدات ﻣﻠﻛﻳﺔ) أﺳﻬم /ﺣﺻص ﺷراﻛﺔ(

 25أﺻوﻝ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟزﻛﺎة
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ)اﻟﻣﺧزون واﻟذﻣم(.
31

ﻣﺧزون ﻣواد أوﻟﻳﺔ وﻟوازم اﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ

32

ﻣﺧزون ﻣواد وﺑﺿﺎﺋﻊ ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام

33

ﻣﺧزون .....

34

ﻣﺧزون ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹدارة

35

اﻟذﻣم اﻟﻣدﻳﻧﺔ

351

اﻟذﻣم اﻟﻌﺎدﻳﺔ

3511

ﻗروض ﻣﻣﻧوﺣﺔ

3512

زﻛوات ،ﺗﺑرﻋﺎت ،أو ﺗﻌﻬدات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

3513

أوراق ﻗﺑض

352

اﻟذﻣم اﻟﻣﺷﻛوك ﺑﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ

36

اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون

361

ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻣدﻳﻧﺔ

 3611ﺳﻠﻔﺎت ودﻓﻌﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن
 3612ﺣﺟوزات
 37ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 38اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

17

 381اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -ذﻣم
382اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺿراﺋب
 383اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ –إﻋﺎﻧﺎت ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﺿﺔ
 39اﻳرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﺿﺔ
اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ)اﻟﺻﻧدوق ،اﻟﺑﻧوك.(....،
 40ﺳﻧدات اﻟﺗوظﻳف
 41اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 411ﺷﻳﻛﺎت وﻗﺳﺎﺋم ﺑرﺳم اﻟﻘﺑض
 412ﺑﻧوك
 419ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ
 43اﻟﺻﻧدوق
 48اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟداﺧﻠﻳﺔ
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت.
 50اﻟﻣوردون
 501ذﻣم داﺋﻧﺔ
 5015أوراق اﻟدﻓﻊ
 5018ﻓواﺗﻳر ﻟﻠدﻓﻊ
 503ذﻣم داﺋﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 504داﺋﻧون ﻣﺧﺗﻠﻔون
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ :اﻟﻧﻔﻘﺎت.
60ﻣﺻﺎرف اﻟزﻛﺎة
 601اﻟﻔﻘراء واﻟﻣﺳﺎﻛﻳن
 602اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻳﻬﺎ
 603اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻗﻠوﺑﻬم
 604ﻓﻲ اﻟرﻗﺎب
 605اﻟﻐﺎرﻣﻳن
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 606ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﷲ
 607اﺑن اﻟﺳﺑﻳﻝ
 61ﻣﺷﺗرﻳﺎت
 611ﻣﺷﺗرﻳﺎت اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت
 6113ﻣﺻﺎرﻳف إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺗرﻳﺎت
 6114ﻧﻘﻠﻳﺎت
 6115رﺳوم وﻣﺻﺎرﻳف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 62ﻣؤوﻧﺎت واﺳﺗﻬﻼﻛﺎت
621ﻣؤوﻧﺎت ﻫﺑوط أﺻوﻝ ﺛﺎﺑﺗﺔ
 622ﻣؤوﻧﺎت ﻫﺑوط أﺻوﻝ ﻣﺗداوﻟﺔ
 623اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت.........
 63أﻋﺑﺎء ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن
 631رواﺗب وأﺟور اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن
 6311اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﺑدﻻت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
 635أﻋﺑﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ) اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(
 64ﻣﺻﺎرﻳف اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
 641دﻋﺎﻳﺔ
 642إﻳﺟﺎر وﻛﻬرﺑﺎء وﻫﺎﺗف
643ﻣﺻﺎرﻳف إدارﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 65ﺿراﺋب ورﺳوم وﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
 66ﺗﻘدﻳﻣﺎت ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻدﻳﻘﺔ
 67ﻣﺷﺎرﻳﻊ
 68أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﻳﺔ
 69أﻋﺑﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺧرى
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ :اﻟواردات.
 70زﻛﺎة
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 701زﻛﺎة اﻟﺛروة اﻟﻧﻘدﻳﺔ واﻟذﻫب واﻟﺣﻠﻲ
 702زﻛﺎة اﻟﺛروة اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
 703زﻛﺎة اﻟﺛروة اﻟزراﻋﻳﺔ
 704زﻛﺎة اﻟﺛروة اﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ
 705زﻛﺎة اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ واﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟرﻛﺎز
 706زﻛﺎة اﻟرواﺗب وﻛﺳب اﻟﻌﻣﻝ
 707زﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﻐﻼت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 708زﻛﺎة اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد
 7011زﻛﺎة ﻣﺷروطﺔ
 71زﻛﺎة اﻟﻔطر
 72ﺻدﻗﺎت
 721ﺻدﻗﺎت ﻣﺷروطﺔ
 73أﺿﺎﺣﻲ وﻛﻔﺎرات وﻓدﻳﺔ ﺻﻳﺎم
 74ﻛﻔﺎﻻت أﻳﺗﺎم
 75ﺗﺑرﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 76واردات ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻدﻳﻘﺔ
 77واردات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وأوﺻﻲ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﺗروﻧﻲ) (softwareﻣوﺣد ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻛﺑﺎر ﻣؤﺳﺳـﺎت

اﻟزﻛﺎة أو اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ .ﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻩ ﻣﺟﺎﻧﺎً ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟزﻛﺎة اﻟﻔﻘﻳرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.

ﻣﻊ اﺗﺻﺎف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ وﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﻛﻣ ــﺎ ﻻ ﻳﺳ ــﻌﻧﻲ إﻻ أن أﻋ ــرب ﻋـ ــن اﺳ ــﺗﻌدادي ﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺔ ﺗطـ ــوﻳر اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻘﺗ ــرح ﻣـ ــﻊ أي
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ،أو ﺑﻣﺎ ﻳﺧدم اﻟﻧظﺎم.
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المفكرون األحرار في اإلسالم


دومينيك أورڤوا

قراءة رضوان السيد
ظھرت أطروحةُ األحرار والليبراليين من جھة ،والمحافظين وال رجعيين م ن جھ ٍة ثاني ٍة
في تاريخ اإلسالم الثقافي ،لدى المستشرقين األوروبيين في منتصف القرن التاس ع عش ر
الم يالدي .وربم ا ك ان أص ل ذل ك م ا ھ و موج و ٌد ف ي ت اريخ التفكي ر المس يحي وت اريخ
التفكير اليھودي منذ القرنين السابع عش ر والث امن عش ر .أ ّم ا ف ي المج ال اإلس المي ف ّ
إن
الليبراليين من وجھة نظر المستشرقين كانوا بالدرجة األولى الفالسفة اإلسالميين ،ال ذين
ساروا على ُخطى الفالسفة القُدامى مثل أفالط ون وأرس طو .وق د عن ى بھ م األوروبي ون
أمثال الفارابي وابن سينا وابن رش د .وف ي س بعينات وثمانين ات الق رن التاس ع عش ر وم ا
بعد أَلحق وا بأولئ ك الليب راليين والمف ّك رين األح رار ف ي ت اريخ اإلس الم الثق افي :المعتزل ة
ال ذين اعتب روا وقتَھ ا أنھ م عقالني ون بخ الف األش اعرة المح افظين وال رجعيين ،مث ل
ُ
ّ
الملف
مناقشات ھذا
الھوتيي الكاثوليك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر! وتطورت
ف ي الق رن العش رين ،وبخاص ٍة ف ي حقب ة م ابين الح ربين الع الميتين ،ح ين ب دأ كثي رون
يناقش ون مس ائل الزندق ة واإللح اد ف ي الت اريخ اإلس المي .ف إذا ك ان الفالس فةُ والمعتزل ة
ض عف دي نھم بمح اوالت التوفي ق
ض عيفي ال دين ف ي الحقيق ة؛ وإنم ا يح اولون إخف اء َ
المستحيلة بين اإلسالم والفكر اليوناني؛ ّ
فإن ھناك أفراداً ما جاملوا وال وفﱠقوا بل أظھ روا
أو أَ ْخفوا عداوتَھم للدين اإلس المي ،إ ّم ا بس بب اعتن اقھم لعقائ د أُخ رى أو بس بب إلح ادھم
وعدم إيمانھم بأي شيء .ومن ھؤالء الذين جرى االھتما ُم بھم في ھذا السياق ُكلﱞ من ابن
المقفﱠع ،وحُنين بن إسحاق )وقد ك ان مس يحيا ً وم ا ك ان زن ديقاً ،لك ْن يب دو أن ه اختل ف م ع
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بعض رجال الدين المسيحيين( ،وأبي عيسى ال ورّاق ،واب ن الراون دي ،و َحيﱡويَ ه البلخ ي،
وأبي بكر الرازي ،وأبي العالء المعرّي ،وابن كم ّونة ،وريمون لول.
وقد نُس ي ھ ذا المل ّ
ف أو تراج ع االھتم ا ُم ب ه من ذ الس بعينات م ن الق رن الماض ي ،بس بب
تغي ر األفك ار ح ول الفالس فة وح ول المعتزل ة وحتّ ى بش أن الملح دين والزنادق ة .لك ّن
مستعربا ً فرنسيا ً ھو دومينيك أورفوا األستاذ بجامعة تولوز دأب على العودة لذلك المل ّ
ف
على سبيل المراجعة والقراءة النقدية ومكافحة األصولية اإلسالمية ،كما يقول! وكان من
نتاج ذلك أخيراً كتابه :المفكرون األحرار في اإلسالم.
ت ّ
ْت إل ى الق رن الث امن عش ر لوج ْد َ
يبدأُ أورفوا كتابه بدايةً طريفةً بالقول إنك لو رجع َ
أن
س نق دوا المس يحية أو عادوھ ا مث ل دي درو وف وليتر ورو ّس و
الصورة السائدة ھي عن أُنا ٍ
ت ّ
ت لوج ْد َ
ومونتس كيو .لك ْن ل و دقّ ْق َ
نفس ه،
أن ھن اك مؤلﱠف ات أكث ر ع دداً تع ود للق رن ِ
ُ
نفسه عن القرون بين الث امن والعاش ر
وتنشغ ُل بالدفاع عن المسيحية.
ويمكن قو ُل الشيء ِ
ب وحض ار ٍة مزدھ ر ٍة
الم يالدي ف ي ت اريخ اإلس الم .فالص ورةُ الس ائدة ع ن دي ٍن مس تت ٍ
ون ھن اك خ ٌ
الف ح ول أساس ياته أو
تتأسسُ على ال دين ،ال ذي تتع د ُد مذاھبُ هُ ،دون أن يك َ
شذو َذ ٌ◌ عنهّ .
ق أيضا ً .فقد كان ھناك أفرا ٌد خرجوا على الس ائد
لكن ھذا االنطباع غير دقي ٍ
ت مختلف ٍة ،وليس السائد اإلسالمي فقط؛ بل أيضا ً السائد المسيحي واليھودي.
باتجاھا ٍ
ت بش أن خصوص يات ديان ات التوحي د اليھودي ة والمس يحية
ويمض ي المؤلّ ف ف ي ت أمال ٍ
فاإلسالم .ثم يصرّح بأنه يريد بحث أفكار مصائر أفراد في الديانات الثالث في العص ور
الوسطى ينتمون إلى إحدى فئتين :الجاح دين ،ال ذين ال يؤمن ون بش يء ،واآلخ رين ال ذين
ي م ن داخل ه طلب ا ً للمزي د م ن الح راك والحري ة فيص طدمون
ينتق دون الس ائد ال دين ﱠ
باألرثوذكسيات ارتطاما ً ال يقلﱡ عن ارتطام الملحدين.
وأو ُل الذين يتفرغ أورف وا لبح ث أفك ارھم ومص ائرھم الكات ب المع روف ،ومنش ئ النث ر
العرب ي المس ﱠمى عب دﷲ ب ن المقفﱠ ع )وال ذي ع اش م ن ح والي الع ام تس عين للھج رة إل ى
حوالي الع ام 140ھ ـ( .اب ن المقف ع م ن أص ول فارس ية وك ان اس ُمه قب ل اعتن اق اإلس الم
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روزب ه .وق د ش بّ ف ي ظ ل الثقاف ة العربي ة ،فأتقنھ ا إل ى جان ب لغت ه األُ ّم .وعم ل ف ي
الديوانين )اإلدارتين( األُموي والعباسي ،وك ان م ول ًى ألح د أعم ام أب ي جعف ر المنص ور
الخليف ة العباس ي الث اني ،ويق ال إن ه ھ و ال ذي أم ر باغتيال ه ) ب ين  137و 139ھ ـ(.
والمعروف ّ
أن ابن المقفﱠع ھ و مت رجم «كليل ة ودمن ة» الحكاي ة السياس ية المش ھورة عل ى
ألسنة الحيوانات من الفھلوية )الفارس ية الوس يطة( إل ى العربي ة ،وكان ت ق د تُرجم ت م ن
قبل في القرن السادس الميالدي إلى الفارسية .ويذكر ابن النديم ف ي «الفھرس ت» ﱠ
أن اب ن
المقفﱠع ترجم «كتاب مزدك» ،وھو إصالح ﱞي إيران ﱞي قتل ه كس رى أنوش روان ع ام 528م
لخروجه على الزرادشتية التقليدية .لك ّن الكت اب ض اع ،وبالت الي ال نع ُ
رف م ا ك ان في ه،
وھ ل اب ن المقف ع مع ه أو ض ﱠده .وين اقش المؤلّ ف مس ألة الترجم ة أو التلخ يص لمنط ق
أرسطو ،والتي تُن َسبُ إلى عبدﷲ بن المقف ع وإل ى ابن ه محم د .ول دينا م ن المنس وب الب ن
وح َك م( ،واألدب الص غير )ال ذي
المقف ع رس الة الص حابة ،واألدب الكبي ر )فِقَ ر بالغي ة ِ
أثبت إحسان عباس أنه مأخو ٌذ من األدب الكبير ومن كليل ة ودمن ة!( .وق د اتھ م المؤلّف ون
الالحق ون اب ن المقفﱠ ع بالزندق ة )أي المانوي ة ،نس بةً لم اني ،وھ و مص ل ٌح فارس ﱞي آخ ر.
واالتھام بالزندقة عنى دائما ً آنذاك اعتناق المانوية سراً ،أي االرتداد عن اإلسالم ،ول يس
اإللحاد( .ونسبوا إليه أنه قلﱠد القرآن أو نقده )بحسب القاسم بن إبراھيم الر ّس ّي 246-ھ ـ(.
ب دينية ،كما ّ
وال يبدو ّ
أن معارضته للقرآن ربما كانت
أن المنصور قتل ابن المقفع ألسبا ٍ
مخترعةً فيما بعدّ .
لكن «باب برزويه» في مقدمة «كليلة ودمنة» ،وكذلك بعض الفقرات
ف ي «األدب الكبي ر» ،كلّھ ا ت دعو إل ى عقالني ة معتدل ة تُع رضُ عليھ ا حت ى األدي ان أو
نصوصُھا .ويق ارن المؤلّ ف ب اب برزوي ه ھ ذا بكت اب «بلَ وھر وبوداس ف» ،وھ و س يرةٌ
ت منھا العربية .وھو يذھب إل ى ّ
أن قص ة ب وذا ُزھدي ة الط ابع
لبوذا متر َجمة إلى عدة لغا ٍ
وال روح ،بينم ا األدب الكبي ر الب ن المقف ع عقالن ي ول يس ُزھ ديا ً .وي ذھب أورف وا حين ا ً
مذھب األستاذ جوزف فان أس إلى ّ
أن ذل ك الن زوع ھ و ن زو ٌ
ع ش ّك ﱞي معت د ٌل انتش ر ل دى
ب ما نسبه القاس م
الخاصة من األطباء المثقفين بالثقافة الھيللينية .لكنه يعود فيناقش بإسھا ٍ
3

ابن إبراھيم الرسّي الزيدي البن المقف ع ف ي معارض ته للق رآن ،ويُالح ظُ تش ابُھا ً م ع ب اب
أن ھ ذه الش ذرات إذا ص ح ْ
برزوي ه وم ع األدب الكبي ر .ويالح ظُ ّ
ﱠت فإنھ ا تجع ُل م ن اب ن
ُ
يؤمن
المقفﱠع مانويا ً وليس ناقداً للنصّ اإلسالمي من الداخل ،كما أنه ليس ش ّكيا ً متطرفا ً ال
بشيء.
وينصرف المؤلّ ُ
ُ
ف بع د ذل ك إل ى دراس ة «حال ة» حُن ين ب ن إس حاق ،المت رجم المش ھور.
لكن ه يق ّدم ل ذلك ب النظر ف ي كت ابي ع ّم ار البص ري المس يحي النس طوري :البرھ ان،
والمس ائل واألجوب ة م ن الق رن الثال ث الھجري/التاس ع الم يالدي .ف ي البرھ ان يش ير
البص ري إل ى ّ
ث
أن األدي ان ينبغ ي أن تلب ي ث الث حاج ات لإلنس ان ھ ي :اإليم ان بالبع ِ
والحساب ،والمحب ة المتبادل ة ،والس عْي الجاھ د لتحقي ق الس عادة الدائم ة .وھ و يالح ظ ّ
أن
س ائر ال ديانات فيم ا ع دا المس يحية إنم ا انتش رت ب القوة أو ب التواطؤ والمخاتل ة واتّب اع
المص الح بالس ير م ع الس ائد .أ ّم ا حُن ين ب ن إس حاق فھ و عرب ﱞي ع اش زم ن الم أمون
والمتوكل )248-198ھـ( ،وھو ينتمي أيضا ً إلى المسيحية النسطورية ،وقد ُول د ب الحيرة
عام 102ھـ808/م ،وعرف الس ريانية والعربي ة والفارس ية واليوناني ة)؟( .وق د ج اء إل ى
بغداد وصار قريبا ً من الخلفاء ليس بسبب الترجم ة فق ط ،ب ل وألن ه ك ان طبيب ا ً مش ھوراً.
وق د م ﱠر بمحن ٍة م ع كنيس ته ،وفق د الحظ وة ل بعض الوق ت ،لكن ه ع اد إل ى منزلت ه وكتب ه
وترجماته ،وتوفي عام 260ھـ873/م .ويتحدث المؤلّف ع ن إدخ ال حن ين وابن ه إس حاق
ب ش ديدة
للمصطلح العلمي إل ى الترجم ة ع ن اليوناني ة وع ن الس ريانية ,وإل ى نقول ه لكت ٍ
األھمية .ويتب ين ف ي النھاي ة لم اذا أورد أورف وا ھ ذا الفص ل ع ن حُن ين رغ م أن ه م ا ك ان
ش ّكاكا ً .إذ ترك حنين نص ا ً بعن وان «كيفي ة إدراك حقيق ة الديان ة» م ن ض من إجاب ة عل ى
ُمراسلة مع صديقه ابن المنجّم ،أجاب عليھا أيضا ً فيما بعد قُسطا بن لوفا ،ال ذي ك ان م ن
ال روم ال َملَكي ين )309-ھ ـ912/م( .اب ن الم نجم يق ول ّ
إن ال دليل عل ى ص حة اإلس الم:
ارتقاؤه بالعرب ،وإعجاز القرآن .وحُنين ال يجيبُ ُمباشرةً  ،لكنه يقول أخذاً كم ا يق ول –
من مقدمة كتاب البرھان ألرسطو إنه ال يجوز أن تحت ّج عل ى خص مك ف ي ال ُمن اظرة بم ا
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ْ
يؤمن أو يقتنع به ،وھو ال يقول بإعجاز القرآن .وكذلك األمر في الحج ة األُخ رى ،أي
لم
تخلﱡف العرب ،ففي مثل حالتھم يسھُ ُل إقنا ُعھُم وليس ذل ك ح ّج ة عل ى الص حة أو الس واد.
والطريف ﱠ
أن حُنينا ً يَصي ُر بعد ذل ك إل ى إثب ات ص حة المس يحية بحج ج معكوس ة فھ ي ل م
بأمور شاقّ ٍة على ال نفس ،وھ ي ال تقب ُل
تُفرضْ بالقوة ،وال دعت لإليمان بالمرغوبات بل
ٍ
إن ص حتَھا ال مج ال للش ّ
الجاه بل التواضع والعُزلة؛ وقد نجحت مع ذلك ،ول ذا ف ّ
ك فيھ ا!
ب ل إن ه ذك ر األس باب الالمعقول ة ،والت ي ت دلﱡ عل ى تأ ﱡس س اإليم ان بالمس يحية عل ى
اإلعجاز :الوحدانية والتثليث ،وحمل العذراء ،وصلب المس يح ودفن ه .ث م ي درس الكات ب
كت اب «ن وادر الفالس فة» لحُن ين ويح او ُل عبث ا ً أن يتب ين في ه عناص ر «علماني ة» غي ر
إسالمية دون جدوى.
ف ي الفص ل الثال ث ي درس المؤلّ ف التح ّدي الثِ ْن وي )الق ائلين ب اإلثنين ،أي مب دأي الخي ر
والشرّ( لإلسالم من مثل الزرادشتية والمانوية والمزدكية .وھو ير ّكز عل ى الزرادش تيين
وما كتبوه في الدفاع عن مبدأ اإلثنين ومعارضة التوحيد اليھودي واإلسالمي .وقد الح ظ
المؤلّف أنه رغم اھتمام المتكلمين المسلمين بالر ّد على المانوية )الزندق ة( خاص ةً ،لك نھم
كل ع ام .ويالح ظ
ر ﱡدوا ف ي كثي ٍر م ن األحي ان عل ى الزرادش تية أيض ا ً وعل ى الثِ ْنوي ة بش ٍ
كثير من األحيان ير ﱡد المتكلمون على أق ّل ُش بھة تُش عر
المؤلّف – تبعا ً لفان أس – أنه في
ٍ
بالتأثر بالثنوية من مثل ما اتھموا به صالح بن عبدالقدوس الشاعر .وي ذھب المؤلّ ف إل ى
أنه بعد القرن الرابع الھجري ال دلي ل عل ى بق اء ش كوكيين ثن ويين .لك ّن المتكلم ين ك انوا
يستمرون في الرد على الفئات المنقرضة ،وبذلك عر ْفن ا ش يئا ً ع ن ھ ؤالء القُ دامى ال ذين
لنعرف شيئا ً عنھم لوال تلك الردود .ويقول الكاتب ّ
إن المتكلمين المس لمين يتھم ون
ما كنا
َ
ص ھا دونم ا انتق اد.
أحيانا ً أس الفا ً لھ م بالثنوي ة ،ألنھ م ر ﱡدوا عليھ ا بھ دو ٍء أو أوردوا نصو َ
ومن ھؤالء يذكر رجل ين ھم ا أب و عيس ى محم د ب ن ھ ارون ال ورّاق )247-ھ ـ862/م(،
واب ن الراون دي أحم د ب ن يحي ى ب ن إس حاق )ح والي 245-205ھ ـ895-/م( .وال يتف ق
المؤرّخون على اعتزال الوراق أو تشيﱡعه أو مانويته ،بل يتفقون على سعة علم ه بت اريخ
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األدي ان .وھ و ل م يكت ب ض د المانوي ة فق ط ،ب ل كت ب ض د اليھودي ة والمس يحية وبع ض
الفرق اإلسالمية أيضا ً .ولم يبق من مؤلّفاته شيءّ ،
لكن الرا ّدين عليه وبخاص ٍة يحي ى ب ن
عدي المسيحي اليعقوبي أورد نصوصا ً كثيرةً له في سياق ال ر ّد علي ه ف ي كتاب ه :مق االت
الناس واخ تالفھم .وربم ا كان ت تھم ةُ ال ورّاق الرئيس ية أن ه ف ي كثي ٍر م ن األحي ان ي ورد
الرأي أو القول دون أن ير ًد عليه ،كأنما ھو يس لﱢ ُم ب ه .ويتھ ُم هُ ص احب «االنتص ار» أب و
الحسين الخياط المعتزلي بأنه قال بِقِ َدم اإلثن ين )الن ور والظلم ة( .لك ّن ف ان أس وتوم اس
يذھبان إلى ّ
ون موض وعياً ،ول ذلك فق د أورد
أن الرجل أُسي َء فھ ُمهُ ،وھو إنما أراد أن يك َ
ت مج ﱠردة عن المانوية وعن غيرھا .وقد أمكن جم ُع أكث ر كتاب ه« :ال ر ّد عل ى
أحيانا ً مقاال ٍ
الفِ َرق ال ثالث م ن النص ارى» ،م ن خ الل ردود المس يحيين علي ه .وينص بﱡ نق ُدهُ عل ى
عقيدتي الثالوث والتجسﱡدْ .
لكن يُن َسبُ إليه أيضا ً أنه نقد َشعيرة الح ّج ف ي اإلس الم ،وھ اجم
الحجج أو األدلة التقليدية على نبوة النبي.
أ ّما ابن الراون دي فھ و أش ھ ُر «المالح دة» ف ي الت اريخ اإلس المي .ويق ال إن ه درس عل ى
شيخ ص وفي ھ و أب و حف ص الح ﱠداد )252-ھ ـ( ،ث م اعتن ق االعت زال ،ث م ترك ه واعتن ق
ٍ
التشيﱡع ،وكتب «فضيحة المعتزلة» رداً على كتاب الجاحظ« :فضيلة المعتزلة» .وي ذھب
ف ان أس إل ى ّ
أن الرج ل ذھ ب ض حية تص فية حس ابات ب ين المعتزل ة .وأن ه خ رج بع د
245ھـ من بغداد ،وع اد إل ى الش رق ،وم ا ت وفي قب ل ع ام 270ھ ـ ال ذي ل ه كت ابٌ اس مه
«ال دامغ» كتب ه وقتھ ا ور ﱠد علي ه الخيﱠ اط المعتزل ي أيض ا ً ف ي «االنتص ار» .وربم ا ع اد
اتھا ُمهُ بالزندق ة أو اإللح اد إل ى أس لوبه االس تفزازي ف ي ال ر ّد عل ى خص ومه .لكن ه ربم ا
تأثر أيضا ً بالورّاق الذي ربما قابله ببغداد أو قرأ كتبه .ويالحظ المؤلّف ّ
أن ابن الراوندي
كتب كتاب «التاج» في نُصرة المعتزلة على طريقته عن دما ك ان م ا ي زال معتزلي اً ،لك ّن
أبا علي الجب ائي )303-ھ ـ( ر ﱠد علي ه واتھم ه ب القول بق دم الع الَم .ول ه أيض ا ً كت اب نع ت
الحكمة وكتاب الفريد أو الفرند ،واألول في حكمة ﷲ ومقتضياتھا ،والثاني ف ي النب وات.
أم ا أش ھ ُر كتب ه ل دى خص ومه فھُم ا كت اب «ال دامغ» ،وكت اب« :الز ُم رﱡ د» .ث م يس تعين
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المؤلّف بمقال ة للكاتب ة س ترومزا ع ن كت اب الزم رد وأن ه ك ان ح واراً ب ين ال وراق واب ن
الراوندي ،ويتضمن رداً من ابن الراوندي على الورّاق ضد المانوية.
رجل يھ ودي اس مه حيوي ه البلخ ي )م ن الق رن الثال ث الھج ري(
وينتقل الكاتب فجأةً إلى
ٍ
اشتبك مع يھود عصرهّ ،
لكن الباحثين ال يعرفونه إالّ من خ الل ر ّد س عديا غ اوون علي ه.
ط رح حيوي ه «م ائتي س ؤال» عل ى الت وراة ،واختص ر الت وراة للفتي ان ُم زيالً منھ ا
األساطير الصادمة .وق د اختل ف الكتّ اب اليھ ود ال ذين كتب وا عن ه ف ي النص ف األول م ن
القرن العشرين بين اعتباره تاركا ً لليھودي ة لص الح الزرادش تية أو المس يحية أو اليھودي ة
الربية وحسبْ .
في الفصل الرابع بعنوان« :ثالثة أشكال مس تقلة للتط وير» ي درس المؤلّ ف ح االت :أب ي
بكر الرازي )نھاية القرن الثالث الھجري( )313-257ھـ( الذي أراد إقامة دي ٍن فلسفي –
وابن حزم )456-ھـ( الذي كتب فص الً ف ي كتاب ه الش ھير« :الفص ل ب ين المل ل والنح ل»
ع رض في ه آراء يھ وديين أندلس يين بطريق ة طريف ة ،والحال ة الثالث ة حال ة أب ي الع الء
المع رّي )449-ھ ـ( م ن خ الل أش عاره ف ي ال ديوان المع روف ب ـ«ل زوم م ا اليل زم» أو
اللزومي ات .ويتب ين م ن ق راءة ھ ذا الفص ل ّ
أن الج امع ب ين الشخص يات الت ي كت ب عنھ ا
أورفوا أمران :اإلحباط تُجاه السائد من الدين ،ومحاولة الخروج بانتقائي ة تُش عر بالحري ة
نفس ه .ويب دو ذل ك عن د ال رازي ف ي الس يرة الفلس فية ،وف ي الط ب
ت ِ
والمنطقي ة ف ي الوق ِ
الروحاني ،أ ّما عند ابن حزم فيبدو ذلك في عروضه آلراء اآلخ رين والت ي ال تش ﱡدد فيھ ا
أحيان اً ،كم ا ف ي مذكرات ه ع ن يھ وديين عرفھم ا ف ي ش بابه .ف ي ح ين يُخض ع المع ري
المقوالت الدينية الرئيسية ألحكام العقل وبديھياتهُ ،مظھراً تذ ﱡمراً وأسً ال مذھبا ً جديداً.
وفي الفصلين األخيرين :الوحدة الصادقة أو الكاذبة – ونحو مقاربة موضوعية للظ اھرة
الدينية؛ يعود أورفوا إلى تأملية تُشبه ما ذھب إلي ه آخ رون ف ي النص ف األول م ن الق رن
العش رين :ازدھ ار الحض ارة اإلس المية حت ى الق رن الخ امس الھج ري ،ث م الس قوط ف ي
األرثوذكس ية الس نية التقليدي ة الت ي اس تمرت قرون ا ً طويل ةً ب دون تط ور ظ اھر .وھ و
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ص ُر ذلك على المسلمين ،بل يجعله مطّرداً لدى اليھود والمس يحيين ال ذين عاش وا ف ي
اليق ُ
ت فيھا حركيةٌ
ديار اإلسالم ،والذين سيطر فيھم وعليھم التقليد أيضا ً .لكنه يعرضُ ومضا ٍ
ونق ٌد في الفصل األخير« :نحو مقاربة موض وعية للظ اھرة الديني ة» عن دما ي درس أمثل ةً
للتقابُس واالنفتاح حتى في العصور المتأ ّخرة مث ل رام ون ل ول ف ي الق رن الثال ث عش ر،
كمونة اليھودي في كتابه« :تنقيح األبحاث للمل ل ال ثالث» المكت وب أيض ا ً بالعربي ة
وابن ﱡ
في القرن الثالث عشر )679ھـ(.
بحثي ش َغل عشرات المستشرقين في
لمجال
ھل كتاب أورفوا مفيد؟ إنه يعرض باألحرى
ٍ
ٍ
القرن العشرين ،وب دأ ف ي النص ف األول من ه .والنم وذج وال دوافع للبح ث غربي ة بحت ة،
وھي تُلقي باألحرى أضواء على تعددية التفكير الديني ،وتشھد الس تمرار ھ ذه التعددي ة،
رغم ّ
أن ھدفھا الوصو ُل إلى غير ذلك.
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التشريع اإلسالمي للوقف
وأثره في استقاللـية الفكـر
أحمد عوف عبد الرحمن



أھمية الوقف في اإلسالم
ﻳﻌرف اﻟوﻗف ﺑﺈﻳﺟﺎز ﺑﺄﻧﻪ «ﺗﺣﺑﻳس اﻷﺻﻝ وﺗﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ» ،1وﻳﻘﺻـد ﺑـذﻟك «ﺣـﺑس اﻟﻌـﻳن ﻋـن ﺗﻣﻠﻳﻛﻬـﺎ
ﻷﺣد ﻣـن اﻟﻌﺑـﺎد ،واﻟﺗﺻـدق ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـراء ،أو ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ﻣـن وﺟـوﻩ اﻟﺑـر» ،2وﻫﻧـﺎك ﻣـن زاد ﻋﻠـﻰ
ذﻟــك ﺑﺎﺷــﺗ ارط أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ أو رﻳــﻊ اﻟوﻗــف ﻟــﻳس ﻣﻘﺻــو اًر ﻋﻠــﻰ أﻓ ـراد ﺑﻌﻳــﻧﻬم ﻛــﺎﻟواﻗف وذرﻳﺗــﻪ

وأﻗرﺑﺎﺋﻪ أو اﻟﻔﻘراء ﻓﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻬﺎت ﺧﻳرﻳﺔ ﻋدة ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣـوع اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن،3
ﻓﺗﻧوﻋــت اﻷﻏـراض واﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳوﻗــف ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،ﻣــن ﻣﺳــﺎﺟد ،وﻣــدارس ،وأرﺑطــﺔ ،4ودور ﻟرﻋﺎﻳــﺔ اﻷﻳﺗــﺎم،
وأﺑﻧــﺎء اﻟﺳــﺑﻳﻝ ،وﺗﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣــﺎء ،وﺣﻔــر اﻵﺑــﺎر ،واﻟﻣﺻــﺣﺎت ،ﺣﺗــﻰ ﺑﻠــﻎ اﻷﻣــر رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺣﻳ ـوان ،ﻣــن ﺧﻳــوﻝ
ﻫرﻣﺔ وﻗطط ﻋﻣﻳﺎء ..وﻏﻳرﻫﺎ.5
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠوﻗف اﻹﺳﻼﻣﻲ دورﻩ اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠم وطﻼﺑﻪ ،وﺣﻔظ ﻛ ارﻣـﺔ

اﻟﻌﻠﻣــﺎء ،واﺣﺗﺿــﺎن اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﺣﺿــﺎرﻳﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﻣﺳــﺎﺟد ،ودور اﻟﻌﻠــم ،واﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻳﺎت ،وﻣواﺳ ــﺎة

اﻷ ارﻣــﻝ واﻟﻔﻘ ـراء واﻟﻳﺗــﺎﻣﻰ ،وﻛﺎﻧــت اﻷوﻗــﺎف ﻛﻔﻳﻠــﺔ ﺑرﻋﺎﻳــﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﺑﺄﺳــرﻫﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣواردﻫــﺎ اﻟﺗــﻲ ﻻ
ﺗﻧﺿب.6
وﻛﺎن اﻟواﻗﻔون ﻳﺣرﺻون ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ أوﻗـﺎﻓﻬم ﻣـن ﺑﻌـدﻫم؛ ﻛـﻲ ﻳﺳـﺗﻣر ﻧﻔﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗـﻲ أوﻗﻔوﻫـﺎ
ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﻟﻳﺳﺗﻣر اﻟﺛواب اﻟذي ﻳﻘﺻدون ،ﻓوﺿﻌوا اﻟﺷروط ،وﻋﻳﻧوا اﻟﻧظﺎر ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻛﺗﺑوا اﻟوﺻﺎﻳﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك.

وﻛﺎن اﻟﻧظّﺎر ﻳﺧﺗﺎرون ﻣن ذوي اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘوى واﻟﺻﻼح ،وﻣن ذوي اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻣﺧﺎﻓﺔ ﻣـن اﷲ؛ ﻛـﻲ ﻻ ﻳﻘـﻊ

ﺗﻌد ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻷوﻗﺎف أو ﺗﻌطﻳﻝ ﻟﻣواردﻫﺎ.7
ﺗﻔرﻳط أو ّ

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺗطورات اﻟﺗـﻲ ﻣ ّـر ﻧظـﺎم اﻟوﻗـف ﺑﻬـﺎ ،وﻋﻣـق اﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠﻳـﻪ ؛ إﻻ أﻧـﻪ ظـﻝ
أﻣ اًر ﻣﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻹرادة اﻟﺣرة ﻟﻣؤﺳﺳﻳﻪ ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس و ﺧﺎﺻﺗﻬم ،ﻣـﻊ ﺗﻣﺗﻌـﻪ ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻣـن اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﻳﺔ
واﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﺗﻬﺎ ﻟـﻪ أﺻـوﻟﻪ اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ ،وأﺣﻛﺎﻣـﻪ اﻟﻔﻘﻬﻳـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺔ ،واطـراد ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ

ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻓﺗرات ﺗﺎرﻳﺧﻪ.8

وﻳﻣﻛــن إﻳﺟــﺎز أﻫﻣﻳــﺔ اﻟوﻗــف ﻓــﻲ أﻧــﻪ ﻳﻣﺛــﻝ رﻋﺎﻳــﺔ ﻟﻸﺑﻧــﺎء وﺻــﻠﺔ ﻟﻸرﺣــﺎم ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺻــورة ﻣــن
ﺻور اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺑر واﻟﺗﻘوى ،ودﻋم ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﻣﺔ .9وﻻ ﺗﻘﺗﺻـر
أﻫﻣﻳﺗﻪ وﺛﻣرﺗﻪ ﻓـﻲ اﻹﺣﺳـﺎس ﺑﻣﻧﻔﻌﺗـﻪ اﻟدﻧﻳوﻳـﺔ ﻓﺣﺳـبٕ ،واﻧﻣـﺎ ﺗظﻬـر ﺑﺟـﻼء ﻓـﻲ دوام ﻣﻧﻔﻌﺗـﻪ وﺛﺑـﺎت أﺟـرﻩ

 باحث من مصر .

ﻳن ِﻓ ِ
آﻣ ُﻧـوا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِـﻪ ور ِ ِ ِ
ﻟﻠواﻗـف ﺣﺗـﻰ ﺑﻌـد وﻓﺎﺗـﻪ .ﻗـﺎﻝ ﺗﻌـﺎﻟﻰِ } :
ﻳن
ﻳـﻪ ﻓَﺎﻟﱠ ِـذ َ
ﺳـﺗَ ْﺧﻠَ ِﻔ َ
ﺳـوِﻟﻪ َوأَﻧﻔﻘُـوا ﻣ ﱠﻣـﺎ َﺟ َﻌﻠَ ُﻛـم ﱡﻣ ْ
ََ ُ
ﻳر{.10
آﻣ ُﻧوا ِﻣﻧ ُﻛ ْم َوأَﻧﻔَﻘُوا ﻟَ ُﻬ ْم أ ْ
َﺟٌر َﻛ ِﺑ ٌ
َ
ٕواذا ﻧظرﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟوﻗــف ﻓﻣــﺎ ﻫــو إﻻ ﻣــن ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ واﻟطﺎﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ رﻏﺑــت ﺑﻔﻌﻠﻬــﺎ اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ ،وﺣﺛــت
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻬو ﻗرﺑﺔ ﻣﻧدوب إﻟﻳﻬﺎ ﻳﺗﻘـرب ﺑﻬـﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻧﻳـﻝ رﺿـﺎ اﷲ -ﻋـز وﺟـﻝ .11-واﻟوﻗـف ﻣـن

ﺣﻳث اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ ،ﻳﺗﻌدى اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣـﺎﺟﻲ أو اﻟﺿـروري أﻳﺿـﺎً؛ ذﻟـك

أﻧـﻪ ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ أن اﻷﻣـر اﻟــذي ﻳﺗوﺻــﻝ ﺑـﻪ إﻟــﻰ أﻓﺿــﻝ اﻟﻣﻘﺎﺻـد ﻫــو ﻣــن أﻓﺿــﻝ
اﻷﻣور ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻘﺻودﻩ ﺿرورﻳﺎً أﺧذ ﺣﻛم اﻟﺿـروريٕ ،واذا ﻛـﺎن ﻣﻘﺻـودﻩ ﺣﺎﺟﻳـﺎً أﺧـذ ﺣﻛـم اﻟﺣـﺎﺟﻲ..
وﻫﻛــذا ،ﻗــﺎﻝ اﻟﻌــز ﺑــن ﻋﺑــد اﻟﺳــﻼم« :ﻓﺎﻟوﺳــﻳﻠﺔ إﻟــﻰ أﻓﺿــﻝ اﻟﻣﻘﺎﺻــد ﻫــﻲ أﻓﺿــﻝ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ ،واﻟوﺳــﻳﻠﺔ إﻟــﻰ
أرذﻝ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻫﻲ أرذﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ».12
وﺛﻣﺔ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﺗﻌددة ﺑﻳن ﻧظﺎم اﻟوﻗف وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ،وﺑﻳن أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗطوﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻳﻐﻬﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ،13
وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ذﻟك اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺑﻊ ﻧﺷﺄة ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺗداﻋﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ.
ﻓﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻧﺑــﻊ ﻧظــﺎم اﻟوﻗــف ﻣــن ﻓﻛ ـرة إﻳﻣﺎﻧﻳــﺔ دﻳﻧﻳــﺔ ﻫــﻲ ﻓﻛ ـرة اﻟﺻــدﻗﺔ اﻟﺟﺎرﻳــﺔ  ،ﻧﺟــد أن اﻟﻣﻧﺑــﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻲ

ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺗطوﻋﻲ وأﻧظﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻛرة ﻣﺎدﻳﺔ دﻧﻳوﻳﺔ .واﺧﺗﻼف ﻣﻧﺑﻊ اﻟﻧﺷﺄة أﻣر ﻣﻬم!!..
واﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺗؤﻛد ﺗﻠك اﻷﻫﻣﻳﺔ!!..
وﻳﻣﺗــﺎز «اﻟوﻗــف اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ» ﻋﻠــﻰ ﺗﻠ ــك اﻷﻧظﻣــﺔ ﻣ ــن ﺣﻳــث ﺗﻣﺗﻌ ــﻪ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳ ــﺔ 14دون إذن
اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﻳﺔ ؛ إذ ﻛﺎن ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﻳﺗـﻳﺢ ﻟﻠﻔـرد أن ﻳﺣ ﱢـوﻝ ﻣﻠﻛﻳﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ أو ﺟـزءاً ﻣﻧﻬـﺎ إﻟـﻰ «ﻣؤﺳﺳـﺔ

ﺧﻳرﻳﺔ»  ،وأن ﻳﺿﻊ ﺑﻧﻔﺳﻪ أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ إطـﺎر اﻟﻣﻘﺎﺻـد اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ،وﺗﺻـﺑﺢ ﻟﻬـﺎ ﺷﺧﺻـﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷـﻛﻝ
ﻣﺑﺎﺷر.15
وﻣﻊ أوﺟﻪ اﻻﺧـﺗﻼف اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﻳﻬـﺎ – أﻋـﻼﻩ – ﻫﻧـﺎك أوﺟـﻪ ﺗﺷـﺎﺑﻪ ﺑـﻳن اﻟﺻـﻳﻎ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻟﻠﻌﻣـﻝ اﻟﺗطـوﻋﻲ،

وﺑﻳن ﻧظﺎم اﻟوﻗف وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ،وذﻟـك ﻓـﻲ ﻋـدد ﻣـن اﻟﺟواﻧـب اﻟﺗـﻲ ﻳـﺗﻠﺧص أﻫﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ :اﻟﻘﻳـﺎم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس
ﻣﺑ ــﺎدرات أﻫﻠﻳ ــﺔ ،واﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻣوﻳـ ــﻝ اﻟـ ـذاﺗﻲ ،واﻟﺗﻣﺗـ ــﻊ ﺑﺎﻻﺳ ــﺗﻘﻼﻝ اﻹداري ،16ﻓﺿ ـ ـﻼً ﻋ ــن ﺗﻌـ ــدد

اﻷﻧﺷــطﺔ واﻷﻋﻣــﺎﻝ واﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﺻــﻳﻎ أو ﺗﺗوﻟــد ﻋﻧﻬــﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف ﺧﻳرﻳــﺔ
وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺛﻳرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ.17
دور الوقف في التنمية الفكرية.
ــك اﻟﱠـ ِــذي
ﺎﺳـ ِــم َرﱢﺑـ َ
اﻟــدﻳن اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻫــو دﻳــن اﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﻧظــر ودﻳــن اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻌرﻓــﺔ .ﻗ ـﺎﻝ ﺗﻌــﺎﻟﻰ} :ا ْﻗـــ أرْ ِﺑ ْ
ق{ .18وﺗﻠك أوﻝ آﻳﺔ ﻛرﻳﻣﺔ ﻧزﻟت ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ ،وﻫـﻲ ﺗﻌـد ﻣﻔﺗـﺎح اﻟﻌﻠـم أﻳـﺎً ﻛـﺎن ﻧوﻋـﻪ .واﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم
َﺧﻠَ َ
وﻣﺟــﺎﻣﻳﻊ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳــﺔ ﻟــﻳس ﻓﻳﻬﻣــﺎ آﻳــﺔ واﺣــدة أو ﺣ ـدﻳث واﺣــد ﻳﻘــف ﻓــﻲ طرﻳــق اﻟﻌﻘــﻝ وﺗﻘدﻣــﻪ؛ ﺑــﻝ إن
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اﻵﻳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ وﻛذﻟك اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻧظر واﻟﺗﺄﻣﻝ واﻟﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﺑدﻳﻊ ﺧﻠق اﷲ –ﻋز وﺟـﻝ-
.
ٕواﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳث اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﻳر وﺗﺣض ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـدﺑر ،ﻫﻧـﺎك آﻳـﺎت وأﺣﺎدﻳـث ﺗﻧﻬـﻲ ﻋـن

اﻟﺗﻘﻠﻳــد ،وﺗﺣــذر ﻣــن اﺗﺑــﺎع اﻟظــن ،واﻟﻘــوﻝ دون ﻋﻠــم ،وﺗﺑــﻳن أن اﻟــذﻳن أﻟﻐ ـوا ﻋﻘــوﻟﻬم واﺗﺑﻌ ـوا ﺳ ـواﻫم دون
ﺑرﻫــﺎن ﻛﺎﻷﻧﻌــﺎم أو أﺿــﻝ ﺳــﺑﻳﻼً ،وﻫــذا ﻳﻘطــﻊ ﺑــﺄن اﻹﺳــﻼم دﻳــن اﻟﻌﻠــم واﻟﻔﻛــر ،اﻟﻔﻛــر اﻟــذي ﻳﻛﻔــﻝ ﻟﻺﻧﺳــﺎن

ﺣﻳﺎة ﻛرﻳﻣﺔ ﺗﻠﻳق ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛون ،ورﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﺑﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة.19

وﻣن دﻻﺋﻝ اﺣﺗرام اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ٕواﻧ ازﻟـﻪ ﻣﻧزﻟـﺔ اﻟﻔرﻳﺿـﺔ أن ﻣﻧـﺎط اﻟﺗﻛﻠﻳـف واﻟﺛـواب واﻟﻌﻘـﺎب ﻫـو اﻟﻌﻘـﻝ،

اﻟــذي ﻫــو أداة اﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﻧظــر واﻟﺗﻣﻳﻳــز ﺑــﻳن اﻟﺣــق واﻟﺑﺎطــﻝ .وأن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻗﺑــﻝ اﻹﺳــﻼم ﻛــﺎن

ﻣﺗﺧﻠﻔﺎً ﻓﻛرﻳﺎً ،ﺣﻳث ﺳﺎدت اﻟﺧراﻓﺎت واﻷوﻫﺎم وﻋﺑـﺎدة اﻷوﺛـﺎن ،ﻓﻠﻣـﺎ ﺑـزغ ﻓﺟـر اﻹﺳـﻼم ﺗﺑـدﻝ وﺟـﻪ اﻟﺣﻳـﺎة،
وأﺧــذت ﺗﺗﻬــﺎوى أﻋــﻼم اﻟﺧ ارﻓــﺔ واﻟﺟﻬﺎﻟــﺔ واﻟﺿــﻼﻟﺔ ،وﺗﺑ ـوأ اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻣــؤﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻗﻳــﺎدة اﻟﺣﻳــﺎة ،وﻛــﺎن

اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺧﻳر ﺻورة ﻣﻌﺑرة ﻋن ذﻟك ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﻬم أﺻﺎﻟﺗﻬم اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن أﺻﺎﻟﺔ إﻳﻣـﺎﻧﻬم وﺻـدق
ﻳﻘﻳﻧﻬم ،وﺧﻠﻔوا ﻟﻧﺎ ﺗراﺛﺎً ﻋﻠﻣﻳﺎً وﻓﻛرﻳﺎً ﺿﺧﻣﺎً ،ﻳﺷﻬد ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧﺑوغ واﻹﺑداع.20
ٕواذا ﻛﺎﻧــت آﻳــﺎت اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛ ـرﻳم ،وأﺣﺎدﻳــث اﻟرﺳــوﻝ اﻟﻌظــﻳم ﻓــﻲ طﻠــب اﻟﻌﻠــم ،واﻟﺣــض ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــزود ﻣﻧــﻪ
ﺑﺎﺳﺗﻣرار ,ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻺﻗﺑﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﻐف وﺣرص ﺑﺎﻟﻐﻳن ﻋﻠﻰ اﻟد ارﺳـﺔ واﻟﺑﺣـث
واﻟﺗــﺄﻟﻳف ،ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــﻝ أﺧــرى ﺳــﺎﻋدت ﻋﻠــﻰ ازدﻫــﺎر اﻟﺣﻳــﺎة اﻟﻔﻛرﻳــﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن،

وﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻧظﺎم اﻟوﻗف!!..21

إن دور اﻟوﻗــف ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻻ ﻣـراء ﻓﻳــﻪ ،ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻣــن وراء ﻛــﻝ ﻣظــﺎﻫر اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻌﻠﻣــﻲ
ﻓﻲ ﻛﻝ أرﺟﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺣﻳـث ﺑﻠﻐـت اﻷﻣـواﻝ اﻟﻣوﻗوﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠـم واﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻣـن اﻟﻛﺛـرة ﺣـداً ﺑﺎﻟﻐـﺎً،

وﻣن ﻫﻧﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺧﻠو ﻣدﻳﻧـﺔ أو ﻗرﻳـﺔ ﻓـﻲ طـوﻝ اﻟﻌـﺎﻟم اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﻋرﺿـﻪ ﻣـن ﻣـدارس ﻣﺗﻌـددة ﻳﻌﻠـم ﻓﻳﻬـﺎ

ﻋﺷ ـرات ﻣــن اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن واﻟﻣدرﺳــﻳن .22وﻛــﺎن أﻏﻧﻳــﺎء اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻳﺗﺳــﺎﺑﻘون إﻟــﻰ وﻗــف أﻣ ـواﻟﻬم اﻟطﺎﺋﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ

طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم ،وﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻧﻘطﻌـﻳن ﻟﻠﺑﺣـث واﻟـدرس واﻟﺗﻧﻘﻳـب ،ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎﻧوا ﻳﻘﻔـون أﻣـواﻻً ﻛﺛﻳـرة ﻋﻠـﻰ
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻋﻠﻰ ﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺗﻳﺳﻳ اًر ﻟﻠﺑﺣث واﻹطﻼع.23

وﻟﻘــد أﺷــﺎرت اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﻣواﺿــﻊ ﻣﺗﻔرﻗــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ أن ﻋﻼﻗــﺔ اﻷوﻗــﺎف ﺑﻣﻧــﺎﺑر اﻟﻔﻛــر
واﻟﻌﻠــم ﻗدﻳﻣــﺔ اﻟﻌﻬــد ،وﺛﻳﻘــﺔ اﻟﺻــﻼت ،ﺗﻛــﺎد ﺗرﺟــﻊ إﻟــﻰ اﻟﻌﻬــود اﻷوﻟــﻰ ﻟﻺﺳــﻼم ،ﻓﻘــد ﺗﻌـ َـود اﻟﻣﺳــﻠﻣون أن
ﻳوﻗﻔ ـوا ﺟﺎﻧﺑ ـﺎً ﻣــن أﻣ ـواﻟﻬم ﻋﻠــﻰ إﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺳــﺎﺟد وﻣــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻌﺎﻫــد ﻋﻠﻣﻳــﺔ وﻋﻠــﻰ دور اﻟﻛﺗــب ،وﺗﻌﻬــدﻫﺎ

ﺑﺎﻟﻌﻣــﺎرة واﻟﺗﺟدﻳــد ،وﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺣﻠﻘــﺎت اﻟﻌﻠــم ،اﻟﺗــﻲ ﻳﻌﻘــدﻫﺎ اﻟطــﻼب ﺣــوﻝ أﺳــﺎﺗذﺗﻬم ﻣــن ﻛﺑــﺎر

اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد ،وﺣوﻝ اﻷﺳﺎطﻳن.24
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وﻣــﺎ أﺷــﺎد دﻳــن ﺑــﺎﻟﻌﻠم ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎد ﺑــﻪ اﻹﺳــﻼم ،ﺣﻳــث وﺿــﻌﻪ ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ ﺷــﻌﺎﺋر اﻟﻌﺑــﺎدات ،وﻓــرض اﻟﺗﻌﻠــﻳم
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ،وﻓـرض إﻋﻼﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠﻣـﺎء وﺗوﻋـد ﺑﺎﻟﻌﻘـﺎب اﻟﺷـدﻳد ﻣـن ﻛـﺗم ﻋﻠﻣـﺎً أو

اﺣﺗﻛرﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ و ذوﻳﻪ ،أو ﻣن ﻗﺻر ﻓﻲ طﻠﺑﻪ .وأﻋﺟـب ﻣـن ﻫـذا أن اﻟﻧﺑـﻲ –ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳـﻪ وﺳـﻠم– ﺣـدد
ﻋﺎﻣ ـﺎً واﺣــداً ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻷﻣﻳــﺔ ﺑــﻳن أﺗﺑﺎﻋــﻪ .ﻓــﻼ ﻋﺟــب إذا ﺗﺳــﺎﺑق اﻟﻣﺳــﻠﻣون إﻟــﻰ وﻗــف أﻣ ـواﻟﻬم ﻋﻠــﻰ دور

اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺗﻌﻠﻳم .وأﻗدم وﺛﻳﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷوﻗﺎف ،رواﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﻧﺻﻬﺎ اﻟﻣﻘرﻳزي ،25واﻟﻣﻔﺿﻝ ﺑن أﺑـﻲ اﻟﻔﺿـﺎﺋﻝ،26
وﻗﻔﻬﺎ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺄﻣر اﷲ اﻟﻔﺎطﻣﻲ ﺳﻧﺔ  400ﻫـ ﻋﻠﻰ اﻷزﻫر اﻟﺷرﻳف وﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻘـس وﺟـﺎﻣﻊ ارﺷـدة واﻟﺟـﺎﻣﻊ
اﻟﺣﺎﻛﻣﻲ وﻋﻠﻰ دار اﻟﺣﻛﻣﺔ .27وﻛﺎن اﻟﺣﺎﻛم ﻳﻌﻧـﻲ ﺑـدار اﻟﺣﻛﻣـﺔ ﻋﻧﺎﻳـﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ ،ﻓﻘـد ﺟﻣـﻊ ﻓﻳﻬـﺎ ﻧﺣـو ﻣﺎﺋـﺔ
أﻟــف ﻛﺗــﺎب ﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﻌــﺎرف اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،وﻛﺎﻧــت أﺷــﺑﻪ ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ،دﻋــﺎ إﻟﻳﻬــﺎ اﻟﺣــﺎﻛم

ﺑﺄﻣر اﷲ اﻟﻘراء واﻟﻣﻧﺟﻣﻳن وأﺻـﺣﺎب اﻟﻧﺣـو واﻟﻠﻐـﺔ واﻷطﺑـﺎء ،وأﺟـرى ﻋﻠـﻳﻬم اﻷرزاق ,وأﺑـﺎح اﻟـدﺧوﻝ إﻟﻳﻬـﺎ

ﻟﺳــﺎﺋر اﻟﻧــﺎس ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف طﺑﻘـﺎﺗﻬم ﻣــن ﻣﺣﺑــﻲ اﻟﻣطﺎﻟﻌــﺔ ،ﻟﻳﻘــرءوا أو ﻳﻧﺳــﺧوا ﻣــﺎ ﺷــﺎءوا ،وﺟﻬــز ﻟﻬــم ﻣــﺎ
ﻳﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ ﻣن اﻟﻣواد واﻷﻗﻼم واﻷوراق ،وﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﻋﻠﻣﺎءﻫﺎ إﻟﻳﻪ ،وﻳطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﻣﻧـﺎظرة ﺑـﻳن

ﻳدﻳــﻪ ﻓــﻲ ﺣرﻳــﺔ ,وﻳﺧﻠــﻊ ﻋﻠــﻳﻬم اﻟﺧﻠــﻊ وﻳﻣــﻧﺣﻬم اﻟﻬﺑــﺎت ،وﻛــﺎن ﻳــﺄﻣرﻫم ﺑﺈﻟﻘــﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿ ـرات اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــدار
اﻟﺣﻛﻣﺔ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎظرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر اﻟﻣﺣﺗﺷدة.28
إن ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻬذﻳب أﺧﻼﻗـﻪ وﻓﻛـرﻩٕ ،واﻋـدادﻩ إﻋـداداً ﺗرﺑوﻳـﺎً ﻓﺎﺿـﻼً ،ﻫـو ﻣـن أﻫـم ﻣﺗطﻠﺑـﺎت وأوﻟوﻳـﺎت
اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺎدة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ،وﻣن ﻫﻧﺎ رﻛز اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ اﻟﻣﺳـﻠﻣﺔ؛ ﻟﻳﺿـﻣن

ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺑﻧﻳــﺎن واﺳــﺗﻘرار أرﻛﺎﻧــﻪ ،وﻗــد ﺗﻛﻔﻠــت اﻷوﻗــﺎف ﺑﺎﻹﺳــﻬﺎم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺣﺿــﺎري ﻟﻸﻣــﺔ ،ﺣﻳــث
ﺣﻣﻠت اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻣﺷﺎﻋﻝ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟﺗﻘدﻣـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم ﺷـرﻗﺎً وﻏرﺑـﺎً ﻣـن اﻟـﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻣـن
ﺧــﻼﻝ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻸوﻗــﺎف ﺑﺎﻟﺑﺻ ـرة واﻟﻛوﻓــﺔ وﺑﻐــداد ،ودﻣﺷ ـق وﺣﻠــب ،واﻟﻘــﺎﻫرة،

واﻟﻘﻳــروان وﺗــوﻧس وﻣ ـراﻛش ،واﻷﻧــدﻟس ،وﺑــﺑﻼد ﻣــﺎ وراء اﻟﻧﻬــر ،وﻏﻳرﻫــﺎ .ﺣﻳــث ﻗﺎﻣــت ﺗﻠــك اﻟﻣ ارﻛــز ﺑــﺄداء

رﺳ ــﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗﺣﻣ ــﻝ اﻟﻬ ــدى اﻹﻟﻬ ــﻲ إﻟ ــﻰ ﻋﺎﻣ ــﺔ اﻟﻧ ــﺎس ،وﺗﻘ ــدم ﻣﺧﺗﻠ ــف اﻟﻣﻌ ــﺎرف اﻟﻛوﻧﻳ ــﺔ اﻟﺿ ــرورﻳﺔ ﻣﻧﻬ ــﺎ
واﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟدرس ﺑﺟواﻣﻊ اﻷزﻫر واﻟﻔﺳطﺎط ،واﻟﺟﺎﻣﻊ اﻷﻣوي ،واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻـرﻳﺔ ،وﺟـﺎﻣﻊ
اﻟﻘﻳروان وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻋواﺻم اﻷﻣﺔ وﺛﻐورﻫﺎ.29
ﻛ ــذﻟك أﺳ ــﻬم اﻟوﻗ ــف ﻓ ــﻲ ﺗﺄﺳ ــﻳس اﻟﻣ ــدارس اﻟوﻗﻔﻳــﺔ ،واﺗﺑ ــﻊ ﻓﻳﻬ ــﺎ – ﺑ ــدءاً ﻣ ــن اﻟﻘ ــرن اﻟﺳ ــﺎدس اﻟﻬﺟ ــري –

اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟذي ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻟﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻟﻬـﺎ،
ﻣﺛﻝ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ وﻣﻛﺗب ﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺗﺎم.30
وﻟــم ﻳﻘﺗﺻــر اﻟوﻗــف ﻋﻠــﻰ دﻋــم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﺗﺳــﻳﻳرﻫﺎ ﻓﻘــط ،ﺑــﻝ ﺗطــورت أﺳــﺎﻟﻳب دﻋﻣــﻪ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳــﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻳواﻛــب اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﻓﻘــد ﻛــﺎن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷـرﻳن ﺑﺗــوﻓﻳر اﻟﺑﻌﺛــﺎت
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم ﻓـﻲ ﺧـﺎرج ﻣﺻـر .وﻛـذﻟك ﻓـﻲ دﻋـم اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت ﺣﻳـث أﺳﺳـت أوﻝ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺻـرﻳﺔ31
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ﺑـ ــدﻋم ﻣـ ــن اﻷوﻗـ ــﺎف ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎم 1908م ،وﻋﻘـ ــد اﺟﺗﻣـ ــﺎع ﺟﻣﻌﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺗﺑـ ــﻳن ﻟﻠﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ دﻳ ـ ـوان ﻋﻣـ ــوم
اﻷوﻗﺎف .32ﻛﻣﺎ أﺳﻬﻣت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان.33
أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟواﻧـب اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﻟﻠﻣﺳــﻠﻣﻳن اﻫﺗﻣـﺎم ﻛﺑﻳـر ﻓــﻲ إﻧﺷـﺎء اﻟﻌدﻳـد ﻣــن اﻟﻣﻛﺗﺑـﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻟﺗﻛــون
وﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم واﻟراﻏﺑﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻟﻛﻲ ﺗﻛون راﻓداً ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،وأﺣد ﻣﺻـﺎدر

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻧﺷر اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓﺈﺷـﺎﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻟﻌﻣـوم اﻟﻧـﺎس ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﻛﺗﺑـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﻌـد ﻣـن أﻛﺛـر
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﺎﺋدة؛ ﻟﻛون اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑوظﻳﻔﺔ ﻧﺷر اﻟﻌﻠم وﺑث اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس.34
استقاللية الوقف وترشيد الفكر
إن ﻣــن أﻫــم ﺳــﻣﺎت ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻛــوﻳن اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻸوﻗــﺎف ﺳــﻣﺔ «اﻻﺳــﺗﻘﻼﻝ» ،وأﺳﺎﺳــﻬﺎ ﻫــو ارﺗﻛــﺎز اﻟوﻗــف
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻹرادة اﻟﻔردﻳﺔ ﻟﻠواﻗف ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ،واﺳﺗﻧﺎدﻩ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،ﻳﺳﺗوي ﻓـﻲ
ذﻟك وﻗف اﻟﺳﻠطﺎن – ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ أو ﺑﻛوﻧﻪ ﺣﺎﻛﻣﺎً – ﻣﻊ وﻗف اﻟﺷـﺧص اﻟﻌـﺎدي؛ إذ ﺑﻣﺟـرد إﻧﺷـﺎء

اﻟوﻗف ،ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .وﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻹرادة اﻟﻔردﻳﺔ ﻫو «اﻟﺣرﻳﺔ» ،ﻛﻣﺎ أن
اﻷﺻــﻝ ﻓــﻲ ﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻫــو «اﻻﺳــﺗﻘﻼﻝ» ،وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــﺎﻟوﻗف ﻳوﻟــد ﺑــﺈرادة ﺣ ـرة ،وﻳﺳــﺗظﻝ ﺑﺳــﻠطﺔ

ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻹطﺎر اﻟﻘﻳﻣﻲ اﻟذي ﻳﺣﻛم ﻫذﻳن اﻷﺻـﻠﻳن ﻫـو إطـﺎر اﻟﻣﻘﺎﺻـد اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺷـرﻳﻌﺔ؛
ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟدﻳن ،وﺣﻔظ اﻟﻧﻔس ،وﺣﻔظ اﻟﻌﻘﻝ ،وﺣﻔظ اﻟﻣﺎﻝ ،وﺣﻔظ اﻟﻧﺳﻝ.35
أوﻻً  :اﻟﺗﺄﺳﻳس اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟوﻗف
إن ﻋﻠﻣـ ـﺎء اﻟﺷـ ـرﻳﻌﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ وﻣﺟﺗﻬ ــدي اﻟﻣ ــذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﻳ ــﺔ ﻣﺗﻔﻘ ــون ﺟﻣﻳﻌـ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟوﻗ ــف ﻓ ــﻲ أﺻ ــﻝ
وﺿﻌﻪ اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن «ﻗرﺑﺔ وطﺎﻋﺔ اﷲ» ،36ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظﻣﻬم ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻗف ﻣﺗﻰ ﺻﺢ وﻟـزم

ﺧرﺟــت ﻣﻠﻛﻳﺗــﻪ ﻣــن ﻣﻠــك اﻟواﻗــف وﺻــﺎرت ﻋﻠــﻰ ﺣﻛــم ﻣﻠــك اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ،أﻣــﺎ ﻣﻧﻔﻌﺗــﻪ ﻓﺗﻣﻠﻛﻬــﺎ ﺟﻬــﺎت اﻟﺑــر
واﻟﺧﻳــرات طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﻳﺿــﻌﻬﺎ اﻟواﻗــف ﻓــﻲ ﺣﺟــﺔ وﻗﻔــﻪ ،ﺑﺷــرط أﻻ ﻳﺗﺟــﺎوز اﻟﻣﻘﺻــد اﻟﺷــرﻋﻲ ﻣــن
ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻼ ﻳﺣﻝ ﺣراﻣﺎً وﻻ ﻳﺣرم ﺣﻼﻻً.37

ﺑذﻟك ﺗرﻋرع ﻧظﺎم اﻟوﻗف ،وﺗوطدت أﺻـوﻟﻪ ،وﻛﺛـرت ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ ،وﺻـﺎر ﻳﻣﺛـﻝ ﻗـوة ﻣﺎدﻳـﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻗوﺗـﻪ

اﻟﻣﻌﻧوﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻐــري أي ﺳــﻠطﺔ ﺑﺎﻻﺳ ـﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳــﻪ وﺗوظﻳﻔــﻪ ﻟﺧدﻣــﺔ أﻏ ارﺿــﻬﺎ ،ودﻋــم ﻣرﻛزﻫــﺎ.
وﻟﺗﺣﺻ ــﻳن ﻧظ ــﺎم اﻟوﻗ ــف وﻣؤﺳﺳ ــﺎﺗﻪ ﻣ ــن ﻏ ــﺎرات اﻟط ــﺎﻣﻌﻳن ﻓﻳﻬ ــﺎ ﺑ ــذﻝ ﻓﻘﻬﺎؤﻧ ــﺎ ﺟﻬ ــوداً ﻋظﻳﻣ ــﺔ ﻟﺗﺄﺳ ــﻳس

اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻧظﺎم اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻳﺣﻔظ ﺣرﻣﺗﻪ وﻳﺿﻣن ﻟﻪ اﻻﺳـﺗﻣرار واﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻼزﻣـﻳن ﻟﺗﺣﻘﻳـق
اﻟﻐﺎﻳ ــﺔ ﻣﻧ ــﻪ ،وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺳـ ـس ﻛﺑ ــرى وﻓ ــرت ﻧوﻋـ ـﺎً ﻣ ــن اﻟﺣﻣﺎﻳ ــﺔ اﻟﺷ ــرﻋﻳﺔ ﻟﻧظ ــﺎم اﻟوﻗ ــف
وﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻪ .وﻫــذﻩ اﻷﺳــس ﻫــﻲ :اﺣﺗـرام إرادة اﻟواﻗــف ،واﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎء وﺣــدﻩ ﺑﺳــﻠطﺔ اﻹﺷـراف اﻟﻌــﺎم

ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف ،واﻻﻋﺗراف ﻟﻠوﻗف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ .وﺗﻔﺻﻳﻝ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1اﺣﺗرام إرادة اﻟواﻗف
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اﻟواﻗف ﻓﻲ وﻗﻔﻪ ﺣر ﻣﺧﺗﺎر ،ﻓﺎﻟوﻗف ﻗرﺑﺔ اﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﻳﺿﻌﻬﺎ ﻓﻳﻣن ﻳﺷﺎء ،وﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎرﻫﺎ ،واﻟوﻗـف
ﺗﺑرع ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ،ﻓﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ﻓﻳﻪ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻳن ﻋﻧد أﻛﺛر اﻟﻔﻘﻬﺎء ،واﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳـد،
ﺑﺎﻟزﻣــﺎن واﻟﻣﻛــﺎن ،وطــرق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ،وﻟــذﻟك ﻛــﺎن ﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــﺎرف ﻓــﻲ اﻟوﻗــف وﻧظــﺎم اﻟﺗوزﻳــﻊ ﺗﻌﻳﻧﻬــﺎ إ اردة

اﻟواﻗــف  ،ﻓﻳﻛــون اﻟﺗﻘﺳــﻳم وﺗﻌﻳــﻳن اﻟﻣﺻــﺎرف ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ ،وطــرق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذي ﻳﺧﺗــﺎرﻩ ﻫــو،
وﻳدوﻧﻪ ﻋﻧد إﻧﺷﺎء اﻟوﻗف .وﻛﺗـﺎب اﻟوﻗـف اﻟـذي ﺗﺣـرر ﻓﻳـﻪ إرادة اﻟواﻗـف ﺗﺣرﻳـ اًر ﻛـﺎﻣﻼً ﻳﻌـد دﺳـﺗور اﻟوﻗـف

وﻣﺎ ﻻ ﻧص ﻓﻳﻪ ﺗﻧﻔذ ﻓﻳﻪ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﻋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻷوﻗـﺎف ،وطـرق ﺗﻔﺳـﻳر ﻛﺗـب اﻷوﻗـﺎف ﻫـﻲ اﻟطـرق

اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﻳر اﻟﻧﺻـوص اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ،وﻟـذﻟك ﺷـﺎع ﺑـﻳن اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻛﻠﻣـﺔ :ﺷـرط اﻟواﻗـف
ﻛﻧص اﻟﺷﺎرع  ،أي ﻳﻠﺗزم ﻓﻲ طرﻳق ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﺗزم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﻳﺔ.38
وﺑﺈﻗرار اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣرﻣﺔ ﺷروط اﻟواﻗف ،ﺗوﻓرت ﻟﻸوﻗﺎف وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻗوﻳﺔ أﺳﻬﻣت ﻓـﻲ ﺿـﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬـﺎ

واﺳﺗﻣرار ﻋطﺎﺋﻬﺎ .وﺑﺗﻣﺳك اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻣـﺎء ﺑﻣﺑـدأ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـروط اﻟـواﻗﻔﻳن ﻓﺷـﻠت ﻛـﻝ اﻟﻣﺣـﺎوﻻت

اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺳـﻼطﻳن واﻷﻣـراء اﻟـذﻳن ﺣـﺎوﻟوا اﻟﺳـﻳطرة ﻋﻠـﻰ اﻷوﻗـﺎف وﺗﺳـﺧﻳرﻫﺎ ﻟﺧدﻣـﺔ ﺳﻳﺎﺳـﺎﺗﻬم .وﻳﻣﻛـن
اﻟﻘــوﻝ  :إﻧــﻪ ﻟــوﻻ ﻣوﻗــف اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻣــن ﻣﺣــﺎوﻻت ﺣــﻝ اﻷوﻗــﺎف ﻟﻣــﺎ اﺳــﺗﻣرت اﻷوﻗــﺎف ،وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ذﻟــك
اﻷﺛــر اﻟواﺳــﻊ ،ذﻟــك أن اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷوﻗــﺎف ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗﻬــﺎ ﺷــﺟﻌت اﻟﻛﺛﻳ ـرﻳن ﻋﻠــﻰ وﻗــف ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎﺗﻬم.
ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﺷروط اﻟواﻗﻔﻳن ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻛﺎﻧت أﺳﺎس ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،إذ ﻛـﺎن
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﺷرط اﻟواﻗـف ﺳـﻧﺔ ﺑﻌـد أﺧـرى ﻫـو ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺗﺛﺑﻳـت ﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم ﻣﻌﻳﻧـﺔ أﺻـﺑﺣت ﺑﻣـرور

اﻟزﻣن ﺗﻘﺎﻟﻳد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻐﻠﻐﻠت ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة.39

 -2اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف
ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻣوﻗوف إﻟﻰ ﻣن ﻳﻘوم ﺑرﻋﺎﻳﺗﻪ ،وﻳﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﻳﺗﻬدم ﻣﻧـﻪ أو اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ ﻣـﺎ ﻓﻳـﻪ
ﺑﻘــﺎؤﻩ ﺻــﺎﻟﺣﺎً ﻧﺎﻣﻳ ـﺎً ،ﺛــم ﻳﻘــوم ﺑﺎﺳــﺗﻐﻼﻟﻪ ﺑﻛــﻝ طــرق اﻻﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺷــروﻋﺔٕ ،واﻧﻔــﺎق اﻟﻐــﻼت ﻓــﻲ وﺟوﻫﻬــﺎ،
وﺗوزﻳﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗﺣﻘﻳﻬﺎ ،وﻛــﻝ ذﻟــك ﻻ ﻳﻛــون إﻻ ﺑوﻻﻳــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠﻳــﻪ ،ﺗﺗﺻــرف ﻓﻳــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ ،وﺗﺣﻔــظ

أﻣواﻟﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﺗوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ.40

وﻟﻘــد ﻗــرر اﻟﻔﻘﻬــﺎء أن «اﻟوﻻﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ» ﻋﻠــﻰ اﻷوﻗــﺎف ﻫــﻲ ﻣــن اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎء وﺣــدﻩ دون ﻏﻳـرﻩ ﻣــن
ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ .41وأن ﻫذﻩ اﻟوﻻﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ وﻻﻳـﺔ اﻟﻧظـر اﻟﺣﺳـﺑﻲ أو ﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻـﺎص اﻟـوﻻﺋﻲ ،ﻛﻣـﺎ
ﺗﺷــﻣﻝ وﻻﻳــﺔ اﻟﻔﺻــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻷوﻗــﺎف أو ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ .42وذﻟــك
ﻟﻛــون اﻟﻘﺿــﺎء أﻛﺛــر اﻟﺟﻬــﺎت اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وﻣ ارﻋــﺎة ﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻌداﻟــﺔ وﻋــدم ﺗﻔوﻳــت اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ،وأﻳﺿـﺎً
ﻋدم ﺗﻣﻛﻳن أﻳﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻟﻼﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف ،أو إﺳﺎءة ﺗوظﻳﻔﻬﺎ.
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اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧظــر اﻟﻘــﺎﻧون ﻫــﻲ ﺻــﻔﺔ ﻳﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص أو اﻷﻣ ـواﻝ
ﻗﺎﻣــت ﻟﻐــرض ﻣﻌــﻳن ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎ ﺗﻛـ ﱢـون ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺷﺧﺻـﺎً ﺟدﻳــداً ﻣﺗﻣﻳـ اًز ﻋــن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎ ،وﻳﻛــون أﻫـﻼً

ﻟﺗﺣﻣ ــﻝ اﻟواﺟﺑ ــﺎت واﻛﺗﺳ ــﺎب اﻟﺣﻘ ــوق .44أﻣ ــﺎ اﻟﺷﺧﺻ ــﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻧظ ــر اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻓ ــﺈن ﻫ ــذا

اﻻﺻ ــطﻼح ﻟ ــم ﻳﻛ ــن ﻣﻌروﻓـ ـﺎً ﺑﻧﺻ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ وﻟ ــم ﻳ ــرد ﻓ ــﻲ ﻛﺗ ــب اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﺑﻣذاﻫﺑ ــﻪ
اﻟﻣﺗﻌددة ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻛرة ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘواﻋـد اﻟﺷـرﻋﻳﺔ ،ﺑـﻝ أﺧـذ ﺑﻬـﺎ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻓـﻲ ﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻷﺣﻛـﺎمٕ ،45وان

ﻟم ﻳﺳﻣوﻫﺎ ﺑﻬذا اﻻﺳم ،وﺑﻧوا ﺑﻌـض اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻝ ﻋﻠـﻰ اﻹﻗـرار ﺑﻬـﺎٕ ،وان ﻋـدم اﻟﺗﺳـﻣﻳﺔ ﻻ ﻳـدﻝ ﻋﻠـﻰ
ﻋدم اﻟﻣﺳﻣﻰٕ ،واﻧﻣﺎ اﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻷﺣﻛﺎم.46

وﻣــﻊ إﻗ ـرار اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳــﺔ ﻟﻠوﻗــف ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﺑﺣﻛــم أﻧﻬــﺎ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ؛ ﻛﺎﻧــت

ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷوﻗـﺎف ﻣـن أن ﺗﻌﺑـث ﺑﻬـﺎ أطﻣـﺎع اﻟطـﺎﻣﻌﻳن ،
وأوﻟﺋك اﻟذﻳن ﺗﻛررت اﻋﺗداءاﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف .ﻓوﺟود «ذﻣـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ» ﻟﻠوﻗـف ﻻ ﺗﻧﻬـدم ﺑﻣـوت اﻟواﻗـف –
وﻻ ﺑﺎﻧﻘراض ﻣن اﺷﺗرط ﻟﻬم اﻟﻧظﺎرة ﻋﻠﻳـﻪ ﻣـن ﺑﻌـدﻩ – ﻛـﺎن ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺣﻔـظ ﺣﻘوﻗـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌرﺿـﻪ
ﻟﻼﻏﺗﺻــﺎب .وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﺷــﺟﻊ اﻟﻧــﺎس اﻟـراﻏﺑﻳن ﻓــﻲ اﻷﺟــر ﻋﻠــﻰ وﻗــف أﻣـواﻟﻬم؛ ﻟﻌﻠﻣﻬــم أﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻗﻳــﺔ
وأﺟرﻫﺎ ﻣﺳﺗﻣر!!..
وﻣــﺎ ﺿــﺎع ﻣــن اﻷوﻗــﺎف ﻓــﻲ ﻓﺗ ـرة ﻣــن اﻟزﻣــﺎن ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن – ﻛﻠﻣــﺎ أﺗﻳﺣــت اﻟﻔرﺻــﺔ – إرﺟﺎﻋــﻪ إﻟــﻰ
أﺻــﻠﻪٕ ،واﺟـراؤﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻳـرات واﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺣﻳــث اﺳــﺗﻣرت ﻟﻠوﻗــف ﺷﺧﺻــﻳﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ،وﻟــم

ﻳﺗﻣﻛن أﺣد ﺣﺗﻰ ﻣن ﻣﺟرد اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻧـدﻣﺎج اﻟذﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻠوﻗـف ﻓـﻲ ذﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻳـﺔ أﺧـرى .وﺑﻘـﻲ «اﻟوﻗـف»

ﻣﻧظو اًر إﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ «ﻣﺎﻝ اﷲ» و«ﺣق اﷲ».47

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟوﻗف وﻧﻬﺿﺔ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟرﺷﻳد
إن «اﻷﻣـ ــﺔ» ..وﻣؤﺳﺳـ ــﺎﺗﻬﺎ اﻷﻫﻠﻳـ ــﺔ ،وﺟﻬودﻫـ ــﺎ اﻟطوﻋﻳـ ــﺔ ،وأﻋﻣﺎﻟﻬـ ــﺎ اﻟﺧﻳرﻳـ ــﺔ ،وﻋﻠﻣﺎءﻫـ ــﺎ ،وﻣﺟﺎﻫـ ــدﻳﻬﺎ،
وﻣذاﻫﺑﻬﺎ ،وﻣدارﺳﻬﺎ وﺗﻳﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﺑدﻋت ﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼم!!...

ﻛﺎﻧــت «اﻟدوﻟــﺔ» ﺗﻘــود اﻟﻔﺗوﺣــﺎت؛ ﻟﻛــن ﻧﺷــر اﻹﺳــﻼم واﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔٕ ،واﺑــداع اﻟﻌﻠــوم
وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬ ــﺎ – أي إﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟﺣﺿ ــﺎرة – ﻛﺎﻧ ــﺎ ﺻ ــﻧﺎﻋﺔ «اﻷﻣ ــﺔ»؛ ﺑ ــﻝ ﻟﻘ ــد ﻛ ــﺎن «اﻟﻔ ــﺗﺢ واﻟﺟﻬ ــﺎد» ﺻ ــﻧﺎﻋﺔ
«اﻷﻣﺔ» ،ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟطوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﻲ اﻟرﺑﺎط ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﷲ ﺣﻣﺎﻳﺔً ﻟﻠﺛﻐور ،وﺗﻌﻘﺑـﺎً ﻷﻋـداء

اﻹﺳﻼم!!..48

ﻓﺎﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ – ﻣﺎﻟك اﻟرﻗﺑﺔ – ﻟﻠﺛـروات واﻷﻣـواﻝ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻫـو اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑﺧﻠﻘـﻪ
ﻟﻬــﺎٕ ،واﻓﺎﺿــﺗﻪ إﻳﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟوﺟــود ..واﻹﻧﺳــﺎن – «اﻷﻣــﺔ» – ﻣﺳــﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋــن اﷲ ﻋــز وﺟــﻝ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ

اﻟﺛــروات واﻷﻣـواﻝ ،ﻟﻬــﺎ ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺣﻳــﺎزة واﻻﻧﺗﻔــﺎع واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺎزﻳــﺔ – ﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ –
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻳﺣﻘق إﻋﻣﺎر اﻷرض وﻓق اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻐراء.
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ﻓﺎﻟﻣﺎﻟ ــك ﻟﻸﻣـ ـواﻝ واﻟﺛ ــروات ﻫ ــو اﷲ ..وﻟﻺﻧﺳ ــﺎن ﻓﻳﻬ ــﺎ ﻣﻠﻛﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌ ــﺔ – اﻟﻣﺟﺎزﻳ ــﺔ – اﻟﺗ ــﻲ ﺗطﻠ ــق ﺣـ ـواﻓز
إﺑداﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓق ﻋﻬد اﻻﺳﺗﺧﻼف.49
ﻟﻛن ..أﻣﺎ وﻗد ﺟﺎءت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺑواﺳـطﺔ «اﻷﻣـﺔ» ،ﻓﻠﻘـد اﻗﺗﺿـﻰ ﺗﻣوﻳـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ

ﻗﻳﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ «اﻟﺗﻣوﻳـﻝ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ» و«اﻷﻫﻠـﻲ» و«اﻟطـوﻋﻲ» ،اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـرر اﻟﻣـﺎﻝ ﻣـن اﻻﺳـﺗﺑداد  ،وﺗـردﻩ
ﺧﺎﻟﺻﺎً ﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﷲ؛ ﻟﻳﻛون وﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌﺎم!!..

وﻋﻧدﻣﺎ ﻣﻛﻧت اﻷوﻗﺎف «اﻷﻣﺔ» ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗـد ﺿـﻣﻧت ﻟﺣﺿـﺎرﺗﻧﺎ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻲ اﻻزدﻫﺎر ﻋﻣ اًر ﻟم ﺗﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻳﻪ ﺣﺿﺎرة ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺧرى .ﻛذﻟك ﻣﻛﻧت اﻷوﻗﺎف ،ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣـﺔ –
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﻳﺎدﻳن اﻟﻌﻠوم – ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻔﻛري  ،اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬم «ﺳﻼطﻳن اﻷﻣـﺔ» «ﺗﺗـوج ﻣـن

ﺑﻳ ــﻧﻬم» «ﺷ ــﻳوخ اﻹﺳ ــﻼم» و «ﺣﺟﺟ ــﻪ» و«ﺳ ــﻼطﻳن اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء» و«ﺳ ــﻼطﻳن اﻟﻌ ــﺎرﻓﻳن»؛ ﻟﻳﻘ ــودوا ﺻ ــﻧﺎﻋﺔ
ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ ،وﻟﻳﺻدوا ﻋﻧﻬﺎ اﻟظﺎﻟم ،وﻟﺗﻌﻠوا ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ،وﺗرﺟﺢ ﻛﻔﺗﻬم!! ..50
ﻓﺑﻬــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻷم ،أﻋــﺎد اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﺳــﻠم اﻷﻣـواﻝ واﻟﺛــروات إﻟــﻰ ﻣﺎﻟﻛﻬــﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ؛
ﻟﻳﺿﻣن إﻳﺟﺎب ﺿواﺑط اﻟﺷرع ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ ،وﻟﻳرﺗﻘﻲ ﺑذﻟك درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻟﻌﺑودﻳﺔ ﷲ ﻋز وﺟﻝ.
وﻓـ ـﻲ د ارﺳ ــﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳ ــﺔ ﻋ ــن اﻷوﻗ ــﺎف ﺷ ــﻣﻠت « »104أوﻗ ــﺎف ﻣ ــن اﻷوﻗ ــﺎف اﻟﻛﺑﻳـ ـرة ،ﻓ ــﻲ ﻣﺻ ــر وﺳ ــورﻳﺎ

وﻓﻠﺳ ــطﻳن ٕواﺳ ــﺗﺎﻧﺑوﻝ واﻷﻧﺎﺿ ــوﻝ ،ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدى ﺳ ــﺗﻣﺎﺋﺔ ﺳ ــﻧﺔ ،ﻣ ــن ﺳ ــﻧﺔ 1340م إﻟ ــﻰ 1947م ،ﺗﺑ ــﻳن أن
 %58ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن وﻗﻔﺎً ﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣدن ،ﻣن أﺳواق ودﻛﺎﻛﻳن وﻣﻧﺎزﻝ وﻏﻳرﻫﺎ ،وأن  %35ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن وﻗﻔـﺎً

ﻟﻌﻘــﺎرات ﻓــﻲ اﻟرﻳــف ﻣــن أرض زراﻋﻳــﺔ وﺣــداﺋق ،واﻟﺑــﺎﻗﻲ أﻣ ـواﻝ ﻧﻘدﻳــﺔ .وﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻣوﻗــوف ﻋﻠــﻳﻬم ﻓــﺈن

 %55ﻛــﺎن وﻗﻔ ـﺎً ﺧﻳرﻳــﺎ ،و %25ﻛــﺎن وﻗﻔ ـﺎً أﻫﻠﻳ ـﺎً ،و %14.2أوﻗــﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،واﻟﺑــﺎﻗﻲ ﻟــم ﺗﺣــدد ﻧوﻋﻳﺗــﻪ.
واﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺧﻳرﻳـﺔ ﻛـﺎن  %38ﻋﻠـﻰ اﻟﺟواﻣـﻊ واﻟﻣﺳـﺎﺟد ،و %19ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدارس واﻟﻛﺗﺎﺗﻳـب ،و%9
ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﺳ ـ ــﺑﻠﺔ ،و %7ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺗﻛﺎﻳ ـ ــﺎ واﻟزواﻳ ـ ــﺎ ،و %5ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺣ ـ ــرﻣﻳن اﻟﺷـ ـ ـرﻳﻔﻳن ،و %5ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻔﻘـ ـ ـراء

واﻟﻣﺳﺎﻛﻳن ،واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧوﻋﺎت.51
وﻳظﻬر ﻣن ﻫـذا اﻟﺑﻳـﺎن أن ﻫـدﻓﺎً أﺳﺎﺳـﻳﺎً ﻣـن أﻫـداف اﻟوﻗـف ﻛـﺎن ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻣوﻳـﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟﻧﻬﺿـﺔ

اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ،وأن اﻟﻣوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻟﺟواﻣــﻊ واﻟﻣﺳــﺎﺟد واﻟﻣوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدارس واﻟﻛﺗﺎﺗﻳــب ﻛــﺎن ﻣﺟﻣوﻋــﻪ ﻣــن

اﻟﻌﻳﻧـﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻳﺑﻠــﻎ  %57ﻣـن اﻷوﻗــﺎف اﻟﻣﺧﺗــﺎرة .وﻳﻣﻛـن أن ﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺟﻣــوع ،اﻟﻣوﻗــوف ﻋﻠــﻰ

اﻟﺣرﻣﻳن اﻟﺷرﻳﻔﻳن ،واﻟﻣوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻳﺎ واﻟزواﻳﺎ ،ﻓﻳﻛون اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ  %69ﻣن اﻷوﻗﺎف.

وﻟﻧــﺎ أن ﻧﺗﺻــور أن اﻷﻣــر ﻫﻧــﺎ ﻟــﻳس أﻣــر ﺗﻣوﻳــﻝ ﻓﻘــط ،أي ﻟــﻳس أﻣــر ﺗــوﻓﻳر ﻟﻠﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن
ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ،وﻟﻛﻧﻪ أﻣـر إدارة أﻳﺿـﺎً .ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﺗﻣوﻳـﻝ ﻳﺟـري ﻣـن رﻳـﻊ أﻋﻳـﺎن

اﻟوﻗــف ،ﻓــﺈن إدارة ﻫــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎﻝ واﻷﻧﺷــطﺔ ﺗﻘــوم أﻳﺿ ـﺎً ﺑوﺻــﻔﻬﺎ إدارة ذاﺗﻳــﺔ .وﻣﻌﻠــوم أن اﻟﺗﻣوﻳــﻝ اﻟــذاﺗﻲ
ﻗدر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣؤدى.
واﻹدارة اﻟذاﺗﻳﺔ ﻳﻛﻔﻼن اً
8

إن اﻟوﻗف ﻗدﻳﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷزﻫر اﻟﺷرﻳف ﻣﺛﻼً وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻛﺗﺎﺗﻳب ﻛﻔﻝ ﻷي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣوﻗـوف
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗد اًر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ  ،وﺟﻌﻝ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣﺑﺎﺣﺛﻬﺎ ﺑﻌﻳدة إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋن اﻻﻧﺟـذاب ﻟﺗـداوﻝ
اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺗﻐﻳر اﻟدوﻝ!!..52

وﺑ ــدون اﻷوﻗ ــﺎف ﻛ ــﺎن ﻻ ﻳﻣﻛ ــن أن ﺗﻘ ــوم ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣدرﺳ ــﺔ ،ﻓﺎﻷوﻗ ــﺎف ﻫ ــﻲ اﻟﺗ ــﻲ ﺛﺑﺗ ــت أرﻛﺎﻧﻬ ــﺎ ،ودﻋﻣ ــت
ﻧظﺎﻣﻬــﺎ ،وﻣﻛﻧﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻘﻳــﺎم ﺑرﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﺳــﺗﻘﻼﻝ ﺗــﺎم ،ﻛﻣــﺎ ﻧﻬﺿــت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺗﻳــب – أﻳﺿـﺎً – وأﺳــﻬﻣت ﻓــﻲ

دﻋﻣﻬــﺎ ﻣــن أﺟــﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﺗﺛﺑﻳــت ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ وﻗــت ﻛﺎﻧــت ﺳﻳﺎﺳـﺔ

ﻣﻧﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺻﺎر اﻟﺗـدرﻳس ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣـواد ﺑﺗﻠـك اﻟﻠﻐـﺎت ،ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻓـﻲ
اﻟﻐزاة
ّ
ذﻟك ﻣن إﺟﺣﺎف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﻳن اﻹﺳـﻼﻣﻲ أو ﺣﻔـظ اﻟﻘـرآن

اﻟﻛرﻳم أو اﻷﺧذ ﺑﺄﺻوﻝ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ.

ﻟﻘد أﺳﻬﻣت اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋم ﻓﻛرﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻗـرون
طواﻝ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺈﻳﺟﺎد زواﻳﺎ اﻟﻌﻠم وﺣﻠﻘﺎت اﻟدرس وﻛذﻟك اﻟﻛﺗﺎﺗﻳب. ﺗﺷﻳﻳد اﻟﻣدارس وﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣدرﺳﻳن ﻓﻳﻬﺎ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم. اﻟﻌﻧﺎﻳـ ــﺔ ﺑﺗـ ــوﻓﻳر ﻣﺻـ ــﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻓ ـ ـﻲ اﻟﻣﺳـ ــﺎﺟد واﻟﻣـ ــدارس واﻟﻣﺳﺗﺷـ ــﻔﻳﺎت ﻋـ ــن طرﻳـ ــق اﻟﻣﻛﺗﺑـ ــﺎتاﻟوﻗﻔﻳﺔ.53
ﻫــذا ،وﺣﻘﻘــت اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟوﻗــف أﻣ ـرﻳن ﻣﻬﻣــﻳن ﺳــﺎﻋدا ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﻧﻬﺿــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛــﻝ اﻟﻌــﺎﻟم
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻛﻔﻠت ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء واﻟطﻼب اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وﻋزة وﻣﻧﻌﺔ ﻣن ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ:
أﻣﺎ اﻷﻣر اﻷوﻝ :ﻓﻬو إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔرﺻـﺔ ﻟﻛـﻝ ارﻏـب ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـم ﻣﻬﻣـﺎ ﻳﻛـن ﻣرﻛـزﻩ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ،وﻣـن ﺛـم ﻛﺎﻧـت
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﻣﻳﻊ وﻛﺎن اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﻳن طـﻼب اﻟﻌﻠـم اﻟـذﻳن ﻣﺛﻠـوا ﻛـﻝ ﻗطﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن
ﻋواﻣﻝ ﻧﺑوغ ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣﻧﻬم ،وﻛﺎﻧوا  -ﺑﻣﺎ أﻋطوا ﻣن ﻋﻠم  -ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ!!..

وﻛﺎن اﻷﻣـر اﻵﺧـر :ﻫـو ﺗﻣﺗـﻊ اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻟطـﻼب ﺑﺎﻟﺣرﻳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ واﺳـﺗﻘﻼﻟﻬم ﻋـن أﺟﻬـزة اﻟدوﻟـﺔ وﻋـدم
ﺣﺎﺟﺗﻬم اﻟﻣﺎدﻳﺔ إﻟﻳﻬﺎ ،وﻗد ﻛﺎن ﻟذﻟك أﺛرﻩ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﻧﻣوﻫﺎ54؛ ﻷن ﺗﻠك اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﻳﺔ
وﺟﻬــت اﻟﻌﻘــوﻝ ﻟﻼﺑﺗﻛــﺎر واﻟﺗﻧــﺎﻓس اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﺑــﻳن اﻟﻣــدارس واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﻔﻛرﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﻓﻛﺛــرت اﻟﻣؤﻟﻔــﺎت
واﻟﻣﺻﻧﻔﺎت واﻟﻣطﺎرﺣﺎت واﻟﻣﻧـﺎظرات ،ﻣﻣـﺎ ﺣـدا ﺑـﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣـﺎء إﻟـﻰ وﺿـﻊ دﺳـﺗور ﻟﻠﺣـوار اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﻧﻘـد

اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ،أو ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺄدب اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﺎظرة.55
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إن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ أن ﺗﺑﻠـﻎ ﻣـﺎ ﺑﻠﻐـت ﻣـن اﻟﻌطـﺎء واﻟﻌﺑﻘرﻳـﺔ ﻟـوﻻ

«اﻟوﻗــف» اﻟــذي ﻛــﺎن ﻣــن وراء ﻧﻬﺿــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣﻳــﺎة وﺗﻧﻣﻳﺗﻬــﺎ ،وﻣــﺎ ﺣﻘﻘﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻣــن إﺑــداﻋﺎت
ﻗﺎدت إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﻌﺎﺻرة!!..
نحو نھضة وقفية واعدة

ﻟﻘ ــد ﻋﻣ ــﻝ اﻟوﻗ ــف ﻋﻠ ــﻰ إﺛـ ـراء اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﺑﻣؤﺳﺳ ــﺎت ﻋﻠﻣﻳ ــﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳ ــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ اﻷﺷـ ـﻛﺎﻝ واﻟﺻ ــﻳﻎ
واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟواﺿﺢ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﺣﺿـﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ وازدﻫﺎرﻫـﺎ .وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ذﻟـك ﻛﻠـﻪ

اﻓﺗﺗن ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧظﻣـﺎت واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة أﻣﺛـﺎﻝ ﺟـﺎﺋزة «ﻧوﺑـﻝ» ،وﻣﻧظﻣـﺎت
ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻣؤﺳﺳــﺔ «روﻛﻳﻔﻠــر» ،وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدو أن أﻫــداﻓﻬﺎ طوﻋﻳــﺔ

وﺧدﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ ﻓـﻲ طﻳﺎﺗﻬـﺎ أﻫـداﻓﺎً أﺧـرى .اﻷﻣـر اﻟـذي ﻳﺗطﻠـب إﺑـراز اﻟﺻـورة اﻟﻣﺿـﻳﺋﺔ اﻟﺗـﻲ

ﺗﺷ ــﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺔ اﻟوﻗﻔﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ظ ــﻝ اﻟ ــدﻳن اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ واﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣﺗ ــﺎز ﺑﺧﺎﺻ ــﻳﺔ اﻟﺳ ــﺑق اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﺟﻣﻳ ــﻊ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﺑدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﺟو أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﻬـﺎ
وﺟﻪ اﷲ ﻋز وﺟﻝ!!..56

وﻣﻊ اﻧﻘطﺎع اﻟوﻗف ﺑﻧوﻋﻳـﻪ ،واﻧﺣﺳـﺎر أﺛـرﻩ ﻓـﻲ ﺣﻳـﺎة اﻷﻣـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ,واﻟﺗﺻـرف ﻓﻳـﻪ ﺑﻌﻳـداً ﻋـن اﻷﺣﻛـﺎم

اﻟﻔﻘﻬﻳــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ..ﻣــﻊ ﻛــﻝ ذﻟــك ،ﻧﻼﺣــظ ﻧﺷــﺄة أﻟـوان ﻣــن اﻟوﻗــف ﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻔﻛــر واﻟﻌﻠــوم

واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ،وﺗﺷــﺟﻳﻊ طﺎﻗــﺎت اﻹﺑــداع ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻣرار اﻟﻌطــﺎء واﻻﺑﺗﻛــﺎر ،وﺗﺄﺧــذ ﻫــذﻩ اﻷﻟـوان واﻷﺷـﻛﺎﻝ ﺻــورة
اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺟﺎﺋزة اﻟﻣﻠك ﻓﻳﺻﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺧدﻣﺔ اﻹﺳﻼم واﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﺑوﺟـﻪ ﻋـﺎم،
ووﻗف اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟﻔﻧﺟري ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﺋزة ﺧدﻣﺔ اﻟدﻋوة واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.57

إن اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻟﻳــوم ﺑﺣﺎﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺟدﻳــد وظﻳﻔــﺔ اﻟوﻗــف اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻳﺷــﻣﻝ ﺻ ـﻳﻐﺎً ﻣﻌﺎﺻ ـرة ﺗﻌــﺎﻟﺞ
ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻷﻣــﺔ ،وﺗﻬــﺗم ﺑﺷــﺋوﻧﻬﺎ ،وﺗﺣــﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻣﺷــﺎﻛﻠﻬﺎ؛ ﻟﺗواﻛــب ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗطﻠﻌــﺎت اﻷﻣــﺔ ﻓــﻲ

ﺑﻧﺎء ﺻرﺣﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻧﺷود.
ٕواذا ﻛﺎﻧــت اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺷـرﻳﻌﻳﺔ  /اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻷوﻗــﺎف ﻗــد ﻗﺎﻣــت ﺑﺄﺳــر ﻧظــﺎم اﻟوﻗــف داﺧﻠﻬــﺎ وﻋزﻟﺗــﻪ ﻋــن
اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺣـرة ،وأﺳــﻬﻣت  -ﺿــﻣن ﻋواﻣــﻝ ﻣﺗﻌــددة  -ﻓــﻲ إﺿــﻌﺎف اﻟﻣﻳــﻝ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻧﺣــو إﻧﺷــﺎء أوﻗــﺎف
ﺟدﻳدة ،ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺷرﻋﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲٕ ،واﻟﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓﻳﻬـﺎ وﺗﻌـدﻳﻠﻬﺎ ﺣﺗـﻰ
ﺗﺗﻬﻳﺄ ﻋواﻣﻝ اﻟﺛﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﻧطﻠق «ﺣرﻳﺔ اﻟوﻗف» ﻣن ﺟدﻳد؛ ﻟﻳﻘوم ﺑدورﻩ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ اﻷﺻـﻳﻝ ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﺧطر اﻟﻐزو اﻟﻣﺗﺳرﺑﻝ ﺑﺄﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻣﻧﺢ!!..58
وﻷن اﻟوﻗف ﻳﻣﺛﻝ أﺳﺎﺳﺎً راﺳﺧﺎً ﻣن أﺳس دور اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم واﻟﺣﺿـﺎرة ،ﻓـﺈن إﺣﻳـﺎءﻩ ﻳـدﻋم ﻫـذا اﻟـدور،
وﻳﺳــﺎﻋد اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻓــﻲ أن ﺗــدﻓﻊ ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻬﺟﻣــﺎت اﻟﻔﻛرﻳــﺔ اﻟﻣﺗطرﻓــﺔ  ،وﻳﺄﺧــذ ﺑﻳــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺗﺑﻠﻳــﻎ وﻧﺷــر
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ﻛﻠﻣﺔ اﷲ ﺑﻳن اﻟﻧﺎسٕ ،واﻧﻘﺎذﻫم ﻣن أوزار اﻹﻟﺣﺎد واﻟوﺛﻧﻳﺔ واﻟﺿﻼﻝ ،واﻟﺗﻳﻪ ﻓﻲ ظﻠﻣﺎت اﻟﻣﺎدﻳـﺔ وﻣـﺎ أﻓرزﺗـﻪ

ﻣن ﻗﻠق ﻧﻔﺳﻲ وﺿﻳق ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة.59

إن اﻟــدﻋوة إﻟــﻰ إﺣﻳــﺎء ﺳــﻧﺔ اﻟوﻗــف ﻳﺟــب أن ﻳﺗﺳــﻊ ﻣﺟﺎﻟﻬــﺎ ،وذﻟــك ﺑﺎﻟﺣﻛﻣــﺔ واﻟﻣوﻋظــﺔ اﻟﺣﺳــﻧﺔ ،ﺑﺄﺳــﻠوب
ﻋﻠﻣــﻲ ﻳﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﻌﻘــﻝ واﻟﻌﺎطﻔــﺔ وﻳﺧﺎطــب اﻟﻔﻛـر واﻟوﺟــدان ،وﻳﻛﺷــف ﻓــﻲ ﺟــﻼء ﻋــن وظﻳﻔــﺔ اﻟﻣــﺎﻝ ﻓــﻲ

اﻟﺣﻳــﺎة ،ﻣﻣــﺎ ﻳﻌ ﱢﺟــﻝ ﺑﻌــودة ﺗﻠــك اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﺣﻣﻳــدة ،واﺗﺳــﺎع آﻓﺎﻗﻬــﺎ وﻣواردﻫــﺎ ،إﻟــﻰ أن ﻳﺗﺑ ـوأ اﻟوﻗــف ﻣﻛﺎﻧﺗــﻪ
اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻷﻣﺔ.

 - 1اﺑــن ﻗداﻣــﺔ ،ﻋﺑــد اﷲ ﺑــن أﺣﻣــد ﺑــن ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻗداﻣــﺔ اﻟﻣﻘدﺳــﻲ «620ﻫـ ـ» ،اﻟﻣﻘﻧــﻊ ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ إﻣــﺎم اﻟﺳــﻧﺔ
أﺣﻣــد ﺑ ـن ﺣﻧﺑــﻝ ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺳــﻌﻳدﻳﺔ ،اﻟرﻳــﺎض ،اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ ،ج ،2/ص  ،307طﺑﻌــﺔ
ﺑدون رﻗم.

- 2
- 3

ﻳﻛن ،زﻫدي ،اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،ﺑﻳـروت ،ﻟﺑﻧـﺎن ،ص ،7
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.

ﻣﺟﻠــﺔ «أوﻗــﺎف» ،ﺗﺻــدرﻫﺎ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻸوﻗــﺎف ﺑدوﻟــﺔ اﻟﻛوﻳــت ،اﻟﻌــدد « ،»4اﻟﺳــﻧﺔ «،»3

رﺑﻳﻊ اﻷوﻝ 1424ﻫـ /ﻣﺎﻳو 2003م ،اﻟﺣﻳزات ،ﻣﺣﻣد اﺑن ﻋﺑـد اﻟﻌزﻳـز ،دور اﻹﻋـﻼم ﻓـﻲ ﺗوﻋﻳـﺔ اﻟﺟﻣﻬـور

ﺑﺎﻟوﻗف ،ص .43

اﻟرُﺑط :ﻣﻔردﻫﺎ رﺑﺎط ،وﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻳﺄوي إﻟﻳـﻪ اﻟﻣﺟﺎﻫـدون .اﻧظـر:
- 4
اﻷرﺑطﺔ أو ُ
اﻟﻣوﺳــوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﻳﺳ ـرة ،إﺷ ـراف /ﻏرﺑــﺎﻝ ،ﻣﺣﻣــد ﺷــﻔﻳق ،دار إﺣﻳــﺎء اﻟﺗ ـراث اﻟﻌرﺑــﻲ ،ﺑــدون ﻣﻛــﺎن أو
طﺑﻌﺔ أو ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷر ،ج ،1/ص .861

- 5

اﻟﺳــﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﺻــطﻔﻰ ،ﻣــن رواﺋــﻊ ﺣﺿــﺎرﺗﻧﺎ ،اﻟﻣﻛﺗــب اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑﻳــروت1405 ،ﻫ ــ ،ص 115

وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ،طﺑﻌﺔ ﺑدون رﻗم.

- 6

اﻟﻌرﺟــﺎوي ،ﻣﺻــطﻔﻰ ﻣﺣﻣــد ،اﻟوﻗــف وأﺛـرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎﺣﻳﺗﻳن :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ،ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ

واﻟﺣﺎﺿر ،طﺑﻌﺔ دون رﻗم أو ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ،ص .12
واﻧظ ــر  :ﻣﺟﻠ ــﺔ أوﻗ ــﺎف ،ﻣرﺟ ــﻊ ﺳ ــﺎﺑق ،اﻟﻌ ــدد « »1اﻟﺳ ــﻧﺔ « ،»1ﺷ ــﻌﺑﺎن 1422ﻫ ـ ـ  /ﻧ ــوﻓﻣﺑر 2001م،

اﻟﻌﻛش ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ،اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠوﻗف ،ص .142
- 7

ﻣﺟﻠــﺔ أوﻗــﺎف ،اﻟﻌــدد « ،»1اﻟﻣرﺟــﻊ اﻟﺳــﺎﺑق ،ص  .142واﻧظــر :اﻷﻫــدﻝ :ﻣــن أﺣﻛــﺎم اﻟﻧــﺎظر،

- 8

ﻏﺎﻧم ،إﺑراﻫﻳم اﻟﺑﻳوﻣﻲ ،اﻷوﻗﺎف واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺻـر ،دار اﻟﺷـروق ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،ط1419 ،1/ﻫ ـ /

- 9

ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎف ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﻌدد « ،»4اﻟﺳﻧﺔ « ،»3ص .44

« »9و « »12إﻟﻰ «.»17

1998م ،ص .65

- 10

ﺳورة اﻟﺣدﻳد ،اﻵﻳﺔ رﻗم «.»7

11

- 11

اﻟﻛﺑﻳﺳــﻲ ،ﻣﺣﻣــد ﻋﺑﻳــد ،أﺣﻛــﺎم اﻟوﻗــف ﻓــﻲ اﻟﺷ ـرﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌــﺔ اﻹرﺷــﺎد ،ﺑﻐــداد ،طﺑﻌــﺔ

ﺑدون رﻗم1977 ،م ،ص  ،134ج.1/

- 12

اﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ،ﻋز اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﺳﻠﻣﻲ ،ﻗواﻋد اﻷﺣﻛـﺎم ﻓـﻲ ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻷﻧـﺎم ،دار اﻟﻛﺗـب

اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،ج ،1/ص  ،46طﺑﻌﺔ ﺑدون رﻗم أو ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷر.

- 13

ﻣــن أﻫــم ﺗﻠــك اﻟﺻــﻳﻎ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ :ﺻــﻳﻐﺔ «اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺧﻳرﻳــﺔ»  ،وﺻــﻳﻐﺔ «اﻻﺳــﺗﺋﻣﺎن» ،وﺻــﻳﻐﺔ

«اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ» .اﻧظر :ﻏﺎﻧم ،إﺑراﻫﻳم اﻟﺑﻳوﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .66

- 14

اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ :ﺻﻔﺔ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص أو اﻷﻣـواﻝ ﻗﺎﻣـت ﻟﻐـرض

ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺧﺻﺎً ﺟدﻳداً ﻣﺗﻣﻳ اًز ﻋن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﻛون أﻫﻼً ﻟﺗﺣﻣـﻝ اﻟواﺟﺑـﺎت
ﻣﻌﻳن ،ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﱢ

واﻛﺗﺳـﺎب اﻟﺣﻘــوق .ﻟﻣزﻳــد ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ اﻧظــر :ﻣﺟﻠـﺔ أوﻗــﺎف ،اﻟﻌــدد « ،»1ﻣرﺟـﻊ ﺳــﺎﺑق ،اﻟﻌﻛــش ،ﻣﺣﻣــد
ﺑن أﺣﻣد ،اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ ﻟﻠوﻗف ،ص  125وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

- 15

ﻏﺎﻧم ،إﺑراﻫﻳم اﻟﺑﻳوﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .68

- 16

ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت ﺻﺎرت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣوﻳـﻝ اﻷﺟﻧﺑـﻲ أﻛﺛـر ﻣـن

اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ.

- 17

ﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ اﻧظــر :اﻟﺳــﻳد ،ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك ،اﻟــدور اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠوﻗــف ،ﻧــدوة إدارة وﺗﺛﻣﻳــر

ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟوﻗــف ،اﻟﻣﻌﻬــد اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣــوث واﻟﺗــدرﻳب ،اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳــﺔ ،ﺟــدة ،اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ

اﻟﺳــﻌودﻳﺔ1410 ،ﻫـ ـ واﻧظــر :أﻟــن أﻧﺳــﻳو وأﻣــور ﻧــﺎردون )وآﺧ ـرﻳن(« :اﻟﻘطــﺎع اﻟﺛﺎﻟــث ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ»
د ارﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺻــﺎدر ﻋــن ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﺣــﺎﻟف اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣـواطﻧﻳن )ﺳــﻔﻳﻛوس( ﺗﺣــت ﻋﻧـوان:
«ﻣواطﻧون :دﻋم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم» ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ1994 ،م ،ص 313وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

واﻧظر  :أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧدوة اﻟﺗﻲ ﻋﻘـدﻫﺎ اﻟﻣﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻠﻛـﻲ اﻷردﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻟﻧـدن ﺳـﻧﺔ 1996م ﺣـوﻝ أﻫﻣﻳـﺔ اﻷوﻗـﺎف
ودورﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ «ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة».

- 18
- 19

اﻵﻳﺔ « »1ﻣن ﺳورة اﻟﻌﻠق.

اﻟدﺳوﻗﻲ ،ﻣﺣﻣد ،اﻟوﻗف ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻠﺳﻠﺔ «ﻗﺿﺎﻳﺎ إﺳـﻼﻣﻳﺔ» ،اﻟﻘﺳـم

اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،اﻟﻌــدد « ،»65ﻳﺻــدرﻫﺎ اﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺷــؤون اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،و ازرة اﻷوﻗــﺎف ،ﻣﺻــر1421 ،ﻫ ــ/
2000م ،ص .11

- 20

اﻟﻣرﺟ ــﻊ اﻟﺳ ــﺎﺑق ،ص  .12واﻧظ ــر :ﻣﺟﻠ ــﺔ أوﻗ ــﺎف ،ﻣرﺟ ــﻊ ﺳ ــﺎﺑق ،اﻟﻌ ــدد « ،»2اﻟﺳ ــﻧﺔ «،»2

اﻟﻬﻳﺗﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوﻗﻔﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ص  95وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

- 21

اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺑق ،ص .14

- 22

ﻣن رواﺋﻊ ﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.129

- 23

إدارة اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﺑو ازرة اﻷوﻗﺎف اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،و ازرة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻋﻳد اﻟﻌﻠم اﻟﻌﺎﺷر 1384ﻫ ـ

1964 /م ،طﺑﻌﺔ ﺑدون رﻗم ،ص .24

- 24

اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ.

- 25

اﻟﻣواﻋظ واﻻﻋﺗﺑﺎر ،ج ،2/ص  273وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

- 27

ﻫﻲ دار ﻟﻠﻛﺗب أﻧﺷﺄﻫﺎ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺄﻣر اﷲ اﻟﻔﺎطﻣﻲ ﺳﻧﺔ 395ﻫـ

- 26
- 28

ﺳﻼطﻳن اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ،ص .501

و ازرة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻋﻳد اﻟﻌﻠم اﻟﻌﺎﺷر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .27
12

- 29

ﻣﺟﻠﺔ أوﻗﺎف ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﻌدد « »2اﻟﺳﻧﺔ « ،»2ص  96وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

- 30

اﻟﺧوﺟــﺔ ،ﻣﺣﻣــد اﻟﺣﺑﻳــب ،ﻟﻣﺣــﺔ ﻋــن اﻟوﻗــف واﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ واﻟﺣﺎﺿــر ،ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻧــدوات

اﻟﺣ ـوار ﺑــﻳن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ،ﻣؤﺳﺳــﺔ آﻝ اﻟﺑﻳــت وﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺧــوﻟﻲ اﻟﺧﻳرﻳــﺔ ،ﻟﻧــدن1417 ،ﻫـ ـ 1996 /م ،ص
.147

- 31
- 32

- 33

ﻫﻲ «ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة» ﺣﺎﻟﻳﺎً.
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اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪى ﻫﻮﺑﺰ وروﺳﻮ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴﻌﻴﺪ اﻟﻌﻠﻮي



ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﺣﺪث اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ أزﻣﻨﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺪﻳﺚ ﲟﻮﺟﺐ ﲢﻮﻻت ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺷﱴ وﴰﻞ ﺑﻨﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺮع ﰲ
ﺧﻄﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﱂ ﲢﺪث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺗﺎﻣﺔ و ﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﲔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺟﻮد إﻻ
ﺑﱰاﻛﻢ ﺧﱪات وﲡﺎرب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أول ،وﺑﻔﻌﻞ ﺛﻮرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺨﻠﻮ ﻣﻦ
اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٍ
ﺛﺎن .ﻫﻲ إذن ﺳﲑورة اﻣﺘﺪت ﻋﱪ ﻗﺮﻧﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،وﻟﻴﺲ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺳﻮى ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﲑورة .ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى ،إن وﻟﻮج اﻟﻌﺼﺮ
اﳊﺪﻳﺚ َﰎّ ﻣﻦ دروب وﻣﺴﺎﻟﻚ ﳐﺘﻠﻔﺔ  -وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺪق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪاﺧﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﳊﺪاﺛﺔ .وﰲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ﻫﺬا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﺤﻮل ﺗﻠﻚ ﻣﻦ زﻣﺎن إﱃ زﻣﺎن آﺧﺮ ﳐﺘﻠﻒ
ﻋﻨﻪ ،ﺑﻞ وﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ،واﻟﺘﺤﻮل ﺣﺪث ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺟﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﱃ ،وﰲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ذﻟﻚ أن رﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ أﺣﺪﺛﺖ ﺷﺮﺧﺎً ﻋﻤﻴﻘﺎً ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺻﻠﺒﺔ ،ﻟﺘﺼﻮرﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ
ﻟﻜﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻻ ﻧﺮى ﻏﻀﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻘﻮل إﻧﻨﺎ ،ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ )اﻟﻘﺮﻧﺎن اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ( ،أﻣﺎم ﻣﻴﻼد ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻷﺣﺮى إﻧﻨﺎ أﻣﺎم
ﻣﻴﻼد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﰲ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻏﺪا ﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎً ﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺮوﻧﺎً ﻋﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﻫﺬا ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ أول ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻇﻬﻮر ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ )ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً وﻣﻨﻬﺠﺎً وﻗﻮاﻧﲔ( ﺳﻌﻰ إﱃ ﺿﺮب
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﻇﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ أزﻣﻨﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﲦﺎﻧﻴﺔ
 ﺑﺎﺣﺚ وأﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب .
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ﻗﺮون( ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﺜﺜﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﺼﻮر ﺟﺪﻳﺪ
ﻟـ»اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،واﻻﻗﺘﺼﺎد ،واﻟﺪﻳﻦ،
واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٍ
ﺛﺎن .اﳊﻖ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻴﻼد ﻣﺰدوج ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﻴﻼد ﻫﻮ
أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻜﻼ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ  -ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻳﺴﲑة ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﻤﻖ وﻻ ﲤﺲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ.
ﻧﻮد ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻟﺔ ،أن ﻧﺘﺒﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻐﺰى ﻫﺬا اﳌﻴﻼد اﳌﺰدوج ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر
اﳊﺪﻳﺚ أو ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ وﻧﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﳘﺎ اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وإذ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ،ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ أﻛﺜﺮ ﻓﻼﺳﻔﺔ »اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﲤﺜﻴﻼً ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻔﻜﺮ
درﺟﻮا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻳﻘﻔﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﻧﻘﻴﺾ ﻛﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺧﺮ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺮأي
اﳌﻀﺎد وﻳﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎن اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﺮى ﻛﻠﻴﺔ )إن ﱂ ﻧﻘﻞ اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﱃ
اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺎ( ..ﻓﻨﺤﻦ ﳍﺬﻳﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻣﻌﺎً ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﲝﺜﺎً
ﻋﻦ ﻣﻐﺰى اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ )أو اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺪدة( .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳌﻄﻠﺒﻨﺎ اﻷﺳﺎس ﻓﻨﺤﻦ ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺣﺪ ﻣﺪاﺧﻞ اﳊﺪاﺛﺔ أو ﰲ ﺣﺎل اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ أﺣﺪ
اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﱵ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ أزﻣﻨﺔ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻮﺳﻄﻰ إﱃ اﻷزﻣﻨﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
1

 -اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ :ﻣﻴﻼد ﻣﺰدوج

ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ أن »اﳉﺪﻳﺪ« ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ إﻻ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﻟﻘﺪﱘ« اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ وﻳﻘﻒ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﻓﺾ واﳌﺮاﺟﻌﺔ .واﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﻌﺘﻬﺎ ﻫﻴﺠﻞ ﺑﺎﳌﻜﻨﺴﺔ
اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﻌﺖ إﱃ إزاﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪرت أﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﰲ وﺟﻬﻬﺎ ،ﲪﻠﺖ ،ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﲪﻠﺘﻪ ،ﺗﻘﺎﺑﻼً
وﺗﻀﺎداً ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ وﺗﺼﻮرﻳﻦ .ﻓﻔﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺆرخ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳒﺪ ﺗﻘﺎﺑﻼً وﺗﻀﺎداً ﺑﲔ "اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﺪﱘ" )= ﳕﻂ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ
1789م( و»اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ« اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ رﺟﺎل اﻟﺜﻮرة إﱃ إﻗﺎﻣﺘﻪ .وﰲ ﻣﻮازاة ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ درج
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ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻧﻌﻮت اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺪﱘ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻵراء واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﺬﻟﻚ
ﳒﺪﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ أﻋﻼﻩ ،ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إدراك ﻣﻌﲎ »اﻟﻘﺪﱘ« ﰲ ﺗﺼﻮر ﻛﻞ
ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﰲ وﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﺘﺒﲔ ﻣﻌﲎ »اﳉﺪﻳﺪ« اﳌﺮاد إﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﻛﺎن »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﱘ« ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﱰاﺗﺐ ﺑﲔ ﺳﺎدة ،ﳝﺘﻠﻜﻮن
اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ )اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ( ،وﻳﺸﺮع ﻟﻠﱰاﺗﺐ ذﻟﻚ
وﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺼﻮر إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺳﻴﺔ وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ .ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺪﺳﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وإﻃﻼﻗﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ اﳌﻘﺪس أو ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ »اﳊﻖ اﻹﳍﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮك« .ﻛﺬﻟﻚ
ﳒﺪ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻏﺮﻳﻐﻮار اﻟ ﱠﺴﺎﺑﻊ ﻳﺸﺮع اﻟﻌﻘﻴﺪة »اﻟﺘﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﱵ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ اﻟﺒﺎﺑﺎ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻨﻘﺮأ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ أو اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﻘﺪس أن »اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻣﺮاء ﺗﻘﺒﻴﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ« .وﻧﻘﺮأ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ أن اﻟﺒﺎﺑﺎ »ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻴﺢ ﺑﺎﻷﺑﺎﻃﺮة
ﻣﻦ ﻋﺮوﺷﻬﻢ« ،ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺮأ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ »ﻻ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻘﻮﻣﻬﺎ إﻧﺴﺎن آﺧﺮ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺑﺎ أن ﻳﺒﺪي اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ«،
وﻧﻘﺮأ ،ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،أن اﻟﺒﺎﺑﺎ »ﻟﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺑﺪاً ﻣﻮﺿﻊ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أي ﻛﺎن«

) .(1ﺗُﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻬﺎم ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ »اﳊﻖ اﻹﳍﻲ« أو اﳊﻖ اﳌﻘﺪس
ﻟﻠﻤﻠﻮك .وﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﳌﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﺳﻮﻳﻪ

Bossuet

ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ" .وﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ اﻹﳍﻲ ،ﻋﻨﺪ اﳌﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻗﻮاﻋﺪ أرﺑﻌﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻠﻮك »ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ،ذﻟﻚ أن اﳌﻠﻮك ﺧﻠﻔﺎء اﷲ ﰲاﻷرض وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺮب ﺷﺆون ﳑﻠﻜﺘﻪ ) .(...ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﺮش اﳌﻠﻜﻲ ﻋﺮﺷﺎً
ﻣﻠﻜﻴﺎً وﻛﻔﻰ ،ﺑﻞ إن ذﻟﻚ اﻟﻌﺮش ﻳﻜﻮن ﻋﺮش اﻹﻟﻪ ذاﺗﻪ«؛
 اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮر أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ أﺑﻮﻳﺔ »إذ اﳌﻠﻮك ﳛﻠﻮن ﳏﻞ اﷲاﻟﺬي ﻫﻮ اﻷب اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ) (...وﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ
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اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﻮة ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة اﻷﺑﻮﻳﺔ ) (...ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﺻﻮر اﻵﺑﺎء«؛
 أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ،ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻓﻬﻲ ﲢﻜﻢﺑﺈﻃﻼﻗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ )اﳌﻘﺪﺳﺔ واﻷﺑﻮﻳﺔ( ﻓﻼ ﺷﻲء ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ أو ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أن ﳛﺪ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ
»ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳﻘﺪم ﺗﱪﻳﺮاً ﳌﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ) (...إذ ﺑﻐﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﻠﻚ
ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﳋﲑ وﻋﻦ اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻚ إذن أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻮة
ﲝﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺄﻣﻞ ﰲ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻪ«؛
 وأﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷﺧﲑة ﻓﻬﻲ ﺷﺮط َﻛ َﻤ ٍﺎل وﺻﺤﺔ ﻣﻌﺎً ،وﻫﻲ اﳋﻼﺻﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻜﻞاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ .وﻓﺤﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ )اﳌﻘﺪﺳﺔ واﻷﺑﻮﻳﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ(
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻌﲔ ﲢﺖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﺑﻞ وﻻ ﳚﻮز أن
ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﺬﻣﺮ .ﻓﺈذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻨَ ِ
ﺖ اﳌﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻮء ﺑﻪ ﲪﻠﻬﺎ وﻓﺮﺿﻨﺎ
َ
أﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﳌﻠﻮك أﻓﻌﺎل ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻇﻠﻤﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﻋﻴﺔ »أن ﺗﻌﱰض
ﻋﻠﻰ ﻋُْﻨ ِ
ﻒ اﻷﻣﺮاء إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻋﱰاض ﺷﻜﺎوى ﻣﻠﺆﻫﺎ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ،ﰲ ﻏﲑ َﺷﻐَ ٍ
ﺐ
وﻻ ﻓﺘﻨﺔ ،ﺑﻞ ﰲ دﻋﻮات ﺻﺎﳊﺔ ﺑﺎﻟﺮﺷﺪ واﳍﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮك«).(2

ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﺎن )اﳊﻖ اﻹﳍﻲ  -اﻟﺘﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ( ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﻘﺪﺳﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﺑﻞ إ ﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ
ﻧﻈﺮﻳﺔ واﺣﺪة ﳍﺎ وﺟﻬﺎن اﺛﻨﺎن أو ﻣﻈﻬﺮان ،وﳘﺎ ﲡﺘﻤﻌﺎن ﰲ اﻻﻛﺘﺴﺎح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺟﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﰲ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮﰲ .وﻟﻌﻞ اﳌﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻟﱪت ﺳﺒﻮل  Albert Seboulﻳﻮﺟﺰ اﻟﻘﻮل ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ إذ ﻳﺼﻒ ،ﰲ ﲨﻠﺔ وﺟﻴﺰة ،ﺑﻨﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﻇﻞ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﱘ« ﻓﻴﺬﻛﺮ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﻨﺪﻫﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ »اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺒﺪون ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن ،وﻛﻞ

أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻌﺎم اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً«).(3
ﺑﻴﺪ أن رﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺳﺘﺼﻴﺐ ﻛﻼًّ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ )اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﰲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﺟﺐ أﺣﺪاث ﻛﺒﲑة ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﱃ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻨﺒﻼء ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻮﺣﺪة
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ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺰوال ﻛﻤﺎ أن اﻟﻀﻌﻒ أﺧﺬ ﻳﺘﺴﺮب إﱃ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎوﺋﺔ ﳍﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻇﻬﻮر ﳕﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﳜﻀﻊ ﳍﻴﻤﻨﺘﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﶈﻴﻄﺔ ﺎ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻃﺒﻘﺔ رﺟﺎل
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ ووﺣﺪ ﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﺪا ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎر ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ود َﻋ َﺎوى اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﱵ أﺧﺬ ﺻﻮ ﺎ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع.
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ َ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ أﺧﺬ ﺷﺄن اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻇﻢ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﺤﺪث ذﻟﻚ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا أوﻻً ﰒ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ رﺧﺎء وﺗﻄﻮر ،اﳌﺼﺪر اﻷول ﰲ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي »ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﺒﻼء ﺳﻮى دوٍر ﻫﺎﻣﺸﻲ ﻃﻔﻴﻠﻲ« ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ذﻟﻚ أﻟﱪت ﺳﻮﺑﻮل ﰲ

ﻣﺮﺟﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ) .(4وﻣﻦ ﺟﻬﺔ راﺑﻌﺔ وأﺧﲑة ﻛﺎن ﻟﻠﻜﺸﻮف اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ،وﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻻﻗﻰ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﺳﻨﺪاً وﻧﺼﲑاً ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ ،وﻛﺬا ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ راﻓﻘﺖ ذﻟﻚ
ﻛﻠﻪ .ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻫﺬا أﺛﺮﻩ ﰲ إﺣﺪاث اﳋﻠﺨﻠﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺰﻋﺰﻋﺔ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﱘ« ﻗﺒﻞ أن
ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ وإﻋﻼن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﳛﻞ ﳏﻠﻪ ﰲ ﳎﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ.
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ،ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ واﻹﻃﻼق واﻷﺑﻮﻳﺔ،
واﳊﻖ اﻹﳍﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ذات ﻣﻌﲎ ﺗﻼﺷﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺧﻔﺖ ،ﻗﺒﻞ أن
ﳜﺘﻔﻲ ﺻﻮت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪﻫﺎ واﻟﺘﺼﻮر اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﻳﱪر وﺟﻮدﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل،
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،إن ﺻﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﺎﺗﺮﻣﻮﻧﻴﺎﱄ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺟﻮد أب رﺋﻴﺲ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹرث أو اﻟﱰاث ﻣﺪار اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي ،وﻣﻦ َﰒّ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﺗﻜﻮن »اﻷﺳﺮة اﳌﻤﺘﺪة« )ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع( ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ وﻳﻜﻮن اﻻﺿﻄﺮار
واﳋﻮف واﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﳊﻤﺘﻪ ..ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أﺧﺬت ﺗﻌﺮف ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺰوال ﻟﺼﺎﱀ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻣﻪ »اﳌﺼﻠﺤﺔ ،واﳌﻨﻔﻌﺔ ،واﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،واﳌﻮاﻃﻨﺔ«.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﺪأ اﺟﺘﺜﺎث »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﱘ« ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻠﻪ ،ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ وﰲ ﻣﺴﲑة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﴰﻠﺖ
ﺑﻨﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﻧﻈﺎم ﻣﻐﺎﻳﺮ ،ﳐﺎﻟﻒ ،ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻴﻼد ﻣﺰدوج ﻳﻔﻴﺪ
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اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﺟﺪﻳﺪاً واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳌﻮﺟﺒﻪ
ﲦﺮة اﺗﻔﺎق وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻻ ﺧﻮف وﺿﺮورة وﻗﻬﺮ.
2

 -اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﳚﻮز اﻟﻘﻮل إﲨﺎﻻً إن »اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ« اﻟﺬي ﲪﻠﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺳﻌﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ أرﺑﻌﺔ ،ﻻ
ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ ،وإﳕﺎ اﳉﺪة ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﻀﺎﻣﲔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﰲ اﳌﻌﲎ
اﻟﺬي ﺳﻌﻰ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ إﻛﺴﺎﺑﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ زاوﻳﺘﻪ ،وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻨﻈﺮي .واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻘﺼﻮدة )أو ﺑﺎﻷﺣﺮى :اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ
اﻷﺳﺎس اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ »اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ« وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ﻣﻌﺎً( ﻫﻲ :اﻟﻌﻘﻞ واﳊﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ
واﻹﻧﺴﺎن.
ﻟﻨﻘﻒ إذن وﻗﻔﺎت أرﺑﻊ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻨﺪ اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻹدراك اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
»اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ« و»اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

أ  -اﻟﻌﻘﻞ

ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻃﺮﻳﻘﺎً إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻣﻨﻬﺠﺎً ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﻣﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ
ﻃﻠﺒﻪ واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ .ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺄن ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﲔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﲔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻛﺎن
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ دﻋﺎة اﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .وﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳚﻤﻞ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  -ﰲ ﻛﻞ ﲡﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ .وﻣﺎ ﻳﺘﻌﲔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻮ أن ﻫﺬﻩ
ﺻﻮرة اﻟﻌﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ أوﻻً ﰒ إﱃ ﺳﻴﺎد ﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﲑورة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﲣﻠﻠﻬﺎ اﻷﱂ اﻟﻜﺜﲑ وﻋﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ  -أﺣﻴﺎﻧﺎً  -اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﻮة وﻋﻨﻒ
ﻣﻌﺎً.
ﻻ ﺟﺪال أن اﻟﺘﺠﻠﻲ اﻷﻋﻈﻢ ﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ )ﻣﺜﻼً أﻋﻠﻰ وﻣﻨﻬﺠﺎً وﻃﺮﻳﻘﺎً
إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ( ﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ روﱐ دﻳﻜﺎرت ) (1650-1596ﰲ أﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ
ﻓﻴﺆﻛﺪﻫﺎ .اﻷﻣﺮ اﻷول ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﻚ ﻣﻨﻬﺠﺎً وﻃﺮﻳﻘﺎً إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ،ﲟﻌﲎ أﻧﻨﺎ ﳒﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ﻓﻼ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺗﻘﻲ ،ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ،إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺒﺪاﻫﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
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أول وأن ﻳﻜﻮن ﰲ وﺿﻮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ودﻗﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ إذ ﺗﺘﻢ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ
اﻷﺧﺬ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ،ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻷﻣﻮر ﻛﻠﻬﺎ ،ﻣﻨﻮاﻻً ﻳﻨﺴﺞ ﻋﻠﻴﻪ
وﳕﻮذﺟﺎً ﻳﻠﺰم اﻷﺧﺬ ﺑﻪ .وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻘﻞ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺣﻜﻤﺎً أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﱪﻫﺎن اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
وﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻔﺮﺿﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﻋﻨﻪ واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻤﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺴﻤﻴﻪ دﻳﻜﺎرت »ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺎﱂ« ) ،(le grand livre du mondeوﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ
ﺗﻠﺘﻤﺲ ﰲ ﺑﻄﻮن اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﻂ وﻻ ﺗﻘﺮر ﰲ أﻗﺎوﻳﻞ اﻟﺸﺮاح واﳌﻌﻠﻘﲔ )وﺗﻠﻚ ﲰﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﰲ
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،إذ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ أﻗﻮال اﻟﺸﻴﻮخ وآﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ إﱃ رﺗﺒﺔ اﻟﻘﺪاﺳﺔ واﻹﻃﻼق( ،ﺑﻞ إن
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ..وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮاً ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﺋﺪاً
وﻫﺎدﻳﺎً ﻣﺮﺷﺪاً ...وﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻠﻬﺎ رﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻌﺎرف واﳌﻨﺎﻫﺞ
ﻣﻘﺮراً ،ﺑﻞ وﺳﻌﻲ إﱃ اﺟﺘﺜﺎث ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮﰲ »اﻟﻘﺪﱘ« وﻣﱪر وﺟﻮدﻩ.
ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ أن ﻧﻐﻔﻞ ذﻛﺮ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳍﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎروخ ﺳﺒﻴﻨﻮزا )-1632
 (1677وﺟﻬﺪﻩ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﳎﺎل اﻹﳝﺎن واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﳎﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ٍ
ﺛﺎن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وواﺿﺤﺔ ﻣﻌﺎً ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
"رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻼﻫﻮت" .واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻌﻰ ﺳﺒﻴﻨﻮزا إﱃ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﰲ اﻻﻋﱰاف
ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﲟﺠﺎل ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻐﲑﻩ أن ﻳﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻪ وﻣﻦ َﰒّ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ِرﺑﻘﺔ اﻟﻼﻫﻮت وﺳﻠﻄﺔ آﺑﺎء
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺣﺮاس اﻟﻨﻈﺎم »اﻟﻘﺪﱘ«.
ﳚﻮز اﻟﻘﻮل ،إﲨﺎﻻً ،إن اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮاً ﻛﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳊﻀﻮر ﻗﻮة
وﻛﺎن اﻟﺴﻼح اﻷﻗﻮى اﻟﺬي رﻓﻌﻪ دﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ وﺟﻪ دﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺘﺪاﻋﻲ واﻟﺴﻘﻮط.

ب  -اﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻻ ﻏﺮو أن اﻟﻌﻘﻞ واﳊﺮﻳﺔ ﺻﻨﻮان ،وإن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺼﺎﻋﺔ ﰲ »اﻟﻨﻈﺎم
اﳉﺪﻳﺪ« اﻟﺬي ﺳﻌﻰ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻗﺎدة اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ودﻋﺎة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،إﱃ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺻﺮح اﳉﺪﻳﺪ وﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎً .ﻓﺨﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻹﲝﺎر ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ
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اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﻮل ﰲ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻧﺮى اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ
أﻣﻮر ﺛﻼث ﻋﻤﻠﺖ ،ﳎﺘﻤﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة »اﳉﺪﻳﺪ« اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ.
اﻷﻣﺮ اﻷول ﻫﻮ ذاك اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ أﻣﻜﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء إﻟﻴﻬﺎ ،ﰲ ﺣﺮوب اﻹﺻﻼح اﻟﺪﻳﲏ واﳌﻌﺎرك اﻟﱵ
ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺪاً ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ واﻧﺘﻬﺖ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺮﻳﺔ
اﻻﻋﺘﻘﺎد )أو اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﳜﺘﺎرﻩ اﳌﺆﻣﻦ( ﻣﻜﺴﺒﺎً ﺗﺎرﳜﻴﺎً
ﻋﻈﻴﻤﺎً .وﻗﺪ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ
واﻗﻌﺎً ﻣﺘﺠﺴﺪاً ﻫﻮ ﺑﻼد اﻷراﺿﻲ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ .ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺟﻮن ﻟﻮك
أن ﻳﻔﺮ ﲜﻠﺪﻩ ﻣﻦ أﺗﻮن اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺑﻼدﻩ وأن ﳚﺪ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﺮﻓﺄ آﻣﻨﺎً ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ
وﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻷول ﰒ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ »اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ«  -ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﺮوﻧﻴﻪ دﻳﻜﺎرت أن ﳚﺪ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻠﺠﺄ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ آﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﳏﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻴﻜﺘﺐ »ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ« وﻳﺘﺒﺎدل رﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﺸﻬﲑة ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﲑﺳﲔ وأن ﻳﺬﻳﻊ آراﺋﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأن ﳜﻂ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ »ﺣﺴﻦ
ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻘﻞ«.
اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﳚﻤﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻄﺎب اﳊﺮﻳﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﺮح »اﳉﺪﻳﺪ«
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳊﺮﻳﺔ وﺑﲔ اﻟﻌﻘﻞ أو ،ﺑﺎﻷﺣﺮى ،اﻋﺘﺒﺎر اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻘﻞ ﻃﺮﻳﻘﺎً وﻣﻨﻬﺠﺎً
ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ..ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮﻳﺔ ،ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي ،ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﺮة اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻋﻠﻰ اﻹرادة ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳊﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع
 ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﲏ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺾ إﻗﺼﺎء وﻫﺪﻓﺎً ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ  -ﻳﻘﻮم ﰲاﻟﻌﻘﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎً وﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ .ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎس ﻛﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻘﻞ ﻗﻮﻳﺎً واﺿﺤﺎً ﻋﻨﺪ ﺟﻮن ﻟﻮك،
وﺑﺎروخ ﺳﺒﻴﻨﻮزا ،وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ ،وﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ...وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻨﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺻﺤﻴﺢ دون ﺣﺮﻳﺔ ،ﻳﺼﺪق اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺪ
ﺻﺤﻴﺢ إﻻ ﺑﲔ ﻋﻘﻼء ،ﰲ دوﻟﺔ اﻟﻌﻘﻼء.
اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﳊﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﺼﺮح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺑﻪ ،وﻻ
ﻗﻴﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺮﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻏﻤﻮﺿﻪ واﺿﻄﺮاﺑﻪ ،ﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻵدﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﻠﻚ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻐﺰى اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﲔ أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ
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ﺗﻌﺎﻗﺪ إﻻ ﻟﻜﻮ ﻢ ﻋﻘﻼء أﺣﺮار ..ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﺋﺪاً وﻣﺮﺟﻌﺎً وﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻟﻐﻴﺎب اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
دﻻﻟﺔ.

ﺟ  -اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻗﻞ )= اﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ،اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎﺋﺪاً وﻣﻨﻬﺠﺎً ﰲ اﳊﻴﺎة واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎً( ،اﳊﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ
ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺒﻴﻼً إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳉﺪﻳﺪ وﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ اﳊﺮﻳﺔ ،ﳍﺬا
اﻹﻧﺴﺎن إﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﰲ ﻗﺎﻣﻮس ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ:
إﻧﻪ »اﳌﻮاﻃﻦ« وﻋﻨﺪ ﺳﺒﻴﻨﻮزا ﲤﻴﻴﺰ دﻗﻴﻖ وﺷﻬﲑ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺑﻦ ،واﻟﻌﺒﺪ ،واﳌﻮاﻃﻦ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﻘﺮرة» .ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺪ واﻹﺑﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ﻧﺼﻮﻏﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﺮ إﱃ اﳋﻀﻮع ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺪﻩ ،واﻹﺑﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
أواﻣﺮ واﻟﺪﻳﻪ أﻓﻌﺎﻻً ﲢﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،وأﻣﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ اﳊﺎﻛﻢ أﻓﻌﺎﻻً
ﲢﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«).(5
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻌﲏ ،ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻨﺺ اﳌﺬﻛﻮر ،اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺴﻄﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ
اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻐﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﺎل أن اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد اﳌﻄﻴﻊ
ﲟﺤﺾ إرادﺗﻪ ﻃﺮﻓﺎً ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﲝﺴﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪاً .ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﻈﻮراً إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ،ﻫﻮ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل روﺳﻮ »اﻟﻔﻦ اﳌﺪﻫﺶ اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﺬي أﻣﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ وأﻣﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ إﺧﻀﺎع اﻟﺒﺸﺮ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻴﲑﻫﻢ أﺣﺮاراً« .ﻳﺒﺪو ﰲ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎﻋﺔ ﻋﻤﻴﺎء ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻏﲑ أن
اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻻ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮ أﻣﺎ اﳊﻖ ﻓﻬﻮ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ روﺳﻮ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼً» :ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ وأن ﻻﻳﻔﻘﺪ اﳌﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ إﻻ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﻣﺼﺪر ﺗﺸﻮﻳﺶ وإزﻋﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺮد اﻵﺧﺮ« .ﺧﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ،وﺑﺎﻃﻨﻪ ﳑﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ .ﺗﻠﻚ
ﻫﻲ ،ﰲ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻠﻚ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳊﺮ ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ أﺣﺮار ﻋﻨﺪ روﺳﻮ واﻷﻣﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ ،ﻋﻨﺪ ﳎﻤﻞ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻻ ﺗﻄﺎل اﻟﻌﻤﻖ ﻣﱴ أﻣﻌﻨﺎ
اﻟﻨﻈﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﳌﻮاﱄ .أﻣﺎ اﻵن ﻓﻠﻨﻘﻒ وﻗﻔﺔ ﻗﺼﲑة ،راﺑﻌﺔ وأﺧﲑة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى ﻓﻴﻪ
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺮاﺑﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺴﻨﺪ »اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ« وﻳﻜﺴﺒﻪ ﻣﺎدﺗﻪ وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻌﺎً.
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د  -اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﺔ ،واﳊﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﻘﻞ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﻘﻮل إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ
وﻣﺮﺟﻌﺎً ﻳﻜﻮن اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻴﻪ أوﻻً وأﺧﲑاً .ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻻﻧﺘﻔﺎض ﰲ
وﺟﻪ »اﻟﺘﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ« واﻹﻃﺎﺣﺔ أرﺿﺎً ﺑﻜﻞ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺮى ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲡﻠﻴﺎً ﻟﻠﻘﺪﺳﻴﺔ
اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أول ،وﲡﺴﻴﺪاً ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٍ
ﺛﺎن ،وﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ
اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻻﻧﺘﻔﺎض ﰲ وﺟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﻖ اﻹﳍﻲ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺸﺮع ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ »اﻟﺘﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ« ﺷﺄن ﺑﺸﺮي ﳏﺾ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﳌﻘﺪس ،إﻻ
أن ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺴﺎً ﻟﻸﻣﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎً ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ،وﻻ ﳎﺎل ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻃﻼق وإﻻ
اﺳﺘﺤﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﱃ ﻋﺒﻮدﻳﺔ وﺧﻨﻮع .ذﻟﻚ أن اﳌﻮاﻃﻦ ،ﻻ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،إﻻ ﻷﻧﻪ ﳝﺎرس اﳊﺮﻳﺔ
وﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﻛﻞ أﻓﻌﺎﻟﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ.

 - 3اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮرﻳﻦ

ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،ﳝﺜﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﻧﻘﻴﺾ .ذﻟﻚ أن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻳﺒﺪو ﳑﺜﻼً ﻋﻤﻠﻴﺎً
ﻟﺪﻋﺎة اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻠﻖ وﺗﱪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ .ﰲ ﺣﲔ أن
ﻧﻌﺖ ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﺜﻮرة ﻳﻈﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .واﳊﻖ أﻧﻨﺎ ،ﰲ ﻧﻈﺮة
أوﱃ ﰲ "اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن" )) (Léviathanاﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﻮﺑﺰ( ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أول وﰲ"اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻟﺮوﺳﻮ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٍ
ﺛﺎن ،ﻓﻨﺤﻦ ﳒﺪ ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﲔ

ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ ﻳﱪرﻫﺎ .وﻟﻜﻦ اﳊﻖ ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻨﺎ ،ﻣﱴ أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ وﻃﻠﺒﻨﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻠﲔ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﻣﺎ ﳚﻮز اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﺮوﺟﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺸﺎﺋﻊ وﻣﻦ
َﰒّ إﱃ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺘﲔ ﻻ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻛﺬﻟﻚ إﻻ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﻮل ..أﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ ﻓﺈ ﻤﺎ
ﺗﺼﲑان إﱃ ﻏﺎﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﺸﱰﻛﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺘﺎن ﺗﻌﺒﲑان ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ.
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ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻋﻨﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺿﻮا ﻓﻴﻬﺎ  -ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ  -ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ :أوﳍﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻛﻴﻒ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذاﺗﻪ .وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ رأي واﺿﺢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻘﱰح ﺗﺒﲔ اﻟﺘﺼﻮرﻳﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ )ﻫﻮﺑﺰ /روﺳﻮ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﺬي
ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن" وﻣﺆﻟﻒ "ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.

أ  -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ /ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

»ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« ،ﺣﺎﻟﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ وﳘﻴﺔ ،اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﺘﺒﲔ ذﻟﻚ .ﺗﻘﻀﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .ﻟﻘﺪ
ﻣﺮ اﻹﻧﺴﺎن  -ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ  -ﲝﺎﻟﺘﲔ اﺛﻨﺘﲔ إذن :ﺣﺎل ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن »ﻳﺪﺧﻞ« ﰲ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﺣﺎل ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ أن ﺻﺎر إﱃ اﻟﻌﻴﺶ »داﺧﻞ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ« .اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ درﺟﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد دﻧﻴﺎ إﱃ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻷوﱃ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻐﲑ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻠﻲ ،وﺑﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ )اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻫﻮة ﺳﺤﻴﻘﺔ ﺗﻨﻌﺪم ﻣﻌﻬﺎ أﺳﺒﺎب
اﻻﺗﺼﺎل .أﻣﺎ ﺣﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،أﻳّﺎً ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ وإﳕﺎ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ إذ »ﻏﺎدرﻫﺎ« ﺧﺴﺮ
ﺧﺴﺮاﻧﺎً ﻣﺒﻴﻨﺎً أم إن اﻷﺣﺮى أن ﻳﻘﻮل إن اﻹﻧﺴﺎن ﱂ ﻳﻔﻘﺪ ﺷﻴﺌﺎً إذا اﻧﺘﻘﻞ إﱃ »ﺣﺎﻟﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ« ﺑﻞ
إﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ رﺑﺢ واﺿﺢ ﻛﺒﲑ .وﰲ ﺳﺆال ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻘﻮل :ﻫﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
أم إ ﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ؟
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ) (1679-1588ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻘﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب اﳌﻄﻠﻘﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ،
وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن »ذﺋﺒﺎً ﻷﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن« ) .(homo homini Lupusﻳﻌﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن »اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ«  -وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن
»ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،أو ﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ :ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ«) ،(6ﻻ ﺿﻮاﺑﻂ وﻻ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻘﻮم ﰲ وﺟﻪ ﻫﺬا اﳊﻖ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻮى ،وﻫﺬﻩ
ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ .اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﻘﻮة ﻣﺼﺪر ﺗﻌﺎﺳﺔ وﺷﻘﺎء ﻣﱴ
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ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ آﻳﻞ إﱃ اﻟﻌﺪاوة.
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﻮﺑﺰ أﻧﻪ »إذا زرع إﻧﺴﺎن ﻣﺎ زرﻋﺎً أو ﻏﺮس ﻏﺮﺳﺎً أو اﺑﺘﲎ ﺑﻨﻴﺎﻧﺎً أو اﺳﺘﻌﻤﺮ
أرﺿﺎً ﻓﺈن آﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺑﲏ ﺟﻠﺪﺗﻪ ،ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺪ وﺣﺪوا ﻗﻮاﻫﻢ وﺗﺄﻫﺒﻮا ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺘﺰﻋﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ

ﳝﻠﻜﻪ«).(7
ﻳﺘﺴﺎءل ﻫﻮﺑﺰ :أﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻌﺼﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة وﻇﻠﻢ اﻟﺒﻌﺾ
ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؟ واﳉﻮاب ﻋﻨﺪ ﻫﻮﺑﺰ ﺑﺎﻹﳚﺎب ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ اﺠﻤﻟﺮد ،ﻣﺎ دام ﻫﻨﺎك ﰲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﻮاﻧﲔ »وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺒﺪأ ،أو ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ اﻛﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻲ اﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻣﲑ ﺣﻴﺎ ﻢ أو ﻛﺎن ﻳﻨﺰع ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﱃ

ﺣﻔﻈﻬﺎ«) .(8ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﳌﺒﺪأ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻋﻠﻲ أن أﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس
ﻛﻤﺎ أﺣﺐ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﱐ ﺑﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،واﳌﺴﺎواة ،واﻻﻋﺘﺪال ،واﻟﺮﲪﺔ« ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻨﺪرج
ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن »اﻻﳓﻴﺎز ،واﻻﻧﺘﻘﺎم ،واﳋﻴﻼء ،وﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ« ﻣﻦ
ﻣﻀﺎدات ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﺎﳉﻤﻴﻊ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ .ﻓﻠﻤﺎذا ﻛﺎن اﻟﺒﺸﺮ إذن ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷوﱃ
ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﻌﻤﺪون إﱃ اﻗﱰاف ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؟ واﳉﻮاب اﳌﻔﺴﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﻫﻮﺑﺰ ﰲ
»اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ذا ﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻣﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻗﱰاف اﻟﺸﺮ .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ آﺧﺮ ﻟﻜﻒ أذى
اﻟﻨﺎس ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ إﻻ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﻮة» :ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺸﺮ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺸﱰك ،ﳛﻤﻠﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻻﺣﱰام ﻓﺈ ﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺮﺑﺎً ،واﻟﱵ

ﻫﻲ ﺣﺮب ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺿﺪ أﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن«).(9
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻻ ﲤﺜﻞ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل وﻏﲑ
ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻬﻲ ﺷﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن أﻣﺮ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﻨﺒﺬﻩ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ.
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ ) (1788-1712ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وإن ﻛﺎن ﻳﻮاﻓﻖ ﻫﻮﺑﺰ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق .ﻳﻮاﻓﻖ روﺳﻮ ﻫﻮﺑﺰ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،واﻟﻈﻠﻢ ،واﳌﺴﺎواة ،واﳋﲑ،
اﻟﺸﺮ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﻟﻔﺎﻇﺎً ﺟﻮﻓﺎء ﻻ ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳍﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ اﻟﻘﻮل إن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﺎل ﺷﺮ إذ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻨﻌﺖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷﻧﻪ ﳚﻬﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﳋﲑ،
ﺑﻞ اﳊﻖ أﻧﻪ ﳚﻬﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﺸﺮ واﳋﲑ ﻣﻌﺎً .ﻳﺮى روﺳﻮ أن ﻫﻮﺑﺰ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻜﺘﺸﻒ »ﻋﻴﺐ ﻛﻞ
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻏﲑ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻫﻮ ذاﺗﻪ
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻟﻴﺲ أﻗﻞ ﺧﻄﺄ« .ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻒ "اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن" »أن ﻳﻘﻮل إن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲝﻔﻆ وﺟﻮدﻧﺎ اﳋﺎص أﻗﻞ إﳊﺎﻗﺎً ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻟﻠﻐﲑ،
وﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮي .ﻏﲑ أن ﻫﻮﺑﺰ
ﻳﻘﻮل ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﺧﻄﺄ ﺑﺈدﺧﺎل رﻏﺒﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﻳﺪرﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﺪاد ﻣﺎ

ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎﺗﻪ«).(10
ﻋﻴﺐ ﻫﻮﺑﺰ ،ﰲ ﻧﻈﺮ روﺳﻮ ،ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﲔ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻮﺟﻮد
اﻟﻴﻮم داﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ
ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ أﺿﻌﻒ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻫﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺮأﻓﺔ .ﻓﺎﻟﺮأﻓﺔ ﺗﻠﻄﻒ ﻣﻦ ﺿﺮاوة ﺣﺐ اﻟﺬات وﻏﻠﻮاﺋﻬﺎ ﻓﻬﻲ
إذ ﺗﻜﻮن ﺣﺎرة ﺟﻴﺎﺷﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺴﻄﺎء ،وﻫﻢ اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺗﻐﺪو ،ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮم ،ﰲ
ﺣﺎل ﺿﻌﻒ وﺿﻤﻮر إن ﱂ ﻧﻘﻞ إ ﺎ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻛﻠﻴﺔ »ﻓﻌﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﻔﱳ واﳋﺼﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺸﻮارع
ﻳﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻮﻗﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻹﻧﺴﺎن ِ
اﳊﺬر ﻳﺒﺘﻌﺪ وﻳﻬﺮب :إن ﺳﻔﻠﺔ اﻟﻘﻮم واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﰲ
اﳌﺨﺎزن ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﺐ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ ﻓﺾ اﳋﺼﻮﻣﺎت وﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻴﻤﺎ

ﺑﻴﻨﻬﻢ«).(11
ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ روﺳﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
وﻳﺼﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ،إن ﱂ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺸﺮ ﻛﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ
رﻏﺒﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ .وﻻ ﻏﺮو أن أول ﻣﺎ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺣﺐ اﻻﻣﺘﻼك،
ﻓﻘﺪ ﻇﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻷول ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺸﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف ﺷﻬﻮة اﻻﻣﺘﻼك.
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي َﻋ ﱠﻦ ﻓﻴﻪ ﻹﻧﺴﺎن »أن ﻳﺴﻮر أرﺿﺎً وﻳﻘﻮل :ﻫﺬا ﱄ ،ﰒ وﺟﺪ أﻧﺎﺳﺎً ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ
اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﻟﺴﺬاﺟﺔ ﲝﻴﺚ إ ﻢ ﺻﺪﻗﻮﻩ ،ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺆﺳﺲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ .ﻓﺄي ﺟﺮاﺋﻢ ،وأي اﻏﺘﻴﺎﻻت ،وأي ﺷﺮور وﻓﻈﺎﺋﻊ ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮي إﻧﺴﺎن آﺧﺮ
ﺐ ﻓﺎﻗﺘﻠﻊ اﻷوﺗﺎد أو َرِدم اﳊﻔﺮ وﺻﺎح ﰲ اﻟﻨﺎس :اﺣﺬروا اﻹﺻﻐﺎء إﱃ ﻫﺬا اﶈﺘﺎل
ﻳﻜﻮن ﻗﺪ َﻫ ﱠ
ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻜﻮن إن أﻧﺘﻢ ﻧﺴﻴﺘﻢ أن اﻟﺜﻤﺎر ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وأن اﻷرض ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﺎً ﻷﺣﺪ ﲟﻔﺮدﻩ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس«).(12
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اﳋﻼﺻﺔ ﻋﻨﺪ روﺳﻮ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أوﳍﺎ ﺣﺎل ﺧﲑ إذ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﺈ ﺎ
ﻗﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﰲ آﺧﺮﻫﺎ إﱃ ﺷﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ .وإذن ﺗﻠﺰم ﻣﻐﺎدرة ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ.
ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ وﻧﻈﲑﻩ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻳﺘﺒﺎﻋﺪان ﰲ اﳊﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻮﺟﻮب إﻗﺮار ﺻﻴﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮﺟﻮد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺪأﻩ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﱰاﺿﻲ وﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

ب  -اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ أو ﺟﻬﺘﲔ :اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﲨﻠﺔ أوﻓﺎق وﻣﺒﺎدئ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻄﲑﻫﺎ ﰒ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ .واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻛﻞ اﺗﻔﺎق ،ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺷﻲء آﺧﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إرادﻳﺔ .وﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎزل وﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﻜﻮن ﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎزل ،وﻛﺬا ﰲ ﺗﺼﻮر ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺘﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺗﲔ  -ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ وﳜﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ .وﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮازي اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن" وﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻌﻘﺪ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،أو ﻗﻞ إن ذﻟﻚ اﻟﺘﻮازي ﻳﺒﺪو ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﻏﲑ أن اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﺄﱐ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﳊﻜﻢ ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ ﻛﻼًّ أو ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﳝﻴﺰ ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ﺑﲔ »اﻻﺗﻔﺎق« و»اﻟﻮﻓﺎق« :ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،وأﻣﺎ اﻷول ﻓﺈرادي
و»اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ« .اﻟﻮﻓﺎق ﳚﻌﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳉﻨﺲ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ دون
أن ﺗﻘﺘﺘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ أو ﻳﺄﻛﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ .و»اﻻﺗﻔﺎق« اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﰲ
اﻟﺒﺸﺮ ،إذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﳚﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮ دون ﻗﺘﺎل ودون أن ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻹﻳﻘﺎع
ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق إﻻ ﻋﻦ إرادة وﻗﺮار ﲨﺎﻋﻴﲔ ﻳﻘﺮﳘﺎ اﻟﺒﺸﺮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻮن ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق إﻻ
ﻣﱴ وﺟﺪت اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ »اﻷوﻓﺎق
واﳌﻌﺎﻫﺪات« .وﺣﻴﺚ إن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن أول ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺮاﻏﻪ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ »ﺑﻨﻮد« ﺻﺮﳛﺔ وواﺿﺤﺔ وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ »ﻣﻴﺜﺎق« ﻋﻠﲏ وﺻﺎرم .وﻟﻴﺲ »اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺳﻮى ﳎﻤﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد واﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﻴﺜﺎق اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،وﺑﻌﺒﺎرة
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أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮى ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻌﺮوﻓﺔ :ﻓﻬﻨﺎك ﺷﺮوط
ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎً وﰲ اﻹﺧﻼل ﺎ ﻳﻐﺪو اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼً أو ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً .ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼً
اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم أوﻓﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ واﳊﻴﻮان ،أو ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
»أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻠﻔﻬﻢ اﷲ ،إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻜﺸﺎف ﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻮﻧﻪ وﳛﻜﻤﻮن

ﺑﺎﲰﻪ وﻳﻮﺟﺪون ﲢﺖ إﻣﺮﺗﻪ«) .(13وﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﺑﻄﻼن ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﻮر ﻳﻌﻠﻢ ،ﻣﺴﺒﻘﺎً ،أ ﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﻛﺄن ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺜﻼً ﺑﻌﺪم ﳎﺎ ﺔ اﻟﺸﺮاﺳﺔ
اﳌﻄﻠﻘﺔ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ.
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ :ﻃﺮف أول ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻗﺪ ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إرادﻳﺔ وﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﺎزﻻً
ﻛﺎﻣﻼً وﺗﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻹرادات اﳌﺘﻌﺪدة إرادة وﺣﺪة واﻷﺻﻮات اﻟﻜﺜﲑة
ﺻﻮﺗﺎً واﺣﺪاً .وﻃﺮف ٍ
ﺛﺎن ﳝﺜﻠﻪ اﻟﺸﺨﺺ أو اﳉﻤﻊ اﻟﺬي ﻳُﺘﻨﺎزل ﻟﻪ ،ﻓﻬﻮ اﳌﻤﺜﻞ اﻷﲰﻰ ﳊﺼﻴﻠﺔ
اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺑﺎﻳﻌﺘﻪ وﻫﻮ اﳌﻌﱪ اﻷوﺣﺪ ﻋﻨﻬﺎ» :ﲝﻴﺚ إﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﺪد ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﻮر وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑﻩ«) .(14وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﳍﺬا اﻟﺸﺨﺺ،
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً ﻛﺎﻣﻼً ُﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻞ وﻻ
ﻣﻌﲎ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻋﱰاض.
إن ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮف اﻟﺬي
ﻳﺴﻠﻢ اﳉﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ
اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻣﻨﻈﺮاً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳊﺎﻛﻢ
وﻣﻨﻈﺮاً ﻟﺘﻨﺎزل اﻟﺸﻌﺐ أو اﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺗﻠﻚ إذن ﻫﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻪ ﺎ
ﻫﻮﺑﺰ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ روﺳﻮ ﰲ "اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".

ﻳﺮى ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ أن ﻃﻮﻣﺎس ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ،ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .وﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﳑﺜﻠﲔ ﰲ ﻏﺮوﺷﻴﻮس  Grotiusﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻮﻓﻨﺪروف Pufendorf
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ أن اﻟﺒﺸﺮ ،إذ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺒﺌﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﰲ إﻣﻀﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺆﺳﺴﻬﻢ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎﻗﲔ اﺛﻨﲔ ﻳﺘﻜﺎﻣﻼن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻜﺎﻣﻼً ﺗﺎﻣﺎً وﻳﺴﻠﻢ أﺣﺪﳘﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ ﺿﺮورة:
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»ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺘﻌﺎون أو اﻻﲢﺎد« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أول و»ﻣﻴﺜﺎق اﳋﻀﻮع« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٍ
ﺛﺎن .ﻓﺄﻣﺎ اﳌﻴﺜﺎق اﻷول
ﻓﻴﻌﲏ ﺣﺼﻮل اﻟﻘﺮار اﻹرادي اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻴﺆﻣﻨﻮن ﺑﻮﺟﻮب ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ،وﻫﻲ ﺷﻴﻮع اﻵﻣﻦ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس .وأﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺜﺎﱐ
)اﺗﻔﺎق اﳋﻀﻮع( ﻓﺒﻤﻮﺟﺒﻪ ﳛﻔﻆ اﻷول وﻳﻘﻮى وﺑﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﺮادﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺎﻳﻌﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ
ﻃﻮاﻋﻴﺔ وﻳﺘﻨﺎزل ﳍﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺳﺮور .رب ﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮل :أﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ؟
وﻓﻘﻴﻪ اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﳚﺪ ﺣﺮﺟﺎً ﰲ اﳉﻮاب ﺑﺎﻹﳚﺎب ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺮى ﰲ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻣﺘﻴﺎزاً ﻳﺸﺮﺣﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﺎرب ،ﰲ اﻟﻘﺪﱘ ،ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻖ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﱴ ﲤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ،ﻏﲑ أن
ﻟﻠﻤﻐﻠﻮب أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻨﺎزل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ.
وﻣﱴ ﺟﺎز ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ دام
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻴﺜﺎق ﳑﻀﻲ ﻣﻦ اﳉﻬﺘﲔ .وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ ﳛﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ )اﻟﺬي ﻳﺮى  -ﻛﻤﺎ
أﺷﺮﻧﺎ  -أن ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎً( ﻓﻴﻘﻮل إن اﻟﺸﻌﺐ »ﻳﻈﻞ ﺷﻌﺒﺎً ﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ
ﻣﻠﻜﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً .ﻓﻬﺬﻩ اﳍﺒﺔ ذا ﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺪﱐ ،وﻫﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺷﻮرى ﺷﻌﺒﻴﺔ .واﳊﻖ أن اﻷﺟﺪر ﺑﻨﺎ ،ﻗﺒﻞ
أن ﻧﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻪ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن
ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﺷﻌﺒﺎً ﺣﻘﻴﻘﺔ .ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺧﲑ ،ﲝﺴﺒﺎﻧﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً وﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻫﻮ اﻷﺳﺎس
اﳊﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ«).(15
اﳌﺒﺪأ اﳌﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ روﺳﻮ ،واﻷﺻﻞ اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻫﻮ
اﻹرادة اﳊﺮة .اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي ،ﻓﻬﻲ اﳋﻠﻴﺔ اﻷوﱃ ،وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻷﺑﻨﺎء ﻳﻮﺟﺪون
ﰲ اﻷﺳﺮة ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ﻓﺈ ﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮون ﰲ اﻟﻮﺟﻮد داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺮارﻫﻢ اﻹرادي ﻣﱴ أﻣﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺸﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﻄﻮق .ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺎ
روﺳﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" .وﻗﺎرئ اﻟﻜﺘﺎب ﳚﺪ أن ﻋﺒﺎرة »اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻫﻲ اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺮر ﰲ ﻛﻞ اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺑﻌﺔ ،واﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﺼﻠﺔ اﻹرادات ﻛﻠﻬﺎ ،إرادات اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ،
وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺣﺼﻴﻠﺔ أو إﺿﺎﻓﺎت .إ ﺎ ﺷﻲء ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻤﻮع وﻳﺘﺠﺎوزﻩ ،وﻟﻜﻨﻪ اﻟﺮوح اﻟﱵ ﲢﺮك
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

ﺟ  -اﻟﺴﻴﺎدة
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ﻳﻄﺮح اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺪدت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﺑﻴﻨﺖ ﺟﻮاﻧﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ :ﻣﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻴﺎدة؟ ﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎدة؟ ﻣﺎ ﺣﺪود
اﻟﺴﻴﺎدة؟ وﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﻂ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻗﻮل ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﻠﻚ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﲑة ،ﻗﺒﻞ
أن ﻧﻌﺮض ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ روﺳﻮ.
ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﻮﺟﻮدة ،ﰲ اﻷﺻﻞ ،ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ )ﺷﺄ ﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( .وﺣﻴﺚ إن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﲑ
ﳑﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ )ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﱵ رأﻳﻨﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺗﺒﺴﻄﻬﺎ( ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﰲ ﺷﺨﺼﻪ وﻟﺰم اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ »اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻣﻌﻪ .ﻫﻜﺬا ﻳﺬﻫﺐ ﻏﺮوﺷﻴﻮس إﱃ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺴﻴﺎدة »ﳝﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ،ﺷﺄ ﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﺷﺄن ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى ،إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ« .وﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ
ذاك اﻟﺬي أﻣﻀﻰ ﻣﻌﻪ »ﻣﻴﺜﺎق اﳋﻀﻮع« وﻛﺬا »ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺘﻌﺎون« )ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ( .واﻟﺮأي ﻋﻨﺪ
ﺑﻮﻓﻨﺪورف أﻧﻪ »ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﳌﻠﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﲰﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳉﻤﻊ
اﻟﻌﺎم اﳌﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﻌﲏ أن ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﻐﺪو ﺳﻮى ﻛﺜﺮة
ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ رﺑﺎط ﺑﻴﻨﻬﺎ  -ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﻈﻞ داﺋﻤﺎً وأﺑﺪاً ﺟﺴﺪاً واﺣﺪاً ووﺣﻴﺪاً«.
ﻣﱴ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻗﻮل ﻓﻘﻴﻪ اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ رداء اﻟﻮﻗﺎر اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ أن ﲤﻮﻩ ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳋﻀﻮع واﳋﻨﻮع ،وﻣﱴ أزﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻏﻼﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﳘﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﻔﻪ ﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻜﻮن
أﻣﺎم ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺰع ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﲡﺪ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﳌﻄﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺗﱪﻳﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﲡﺴﺪ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻀﺎؤﻩ ﻟﻠﻌﻘﻞ واﳊﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺔ .ﻓﺄي ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻫﻮﺑﺰ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة؟ ﻟﻨﻘﺮأ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﱄ:
»إن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺜﺮة اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻗﺪ َﰎّ ﺗﻮﺣﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أﺣﺪ ،ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﲨﻬﻮرﻳﺔ
) (Respublicaﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ) ،(Civitasﻫﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﺎ
ﻫﺬا اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن ) (Léviathanأو ﻟﻨﻘﻞ إذا ﺷﺌﻨﺎ ذﻟﻚ اﻹﻟﻪ اﻟﻬﺎﻟﻚ اﻟﺬي ﻧﺪﻳﻦ ﻟﻪ ،ﰲ ﻇﻞ اﻹﻟﻪ
اﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﺄﻣﻨﻨﺎ وﻫﻨﺎﺋﻨﺎ ) (...ﻓﻔﻴﻪ وﺣﺪﻩ ﺗﻜﻤﻦ روح اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻗﺪ ﳚﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
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اﻟﺘﺎﱄ :إﻧﻪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أﺣﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﺮة ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻮاﺛﻴﻖ أﻗﺮوﻫﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ،
ﺻﺎﻧﻊ أﻓﻌﺎﳍﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻗﻮاﻫﻢ ﻛﻠﻬﺎ ،وأن ﻳﺘﺼﺮف ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ
ﻳﺒﺪو ﻟﻪ اﻷﻧﺴﺐ ﳍﻨﺎﺋِﻬﻢ ) (...وﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻴﺎدة ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻘﻮل ﻋﻨﻪ إﻧﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﲰﻰ ،وأﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن إﻻ وﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺪاد

رﻋﻴﺘﻪ«).(16
اﳊﻖ أن ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة ﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﺜﲑاً ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻖ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺼﲑ إﱃ ﻗﻮة واﺣﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﳍﺎ ﺗﻔﻮﻳﺖ اﳊﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻄﺎب ﻏﺮوﺷﻴﻮس وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻋﻤﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ
ﺑﻮﻓﻨﺪورف .أﻳّﺎً ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﻮل ﻫﻮﺑﺰ إن اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻫﻲ »اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن« وﻫﻲ »اﻹﻟﻪ اﳍﺎﻟﻚ« ،وﻫﻲ
»ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة« أو إ ﺎ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﲰﻰ« ﻓﺈن اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﺬﻩ ﺗﺼﲑ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ
إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ :ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻃﺮﻓﺎً أوﻻً ﰲ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﱃ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة.
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ روﺳﻮ ﻓﺎﻟﺸﺄن ﳐﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﲤﺎﻣﺎً .ﳚﻌﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻹرادة
اﻟﻌﺎﻣﺔ روح اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وأﺳﺎﺳﻪ ﲝﺴﺒﺎ ﺎ ﲡﻠﻴﺎً ﻟﻺرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﲝﺴﺒﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﲡﻠﻴﺎً ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎً وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻃﻨﺔ رﺑﺎﻃﺎً ﻣﻘﺪﺳﺎً ﻳﺸﺪ ﳎﻤﻮع أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ
إﱃ ﺑﻌﺾ .واﻋﺘﺒﺎراً ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎدة ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎد اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
واﳌﻌﲎ .ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ ﺷﻲء أن ﳒﺪ أن أﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻒ روﺳﻮ ﲣﺼﺺ ﻟﻠﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة .وﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﺒﺴﻂ
ﻧﻈﺮﻳﺔ روﺳﻮ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺧﺎﺻﻴﺘﲔ اﺛﻨﺘﲔ:
اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻔﻮﻳﺖ أﺑﺪاً .ﻳﻘﻮل روﺳﻮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد:
»ﰲ اﻹﻣﻜﺎن ﻧﻘﻞ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﻟﻜﻦ اﻹرادة ذا ﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ« واﻹرادة )أو اﻹرادة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﺮى( ﻻ ﺗﻨﻔﻚ )ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺘﻜﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم( ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻓﻜﻼﳘﺎ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ
واﺣﺪة.
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اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺴﻴﺎدة »ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﲟﻮﺟﺒﻪ أن ﺗﻜﻮن
ﳏﻞ ﺗﻨﺎزل أو ﺗﻔﻮﻳﺖ .وﻻ ﳜﻠﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ :ﻓﺈﻣﺎ أن اﻹرادة ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ وإﻣﺎ أ ﺎ ﺗﻜﻮن
ﺧﻼف ذﻟﻚ .إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن إرادة اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن إرادة ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻓﺤﺴﺐ .ﻓﺄﻣﺎ ﰲ
اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻬﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وأﻣﺎ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن

اﻹرادة اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺳﻮى إرادة ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراً أو ﻣﺮﺳﻮﻣﺎً«).(17
ﻻ ﻏﺮو أن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ روﺳﻮ وﻫﻮﺑﺰ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎً ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﻋﻤﺎل ﻓﻜﺮ
ﻛﺜﲑ ﻟﺘﺒﻴﻨﻪ واﻟﻮﻗﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻪ .ﻟﺬﻟﻚ رأﻳﻨﺎ »اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ« ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف
اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ وﻣﻮاﻃﻦ ﺟﻨﻴﻒ )ذاك ﻫﻮ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن روﺳﻮ ﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻄﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻗﻊ
ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً( ﻳﻘﻔﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﻧﻘﻴﺾ .ﻏﲑ أﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻘﺎرئ إﱃ أن ﻳﺴﺘﺸﻒ اﻟﺮﺑﺎط اﳋﻔﻲ
اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﺪوران ﰲ ﻓﻠﻚ واﺣﺪ وﻳﻨﺘﺴﺒﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳋﻔﻲ إﱃ ﻧﻔﺲ اﻷﻓﻖ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺪوران ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻌﺎً ﻓﻬﻮ ذاك اﻟﺬي ﳚﻮز اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻌﺖ »اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ«
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﲤﻴﻴﺰ ﻫﻮﺑﺰ ﺑﲔ »اﻟﻮﻓﺎق«)= وﻫﻮ أﻣﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﻳﺘﻌﺬر وﺟﻮدﻩ ﺑﲔ ﺑﲏ اﻹﻧﺴﺎن( وﺑﲔ
»اﻻﺗﻔﺎق« )= وﻫﻮ اﻓﺘﻌﺎل أو اﺻﻄﻨﺎع ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً وﻻ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً( .وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻴﻪ
اﻟﻘﺎرئ أن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻛﺎن ﺻﺮﳛﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﻔﺴﺎد )وﻗﺪ أوردﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺼﺎً ﰲ ذﻟﻚ( ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻫﻮﺑﺰ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎً ﻓﻘﻬﻴﺎً ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ،ﰲ ﻣﻌﺎﱐ
اﳌﻴﺜﺎق ،واﻟﻌﻬﺪ ،واﻷوﻓﺎق ،واﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺸﺮوط ..ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﳒﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ اﻧﺸﻐﺎﻻً
ﺷﺪﻳﺪاً ،وﺟﻬﺪاً ﻣﻀﻨﻴﺎً ،ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮار اﳌﺮﺳﻮم واﻟﻔﺮوق
ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة .ذاك ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻧﻌﺘﻪ ﻴﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﳎﻤﻮع أﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﰲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺐ اﻷﺟﻬﺰة أو اﳍﻴﻜﻞ اﳌﻐﺰى واﻟﺪﻻﻟﺔ وﻫﻮ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻷﻓﻖ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻧﺮى اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻳﻨﺘﺴﺒﺎن إﻟﻴﻪ )ﻣﻊ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ أو اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ( ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ اﺛﻨﲔ ﻳﺸﻐﻼن اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻓﻴﻤﻠﺌﺎن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﺟﺪا ﻤﺎ.
اﻷﻣﺮ اﻷول ﻫﻮ وﺟﻮب اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﳌﺎ ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟـ»ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« ،أي ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟـ»ﺣﺎﻟﺔ
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اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ« .وﻗﺪ ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻄﻨﺔ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﻮال ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ أن »ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ« ﻫﻲ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻦ اﻷﳓﺎء ،اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻌﻜﻮس ﻋﻦ ﺣﺎل واﻗﻌﻲ
وﻟﻴﺲ اﻓﱰاﺿﻲ ﻋﺎﺷﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺮﺟﺎل اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،وﺣﺎل اﳊﺮوب
اﻟﻜﺜﲑة اﳌﺘﺼﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة ذا ﺎ.
واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟـ»ﺣﺎﻟﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ« )= اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻘﺒﻮل ،اﳊﺎل اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﳊﺮب
واﻟﻔﻮﺿﻰ( واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻼﻫﻮت وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،أو ﻟﻨﻘﻞ ،ﰲ
ﻋﺒﺎرة أﺧﺮى ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻳﺆول اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ »اﳌﻮاﻃﻨﲔ« ﻻ
إﱃ »اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ« ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﺎ )ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ( ﻋﻦ اﳌﻴﻼد اﳌﺰدوج
ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳊﺪﻳﺚ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻳﺒﺪو أن ﻛﻼًّ ﻣﻦ ﻫﻮﺑﺰ وروﺳﻮ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻈﺎﻫﺮ )أو اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻷﺣﺮى(
ﺑﲔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﻣﻊ ﻋﻨﻒ ردود روﺳﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ،وﻣﻊ ﺷﻴﻮع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي

ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن" ﻣﻨﻈﺮاً ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻠﻖ ،واﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎً
ﻟﻠﺸﻌﺐ أو ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ أوا ﺎ ...ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﺈن ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺎ ﳓﺴﺐ أﻧﻪ ﻛﺎف ﰲ ﺗﱪﻳﺮ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﳛﺮﻛﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻋﻤﻘﻪ واﺣﺪاً.
)(1

Gérard Mairet, La genèse de l'Etat laïc de Marcil de Padoue à Louis XIV, in (Histoire des
idéologies), tome II, éditions Marabout, 1981, Paris, p. 286.

) (2أنظر في ذلك:
Le pouvoir: Science et philosophie politiques, éditions Magnard, 1978, Paris, pp. 55-58.

)(3

Albert Seboul, Histoire de la révolution Française: de la Bastille à la Gironde, Gallimard,
(collection idées), Paris,1962, p. 23.

)( 4
)(5
)( 6

أنظر ،على وجه الخصوص ،الصفحات  69 ،58 ،24من المرجع المذكور آنفا ً.
سبينوزا ،رسالة في السياسة والالھوت ،ترجمة وتقديم حسن حنفي ،دار الطليعة ،بيروت ،ط.
 ،1981 ،2صص.385-384 .
Thomas Hobbes, Léviathan, traduit de l'anglais par François Tricauld, éditions Sirey, Paris,
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)(10
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Garnier Flammarion, Paris, 1971, pp. 194-195.
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)(12
)(13
)(14
)(15

المصدر السابق ،ص.198 .
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المصدر السابق ،ص.166 .
Jean Jacques Rousseau, Du contrat social, G. F, Paris, 1971, pp. 49-50.

)(16

ﻃﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ ،اﻟﻠﻴﭭﻴﻂﺎن ،ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ،ﺻﺺ.178-177 .
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جان حاك روسو ،في التعاقد االجتماعي ،سبقت اإلشارة إليه ،صص.64-63 .

رأس المال الديني وتنمية المجتمعات العربية
خالد كاظم أبو دوح

تمھيــــد :
ﻟﻘـ ـ ـ ــد ﺗـ ـ ـ ــم اﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﻣﻔﻬـ ـ ـ ــوم رأس اﻟﻣـ ـ ـ ــﺎﻝ  Capitalﻓـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻧظـ ـ ـ ــري اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ـ ـ ــﺔ
اﺳـ ـ ـ ــﺗﺧداﻣﺎً رﺋﻳﺳـ ـ ـ ــﻳﺎً وﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ـ ـ ـﺎً ﻣـ ـ ـ ــن ﻗﺑـ ـ ـ ــﻝ "ﻛـ ـ ـ ــﺎرﻝ ﻣـ ـ ـ ــﺎرﻛس" ﻟﺗﻘـ ـ ـ ــدﻳم ﻧظرﻳﺗـ ـ ـ ــﻪ وﻧﻘـ ـ ـ ــدﻩ
ﻟﻼﻗﺗﺻ ـ ــﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻲ ،وﺣـ ـ ــدﻳﺛﺎً أﻓ ـ ــرزت اﻟﻧظرﻳ ـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ـ ــﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷ ـ ــﺎت ﺟدﻳ ـ ــدة ﺣـ ـ ــوﻝ
اﻷﺷـ ــﻛﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ـرأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ،ﻓﻬﻧـ ــﺎك رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻲ ،واﻟـ ــذي ﻳﺷـ ــﻳر إﻟـ ــﻰ
ﺗﻠ ـ ــك اﻟﻣـ ـ ـوارد اﻟﻛﺎﻣﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـ ــﺔ وﺷ ـ ــﺑﻛﺎت اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺎت ،واﻟﺗ ـ ــﻰ ﺗﻛ ـ ــون
ﻣﻔﻳ ـ ـ ـ ــدة ﻟﻸﻓـ ـ ـ ـ ـراد ،وﺗﺳ ـ ـ ـ ــﻬﻝ ﻟﻬ ـ ـ ـ ــم اﻟﻔﻌ ـ ـ ـ ــﻝ ﻋﺑ ـ ـ ـ ــر ﺗوﻟﻳ ـ ـ ـ ــد اﻟﺛﻘ ـ ـ ـ ــﺔ وﺗﺄﺳ ـ ـ ـ ــﻳس اﻻﻟﺗ ازﻣ ـ ـ ـ ــﺎت
واﻟﺗوﻗﻌﺎت ،وﺧﻠق واﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،وﺗﺷﻛﻳﻝ اﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺟﻣﻌﻳﺎت).(1
وذﻫـ ـ ــب "ﺑوردﻳـ ـ ــو" Bourdieuإﻟـ ـ ــﻰ أن رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟﺛﻘـ ـ ــﺎﻓﻲ

Capital

Cultural

ﻫ ـ ـ ــو ﻣﻌرﻓـ ـ ـ ــﺔ ٕوادراك اﻟﺛﻘﺎﻓ ـ ـ ــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳـ ـ ـ ـزة وذات اﻟﻣرﻛـ ـ ـ ــز اﻻﺟﺗﻣ ـ ـ ــﺎﻋﻲ ،ﻣﺛـ ـ ـ ــﺎﻝ
اﻟﻔﻧ ـ ــون اﻟرﻓﻳﻌ ـ ــﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓ ـ ــﺔ اﻷدﺑﻳ ـ ــﺔ واﻟﻘ ـ ــدرة اﻟﻠﻐوﻳ ـ ــﺔ ) .(2ﻫ ـ ــذا ﺑﺧ ـ ــﻼف أﺷ ـ ــﻛﺎﻝ أﺧ ـ ــرى
ﻟ ـ ـ ـرأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ ،ﻣﺛـ ـ ــﺎﻝ :رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟﺑﺷـ ـ ــرى ،ورأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎدى ،ورأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ
اﻟرﻣ ـ ــزي اﻟ ـ ــذي اﺳ ـ ــﺗﺧدﻣﻪ "ﺑوردﻳ ـ ــو" أﻳﺿـ ـ ـﺎً ﻟﻳﺷ ـ ــﻳر ﺑ ـ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ اﻟﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻰ ﻳﺗﺧ ـ ــذﻫﺎ أي
ﺷ ـ ــﻛﻝ ﻣ ـ ــن أﺷ ـ ــﻛﺎﻝ رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ ﻓ ـ ــﻰ ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﻻﻋﺗـ ـ ـراف ﺑ ـ ــﻪ ٕواد ارﻛ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن ﻗﺑ ـ ــﻝ اﻟﺳ ـ ــﻳﺎق
اﻟذى ﻳﺗواﺟد ﻓﻳﻪ.

وﻣـ ـ ــن ﺧـ ـ ــﻼﻝ ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟد ارﺳـ ـ ــﺔ ﻳﺣـ ـ ــﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣـ ـ ــث أن ﻳﻘـ ـ ــدم ﻣﻘﺎرﺑ ـ ـ ـﺔ ﺟدﻳـ ـ ــدة وأوﻟﻳـ ـ ــﺔ
(1) Natalia Dinello, Forms of Capital : The Case of Russien Bankers, International
Sociology, Vol. 13, No.3, Sep.1998, P.293.
(2) George Ritzer, Encyclopedia of Social Theory, Vol. 1, Sage Publications, London,
2005, P.167.
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ﻟﻣﻔﻬـ ــوم راس اﻟﻣـ ــﺎﻝ اﻟـ ــدﻳﻧﻲ Capital

 Religiousﻛﻣﻔﻬـ ــوم وأداة ﺗﺣﻠﻳﻠﻳـ ــﺔ ﺟدﻳـ ــدة ﻓـ ــﻰ

ﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻟﻧظرﻳـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ــﺔ ،واﻟﻛﺷـ ــف ﻋـ ــن ﻣـ ــدى إﻣﻛﺎﻧﻳـ ــﺔ ﺗطـ ــوﻳر ﻫـ ــذا اﻟﻣﻔﻬـ ــوم ﻧﺣـ ــو
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
أوالً  :رأس المال الديني ...نحو مقاربة المفھوم :
ﻓــﻰ اﻟﺗﻌرﻳــف اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟ ـرأس اﻟﻣــﺎﻝ ﻳــرى "ﻧــﺎن ﻟــﻳن"  Nan Linأن رأس اﻟﻣــﺎﻝ
ﻳﺗﺷــﻛﻝ ﻣــن اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣ ـوارد ﻓــﻰ إطــﺎر اﻟﺳــوق ،طﻠﺑ ـﺎً ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺋــدات ﻣﺣــددة،
وﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻧﺣ ــو ﻳﺗﺷ ــﻛﻝ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ﻣ ــن اﻟﻣـ ـوارد ﺣﻳﻧﻣ ــﺎ ﻳ ــﺗم اﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣـ ـوارد أو
ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫدﻓﺎً ﻟﻠﻔﻌﻝ ،ﻓﻰ إطﺎر ذﻟك ﻳﻌﺑر
رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﻋــن اﻟﻣـوارد وﻳﻧﻣــو ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺗــﻳن :ﻓــﻰ إطــﺎر اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻳــﺗم إﻧﺗــﺎج
اﻟﻣـوارد وﺗﺣوﻳﻠﻬــﺎ ﻛﻧــوع ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ،وﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻳــﺗم ﻧﻘــﻝ اﻟﻣـوارد اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ أو
اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳوق ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻰ أن رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻰ ﺟﺎﻧـب
ﻣﻧــﻪ ﻳﻌــد ﺣﺻــﻳﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج واﻟــذي ﻳﻌﻧــﻰ إﻧﺗــﺎج أو إﺿــﺎﻓﺔ ﻗﻳﻣــﺔ ﺟدﻳــدة إﻟــﻰ اﻟﻣ ـوارد
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻼً ،وﻓﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻳﻌد رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺗﻐﻳ اًر ﺳـﺑﺑﻳﺎً ﻓـﻰ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج )ﺣﻳـث
ﻳﺗم ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣوارد ﻣن اﻟﺳوق ﻷﺟﻝ ﺗوﻟﻳد اﻟرﺑﺢ( وﻗـد اﻋﺗﺑـرت ﻫـذﻩ اﻟﺟواﻧـب ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﻷن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻳﺗطﻠﺑﺎن اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد).(1
ٕواذا ﻛــﺎن رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﺑﺣــد ذاﺗــﻪ ﻳﻌﻧــﻰ أن ﺑﻧﻳــﺔ ﺗﺗﺷــﻛﻝ ﻣــن اﻟﻘــﻳم ،وأن إﻋﻣــﺎﻝ ﻫــذﻩ

اﻟﻘﻳم أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻗد ﻳﻛﺳب أو ﻳﺧﺳر ﻗﻳﻣﺎً ،وأن ﻫذﻩ اﻟﻘﻳم ﺗﺷﻛﻝ ﺗراﻛﻣﺎً وزﻳـﺎدة ﻣﻌـدﻻت
اﻟﺗراﻛم ﻳﻌﻧﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻘوة ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـرأس اﻟﻣـﺎﻝ ،وأن ﻗﻳﻣـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ذات طﺑﻳﻌـﺔ

) (1ﻋﻠــﻰ ﻟﻳﻠــﺔ ،اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر  ...ﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻹﺻــﻼح وﺣــدودﻩ ،دار اﻟ ـواﻓﻲ ﻟﻠﻧﺷــر ،اﻟﻘــﺎﻫرة2006 ،م،
ص.41
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ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس .ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧﺣـو ﻓﺈﻧﻧـﺎ إذا ﺗﺄﻣﻠﻧـﺎ اﻟـدﻳن ﻓـﻰ أي ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت
ﻓﺳوف ﻧﺟدﻩ ﻳﺷـﻛﻝ رأس ﻣـﺎﻝ ،ﻳﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﻣـوارد وﻣﺻـﺎدر طﺑﻳﻌﻳـﺔ ﻳﻌـﺎد إﻧﺗﺎﺟﻬـﺎ ،وﺗﺷـﺑﻊ
اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣــﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳــﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓﻘــد ﻳﺳــﺗﺛﻣر ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ
اﻟــدﻳن ﻓــﻰ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ اﻟﻘــﺎﺋم ،أو ﺗﺳــﺗﺛﻣر اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻰ ﺗوﻟﻳد ﻗﻳم ﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﻓﺎﻟدﻳن اﻟـذى ﻧﺎﺿـﻝ ﻣـن
أﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗدم ﻗﻳﻣـﺔ ﻣﺿـﺎﻓﺔ ﻷوﺿـﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،واﻟـدﻳن اﻟـذى
ﺳ ــﺎﻋد ﺑطﺎﻗﺗ ــﻪ اﻟﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻧﺗﺻ ــﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ﻓ ــﻰ ﺣ ــرب ،ﻗ ــدم ﻗﻳﻣ ــﺔ ﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ وﻣﺎدﻳ ــﺔ
ﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ رﺻـﻳد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،واﻟـدﻳن اﻟـذى ﻳﺷـﻛﻝ اﻟﺿـﻣﻳر اﻟﻔـرد ﻳﺟﻌـﻝ اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻣـؤﻣن
ﻣﻛرﺳـﺎً ﻟﻌﻣﻠــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ رﺳــﺎﻟﺔ ،إﻧﻣــﺎ ﻳﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧﺗــﺎج وﻳوﻟــد ﻗﻳﻣـﺎً ﻣﺿــﺎﻓﺔ ،ﻟــذﻟك
اﺗﺟﻬــت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺗــﻰ اﻣﺗﻠﻛــت وﻋﻳ ـﺎً ﺑــذﻟك إﻟــﻰ اﻟــدﻳن ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ رأس ﻣــﺎﻝ ﻳوﻟــد ﻗﻳﻣ ـﺎً
ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻗوة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺄس ﻣﻧﺎﻋﺗﻪ).(1
أﻣﺎ "ﺟﻳﻔرﻳس"  Jeffriesﻓﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳم اﻟﺗﻰ ﻳﺿﻳﻔﻬﺎ اﻟدﻳن ﻛرأﺳﻣﺎﻝ ﻣن ﺧـﻼﻝ
ﻗوﻟﻪ ﺑﺄن ﺳﺑب وﺟود اﻟدﻳن داﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷـرى ﻳﻛﻣـن ﻓـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺣﻘـق وﺣـدة اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ،
ﻣن ﺧﻼﻝ أﻧﻪ ﻳﻣد اﻷﻓراد ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻳم واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻳن اﻟﺑﺷـر) .(2وﻛﻣـﺎ
ﻳﺷـﻳر "ﻋﻠـﻰ ﻟﻳﻠـﺔ" إﻟـﻰ أﻧــﻪ ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن أن ﻧﺳﺗﻛﺷـف اﻟﺑــداﻳﺎت اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ اﻟــدﻳن
ﻛرأﺳﻣﺎﻝ ﻓﻰ اﻟﺗﻧظﻳر اﻟذى ﻗدﻣﻪ "ﻣـﺎﻛس ﻓﻳﺑـر" ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟـدور اﻟـذى ﻳﻠﻌﺑـﻪ اﻟـدﻳن ﻓـﻰ
ﻧﺷﺄة اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ).(3
ٕواذا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻛــﻝ ﻣــن "ﻣــﺎﻛس ﻓﻳﺑــر" و "ﻋﻠــﻰ ﻟﻳﻠــﺔ" ﻗــد أﻛــدا ﻋﻠــﻰ أن اﻟــدﻳن ﻳﻣﺛــﻝ
) (1اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .42

(2) Vincent Jeffries, Social Stratification, Allyn and Bacon, London, 1980, P. 101.
) (3ﻋﻠﻰ ﻟﻳﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .42
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رأس ﻣــﺎﻝ ﻫــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻘوﻣﻳــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﺑﺎﺣــث ﻳؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أن اﻟــدﻳن ﻳﻣﺛــﻝ
رأس ﻣــﺎﻝ ﻫــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷﻓ ـراد ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻰ ﺳــﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻧﺎﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــف
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣش اﻟﺣداﺛــﺔ ،وﻫﻧــﺎ ﻳﺗــﺄﻟف رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ  Religious Capitalﻣــن درﺟــﺔ
ﺣﻳــﺎزة وﺳــﻳطرة اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،وﺳــﻳطرة اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ
درﺟﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻔرد واﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻳن ﻣﻌﻳن).(1
وﻳﻌـ ــرف "أﻧـ ــﺎﻛون"  Iannacconeرأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ اﻟـ ــدﻳﻧﻲ ﺑﺄﻧـ ــﻪ اﻟﻣﻬـ ــﺎرات واﻟﺧﺑ ـ ـرات
اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻘﻳــدة اﻟﻔــرد ،وﻳﺗﺿــﻣن أﻳﺿ ـﺎً اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ واﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻷﻟﻔــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﻌﺎﺋر
اﻟﻌﻘﻳــدة) .(2وﻳــﺗم إﻧﺗــﺎج وﻣراﻗﺑــﺔ راس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ داﺧــﻝ ﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟرﺳــﻣﻲ أو
اﻟﻐﻳــر رﺳــﻣﻲ ،إن راس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ ﻫﻧــﺎ ﺳــﻠﻌﺔ واﺳــﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷــﺎر ﻳــﺗم اﻟﺗﺣﻛــﻳم ﻓﻳﻬــﺎ ﻋــن
طرﻳق ﻧﻣﺎذج ﻣﻌﻘدة ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﻳﻊ واﻟﺗﺑﺎدﻝ واﻻﺳﺗﻬﻼك ،ﻟﻳس ﻫذا ﻓﺣﺳـب ﺑـﻝ إن رأس
اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ ﻳﻣﺛــﻝ ﻧــوع وﺷــﻛﻝ ﻗــﻳم ﻓﻌــﺎﻝ ،ﻷﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻟﺟﻳــد ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺣﻘــق ﻟﻠﻔــرد
ﺗﻘدﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً ،واﻗﺗﺻﺎدﻳﺎً ،وﻳﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟﻌـدد اﻟﻬﺎﺋـﻝ
ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺣـدرﻳن ﻣـن طﺑﻘـﺎت ﻋﻠﻳـﺎ ودﻧﻳـﺎ) .(3أو ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟـدﻋﺎة
اﻟﺟدد اﻟذﻳن ﻳﻧﺗﺷرون ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
ورأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟـ ـ ــدﻳﻧﻲ ﻣﺛـ ـ ــﻝ اﻷﺷـ ـ ــﻛﺎﻝ اﻷﺧـ ـ ــرى ﻣـ ـ ــن رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ ﻗﺎﺑـ ـ ــﻝ ﻟﻠﺗﺣـ ـ ــوﻝ
أو ﻗﺎﺑــﻝ ﻟﻠﺧﺿــوع ﻟﻠﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ أطﻠــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ "ﺑوردﻳــو"  Bourdieuﻣﺻــطﻠﺢ ﺗــدوﻳر رأس

(1) Roger Finke, Kevin D. Dougherty, The Effects of Professional Training : The
Social and Religious Capital Acquired in Seminaries, Journal for the Scientific
Study of Religion, Vol. 14, No. 1, 2002, P. 106.
(2) Bradford Venter, Spiritual Capital : Theorizing Religion With Bourdieu Against
Bourdieu, Sociological Theory, Vol. 21, No. 2, Jun. 2003, P. 158.

(3) Ibid, P.168.
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اﻟﻣﺎﻝ ،ﻓﻣﺛﻼً ﻳﻣﻛن ﺗﺣوﻳﻝ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ إﻟﻰ رأس ﻣﺎﻝ اﻗﺗﺻـﺎدي ،أو إﻟـﻰ أي ﺷـﻛﻝ
آﺧــر ﻣــن أﺷــﻛﺎﻝ رأس اﻟﻣــﺎﻝ ،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن ﺗورﻳــث رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ وﻧﻘﻠــﻪ ﻣــن ﺟﻳــﻝ
ﻵﺧر).(1
وﺗﻌﻛ ـ ـ ـ ــس اﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻧظرﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻣﻔﻬ ـ ـ ـ ــوم رأس اﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟ ـ ـ ـ ــدﻳﻧﻲ ﺧ ـ ـ ـ ــﻼف
ﺣـوﻝ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﻛــوﻳن وﺗـراﻛم رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟـدﻳﻧﻲ ﻟــدى اﻷﻓـراد ﺗرﺟـﻊ إﻟـﻰ ﻣــدى
إﻗﺑﺎﻝ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﻔراﺋض واﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟـدﻳن،
أم أن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗراﻛم وﺗﻛوﻳن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﻧﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ).(2
وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ،ﻳﻣﻛــن اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ أن رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ درﺟــﺔ
ﺣﻳ ــﺎزة وﺳ ــﻳطرة اﻟﻔ ــرد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ ،ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺗﻌﻠ ــم اﻟﻔ ــرد ﻟﻠﻣﻌرﻓ ــﺔ واﻟﻣﻬ ــﺎرات
واﻟﺷــﻌﺎﺋر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــدﻳن ﻣﻌــﻳن ،ﺳ ـواء ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺷــﻛﻝ رﺳــﻣﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠــﻳم
اﻟ ــدﻳﻧﻲ ،أو ﺑﺷ ــﻛﻝ ﻏﻳ ــر رﺳ ــﻣﻲ ،وﻳﻌﺗﻣ ــد اﻟﻔ ــرد ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳﺣ ــوزﻩ ﻣ ــن رﺻ ــﻳد ﻓ ــﻰ ﺗ ــدوﻳر
وﻣﺑﺎدﻟــﺔ ﻫــذا اﻟرﺻــﻳد إﻟــﻰ أﺷــﻛﺎﻝ أﺧــرى ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎﻝ ،وذﻟــك ﺑﻬــدف ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ثانيا ً  :رأس المال الديني بين المجال العام والمجال الخاص :

)(1اﻧظر ﻓﻰ ذﻟك :
 ﻋﻠــﻰ ﻟﻳﻠــﺔ ،رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ ،اﻟﻌــدد  ،26ﻣرﻛــزاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة2007 ،م ،ص ص .43-42
- Braford Verter, Op. Cit., P. 167.

(2)William A. Mirola, Marian College, Review of "Religion as Social Capital :
Producing The Common Good ", Colwin Esmidt "ed", Sociology of
Religion, Vol. 67, No. 3, 2006, P. 341.

-5-

ﻳ ـ ـ ـرﺗﺑط ﻣﻔﻬـ ـ ــوم رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟـ ـ ــدﻳﻧﻲ ﺑﺈﺷـ ـ ــﻛﺎﻟﻳﺔ ﻫﺎﻣـ ـ ــﺔ ،ﻫـ ـ ــﻲ ﻣوﻗـ ـ ــﻊ رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ
اﻟ ـ ــدﻳﻧﻲ ﻓﻳﻣ ـ ــﺎ ﻳﺗﺻ ـ ــﻝ ﺑﺎﻟﻣﺟ ـ ــﺎﻝ اﻟﻌ ـ ــﺎم ،واﻟﻣﺟ ـ ــﺎﻝ اﻟﺧ ـ ــﺎص ،وﻫ ـ ــذا اﻷﺧﻳ ـ ــر ﻳﻌﺑ ـ ــر ﻋ ـ ــن
اﻟﻌ ـ ــﺎﻟم اﻟﺧ ـ ــﺎص ﺑ ـ ــﺎﻟﻔرد داﺧ ـ ــﻝ ﺣﻳﺎﺗ ـ ــﻪ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ،وﻗﻧﺎﻋﺎﺗ ـ ــﻪ وﻣﺑﺎدﺋ ـ ــﻪ اﻟﺷﺧﺻ ـ ــﻳﺔ ،أﻣ ـ ــﺎ
اﻟﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻟﻌـ ــﺎم ﻓﻬـ ــو أرض اﻟﺟـ ــدﻝ واﻟﻧ ـ ـزاع ،إﻧـ ــﻪ اﻟﻌـ ــﺎﻟم اﻟﻣﻔﺗـ ــوح ﻋﻠـ ــﻰ ﻋـ ــﺎﻟم اﻟﻣﺟـ ــﺎﻻت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ).(1
وﺑﻧـ ـ ــﺎء ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺗﺣدﻳـ ـ ــد اﻟﺳـ ـ ــﺎﺑق ﻟﻣﻔﻬـ ـ ــوﻣﻲ اﻟﻣﺟـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻌـ ـ ــﺎم ،واﻟﻣﺟـ ـ ــﺎﻝ اﻟﺧـ ـ ــﺎص،
ﻳط ـ ــرح اﻟﺑﺎﺣ ـ ــث اﻟﺗﺳ ـ ــﺎؤﻝ اﻟﻣـ ـ ـرﺗﺑط ﺑﻣوﻗ ـ ــﻊ رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ اﻟ ـ ــدﻳﻧﻲ ﻣ ـ ــن ﻫ ـ ــذﻳن اﻟﻣﺟ ـ ــﺎﻟﻳن
وﻓـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﺳـ ــﻳﺎق ﻳزﺧـ ــر اﻟﻔﻛـ ــر اﻟﺳوﺳـ ــﻳوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻌدﻳـ ــد ﻣـ ــن اﻟﻣﻘﺎرﺑ ـ ـﺎت اﻟﺗـ ــﻲ اﻫﺗﻣـ ــت
ﺑﺗﺣدﻳ ـ ــد طﺑﻳﻌ ـ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻳن اﻟ ـ ــدﻳن واﻟﻣﺟﺗﻣ ـ ــﻊ ،ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣ ـ ــﻊ اﻟﻐرﺑ ـ ــﻲ ،ﻓﻘ ـ ــد
ذﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب "ﺑرﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" ' "P.Bergerو"ﻟوﻛﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن" " "Lukmanإﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن اﻟﺗﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻻت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـ ــﻊ اﻟﺣـ ـ ــدﻳث ﺗﺟﻌـ ـ ــﻝ اﻟـ ـ ــدﻳن ﻳﺗ ـ ـ ـوارى إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺟـ ـ ــﺎﻝ اﻟﺧـ ـ ــﺎص،
ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ ظ ـ ــﻝ ﺳ ـ ــﻳطرت اﻟﻣؤﺳﺳ ـ ــﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎدﻳﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺟ ـ ــﺎﻝ اﻟﻌ ـ ــﺎم
.Public Sphere
وﻧظـ ــر آﺧـ ــرون إﻟـ ــﻰ ﻣوﺿـ ــوع اﻟـ ــدﻳن ﻓـ ــﻰ اﻟﺣﻳـ ــﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻ ـ ـرة ﻣـ ــن زاوﻳـ ــﺔ ﻋﻼﻗـ ــﺔ
اﻟـ ـ ــدﻳن ﺑﺎﻟﺣداﺛـ ـ ــﺔ ،ﻓﺎﻟﺣداﺛـ ـ ــﺔ ﺗﻌـ ـ ــد ﻣﺷـ ـ ــروﻋﺎً ﻋﻘﻼﻧﻳ ـ ـ ـﺎً ،وﻣـ ـ ــن ﺛـ ـ ــم ﻓـ ـ ــﺈن اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ــذى
ﻳﻧﺗﻘـ ــﻝ إﻟـ ــﻰ ﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﺣـ ــدﻳث ﻳﺧﺑـ ــر ﻋﻣﻠﻳـ ــﺎت ﺗﺑـ ــﺎﻳن ﺗﺟﻌـ ــﻝ اﻟـ ــدﻳن ﻳﺗ ـ ـوارى إﻟـ ــﻰ اﻟﺣﻳـ ــز
اﻟﺧـ ـ ـ ــﺎص ،ﻓـ ـ ـ ــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣـ ـ ـ ــدﻳث ﻻ ﻳﻌـ ـ ـ ــرف دﻳﺎﻧـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬـ ـ ـ ــﺎ وﻟﻛﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻳﺳـ ـ ـ ــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳـ ـ ـ ــﺔ
اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ ،وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﻻ ﻳﻣﻛـ ــن ﻟدﻳﺎﻧـ ــﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳـ ــﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬـ ــﺎ أن ﺗﺳـ ــﻳطر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻟﻌـ ــﺎم،

) (1ﺧﺎﻟد ﻛﺎظم أﺑو دوح ،ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗﺑدﻻت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻌﻳد ﻣﺻر ،ﺑﺣـث ﻣﻘـدم
إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ" ،ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﺻر  ..ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺻراع
وﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ" ،اﻟﻘﺎﻫرة 13-12 ،دﻳﺳﻣﺑر 2007م ،ص .8
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وﻣـ ـ ـ ــن ﻫﻧـ ـ ـ ــﺎ ﻳﺻـ ـ ـ ــﺑﺢ اﻟـ ـ ـ ــدﻳن ﻣﺳـ ـ ـ ــﺄﻟﺔ ﺧﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ .وﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـ ــم ﺗوﺻـ ـ ـ ــﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬـ ـ ـ ــﺎ
ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟدﻳن .(1)Privatization of Religion
وﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﻼﻝ ﻣﺣﺎوﻟـ ـ ـﺔ اﻟﻛﺷ ـ ــف ﻋ ـ ــن ﻣ ـ ــدى ﺗﺟﺳ ـ ــد ﻣﺛ ـ ــﻝ ﻫ ـ ــذﻩ اﻷﻓﻛ ـ ــﺎر داﺧ ـ ــﻝ
اﻟﺗﻛوﻳﻧ ـ ـ ــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ـ ــﺔ ،ﻳﻣﻛ ـ ـ ــن اﻟﺗوﺻ ـ ـ ــﻝ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻓﻛـ ـ ـ ـرة ﻣﺣورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻫﺎﻣ ـ ـ ــﺔ آﻻ
وﻫ ـ ــﻰ أن ﺗﻠ ـ ــك اﻟﺻ ـ ــورة اﻟﺗ ـ ــﻰ ﺗرﺳ ـ ــﻣﻬﺎ ﻫ ـ ــذﻩ اﻷﻓﻛ ـ ــﺎر اﻟﺳ ـ ــﺎﺑﻘﺔ ﻟ ـ ــم ﺗﺻ ـ ــﻝ إﻟ ـ ــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬ ـ ــﺎ
اﻟﻣﺛﺎﻟﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ أي ﻣ ـ ــن دوﻝ اﻷرض ،ﻓﺎﻟﺣﺿ ـ ــﺎرة اﻟﻐرﺑﻳ ـ ــﺔ ﻧﻔﺳ ـ ــﻬﺎ ﺗﺄﺳﺳ ـ ــت ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓﻛـ ـ ـرة
دﻳﻧﻳـ ــﺔ ،وﻳﻣﻛـ ــن ﻓـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﺳـ ــﻳﺎق اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟـ ــﻰ اﻟﺑروﺗﺳـ ــﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ﻛﺄﺣـ ــد اﻟﺗﻔﺳـ ــﻳرات اﻟدﻳﻧﻳـ ــﺔ
اﻟﺗـ ـ ــﻰ ارﺗﺑطـ ـ ــت ارﺗﺑﺎط ـ ـ ـﺎً ﻛﺑﻳ ـ ـ ـ اًر ﺑﺎﻟﻣﺷـ ـ ــروع اﻟ أرﺳـ ـ ــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑـ ـ ــﻲ ،وﺑﺎﻟﻣﺷـ ـ ــروع اﻟﺣـ ـ ــداﺛﻰ
اﻟﻐرﺑ ـ ــﻲ ،وﻳﻣﻛ ـ ــن اﻹﺷ ـ ــﺎرة أﻳﺿـ ـ ـﺎً إﻟ ـ ــﻰ ﺑﻌ ـ ــض اﻷﺣـ ـ ـزاب اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻳﺔ ﻓ ـ ــﻰ أوروﺑ ـ ــﺎ واﻟﺗ ـ ــﻰ
ﺗﺻ ـ ــﺑﻎ ﻧﻔﺳ ـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻ ـ ــﺑﻐﺔ اﻟدﻳﻧﻳ ـ ــﺔ ،ﻛ ـ ــﺎﻟﺣزب اﻻﺷ ـ ــﺗراﻛﻲ اﻟﻣﺳ ـ ــﻳﺣﻲ ﻓ ـ ــﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳ ـ ــﺎ ،ﺑ ـ ــﻝ
وأﻛﺛـ ــر ﻣـ ــن ذﻟـ ــك إﺷـ ــﺎرة "ﻋﻠـ ــﻰ ﻟﻳﻠـ ــﺔ" إﻟـ ــﻰ أن اﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟوﻻﻳـ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣـ ــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ
اﻟﺳـ ـ ــﻧوات اﻷﺧﻳ ـ ـ ـرة ﻧﺣـ ـ ــو اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـ ـ ــﻲ واﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻲ ﻓـ ـ ــﻲ أﻋﻘـ ـ ــﺎب أﺣـ ـ ــداث ﺳـ ـ ــﺑﺗﻣﺑر
 2001ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ).(2
وﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻠﻌـ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـ ــﻲ ﻓـ ــﺈن اﻟـ ــدﻳن أﻳﺿ ـ ـﺎً ظـ ــﻝ ﻟﺻـ ــﻳﻘﺎً ﺣﺎﺿ ـ ـ اًر ﻛﻣوﺿـ ــوع ﻓـ ــﻰ
ﺣﻳـ ـ ــﺎة اﻟﻧـ ـ ــﺎس ،ﻛﻣـ ـ ــﺎ ظـ ـ ــﻝ ﺣﺎﺿ ـ ـ ـ اًر ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻣﻳـ ـ ــدان اﻟﻌـ ـ ــﺎم ﻻ ﻳﻐـ ـ ــﺎدرﻩ ،ﺑـ ـ ــﻝ ﻳﺣـ ـ ــﺎوﻝ أن
ﻳﺳـ ــﻳطر ﻋﻠﻳـ ــﻪ وأن ﻳﺳـ ــﻳرﻩ ،وﻳـ ــذﻫب "أﺣﻣـ ــد ازﻳـ ــد" إﻟـ ــﻰ أن ﻫﻧـ ــﺎك ﻋـ ــدة ﻋواﻣـ ــﻝ أﺳـ ــﻬﻣت
ﻓﻰ ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ

)(3

:

 -1أن اﻹﺳ ـ ــﻼم ﻛ ـ ــدﻳن ﺳ ـ ــﻣﺎوي ﻻ ﻳﻔ ـ ــرق ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻣﻳ ـ ــدان اﻟﻌ ـ ــﺎم واﻟﻣﻳ ـ ــدان اﻟﺧ ـ ــﺎص،
) (1أﺣﻣد زاﻳد ،ﺻور ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،دار اﻟﻌﻳن ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة2007 ،م ،ص .186

) (2ﻋﻠﻰ ﻟﻳﻠﺔ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .57

) (3أﺣﻣد زاﻳد ،ﺻور ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص .189-188
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ﻓﺎﻹﺳ ـ ــﻼم ﻻ ﻳﻔﺻ ـ ــﻝ ﺑ ـ ــﻳن اﻟ ـ ــدﻳن واﻟ ـ ــدﻧﻳﺎ ،وﻳﻧظ ـ ــر إﻟ ـ ــﻰ اﻟﻌﻘﻳ ـ ــدة اﻟدﻳﻧﻳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ
أﻧﻬﺎ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧظم ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣﻳﺎة وأﻫداﻓﻬﺎ.
 -2أن اﻻﺟﺗﻬـ ـ ــﺎدات واﻟﺗـ ـ ــﺄوﻳﻼت اﻟﻣﻌﺎﺻ ـ ـ ـرة ﻟﻠـ ـ ــدﻳن ﻟـ ـ ــم ﺗﺳـ ـ ــﺗطﻊ أن ﺗﺟـ ـ ــد وﺳـ ـ ــﻳﻠﺔ
ﻟﻠﻔﺻـ ــﻝ ﺑـ ــﻳن ﺣﻘـ ــوق اﻟﻌﻘﻳـ ــدة وﺣﻘـ ــوق اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﺔ ،ﺑـ ــﻝ ﻳﻣﻛـ ــن اﻟﻘـ ــوﻝ إن اﻟﻌﻛـ ــس
ﻫ ـ ـ ــو اﻟـ ـ ـ ــذى ﺣـ ـ ـ ــدث ،ﻓﺟﻌـ ـ ـ ــﻝ ﻫـ ـ ـ ــذﻩ اﻻﺟﺗﻬـ ـ ـ ــﺎدات واﻟﺗـ ـ ـ ــﺄوﻳﻼت اﺗﺟﻬـ ـ ـ ــت ﻧﺣـ ـ ـ ــو
اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑدﻻً ﻣن اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻪ.
ٕ -3وان ﻛﺎﻧـ ـ ــت اﻟﻧﻘطـ ـ ــﺔ اﻟﺳـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ ﺗؤﺷـ ـ ــر ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــدم ﻗـ ـ ــدرة اﻟدوﻟـ ـ ــﺔ اﻟﻣدﻧﻳـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ

ﺗﺣﻘﻳـ ــق "ﻧﻘـ ــﺎء ﻣـ ــدﻧﻲ" ﺧـ ــﺎﻟص ،أو ﻋـ ــدم ﻗـ ــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أن ﺗﺟـ ــد وﺳـ ــﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﻳﻳـ ــد
اﻟﻌﻘـ ــﻝ اﻟـ ــدﻳﻧﻲ ،ﻓـ ــﺈن ﻫـ ــذا اﻟوﺿـ ــﻊ –ﺿـ ــﻣن ظـ ــروف إﻗﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳـ ــﺔ -ﺟﻌـ ــﻝ
اﻟﺣﻘﻝ اﻟدﻳﻧﻲ ﻳﺗﺳﻊ وﻳﺗﺷﻌب).(1

ثالثا ً  :رأس المال الديني كآلية تنموية :
ﻳﻣﻛ ــن اﻟﺗﺄﻛﻳ ــد ﻫﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟ ــدﻳن ﻓ ــﻰ اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑ ــﻲ ﻳﻣﺛ ــﻝ ﺛﻘﺎﻓ ــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﻓﻬ ــو
ﻳﻌﺑـ ــر ﻋـ ــن رؤﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻌـ ــﺎﻟم ،ﻟﻠطﺑﻳﻌـ ــﺔ واﻟوﺟـ ــود واﻹﻧﺳـ ــﺎن ،وﻫـ ــو ﻛـ ــذﻟك ﻷﻧـ ــﻪ ﻳﻘـ ــدم ﺗﺻـ ــو اًر
ﻟﺑﻧ ـ ــﺎء اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎع اﻹﻧﺳ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻧﺣ ـ ــو ﻳﻐط ـ ــﻰ أﺣﻳﺎﻧـ ـ ـﺎً أدق ﺗﻔﺎﺻ ـ ــﻳﻝ ﻫ ـ ــذا اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎع
اﻗﺗﺻ ـ ــﺎدﻳﺎً وﺳﻳﺎﺳ ـ ــﻳﺎً ،وﻗﻳﻣﻳـ ـ ـﺎً ،واﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ـ ـﺎً .ﻟ ـ ــﻳس ﻳﻬ ـ ــم إن ﺳ ـ ــﻌت اﻟﻌﻘﻳ ـ ــدة اﻟدﻳﻧﻳ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ
ﺑﻧـ ــﺎء أﻣـ ــﺔ "روﺣﻳـ ــﺔ" –ﺷـ ــﺄن اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻳﺔ -أو إﻟـ ــﻰ ﺑﻧـ ــﺎء أﻣـ ــﺔ "اﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ــﺔ وروﺣﻳـ ــﺔ" –ﺷـ ــﺄن
اﻹﺳـ ـ ــﻼم ،-ﺑـ ـ ــﻝ اﻷﻫـ ـ ــم أﻧﻬـ ـ ــﺎ ﻗﺎﻣـ ـ ــت ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺗﻌـ ـ ــﺎﻟﻳم رﺳـ ـ ــﻣت ﻟﻠﻣﻧﺗﺳـ ـ ــﺑﻳن إﻟﻳﻬـ ـ ــﺎ ﺗﺧـ ـ ــوم
)" (1ذﻫــب "ﺑوردﻳــو" ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟﺳــﻳﺎق إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻰ أي ﺗﻛــوﻳن اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ،ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ أﻛﺛــر ﺛﺑﺎﺗـﺎً
وأﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺷروط اﻷﻓراد ،ﻛﻠﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻣﺗداد ﻣﺟﺎﻝ اﻟدﻳن أﻋظم ".
اﻧظر ﻓﻰ ذﻟك :

- Bradford Verter, Op.Cit, P.154.
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اﻟﺟـ ــﺎﺋز وﺗﺧـ ــوم اﻟﻣﻣﻧـ ــوع ،وﻗـ ــذﻓت ﻓـ ــﻰ "روﻋﻬـ ــم" اﻟﺟﻣﻌـ ــﻲ ﻣﺑـ ــﺎدئ ﺗﺣوﻟ ـ ـت إﻟـ ــﻰ ﻗواﻋـ ــد
ﺻـ ــﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻔﻛـ ــر واﻟﺳـ ــﻠوك ،وأﻓﻛـ ــﺎ اًر ﺗﺣوﻟـ ــت إﻟـ ــﻰ ﻋﻘﺎﺋـ ــد ارﺳـ ــﺧﺔ ﻻ ﺗﻘﺑـ ــﻝ اﻟﻣراﺟﻌـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺑﻬ ـ ــﺎ اﻟﻼﻫ ـ ــوﺗﻲ ،ﺣﺗ ـ ــﻰ ٕوان ﻛﺎﻧ ـ ــت ﺗﻘﺑ ـ ــﻝ ﺑﻌ ـ ــض اﻟﺗﻐﻳﻳ ـ ــر ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺟواﻧ ـ ــب اﻟﻣﺗﺻـ ـ ــﻠﺔ

ﺑﻣﻳدان اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدﻧﻲ).(1

ﻛـ ـ ــﻝ ﻣـ ـ ــﺎ ﺳـ ـ ــﺑق ﻳؤﺷـ ـ ــر ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن اﻟـ ـ ــدﻳن ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـ ـ ــﻲ رأس ﻣـ ـ ــﺎﻝ ﻗـ ـ ــوى
وﻓﻌـ ــﺎﻝ و ارﺳـ ــﺦ ﻓـ ــﻰ اﻟﺑﻧﻳـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـ ــﺔ ﻟﻬـ ــذا اﻟﻌـ ــﺎﻟم ،ﻳﺗﺟﺳـ ــد داﺧـ ــﻝ اﻟﻣﺟـ ــﺎﻝ اﻟﺧـ ــﺎص
وﻳﺷ ـ ــﻛﻝ ﺳ ـ ــﻠوك اﻷﻓـ ـ ـراد وﻗ ـ ــﻳﻣﻬم وﻳﺣ ـ ــدد اﺗﺟﺎﻫ ـ ــﺎﺗﻬم ﻛﻣ ـ ــﺎ ﻳﺗﺟﺳ ـ ــد ﻓ ـ ــﻰ داﺧ ـ ــﻝ اﻟﻣﺟ ـ ــﺎﻝ
اﻟﻌ ـ ــﺎم وﻳﺣ ـ ــﺎوﻝ اﻟﺳ ـ ــﻳطرة ﻋﻠﻳ ـ ــﻪ .ﻟ ـ ــذﻟك ﻓﻬ ـ ــو ﻗ ـ ــوة ﻓﺎﻋﻠ ـ ــﺔ ﻳﻣﻛ ـ ــن اﻻﺳ ـ ــﺗﻧﺎد ﻋﻠﻳﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻰ
ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷﻓراد ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت.
ورأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ اﻟـ ــدﻳﻧﻲ وﻓـ ــق اﻟطـ ــرح اﻟﺳـ ــﺎﺑق ،ﻻ ﻳﺗﺟﺳـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺳـ ــﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ
اﻟﻛﺑﻳـ ـ ــر ﻓﺣﺳ ـ ـ ــب ،وﻟﻛـ ـ ــن ﻳﺗﺟﺳ ـ ـ ــد أﻳﺿ ـ ـ ـﺎً داﺧ ـ ـ ــﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋـ ـ ــﺎت ،ﺑﻣﻌﻧ ـ ـ ــﻰ أن اﻟﺟﻣﺎﻋ ـ ـ ــﺎت
ﻳﻣﻛ ــن ﻟﻬ ــﺎ ﺗﻛ ــوﻳن وﻣراﻛﻣ ــﺔ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻟ ــدﻳﻧﻲ ،ﻟ ــﻳس ﻫ ــذا ﻓﺣﺳ ــب ﺑ ــﻝ اﻷﻓـ ـراد أﻳﺿـ ـﺎً
ﻳﻣﻛـ ـ ــن ﻟﻬـ ـ ــم ﺗﻛـ ـ ــوﻳن وﺣﻳـ ـ ــﺎزة رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻟـ ـ ــدﻳﻧﻲ وﻣراﻛﻣﺗـ ـ ــﻪ ،وﺗوﺟﻳﻬـ ـ ــﻪ ﻧﺣـ ـ ــو ﺗﺣﻘﻳـ ـ ــق
ﻣﻧﺎﻓﻊ.
ﻛﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﻣﻛ ـ ـ ــن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣ ـ ـ ــﻊ واﻷﻓـ ـ ـ ـراد ﺗ ـ ـ ــدوﻳر رأس اﻟﻣ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟ ـ ـ ــدﻳﻧﻲ ،وﺗﺣوﻳﻠ ـ ـ ــﻪ إﻟ ـ ـ ــﻰ
أﺷ ـ ـ ــﻛﺎﻝ أﺧ ـ ـ ــرى ﻣ ـ ـ ــن رأس اﻟﻣ ـ ـ ــﺎﻝ ،وﻫ ـ ـ ــذا اﻟﺗ ـ ـ ــدوﻳر ﻳﻌﻣ ـ ـ ــﻝ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻣﺿ ـ ـ ــﺎﻋﻔﺔ وﻣراﻛﻣ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣردودة ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ.

) (1ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻰ ﻋﻣﺎد ،ﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑﻳروت2006 ،م ،ص .138
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مشكلة علم ﷲ في الفلسفة اإلسالمية
وأثرھا في الالھوت الكاثوليكي
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد إﺳﺑر
ﻻ ﻳوﺟــد ﻣوﺿــوع ،ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﱠﻳﺔ ،ﻳﻧﺑﻐــﻲ إﻋــﺎدة ﺟذوﺗــﻪ إﻟﻳــﻪ ﻣﺛــﻝِ :ﻋﻠــم اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ.

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ُﻣطﻠق ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﻳم ،وآﻳـﺎت اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻣﺑﺛوﺛـﻪ،
ﻓﻬذا اﻟﻣوﺿوع ،ﻳﻘﺗﺻر اﻟﺟواب ﻋﻧﻪ،
ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻳﻧﻪ وﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬﺎ).(1
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﻳز ،ﺑﺣﻳث ﺗُﺣ ﱢدد ّ

وﻟــم ﻳﺧــض اﻟﻣﺳــﻠﻣون اﻷُوﻝ واﻟﺗــﺎﺑﻌون ﻓــﻲ ﻫــذا اﻷﻣــر اﻟﺷــﺎﺋك اﻟﻣﺳﺗﺻــﻌب؛ إﻻ أﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد ﻛﺗﺎﺑــﺎت
ﻟﻠﻣﻌﺗزﻟ ــﺔ واﻷﺷ ــﺎﻋرة

)(2

ﺣ ــوﻝ ﺻ ــﻔﺔ اﻟﻌﻠ ــم ﻓ ــﻲ اﷲ ﺗﻌ ــﺎﻟﻰ وﻋﻠ ــم اﻹﻧﺳ ــﺎن وﻫ ــﻝ ﻫ ــو :ﻣﻛﺗﺳ ــب أم

ي ،وﻏﻳر ذﻟك .إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗظﻝ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﺣدودة ﺟداً.
ﺿرور ّ
ﻟﻛــن ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗــﺎم إﺳــﺣﺎق ﺑــن ﺣﻧــﻳن اﻟــذي ﻋﻣــﻝ ﻛﻣﺗــرﺟم ،ﻓــﻲ ﺑــﻼط اﻟﺧﻠﻔــﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﻳن ،ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــف
اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث اﻟﻬﺟــري ،ﺑﻧﻘــﻝ ﻋـ ّـدة ﻣﻘــﺎﻻت ﻣــن ﻛﺗــﺎب «ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟطﺑﻳﻌــﺔ»

)(3

ﻟﻠﻔﻳﻠﺳــوف

ـﺎن ﻗــد ﻏﱠﻳــر طرﻳﻘــﺔ
اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ أرﺳــطو طــﺎﻟﻳس ) 322 – 384ق.م( - ،أﻗــوﻝ :ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗــﺎم ﺑــذﻟك ،ﻛـ َ
ـﻼﻣﻳﺔ ،ﻓـﻲ ﺣﻘﻳﻘـﺔ اﻟﻌﻠـم اﻹﻟﻬـﻲ ﺗﻐﻳﻳـ اًر ﺟوﻫرﻳـﺎً .وﻣـرﱡد ذﻟـك إﻟـﻰ ﱠ
أن ﻛﺗـﺎب
اﻟﺗﻔﻛﻳر داﺧـﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻹﺳ ّ
ّ
«ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟطﺑﻳﻌــﺔ» ﻷرﺳــطو ﻳﻧﻘﺳــم إﻟــﻰ أرﺑــﻊ ﻋﺷ ـرة ﻣﻘﺎﻟــﺔ ﺗﺗﻧــﺎوﻝ ﻓــﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬــﺎ ﻣوﺿـ ٍ
ـوﻋﺎت ﻫﺎﻣــﺔ

وﻏرﻳﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧﻬﺎ :ﺗﺣدﻳد ﻋﻠم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑوﺻ ِ
ـﻔﻪ اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟوﺟـود ﺑﻣـﺎ ﻫـو

ﻣوﺟــود ،وﺿــرورة اﻟوﻗــوف ﻋﻧــد ﻋﻠــﻝ ﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ ﻟﻠﻛــون ﱠ
ﻷن اﻟﻼﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻣﻣﺗﻧﻌــﺔ ،واﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻟﺟــوﻫر

وﻣﺑﺎدﺋﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻘوة واﻟﻔﻌﻝ ،ووﺟود إﻟﻪ ﻣ ٍ
ﺗﻌﺎﻝ ﻻ ﻳﻌرف ﻏﻳر ﻧﻔﺳﻪ أﺑداً ،واﻟﻘوﻝ ﺑوﺣداﻧﻳﺔ ﻫذا اﻹﻟﻪ.
ُ

واﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳـﺔ ﻛﺑـرى ﻣـن ﻣﻘـﺎﻻت ﻫـذا اﻟﻛﺗـﺎب ﻫـﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻋﺷـرة )اﻟﻼﻣـدا ،اﻟـﻼم(،
أﻫﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ،ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق،
وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺧوض أرﺳطو ﺳﺟﺎﻻً
ﻓﻠﺳﻔﻳﺎً ﻋﺎﻟﻳـﺎً ﻳﻌﺗﺑـر اﻷﻛﺛـر ّ
ّ
ـث ﻳ ـرﻓض ﻛوﻧــﻪ
ﻳﺗﻌﻠّــق ﺑﻌﻘــﻝ اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ .وﻫﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟــﺔ اﻟــﻼم ﻳﻧـ ﱢـزﻩ أرﺳــطو اﷲ ﺗﻧزﻳﻬ ـﺎً ﻣدﻫﺷ ـﺎً ﺣﻳـ ُ
ﻷن ﻫـذا اﻟﻐﻳـر أﱠﻳـﺎً ﻛـﺎن ﻫـو ﻧ ِ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ِ
ﻋﺎﻗﻼً ﻟﻐﻳرﻩ ،ﱠ
ـﺎﻗص ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ِـﺔ ﻣـﻊ اﻟـذات اﻹﻟﻬﱠﻳـﺔ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ،ﻫـذا

ﻳﻌﻧ ــﻲ ﱠ
أن ﺗﻌ ﱡﻘ ــﻝ اﷲ ﻟﻠﻣوﺟ ــودات ﻳﻘﺗﺿ ــﻲ ﺗﻐﻳـ ـ اًر ﻓﻳ ــﻪ ﺟـ ـ ﱠﻝ ﺷ ــﺄﻧﻪ .وآﻳ ــﺔ ذﻟ ــك ﱠ
أن ﻣ ــﺎ َﻳ ْﻌ ِﻘـ ـ ُﻝ ُﻳﺳ ــﺗﻛﻣﻝ
ِ
ـون ﻟﻠﻣﻌﻘــوﻝ ﻓﺿـ ٌﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻗــﻝ .وﻫــذا ﻻ ﻳﺟــوز ﻋﻠــﻰ اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ .واﻧطﻼﻗـﺎً ﻣــن ﻫـذا
ﺑﻣﻌﻘوﻟــﻪ ،ﻓﻳﻛـ ُ
ﺻﱡ
اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻷﻣور ،ﻳﺻﻝ أرﺳطو إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫﻲ :ﱠ
ب ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ذات اﷲ.
إن ﻋﻠم اﷲ َﻳ ْﻧ َ

1

وﻛﺎن ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻼم ﺗـﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﱠﻳﺔ وﺑﺷ ٍ
ـث ﻳﺑـدأ ﻫـذا
ـﻛﻝ ﺧـﺎص اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺣﻳ ُ
َ
ٌ
ﻓﻌﻠﻳـﺎً ﻣــﻊ اﻟﻔــﺎراﺑﻲ ) (950 - 873اﻟــذي ﻳؤﻛــد وﺟﻬــﺔ ﻧظــر أرﺳــطو ،ذاﻫﺑـﺎً ،إﻟــﻰ ﱠ
أن اﷲ ﻫــو
اﻟﺗــﺄﺛﻳر ّ

ﺣﻳث ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ،ﻓﻌﻠـم اﷲ ﻫـو اﻟﻌﻠـم
اﻟﺣﻛﻳم اﻟﻛﺎﻣﻝ وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ّأﻧﻪ ﻏﻧ ﱞﻲ ﻋن اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن ﻣن ُ
اﻟﺗﺎم اﻟذي ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳﻪ اﻧﻘﺳﺎم ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﻌﻠوم.

واﷲ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ّأﻧــﻪ ﻋــﺎﻟم «ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــﻳس ﻳﺣﺗــﺎج ﻓــﻲ أن ﻳﻌﻠــم إﻟــﻰ ذات أﺧــرى ﻳﺳــﺗﻔﻳد ﺑﻌﻠﻣﻬــﺎ اﻟﻔﺿــﻳﻠﺔ
ﺧﺎرﺟﺎً ﻋن ذاﺗﻪ وﻻ ﻓﻲ أن ﻳﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎً إﻟﻰ ٍ
ذات أﺧرى ﺗﻌﻠﻣﻪ ،ﺑﻝ ﻫو ﻣﻛﺗف ﺑﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ أن َﻳﻌﻠم
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻠم ٕواﻧﻪ ﻣﻌﻠوم ٕواّﻧﻪ ﻋﻠم ذات واﺣدة وﺟوﻫر واﺣد»).(4
وﻳﻌﻠم .وﻟﻳس ﻋﻠﻣﻪ ﺑذاﺗﻪ ﻏﻳر ﺟوﻫرﻩ ّ
ُ
أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻔﺎﻗم ﺗﻔﺎﻗﻣﺎً ﺧطﻳ اًر ﻣـﻊ اﺑـن ﺳـﻳﻧﺎ ) (1038 - 980اﻟـذي ذﻫـب إﻟـﻰ ﱠ
ﺑﻳد ﱠ
أن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ
َ
)= واﺟب اﻟوﺟود( ﻳﻌ ُﻘﻝ أواﺋﻝ اﻟﻣوﺟودات وﻣﺎ ﻳﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋ ْﻘِﻠ ِﻪ ِ
ﻟذاﺗﻪ ﻣن ﺣﻳث إﱠﻧﻬـﺎ ﻣﺑـدأ
َ
َْ
ﻛــﻝ وﺟــود ،أو ﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــرى «ﻓﺈﱠﻧــﻪ )أي اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ( إذا ﻋﻘــﻝ ذاﺗــﻪ وﻋﻘــﻝ أﻧــﻪ ﻣﺑــدأ ﻛــﻝ وﺟــودَ ،ﻋ َﻘـ َـﻝ
ـﺎر ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻣــﺎ
أواﺋــﻝ اﻟﻣوﺟــودات ﻋﻧــﻪ وﻣــﺎ ﻳﺗوﻟــد ﻋﻧﻬــﺎ ،وﻻ ﺷــﻲء ﻣــن اﻷﺷــﻳﺎء ﻳوﺟــد إﻻ وﻗــد ﺻـ َ
واﺟﺑﺎً ﺑﺳﺑﺑﻪ»).(5

ٍ
ﱠ
ﻛﻠﻲ.
وﻣﺎ ﻳرﻳد اﺑن ﺳﻳﻧﺎ أن ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣداورة ﻫو إﺛﺑﺎت أن اﷲ ﻳﻌﻠم اﻟﺟزﺋﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ّ

أﻣــﺎ أﱠﻧــﻪ ﻳﻌﻠــم ﻣــﺎذا ﻗــﺎﻝ زﻳــد ﻟﻌﻣــرو أو ﻣــﺎذا َﺣـ َـدث ﻫــﺎ ﻫﻧــﺎ  -اﻵن ،ﻓـ ﱠ
ـﺈن اﺑــن ﺳــﻳﻧﺎ ﻳﻧـ ّـزﻩ اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗﻧزﻳﻬـﺎً ﻣطﻠﻘـﺎً .وﻫـذا ﻳﻌﻧـﻲ ﱠ
أن اﻟﺑـﺎرئ ﻳﻌﻠـم اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم اﻟﻣوﺟـودات

ﺟد ﻫﺎﻣﺔ ﺳوف ﺗﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد.
وﻻ ﻳﻌﻠم أﺣواﻟﻬﺎ اﻟﺟز ّﺋﻳﺔ وﻫذا ﺳوف ﻳﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ّ

ﱠ
ـﻼﻣﻲ ﻟــم ﻳﺟــد ﻓﻳــﻪ ﻣــن ﻳــرد ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ ﻧﻘــدﻫم اﻟﻣــﺑطﱠن ﻟﻠﻌﻘﻳــدة ﺑﺄﺳــﻠوب
ﺑﻳـ َـد أن اﻟﻔﻛــر اﻹﺳـ ّ
ﺣﻳث ﻗﻳﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ أﺳﻠوب اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ إﻟﻰ أن ظﻬر أﻛﺑر ﻣﻔﻛر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳـﻼم ﻏﻳـر
ﻳﺳﺎوق ﻣن ُ

ُﻣداﻓﻊ وﻫو ﺣﺟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻐزاﻟﻲ ).(6)(1111 - 1085

وﻗــد ﺷــﻬد وﻋــﺎﻳن وﺧﺑــر أﺑــو ﺣﺎﻣــد اﻟﻐ ازﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺣﻳﺎﺗـ ِـﻪ ﻣــن اﻷﺣــداث واﻟﺗﺣــوﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳــﺔ
وﺻــروف اﻟـ ّـدﻫر ﻣــﺎ ﺟﻌــﻝ ﺷﺧﺻــﻳﺗﻪ ﺗﺗطـ ﱠـور ﻓــﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫـ ِ
ـث دﻟّــت ﻓﻌ ـﻼً ﻋﻠــﻰ ﻋﺑﻘرّﻳــﺔ
ـﺎت ﻛﺎﻓ ـﺔً ﺑﺣﻳـ ُ

ـﻲ
ّ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ,ﻓﻬـذا اﻟرﺟـﻝ ﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ ﻋﻘـﻝ واﺣـد ﺑـﻳن رﺟـﻝ اﻟـدﻳن واﻟﻔﻳﻠﺳـوف واﻟﻣﺗﺻـوف واﻟﻌـﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌ ّ
اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟزاﻫد اﻟﻬﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻠوات.
و
ّ

ﻓﺑﻌــد أن ﻣــﺎت أﺳــﺗﺎذﻩ أﺑــو اﻟﻣﻌــﺎﻟﻲ اﻟﺟــوﻳﻧﻲ ) (1085 - 1028ﻏــﺎدر ﻧﻳﺳــﺎﺑور وﻗَـ ِـد َم إﻟــﻰ اﻟــوزﻳر
ﻧظﺎم اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺑﻐداد وﺣظﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻐـداد ﺑـﺎﻟﺗﻛرﻳم واﻟﺗﺑﺟﻳـﻝ ﻣـن ِﻗَﺑـﻝ ﻫـذا اﻟـوزﻳر اﻟـذي ﻗُﺗِ َـﻝ ﻋﻠـﻰ
ﻳد ﺷﺎب ﻣـن اﻟﺑﺎطﻧﻳـﺔ .ﻓـﺄﺛﱠر ﻫـذا اﻟﺣـﺎدث ﻋﻠـﻰ اﻟﻐ ازﻟـﻲ ﺗـﺄﺛﻳ اًر ﻛﺑﻳـ اًر ,ﻓﺗـرك ﺑﻐـداد ورﺣـﻝ إﻟـﻰ دﻣﺷـق
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اﻟﺻوﻓﻳﺔ وﻣن دﻣﺷق اﻧﺗﻘﻝ إﻟـﻰ ﺑﻳـت اﻟﻣﻘـدس .وﺑﻌـد ذﻟـك ﻋـﺎد إﻟـﻰ طـوس ﻣﺳـﻘط أرﺳـﻪ
ﻻﺑﺳﺎً ﺛوب
ّ
ﻳﺗوﻗـف ﻋـن اﻟﺑﺣـث واﻟﺗﺄﻣـﻝ واﻟﺗﻔﻛﻳـر
ﺣﻳث ﺗوﻓﻲ ﻓﻳﻬﺎ .واﻟﻐ ازﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻛـ ّﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺗـﻧﻘﻼت واﻷﺳـﻔﺎر ﻻ ﱠ
ُ
ﺗرك ﻋدداً ﻫﺎﺋﻼً ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛرّﻳﺔ).(7
ﺣﻳث َ
واﻟﺗﺄﻟﻳف ُ

اﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻷﻣر ﻫو ﱠ
اﻷﻫﻣﻳـﺔ
ﻛﺎن ﻗد ﺧﺻص ﻛﺗﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن
ّ
أن ﺣﺟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻐزاﻟﻲ َ
ـدﻳﺎً ﻣوﻗــف اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻣــن ﻋﻠــم اﷲ وﺑﺷـ ٍ
ـﻛﻝ ﺧــﺎص ﻣوﻗــف
وﺳــﻣﻪ ﺑ ـ «ﺗﻬﺎﻓــت اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ» ﻳﺗﻧــﺎوﻝ ﻓﻳــﻪ ﻧﻘـ ّ
ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب:
اﺑن ﺳﻳﻧﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﻳﻔﺗﻲ اﻟﻐزاﻟﻲ ﺑﺗﻛﻔﻳر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ّ

أوﻻً  -ﻗوﻟﻬم ِﺑﻘ َدم اﻟﻌﺎﻟم.
ﺛﺎﻧﻳﺎً  -ﻗوﻟﻬم ﺑﻌدم ﻋﻠم اﷲ ﺑﺎﻟﺟزﺋﻳﺎت.
ﺛﺎﻟﺛﺎً  -إﻧﻛﺎرﻫم ﻟﺑﻌث اﻷﺟﺳﺎد.

دع ﱠ
وأ ﱠﻛ ـ َد اﻟﻐ ازﻟــﻲ ﱠ
أن اﻟﻘــوﻝ ﺑﺎﻗﺗﺻــﺎر
أن اﻟﻘــوﻝ ﺑﻌــدم ﻋﻠــم اﷲ ﺑــﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺟز ّﺋﻳــﺔ ﻛﻔــر ﺻ ـرﻳﺢْ .
ﻋﻠﻣﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ أو ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﻠﻳـﺎت أو اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم اﻟﺟزﺋﻳـﺎت أﻣـر ﻏﻳـر ﻣﻘﺑـوﻝ .وﻫﻧـﺎ

ﻳﺷ ـﻳر أﺑــو ﺣﺎﻣــد إﻟــﻰ اﺑــن ﺳــﻳﻧﺎ اﻟــذي زﻋـ َـم ﱠ
أن اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ «ﻳﻌﻠــم اﻷﺷــﻳﺎء ﻋﻠﻣ ـﺎً ﻛﻠﻳـﺎً ﻻ ﻳــدﺧﻝ ﺗﺣــت
اﻟزﻣــﺎن ,وﻻ ﻳﺧﺗﻠــف ﺑﺎﻟﻣﺎﺿــﻲ واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ واﻵن .وﻣــﻊ ذﻟــك زﻋــم أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌــزب ﻋــن ﻋﻠﻣــﻪ ﻣﺛﻘــﺎﻝ ذرة

ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات وﻻ ﻓﻲ اﻷرض ,إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻠم اﻟﺟزﺋﻳﺎت ﺑﻧوٍع ﻛﻠّ ّﻲ»).(8

وﻳوﺟﱢﻪ اﻟﻐزاﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ ﻧﻘداً ﻋﻧﻳﻔﺎً ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠم اﷲ ﺳوف ﻳﺗم اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻩ وﻟﻛن ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻧﻘـد

اﺑن رﺷد ) (1198 - 1126ﻟﻧﻘد اﻟﻐزاﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎج اﻵن إﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺳﺗﻔﻳض.

ِ
ﻳﺻدر اﺑن رﺷد ﻓﻲ
ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠم اﷲ ﻣـن ﻣﻌرﻓﺗـﻪ اﻟﻌﻣﻳﻘـﺔ اﻟﻣدﻫﺷـﺔ ﺑﻔﻠﺳـﻔﺔ أرﺳـطو ,وذﻟـك
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ّأﻧﻪ ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻔﺳﻳر أﻫم ﻣؤﻟف ﻷرﺳطو وﻫو ﻛﺗﺎب «ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟطﺑﻳﻌـﺔ»
أﻋطﻰ اﺑن رﺷد أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟـﻼم اﻵﻧﻔـﺔ اﻟـذﻛر ,ﱠ
ﻷن أرﺳـطو ﻳﺗﻧـﺎوﻝ ﻓﻳﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻋﻘـﻝ اﷲ

اﻟـذي أﺷـرﻧﺎ إﻟﻳـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﺎً وﻗـد

ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻳرى اﺑـن رﺷـد ﻓـﻲ ﺷـرﺣﻪ ﻟﻣﻘﺎﻟـﺔ اﻟـﻼم ﱠ
أن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ إذا َﻋ َﻘ َـﻝ ﻏﻳـرﻩ ﺳـوف ﻳﻛـون ﺟـوﻫرﻩ ﻏﻳـر ﻓﻌﻠـﻪ,
ﺑﻣﻌﻧﻰ :ﱠ
ﻛﻣﻝ
أن ﺟوﻫرﻩ ﺳوف ﻳﻛون اﻟﻘوة ,اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻳر ﺑﻬﺎ ﻫـذا اﻟﻔﻌـﻝ ﻟـﻪ .وﻫـذا ﻳﻔﺿـﻲ إﻟـﻰ أن ُﻳ ْﺳـﺗَ َ
ـﺎن اﷲ َﻳ ْﻌ ِﻘـﻝ ﻏﻳـرﻩ,
اﷲ ﺑﻬذا اﻟﻔﻌﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﺳـﺗﻛﻣﻝ اﻟﻌﻘـﻝ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷـﻲء اﻟـذي ﻳﻌﻘﻠـﻪْ .
دع أﱠﻧـﻪ إذا ﻛ َ
ﱠ
ﻳﻘﻳض ﻟﻪ أن ﻳﻛون اﻟﺟوﻫر اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻫـو اﻷﻓﺿـﻝ ﻣـن ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﺟـواﻫر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ
ﻓﺈن ﻫذا ﺳوف ﻟن ّ
ـﺎن ﺟـوﻫر اﷲ ﺗﻌﻘﱡـﻼً أو ﻋﻘـﻼً ,ﻓ ﱠ
ـﺈن ﻫـذا ﺳـوف ﻳﻛـون
ﺑﺎﻟﻣوﺟودات .وﻳؤﻛد ﻓﻳﻠﺳـوف ﻗرطﺑـﺔ أﱠﻧـﻪ إذا ﻛ َ
ِ
ﻟذاﺗﻪ ,أو ﻟﺷﻲء آﺧر ﻣﺗﻣوﺿﻊ ﺧﺎرج ذاﺗﻪ ,ﻟﻛـن ﺑﻣـﺎ ﱠ
أن اﷲ ﻫـو ﻣﺑـدأ أوﻝ ,ﻓﺈﱠﻧـﻪ ﻻ ﻳﺻـﺢ أن ﻳﻛـون
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ﻣــن ﺣﻳــث ﺟــوﻫرﻩ ﺗﻌﻘﱡـﻼً ﻟﻣــﺎ ﻳﻐــﺎﻳرﻩ ,ﱠ
ﻷن وﺟــودﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺳــوف ﻳﻛــون ﻣﻘروﻧـﺎً ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـ ِـﺔ إﻟــﻰ

اﻟﻐﻳر.

أي ٍ
ف ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻝ
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -ﻛﻣﺎ ﻳرى اﺑن رﺷد -ﻣن ﺟﻬﺔ أﱠﻧﻪ ﻳﻌﻠم ذاﺗﻪ ﻓﻘط ﻫو َﻳ ْﻌ ِر ُ
ﺣﺎﻝّ ,
وﻋﻠﻰ ّ
أو ﻳﻌﻠــم اﻟﻣوﺟــودات ﺑــﺎﻟوﺟود اﻟــذي ﻫــو ﻓﻳــﻪ ِﻋﻠﱠــﺔ ﻟوﺟوداﺗﻬــﺎ .ﻓﺎﻟﺑــﺎرئ ﻳﻌﻠــم طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣوﺟــود ﺑﻣــﺎ ﻫــو
أن ﻋﻠﻣـﻪ )=
ﻣوﺟود ﺑﺈطﻼق .واﺳم اﻟﻌﻠم ُﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷـر ﺑﺎﺷـﺗراك اﻻﺳـم «وذﻟـك ّ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ( ﺳﺑب اﻟﻣوﺟود واﻟﻣوﺟود ﺳﺑب ﻟﻌﻠﻣﻧﺎ ﻓﻌﻠﻣﻪُ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﺻف ﺑﺎﻟﻛﻠﻲ وﻻ ﺑـﺎﻟﺟزﺋﻲ ,ﱠ
ﻷن
ّ
ّ

ـﻲ ,ﻓﻬــو ﻋــﺎﻟم ﻟﻠﺟز ّﺋﻳــﺎت ,اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ ,ﺑــﺎﻟﻘوة ,ﻓﻌﻠﻣــﻪ ﺿــرورة ﻫــو ﻋﻠــم ﺑــﺎﻟﻘوة إذا
اﻟــذي ﻋﻠﻣــﻪ ﻛﻠـ ّ
ﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻋﻠم ﻟﻸﻣور اﻟﺟزﺋﻳﺔٕ .واذا ﻛﺎن اﻟﻛﻠﻲ ﻫو ﻋﻠم ﺑـﺎﻟﻘوة وﻻ ﻗـوة ﻓـﻲ ﻋﻠﻣـﻪ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ،
َ
)(10
ﺑﻛﻠﻲ وأﺑﻳن ﻣن ذﻟك أﻻ ﻳﻛون ﻋﻠﻣﻪ ﺟزﺋﻳـﺎً» وﻳـرﻓض اﺑـن رﺷـد ﻛـون ﻋﻠـم اﷲ ﺟزﺋﻳـﺎً
ﻓﻌﻠﻣﻪ ﻟﻳس ّ
ﱠ
ﻷن اﻟﺟزﺋﻳﺎت ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻳﺣﺻرﻫﺎ ﻋﻠم.

وﻳﻧﺗﻬــﻲ ﻓﻳﻠﺳــوف ﻗرطﺑــﺔ إﻟــﻰ ﱠ
أن اﷲ ﻻ ﻳﺗﺻــف ﺑــﺎﻟﻌﻠم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ أو اﻟﺟﻬــﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ,ﻷﱠﻧــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ

ُﻣ ﱠﻧزﻩ ﻋن اﻹﻧﺳﺎﻧﱠﻳﺔ ﻓﻲ ُﺟﻣﻠﺗﻬﺎ.

وﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻳﺗﺧذﻩ اﺑن رﺷد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻟﻠﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣرف اﻟﻼم ﻣـن ﻛﺗـﺎب ﻣـﺎ ﺑﻌـد

ـﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ ﺑﻛﺗـﺎب «ﻓﺻـﻝ اﻟﻣﻘـﺎﻝ» ,ﻣﺣـﺎوﻻً,
اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻳﺗّﺧذ ﻣوﻗﻔﺎً ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻪ ,ﻓﻲ ﺿـﻣﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠـم اﻹﻟﻬ ّ
أن ﻳﻌــﺎﻟﺞ ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻋﻠــم اﷲ ﺟـ ﱠﻝ ﺷــﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﺟزﺋﻳــﺎت .ﻓﺎﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺑﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻐ ازﻟــﻲ ﺑﺧﺎﺻــﺔ وﺟﻣﻬــور اﻟﻧــﺎس
أﻳﺿـ ـﺎً ﺟﻣ ــﻳﻌﻬم ﻳ ــذﻫﺑون إﻟ ــﻰ ﱠ
أن اﷲ ﺗﻌ ــﺎﻟﻰ ﻋ ــﺎﻟم ﺑﺎﻟﺟزﺋﻳ ــﺎت ﻣ ــن أﺟ ــﻝ أن ﻳﺛﺑﺗـ ـوا وﻗ ــوع اﻟﺣﺳ ــﺎب

واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻵﺧرة ,ﱠ
ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺑﺎﻟﺟزﺋﻳـﺎت ﻓﻠـن ﻳﺛﻳـب اﻟﻧـﺎس أو ﻳﻌـﺎﻗﺑﻬم .وﺑـذا

ﻳﺗﻘوض ﻣﻌﻧﻰ اﻵﺧرة.
ّ

وﻫﻧـ ــﺎ ﻳﻧﻘـ ــد اﺑـ ــن رﺷـ ــد اﻟﻐ ازﻟـ ــﻲ ﻗـ ــﺎﺋﻼً« :وﻗـ ــد رام أﺑـ ــو ﺣﺎﻣـ ــد ﺣ ـ ـ ّﻝ ﻫـ ــذا اﻟﺷ ـ ـك )= ﻣﺷـ ــﻛﻠﺔ ﻋﻠـ ــم اﷲ
ِ
ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺳوم ﺑﺎﻟﺗﻬﺎﻓت ,ﺑﺷﻲء ﻟﻳس ﻓﻳﻪ َﻣ ْﻘَﻧﻊٌ ,وذﻟك أﱠﻧـﻪ ﻗـﺎﻝ ﻗـوﻻً ﻣﻌﻧـﺎﻩ
ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺟزﺋﻳﺔ( ﻓﻲ

ﻫــذا :وﻫــو أﱠﻧــﻪ زﻋــم ﱠ
ﻳﺗﻐﻳــر
ﻳﺗﻐﻳــر أﺣــد اﻟﻣﺿــﺎﻓﻳن ,وﻻ ّ
أن اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻌﻠــوم ﻣــن اﻟﻣﺿــﺎف ,و ّأﻧــﻪ ﻗــد ّ
ﺗﺗﻐﻳـر,
اﻟﻣﺿﺎف اﻵﺧر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ,ﻛذﻟك ﻳﺷﺑﻪ أن ﻳﻌرض ﻟﻸﺷـﻳﺎء ,ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﷲ ﺳـﺑﺣﺎﻧﻪ ,أﻋﻧـﻲ أن ّ

ﻳﺗﻐﻳر ﻋﻠﻣﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎ»).(11
ﺗﺗﻐﻳر ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬﺎ وﻻ ّ
أﻋﻧﻲ أن ّ

وﻫﻧﺎ ﻳـرد اﺑـن رﺷـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻐ ازﻟـﻲ ﻗـﺎﺋﻼً «اﻟﺣـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـم اﻟﻘـدﻳم ﻣـﻊ اﻟﻣوﺟـود ﺧـﻼف اﻟﻌﻠـم اﻟﻣﺣـدث
ﻣ ــﻊ اﻟﻣوﺟ ــود ,وذﻟ ــك ﱠ
أن وﺟ ــود اﻟﻣوﺟ ــود ﻫ ــو ﻋﻠ ــﺔ وﺳ ــﺑب ﻟﻌﻠﻣﻧ ــﺎ ,واﻟﻌﻠ ــم اﻟﻘ ــدﻳم ﻫ ــو ِﻋﻠﱠ ــﺔ وﺳ ــﺑب
ـﺎن إذا وﺟـد اﻟﻣوﺟـود ﺑﻌـد أن ﻟـم ﻳوﺟـد ﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـم اﻟﻘـدﻳم ﻋﻠ ٌـم ازﺋـد ,ﻛﻣـﺎ ﻳﺣـدث
ﻟﻠﻣوﺟود .ﻓﻠو ﻛ َ
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺣدث ,ﻟﻠزم أن ﻳﻛون اﻟﻌﻠم اﻟﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻻً ﻟﻠﻣوﺟود ,ﻻ ﻋﻠﺔ ﻟﻪُ») .(12وﻳؤﻛد اﺑن رﺷد
4

أي ﺗﻐﱡﻳــر ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﷲ اﻟﻘــدﻳم ﻛﻣــﺎ ﻳﺣــدث ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــم اﻟﻣﺣــدث اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻹﻧﺳــﺎن.
ﺿــرورة أﻻ ﻳﺣــدث ّ
وﻳرى ﻓﻳﻠﺳوف ﻗرطﺑﺔ ﱠ
أن اﻟﻐ ازﻟـﻲ وﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺧطـﺄ ,ﻷﱠﻧـﻪ ﻗـﺎم ﺑﻘﻳـﺎس اﻟﻐﺎﺋـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺎﻫد ,وﻫـذا
ﻗﻳﺎس ﻓﺎﺳد.
اﻟﻘﻳﺎس ٌ
ﱠ
ـﻼﻣﻳﺔ ,ﺑــﻝ ﺗُــرك اﻷﻣــر
إن آراء اﺑــن رﺷــد اﻟﺧطﻳ ـرة ﻫــذﻩ ﻟــم ﺗُﻧــﺎﻗش ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻋﻘﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳـ ّ
ﻓﺑﻌد ﻣﺣﻧﺔ اﺑن رﺷد اﻟﺷﻬﻳرة وﻧﻔﻳـﻪ وﺣـرق ﻛﺗﺑـﻪ ﻻﺗﻬﺎﻣ ِـﻪ ﺑﺎﻹﻟﺣـﺎد أﻳـﺎم أﺑـﻲ ﻳوﺳـف ﻳﻌﻘـوب
ﻟﻠﻐوﻏﺎءَ .

ﺳﻠطﺎن اﻟﻣوﺣدﻳن ﺗراﺟﻊ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ ﺗراﺟﻌـﺎً ﻻ ﻳـزاﻝ ﻣﺳـﺗﻣ اًر ﺣﺗـﻰ اﻵن؛ ﺑﻳ َـد ﱠ
أن اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ
ـدى واﺳـﻌﺎً ﻓـﻲ أورﺑـﺎ اﻟﺗـﻲ اﺣـﺗﻔظ ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﺗﻐﻠﻳن ﺑﺎﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ
اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟرﺷـدﻳﺔ ﻻﻗـت ﺻ ً
ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣــﺎت اﻟﻼﺗﻳﻧﻳــﺔ واﻟﻌﺑرّﻳــﺔ ﻟﻣؤﻟﻔــﺎت اﺑــن رﺷــد اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺣروﻗــﺔ .وﻳﻣﻛــن أن ﻳﻘــﺎﻝ :إﻧــﻪ ﻟــوﻻ
ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺎت ﻟﺿﺎﻋت ﺟﻬودﻩ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﺟﺑﺎرة وذﻫﺑت أدراج اﻟرﻳﺎح.

وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻣن أﻣر ,ﱠ
ﻛﺎن ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ ﺑﻌﺎﻣـﺔ وﻓـﻲ ﺑـﺎرﻳس ﺑﺧﺎﺻـﺔ ﺣﻳـث
ﻓﺈن ﺗﺄﺛﻳر اﺑن رﺷد اﻟﺣﺎﺳم َ
ـث ﺗﺑﻧ ــﻰ اﻟرﺷ ــدﻳون
ظﻬ ــرت اﻟرﺷ ــدﻳﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳ ــﺔ ﺑزﻋﺎﻣ ــﺔ ﺳ ــﻳﺟر دي ﺑ ارﺑ ــﺎن ) (1282 - 1235ﺣﻳ ـ ُ

اﻟﻼﺗﻳن ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻓﻳﻠﺳوف ﻗرطﺑﺔ .وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻷُﺳـﺗﺎذ اﻟﻣﻠﻛـﻲ اﻟﻘـدﻳس ﺗوﻣـﺎ اﻷﻛـوﻳﻧﻲ إﻟـﻰ ﻣﻬـﺎﺟﻣﺗﻬم
وﻧﻘدﻫم وﻗﺎم ﺑوﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﺿد آراﺋﻬم وﺳﻣﻬﺎ ﺑـ «ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻌﻘﻝ رداً ﻋﻠﻰ اﻟرﺷدﻳﻳن».
ﻏﻳــر ﱠ
أن اﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻧﺣــﻰ ﻫــو اﻟوﻗــوف ﻋﻧــد أﻣــر ﻫــﺎم ﺟــداً ﻫــو ﻛﻳﻔﻳــﺔ ﻓﻬــم ﺗوﻣــﺎ اﻷﻛــوﻳﻧﻲ

ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧطﻳرة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ اﺑن رﺷد أﻻ وﻫﻲ :ﻋﻘﻝ اﷲ.

ﻳذﻫب اﻟﻘدﻳس ﺗوﻣﺎ اﻷﻛوﻳﻧﻲ إﻟﻰ ّأﻧﻪ ﻟﻳس اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﷲ ﺻﻔﺔ أو ﻣﻠﻛﺔ ﺑـﻝ ﺟـوﻫ اًر ِ
ﺻ ْـرﻓﺎً .وﻫـذا ﻫـو
رأي أرﺳــطو وﻛــذا اﺑــن رﺷــد .وﻳﺿــﻳف ﺗوﻣــﺎ إﻟــﻰ ذﻟــك ﱠ
أن ﻋﻠــم اﷲ ﺑﺳــﻳط ﻏﻳــر ﻣرﱠﻛــب وﻻ ﻳﻣﻛــن أن
ﻛﻠﻳﺎً أو ﺟز ّﺋﻳﺎً أو ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﺔ أو ﺑﺎﻟﻘوة).(13
ﻳﻛون ّ

أﺿف إﻟﻰ ذﻟـك ﱠ
أن اﷲ ﻋـﺎﻟم ﺑذاﺗـﻪ وﻋﻘﻠـﻪ )= اﷲ( ﻻ ﻳﺳـﺗﻛﻣﻝ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻘوﻝ وﻻ ﻳﺻـﻳر ﻣﺷـﺎﺑﻬﺎً ﻟـﻪ ,ﺑـﻝ
وﻋ ْﻘﻠـﻪ ﻟذاﺗـﻪ ﻣطﻠـق
ﻫو ﻋﻳن ﻛﻣﺎﻟﻪ وﻋـﻳن ﺗﻌ ﱡﻘﻠـﻪ .واﷲ ﻻ ﻳﻌﻘـﻝ ذاﺗـﻪ ﺑواﺳـطﺔ ,ﺑـﻝ ﻳﻌﻘـﻝ ذاﺗـﻪ ﺑذاﺗـﻪَ .
ﻣــن ﺣﻳــث إﻧــﻪ ﻓﻳــﻪ وﻟــﻪ .وﻋﻣوﻣ ـﺎً ﻳؤﻛــد ﺗوﻣــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ أﺳــﻠوﺑﻪ اﻟﺳــﺟﺎﻟﻲ اﻟــذي ﻳﺛﻳــر اﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ وﻳــرد

ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﱠ
أن «اﻟﻌﻘـﻝ واﻟﻌﺎﻗـﻝ وﻣـﺎ ﻳﻌﻘـﻝ واﻟﺻـورة اﻟﻣﻌﻘوﻟــﺔ واﻟﺗﻌ ّﻘـﻝ ﻛـﻝ ذﻟـك ﻓـﻲ اﷲ ﺷـﻲء واﺣـد ﺑﻌﻳﻧــﻪ
ﻣن ﻛﻝ وﺟﻪ وﻣن ذﻟك ﻳﺗﺿﺢ ﱠ
أن وﺻف اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﻝ وﻻ ﻳوﺟب ﺗﻛﺛ اًر ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ»).(14
وﻳﻧــﺎﻗش ﺗوﻣــﺎ ﻣوﺿــوﻋﺎً ﻫﺎﻣ ـﺎً وﻫــو :ﻫــﻝ ﻳﻌــرف اﷲ ﻏﻳ ـرﻩ؟ .وﻳــذﻫب إﻟــﻰ أن اﷲ ﻳﻌــرف ﻏﻳ ـرﻩ ,ﻓﻬــو
ﻳﻌﻘــﻝ ذاﺗــﻪ ﺗﻌﻘﱡـﻼً ﻛــﺎﻣﻼً ﻷﱠﻧــﻪ ﻛﺎﻣــﻝ ﻣــن ﺣﻳــث وﺟــودﻩ .ﻓوﺟــودﻩ ﻋــﻳن ﺗﻌﻘﻠــﻪ .وﺑﻣــﺎ ﱠ
أن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺷــﻲء

ـﻛﻝ ﻣطﻠــق ﺗﻘﺗﺿــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻗدرﺗـ ِـﻪ ﺑﺷـ ٍ
ﺑﺷ ـ ٍ
ـﻛﻝ ﻣطﻠــق ,ﻓــﺈن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻘــدرة ﺑﻌﺎﻣــﺔ ﺗﻘﺗﺿــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻘــﻊ
5

ٍ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ .وﺑﺎﻟﺗﻌوﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟـوﻋﻲ ﺑـﺎﻷﻣور ﻧﺻـﻝ -ﻛﻣـﺎ ﻳـرى ﺗوﻣـﺎ -إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻣـﺎ داﻣـت
ﻋﻠﻳﻪ
ﻗــدرة اﷲ ﺗﺗﻧــﺎوﻝ ﻏﻳـرﻩ ﻷﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻠــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻟﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣوﺟــودات ,ﻓﻣــن اﻟﺿــروري أن ﻳﻌــرف اﷲ ﻏﻳـرة
أن وﺟـود ِ
«وﻫذا ﻳزداد وﺿوﺣﺎً إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أﻳﺿﺎً ﱠ
اﻟﻌﻠﱠـﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ أي اﷲ ﻫـو ﻋـﻳن ﺗﻌ ﱡﻘﻠﻬـﺎ ﻓـﺈذاً

ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ وﺟود ﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﷲ ﻣن ﺣﻳث ﻫو ﻋﻠﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺑ ّـد أن ﺗﻛـون ﻣوﺟـودة
ﻓــﻲ ﺗﻌ ﱡﻘﻠــﻪ وأن ﺗﻛــون ﻛﻠّﻬــﺎ ﻓﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــب اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟــﺔ ,ﱠ
ﻷن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻓــﻲ آﺧــر ﻓﻬــو ﻓﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺳب ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻳﻪ»).(15

وﻫﺎ ﻫﻧﺎ ُﻳﻐﻠﱢب ﺗوﻣﺎ اﻷﻛوﻳﻧﻲ إﻳﻣﺎﻧـﻪ اﻟﻛـﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘﻠـﻪ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ ﻛﻣـﺎ ﻓﻌـﻝ اﻟﻐ ازﻟـﻲ ﻣـن ﻗﺑـﻝ ﻣـن
وﻧﻘَـ َـد اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ .ﻓﻘــد أ ﱠﻛــد ﺗوﻣــﺎ ﱠ
أن اﷲ
ﺣﻳــث إﻧــﻪ اﺳــﺗﺧدم اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻹﺛﺑــﺎت اﻟﻌﻘﻳــدة َ
ﻳﻌرف ﻏﻳرﻩ ﺣﺗﻰ ﻳﺿﻣن ﺗد ﱡﺧﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﻳث ﻫﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺑـﺄﻓراد ﻻ ﺑـﺄﻧواع وﺑـذا
ﻳﺧﺎﻟف ﺗوﻣﺎ أرﺳطو واﺑن رﺷد.
وأﺧﻳ اًر ﻧﻘـوﻝ إن ﻫـذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺷـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﺗوى ﻻ ﺗـد ﱡﻝ ﻋﻣﻘﻳـﺎً إﻻ ﻋﻠـﻰ رﺣﺎﺑـﺔ ﻫـذا اﻟﺳـﺟﺎﻝ اﻷﺑـدي

ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻧﻘﻝ أو ﺑﻳن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟوﺟدان.
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ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :اﷲ ﻳﺣﻛم ﺑﻳﻧﻛم ﻳوم اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻳﻣـﺎ ﻛﻧـﺗم ﻓﻳـﻪ ﺗﺧﺗﻠﻔـون .أﻟـم ﺗﻌﻠـم أن اﷲ ﻳﻌﻠـم ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻣﺎء واﻷرض

إن ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎب إن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺳـﻳر{ ﺳـورة اﻟﺣـﺞ ،آﻳـﺎت  .70-69وﻗـﺎﻝ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} :وﻣـن اﻟﻧـﺎس ﻣـن ﻳﻘوﻟـوا آﻣﻧـﺎ
ﺑــﺎﷲ ﻓــﺈذا أوذي ﻓــﻲ اﷲ ﺟﻌــﻝ ﻓﺗﻧــﺔ اﻟﻧــﺎس ﻛﻌــذاب اﷲ وﻟــﺋن ﺟــﺎء ﻧﺻــر ﻣــن رﺑــك ﻟﻳﻘــوﻟن إﻧــﺎ ﻛﻧــﺎ ﻣﻌﻛــم أو ﻟــﻳس اﷲ
ﺑﺄﻋﻠم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺻدور اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن .وﻟﻳﻌﻠﻣن اﷲ اﻟذﻳن آﻣﻧوا وﻟﻳﻌﻠﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﻳن{ .ﺳورة اﻟﻌﻧﻛﺑوت آﻳﺎت 11.-10

 - 2انظر :عب د ال رحمن ب دوي ,م ذاھب اإلس الميين ط :3الج زء األول ,بي روت ,دار الع ودة1983 ,م ,ص 136
حيث يتح ّدث بدوي عن نظرية العلم اإلنساني عند أبي الھذيل العالف عل ى س بيل المث ال وال نج د أي بح ث حقيق ي
في العلم اإللھي ال عند أبي الھذيل وال عند غيره من علماء الكالم.
 - 3ما بعد الطبيعة = الميتافيزيقا  Metaphysicsوھو كتاب أرسطو األشھر وج اءت تس ميته عل ى ھ ذا النح و,
ّ
ب كت ب أرس طو المتعلق ة ب العلم اإللھ ي الت ابع
ألن أندرو نيقوس الرودسي )اشتھر في القرن األول قبل الميالد( رتﱠ َ
للفلسفة األولى بعد كتب أرسطو المتعلقة بالعلم الطبيعي .وقد تُرجم ھذا الكتاب بشكل نھائي إلى العربي ة ف ي الق رن
الثالث الھجري على األغلب على يد المترجمين السريان.
 - 4الف ارابي ,كت اب السياس ة المدني ة ال ُملق ب بمب ادئ الموج ودات ط ,2حقﱠق ه وق ﱠدم ل ه وعلﱠ ق علي ه :ف وزي مت ري
نجار ,بيروت ,دار المشرق1993 ,م ,ص .45
 - 5ابن سينا ,كتاب النجاة ,نقﱠحه وقدم له :ماجد فخري ,بيروت ,دار اآلفاق الجديدة1985 ,م ,ص .283
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 - 7انظر :عبد الرحمن بدوي ,مؤلفات الغزالي ط ,2الكويت ,وكالة المطبوعات1977 ,م .وفي ھذا الكتاب سوف
يالحظ القارئ موسوعية الغزالي التي تفوق الخيال.
 - 8الغزالي ,تھافت الفالسفة ,نشرة األب موريس بويح ,بيروت ,المطبعة الكاثوليكية1962 ,م ,ص .164
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كتب جديدة
مسائل الجھاديين االنتحاريين ٌ :
أحمد رشيد



بع د أح داث  11س بتمبر ع ام 2001م ع رف الق راء ومش اھدو التلفزي ون ف ي الع الم كلّ ه
معنى الجھ اد ف ي اإلس الم ،وكي ف اس تعمل ذل ك كلّ ه المتش ددون م ن أتب اع القاع دة .لك ّن
وف
الكتاب ة ع ن الجھ اد ف ي الس نوات الماض ية م ا توقّف ت عن د ح د ،وھ ي تم ألُ اآلن رف َ
المكتبات .والجھاد مندوبٌ أو مستحبﱞ في اإلسالم ،وليس فرضا ً كالصالة والص وم .لك ّن
المتشددين اعتب روه ف رض ع ين ونفّ ذوه بتل ك الط رق المفزع ة .وھ و ف ي أص له اللغ وي
والشرعي مفتوح على ش تى التفس يرات .فالمجاھ دة ب ذل الجھ د ف ي القت ال وف ي األعم ال
الصالحة .وھناك الجھاد األصغر ،المعني بسلوك المسلم الحسن ،والجھاد األكب ر المعن ي
بالدفاع ع ن األم ة ،وع ن دار اإلس الم .وتحت وي مجموع ات الح ديث النب وي المختلف ة –
والتي ُكتبت جميعا ً بعد وفاة النبي طبع ا ً فص والً ف ي الجھ اد .ول ذا فق د ك ان النق اش بش أنه
عب ر الت اريخ اإلس المي نقاش ا ً ف ي ماھيت ه وش روطه ومعن اه أكث ر مم ا ھ و ف ي طرائ ق
وظروف تنفيذه.
وقد حظي الجھاد األفغاني ضد الجيش السوفياتي ف ي الثمانين ات ب دعم الوالي ات المتح دة
والغ رب .وق د ش ارك ف ي الجھ اد األفغ اني ح والي ال ـ 40ألف ا ً م ن غي ر األفغ ان ف أعطوه
ق
صبغة إسالمية عالمية .وكان أكثر ھؤالء يُعطَون السالح ويتلقﱠون التدريب ب ٍ
دعم وإنف ا ٍ
م ن وكال ة االس تخبارات المركزي ة األميركي ة ،وم ن جھ از االس تخبارات الباكس تاني
) .(ISIوقد استُشھد بعض ھؤالء ،في حين عاد البعضُ اآل َخ ُر إلى بل دانھم ح املين معھ م
«رسالة الجھاد» الت ي تعلموھ ا ف ي الم دارس والجامع ات الت ي ظھ رت بباكس تان ،مثلم ا
حدث في بيشاور .وتراجعت سمعةُ «الجھاد» بتراجُع ممارساته في التسعينات حين أقبل
 أحمد رشيد صحفي باكستاني معروف ،مختص بالحركات اإلسالمية في شبه القارة الھندية وأفغانستان وآسيا الوسطى .له كتبٌ عن طالبان ،وعن آسيا
ب في الجھاد المعاصر
الوسطى وأفغانستان .وما ننشره ھنا قراءةٌ قام بھا لمجلة New York Review of Books, Vol.LV-Nu.10(2008) :لست ٍة كت ٍ
وعنه صادرة في العامين 2007و2008م.

1

المجاھدون األفغان على مقاتلة بعض ھم م ن أج ل الس لطة ،وفع ل الش ي َء نف َس ه جھ اديون
كثيرون في أنحاء مختَلِفة من العالَم اإلسالمي .أما أُسامة ب ن الدن فق د ق رر ع ام 1996م
أن يشن حربا ً جھاديةً على الواليات المتحدة من أفغانس تان .وم ا تنب ه إل ى ذل ك أح ٌد ،فق د
انشغل الغربُ عنه؛ في الوقت الذي أقبل ذاك العربي على جمع الناس وتدريبھم من أجل
الحرب الدائمة ضد أعداء اإلسالم م ن وجھ ة نظ ره .أم ا االنتحاري ُ
ات الجھادي ةُ فق د ك ان
رائداً فيھا ثواركشمير ضد الحكم الھندي .وأعانت الفوضى الصومالية ك ﱠل الذين يريدون
مقاتل ة الغ رب وإقام ة حك م ﷲ ف ي األرض .وش جّع فش ل مح اوالت الس الم ف ي فلس طين
آخر والية كلنتون على السير في الطريق االنتحارية أيضا ً.
وبين يد ﱠ
ي ھنا كتابان يتحدثان بطريق ٍة منھجي ٍة دقيق ٍة وواسعة االطّالع ع ن نش وء األفك ار
المتطرف ة ح ول الجھ اد وممارس اته أواخ ر التس عينات .أولھم ا كت اب عم ر الناص ري
ت
المس ﱠمى :بداخل الجھاد « »Inside the Jihadوھ و ش ابﱞ عم ل جاسوس ا ً الس تخبارا ٍ
عربي ٍة ،واخترق صفوف المجاھدين فت ابع خططھ م وممارس اتھم وشخص ياتھم .والكت اب
اآلخر تأليف بريني ار لي ا – وھ و كات بٌ نرويج ي – بعن وان  :مھن دس الجھ اد الع المي أو
الش امل .ويقص د ب ذلك اس تراتيجي القاع دة المع روف باس م أب و مص عب الس وري ،ال ذي
أُس ر بباكس تان ع ام 2005م ،و ُس لﱢم للوالي ات المتح دة ،وال يُ درى مكانُ ه اآلن .وك ال
س تدربوا أي ديولوجيا ً وعل ى العم ل الس ري والمس لﱠح بأفغانس تان
الكتابين يتحدثان عن أنُا ٍ
في النصف األول من التسعينات وقبل أن تصل القاعدة إليھا عام 1996م .وما كان أكث ر
ھ ؤالء م ن خريج ي الم دارس الديني ة ،ب ل ال ذي حص ل ّ
أن أس لوب الحي اة والمغ امرة
ص ْنعھم ھ م كم ا تص وروا األم ر .ول و ّ
أن
اجت ذبھم ،وأرادوا أن يلقّن وا الع الَم درْ س ا ً م ن ُ
األميركيين والحكومات العربية واإلسالمية ،ھ ؤالء جميع ا ً ل و تنبھ وا بع د نھاي ة الح رب
األفغانية ،ألمك ن أن ي درّبوا ھ ؤالء الش باب عل ى نش اطات ومھ ارات أكث ر ج دوى .لك ّن
ٌ
ُ
الوقت قد تأ ّخر وصارت الس لّطات
محاوالت بعد ذلك كان
ذلك لم يحصل .وعندما جرت
قيد العمل والتجنيد وبجاذبي ٍة شديدة .ورج ع اب ن الدن إل ى أفغانس تان ع ام 1996م وجم ع
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الشباب من المعسكرات من حوله ،وأفھمھ م باعتب اره القائ د ّ
أن الجھ اد ح ربُ أبدي ةٌ عل ى
الغرب .وعندما حدثت الھجمات من جان ب القاع دة عل ى س فارات أميركي ة بإفريقي ا ع ام
1998م ،وقُتل فيھا مسلمون أكثر من األميركيين .ك ان اب ن الدن يش رعن قت ل المس لمين
اآلخ رين ،وقت ل الم دنيين ،رغ م وض وح الق رآن ف ي تح ريم ذل ك تحريم ا ً بات ا ً وبخاص ٍة
النساء واألطفال .وال يب دو ّ
أن أح داً يومھ ا أدرك ك م ح رﱠف اب ن الدن اإلس الم .وم ا ك ان
لذلك من ناحية أخرى عالقة بالحصول على نفو ٍذ أو سلطةّ .
لكن الجھاد صار أيديولوجيا
ھجومية أو أنه حربٌ شاملةٌ ال تأبُه لش يء ،وال تق ف عن د ح د ،وتري د الش ھادة وال ش ي َء
أن القرآن يحرّم االنتحار أيضا ً .فحتى بدء اب ن الدن بقل ب اآلي ات رأس ا ً
غير! وھذا رغم ّ
عل ى عق ب ،م ا ك ان االنتح ار أو القت ال حت ى الم وت ممكن ا ً إس الميا ً! الّ باعتب اره الح ﱠل
ص رة م ن الع د ّو ،وفاق دة لألم ل ،ول يس االنتح ار الھج ومي
األخي ر لف ر ٍد أو جماع ة ُمحا َ
إن ھ ذه التط ورات عن ْ
حاصر .ول ذا ف ّ
ت ف ي الحقيق ة
حصار وال عد ٍو ُم
المخطﱠط له بدون
ِ
ٍ
قوالً باإلرھاب أو شرعنةً له باسم اإلسالم.
قبل  11سبتمبر شنت القاع دة ھجم ات انتحاري ة .لكنھ ا عمل ت أيض ا ً باألس اليب الحربي ة
التقليدية ،وأسلوب حرب العصابات في دعم طالبان ،أو دع م مجاھ دي كش مير أو أُم راء
الحرب الصوماليين .لكنھا بعد  11سبتمبر ،وإن تكن ما ت زال تش ن ھجم ات ف ي الع راق
أو أفغانس تان؛ ف ّ
إن َمثَلَھ ا األعل ى ونموذ َجھ ا ص ار الھجم ات االنتحاري ة وال ش ي َء غي ر.
وبحسب ھذا المنط ق الغري ب ل يس المقص ود ھزيم ة األع داء ،وال الوص ول للس لطة ب ل
الموت استش ھاداً وال ذھاب إل ى الجن ة .وھك ذا يق ول «المجاھ دون» ف ي التس جيالت الت ي
تُحفظ لما بعد استشھادھم :أنتم األميركيون تحبون الحي اة ،ونح ن نح ب الم وت ف ي س بيل
وام بع د الع ام 2001م باعتب اره أي ديولوجيا للمج انين ومحب ي
ﷲ! ول ذا ب دا اإلس الم ألع ٍ
ب َم َرض ية .وتص اعدت موج ات كراھي ة اإلس الم ف ي أنح اء الع الم؛ ف ي
االنتح ار ألس با ٍ
الوق ت ال ذي ك ان في ه الش بان ذوو األمزج ة الخاص ة أو ال ُمغ ا ِمرة يتحش دون م ن ح ول
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القاعدة وقائدھا وينتظرون دورھم في االنتحار االستشھادي .وبذلك فقد صار ذاك بمثاب ة
نفسه.
ت ِ
الحلقة المفزعة والمرعبة في الوق ِ
وإلى ھ ذا التغيي ر ف ي معن ى الجھ اد وتطبيقات ه يش ير مايك ل ب ونّر ف ي كتاب ه :الجھ اد ف ي
التاريخ اإلسالمي .ي ذھب  Bonnerإل ى ّ
أن اإلس الم األو َل إنم ا نج ح ف ي تك وين جماع ٍة
قوي ٍة ومتض امن ٍة الھتمام ه بالمس ألة االجتماعي ة ،والعناي ة بش أن الفق راء .وق د ك ان ذل ك
تغيي راً سياس يا ً )تك ﱡو ُن الجماع ة( واجتماعي ا ً )االھتم ام ب الفقراء والمس اكين والعبي د(.
وبخ الف اإلس الم الق ديم ف ّ
إن ال دول الوطني ة الحديث ة م ا اعتب رت مكافح ة الفق ر م ن
أَولوياتھا؛ وفي ذلك تجاھُ ٌل للمعنى األول لإلسالمّ .
لكن المجتمعات اإلسالمية نفسھا تھ تم
ص َدقات ووج وه اإلنف اق م ن أج ل
للفقر والحاجة من خ الل الزك اة الت ي ت ؤ ﱠدى س نويا ً وال َ
الخير وتضا ُمن الجماعة .وفي حين صار الجھاد في األزمنة الكالس يكية أي ديولوجيا ف تح
وإمبراطورية؛ فإنه في الق رنين الث امن عش ر والتاس ع عش ر تح ول إل ى ممارس ة دفاعي ة
ض د المس تعمرين ال روس والبريط انيين والفرنس يين وبحس ب  Bonnerم ا ع رف
المس لمون خ الل الق رنين الماض يين ،ف ي ك ل كف احھم ض د االس تعمار ،أو حت ى إنش ائھم
روف أص عب م ن
للدول بإفريقي ا ممارس ات االنتح ار باس م الجھ اد ،رغ م أنھ م م روا بظ
ٍ
الظ روف الحالي ة .وط وال الس نوات العش رين للجھ اد األفغ اني م ا كان ت ھن اك ھجم ات
انتحاري ة .وإنم ا ح دث ذل ك بع د الع ام 2001م وم ن جان ب اب ن الدن والقاع دة .ونع رف
ألول مر ٍة ھجوما ً انتحاريا ً لطالبان عام 2004م ،ثم تزاي دت االنتحاري ُ
ات بع د ذل ك حت ى
ج اوزت المائ ة ف ي الع ام 2007م .والواق ع أ ّن القاع دة ھ ي الت ي أنتج ت االنتحاري ات،
وصارت نموذجا ً لآلخرين بما في ذلك طالب ان الت ي تس تطيع اآلن التع ويض عل ى أھ الي
ص ُل عليھ ا م ن تج ارة المخ درات المتص اعدة!
ال ذاھبين انتح اراً ب األموال الت ي تح ُ
والتراجيدي فيم ا يحص ل من ذ ث الث س نوات ّ
أن أھ داف االنتح اريين يمك ن أن تك ون م ن
النس اء واألطف ال .فف ي  6ن وفمبر ع ام 2007م ،ھ اجم انتح ار ﱞ
ي ف ي بغ الن بش مال
أفغانستان مدرسةً فقتل  59طفالً ،وج رح مئ ات ،كم ا قت ل عش رات الم دنيين .ومن ذ ذل ك
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الحين تُھا َج ُم المدارسُ دائما ً مما اضطر السلطات إل ى إقف ال ثلثھ ا حت ى الي وم ،بع د مقت ل
 150مدرّسا ً وتلميذاً.
وف ي كت اب روب رت ك روز وأم ين ط رزي بعن وان :طالب ان وأزم ة أفغانس تان ،ي روي
الكاتب ان قص ة تج دد نش اط طالب ان وحص ولھا عل ى متط وعين ج دد م ن طري ق تج ارة
األفيون بد ًءا بالعام 2005-2004م .ثم في العام 2006م ج اء م درّبون م ن الع راق لبن اء
الش بان وتحريض ھم عل ى االنتح ار ،ف ازدادت الھجم ات االنتحاري ة ح دوثا ً وم ا ت زال.
ويذھب عبدالقادر ش وقي مقالت ه بكت اب ط رزي وك روز إل ى ّ
أن األمي ركيين أخط أوا ف ي
أفغانستان بالبدء ببناء الدولة ،بدالً من تفكي ك البُن ى القبلي ة الس لطوية ل دى البش تون ،فھ ل
على طالبان العودة للحياة بعد الھزيمة.
وفي كتاب أنطونيو  Guistoggiبعنوان :الكالشنيكوف والقرآن والكومبيوتر المحم ول،
ھن اك وص ٌ
ف تفص يل ﱞي لنجاح ات القاع دة ف ي إنھ اض طالب ان بأفغانس تان ،وطالب ان
بباكس تان ،م ن طري ق الھجم ات االنتحاري ة والت دريب عليھ ا .وق د كان ت أكب ر نجاح ات
طالب ان باكس تان قت ل بينظي ر بوت و ف ي  27ديس مبر ع ام 2007م قب ل االنتخاب ات .وق د
ح دثت ھجم ٌ
ات ض د ق وات األم ن قب ل ذل ك وبع ده .وبلغ ت الض حايا المئ ات ف ي الع ام
2007م ،والش ھور األربع ة األول ى م ن الع ام 2008م .وي أتي االنتح اريون ع ادةً م ن
األيتام ،أو من ذوي األمراض العصبية ،أو من المنفي ين وال ذين ھ رب أھلھ م م ن العن ف
م ن أفغانس تان إل ى من اطق البش تون ف ي باكس تان .ويؤخ ذ الص غار م ن «الم دارس»
ويُدرﱠبون من محط ٍة ألُخرى قبل التنفيذ .والتنظيمان بأفغانستان وباكستان مستقلﱞ أح دھما
عن اآلخر ،ﱠ
لكن التنسيق بينھما يجري بواسطة القاعدة ،وبع ض القي اديين ال ذين يتنقلّ ون.
وبحسب معلومات االستخبارات الغربية ّ
فإن أكثر النشاط اإلعدادي يج ري عل ى الجان ب
الباكستاني من الحدود .وفي العادة ّ
فإن االنتح اريين م ن طالب ان باكس تان ھ م باكس تانيون
ت مختلفة أكثرھا غير أفغاني ة ،وك ان آخ رھم
صغار .أ ّما في أفغانستان فيأتون من جنسيا ٍ
شاب ألماني من أصول تركية ھاجم بس يارته ف ي خوس ت مخف راً أميركي ا ً فقت ل جن ديين،
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وجرح كثيرين أميركيين وأفغ ان .وأكب ر مش كالت االنتح اريين :ع دم وج ود المتفج رات
الجي دة أو القوي ة وقل ة األھ داف الت ي يمك ن بلوغھ ا وتفجريھ ا :وم ا يحص ل بأفغانس تان
وباكستان حصل من قبل ويحصل اآلن بالعراق .فمعدل االنتحاري ات ھن اك ك ان  10ف ي
الشھر عام 2007م ،وقد بلغ  18ف ي الع ام 2008م ش ھرياً ،وذك ر ع دد النس اء في ه .وق د
أن ال ذين يق اتلون بأس لوب ح رب العص ابات يرت دون حزام ا ً ناس فا ً
صار معتاداً إل ى ح ّد ّ
ّ
وألن مث ال ونم وذج
أيضا ً .وليس فقط لكي يستطيعوا قتل األعداء حتى وھم يموتون؛ ب ل
«الشھادة» من طريق االنتحار ما عاد يمكن تخطّيه!
أن القاع ديين وخص ومھم يعرف ون عل ى ح ٍد س واء ّ
والواق ع ّ
أن االنتح اريين ال يمك ن أن
تُك َس بُ بھ م الح رب ،وال أن يخ رج األميركي ون م ن أفغانس تان والع راق .ول ذلك ف ّ
إن
قصدھم نشر الرعب والفوض ى ب ين الن اس المحلي ين بحي ث ال تق وم الدول ة الجدي دة ،وال
ْب الناس ،ما دام القاعديون قادرين على إيجاد شبان
يستطيع السياسيون والقادة الجدد كس َ
وفتيات مستعدين للموت .لكن من جھ ٍة أُخرى ،ورغ م ع دم ش عبية القاع ديين ل دى الن اس
العاديين؛ فإن علماء الدين والسياس يين م ا ب ذلوا جھ وداً كبي رةً ض ّد القاع دة ،رغ م ق ولھم
الم معت دل»،
جميع ا ً بتح ريم االنتح ار ،وقت ل الم دنيين :وق د أراد األميركي ون إنت اج «إس ٍ
لك ّن التعبي ر غ امض ،واألميركي ون مكروھ ون ف ي تل ك البل دان ،وبخاص ٍة ف ي الن واحي
التي يحتلﱡونھا :ويقيمون قواع د فيھ ا .وربم ا ك ان تعبي ر «الليب راليين المس لمين» أفض ل،
ّ
نفس ه ال يس تطيعون ال دفا َع
ت ِ
لكن ھؤالء إنما يناضلون ضد التطرف والعنف ،وف ي الوق ِ
عن احتالل بل ٍد مسلم .ولذا وبحسب أحمد رشيد البد من جھو ٍد م ن جان ب الحكوم ات م ن
أجل االستقالل والحرية ودعم المجتمع المدني ،بحيث تستطيع الجماعات الليبرالية التقدم
بأفكارھ ا واقتراحاتھ ا .وال ذي فعل ه األميركي ون ال ينف ع عل ى اإلط الق ،أي ن ْش ر
ار يحتلﱡونھ ا! وتقس يم الن اس إل ى معت دلين ومتط رفين .أم ل األم وا ُل
الديمقراطية ف ي أقط ٍ
المدفوعة فما ذھبت للتنمية والتط وير وتلبي ة احتياج ات الن اس .فم ن ال ـ 10بلي ون دوالر
لباكستان منذ العام 2001م ذھب األكثر للجيش .وفي أفغانستان تنفق الواليات المتحدة 1
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بلي ون ف ي الش ھر ،وف ي الع راق  9,8بلي ون ش ھرياً ،وف ي األكث ر عل ى جيوش ھا ونج اح
حمالتھا ،وبناء قوات أمن محلية .وما ساعدت الواليات المتحدة كثي راً عل ى بن اء وتقوي ة
المؤسس ات الت ي حرص ت عل ى إقامتھ ا وبخاص ٍة المؤسس ات المدني ة .وف ي باكس تان
اختارت أن تقف لآلخر مع الجنرال برويز مشرﱠف ،والذي اض طر أخي راً لالس تقالة بع د
ت مظلمة.
ديكتاتوري ٍة استمرت تسع سنوا ٍ
وبالعودة إلى كتاب عمر الناصري ،فإنه يذكر ذھابه إلى أفغانستان ع ام 1995م لوقوع ه
تحت تأثير الجھ اديين الجزائ ريين .وھن اك ت درب عل ى الس الح ،لك ْن قي ل ل ه إن ه ال قت ل
للنساء واألطفال ،وال ھ دم للكن ائس...إلخ .ث م تغي ر ك لﱡ ذل ك م ن جان ب القاع دة .واتص ل
الناص ري بالمخ ابرات الفرنس ية والبريطاني ة فاأللماني ة .وھ و يش كو م ن أنھ م ل م ي أبھوا
كثيراً لھذا النشاط المحموم .وعندما وقعت واقعة العام 2001م أقبل مصدوما ً عل ى كتابَ ة
ھذا الكتاب.
ويتتب ع الكات ب النرويج ي بريني ار لي ا  B, Leaف ي «مھن دس الجھ اد الش امل» حي اة
مص طفى ب ن عب دالقادر س ت م ريم ن ّ
ص ار الش اب الس وري ،ال ذي ك ان ص حفيا ً ويعش ق
التاريخ ،لكنه في نظر الكاتب ربما ك ان األكث ر ذك ا ًء واطّالع ا ً ب ين َم ْن جن د ْتھُ ُم القاع دة.
أرض إلقام ة الدول ة اإلس المية عليھ ا .ول ذلك
ويرى السوري بحسب مذكراته أنه ال م ن
ٍ
فقد كان ضد ھجمات  11س بتمبر ألنھ ا عرﱠض ت طالب ان النتق ام األمي ركيين .وق د قُ بض
ت وفي ر ٍة ل يس ع ن الس احتين
علي ه ببلوشس تان .وربم ا ز ﱠود االس تخبارات بمعلوم ا ٍ
الباكستانية واألفغانية وحسْب؛ بل وعن الساحة األوروبية التي عمل فيھا لسنوات.
ويتحدث دانيي ل بايم ان  Bymanف ي كتاب ه« :ح رب الجبھ ات الخم س» ع ن السياس ات
األميركية تُجاه القاعدة قبل 2001م وبعدھا ،ويرى فيھا أخط اء وك وارث .وھ و يؤك د ّ
أن
القاع دة تري د م ن جدي د الحص ول عل ى أرض إلنش اء الخالف ة العالمي ة ،وربم ا ف ي
أن ح رب الع راق كان ت كارث ة ألنھ ا ق ّو ْ
أفغانس تان .ول ذلك فھ و ي رى ّ
ت اإلرھ ابيين،
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ووزعت الجھود األميركية ضد اإلرھاب ،فجعلتھا أق ّل فعالية .ويالحظ بايم ان Byman
ّ
أن دعاية القاعدة في العالم اإلسالمي كانت أكثر نجاحا ً من دعاية األميركيين.
أم ا الكت اب األخي ر ال ذي يس تح ﱡ
ق ال ذكر فھ و كت اب فيلي ب غ وردون .بعن وان« :ك ْس ب
الحرب العادلة  .»..وھ و ي رى من ذ الب دء ّ
أن طريق ة أميرك ا ف ي الح رب غي ر ص حيحة،
فھي تعتم د عل ى الق وة العس كرية ،بينم ا األخي ر الدبلوماس ية وعم ل االس تخبارات .وم ن
ضمن الدبلوماسية ضرورة التص دي لح ل مش كالت الش رق األوس ط .وم ن ض من عم ل
االستخبارات التنسيق أكثر م ع الش رق أوس طيين وم ع الحكوم ات ف ي ش رق آس يا .وك ل
ھ ذه األم ور ،والت ي ب دأت إدارة ب وش بعض ھا القلي ل ،س وف تق ع بمجملھ ا عل ى ع اتق
اإلدارة الجديدة ،للرئيس األميركي اآلتي بعد الرئيس بوش.
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*

ﻣدﺧﻝ ﺗوﺿﻳﺣﻲ

ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗداوﻝ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ،اﺳﺗوﻗﻔﻧﻲ

اﻟﻣﻌرب ﺗﺣت
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔردﺗﻳن اﻷﺟﻧﺑﻳﺗﻳن  Légal et Légitimeﻓﻲ «ﻗﺎﻣوس ﻻﻻﻧد اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ»
ّ
ﻋﻧوان «ﻣوﺳوﻋﺔ ﻻﻻﻧد اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ»  .ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔردة )(Légitime Legitimitéﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
اﻟﻌﺎم أن «ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓﻌﻝ وﻛﻝ ﻣوﻗف وﻛﻝ ﺷﻌور  ،وﻛﻝ ﻛﻼم ُﻳﻌﺗﺑر ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ اﻟﻘوﻳم )ﻛﺄن ﻳﻘﺎﻝ دﻓﺎع ﻣﺷروع  ،ﻋﻣﻝ ﻣﺷروع( وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻲ
).»(Légal
وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷرﻋﻲ أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ  Légalوﺷرﻋﻳﺔ  ، Légalitéﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم  ،اﻟﺗﻘﻳد
ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟوﺿﻌﻳﺔ  ،وﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻛوم ﺑﻘﺎﻧون أو ﺑﻘواﻧﻳن «ﻣوﺳوﻋﺔ ﻻﻻﻧد اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ»  ،اﻟﻣﺟﻠد
اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ص .724-723

وﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻻروس  :اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ  Légitimitéﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو وﺿﻌﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﺣق
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  droitوﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ  Justiceأو ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺻﺎف . équité
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻳﺛﻳر اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ذي اﻟﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺗﺧﺗﻠف ﻗﻠﻳﻼً ﻋن اﻟﺷرﻋﻳﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ،ﻓﻬﻲ أي اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون أوﺳﻊ  :ﻓﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌدﻝ واﻟﻌداﻟﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﻘﺎﻧون .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻣﻛـن ﻟﻠﻘﺎﻧـون
)اﻟﺣق( ) (droitأن ﻳﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﺗداﻋﻳﺎت ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻏﻳر ﻋﺎدﻟﺔ ). (effets injustes

وﺗﺟدر اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻫﻧﺎ  ،أن اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺎﻣوﺳﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ  ،ﻻ ﺗﺑﺗﻌد ﻛﺛﻳ اًر ﻋن
اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟدوﻝ واﻟﺳﻠطﻧﺎت واﻹﻣﺎرات واﻟوﻻﻳﺎت

ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺣﻣﻝ ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ  ،ظﻝ ﻳﺣﻣﻝ ﺣﻣوﻟﺔ ﻣرﺟﻌﻳﺔ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ  ،اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ،واﻷدوات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻷﺧرى )اﻟﻌﻘﻝ،
اﻟﻘﻳﺎس  ،اﻹﺟﻣﺎع( ،ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم ﻣﻧﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﱠ
أن ﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺷرﻳﻌﺔ – اﻟدﻋوة ﻛﺎﻧت ﺗﻐطﻲ

اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻣﻌﺎً  ،أي ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﻧوﻧﻲ – ﺷرﻋﻲ ﻗﺎﺋم  ،وﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﻝ أو
* مؤرخ وأكاديمي من لبنان .
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وﻣﺳوغ  ،ﺳواء ﺑﺎﻟﻌودة اﻟﻰ اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻟﺗﺑرﻳر «اﻟﺣق»  ،أو ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة
وﺿﻊ «ﻣﺷروع» ﻣﺑرر
ﱠ
ﻟﻧﻳﻠﻪ .وﻏﺎﻟﺑﺎً  ،ﺑﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ واﻷزﻣﻧﺔ  ،اﺧﺗﻠط اﻷﻣران اﺧﺗﻼطﺎً ﺑﻳﻧﺎً  ,وﻛﻣﺎ ﻧرى ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻣﺎوردي أو ﻧﺻوص اﺑن ﺧﻠدون  ,ﻓﺈﻣﺎرة اﻹﺳﺗﻳﻼء أو ﺳﻠطﻧﺔ اﻟﺗﻐﻠب  ،ﻫﻲ ﻗﺑﻝ

ﻫذا « ،ﻋﻣﻝ ﻣﺷروع» ﻓﻲ ﺧطﺎب أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻟﻛن اﻹﺳﺗﻳﻼء ﻻ ﻳﻠﺑث ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺿرورة – ﺿرورة ﻗﻳﺎم
اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺷﻳﺔ اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﻔوﺿﻰ – أن ﻳﺻﺑﺢ «ﺷرﻋﻳﺎً»  ،وﻟﻛن داﺋﻣﺎً ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ «اﻷﺣﻛﺎم» –

أي اﻟﻘواﻧﻳن – وﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎً ﺣﻘﻼً ﺛﻧﺎﺋﻳﺎً ﻣﺗﺟﺎذﺑﺎً )ﺟدﻟﻳﺔ إذا ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﺑﻳن اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ )اﻟوﺿﻌﻳﺔ( وﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟدﻳﻧﻳﺔ(.

ﻛﺎن ﻫذا ﺻﻔﺣﺔً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ طوﻳﻝ .ﻓﻠﻣﺎ ظﻬرت اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﺣدﻳث واﻟﻣﻌﺎﺻر  ،ﺑرزت ﻣن ﺟدﻳد إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﺗوﺣد  ،وﻣدى ﺷرﻋﻳﺔ أو ﻣﺷروﻋﻳﺔ
اﻟﺟدﻳدة  ،ﻋﺑر ﺻﻳﺎﻏﺎت وﻣﻔردات اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟوﺣدة  ،اﻹﻧﻘﺳﺎم و ّ
ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺣواﻝ.

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات ﻫذا اﻟﺟدﻝ اﻟذي ﻟم ﻳﻧﻘطﻊ ﻋن ﺻورة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﻣن ﺻﻳﻐﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ-اﻟﻌﺻﺑﺎﻧﻳﺔ  ،إﻟﻰ ﺻﻳﻐﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﻳﺔ أو اﻟﻣواطﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﺣدﻳث.

ﺟدﻟﻳﺔ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ واﻟدﻋوة ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ

اﻟدارس ﻟﻣﺳﺎر اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ  -اﻹﺳﻼﻣﻲ وآﻟﻳﺔ ﻋﻣﻝ
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ وأﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻳرى أن ﺛﻣﺔ ﺟدﻟﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻳن
اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ-ﻛﻣﻌطﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﻳﺎﺳﻲ وﻛﺄداة ﻣن أدوات اﻟﺻراع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،وﺑﻳن
اﻟدﻋوة/اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔرق واﻟﻣذاﻫب  ،أي ﻛﻧﺗﺎج اﺟﺗﻬﺎد ﻣﻔﻛرﻳن وﻓﻘﻬﺎء
وﻋﻠﻣﺎء ﻛﻼم أطﻠﻘوا ﻣدارس وﻣذاﻫب وﻓرﻗﺎً ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻧص إﺳﻼﻣﻲ ﻣرﺟﻌﻲ ﻣﺑرر ﻟﻣﺎ ﻫو ﺷرﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻣﺛﺑت ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.

واﻟواﻗﻊ أن ﻧظرﻳﺔ اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  ،وﻫﻲ ﻧظرﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺻدرت ﻋن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ/اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺗﺟﺎذﺑﻬﺎ ﻫذان اﻟﻌﻧﺻران اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻳﻬﻣﺎ:
اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟدﻋوة ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻓﺎﺑن ﺧﻠدون ﻋﻧدﻣﺎ ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ أي اﻟﻘوة ﻓﻲ
ﻳﺷدد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ «اﻟدﻋوة» ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺣق أي اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻳﻘوﻝ
ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ ّ ،
«..إن اﻟﻌرب ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻬم اﻟﻣﻠك إﻻ ﺑﺻﺑﻐﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻣن ﻧﺑوة أو وﻻﻳﺔ أو أﺛر ﻋظﻳم ﻣن اﻟدﻳن».1
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واﻟواﻗﻊ أن ﻫذا اﻟﺗﺟﺎذب )أو اﻟﺟدﻟﻳﺔ( ﻫو اﻟذي ﻳﻔﺳر إﺧﺗﻼف اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﺑن ﺧﻠدون اﻟﻳوم ،ﺑﻳن اﻟﻔﻘﻳﻪ
اﻟﻣﻠك اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ» -ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗوﻝ رﺷﻳد رﺿﺎ – واﻟذي
اﻟذي ﻳﻌﺗﺑرﻩ «ﻗد ُﺧدع ﺑﻣظﻬر ُ
اﻟﻣﻠك( ﻏﻳر اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻔﻘﻬﺎء 2وﺑﻳن اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣدﻳث اﻟذي ﻳﺣﺎوﻝ
ﻫو )أي ُ

أن ﻳﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣﺔ «ﻋﻧد ﺑن ﺧﻠدون وﺑﻳن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻛـ «ﻧﺎﺳﻳون»  Nationوﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻫذا
اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺧﻳر ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗﺑﻠور ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻷوروﺑﻲ.3
ﻣردﻩ  ،ﻓﻲ رأﻳﻲ أن اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ ٕوان ﺣﻣﻠت
ﻫذا اﻹﺧﺗﻼف ﻳﺗرﺟم ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر ،إﺷﻛﺎﻻً ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً ّ ،
«دﻋوة» أو «أﺛ اًر دﻳﻧﻳﻧﺎً» ﺗﺗﻘوى ﺑﻪ – ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﻳر اﺑن ﺧﻠدون -ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ  ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﺻﺎب

ﺗطوع اﻹﺳﻼم وﻓق ﺻورة اﺟﺗﻬﺎد ﻣﻌﻳن أو اﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﺗﻘرﻧﻬﺎ
اﻟدوﻟﺔ ،وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻐﻠﺑﻬﺎ أن ّ
ﺑﺎﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺻﻳﻐﺔ «دوﻟﺔ/أﻣﺔ» ) .(Etat\Nationﻓﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﻘﻳت ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌودة اﻟداﺋﻣﺔ
إﻟﻰ اﻹﺳﻼم  ،ﻹﺑراز إﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎت وأﻓﻛﺎر وآراء ﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ،ﻟﺗﺑرﻳر ﻟﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳم
اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ  ،أي أﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺷروﻋﺔ ٕوان ﺗﻧﺎﻗﺿت أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻣﻊ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ  ،أي ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻧﺎﺟزة  ،أو ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣذﻫﺑﻲ ﻷﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ.4

اﻟدوﻟﺔ/اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻳن ادﻋﺎء اﻟﺷرﻋﻳﺔ ودﻋوة اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ

وﻫﻛذا ﺑﻘﻳت ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن أﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ )اﻟﺣ ّﻛﺎم( وﺑﻳن أﻫﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )اﻟﻧﺎس-اﻟرﻋﺎﻳﺎ-أي اﻷﻣﺔ(

ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻳﻐﺔ واﺳطﺔ ﺳﻠطوﻳﺔ ﻻ ﺻﻳﻐﺔ اﻧدﻣﺎج واﻧﺻﻬﺎر  ،ﺻﻳﻐﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ وﺗﻌﺑﱢر ﻋﻧﻬﺎ
أﺷﻛﺎﻝ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗﺗﺑﺎع واﻹﺣﺗواء ﻋﺑر أﻗﻧﻳﺔ وأﺟﻬزة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺻدر ﻋن
ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎذب واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ  ،ﺑﻳن ﻋﺻﺑﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )أﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ( ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﻳن ﻣﻌطﻳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎع
اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺗﻛوﻳﻧﺎت «اﻷﻣﺔ»  ،أي ﻓرﻗﻬﺎ وﻣذاﻫﺑﻬﺎ وﻗوﻣﻳﺎﺗﻬﺎ وﻋﺻﺑﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﻳدة.
ﻳﺳوغ
وﻟﻌﻝ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻟذاك اﻹﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻣﺛﺎر ﺣوﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣﺔ  ،ﻫو اﻟذي ّ
ٍ
إﺷﻛﺎﻝ ﻋﺎﺷﻪ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ
اﻟﺣدﻳث ﻋن اﻧﻔﺻﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،وﻋن
اﻟﻌرﺑﻲ وﻻ ﻳزاﻝ ﺑﻳن ﺷرﻋﻳﺔ أﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ زﻣن أﺟﻳﺎﻟﻬﺎ وأﻫﻠﻬﺎ وﺑﻳن ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺻﺎﺑﻬﺎ

ﺑﺷﻛﻝ داﺋم ودوري ﻣن ﻗﺑﻝ ﻋﺻﺑﻳﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ .ﻓـ «اﻷﻣﺔ» «ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﺟﺗﻣﺎع
ﺑﺷري إﺳﻼﻣﻲ»  ،ﻟم ﺗﻧدﻣﺞ اﻧدﻣﺎﺟﺎً ﻋﺿوﻳﺎً ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ .ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ  ،ﻣﻧذ ﻗﻳﺎم اﻷﺳرة اﻷﻣوﻳﺔ

وﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻷﺳرة اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ  ،ﻋﻠﻰ «ﻗوى ﻣﺗﻐﻠﺑﺔ» )ﻋﺻﺑﻳﺔ(  ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﻣن
ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻧوع واﻟﺗﻌدد  ،ﺑﻝ اﻹﻧﻘﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻋدﻳدة:
 اﻟﺗﻧوع إﻟﻰ ﺣد اﻹﻧﻘﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺛﻝ اﻟﺷرﻳﻌﺔ وﻓﻲ ﺣدود ﺗﻌدد اﻹﺟﺗﻬﺎدات واﻟﻣذاﻫب... -اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ أدﻳﺎن أﻫﻝ اﻟﻛﺗﺎب )ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ(.
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 اﻟﺗﻧوع إﻟﻰ ﺣد اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺻﺑﻳﺎت واﻟﻌﺷﺎﺋر واﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻءات اﻷﻣﺻﺎر واﻟﻣدن واﻟﺣواﺿر اﻟﻛﺑرى. اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻳﺎت واﻟﺷﻌوب. اﻟﺗﻧوع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى طواﺋف ِاﻟﺣرف )اﻷﺻﻧﺎف وطرق اﻟﺻوﻓﻳﺔ(.
وﻟﻌﻠّﻪ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳف ﻫذا اﻟواﻗﻊ أﻣﻛن اﻹﺳﺗﻧﺗﺎج  :أن أﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻳﺗﻣﺛﻠون -ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ-
ﺑﻌﺻﺑﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ ﻋﺻﺑﻳﺎت ﻣواﻟﻳﺔ وﺗدور ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ ﻋﺻﺑﻳﺎت ﻣﺳﺗﺗﺑﻌﺔ .وﻫؤﻻء ﻻ
ﻳﻧطﻠﻘون ﻓﻲ ﺗﺑرﻳر ﻗﻳﺎم دوﻟﺗﻬم ﻣن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻟﻘوﻣﻲ أو ﺗﻣﺛﻳﻠﻬم ﻟﻠﺷﻌب  ،ﺑﻝ ﻣن ادﻋﺎء ﺗطﺑﻳﻘﻬم
ﻟﻠﺷرﻳﻌﺔ وﺣﻣﺎﻳﺗﻬم ﻟﻠدﻋوة وﺣﻣﻠﻬم ﻟﻬﺎ .ﻓدوﻟﺗﻬم ﻟﻳﺳت دوﻟﺔ ﻗوﻣﻳﺔ  Nationalﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ

اﻟذي اﻛﺗﺳﺑﻪ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻟﻳﺳت إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي اﻛﺗﺳﺑﻪ ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﻳر
ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑدءاً ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة وﺳﺗﻔﺎﻟﻳﺎ 1648م ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،

أو ﺑدءاً ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة ﻟوزان 1923م ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ واﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ.

ٕواذا ﻛﺎن ﻟﻣﻔﺎﻫﻳم وﻣﺻطﻠﺣﺎت اﺑن ﺧﻠدون ﺑﻌض اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺧﻳص ﺗﺟرﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
وﺗوﺳﻌﻬﺎ وﺗﻔ ّﻛﻛﻬﺎ  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ  ،ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻘدم دﻻﻻت ﻧظرﻳﺔ وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺟﻬﺔ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ
ّ
ووﻗﺎﺋﻌﻳﺔ ﻏﻧﻳﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﻓﻬم ﻣﺳﺎرات اﻟوﺣدة أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ،اﻟﺗوﺣد أو اﻹﻧﻘﺳﺎم  ،وﻣن ﺛم ﻗﺑوﻝ ﻛﻝ ﻫذﻩ

اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﺎت واﻟﻣﺷﺎﻫد ﻛﺄﻣر واﻗﻊ وﻣﺷروع واﻟﺧﺿوع ﻟﻬﺎ «ﻛﺷرﻋﻳﺎت» ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ،ﺗﺣﻝ اﻟواﺣدة ﻣﺣﻝ
اﻷﺧرى.
ﻓﺎﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻧﻘﺳﺎم اﻟدوﻟﺔ  ،ﻻ ﻳﺳﺗﺧدم ﻧﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻳم ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﺎﻣت
ﻣﺣددة ﻳﺳﻣﻳﻬﺎ «اﻟﻘﺎﺻـﻳﺔ» أو «اﻟطرف».5
ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة  ،ﻓﻲ اﻷﺳﺎس  ،اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻗﺎﻋدة إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ّ
واﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ )اﻟﺣﺎدﺛﺔ(  ،إﻣﺎ أن ﺗﺑﻘﻰ وﻻﻳﺔ طرف ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ «اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ» وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﺳب
«ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ» أو ﺗﺻﺑﺢ – ﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺻﺑﻳﺗﻬﺎ اﻷﻗوى ودﻋوﺗﻬﺎ اﻟدﻳﻧﻳﺔ«-دوﻟﺔ دﻋﺎة» ﺗﺧرج ﻋﻠﻰ

اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺎﺳم أﺣﻘﻳﺔ ﻣﺷروﻋﻬﺎ )أي ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ( ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ أو ﺗﻧﺎﺟزﻫﺎ ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ.

ﻘر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ووﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم  ،ﺗﻛﺗﺳب «وﻻﻳﺔ اﻟطرف» ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ اﻟذي ُﻳ ﱡ
)اﻟﻌﺎﻣﺔ( دون ﺣروب أو ﺧروج  ،وﺗﻛﺗﺳب دوﻟﺔ «اﻟدﻋﺎة واﻟﺧوارج» ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺟﺎوز ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻋدم
اﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻣﻧﺣﻰ اﻟظﻔر ﺑﻬﺎ .وﻳﺷﻳر اﺑن ﺧﻠدون إﻟﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﺑﻘوﻟﻪ« :إن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ

اﻟﻣﺗﺟددة ﻧوﻋﺎن :ﻧوع ﻣن وﻻﻳﺔ اﻷطراف إذا ﺗﻘﻠص ظﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧﻬم اﻧﺣﺳر ﺗﻳﺎرﻫﺎ .وﻫؤﻻء ﻻ ﻳﻘﻊ
ﻣﻧﻬم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﺛر ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎﻩ ،ﻷن ﻗﺻﺎراﻫم اﻟﻘﻧوع ﺑﻣﺎ ﻓﻲ أﻳدﻳﻬم وﻫو ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗوﺗﻬم.

واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧوع اﻟدﻋﺎة واﻟﺧوارج ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ  ،وﻫؤﻻء ﻻ ﺑد ﻟﻬم ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ  ،ﻷن ﻗوﺗﻬم واﻓﻳﺔ ﺑﻬﺎ
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 ،ﻓﺈن ذﻟك إﻧﻣﺎ ﻳﻛون ﻓﻲ ﻧﺻﺎب ﻳﻛون ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﺻﺑﻳﺔ واﻹﻋﺗزاز ﻣﺎ ﻫو ﻛﻔﺎء ذﻟك وواف ﺑﻪ  ،ﻓﻳﻘﻊ
ﺗﺗﻛرر وﺗﺗﺻﻝ إﻟﻰ أن ﻳﻘﻊ ﻟﻬم اﻹﺳﺗﻳﻼء واﻟظﻔر».6
ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﺣروب ﺳﺟﺎﻝ ّ
وﻟﻌﻝ ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﺑن ﺧﻠدون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻷﻧواع اﻟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ّ

 ،ﻳﺻﻠﺢ ﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻟﻔﻬم آﻟﻳﺔ اﻟﺻراع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻵﻳﻝ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟوﺣدة أو

اﻟﺗﺟزﺋﺔ :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺣد ﻓﻲ دوﻟﺔ ذات «ﻋﺻﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ»ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ  ،أو ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻘﺳﺎم ﻓﻲ دوﻝ ذات
ﻋﺻﺑﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﺛﻧﻳﺔ أو ﻗﺑﻠﻳﺔ أو ﻣذﻫﺑﻳﺔ ﺗﻘوم ﻟﺗﺗﻌﺎﻳش ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض ﻓﻲ «وﻻﻳﺎت أطراف» ﻓﻲ
ﻣراﺣﻝ ﻗﺻﻳرة  ،أو ﻟﺗﻠﻐﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎً ﻓﻲ ﺣروب اﺳﺗﺗﺑﺎﻋﻳﺔ طوﻳﻠﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺎت

ﻛﺑرى ﻓﻲ «دار اﻹﺳﻼم» ..ﻛﺎن ﻫذا ﺷﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺳﻠطﻧﺎت :ﻛﺎﻟﺑوﻳﻬﻳﻳن واﻟﺳﻼﺟﻘﺔ  ،وﻛﺎﻟﻣﻣﺎﻟﻳك
ِ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺻراع اﻷﻣوي-
واﻹﻳﻠﺧﺎﻧﻳﻳن  ،وﻛﺎﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن واﻟﻣﻣﺎﻟﻳك واﻟﺻﻔوﻳﻳن ..ﻧﺎﻫﻳك ﻋن اﻟﺑداﻳﺎت

اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ  ،ﺛم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ-اﻟﻔﺎطﻣﻲ ..ﺛم ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻷﺳرﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب واﻷﻧدﻟس  ،واﻟﺻراﻋﺎت
«اﻟﻔرﻗﻳﺔ» ذات ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز أو اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻷطراف  ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﺷﺄن اﻟﻘ ارﻣطﺔ

واﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ  .إﻧﻬﺎ ﻣﺣﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،
وﺑﻳن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳم ﻣﺷروﻋﻳﺔ أﺷﻣﻝ  ،أو ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ.

واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻫﻧﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻣؤرﺧﻳن ﺑﺎﻟﻐوا ﺑﺎﻟﺗﺷدﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺷرﻋﻳﺔ ﻗﻳﺎم

ﻫذﻩ اﻟدوﻝ  ،اي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ اﺑن ﺧﻠدون ﺑـ «اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ» ﻟﻠﻌﺻﺑﻳﺔ  ،أو ﻟـ«اﻷﺛر اﻟدﻳﻧﻲ» اﻟذي
ﺗﺣﻣﻠﻪ  ،أو ﺑﺎﻟﻐوا ﺑﺎﻟﺗﺷدﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب «اﻟﻘوﻣﻲ» أو اﻟﺷﻌوﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟدوﻝ  ..ﻓرأى ﺑﻌﺿﻬم
ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ-اﻟﺻﻔوي ﺻراﻋﺎً ﻣذﻫﺑﻳﺎً ﺷﻳﻌﻳﺎً-ﺳﻧﻳﺎً ﻣﺛﻼً  ،ﻛﻣﺎ رأى ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟدوﻝ

اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن إﻳ ارن ﻧزﻋﺔ ﺷﻌﺑوﻳﺔ أو ﻓﺎرﺳﻳﺔ ...إﻟﺦ.

ورأﻳﻲ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻫذا ﺻﺣﻳﺣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧطﺎب اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻷطراف اﻟﺻراع ،ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ
ﻳطﻣس ﻣﺳﺗوى ﺣﻘﻝ اﻟﺻراع وأﻫداﻓﻪ اﻟﺑﻌﻳدة .وﺣﻘﻝ اﻟﺻراع ﻳﻣﻛن ﻗراءﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺧﻠدوﻧﻲ ﻣن

ﺧﻼﻝ ﻣﻔﻬوم «ﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ»  .وﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ  ،ﻫو أوﻻً ﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ –اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻹﻣﻛﺎن ﻧﺷوء
دوﻟﺔ .وﺛﺎﻧﻳﺎً ﻫو اﻣﺗداد ﻫذا اﻟﻧطﺎق وﻓﻘﺎً ﻟﻧﻣو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺑﺎﻳﺔ أﻫﻝ

اﻟدوﻟﺔ وﺳﺣب اﻟﺧراج ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور ﻗواﻓﻝ أو ﺗﻘﺎطﻊ ﻣواﺻﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﺣدى دواﺋر اﻟﺳوق

اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛﻠت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻣﺗوﺳطﻲ واﻵﺳﻳوي  ،وﺣﻳث ﺷﻛﻝ اﻧﺗﺷﺎر اﻹﺳﻼم ﻓﻳﻪ إطﺎ اًر ﻗﺎﺑﻼً

ﻟﻠﺗوﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺿﺎري واﻟدﻳﻧﻲ وﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣواﺻﻼت وﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟﺑﻌﻳدة اﻟﺳﺎﺋدة آﻧذاك ،وﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻺﻧﻘﺳﺎم واﻟﺗﺟزؤ.7
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ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻣن ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﺳوق ﻛﺎن أﻫﻠﻬﺎ وﺑﻔﻌﻝ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ
وﺳﺣب اﻟﺧراج اﻟﻣﺗزاﻳدة  ،ﻳطﻣﺣون إﻟﻰ اﺳﺗﻠﺣﺎق أطراف ﻫذا اﻟﻧطﺎق وﺗوﺳﻳﻌﻪ  ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن
ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور أو ﻣرﻛز ﺗﻘﺎطﻊ ﻣواﺻﻼت وطرق ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻛوس.

اﻹﻧﻘﺳﺎم واﻟﺗوﺣد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ

ﺗﻠك ﻫﻲ – ﻓﻲ رأﻳﻲ -اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ أو اﻟﻣﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ-اﻹﺳﻼﻣﻲٕ .واﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻳطﻣس
ﺑدورﻩ ﺟدﻟﻳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﻘﺳﺎم واﻟﺗوﺣد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟذي ﻳﻠﺑس ﻟﺑوس اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﺎب اﻟدوﻟﺔ

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ،وﻳﻠﺑس ﻟﺑوس اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﺎب اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣق اﻹﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ )ﻣﺛﺎﻝ

ﺷرﻋﻧﺔ إﻣﺎرة اﻹﺳﺗﻳﻼء( .إذ ﺗُرﻫن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻷﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺔ وﺣدﻫﺎ  ،أي ﻟﻠﺧطﺎب اﻟدﻋوي
ﻓﻳﺗﺄﺑد اﻟﺻراع اﻟﻣذﻫﺑﻲ أو اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺄﺑﻳداً ﻻ ﻳﺳﻣﺢ إﻻ
اﻟﻣﻌﻠن ﻟدى ﻛﻝ طرف ّ ،

ﺑﺗﺻور وﺣدةﻗﺳرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠّب واﻹﺳﺗﻳﻼء واﻹﻟﺣﺎق ﻟدﻋوة ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ أو ﻟﻣذﻫب ﺑﻌﻳﻧﻪ ،وﺣدة
ّ
ﺗﺳﺗﻌﻳد ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟراﻫن ﺻورة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﻘدرة

ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻳﻼء ) ،اﻟﻣﻛﻧﺔ( أﻣ اًر ﻣﺷروﻋﺎً  ،وﻓﻲ ﻟﺑوس اﻟدﻋوة )اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ( ﻟﺑﺎﺳﺎً ﺷرﻋﻳﺎً.

وﻟﻌﻝ دراﺳﺔ ﻣﺗﺄﻧﻳﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺗﻳن اﻟﻣﺗ ازﻣﻧﺗﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،
ّ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺻﻔوﻳﺔ  ،ﺗﻠﻘﻲ أﺿواء ﻣﻔﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻐﻔﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدون ﻛﺷﻔﻬﺎ
ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻓﻬم ﺟدﻟﻳﺔ اﻹﻧﻘﺳﺎم واﻟﺗوﺣﻳد ﻓﻲ اﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ.8
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻣوروث )اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ( ﺗﻛﻣن ﺣرﻛﺗﺎن:
 ﺣرﻛﺔ ﺗوﺣﻳدﻳﺔ ﺗﻣﺛّﻠت ﻓﻲ دﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻷوﻟﻳن ﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ  ،وﻗدرﺗﻬﺎﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻳﻌﺎب واﻹﺣﺗواء  ،واﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻟزﻣن إﺳﻼﻣﻲ طوﻳﻝ .

 وﺣرﻛﺔ ﺗﺟزﻳﺋﻳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﻘﻬﻘر ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺳﻛري ﺑدءاً ﻣن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣناﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر وﺗزاﻣن ذﻟك ﻣﻊ اﻧﻌطﺎﻓﺎت وأﺣداث إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣؤﺛّرة أﻫﻣﻬـﺎ :

 -إﻛﺗﺷﺎف رأس اﻟرﺟﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ طرﻳﻘﺎً ﻟﻠﻬﻧد ﻟﻺﻟﺗﻔﺎف ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺗوﺳط.

 إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟدﻳد  ،وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻊ اﻟوﻗت ﻣن ﺗﻛدﻳس ﻟﻠﺛروة ﻓﻲ اﻟﻣدناﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ  ،واﻧﻔﺗﺎح ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺣﻳطﺎت وازدﻫﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻣرات اﻟﺣﺿﺎرات
اﻟﻘدﻳﻣﺔ )اﻟﺣوض اﻟﻣﺗوﺳطﻲ(.
-

وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ )اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ(  ،ﺑروز دوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ

ﻓوﺣدت اﻹﻣﺎرات ﻓﻳﻬﺎ  ،وﺣﻣﻠت دﻋوة دﻳﻧﻳﺔ ﻧﺎﺟزت ﻋﺑرﻫﺎ
اﻟﺻﻔوﻳﺔ :دوﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ إﻳران ّ ،
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ(  ،وطﻣﻌت ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة )اﻷﻧﺎﺿوﻝ ،
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اﻟﻌراق ،اﻟﺧﻠﻳﺞ واﻟﺷﺎطﻰء اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﻣﺗوﺳط( وزاﺣﻣت دورﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي  ،وذﻟك ﻋﺑر ﻣﺣﺎوﻟﺔ
اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ طرق اﻟﻌﺑور واﻟﻣﻣرات اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﺑرﻳﺔ ﺑﻳن أوروﺑﺎ واﻟداﺧﻝ اﻵﺳﻳوي )أي ﻣﺎ ُﻋرف

آﻧذاك ﺑطرق اﻟﺣرﻳر(.

واﻷﻣر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ  ،أن اﻟﺣروب اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ-
اﻹﻳراﻧﻳﺔ  ،اﻧدرﺟت ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ اﺗﺳم ﺑﺗﺷﻛﻝ «ﻧﻬﺿﺔ أوروﺑﺎ» واﺳﺗﻌداداﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ
ﻟﻠﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻛﺑرى .وﻛﺎﻧت أﻫم ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﻔوق اﻟذي ﺳﺟﻠﺗﻪ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ واﻟﺳﻔن اﻟﺣرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
وأﺟﻬزﺗﻬﺎ .ﻓﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻛﺗﺷﺎف أرس اﻟرﺟﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟﺟدﻳد ،ﺑدأ اﻹﻗﺗﺻﺎد

ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘﺎﺗﻝ داﺧﻠﻲ ﺑﻳن
اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻳﻔﻘد دورﻩ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺗدرﻳﺟﻳﺎً  ،وﺑدأ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
ﻗوﺗﻳﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺗﻳن .وﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻫﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻘﺎﺗﻝ اﻟداﺧﻠﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺧروج
ﺗﻛدس
ﻣن أزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻋﺑر اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣرات واﻟﻣراﻓﻰء اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ اﻟﺗﻲ ّ

ﻓﻲ ﻣدﻧﻬﺎ ذﻫب وﻓﺿﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣﻳرﻛﻲ اﻟﺟدﻳد .وﻟﻣﺎ اﺳﺗُﻧزﻓت اﻟﻘوﺗﺎن  ،ﻛﺎن اﻗﺗﺻﺎدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﻣن اﻟﺿﻌف ﻻ ﻳﻧﺗظر ﻣﻌﻬﺎ «اﻧﺗﻌﺎﺷﺎً» إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﻣﺗﻳﺎزات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وﺗوﺳﻊ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻳﻪ .

وﻛﺎﻧت ﺣرﻓﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﻣود واﻟﺗراﺟﻊ أﻣﺎم زﺣف اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻟم ﻳﻌد ﻣﻌﻬﺎ

اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ  -إذا ﻣﺎ ِ
ﻗورن ﺑﻣﺳﺗوى ﻗوة اﻟﻌﻣﻝ واﻷﺳﻌﺎر ورﺳوم اﻟﺟﻣﺎرك واﻟﻘوة اﻟﺑﺷرﻳﺔ – ﻗﺎد اًر

ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ.

ﻛﻝ ﻫذا ﻛﺎن ﻳؤﺳس ﻟﺗﺷ ّﻛﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻼﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑﻳن اﻟﻐرب واﻟﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،أي ﺑﻳن اﻟﻣرﻛز

اﻟذي ّأدت إﻟﻳﻪ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ  ،وﺑﻳن اﻷطراف اﻟﺗﻲ ّأدت إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣروب اﻟداﺧﻠﻳﺔ
واﻹﺳﺗﺗﺑﺎع واﻹرﺗﻬﺎن ﻟﻺﻣﺗﻳﺎزات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ...
ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون ،
ﻟم ﺗﻌد «اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ»  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ  ،ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻛﻧﺷوء وﻧﺻﺎب وزواﻝ ووﻓﻘﺎً ﻵﻟﻳﺔ ﺻراع اﻟﻌﺻﺑﻳﺎت ﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري اﻟداﺧﻠﻲ وﻣن ﺧﻼﻝ

اﻹﺳﺗﻘواء ﺑﺎﻟدﻋوة اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،أي وﻓﻘﺎً ﻟﺟدﻟﻳﺔ اﻹﻧﻘﺳﺎم واﻟﺗوﺣد اﻟﻘدﻳﻣﺔ .ﺑﻝ أﺻﺑﺣت «دوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ»
ﺗﺧﺗزن اﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻟﻛن دون أن ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻣوروث اﻟﺗﺣ ّﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﻳرﻫﺎ

 .ﺑﻝ إن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻳﻪ واﻟﺿﺑط واﻟﺗوظﻳف
واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺄن اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺎت
أوروﺑﺎ ﺣﻳﺎﻟﻬﺎ.
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ﺑﻝ إن ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺳﻳﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻋﻧﺎﺻر
ﺗﻔﻛﻳك ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ،اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻧﻔﺳﻪ ..وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻓﻲ
ﻣﻔردات وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟدﻳدة ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ« :اﻷﻗﻠﻳﺎت» و«اﻹﺳﺗﻘﻼﻻت اﻟوطﻧﻳﺔ» و«اﻹﺛﻧﻳﺎت»

و«اﻹدارات اﻟﺣدﻳﺛﺔ» ...إﻟﺦ ،وﻓﻲ ظﻝ ﺗﻘﺎطﻊ واﺿﺢ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ.
ﺑﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺿﻳف أﻳﺿﺎً أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗوﺣﻳدي/اﻟﺗﻌددي )اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ

ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ(  ،ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب ﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﻫذا اﻹﺳﺗﻳﻌﺎب ﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻓﻲ زﻣن
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﻳن :ﻧظﺎم ِ
اﻟﺣرف  ،ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷراﺿﻲ :اﻹﻗطﺎع اﻟﻌﺳﻛري أو اﻟﺗﻳﻣﺎر،

ﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻝ  ،اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺳر وﻗﺑﺎﺋﻝ وﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻗروﻳﺔ .ﻫذا ﻣﺎ أﻋطﺎﻫﺎ

ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ وﻫﱠﻳﺄ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔرض ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ .إﻻ أن ﻫذا اﻹﺳﺗﻳﻌﺎب ﻟم ﻳﻌد ﻣﻣﻛﻧﺎً ﻣﻊ اﻟﺗﻔﻛﻳك اﻟذ أﺻﺎب
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﻔﻌﻝ اﻹﺧﺗراق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ  ،وﻧﻣو ﺣﺎﻻت

ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ واﻹﺛﻧﻲ واﻟﻣﻠﻠﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
ﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻝ ﻣﺻﻠﺣو اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﻣﻔﻛرو اﻟﻧﻬﺿﺔ وﻓﻘﻬﺎؤﻫﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣون أن ﻳﻌﺎﻟﺟوﻩ ﻋن طرﻳق
اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت وﻓﺗﺎوى اﻹﺟﺗﻬﺎد ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺣدﻳث ٕواﺻﺑﺎغ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ  ،وﻟﻛن ﻓﻲ وﻗت
ﻛﺎﻧت ﻋواﻣﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳك ﻗد ﺗراﻛﻣت وأﺿﺣت أوراﻗﺎً وﺣﻘوﻝ ﻋﻣﻝ ﺗﺗﻘﻧﻬﺎ وﺗﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ

وﻗ ارراﺗﻬﺎ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﻳوﻫﺎ وﺧﺑراؤﻫﺎ.

اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ )اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﻧﺣو ﻟﺑﻧﺎء دوﻝ وطﻧﻳﺔ(

ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟوﺟﻪ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺗظﻳﻣﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫو وﺟﻪ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ  ،اﻟوﺟﻪ
اﻟذي ﺑرز ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻣرﻛزﻳﺔً إﺳﺗﺑدادﻳﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  ،وﻣﻊ ﺣزب اﻹﺗﺣﺎد واﻟﺗرﻗﻲ
دﻛﺗوﺗﺎرﻳﺔً ﻋﺳﻛرﻳﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﻧﺻري ﺗرﻛﻲ .وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻛﺎﻧت اﻟﻘوى اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزﻋت ﻧﺣو
ﺑﻧﺎء ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺳواء ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻟﻠوﻻﻳﺎت واﻷﻗﺿﻳﺔ  ،أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﻬﺎ ﻋن

اﻹﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ  ،ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣرﺗﻛزات ﺷرﻋﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ .وﻛﺎﻧت اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻷوروﺑﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺗرﺻد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻟﺗوظف ﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ .واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﻳن اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺷﻳوع

ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت ،ﻛﺎن ﻗد ﺷﻛﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣدﺣت ﺑﺎﺷﺎ ﻣن ﻣوﻗﻌﻪ ﻛو ٍ
اﻝ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌراق وﺳورﻳﺔ؛ ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻘﻧﺎﺻﻝ ﻓﻲ ﻋواﺻم اﻟوﻻﻳﺎت ﻛﺎﻧت ﻗد

رﺻدﺗﻬﺎ ودرﺳت ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.
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وﻟﻌﻝ ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ  30أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو ﻋﺎم 1920م  ،ﻳﻌﻛس
ّ

وظﻳﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﻌﻘﻝ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ .ﻳﻘوﻝ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر:
أدى اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻣزﻣن ﺑﻳن
«وﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺟزءاً ﻣن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ّ ،
ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻔوﺿوﻳﺔ  ،و ُﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن أن ﻳﺷﻛﻠوا ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺻﻐﻳرة

أﻗواﻣﻳﺔ  ethniqueأو إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ  .وﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺟﻌﻝ ﻣن ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻣ اًر ﺻﻌﺑﺎً
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد .وﻟﻛن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  ،أن ﺗﻔﺗﻳﺗﺎً أﻛﺑر ﻳﻣﻛن أن ﻳﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﺗﺳﺎوى ﻓﻲ اﻹرﺑﺎك» .

وﻳﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ« :ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب إذن أن ﻧدﻓﻊ ﺑﺟدﻳﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ
 groupes éthniquesاﻟﻣﻬﻳﺄة ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ اﻹﺳﺗﻘﻼﻻت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ

Autonomies

.9»régionales

واﻟواﻗﻊ أن ﻫذا اﻟﻔﻬم اﻟﻐرﺑﻲ ﻟظﺎﻫرة ﻣﺎ ﻳدﻋوﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ «اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺑﻳن ﻣﻔﻬوم
اﻟدوﻟﺔ واﻷﻣﺔ» ﻳﺻدر ﻋن رﺻد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺄزﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻣرﻛزة
اﻟدوﻟﺔ أي ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻧﻘﻝ ﺻﻳﻐﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻋﺻﺑﺎﻧﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺔ إﻟﻰ ﺻﻳﻐﺔ دوﻟﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار
ﺻﻳﻐﺔ اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣﺔ ) .(Etat\Nationوﻛﺎن ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟوطن اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ( ﻣﻌﺑ اًر ﻟدى اﻟﻧﺧب اﻟﺗرﻛﻳﺔ ،

وﺑﻌض اﻟﻧﺧب اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ .أي ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗوﺣﻳد اﻹداري واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﻳن واﻟﻘوﻣﻳﺎت واﻟﻣذاﻫب واﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد .اﻷﻣر اﻟذي ّأدى

إﻟﻰ ﻗﻳﺎم ﻋدد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﺔ ﻋن اﻹﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ أطراف اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ،وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﻳﻔﻳﺔ اﻟﺟﺑﻠﻳﺔ ،وﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻣﺷرﻗﻳﺔ.
ٕواذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت ﻗد ﻓﺷﻠت  ،وﻷﺳﺑﺎب ﻛﺛﻳرة  ،ﻓﺈن اﻟﻔﺷﻝ ﻧﻔﺳﻪ وﺑﻣﻌزﻝ ﻋن دراﺳﺔ أﺳﺑﺎﺑﻪ ،
ﻳدﻋو اﻟﻌﻘﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻐرﺑﻲ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن «ﻋﻘﻠﻳﺔ ﻓوﺿوﻳﺔ» ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن  ،وﺑﺄن
اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻝ ﺣﺗﻣﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟذاك «اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن
ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻷﻣﺔ واﻟدوﻟﺔ» ،ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﻘوﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
وﻫﻛذا  ،وﻛﻣﺎ ﻳوﺻﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ،ﻛﺎن ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻗد أﺧﺿﻊ ﻟدراﺳﺎت ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ
واﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑرﻳر اﻟﺻﻳﻎ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ «اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ»
ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ.
واﻟواﻗﻊ أن ﻣﺎ ﻳراﻩ اﻟﻌﻘﻝ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ «ﺛواﺑت ﺷرﻗﻳﺔ» أو ﺧﺻﺎﺋص داﺋﻣﺔ ﻟﻺﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌرﺑﻲ –
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻻ ﻳﻌدو ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﻛﻳك اﻟﺗﻲ آﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ-اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻧﺣطﺎطﻪ وﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗراﻗﻪ اﻟﻐرﺑﻲ.
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ﻗدم
ﻓﻛﻣﺎ أن ﻣﻌطﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ واﻟﻣﻠّﻳﺔ اﻟذي ﺑرز ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ّ ،

ﻟﻼﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺗﺑرﻳ اًر ﻟﺣﻝ ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑـ «اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻔوﺿوﻳﺔ» ﻋﺑر ﺗﺄطﻳر ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻓﻲ
«دوﻝ»  ،ﻓﺈن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷﻋﻳﺎن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻣرت ﺑدورﻫﺎ ﻗواﻧﻳن اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم

ﻗدﻣت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣﻌطﻰ ﻋظﻳم
واﻟﺑﻠدﻳﺎت واﻟﻘﺿﺎء وﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف ّ ،
اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ «واﺟﻬﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ» ﺑﻝ إن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻹﺛﻧﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﻋﻳﺎن ﻛﺎﻧت
ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻟﺗوﻟّد ﻣواﻗﻊ ﺳﻠطوﻳﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗﺄﻛﻳد ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ «اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ-اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ» اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﺑر

اﺳﺗﻌﺎرة ﻣﻔﻬوم «اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ» أو اﻟدوﻟﺔ/اﻷﻣﺔ .( (Etat-Nation

ﻳﻘوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ « :ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك واﺟﻬﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﺗﺣرك ﺧﻠﻔﻬﺎ

دون ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ» .وﻳﺳﺗﺷﻬد ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗرك ﻫﺎﻣﺷﺎً واﺳﻌﺎً ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻓﻳﻘوﻝ« :وﻗد ﺳﺋﻝ ﻣؤﺧ اًر اﻟﻣطران ﺧوري رﺋﻳس اﻟوﻓد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳس ﻋن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت

ﻳﺛﺑﺗوا اﻟﻧظﺎم ﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻣﺣدودة ﺟداً  ،ﻓﺄﺟﺎب اﻟﻣطران ﺑﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻠﺟﻧراﻝ ﻏورو  ،ﺑﺄن
ﻟﻸﺗراك أن ّ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗرﻛﻳﺔ اﻛﺗﻔت ﺑﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻛﺎن وﺑﺄﻗﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣن اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ
ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ».10

ﻏﻳر أن اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺻﻳﻐﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻻ ﺗﻌدو ﻛوﻧﻬﺎ – ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ -ﺗﺑرﻳ اًر ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺳﻳم

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺟدﻳد  ،وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺣﺗواﺋﻳﺔ ﻟوﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻓﻲ «واﺟﻬﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ».

وﻫذﻩ اﻟواﺟﻬﺎت ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺧطط اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ  ،ﻷن
ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻛﺎﻧت ﻗد ﺣﻘﻘت «ﺗوازﻧﺎً ﻣﺎ» ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻛﺎن .إﻻ أن اﻟﻔﺎرق ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ

اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ  ،وﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺧطط اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﺗﻛون «واﺟﻬﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ» ﻫو ﻓﺎرق ﺑﻳن
ﺗﺎرﻳﺧﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن:

 ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣدﻳد ،واﻟذي ﺑرزت ﻓﻳﻪ وﺳﺎﺋط اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺈﺣدى أﻫم رﻛﺎﺋزأﻣن ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﺟزءاً ﻣن ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ
اﻟﺗوازن اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ،واﻟذي ّ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ راﻓق ﻫذا اﻟﺗوازن ﻣن ﺻراﻋﺎت ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻻﺣﺗﻼﻝ ﻣواﻗﻊ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻠّم
اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ.

 وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻷوروﺑﻲ واﻟذي ﺑرزت ﻓﻳﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔاﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛـ «أﻋﻳﺎن ﺟدد» ﻳﺑﺣﺛون ﻋن ﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﺄﻛﻳد ﺳﻠطﺎت
ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟﻬﺎ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزوا ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻌودﻫم  ،أﻻ وﻫﻲ  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﻳﺔ،
واﻣﺗﻼك اﻷراﺿﻲ  ،ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ.
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إن ﺗﻘﺎطﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻷﻋﻳﺎن اﻟﺟدد  ،ﻛﺎن ﻳﺷﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ أن
ﺗﺗﻠﻘﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﻓﻲ ذﻫﺎب ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻧﺣو اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﻠﻌب دور «اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ»
ﻟﺻﻳﻐﺔ اﻹﻧﺗداب .ﻛﺎن ذﻟك ﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ  ،وﺗﻠﺗﻬﺎ ﺻﻔﺣﺎت ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ آﺧر.

ﺧﻼﺻﺔ واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت

ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ  ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌددﻳﺔ وﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﻳوم.

ﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻲ اﻟﻘوﻝ « :إن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻌﻳد ﻧﻔﺳﻪ» ٕوان ﺣﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺛواﺑت وﻣﻌطﻳﺎت ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ
واﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﺑﻳن اﻟظواﻫر واﻷﺣداث اﻟﻛﺑرى وﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻛﻳﺎت وردود اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻳد ﻣﺎ ﻫو

ﻣﺳﺗﻣر وﻣﺗواﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرات  ،وﻓﻘﺎً ﻟرؤﻳﺔ ﺑرودﻳﻝ ﻣﺛﻼً.

اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻟﻠﺗﻐّﻳر و ّ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .واﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺑﻛﻠّﻳﺗﻪ ﻗﺎﻋدة ﻟﻔﻬم اﻟﺣﺎﺿر

واﺳﺗﺷراف ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﻓﺎﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺗواﺻﻝ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻸﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﺑر
ذاﻛرة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺷﺣن ﺑﺎﻟﺻور واﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺎت وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻷوﻫﺎم واﻷﺳﺎطﻳر .ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﺗطور اﻟﻣﻌﺎرف
ﺗﻣدﻧﺎ ﺑﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﻘد وﺗﻔﺳﻳر وﺗﻌﻠﻳﻝ وﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟذاﻛرة ﺳواء
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وأدواﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻳوم ّ
ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺑرواﻳﺔ أو ﺧﺑر أو ﻧص أو ﺻور ذﻫﻧﻳﺔ ،ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟﻠدرس واﻟﺗﻣﺣﻳص واﻹﺳﺗﻧﺗﺎج .

ﻫذا ﻫو ﺷﺄن ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ووظﻳﻔﺗﻪ  ،وﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي اﺳﺷرﻓت ﺑداﻳﺎﺗﻪ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺧﻠدون
واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗﺑﻠور ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ – ﻟﺳؤ اﻟﺣظ -ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻼﺣق.
وﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻟﻣطروح ﺗواﺟﻬﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﻳﺗﺎن أﺳﺎﺳﻳﺗﺎن:
أوﻻً  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ واﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ:

ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ  :ﺛﻣﺔ ﺗﺟزﺋﺔ وﺗﻌددﻳﺔ ﺣﺻﻠﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﺳﻠطﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن أدوار ووظﺎﺋف اﻟﻌﺻﺑﻳﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ  ،أو اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،أو اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻷﻣﺻﺎر( ،

اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛﻠت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ –اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻟـ «دار اﻹﺳﻼم»  ،وﺗرّﻛﺑت ﻣﻧﻬﺎ أدوار اﻟﺳﻠطﻧﺎت

ٕواﻣﺎرات اﻹﺳﺗﻳﻼء واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﺗﻲ «ﺷرﻋﻧﻬﺎ» اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  ،ﺛﻣﺔ ﻧزوع وﺣدوي

ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ – اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳر واﻹﻟﺣﺎق

واﻹﺳﺗﺗﺑﺎع  ،وﻓﻲ ظﻝ «ﺻﺑﻐﺔ دﻳﻧﻳﺔ» ﻳﺗﻘوى ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷروع «اﻟﺗوﺣﻳدي» اﻟذي ﻻ ﺷك ﻛﺎن ﻳﻣﻠك
ﻋﻧﺎﺻر «ﻣﺷروﻋﻳﺗﻪ» ﻋﻠﻰ ﻣوازاة اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ –ﻛﺄﻣر واﻗﻊ -إﻣﺎرات اﻻﺳﺗﻳﻼء واﻟﺳﻠطﻧﺎت
.

11

وﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر :ﺛﻣﺔ «ﺗﺟزﺋﺔ» ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .وﺛﻣﺔ ﺗﻌددﻳﺔ ﻗطرﻳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﻧﺷوء دوﻝ اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ وطﻧﻳﺔ ﻗﺎﻣت
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطر أو ﻣﻧطﻘﺔ .وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺛﻣﺔ اﺗﺟﺎﻩ وﺣدوي
)ﻗوﻣﻲ أو إﺳﻼﻣﻲ( ﻳﺣﺎوﻝ أن ﻳرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗوﺣﻳدي ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺑﺻورة

ﻋرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺻورة اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﻳﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻳﻳن  ،أو ﺑﺻورة إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺻورة
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻳﻳن )دوﻟﺔ ﺧﻼﻓﺔ أو ﺳﻠطﻧﺔ(.

واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذﻳن اﻹﺷﻛﺎﻟﻳن )ﻣﺎﺿﻳﺎً وﺣﺎﺿ اًر( ﻳﺗداﺧﻼن وﻳﺗﻘﺎطﻌﺎن ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،ﻛـ «ﺗﻣﺛّﻝ
ﻣرﺟﻌﻲ» أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻟﺗﺑرﻳر اﻟدﻋوة إﻟﻰ «اﻟوﺣدة» وأﺳﻠوب ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ  ،وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻟﺗﺑرﻳر واﻗﻊ اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﺳم

اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺣﻠّﻲ.

ﻳﺷد ّ◌د
ﺑﺗوﺟﻪ ﺗﺎرﻳﺧﻲ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ آﺧر :إن «اﻟﺗﺟزﺋﺔ» اﻟﺗﻲ ﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ّ
أﻣﺎ واﻗﻊ اﻷﺷﻳﺎء ﻓﻳﺷﻳر ﻋﻠﻳﻧﺎ ّ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺗﻬﺎ «اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ» ﻓﻲ اﻷدﺑﻳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟﻘوﻣﻳﺔ-وﻫﻲ ﻣﻌطﻰ وﻗﺎﺋﻌﻲ ﻻ ﺟداﻝ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ
ﻣن زاوﻳﺔ ﺣدوﺛﻪ  ،وﻣن زاوﻳﺔ ﻛوﻧﻪ ﻋﺎﻣﻼً ﻣن ﻋواﻣﻝ ﻧﺷﺄة اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت واﻟدوﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ .ﻏﻳر أن ﻫذﻩ

«اﻟﺗﺟزﺋﺔ» اﻛﺗﺳﺑت ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن أﺑﻌﺎداً إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻓﻛرﻳﺔ وﻣﺿﺎﻣﻳن

ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﻠّت ﻓﻲ ﺑروز «ﻧﺧب» وﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﻳﺎﻛﻝ إدارﻳﺔ  ،وﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣن اﻹﻧﺗﺎج واﻹﺳﺗﻬﻼك وﻣن

اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹﻧﺗﻣﺎءات اﻟوطﻧﻳﺔ-اﻟﻘطرﻳﺔ داﺧﻝ ﻛﻝ دوﻟﺔ  ،وأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد
واﻟﻣﺿﺎﻣﻳن ﻣﻌطﻳﺎت ﻓﻌﻠﻳﺔ وﺣﻘﺎﺋق ﻣﻌﺎﺷﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻫﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺣﺳب  ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣواطﻧﻳﺔ واﻟﻣواطﻧﻳن أﻳﺿﺎً  ،أي أﻧﻬﺎ اﻛﺗﺳﺑت ﺷرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺗﻛون . ،
ﻣﺳﺗوى اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟوطﻧﻲ
ّ
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ )اﻟﺗﺟزﺋﺔ( ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟدﻳدة ﺗﺟﺎوزت ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻟﻘد أﻋطت ﻫذﻩ
ّ

اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻛﺻﻳﻐﺔ «ﺗﺟزﺋﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ»  ،ﺑﻝ ﻟﻌﻠﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ «اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش» ﻣﻌطﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎً
ﻣﻘﺑوﻻً أو ﻣرﻏوﺑﺎً ﺑﻝ ﻣﺷروﻋﺎً  Légitimeﻏﻳر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ  ،ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟواﻗﻊ

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ  ،ﺗﺑرﻳ اًر أو ﺗﺟﺎو اًز .إذ إن «اﻟﺗﺑرﻳر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ» ﺑﺎﺳم اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟوطﻧﻲ أو

اﻟﻘوﻣﻲ ﻟدوﻟﺔ  ،وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻣن ﺗﻌددﻳﺔ ﻗطرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  ،ﻻ ﻳؤدي وﻻ
ُﻳﻛﺳب ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﻠك أي «ﺷرﻋﻳﺔ» ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ أﺑدﻳﺔ  .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺷف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ وﺑﺎﺳم
اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت أﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  ،ﻻ ﻳﻧﻘص ﻣن واﻗﻌﻳﺗﻬﺎ أو ﻳﻧﺗزع ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر
«اﻟﺣق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ» أو ﺷﻌﺎر «اﻟوﺣدة ﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» أو «اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ».
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إن اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻧظر اﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،
واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن  ،وﻻ ﺑد ﻣن أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻧظر
إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ  ،وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات:
 ﺑروز ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص  ،واﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺳﻣﺎت ﻗطرﻳﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
اﻟﺳﻠطﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻗطر .وﺑﻌد ﻓﺷﻝ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﺣدة ﺑﻳن ﻣﺻر وﺳورﻳﺎ وﻓﺷﻝ
ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟوﺣدات اﻷﺧرى  ،وﻛﺎرﺛﺔ ﺿم اﻟﻛوﻳت ﺑﺎﺳم «اﻟﺣق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ»  ،واﻟﺗداﻋﻳﺎت اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
ﻷﺧطﺎء اﻹدارة اﻟﺳورﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن  ،ﻳﺗﺄﻛد أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﺿرورات اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑداﺋﻝ ﻟـ «اﻟوﺣدة»
 ،ﻏﻳر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﺿرﻫﺎ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

 ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة  ،وﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﻔرت ﻋن ﻧﺗﻳﺟﺔ واﺿﺣﺔ :ﺳﻘوط ﻧﻣوذج «اﻟوﺣدةﻗدﻣﺗﻬﺎ ﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺎﺗﻲ اﻟداﺧﻠﻳﺔ  ،وﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻹﺷﺗراﻛﻳﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
اﻟﻘﺳرﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ّ
اﻟﺷرﻗﻳﺔ.
 -ﺑروز ﻧﻣوذج ﺳﻠﻣﻲ ﻧﺎﺟﺢ وﻓﺎﻋﻝ ﻟﻠوﺣدات واﻹﺗﺣﺎدات ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟم ﻫو ﻧﻣوذج اﻟوﺣدة

اﻷوروﺑﻳﺔ  ،ﺑدءاً ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ )اﻟﻣواﺻﻼت( وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺳﻠﻊ واﻟرﺳوم واﻟﺟﻣﺎرك ،إﻟﻰ ﺻﻳﻎ

ﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺷر واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻧﻘد وﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ واﻹﻗﺎﻣﺔ وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻳوم :
ﺻﻳﻐﺔ «اﻟﻣواطن اﻷوروﺑﻲ» ،واﻹﺗﺣﺎد اﻟﻛﺎﻣﻝ.

إن ﻛﻝ ﻫذا وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻳﺗطﻠب إﻋﺎدة ﻧظر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟوﺣدة
ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ وﻓﻛرﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺷرﻋﻳﺔ واﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟدوﻝ ﻓﻲ وﺣدﺗﻬﺎ

أو ﻓﻲ اﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌددﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺣزﺑﻳﺔ واﻟﻌرﻗﻳﺔ واﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت:

 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ  :ﺷﻬدت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌددﻳﺔ دﻳﻧﻳﺔ وﻋرﻗﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ – ﺛﻘﺎﻓﻳﺔوﻣدﻧﻳﺔ أﻫﻠﻳﺔ اﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ ﻫﺎﻣش ﻣن اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻳن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻬﻳﺋﺔ )اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ( –
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ..وذﻟك ﻋﻳر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺷرﻋﻳﺔ وﻣﺷروﻋﻳﺔ ﻛﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻝ واﻷوﻗﺎف  ،واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻘروﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ واﻟﻌﺷﺎﺋرﻳﺔ واﻟﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ وأﻣرؤﻫﺎ وﻣﻘدﻣوﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳون،

وﻛطواﺋف اﻟﺣرف وطرق اﻟﺻوﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﻳﺧﻬﺎ وﻧﻘﺑﺎؤﻫﺎ وﺗﻧظﻳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ .

 ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر :ﻗﺎﻣت ﻓﻲ اﻟدوﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ )اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ( أﺣزاب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎتوﺟﻣﻌﻳﺎت وﻧواد وﻣراﻛز ﺿﻐط وﺗدﺧﻝ اﻧﺗظﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ
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اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗﻌﺑﻳر «اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ»  ،وذﻟك ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﻛﻠﻳرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،
وﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺗوﺗﺎﻟﻳﺗﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن .ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻏﻳر ﻣﻔﺻوﻝ
ﻋن اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﻧﺎف ﻟﻬﺎ  ،ﺑﻝ ﻫو ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻧﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻً ﻧﺳﺑﻳﺎً وﻣﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ
اﻟدوﻟﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﺑر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻳﺣﻬﺎ ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻲ ﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ﻟﺗداوﻝ اﻟﺳﻠطﺔ أو ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار  ،وﺗوزﻳﻊ اﻷدوار اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳواﺟﻬﺎن ﻫذﻳن اﻹﺷﻛﺎﻟﻳن ،
ﻋﺎﻣﺔ  ،ﺑﺈﺣدى ﻣرﺟﻌﻳﺗﻳن ﻛﻠﺗﻳﻬﻣﺎ ﻏﻳر ﻓﺎﻋﻠﺔ  .ﻓﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌدد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
ﺑﺻورة ّ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﻘوﻝ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﻝ واﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ،ﻛﻣﺎ أن

ﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻷوروﺑﻲ  ،وﻛﻣﺎ ﻳﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ وﻋﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﺧب اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻛﻧﻘﻳض ﻟﻺﺟﺗﻣﺎع

وﺻﺣﻳﺔ.
اﻟدﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ طوﻝ اﻟﺧط وﻛﺣﺎﻟﺔ ﻗطﻳﻌﺔ ﺣﺿﺎرﻳﺔ وﻣﻌرﻓﻳﺔ  ،ﻻ ﺗﻧم ﻋن ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ
ّ

إن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻘراءة ظواﻫر اﻟﺣﺎﺿر )اﻟﺗﻌددﻳﺔ  ،اﻟوﺣدة  ،اﻟﺗﺟزﺋﺔ ،اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ ،

اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ أو اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ( ﺗﻛﺗﺳب ﻓﻲ رأﻳﻧﺎ أﻫﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻧﻘدﻳﺔ  ،وﻟﻳس ﻣرﺟﻌﻳﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺗﻘﻠﻳد أو اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺷرﻋﻳﺔ أو ﻣﺷروﻋﻳﺔ .ﻓﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﺗﻌﻳد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ.

وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ:

إن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ  ،ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر .إن ﺻورﺗﻬﺎ
«اﻟوﺣدوﻳﺔ» اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺣﺎق واﻟﺗﻐﻠب  ،ﺗﻘﺎطﻌت ﺣدﻳﺛﺎً ﻣﻊ ﺻورة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ

«اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ»  ،وﺗﺟﻠّﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻊ «وﺣدات ﻗﺳرﻳﺔ» ﻻ ﺗﻣﻠك

ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺗﻣ اررﻳﺗﻬﺎ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ٕوان ادﻋت اﺳﺗﻣداد «ﺷرﻋﻳﺗﻬﺎ» ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ أو ﻣن اﻟدﻳن  ،ﺑﻝ إن
اﻹﻟﺣﺎق أو اﻟﺗﻐﻠب ﻛﺎن ﻣدﺧﻼً ﻟﺣروب إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وأﻫﻠﻳﺔ ﻻ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻬﺎ  .ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ

اﻟﻘطرﻳﺔ-اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ  ،وﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ  ،ﻻ ﻳﺗﺄﺳﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺎﺗﻪ  ،ﻻ اﻟﻘوﻣﻳﺔ

اﻟروﻣﻧﺳﻳﺔ وﻻ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ  .إﻧﻬﺎ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت ﺟدﻳدة :اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  ،اﻟﺳﻳﺎدة  ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،
اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ  ،اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺷﺗرك  ،اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي واﻟﻌﺳﻛري  ،وأوﻻً وأﺧﻳ اًر
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مصادر الشرعية وأنواعھا في السوسيولوجيا السياسية لماكس فيبر


عبد الواحد العلمي

ما زالت أعم ال م اكس فيب ر تثي ر اھتمام ا متزاي دا ف ي ش تى المج االت السوس يولوجية.
ك ان ريم ون أرون ق د عب ر من ذ الخمس ينيات م ن الق رن الماض ي ع ن ھ ذا الحض ور
المتصاعد لفيبر وألعماله في مقال له تحت عنوان «فيبر معاصرنا» 1ق ام في ه بتغطي ة
م ؤتمر أقامت ه الجمعي ة األلماني ة للسوس يولوجيا ع ن فيب ر بمناس بة ال ذكرى المئوي ة
لوالدته .وتساءل آرون متعجبا آنذاك  :م ا ال ذي ي وقظ ,بع د م ا يق رب ع ن نص ف ق رن
من وفاة فيبر ,كل ھذا السجال المنفعل حوله ؟ ھل يا ترى يحدث ذل ك بس بب أعمال ه أم
بسبب شخصيته؟
نق ل أرون أج واء الم ؤتمر ال ذي حض ره اب رز السوس يولوجيين والم ؤرخين والفالس فة
ف ي أوروب ا خاص ة والغ رب عام ة آن ذاك ,عل ى رأس ھم ھرب رت م اركيوز وت الكوت
بارس ونز وھرب رت ل وثي إض افة إل ى الش اب ي ورغن ھابرم اس.الحظ أح دھم ان ه كم ا
يوج د ماركس يون ف ي ك ل مك ان فان ه أص بح يوج د فيبري ون ب نفس القدر.اس تقبل
األمريكيون عمل ه باعتب اره علم ا ص ادرا ع ن ع الم ،وغض وا النظ ر ع ن السياس ي ف ي
شخص يته ,بينم ا ان زعج بع ض الماركس يين المخض رمين ب ل وحت ى المتن ورين م نھم
أمثال م اركيوز م ن انطب اق كثي ر م ن نبوءات ه وتحليالت ه السوس يولوجية بش كل م دھش
جعلھم يغتاظون من كون ھذه النبوءات لم تص در ع ن ع الم اجتم اع ماركس ي ب دال م ن
صدورھا عن عالم لم يكترث أبدا بضوضاء االيدولوجيا الماركسية بل جعلھا موضوعا
باثولوجيا بعض األحيان.2
اليوم وبعد مرور أكثر من نصف قرن على ھذا المؤتمر الص اخب ال زال م اكس فيب ر
واطروحاته في قل ب الج دل السوس يولوجي والسياس ي ب نفس الش كل أو يزي د عل ى ذل ك
العھ د ،ونظ رة بس يطة عل ى م ا يص در س نويا عن ه ف ي جمي ع اللغ ات األوروبي ة تكف ي
لتعطينا فكرة كافية عن حجم ھذا االھتمام.
تحتل سوسيولوجيا السياسة مكانة متميزة داخل أعمال ماكس فيب ر وھ ي م ا فت أت تثي ر
النقاش والسجال ب ين دارس ي فك ره والمس تلھمين ألطروحات ه السوس يولوجية والفلس فية
والسياسية ,بل ال نبالغ إذا قلنا إن مدار سوس يولوجيا السياس ة المعاص رة يك اد ال يغ ادر
 أكاديمي من تونس مقيم في بروكسيل .
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المواضيع واإلشكاالت التي اش تغل عليھ ا فيب ر مث ل ماھي ة الدول ة المعاص رة وعالقتھ ا
باالقتصاد الرأسمالي وأنماط اإلدارة البيروقراطية ورصده ألشكال السياس ة االنتخابي ة
وأنماط الس لطة وأش كال الش رعية ،وال نب الغ إذا قلن ا إن أكب ر المش اريع السوس يولوجية
والفلس فية أيض ا ك ان ال ب د لھ ا ,لبن اء ص روح مش اريعھا ،م ن الم رور عب ر بواب ة
السوسيولوجيا الفيبريية إن استلھاما أو نقدا.3
لكن إذا كانت أعماله السوسيولوجية قد القت ترحيبا وقبوال علميا كبيرا مثل ما كان مع
أطروحته عن الرأس مالية واألخ الق البروتس تانتية ,ف إن األم ر ل م يك ن ك ذلك م ع فك ره
السياس ي أو سوس يولوجيا السياس ة عن ده .إن ھن اك انقس اما ش ديدا ب ين دارس ي أعمال ه
السياسية حول تأويل تلك «الفجوة» الواقعة بين كثير من المواقف التي اتخذھا فيبر في
حياته السياسية وبين بعض أفكاره ح ول مف اھيم مث ل الديمقراطي ة والھيمن ة والش رعية.
فبفض ل بع ض مواقف ه السياس ية «العملي ة» ظھ ر فيب ر لم دة طويل ة باعتب اره «مفك را
ديمقراطي ا» لك ن من ذ نش ر كت اب مواطن ه فولفغ انغ مومس ن 4س نة 1959م ل م يع د
باإلمكان التغاضي عن مواقفه النظري ة الص ريحة الت ي ل م يت ردد ال بعض أن يفھ م منھ ا
معاداة للديمقراطية وتقززا من مفھوم «حقوق اإلنسان» وإعجاب ا ب النموذج الك اريزمي
الذي ال يبعد كثيرا ,بحس بان ال بعض ،ع ن التوتاليتاري ة الت ي عم ت ك ل أرج اء أوروب ا
بع د س نوات قليل ة م ن وف اة فيب ر .وق د تجس د ھ ذا الن زوع م ثال ف ي تل ك العب ارة الت ي
وجھھ ا فيب ر إل ى الجن رال لودن دورف ف ي ح وار ل ه مع ه س نة 1919م ق ائال «ف ي
الديمقراطية ينتخب الشعب زعيما يثق به ،يقول المنتخب للشعب بعد ذلك  :اآلن ،أغلق
فمك وعليك الطاعةفال يستطيع ال الشعب واألحزاب بعد االنتخابات التدخل في شؤون
الزعيم..الشعب له أن يحكم بعد ذلك».5
بالنس بة لكثي ر م ن الدارس ين إن أعم ال م اكس فيب ر الليبرال ي ال ذي ك ان يطال ب ,إب ان
اإلمبراطورية ،بتقوية وتعضيد سلطة البرلمان أقل أھمية بكثي ر م ن م اكس فيب ر ق ارئ
نيتشه الذي كان مشروعه من البداية ھو أن يصبح «ماركس البورجوازية».6
سنحاول فيم ا يل ي تحلي ل مفھ وم الش رعية ورص د مص ادرھا وأنواعھ ا كم ا وردت ف ي
فكر م اكس فيب ر .ومعل وم أن ھ ذه الص نافة الت ي ق ام بھ ا فيب ر ك ان لھ ا ت أثير كبي ر ف ي
األعمال السوس يولوجية المعاص رة .ولك ن رغ م أنھ ا )أي ھ ذه الص نافة( تش كل مص در
ك ل النقاش ات ح ول مفھ وم الش رعية ف ي العل وم السياس ية المعاص رة من ذ س نوات
الخمس ينيات م ن الق رن الماض ي ف ان ھن اك انطب اع ع ام س رعان م ا يتح ول إل ى حك م
واضح بين كثير من الدارسين بفشل ھذه الصنافة في المھمة التحليلية التي «يجب على
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كل نظرية في الشرعية أن تقوم بھ ا أال وھ ي ص ياغة معي ار واض ح يخ ول لن ا التميي ز
بين أشكال السلط الشرعية وغير الشرعية ،ث م تص نيف ك ل أش كال الحك م الت ي وج دت
في ھذا القرن ،واألھم من ذلك أن يخول لنا القي ام بتحلي ل منس جم ومتج انس لش رعية
الديمقراطية الليبرالية».7
يحتل مفھوم الھيمنة الشرعية مكانة مركزية ف ي السوس يولوجيا السياس ية لم اكس فيب ر,
فق د وردت ص نافته المش ھورة ف ي أكث ر م ن خم س مواق ع ف ي أعمال ه وف ي س ياقات
مختلف ة .ج اءت النس خة األكث ر نض جا ف ي كتاب ه الض خم الص ادر بع د وفات ه االقتص اد
والمجتم ع .8ف ي ھ ذا الس ياق ج اءت ص نافته بمثاب ة مقدم ة ومب دأ لتنظ يم للفص ول
األساسية الت ي تتن اول بالتحلي ل وبالترتي ب البيروقراطي ة والبطريركي ة والباتريمونيالي ة
ثم الفيودالية والسلطة الكاريزمية.
ھذه الصنافة نفسھا يثبتھا ناشر الكتاب ,مع اختالف طفيف ،في الجزء األول من طبعة
الحق ة م ن نف س الكت اب ,م ع المق والت السوس يولوجية األساس ية المقدم ة للكت اب ف ي
مجموع ه .وتظھ ر الص نافة م رة أخ رى ف ي كت اب آخ ر 9كمقدم ة ف ي س ياق تقديم ه
للمصطلحات المستعملة في دراسة األديان الرئيسية في العالم .ثم نجدھا أيضا في كتابه
«السياس ة باعتبارھ ا مھن ة» 10ك أداة لتحلي ل دور الكاريزم ا داخ ل األح زاب وف ي
السياسات االنتخابية .ونجد أخيرا ھ ذه الص نافة م ع الخص ائص العام ة لك ل ن وع مثبت ة
بشكل مختصر في المقال ال ذي نش ر بع د وفات ه تح ت عن وان  :األن واع الثالث ة للھيمن ة
الشرعية.11
ويدل الحضور المكثف لھذه الصنافة ف ي أعم ال فيب ر عل ى أھميتھ ا عل ى ص عيد جمي ع
ميادين سوسيولوجيته االقتصادية والسياس ية والديني ة وعل ى أھمي ة مفھ وم الھيمن ة ف ي
فكره.12
سوسيولوجية الھيمنة:ھيمنة الشرعية أم شرعية الھيمنة؟
إن الھيمنة حسب فيبر شكل خاص من الفع ل االجتم اعي والعالق ات االجتماعي ة .وھ ي
«عالقة قيادة وطاع ة بحي ث إن ال ذين يخض عون للقي ادة ينف ذون تعاليمھ ا دون االلتف ات
إلى مضمونھا» .13إن وجود أشخاص ذوي خصائص معينة تجعلھم في موق ع يمك نھم
م ن ف رض ھيمن تھم عل ى اآلخ رين بش كل أو ب آخر أص بح موض ع س ؤال عن د فيب ر،
وإليضاح ھذا الواقع يطرح فيبر األسئلة اآلتية:
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م ا ھ ي الخص ائص الشخص ية الت ي يمتلكھ ا س واء أولئ ك ال ذين يص درون األوام ر أوأولئك الين يخضعون لھا فينفذونھا والتي تجعل من ھذه العالقة التي ھ ي اجتماعي ة ف ي
جميع األحوال ,أمرا ممكنا؟
ما ھي الشروط التاريخية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تجع ل م ن
ھذه العالقة أمرا ممكنا أو صعبا؟
م ا ھ ي النت ائج الت ي تفرزھ ا ھ ذه العالق ة االجتماعي ة ف ي مختل ف مس تويات الواق ع
االجتماعي؟
لإلجاب ة ع ن ھ ذه األس ئلة عم ل فيب ر عل ى «تط وير» منظوم ة مفھامي ة تض م ثالث ة
مفاھيم مركزية  :القوة والھيمنة واالمتثال 14يعبر عنھا كما يلي :
«إن القوة تعني ذلك الحظ الذي يس م عالق ة اجتماعي ة م ا وال ذي بموجب ه يف رض ف رد
إرادته الخاصة رغم الميول المعادية لذلك ومھما كان أساس ھذا الح ظ .إنن ا نطل ق اس م
ھيمن ة عل ى ك ل نظ ام وج د ذل ك الح ظ ف ي جل ب طاع ة أش خاص مع روفين ونعن ي
باالمتث ال ذل ك الح ظ ف ي إيج اد طاع ة س ريعة وأوتوماتيكي ة عن د العدي د م ن الن اس
المعروفين بموجب ترتيب معين».15
لم يھتم فيبر بتبسيط القول والتحليل بخصوص مفاھيم مث ل مفھ وم الق وة واالمتث ال فھ و
ل م يتح دث ع ن الق وة إال ف ي س ياق عالقتھ ا باالقتص اد أو مفھ وم الطبق ة والح زب أو
النظام .كذلك ل م يق ارب مفھ وم االمتث ال إال بش كل ع ابر ف ي عالقت ه بالعس كر أو ال دين
م ثال ،16إنم ا ال ذي أخ ذ اھتمام ه العلم ي والسياس ي ھ و ظ اھرة الھيمن ة ألنھ ا تؤس س
العالقة االجتماعية ذاتھا :فمن جھة ھناك إرادة ھيمنة ومن جھ ة أخ رى ھن اك «إرادة»
خضوع وطاعة.
يفض ل فيب ر اس تعمال مفھ وم الھيمن ة عل ى مفھ وم الق وة ومفھ وم الس لطة ال ذي يعتب ره
مفھوما غائما وغير محدد ,إضافة إلى ذل ك إن مفھ وم الھيمن ة ل يس بالض رورة مفھوم ا
سياس يا ,وھ و ال يص بح ك ذلك إال بوج ود جماع ة عل ى أرض ية* معين ة ت دار ش ؤونھا
وتسير من قبل مجموعة من األشخاص معترف لھم بھ ذا ال دور تحدي دا .ھك ذا فالھيمن ة
الممارسة من قبل رب العائلة م ثال ليس ت سياس ية ,ألنھ ا أوال ال تنس حب إال عل ى ع دد
قليل ومحدود من األشخاص وثانيا ألنھا ال تستعين بھيئة إدارية تنفذ األوامر.
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أما الھيمنة العارضة المؤقتة المحصل عليھا عن طريق القوة أو عالقة قوة فإنھا ال تھم
السوسولوجيا حسب فيبر ,لك ن الھيمن ة المقص ودة ھ ي تل ك الت ي تتس م بق در ك اف م ن
االستقرار واالستمرارية يجعلھ ا قابل ة للفھ م والتفس ير.بمعنى آخ ر إن مفھ وم الھيمن ة ال
ينطب ق إال عل ى تل ك الت ي تس تند إل ى ش رعية الطاع ة الناتج ة ع ن االنتم اء واالقتن اع
بضرورة ھذه الطاعة وليست تلك التي تستند على الخوف .يكون فيب ر ف ي ھ ذا الس ياق
وفيا لمنھجي ة الفھ م الت ي يس تند عليھ ا ف ي سوس يولوجيته عام ة ,فان ه داخ ل ال وعي ت تم
تم ثالت أولئ ك ال ذين «يقبل ون» بالھيمن ة ,وفيب ر ينش غل بفھ م ھ ذه التم ثالت الذاتي ة
للفاعلين االجتماعيين أكثر مم ا ينش غل بوص ف واق ع خ ارجي ذي حيادي ة وموض وعية
مزعومة.
إن الشرعية من ثم ھ ي اإليم ان بالقيم ة الذاتي ة أو المحايث ة للنظ ام االجتم اعي 17ال ذي
يع يش داخل ه المھ يمن عليھم.ب ذلك يض في المھ يمن علي ه «معن ى» لھ ذه الھيمن ة الت ي
يخضع لھا ,وال يمكن أن تبقى مجرد عادة أو نتيجة للعقلنة األداتية ،ال بد لھا أن تص بح
مرغوبا فيھا عنده )أي المھيمن عليه( بالدرجة األولى ،وإال فالنظام االجتماعي المس تند
إلى ھذه الھيمنة معرض لالھتزاز في كل لحظة .وال يتجلى ھذا المعنى في المنفعة الن
المنفعة معرضة لالھتزاز بمجرد إعادة توزيع الثروة مثال ،وال يتجلى أيض ا ف ي الع ادة
الن العادة قد تتغير يوما ويتع رض ھ ذا النظ ام لالھت زاز م ن جدي د .ال ب د لھ م إذن م ن
«االعتقاد» في شرعية ھذا النظام أو ذاك.يقول فيبر :
«إن النظام الذي يحترم فقط ألسباب عقالنية ھ و عام ة اق ل اس تقرارا م ن النظ ام ال ذي
يحترم على أساس العادة ،ذلك بسبب الطابع الروتيني للسلوك ،والن ھا ھنا أيض ا ,م ن
بين كل المواقف الخاصة ،إن العادة ھي السلوك األكثر شيوعا .لكن مع ذلك إن الع ادة
نظ ام اق ل اس تقرارا بالمقارن ة م ع النظ ام ال ذي يتأس س عل ى جاذبي ة المثالي ة والوج وب
أقصد الشرعية».18
في الفصل الثالث من الجزء المخصص لـ«مراتب السوسيولوجية» من كتابه االقتص اد
والمجتمع المعنون بـ«أنواع الھيمنة» يحاول ماكس فيب ر أن يمي ز ب ين أش كال الھيمن ة
وأنواعھا.
يخلص فيبر بعد تحليل طويل إلى انه إزاء مزاعم الھيمن ة ف ان تفس ير أس باب الخض وع
والطاع ة متع ددة تت راوح ب ين تفس ير ذل ك ب ـ«التع ود الخام ل» إل ى تفس يرات أكث ر
عقالنية .لكن المشترك بين ك ل ھ ذه التفس يرات والتعل يالت ھ و ك ون «ھن اك ح د أدن ى
من إرادة الطاعة ,إذن مصلحة )داخلية أو خارجية( للطاعة».19
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من جھة أخرى ال يمكن سحب مفھوم الھيمن ة عل ى العالق ات االقتص ادية ال ال متكافئ ة.
إن إمكاني ة تالع ب ال بعض بالش روط االقتص ادية للت أثير عل ى بع ض الف اعلين
االجتماعيين وتوجيھھم ال يمكن أن نقارنھا بعالقات السلطة.يقول فيبر :
«إن إط الق نع ت ھيمن ة عل ى ق وة اقتص ادية ناتج ة ع ن االحتك ار ال ذي تق وى مع ه
إمكانية إمالء شروط التبادل على الشركاء ،ال يزيد عن إطالقن ا نف س النع ت عل ى ذل ك
الت أثير الن اتج ع ن التف وق االيروتيك ي أو الرياض ي أو الخط ابي أو أن واع أخ رى م ن
التفوق».20
ينطلق فيبر أوال من اعتبار الھيمنة ظاھرة ذات وجود واقعي وليس اعتبارا مثاليا ,فھي
ال تستنج عقديا أو قانونيا من قيم ة م ا أو معي ار مع ين لكنھ ا توج د فع ال وواقع ا  :فھ ي
توج د كلم ا كان ت ھن اك س لطة زاعم ة إلص دار ألوام ر مح ددة تتب ع فع ال عل ى نط اق
واسع.
يع ارض فيب ر أي تأوي ل قيم ي ومعي اري للھيمن ة ويق رر أن ك ل تنفي ذ ألم ر يج ب أن
يوصف عن طريق ھذا المفھوم .مع ذلك يعتقد فيبر أن النتيجة الخارجية وحدھا ،يعن ى
تنفيذ األمر ،ال تكفي لفھم المتغيرات المختلفة للسلسلة الس ببية ابت داء م ن إص دار األم ر
وانتھاء بتنفيذه.
إن المھيمن يحتاج ،عادة ،لكي يحافظ على «حظه» في تنفي ذ أوام ره م ن قب ل المھ يمن
عل يھم إل ى «ھيئ ة إداري ة» .وتختل ف أنم اط ال روابط الت ي تص ل ھ ذه الھيئ ة ب المھيمن
حسب أنماط الفعل االجتماعي التي قررھا فيبر في مكان آخر .وھي21:
 -1الفعل التقليدي الذي تمليه التقاليد والعادات الموروثة والمعتقدات التي تص بح بمثاب ة
طبيعة ثانية .والفاعل ھا ھنا ال يكون مقودا بھدف أو قيمة وال واقعا تحت تأثير عاطف ة
ما ولكنه ببساطة يستجيب لتقاليد راسخة في حياته العملية.
 -2الفع ل الع اطفي وھ و ال ذي تملي ه حال ة ال وعي أو م زاج اإلنس ان ف ي لحظ ة معين ة
كالصفعة التي تناولھ ا األم البنھ ا ال ذي تظ ن ان ه ال يط اق أو لكم ة الع ب فق د أعص ابه
آلخر خالل مباراة كرة القدم .إن الفعل ھنا ال يتم باالرتباط بھدف م ا أو قيم ة م ا وإنم ا
عن رد فعل عاطفي من قابل الفاعل في ظروف معينة.
 -3الفع ل العقالن ي الم رتبط بھدف/مقص د وھ و يط ابق ,كم ا ي رى ذل ك ريم ون آرون
مفھوم «الفعل المنطقي» عند باريتو ،22وھو الفعل الذي يكون فيه الفاع ل االجتم اعي
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واعي ا بالھ دف ومحص ال لألس باب المؤدي ة إلي ه مث ل المھن دس ال ذي يبن ي نفق ا أو
المضارب الذي يجتھد للربح.
 -4الفعل العقالني المرتبط بالقيم ة مث ل الم وت ف ي س بيل ال وطن أو مث ل ذل ك القبط ان
الذي يفضل الغرق مع س فينته وال ينج و بنفس ه الن ذل ك يجل ب الع ار .وھ ذا الن وع م ن
الفع ل عقالن ي ال ألن ه ي روم تحقي ق ھ دف مح دد ب ل فق ط لإلخ الص لفك رة الش رف أو
األمانة األخالقية.
حينما تكون الرابطة بين المھيمن والھيئة اإلدارية مادية وعقالنية ھادف ة فھ ي تف رز لن ا
ھيمنة غير مستقرة لھذا تنضاف أحيانا دواف ع ذات ص بغة عاطفي ة وعقالني ة قيمي ة.لكن
رغ م اجتم اع ھ ذه المص الح وال روابط العقالني ة المرتبط ة بھ دف والعقالني ة الم رتبط
بالقيمة والعقالنية المرتبطة بالعاطفة فإنھا ال تشكل أسسا متينة للھيمن ة .ف ي ھ ذه الحال ة
ھناك عامل آخر أكثر اتساعا ينضاف إلى ذلك انه «االعتقاد في الشرعية».
لھذا ال نب الغ إذا قلن ا إن م ا ش غل الفك ر السوس يو-سياس ي لم اكس فيب ر ل يس ھ و ھيمن ة
«الش رعية» الت ي تبق ى مفھوم ا ج د غ امض حت ى ف ي الدراس ات السوس يولوجية
والسياس ية الالحق ة ,لك ن م ا ش غله ھ و كيفي ة «تش رعن» مختل ف أش كال الھيمن ة الت ي
وجدت عبر التاريخ اإلنساني.
اعتقاد المھيمن عليه ھو مصدر الشرعية األول:
يرى فيب ر أن التجرب ة تب ين أن ام تالك حظ وظ أكث ر لالس تمرار ف ي الھيمن ة ال يتوق ف
فقط على أسباب مادية أو عاطفية أو عقالنية قيمية .إن كل ھيمن ة تبح ث ب األحرى ع ن
بث الوعي واالعتقاد في شرعيتھا .لھذا انه من المناسب حسب فيبر التمييز بين أنم اط
الشرعية وفق أنماط الھيمنة.
إن الھيمنة على ھذا النحو تظھ ر كأنھ ا ش كل ممي ز م ن أش كال الفع ل االجتم اعي وم ن
العالقات االجتماعية .ويتخذ ھذا الفعل االجتم اعي من احي أو اتجاھ ات متع ددة .ويج ب
التنويه ھنا إلى أن نظر فيبر إلى الشرعنة والشرعية جاء ف ي س ياق أوس ع وأش مل أي
في إطار بحثه ألنماط الھيمنة وركائزھا .وما جاء حديثه عن الش رعية إال أداة مفھامي ة
لوصف أشكال الھيمنة والھيمنة الشرعية منھا على الخصوص.
إن المشكل المركزي في سوسيولوجية السياس ة عن د فيب ر ھ و مش كلة الھيمن ة الش رعية
ول يس مفھ وم الش رعية ف ي ح د ذات ه ،وكم ا يالح ظ السوس يولوجي الكن دي ل ورنس
مكفالس ,إن فيبر لم يستعمل مصطلحات من مثل شرعي /غير شرعي* إال على نط اق
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محدود جدا سواء في كتاباته النظرية أو في كتاباته السجالية .23وح ين اس تعملھما فان ه
قد استعملھما في سياقات مختلفة عما درج استعماله في العلوم السياسية فيما بعد.
ففي فصل تحت عنوان «الھيمنة غير الشرعية  :تصنيف المدن» من كتابه «االقتص اد
والمجتمع» يقارن فيب ر ب ين الم دن ف ي الق رون الوس طى والم دن القديم ة ويخل ص إل ى
أھمي ة ش كل المدين ة القروس طوية ودورھ ا ف ي االنتق ال إل ى «ش كل اس تفتائي» عل ى
مستوى تسييرھا مما مھد لظھور الفكرة المعاص رة المتعلق ة بالمدين ة باعتبارھ ا ش راكة
حرة لألفراد .وھ و بخ الف م ا ذھ ب إلي ه ال بعض ال يش رعن أو ينظ ر ف ي ھ ذا الفص ل
لشكل من الھيمنة العنيفة الثورية بقدر ما يصف شكال من الھيمنة جديد واع بقطع ه م ع
الش رعية القديم ة القائم ة عل ى الس لطة التقليدي ة االرس تقراطية والديني ة .فھ و يص ف
البوبولو االيطالي* الذي شكل سلطة بلدية في مختلف الم دن االيطالي ة ف ي بداي ة الق رن
الراب ع عش ر باعتب اره «أول ش راكة سياس ية الش رعية وثوري ة بش كل واع» وھ و
يستعمل لفظ الالشرعي ھا ھنا مريدا ب ه وص ف ھيمن ة تقط ع بش كل واع م ع المطالب ة
بش رعية م ن ط راز ق ديم« .فالش رعية الھيمن ة الجدي دة ال توج د إال ف ي مقاب ل ھيمن ة
أخرى تقيم بأنھا شرعية ,وھذا يعني أن مفھ ومي الش رعي والالش رعي ليس ا عن د فيب ر
إال مف اھيم نس بية ذاتي ة ومعياري ة ,أي أنھ ا أحك ام قيم ة وليس ت وق ائع لھ ا مص داقية
تحليلية».24
لك ن األم ر درج ف ي بع ض أوس اط العل وم السياس ية عل ى الح ديث ع ن ش رعية نظ ام
سياسي كأنھا خاصية موجودة واقعا غيابھا يفضي بالضرورة إلى «أزمة شرعية».
ھكذا فأنماط الھيمنة الشرعية تقاب ل أنم اط الفع ل االجتم اعي 25كم ا أوردھ ا فيب ر ف ي
كتاب ه االقتص اد والمجتمع،حي ث أنم اط الھيمن ة الش رعية ث الث  :الھيمن ة التقليدي ة
والھيمنة العقالنية والھيمنة الكاريزمية.
تس تند الھيمن ة التقليدي ة عل ى اإليم ان المس تمر بالط ابع المق دس للتقالي د المحف ورة ف ي
ال ذاكرة والع ادة المرس خة ف ي اإلنس ان عل ى احترامھ ا.ففي مجتم ع مطب وع بعالق ات
شخص ية وملتحم ة بفض ل معتق دات مش تركة نج د أن االس تقرار مفض ل ومق دم عل ى
التجديد ،وبالتالي فان احت رام التراتبي ة االجتماعي ة بموج ب ھ ذه االعتق ادات المترس خة
يصبح أداة لحفظ الھيمنة وضمانھا .لھذا فان كل نظام حكم يمل ك ھ ذه التقالي د المرس خة
بالمعتق دات المش تركة فان ه يمت اح منھ ا ش رعية متص اعدة فيص بح بمعن ى م ن المع اني
نوع ا م ن الس لطة الطبيعي ة أي الس لطة الت ي ال تج د أساس ھا وأص لھا مح ل تس اؤل
وتشكيك.
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أم ا الھيمن ة العقالني ة فھ ي تتأس س عل ى اإليم ان بش رعية الق انون ومرتبط ة بمفھ وم
المجتم ع ال ذي يق وم عل ى التعاق د والمس اواة القانوني ة ب ين أف راده .وھ ذه الھيمن ة تتس م
بالط ابع المؤسس اتي الق وي وك ذلك بالبيروقراطي ة الت ي ھ ي خاص ية أساس ية للس لطة
السياس ية المبني ة عل ى العقالني ة .فالقواع د العام ة والالشخص ية تأخ ذ مك ان االمتي از
والحظ وة ،والتوظي ف السياس ي ي تم عل ى أس اس الكف اءة ول يس عل ى أس اس القراب ة
والمحسوبية .إن المحكومين والحك ام عل ى الس واء يج دون أنفس ھم مس وقين إل ى س لوك
عقالن ي* أي أنھ م يس لكون إل ى تحقي ق أھ دافھم ومقاص دھم مس لكا عقالني ا منض بطا
لقواعد اللعبة المتعارف عليھا.
أما الھيمنة الكاريزمية فإنھا تقع في درجة عالية من العاطفية .إن قوة سيطرة المھيمنين
على الخاضعين تستند ,كما يقول فيبر ،عل ى «جماع ة عاطفي ة» وعل ى خض وع ،غي ر
ع ادي ذا ط ابع مق دس ،م ن قب ل الخاض عين إزاء الفض ائل البطولي ة أو الديني ة أو
الخطابي ة واالس تثنائية لش خص م ا .إن ال زعيم ال ديمقراطي آو التقلي دي يمك ن ل ه أن
يع ول ,إذا أراد أن يف رض نفس ه ،عل ى «م نح ال ذات» الط وعي ال ذي ي دفع الخاض عين
إلى تفان مطلق يحرك ه حم اس م ا أو ض رورة .إن الھيمن ة الكاريزمي ة تس تجلب جمي ع
األدوات والوسائل من اجل افتتان الخاضع بشخصية المھ يمن واجتذاب ه إل ى اإلعج اب
بھا وھ و م ا يمك ن أن يش وش عل ى ب اقي نمط ي الھيمن ة األخ ريين أي الھيمن ة التقليدي ة
والھيمنة العقالني ة .ف يمكن أن تتح ول الزعام ة الديني ة أو التقليدي ة القائم ة عل ى الھيمن ة
التقليدية إلى زعامة كاريزمية فتتوارى الشرعية التقليدية لصالح الش رعية الكاريزمي ة،
أو تنزلق الزعامة الديمقراطية نحو نظام استفتائي يعلق القواعد القانونية القائمة.
لكن األھم من ذلك ھو أن ھ ذه األنم اط م ن الھيمن ة ال يمك ن أن تؤس س ش رعيتھا عل ى
دعائم خارجية مادية فقط بل ال بد لھ ا م ن «اعتق اد» الخاض عين لھ ا ف ي ش رعيتھا .إن
فيبر في تنظيره لمشكل الشرعية كان يفكر في محرك للتغيي ر االجتم اعي انطالق ا م ن
منطق ذاتي قصدي 26يقول فيبر:
«تظھر التجربة انه ال توجد ھيمنة تقتصر إراديا عل ى بن اء اس تمراريتھا وبقاءھ ا عل ى
مجرد دوافع مادية أو عاطفية أو عقالنية .خالفا لذلك كل أنماط الھيمنة تبح ث ع ن ب ث
االعتقاد في شرعيتھا عند الخاضعين لھا ».27
لكن ھذا ال ينفي وجود أس باب أخ رى مادي ة م ثال تك ون س ببا ف ي ظھ ور بع ض أش كال
الھيمنة ,نالحظ ذلك مثال حيين يذھب فيبر إلى تفس ير احت داد البيروقراطي ة وتص اعدھا
في الواليات المتحدة بالعوامل الخارجية دون اللجوء إل ى مفھ وم الش رعية المبن ي عل ى
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االعتق اد ال ذاتي .28وھ ذا م ا يع زز الص ورة الغامض ة والالمنس جمة الت ي ت تھم بھ ا
السوسيولوجيا السياسية عند ماكس فيبر.
م ن جھ ة أخ رى ال يمك ن لن ا أن نس تجلي ال دوافع الحقيقي ة والواقعي ة لھ ذا االعتق اد
فالدوافع الحقيقية للطاعة يمكن أن تتعدد لكن ھذه التعددية ليس لھ ا معن ى سوس يولوجي
بم ا أن الفھ م السوس يولوجي ال يتطل ب بالض رورة أن «نحي ي أو نعي د تركي ب ال دوافع
الحقيقية لفعل اجتماعي معين ».29
إن البحث عن الشرعية ال نھاية له وما يھم فيبر ليس ھ و معرف ة م ا إذا ك ان ادع اء م ا
بالشرعية ينجح أم ال في ديمومة الھيمن ة ,لك ن م ا يھم ه ھ و «كي ف» يس اھم ش كل ھ ذا
االدع اء ف ي تش كيل وتنظ يم العالق ات داخ ل ھ ذه الھيمن ة.و ھ ذا م ا يدفع ه إل ى تأس يس
صنافته للھيمنة على ثالثة أشكال مجردة يمكن لمطالبة بالشرعية أن تأخذھا.
و ما تؤكد عليه تحليالت فيب ر أن ه ل يس ھن اك اكتف اء ذات ي لش كل م ن األش كال الثالث ة
للشرعية ,ففي ظل الھيمنة التقليدي ة ي زعم المھ يمن ان ه يمث ل مب دأ تنب ع مص داقيته م ن
أقدميته ،بينما يزعم المھيمن كاريزميا أن مبدأ جديد يقطع مع الماضي ينبع من شخصه
االس تثنائي ھ و ،وأخي را إن الھيمن ة العقالني ة المعتم دة عل ى مجموع ة م ن القواع د
المقبولة من طرف الجميع تدعي أنھا فوق كل األشخاص.
ال يمكن الحديث إذن عن شرعية تقليدية أو كاريزمي ة أو عقالني ة كأنھ ا واق ع ,فالنظ ام
الملكي الذي يعتمد على شرعية وراثية مثال ال يمكن أن يس تغني ،ب ين الفين ة واألخ رى
«ع ن اس تدعاء «الخص ائص االس تثنائية» لشخص ية المل ك ,أو محاول ة عقلن ة التس يير
اإلداري وإال ان ه س يكون ف ي خط ر االن زالق نح و الالمعق ول تمام ا كم ا ھ و أم ر
البيروقراطي ة المعقلن ة فھ ي س رعان م ا تتح ول إل ى تقلي د متجم د ف ي غي اب دفع ة
كاريزمية .وبالمثل إذا استمر اإلداريون في ظ ل النظ ام الث وري يعمل ون فق ط م ن اج ل
وف ي إط ار م ا ھ و سياس ي دون تطعيم ه بدفع ة عقالني ة فان ه س رعان م ا سيس قط ف ي
الفوضى.
ھناك إذن انزالق مستمر من نمط إلى آخر من أنماط الش رعية ,وم ا يھ م فيب ر ھ و فھ م
التمظھ رات المتغي رة لمختل ف أش كال الش رعية م ن اج ل وص ف كي ف تول د االخ تالل
المالزم لكل نمط والتوترات الحاصلة بينھا .وھذا ما قام به في تحليله لنظام ال رايخ ف ي
عھ د جي وم الث اني ال ذي ك ان ف ي طريق ه لالنھي ار .والملف ت ف ي تحليل ه ذاك كم ا يق ول
لورنس ماكفالس في مقاله س ابق ال ذكر ھ و ع دم وص فه ل ذلك النظ ام بالالش رعية رغ م
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نقده الراديكالي له ,ذلك أن ھذا التقي يم المعي اري شرعي/الش رعي ل يس ل ه عن د فيب ر
آية قيمة تحليلية.
مآالت النموذج الكاريزمي ونقد سوسيولجيا فيبر السياسية :
لقد قوبل مفھوم الشرعية أو الھيمنة الش رعية بكثي ر م ن النق د ابت داء م ن المفارق ة الت ي
يحملھا ھذا المصطلح التركيبي المتجسدة ف ي الجم ع ب ين الھيمن ة والش رعية ف ي مفھ وم
يروم الوصف المنسجم للظواھر االجتماعية أو باألحرى لتمثالت معين ة لھ ذه الظ واھر
االجتماعية ،مرورا بإلصاق مفھوم الشرعية باالعتقاد الذاتي للفاعلين االجتماعيين دون
اكتراث بالمحددات الموضوعية والقانونية ,وصوال إلى المبالغ ة ف ي التفس ير النفس اني
لمسألة تقبل الھيمنة عند المھيمن علي ه ،حت ى لك أن االعتق اد ال ذي يبدي ه المھ يمن علي ه,
نتيجة تقبله األمر الواقع ،يشرعن لسلطة األمر الواقع ولسلطة األقوى.

لعله مما عرض مفھوم فيبر عن الھيمنة الشرعية إلى النقد الشديد إضافة إلى غموضه
ھو االستثمار بل واالستغالل االديولوجي الذي تع رض ل ه بع د وفات ه حت ى أن ه قي ل إن
«وفاة فيبر في الرابع عشر من يونيو 1920م تس جل بداي ة أعمال ه بك ل م ا تعني ه كلم ة
البداية من معن ى» .30لق د عمل ت مختل ف الق راءات ،خاص ة تل ك الت ي قام ت ف ي ظ ل
جمھوري ة فيم ار ،عل ى اس تقطاب كثي ر م ن المف اھيم الفيبيري ة بم ا فيھ ا مفھ وم الھيمن ة
الشرعية ومفھ وم الكاريزمي ة ومفھ وم الديمقراطي ة االس تفتائية لغاي ات عملي ة وسياس ية
أو ,بالنس بة لل بعض اآلخ ر لل دفع باطروح اتھم الت ي توخ ت فھ م وتفس ير تل ك اللحظ ة
التاريخي ة سوس يولوجيا وقانوني ا.31ھك ذا ظھ رت ق راءة ھ انز كلس ن الت ي م ن نتائجھ ا
المفارق ة يك ون فيب ر اح د المنظ رين الكب ار للديمقراطي ة ,وق راءة ك ارل ش ميت ال ذي
سيدفع بالنموذج الكاريزمي الفيب ري إل ى تخ وم التوليتاري ة الرئاس ية إض افة إل ى ق راءة
ريش ار توم ا الت ي تت رجم قل ق العب ارة الفيبري ة بكلم ات واض حات ح ول نخبوي ة
الديمقراطية وارستقراطيتھا وھيمنة األفضل داخلھا.32
وال يمكن إغفال دور غموض االصطالح الفيبيري وتشابك تصنيفاته إضافة إلى ت ردده
السياس ي والفك ري إزاء مجموع ة م ن المف اھيم ف ي ح دوث مث ل ھ ذا االس تغالل
االديول وجي والسياس ي ألطروحت ه السوس يولوجية والسياس ية .ف وق ك ل ذل ك ال يمك ن
إغفال دور انخراط ه السياس ي وتش ابك طموحات ه العملي ة م ع ميول ه النظري ة ف ي خل ق
غموض موقعه من الفكر اللبرالي والديمقراطي.
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لقد ك ان فيب ر مي اال إل ى ديمقراطي ة برلماني ة يحكمھ ا رئ يس ق وي ذو حظ وة كاريزمي ة
تمكن ه م ن التخفي ف م ن غل واء الخص ومات البرلماني ة ,إذ إن فيب ر ك ان معادي ا للنظ ام
البرلماني الخ الص الممث ل آن ذاك بالجمھوري ة الثالث ة وق د ص رح علن ا س نة 1918م أن
«النظ ام البرلم اني ومع ه الخص ومات الحزبي ة ممك ن تجنب ه إذا ك ان المجل س التنفي ذي
الموحد للرايخ في يد رئيس منتخب من طرف الشعب كله» فك ان يأم ل ب ذلك أن يك ون
ھناك «رئيس يستند إلى الشرعية الثورية لالنتخابات الشعبية» 33فكان مياال بذلك إل ى
ما يسميه بالديمقراطية االستفتائية حيث الرئيس بكاريزميته المطلوبة له ھيمنة وس لطة
تعلو على سلطة البرلمان.
لكن نعتقد أنه من التبس يط اعتب ار السوس يولوجيا السياس ية لم اكس فيب ر مج رد نظري ة
من تلك النظريات المضادة للديمقراطية التي انتشرت في القرن التاسع عشر .فتحليالته
للنزع ات االوليغارش ية لألنظم ة والمنظم ات «الديمقراطي ة» يمت زج عن ده بتحلي ل
التناقض ات الداخلي ة للمب ادئ المعاص رة للش رعية ،فيج ب إذن التميي ز داخ ل
سوس يولوجيا الھيمن ة عن ده ب ين م ا يتأس س عل ى تحلي ل التم ثالت المعاص رة وب ين م ا
يتأسس على إعادة بناء دينامكي ة الص راعات االجتماعي ة .ف ال ينبغ ي ف ي أي ح ال م ن
األحوال تقريب أو مقارنة ھذا المشروع الفيبيري من النموذج التوليتاري ،34ألنه بك ل
بس اطة تجرب ة التوليتاري ة ھ ي تجرب ة الحق ة س تعرفھا ألماني ا وايطالي ا م ا قب ل الح رب
العالمية الثانية إضافة إلى االتحاد الس وفياتي وغي ره .فھ ذا النم وذج ل م يك ن أب دا ينتم ي
إلى أفق التفكير السوسيولوجي لھذه الفترة.
لكن وكما يقول مومسن نفسه 35ربما كان دستور الجمھورية الخامسة في عھ د رئاس ة
شارل دوغول ھو األقرب إلى ما كان تتطلع إليه الديمقراطية االستفتائية التي نظر لھا
ماكس فيبر ,وربما ل و ق در لفيب ر أن يع يش إل ى ح دود س نة 1933م لك ان أدرك واقعي ا
المآالت البعيدة والدرامية لھيمنة النموذج الرئاسي الكاريزمي الذي طالما تطلع إليه.

1 ‐ Raymond Aron; Les étapes de la pensée sociologique,
Edition Gallimard,1967.p564
 - 2انظر عرضا لوقائع ھا المؤتمر في المقالة المشار إليھا أعاله.
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 نذكر على سبيل المثال أعمال مدرسة فرانكفورت التي اتخذت أعمال فيب ر- 3
 ونك ر أعم ا ي ورغن ھابرم اس,رم زا للم آالت البئيس ة للعقالني ة المعاص رة
أما..وأعمال كارل شميدت وتالكوت بارسونز ال ذي ت رجم فيب ر إل ى االنجليزي ة
بيي ر بوردي و فھ و م دين بالش يء الكثي ر لم اكس فيب ر ف ي بن اء مفھوم ه ع ن
. .نذكر أعمال ميرلوبونتي الفلسفية. .»«الرأسمال الرمزي
4 ‐ W.Mommsen ; Max Weber et la politique allemande
1890‐1920, trad., Paris, Puf, coll. « Sociologie »,1986.
5 ‐ M.WeberM : Gesammelte Politische Schriften,Tübingen,
1988, p499
6 ‐ Philippe Raynaud ; Max Weber et les dilemmes de la
raison moderne. Presses Universitaires de France.p158.
7 ‐ David Beetham ; Max Weber et la légitimité politique ;
dans Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXIII,
1995, N°101, pp 11‐22.
8 ‐ Wirtschaft und gesellschaft, Tübingen,J.C.B.Mohr
:نعتمد في ھا المقال على األصل األلماني والترجمة الفرنسية له تحت عنوان
Economie et Société,Paris : Pocket, 1995.
9 ‐ Wirtschaftsethik der Weltreligion.
10‐ Politik als Beruf.
11‐ Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft.
12‐ Herrschaft.
13‐ Wirtschaft und gesellschaft, Tübingen,J.C.B.Mohr.p 549.
14‐ Dirk Kaesler : Max Weber : sa vie, son oeuvre, son
influence, Paris : Fayard, c1996.p187.
15‐ Wirtschaft und gesellschaft, p28.
16‐ Dirk Kaesler; ibid p 187.
* Territorialität/Territorialité
 يع رف فيب ر النظ ام االجتم اعي كالت الي «المحت وى ال دال لعالق ة اجتماعي ة-17
: حيث يوجه الفعل بناء على قواعد يمكن استبيانھا» انظر,ما
13

Max Weber : « les concepts fondamentaux de la
sociologie », Economie et Société, tome 1, Plon, Paris,
1995.p65
18‐ Economie et Société, T1 / p65.
19- Dirk Haesler, p188.
20- Economie et Société, p286.
21- Raymond Arond ; Lesétapes de la pensée sociologique,
Edition Gallimard,1967.p500.
دأب ماكس فيبر على تصنيف الظواھر وفق اختيار ما يسميه النماذج الصافية الت ي
تمثل بحس بانه الم نھج الوحي د ال ذي يخ ول لن ا احت رام التعددي ة الالنھائي ة للق يم الت ي
 تمثل ال, فالنموذج الصافي أو المثالي ھو تمثل للواقع.توجه أبحاث السوسيولوجيين
بد أن يكون جزئيا ومتحيزا وھو يتجس د ف ي اختي ار بع ض المتغي رات عل ى حس اب
: انظر.أخرى ال تدخل ضمن اھتمامات الباحث
Madeleine Grawitz : Méthodes des sciences sociales.Précis
Dalloz, 1993.p 101
22- ibid.p500.
23- Max Weber, Economie et société, T1, p185.
*legitim/nicht legitim
23- Laurence McFalls : «L’Etat bâtard : illégitimité et
légitimation chez Max Weber» dans Lalégitimité de l’Etat et du
droit Autour de Max Weber,sous la direction de Michel Coutu
et Guy Rocher.L.G.D.J e les Presses de l’Université Laval
*Popolo
14  والق رن12 البوبولو نعت يراد به جزء من ساكنة بلديات ايطاليا ما بين الق رن
التب لم تكن تنتمي إلى طبقة النبالء وكانت تتشكل خاص ة م ن التج ار ال ذين اغتن وا

14

عن طريق ازدھار التجارة في كبري ات الم دن االيطالي ة م ا ب ين الق رن  11والق رن
.14
*Zweckrational
24‐ Laurence McFalls : «L’Etat bâtard : illégitimité et
légitimation chez Max Weber» dans Lalégitimité de l’Etat et du
droit Autour de Max Weber,sous la direction de Michel Coutu
et Guy Rocher.L.G.D.J e les Presses de l’Université Laval.p49
25‐ Economie et Socité, p285.
وفي الحقيقة ال تقابل األنواع الثالثة للفعل االجتماعية األنواع الثالثة للھيمنة ,فھناك
ن وع م ن الفع ل االجتم اعي يبقي ه فيب ر دون مقاب ل للش رعية حي ث ث الث أن واع م ن
الشرعية تقابلھا أربعة أنواع من الھيمنة وقد أثار ھ ذا االخ تالف تفس يرات متع ددة
فريمون د أرون م ثال ي ذھب إل ى أن ذل ك يع ود إل ى أن اص طالحات فيب ر مض ببة
وعائم ة ودليل ه عل ى ذل ك ھ و ورود ص نافة أخ رى ل ه ف ي موض ع آخ ر لألنظم ة
الش رعية تقاب ل األنم اط ال ثالث للفع ل االجتم اعي ,بينم ا ي ذھب فلي ب رين و إل ى أن
الص نافتين غي ر متط ابقتين ف األولى تنظ ر إل ى الش رعية كم ا يمك ن أن يزعمھ ا
المھيمنون بينما الصنافة الثانية تنظر إلى الشرعية كما يمكن ان ينظر اليھا المھيمن
عل يھم ,وبالت الي عن ده إن الش رعية العقالني ة تقاب ل نمط ي الفع ل العقالن ي الم رتبط
بھدف والمرتبط بالقيم ة مع ا) .انظ ر كت اب ريم ون أرون الم ذكور أع اله ص 555
وكتاب فليب رينو المذكر سابقا ص .(159-158
 -26بورديو سيأخذ بعين االعتبار ھذا المنطق الذاتي لكن بالتخفيف من غل واء ھ ذه
القصدية وذلك في صياغة نظريته في األبيتوس.
 -27اقتصاد ومجتمع ص  545-544النسخة األلمانية.
 -28يفس ر فيب ر ص عود البيرقراطي ة واش تدادھا بكونھ ا «غالب ا تق ام باق ل تكلف ة
وبك ون» إن الس بب الحاس م ف ي تق دم البرقرط ة ك ان دائم ا بس بب تفوقھ ا التقن ي
باألساس على كل أشكال التنظيم «االقتصاد والمجتمع».
 -29اقتصاد ومجتمع ص  545النسخة األلمانية.
15

30‐ Carlos Miguel Herrera : «Comment assumer l’héritage
wébérien sous Weimar ? Légitimité, démocratie, changement
social» dans Lalégitimité de l’Etat et du droit Autour de Max
Weber,sous la direction de Michel Coutu et Guy Rocher.L.G.D.J
e les Presses de l’Université Laval.p221.
 -31يقول كارلوس ميكيل ھيريرا « :إن تلقي أفكار فيبر في ظل جمھورية فيمار كان ت
محط رھان سياسي فيما يتعلق بنظرية الدولة» المرجع السابق ص .214
 -32انظ ر تحل يال لمختل ف أش كال التلق ي ألعم ال فيب ر السياس ية ف ي المرج ع الس ابق
.236-221
33‐ 4) W.Mommsen ; Max Weber et la politique allemande
1890‐1920, trad., Paris, Puf, coll. «Sociologie»,1986.p430.
 -34فع ال لق د خط ا الكثي رون ھ ذه الخط وة وربط وا بش كل ص ريح ب ين فك رة
الكاريزم ا عن د فيب ر وب ين ظھ ور ادول ف ھتل ر ,مث ل أوت و ك ولروتر وك ارل
لوفيث .انظر مومسن المرجع السابق ص.511-510
35‐ Ibid.p 512‐513.

16

1

ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻴﻪ
ﺑﻘﻠﻢ :اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﻠﻮﱄ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳌﺪﻳﺔ /اﳉﺰاﺋﺮ

أﺟ ــﺪﻧﻲ داﺋﻤ ــﺎ ،ﻋﻨ ــﺪﻣﺎ أﺗﺤ ــﺪث ﻋ ــﻦ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎت ﺷ ــﻴﻘﺔ ﻛﻬ ــﺬﻩ ،ﻣﺸ ــﺪودا إﻟﻴﻬ ــﺎ ﺑﺠ ــﺎذﺑﻴﺘﻴﻦ
ﻗﻮﻳﺘﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎذﺑﻴﺘـﺎن ﻓـﻲ اﺗﺠـﺎﻫﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘـﻴﻦ .أوﻻﻫﻤـﺎ دﻫﺸـﺔ ﻣﺆﻟﻤـﺔ ﺟـﺮاء ﻣـﺎ أراﻩ ﻣـﻦ ﺗﻴـﺎرات
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻼﻃﻤﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺿﻔﺎف ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻣﻦ دون أن ﺗﺠﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﻮاﺟﺰ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻏـﺚ
ﻣﻨﻬﺎ وﺳﻤﻦ؛ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﺬﻳﺬة ﻣﻤﺘﻌﺔ ،ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬـﺪ ﻟﺪراﺳـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻓـﺪ
اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎك ،واﻟﻄــﺎﻟﻊ اﻟﻐﺮﻳ ـﺐ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﻫﻨــﺎ ،وﺗﺤﻀــﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﺒﻴــﻪ اﻟﻌﻘــﻮل اﻟﻤﺘﺪﻳﻨــﺔ إﻟــﻰ ﺿــﺮورة

ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﺟﺒﻬــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ واﻋﻴــﺔ ﻣﺨﻠﺼــﺔ ﻟﻠﺘﺼــﺪى واﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﺣﻴــﺎض اﻷﻣــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ،ﻻ ﻣــﻦ ﻣﻮﻗــﻊ ردة
اﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺤﺺ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﺠﺮدة ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا ))اﻟﻐﺰو(( ﻣﻦ ﻣﻀـﺎر وﻣﻨـﺎﻓﻊ،

ﺗﻤﺎﻣــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻳﻔﻌــﻞ اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻟﺤــﺎذق اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺄﻟﻮ ﺟﻬــﺪا ﻓــﻲ ﺑــﺬل ﺣﻜﻤﺘــﻪ ﻟﻠﻮﻗــﻮف ﺑــﻴﻦ اﻟﻤــﺮض وﺑــﻴﻦ
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻫﺬا اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺑﺪﻋﻬﻤﺎ اﷲ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ.
ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﺘﺼــﻔﺢ اﻟــﺪارس اﻟﻤــﺘﻤﻌﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜــﺮ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ ﻗﺮوﻧــﻪ اﻟﺬﻫﺒﻴــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻳﺨﻠــﺺ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ اﻷواﺋـﻞ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺸـﺒﻌﻮا ﺑﻘـﻴﻢ دﻳـﻨﻬﻢ اﻟﺤﻨﻴـﻒ دﻓﻌـﻮا دﻓﻌـﺎ إﻟـﻰ اﻻﻧﻔﺘـﺎح

ﻋﻠــﻰ ﺛﻘﺎﻓــﺎت ﻋﺼــﺮﻫﻢ ،اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬــﺎ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀــﺔ ﻟﻤــﺎ ﻳﻌﺘﻘــﺪون ،ﻏﻴــﺮ آﺑﻬــﻴﻦ ﺑﻤــﺎ ﻗــﺪ

ﻳﺘﺴﺮب إﻟﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ داﻣﻮا ﻗﺪ رﻛﺰوا إﻟﻰ ﻛـﻦ ﺷـﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻴـﺪة اﻟﺼـﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ اﻟﺴـﻠﻴﻢ؛
ﻓﻨﻈﺮوا إﻟﻰ آﻳﺎت اﷲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﻟﻤـﺆﻣﻦ اﻟﻮاﺛـﻖ اﻟﻤﺘﻔﻜـﺮ ،اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺨـﺎف ﻣـﻦ أﻳـﺔ ﻓﻜـﺮة ﻣـﺎ
دام ﻋﻘﻠﻪ ﻗﺪ ﺗﺸﺒﻊ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻫﺪأت ﺣﻴﺮﺗﻬﺎ.
وﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟﻤﺴ ــﻠﻤﻮن اﻷواﺋ ــﻞ أن ﻳﻨﻔ ــﺮوا ﻣﻤ ــﺎ ﻳﻌ ــﺪ ﻓ ــﻲ دﻳ ــﻨﻬﻢ ﻛﻔـ ـﺮا ﺑﻮاﺣ ــﺎ وﺿ ــﻼﻻ ﻣﺒﻴﻨ ــﺎ
ﻓﻴﺤﺎرﺑﻮﻩ ،ﺑﻞ اﺣﺘﻀﻨﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻃﺎوﻟﺘﻪ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﺮﻫﻮا أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻠـﻪ
أو أن ﻳﺘﺒﺪﻟﻮا ،وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻣﻊ أﺳﺎﻃﻴﻨﻪ ﻛﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻤـﺎ
ﻟﺪى ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺳﻌﺔ.

ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤـﺪ أﻣـﻴﻦ ﻣﺼـﻮرا ﻫـﺬا اﻟﺘﻤـﺎزج اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺒـﺪﻳﻊ إﺑـﺎن ﺧﺼـﻮﺑﺔ اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)) :ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧـﺎ ﻣـﻦ ﻓﺎرﺳـﻴﺔ وﻫﻨﺪﻳـﺔ ،وﻳﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ وﻋﺮﺑﻴـﺔ ،وﻣـﻦ ﻳﻬﻮدﻳـﺔ وﻧﺼـﺮاﻧﻴﺔ
وإﺳﻼم ،اﻟﺘﻘﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﺆرﺧﻪ .وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ أول أﻣﺮﻫـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺸـﻖ
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ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺟــﺪوﻻ ﺧﺎﺻــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻳﻤﺘــﺎز ﺑﻠﻮﻧــﻪ وﻃﻌﻤــﻪ ،ﺛــﻢ ﻟــﻢ ﻳﻠﺒــﺚ إﻻ ﻗﻠــﻴﻼ ﺣﺘــﻰ ﺗﻼﻗــﺖ ،وﻛﻮﻧــﺖ ﻧﻬ ـﺮا
ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﺟﺪاول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻮان واﻟﻄﻌﻮم ،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ(((1) .
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻢ ارﺗـﺒﻂ ﺑﺼـﻤﻴﻢ ﻋﻘﻴـﺪة اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ،
وﻧﺸﺄ وﺗﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮﻣﻬـﺎ ،وﻛﺎﻧـﺖ ﻓﻴـﻪ ﻷﻫﻠـﻪ ﺻـﻮﻻت وﺟـﻮﻻت ،وﻣﻌـﺎرك ﻃﺎﺣﻨـﺔ ﺑـﻴﻦ أﻋﻼﻣـﻪ ،وﺑـﻴﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ أﻳﻨﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ آراء اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ آﻧﺬاك وﻻ ﺗـﺰال إﻟـﻰ اﻵن ﺗﺸـﻜﻞ ﻓﺴﻴﻔﺴـﺎء
اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وأﻋﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ))ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم((.
ﻋـ ّـﺮف ﺑــﻦ ﺧﻠــﺪون ﻫــﺬا اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﻘﻮﻟــﻪ )) :ﻫــﻮ ﻋﻠــﻢ ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻟﺤﺠــﺎج ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﺋــﺪ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴــﺔ،

ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ اﻟﻤﻨﺤـﺮﻓﻴﻦ ﻓـﻲ اﻻﻋﺘﻘـﺎدت ﻋـﻦ ﻣـﺬاﻫﺐ اﻟﺴـﻠﻒ وأﻫـﻞ اﻟﺴـﻨﺔ((.
) (2وﻻ أدري ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎج واﻟﺠﺪل ﻣﻦ دون ﺳﻮاﻫﻢ،
رﻏــﻢ أن اﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ اﻷواﺋــﻞ ﻛــﺎﻧﻮا ﻓــﻲ اﻟﺼــﻒ اﻷول ﻓــﻲ اﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺿــﺪ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ

اﻹﻏﺮﻳﻘﻴـﺔ .وﺗﻌﺮﻳـﻒ اﺑــﻦ ﺧﻠـﺪون ﻋﻠــﻢ اﻟﻜـﻼم ﻣﻘﺒــﻮل ﺷـﺮﻳﻄﺔ أن ﻧﺘﻮﺳــﻊ ﻓـﻲ إﺷـﺮاك ﻛـﻞ ﻣــﻦ ﻫـﻮ ﻗــﺎﺋﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ؛ ﻓﻨﺪرج ﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻧـﻪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻋﺘﻘـﺪ ﺑﺄﺻـﻮل اﻹﺳـﻼم اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ،اﻟﺘـﻲ ﻳﺠﻤـﻊ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ
ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻧﺎﻓﺢ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻣﻦ دون أن ﻧﻐﻔﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ أراد أن ﻳﺘﻤﺪرس ﻓـﻲ ﻣـﻨﻬﺞ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺎﻫﺞ
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺸﻴﻌﺔ أو اﻟﺨﻮارج أو ﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻧﻌﻢ إن ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ رﻣﻰ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ أﺑـﺪع ﻋﻘـﻞ اﻹﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ أﻓﻜـﺎر وﻣـﺎ أﻛﺜﺮﻫـﺎ ،اﻟﺘﻘـﻰ
ﺑﻌﻀــﻪ ﻣــﻊ أﻓﻜــﺎر اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ واﺧﺘﻠــﻒ ﺑﻌﻀــﻪ اﻵﺧــﺮ اﺧﺘﻼﻓــﺎ ﻻ ﻳ ـﺰال ﻗﺎﺋﻤــﺎ إﻟــﻰ اﻵن ،ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ وﺧﻔﻴﺔ ،وﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒﻮن ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺗﺎﻣﺎ أو ﻳﻜﺎد ،ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺤـﺎل

ﻓــﻲ اﻟﻌﺼــﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ،اﻟــﺬي اﻧﺒ ـﺮى ﻓﻴــﻪ اﻟﻔﻄﺎﺣــﻞ ﻣــﻦ دون ﺧــﻮف أو وﺟــﻞ ،ﻓﺄﺳــﻬﻤﻮا ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء ﻫــﺬا
اﻟﻌﻠ ــﻢ ووﺳ ــﻤﻮﻩ ﺑﻤﻴﺴ ــﻤﻬﻢ .ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻴﻦ ﺳ ــﻴﻄﺮ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء اﻟﻴ ــﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴ ــﺪ واﻟﺠﻤ ــﻮد ،ﺑ ــﻞ اﻟﻀ ــﻌﻒ
واﻟﻨﻜﻮص؛ ﻓﻤﻸ أوﻻﺋﻚ اﻷﺟﺪاد اﻟـﺪﻧﺎ ﺑﻤـﺂﺛﺮ ﺑﻘـﺖ ﺷـﺎﻫﺪة ،وﺗـﺮك ﻫـﺆﻻء اﻟﻤﻴـﺪان ﻓﻐـﺪوا ﻋﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ

ﺳﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ،ﻳﻘﺘﺎﺗﻮن ﻋﻠﻰ أﺑﻜﺎر أﻓﻜﺎرﻫﻢ.

ﺗﻮﺳــﻊ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن
دواع ﺧﻤﺴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ وراء ّ

أﺳﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺬود ﻋﻨﻬﺎ:

أوﻻـ ـ اﻟﻤﻘﺎرﻧــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻋﻠﻤــﺎء دﻳﺎﻧــﺎت أﺧــﺮى دﺧﻠــﻮا اﻹﺳــﻼم ﻛــﺎﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼــﺎرى

واﻟﺰرادﺷــﺖ واﻟﻤــﺎﻧﻮﻳﻴﻦ واﻟﺼــﺎﺑﺌﺔ وﻏﻴــﺮﻫﻢ ،ﻣﻘﺎرﻧــﺎت ﺑ ــﻴﻦ دﻳﺎﻧــﺎﺗﻬﻢ اﻷوﻟــﻰ واﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳــﺪ اﻟ ــﺬي
اﻋﺘﻨﻘﻮﻩ ،ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺪل وﻛﻼم أﻏﻨﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎـ ـ اﻹﺳــﻼم دﻳــﻦ ﺣﻀــﺎري ،وﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت ذﻟــﻚ أ ﺗﻨﻔــﺘﺢ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص؛ ﻓﻨﺸﺄ اﻟﺠﺪل واﻟﺤﺠـﺎج

اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ ﻣﻤــﻦ دﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻹﺳــﻼم أﻧــﺎس أﻋﻠﻨــﻮا اﻟﺸــﻬﺎدﺗﻴﻦ وﻟﻜــﻨﻬﻢ أﺿــﻤﺮوا اﻟﻜﻔــﺮ ،ﺑــﺪؤوا ﻓــﻲ
اﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ﻓــﻲ ﺗﻌــﺎﻟﻴﻢ اﻟــﺪﻳﻦ ﻣــﻦ وﺣــﻲ ﻧﻴــﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴــﺮ اﻟﺒﺮﻳﺌــﺔ؛ ﻓــﺎﻧﺒﺮى اﻟﻌﻠﻤــﺎء إﻟــﻰ اﻟــﺮد ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﻋﺘﻤــﺎدا
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﻓﺘﻮﺳﻌﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
راﺑﻌﺎـ ـ ﻟــﻢ ﻳﻜﺘــﻒ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻟﻤﺴــﻠﻤﻮن ﺑــﺎﻟﺮد ﻋﻠــﻰ ﻫــﺆﻻء اﻟﺰﻧﺎدﻗــﺔ ﻓﺤﺴــﺐ ،ﺑــﻞ اﻧﺘﻘﻠــﻮا إﻟــﻰ
دراﺳﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫـﺆﻻء أﺑـﺎﻃﻴﻠﻬﻢ ،ﻓﻘﺮؤوﻫـﺎ وﺗﺮﺟﻤﻮﻫـﺎ وﻋﻠﻘـﻮا ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ،ﺛـﻢ ﻧﻘﻀـﻮﻫﺎ
واﻟﻌﻼف ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻈّﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲّ ،
ﺧﺎﻣﺴﺎـ ـ ﺗﺸــﺒّﻊ ﻋﻠﻤــﺎء اﻹﺳــﻼم ﺑﻘــﻴﻢ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺪاﻋﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘــﺮاءة واﻟﺘــﺪﺑﺮ واﻟﺘﻔﻜــﺮ ،واﻟﺤﺎﺛــﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪل وإﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ،؛ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﺒﻞ ،وﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺨﻠـﻖ .ﺑـﻞ إن
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﺳـﺘﺨﺪم ﻫـﺬا اﻟﻤـﻨﻬﺞ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤـﺔ اﻷﻓﻜـﺎر واﻟﻮﺳـﺎوس ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻋﻘﻠﻴـﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴـﺔ؛
ﻓﺘﺮى اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺘﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ) :ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﻓﻴﻬﻤـﺎ آﻟﻬـﺔ إﻻ

اﷲ ﻟﻔﺴﺪﺗﺎ( ،ﻛﻤﺎ أﺑﻄﻞ ﻓﻲ آﻳﺎﺗﻪ اﻟﻘـﻮل ﺑﺎﻟـﺪور واﻟﺮﺟﺤـﺎن ﻣـﻦ دون ﻣـﺮﺣﺞ ﻓـﻲ ﻣﺜـﻞ ﻗﻮﻟـﻪ ﻋـﺰ وﺟـﻞ:

)أم ﺧﻠﻘــﻮا ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ ﺷــﻲء أم ﻫــﻢ اﻟﺨــﺎﻟﻘﻮن ،أم ﺧﻠﻘــﻮا اﻟﺴــﻤﺎوات واﻷرض ﺑــﻞ ﻻ ﻳﻮﻗﻨــﻮن( .وﻣــﺎ ﻧـﺮاﻩ
أﻳﻀــﺎ ﻓــﻲ ﺑﺮﻫــﺎن اﻟﻘﻴــﺎس ﻟﻮﺟــﻮد ﻋﻠــﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ) :ﻛﻤــﺎ ﺑــﺪأﻧﺎ أول ﺧﻠــﻖ ﻧﻌﻴــﺪﻩ وﻋــﺪا
ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ( ،وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ ) :إن ﻣﺜﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﻤﺜﻞ آدم ﺧﻠﻘﻪ ﻣـﻦ ﺗـﺮاب ﺛـﻢ
ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن((3).

ﺗُﺮى ﻫﻞ زاﻟﺖ دواﻋﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻜـﻼم ﻓﻴﻬـﺬا اﻟﻌﺼـﺮ ﻓﻴﺰﻫـﺪ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻓﻴـﻪ ،وﻳُﻮﻟـﻮا ﺟـﻞ

اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠـﻮن ،ﻣـﻦ دون أن ﻧـﺮى
ﻷﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت ﺧﻄﻴﺮة وﺷﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻵﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﺗﺴﺎع ﺷﺮﻗﺎ وﻣﻐﺮﺑﺎ؟

ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﻄﺎط واﻟﺘﺮدي ﻋﻘـﺐ ﺳـﻘﻮط دوﻟـﺔ اﻟﻤﻮﺣـﺪﻳﻦ ﻛﻤـﺎ ﻳـﺬﻫﺐ إﻟـﻰ ذﻟـﻚ اﻟﻤﻔﻜـﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ ،أو ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب أن ﻳﺴﻤﻮﻩ ،ﻋﻘـﺐ ﺳـﻘﻮط
ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻹﻓﺮﻧﺠﺔ ﻋﺎم 1798م ،،ﺗﻼﻗﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻐـﺮب اﻟﻤﺴـﻴﻄﺮ ﻟﻘـﺎء ﺣـﺎدا
ﻣﺘــﻮﺗﺮا ،أذﻛــﺎﻩ اﻟﻀــﻐﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨــﺎرﺟﻲ ،ﺗﻤﺜــﻞ اﻷول ﻓــﻲ ﺗــﺮدي أوﺿــﺎع اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ

ﺧﺎﺻــﺔ ﺧﻼﻓــﺘﻬﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ ،وﺗﻤﺜــﻞ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﺗﻠﻬــﻒ دول اﻷﻃﻠﺴــﻲ وﺗﻬــﺎﻟﻜﻢ ﻟﺘﻘﺎﺳــﻢ ﻛﻌﻜــﺔ اﻟﺮﺟــﻞ
اﻟﻤ ـﺮﻳﺾ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ دﻧــﺎ أﺟﻠــﻪ؛ ﻓﻜــﺎن ﻧﺘﻴﺠــﺔ ذﻟــﻚ اﻟــﻮﻃﻴﺲ اﻟﺤــﺎﻣﻲ ﺑــﺮوز ﺣﺮﻛــﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪﻳــﺔ
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ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ،دارت ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻓﻌﻠـﻪ ﻟـﺮدم اﻟﻬـﻮة ﺑـﻴﻦ أﻣـﺔ
اﻹﺳﻼم واﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﺘﻘـﺪم .ﻛﻤـﺎ دارت ﺣﻮﻟـﺖ ﻛﻨـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻓﻌﻠـﻪ ﻟﺼـﻮن

ﻋﻘﻴــﺪة اﻟﻤﺴــﻠﻢ وﺣﻔــﻆ ﻫﻮﻳﺘــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﺴــﺦ اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻟــﺬي ﺣﻤﻠــﻪ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ ﻋــﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺆرخ أﻟﺒﺮت ﺣﻮراﻧﻲ ﻋﻦ أﺣﺪ رﻣﻮز اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴـﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣـﻦ ﻋﺼـﺮ اﻟﻨﻬﻀـﺔ:

))ﻳﺴ ــﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﻬﻄ ــﺎوي 1873_1801م ﻣ ــﻦ واﺟ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺗﻔﺴ ــﻴﺮ اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــﻮء

اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺘـﻲ وﻟـﺪﻫﺎ
اﻟﻌﻘــﻞ اﻟﺒﺸــﺮي ،وﻫــﻮ ﻳﺴﺘﺸــﻬﺪ ﺑﺴــﻴﺮة أﺣــﺪ اﻟﻤﺸــﺎﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻴﺜﺒــﺖ أن دراﺳــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ واﻟﻌﻠــﻮم
اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﺑﻘﻴــﺖ ﺣﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺣﺘــﻰ ﻓﺘــﺮة ﻗﺼــﻴﺮة ﺧﻠــﺖ ،ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗــﻮارت اﻵن ،وﻟــﻢ ﻳﻘﺒــﻞ
اﻷزﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺨﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ،وﻳﺨـﺮج ﻣـﻦ ﻫـﺬا إﻟـﻰ
اﻟﻘﻮل ﺑـﺄن ﻣـﻦ واﺟـﺐ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﻟﻴـﻮم أن ﻳﺘﺼـﺎﻟﺤﻮا ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺠﺪﻳـﺪة ،وﺑـﺄن ﻣـﻦ اﻟﻮاﺟـﺐ أﻳﻀـﺎ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮع ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(((4) .
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت أﻓﻜـﺎر اﻟﺸـﻴﺦ

رﻓﻌــﺖ راﻓــﻊ اﻟﻄﻬﻄــﺎوي ﻓﺤﺴــﺐ ،ﺑــﻞ إن ﻛﻮﻛﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻩ وﻣــﻦ ﻗﺒﻠــﻪ ﺳــﻜﻨﺖ ﺑﻬــﺎﺟﺲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻘﺪم .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤـﺎل
اﻟــﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐــﺎﻧﻲ )1896_1839م( وﻓــﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗــﻪ ﻣﻨــﺬ ﻣﺒــﺪﺋﻬﺎ وﺣﺘــﻰ ﻣﻨﺘﻬﺎﻫــﺎ ،ﻓ ـﺮأى أن اﻃــﻼع
))اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺿﺮورة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ،

وﻳﻔﻴــﺪ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓــﻲ ﺣﻴــﺎﺗﻬﻢ ،ورﻓــﺾ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌــﺎرض وﻋﻘﻴــﺪﺗﻬﻢ ورﻓﻀــﻪ ﺑــﺎﻟﺤﺠﺞ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ واﻟﺒ ـﺮاﻫﻴﻦ

اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ(((5).
وﻗﺪ ﺷﺎرك اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐـﺎﻧﻲ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺬي دﻋـﺎ إﻟﻴـﻪ ،ﻓـﺄﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﻟﻄﻴﻔـﺎ

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻤﺎﻩ)) :اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﺮﻳﻴﻦ(( ،ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ رﻓﻴـﻖ درﺑـﻪ اﻹﻣـﺎم ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﻩ ،وﻫـﻮ
ﻛﺘﺎب ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴـﻪ اﻷﻓﻐـﺎﻧﻲ اﻟـﺮد ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺒﻌﻴـﻴﻦ اﻟﻤـﺎدﻳﻴﻦ وأﺗﺒـﺎع داروﻳـﻦ واﻻﺷـﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻘـﻮل ﻓـﻲ
إﺣﺪى ﻓﻘﺮات ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء)) :ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺎدﻳﻮن وﻓـﻲ أﻳـﺔ ﺻـﻮرة ﺗﻤﺜﻠـﻮا وﺑـﻴﻦ أي ﻗـﻮم ﺗﺠﻤﻌـﻮا
ﻛــﺎﻧﻮا ﺻــﺪﻣﺔ ﺷــﺪﻳﺪة ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــﺎء ﻗــﻮﻣﻬﻢ وﺻــﺎﻋﻘﺔ ﻣﺠﺘﺎﺣــﺔ ﻟﺜﻤــﺎر أﻣﻤﻬــﻢ وﺻــﺪﻋﺎ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻨﻴــﺔ

ﺟﻴﻠﻬﻢ ،ﻳﻤﻴﺘﻮن اﻟﻘﻠﻮب اﻟﺤﻴﺔ ﺑﺄﻗﻮاﻟﻬﻢ وﻳﻨﻔﺜﻮن اﻟﺴﻢ ﻓـﻲ اﻷرواح ﺑـﺂراﺋﻬﻢ ،وﻳﺰﻋﺰﻋـﻮن راﺳـﺦ اﻟﻨﻈـﺎم

ﺑﻤﺴﺎﻋﻴﻬﻢ ،ﻓﻤﺎ رزﺋﺖ ﺑﻬـﻢ أﻣـﺔ وﻻ ﻣﻨـﻲ ﺑﺸـﺮﻫﻢ ﺟﻴـﻞ إﻻ اﻧﺘﻜـﺚ ﻓﺘﻠـﻪ وﺳـﻘﻂ ﻋﺮﺷـﻪ وﺑـﺪدت آﺣـﺎد
اﻷﻣﺔ وﻓﻘﺪت ﻗﻮام وﺟﻮدﻫﺎ(((6) .
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أﻣﺎ ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﻴـﺪة ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻮاﺟـﺐ اﻟـﺪﻳﻨﻲ ،اﻟـﺬي ﺗﻨـﻮء ﺑـﻪ
اﻟﻌﺼﺒﺔ أوﻟﻮ اﻟﻘﻮة ،ﻓﺘﺮاﻩ ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻞ ﻳﺰﺟـﺮﻫﻢ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻤـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻘﻮﻣـﻮا ﺑـﻪ)) :ﻻ ﻳﺠـﻮز

أن ﻳﻘــﺎم اﻟــﺪﻳﻦ ﺣــﺎﺟﺰا ﺑــﻴﻦ اﻷرواح وﺑــﻴﻦ ﻣــﺎ ﻣﻴﺰﻫــﺎ اﷲ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﺑﺤﻘــﺎق اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺜـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﺮﻓـﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎ ﻟﻬـﺎ ﺑـﺎﺣﺘﺮام
اﻟﺒﺮﻫﺎن ،ﻓﺎرﺿﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺒﺬل ﻣـﺎ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬـﺪ ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻳـﺪﻳﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎﻟﻢ  ...وﻣـﻦ
ﻗﺎل ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻐﻔﺮﻫﺎ ﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ(((7) .
ﻟﻘـ ـ ـ ــﺪ ﻛـ ـ ـ ــﺎن ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟﺮﻋﻴـ ـ ـ ــﻞ اﻷول وﻣﺠﺎﻳﻠﻴـ ـ ـ ــﻪ أﻣﺜـ ـ ـ ــﺎل اﻟﺸـ ـ ـ ــﻴﺦ ﻋﺒـ ـ ـ ــﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻜـ ـ ـ ــﻮاﻛﺒﻲ
)1903_1849م( ﺣﺮﺑــﺎ ﺷــﻌﻮاء ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ واﻟﺠﻤــﻮد ،ﻧــﺎرا ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﺎﻣــﺪﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ أﺳــﺎؤوا إﻟــﻰ
اﻹﺳــﻼم ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺴــﻴﺆوا إﻟــﻰ ﻧﻔﻮﺳــﻬﻢ .وﻗــﺪ أﻟــﻒ اﻟﻜــﻮاﻛﺒﻲ ﻛﺘــﺎﺑﻴﻦ ﻧﻔﻴﺴــﻴﻦ ﺳــﻤﺎﻫﻤﺎ ))أم

اﻟﻘــﺮى((

و))ﻃﺒــﺎﺋﻊ اﻻﺳــﺘﺒﺪاد(( ﻳــﺪﻋﻮان إﻟــﻰ إﺻــﻼح ﺳﻴﺎﺳــﻲ وآﺧــﺮ ﻓﻜــﺮي ،واﻟﻜﺘﺎﺑــﺎن ﻳﺘﺮﻛـﺰان ﺣــﻮل ﻣﻄﻠﺒــﻴﻦ

ﺟﻮﻫﺮﻳﻴﻦ ،أوﻟﻬﻤﺎ ))وﺟﻮب ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑـﺔ اﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔـﻮن ﻓـﻲ ﻃﺮﻳـﻖ
اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻔﻜــﺮي ،وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺠﻬــﻞ اﻟﻤﻨﺘﺸــﺮ ﺑــﻴﻦ اﻟﺠﻤــﺎﻫﻴﺮ؛ واﻟﺜــﺎﻧﻲ :أن ﻳﺴــﺘﻌﻴﺪ اﻟﻌــﺮب ﻣﻜــﺎﻧﺘﻬﻢ
اﻟﻼﺋﻘﺔ ودورﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﻣﺼﻴﺮﻩ(((8) .
وإذا ﻛــﺎن ﻣﻄﻠــﺐ اﻟﻜــﻮاﻛﺒﻲ اﻷول ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮﻩ ﻣﻠﺤــﺎ ،ﻓﻘــﺪ ﻏــﺪا ﻓــﻲ ﻋﺼ ـﺮﻧﺎ اﻟﺤــﺎﻟﻲ أﻛﺜــﺮ
إﻟﺤﺎﺣــﺎ ،ﻻ ﻷن اﻻﺗﺠــﺎﻩ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻔﻘﻬــﺎء اﻟــﺬي ﺛــﺎر ﻣــﻦ أﺟﻠــﻪ اﻟﻤﺠــﺪدون ﻻ ﻳـﺰال ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﻟﻒ ﻋﻬــﺪﻩ
ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻷن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺿﺮاوة وﺧﻄـﺮا ،ﻟﻤـﺎ ﺗﻠﺒﺴـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﺤـﺪﻳﺎت ﻣـﻦ ﻟﺒـﻮس
ﻋﻠﻤﻲ وﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﺎدع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت.
ﺗﺘﺴــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻷدﺑﻴــﺎت اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﺑﺴــﻤﺔ اﻷﺻــﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺒﺘﻬــﺎ ،أي أن ﺟﻠﻬــﺎ ﻣﺼــﻨﻒ ﻓــﻲ ﻣﻈﺎﻧــﻪ
اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼــﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﻔــﺪ إﻟﻴﻨــﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤــﺔ أو ﻣﺤﻤﻮﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘــﻮل دﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻷﺻــﻠﻴﻴﻦ أو
ﺗﻼﻣﺬﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺗﻔﺪ وﻓﻮدا ﻣﺴﺘﻘﻄﻌﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬـﺎ ﻏﻴـﺮ آﺑـﻪ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬـﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴـﺔ اﻷوﻟـﻰ؛

ﻓﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬـﺎ ﺟﻤﻴﻌـﺎ ﺑﻤـﻨﻬﺞ واﺣـﺪ ،ﻣﻤـﺎ أﻧـﺘﺞ ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔـﻴﻦ ﻋﺮﻓـﻮا ﺑ ـ))اﻟﻤﻔﻜـﺮﻳﻦ(( ،وﻫـﻮ

ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻋــﺎم ﻏــﺎﻣﺾ ﻳﺼــﺪق ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻓ ّﻜــﺮ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ،وﻻ ﻳﺤﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻃﻴﺎﺗــﻪ أي ﺻــﺒﻐﺔ ﺗﺨﺼﺼــﻴﺔ

ﻛــﺎﻟﺘﻲ ﻧﺮﻣــﻲ إﻟﻴﻬــﺎ .أﻣــﺎ اﻟﻤﺸــﺎﻳﺦ واﻟــﺪﻋﺎة ﻓﻘــﺪ رﺿــﻮا ﻷﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘــﺐ ،واﺷــﺘﻐﻠﻮا ﺑﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ
اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي اﻟﻤﻌــﺮوف ،ﻣــﻦ دون أن ﻳﺘﻨﺒﻬــﻮا ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﻤــﻞ إﻟــﻰ ﺿــﺮورة أن ﻳﺘﺼــﻔﻮا ﺑﺼــﻔﺎت أﺧــﺮى ﻟﻬــﺎ

ﺻــﺒﻐﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼــﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻔﻌــﻞ اﻟﻌﺒــﺎﻗﺮة اﻷواﺋــﻞ أﻣﺜــﺎل اﻷﺷــﻌﺮي وواﺻــﻞ واﺑــﻦ ﺳــﻴﻨﺎ

واﻟﻐﺰاﻟــﻲ واﺑــﻦ رﺷــﺪ وﻏﻴــﺮﻫﻢ ﻛﺜﻴــﺮ ،ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ ﺑــﻴﻦ اﻟﻔﻘــﻪ واﻟﻜــﻼم واﻟﻄــﺐ واﻟﻘﻀــﺎء
واﻟﺘﺼﻮف واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻬـﻢ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﻴـﺎدﻳﻦ ﺑﺼـﻤﺔ اﻟﻤﺘﻀـﻠﻊ اﻟﺮاﺳـﺦ ،ﻻ ﻳﻤـﻨﻌﻬﻢ ﻋﻠﻤﻬـﻢ
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ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أﺑﺪا ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،أو أي ﻋﻠﻢ آﺧﺮ رأوا ﻓﻴﻪ ﺿﺮورة ﻟﻸﻣﺔ ،دراﺳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻛـﺎﻟﺘﻲ ﻳﻌﻜـﻒ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻨﻮن.
إن ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻪ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﺒﻮذﻳـﺔ اﻟﻴـﻮم ﻣـﻦ ﺗﺼـﻮرات ﺟﺪﻳـﺪة ﻋـﻦ اﻟﻮﺟـﻮد واﻹﻧﺴـﺎن واﻟﻜـﻮن اﻟﺤﻴـﺎة،
وﻣ ــﺎ ﻳﺴ ــﻌﻰ إﻟ ــﻰ ﻧﺸ ــﺮﻩ ﻋﻠﻤ ــﺎء ﻣ ــﻦ اﻟﻄ ــﺐ اﻟﺒ ــﺪﻳﻞ ،وﻣ ــﺎ ﻳ ــﺮوج ﻟ ــﻪ دﻋ ــﺎة LNPوﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻻﺗﺼ ــﺎل

واﻟﺘﻮاﺻــﻞ .وﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻨﻘــﺪ اﻷدﺑــﻲ ﻻ ﻳﻘــﻞ أﻫﻤﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ ،ﺣﻴــﺚ اﻟﺜــﻮرة اﻟﻜﺒــﺮى ﻓــﻲ

اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت واﻷﺳــﻠﻮﺑﻴﺎت واﻟﺴــﻴﻤﻴﻮﻃﻴﻘﺎ وﻧﻈﺮﻳــﺎت ﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻘﺒــﻞ وﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺨﻄــﺎب… وﻓــﻲ ﻣــﺎ وراء
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻼل اﻟﻤﺎرﻛﺴـﻴﺔ واﻟﺪاروﻧﻴـﺔ اﻟﺸـﻲء اﻟﻜﺜﻴـﺮ .أﻻ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ذﻟـﻚ
ﻛﻠﻪ وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ واﻋﺘﻜﺎﻓﺎ ﻗﺪوة ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم؟

إﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻴﺪان ﻣﻦ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ اﻷﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ واﻻﺑﺴـﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﻣـﺎ ﻋـﺪاﻫﺎ ﻣـﻦ ﻋﻠـﻮم اﻟـﺪﻧﻴﺎ
اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮة ،ﻣــﻦ إﺷــﺎرة أو اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻤﻮﺿــﻮع ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻪ ﻓــﻲ ﺧﺎﻧــﺔ ﻋﻠــﻢ اﻟﻜــﻼم اﻟﺤــﺪﻳﺚ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ.
وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ اﻟﻤﻬﻮل ﺑﻐﻴﺎب ﻋﻠﻤﺎء اﻟـﺪﻳﻦ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻤﻴـﺎدﻳﻦ ،ﺗﻮﺟﻬـﺖ ﻓﺌـﺎت ﻣـﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ -ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ -إﻟـﻰ اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﺑﻬـﺬﻩ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺠﺪﻳـﺪة ،ﻓﺪرﺳـﻮﻫﺎ
ﻳﻤﺤﺼــﻮﻫﺎ ،ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــﺪة )ﻓﺎﻗــﺪ اﻟﺸــﻲء ﻻ ﻳﻌﻄﻴــﻪ( ،ﻓﻜﺎﻧ ـﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ أن ﻛــﺎن
ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻣــﻦ دون أن ّ

ﻫﺆﻻء اﻟﺪارﺳـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺷـﺎﻛﻠﺔ أوﻻﺋـﻚ اﻟـﺬﻳﻦ أﺑـﺪﻋﻮا ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻠـﻮم ﺳـﻮاء ﺑﺴـﻮاء ،ﻻ ﻳﻔـﺮق ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﻓـﺎرق

ﺳــﻮى أن ﻫــﺆﻻء ﻣﺴــﻠﻤﻮن؛ ﻓﺤﻤﻠــﻮا إﻟــﻰ أﺑﻨــﺎء دﻳــﻨﻬﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻠــﻮم ﻏﻴــﺮ ﻣﻨﺨﻮﻟــﺔ ،ﻓﺄﺻــﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﺗــﻞ ﻓــﻲ
ﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻓــﺈﻟﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻠــﻮم ﻫﺒــﻮا أﻳﻬــﺎ اﻟﻤﺸــﺎﻳﺦ واﻟــﺪﻋﺎة ،وإﻟــﻰ ﻋﻠ ـﻮم اﻟــﺪﻳﻦ أﺳــﺮﻋﻮا أﻳﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻤــﺎء

ﻳﻠﻘﻴﻦ ﻓـﻲ روﻋﻜـﻢ أﺣـﺪ أن اﻟﺘﺨﺼﺼـﻴﻴﺔ ﺗﺠـﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﻴﺔ ،وأن ﻟﻜـﻞ ﻋﻠـﻢ أﻋﻼﻣـﻪ،
واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ،وﻻ ّ

وﻻ ﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻬــﺬا اﻟــﺬي ﻧﻘﻮﻟــﻪ وﻧــﺪﻋﻮ إﻟﻴــﻪ .وإﻧﻬــﺎ ﻟﻜﻠﻤــﺔ ﺣــﻖ ﻟــﻢ ﻳــﺮد ﺑﻬــﺎ ذاك ،ﻟــﻮﻻ أن ﻓــﻲ اﻷﻣــﺔ ﻣــﻦ
ﻳﺼﻮن اﻟﺒﻴﻀﺔ وﻳﺤﻤﻲ ﺛﻐﻮرﻧﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن دﻳﺪن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﺨﻠﻔﺎء ﻓـﻲ ﻋﺼـﻮر ﻻ ﻳـﺰال

أﻟﻘﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺻﻲ واﻷﻟﺒﺎب.

ـــــــ
اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
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)(1

أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ :ﺿﺤﻰ اﻹﺳـﻼم ،ج1ص ،373ط ،10دار اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،ﺑﻴـﺮوت
)؟(.

)(2

اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ج 2ص  ،557اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴـﻴﺔ ﻟﻨﺸـﺮ واﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ 1984م.

)(3

ﻳﺮاﺟــﻊ :د .ﻣﺤﻤــﺪ ﺳــﻌﻴﺪ رﻣﻀــﺎن اﻟﺒــﻮﻃﻲ :اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ،
ص ،20_18ط ،5ﻣﻨﺸ ـ ــﻮرات ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ دﻣﺸ ـ ــﻖ ،دﻣﺸ ـ ــﻖ 1413_1412ﻫـ ـ ــ/
1993_1992م.

)(4

أﻟﺒﺮت ﺣﻮراﻧﻲ :اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ )1939_1798م(،ﺗﺮﺟﻤـﺔ رﻳـﻢ
ﻋﺰﻗﻮل ،ص ،85دار ﻧﻮﻓﻞ ،ﺑﻴﺮوت 1987م.

)(5

ﻋﻠـ ـ ــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـ ـ ــﺔ :اﻻﺗﺠﺎﻫـ ـ ــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳـ ـ ــﺔ ﻋﻨـ ـ ــﺪ ﻟﻌـ ـ ــﺮب ﻓـ ـ ــﻲ ﻋﺼـ ـ ــﺮ اﻟﻨﻬﻀـ ـ ــﺔ

)(6

اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ :اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﺮﻳﻴﻦ ،ﺗﺮﺟﻤـﺔ اﻷﺳـﺘﺎذ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪﻩ،

)1914_1798م( ،ص ،76ط ،5اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت 1987م.
ص ،32ط ،4ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1333ﻫـ.

)(7

ﻣﺤﻤ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪﻩ :رﺳ ــﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴ ــﺪ ،ص 141و ،142ﻧﻘ ــﻼ ﻋ ــﻦ :ﻋﻠ ــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ــﺔ:
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ص.84

)(8

ﺟــﻮرج أﻧﻄﻮﻧﻴــﻮس :ﻳﻘﻈــﺔ اﻟﻌــﺮب ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﺻــﺮ اﻟــﺪﻳﻦ اﻷﺳــﺪ واﻟــﺪﻛﺘﻮر
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ص170و ،171ط ،8دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت 1987م.

تساؤالت حول إسالمية المعرفة


عبد الجبار الرفاعي

منذ ظھور التفكير الفلسفي تمحورت جھ ود الفالس فة والب احثين ف ي الفلس فة ح ول قض ايا
)المعرف ة( و)الوج ود( و)الق يم( .وق د س بق نض وج ال وعي الفلس في ظھ ور الحرك ة
السوفسطائية التي أشاعات نوع ا ً م ن االس تدالل المخات ل ،ال ذي يبتن ى عل ى )ان المعرف ة
نسبية وليست مطلقة ،وان لكل قضية جانبين يناقض أحدھما اآلخر ،وال شيء أصدق من
شيء ،لكنه قد يكون أفضل منه بالقياس إلى منظور الف رد( حس ب م ا يق ول أح د اعالمھ ا
)بروتاغوراس( .فكانت المشكلة المركزية لھا مش كلة معرفي ة ،ويع ود الفض ل للفيلس وف
األثيني سقراط ثم تلميذه أفالطون وم ن بع دھما أرس طو ف ي تحري ر ال وعي اليون اني م ن
سطوة ھذه الحركة التي أشاعات االضطراب في الرؤية والشك واالرتياب.
وفي العصر الوسيط نقض القديس أوغسطين دعاوى الشكاك الذين ذھبوا إل ى ع دم ق درة
العقل للوصل إلى حقيقة مطلقة ،فدلل على ان ھناك حقيقة مطلقة ال يرقى إليھا الشك.
وكانت قضية المعرفة من ابرز القضايا التي واكبت الفلس فة من ذ مطل ع التفكي ر الفلس في،
وظلت على الدوام واحدة من المشاغل المركزية للعقل الفلس في ،كم ا نالح ظ ف ي الت راث
الفلسفي للعص ر الھيلنس تي ،والم دارس الت ي س ادت في ه )المدرس ة االبيقوري ة ،المدرس ة
الرواقية ،مدرسة اإلسكندرية( ،والعصر الوسيط ،مع )آباء الكنيسة( و)الفلسفة المدرسية(
و)االسمية(.
ومنذ بداية عصر النھضة طغت مسألة المعرفة ف ي التفك ر الفلس في الغرب ي عل ى غيرھ ا
من مشاغل الفلسفة ،وأصبحت ھي القضية األساسية ،وما سواھا من قضايا تتفرع عليھا،
ذلك ان المقوالت واألفكار والمؤلفات الھامة ف ي ھ ذا العص ر وم ا ت اله ،اھتم ت بالدرج ة
األولى بالمعرفة وقواعد التفكي ر المنطق ي الس ليم ،كم ا نالح ظ ف ي )االورغ انون الجدي د(
لفرنسيس بيكون ،ال ذي يتن اول أس س االس تقراء والمنط ق التجريب ي ،و)الكوجيت و( ال ذي
عرضه ديكارت في كتابه )مقال في المنھج(.
وف ي عص ر التن وير واص ل الفالس فة ف ي مؤلف اتھم االھتم ام بمس ألة المعرف ة واعتبارھ ا
المسألة األھم ،مثلما نج د ف ي كت اب ج ون ل وك )محاول ة ف ي اإلدراك اإلنس اني( ،م روراً
بكتاب )نقد العقل المحض( للفيلسوف األلماني عمانوئيل كانت ،ثم االتجاھات الفلسفية في
القرن التاسع عشر ،إلى المدارس والحلقات الفلسفية في القرن العشرين ،وأشھرھا )حلقة
فينا( التي أرست مرتكزات )الوضعية المنطقية( وبشرت بـ )التصور العلمي للع الم( م ن
خالل مجلتھا )المعرفة( .وسادت مقوالتھا عالميا ً في النصف األول من الق رن العش رين،
ولما تزل رؤاھا مصدر الھام فلسفة العلم ومناھجھا المتنوعة حتى عصرنا الراھن.
 باحث من العراق .

1

قضية المعرفة في التفكير اإلسالمي
بدأ الوحي اإللھي بخطاب )اقرأ( وتكرر األمر ب القراءة ف ي اآلي ات األول ى الت ي خوط ب
بھا النبي ،واقترن األمر ب القراءة بص فة العل م للب اري تع الى )عل م اإلنس ان م ا ل م يعل م(،
وتعليمه بالقلم )الذي علم بالقلم( ،وكل ذلك يرمز إلى ان قضية المعرفة والعلم تمثل بوابة
تنفتح عنھا ك ل قض ايا التفكي ر ال ديني وغي ره م ن أل وان التفكي ر األخ رى .وتك رر ت داول
مص طلحات )العل م ،المعرف ة ،اإلدراك ،الفك ر ،الت ذكر ،الفق ه ،العق ل ،الدراي ة ،الحكم ة،
الش عور( ومش تقاتھا ف ي الق رآن الك ريم ،فم ثالً ورد لف ظ )المعرف ة( ومش تقاتھا ف ي )(71
واحد وسبعين موضعا.
وبالرغم من ان المحور المركزي للبحث والتفكير ف ي الفلس فة اإلس المية ھ و )الوج ود(،
ألن الحكم ة اإللھي ة كم ا وس موھا ،ھ ي )عل م يبح ث في ه ع ن أح وال الموج ود بم ا ھ و
موجود( غير ان الفالسفة المس لمين ع الجوا حقيق ة العل م والمعرف ة ،وأنواعھ ا ومراتبھ ا،
ومص ادرھا ،وحكايتھ ا ع ن الواق ع وقيمتھ ا ،وغي ر ذل ك ،ف ي مباح ث )ال نفس ،والعق ل
والعاق ل والمعق ول ،والمق والت ،والكل ي ،والوج ود ال ذھني( ،وان ل م يف ردوا باب ا ً خاص ا ً
بمباحث المعرفة في مؤلفاتھم.
وھكذا اھتم بقضية المعرفة علماء الك الم والمتص وفة والعرف اء ،فبينم ا اعتب ر المتص وفة
المعرف ة حال ة ذوقي ة وجداني ة مص درھا القل ب والح دس والش ھود ,وان العل م يتحق ق ب ال
واس طة .تر ﱠس َم المتكلم ون اس لوب الج دل ،وتوس لوا للت دليل عل ى م دعياتھم بالمظنون ات
والمشھورات والمسلمات ،واعتمدوا المنھج العقلي تارة ،والمنھج النقلي تارة أخرى.
قضية المعرفة في التفكير اإلسالمي الحديث
ك ان الش يخ محم د عب ده م ن ال رواد ال ذين أش اروا إل ى طبيع ة المعرف ة ف ي اإلس الم
ومصادرھا ،وتاله الشيخ مصطفى عبدالرازق في كتابه المعروف )تمھيد لت اريخ الفلس فة
اإلسالمية( ،ومن بعده تلميذه الدكتور علي سامي النشار في )من اھج البح ث عن د مفك ري
اإلسالم( و)نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم( ،لكن الجھد المميز في ھذا المضمار ھو جھد
محم د إقب ال ف ي )تجدي د التفكي ر ال ديني ف ي اإلس الم( ال ذي درس بعم ق طبيع ة المعرف ة
الديني ة ،وتجلي ات التجرب ة الديني ة ،والحي ز ال ذي تحتل ه المعرف ة الذوقي ة الش ھودية ف ي
المعرفة الدينية.
ويمكن القول ان كتاب )أصول الفلس فة والم نھج ال واقعي( ال ذي ألف ه الس يد محم د حس ين
الطباطبائي ،وكتب تعليقة موسعة عليه تلميذه الش يخ مرتض ى المطھ ري ،ھ و أول كت اب
في الفلسفة اإلس المية الحديث ة يخص ص مس احة واس عة لبح ث )المعرف ة( .فبع د ان ف رغ
الطباطبائي في المقالتين األولى والثانية من بيان )معنى الفلسفة وحدودھا ،والعالقة بينھ ا
وبين العلوم الطبيعية والرياض ية( دش ن بحث ه بنظري ة المعرف ة ،وأوالھ ا أھمي ة متمي زة،
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حيث جعلھا تتصدر مسائل الفلسفة األخرى ،وعمل عل ى ترتي ب البح ث فيھ ا عل ى ثالث ة
محاور متسلسلة منطقيا ،تبدأ بـ )قيمة المعرفة( يليھا )مصدر المعرفة( وتنتھي ب ـ )ح دود
المعرفة(.
ومض افا إل ى تق ديم البح ث ف ي )نظري ة المعرف ة( وم ا يتص ل بھ ا م ن المس ائل مث ل
)االدراك ات( عل ى غيرھ ا ,فإنھ ا اس توعبت حي زاً كبي راً م ن كت اب )أص ول الفلس فة( ،إذ
انبسطت على معظم صفحات الجزء األول ،واحتلت صفحات الجزء الثاني بتمامھا ،فيما
اشتملت األجزاء الثالث ة الباقي ة م ن الكت اب عل ى بقي ة المس ائل الفلس فية األخ رى .وب ذلك
يغدو )أصول الفلسفة( أول مؤلف في الفلسفة اإلسالمية الحديثة يعالج مسألة المعرفة بھذه
الكيفية ،ويخص ھا بعن اوين ومباح ث مس تقلة مفص لة ,وتتبل ور في ه الص يغة النظري ة لھ ا،
ويوليھا ھذا القدر من البحث والتحليل.
كما تناول السيد محمد باقر الصدر قضية المعرفة في كتاب )فلس فتنا( ف ي الفص ل األول،
فبح ث )المص در األساس ي للمعرف ة( وأش ھر النظري ات ف ي تفس ير المعرف ة التص ورية
والتصديقية ،ثم أوضح موق ف الفالس فة المس لمين حي ال ذل ك ،وف ي الفص ل الث اني درس
)قيم ة المعرف ة( واس تعرض بش كل نق دي مس ار الموق ف الفلس في األوروب ي إزاء قيم ة
المعرفة وإمكان كشفھا عن الحقيقة ،منذ النزعات االرتيابية المبكرة في الفكر الغربي إلى
العصر الحديث.
وفي مرحلة الحقة عالج الش ھيد الص در األس اس المنطق ي لتك وين العل م ودرس البرھ ان
األرس طي ،ونظري ات المنط ق الح ديث ف ي االس تقرار ,وأساس ه المنطق ي الق ائم عل ى
االحتمال ،فكشف في كتابه )األسس المنطقية لالستقراء( عقم نظرية البرھان األرس طية،
كما عالج مصدر خطأ الفكر الغربي في تفس يره لنظري ة االحتم ال ،وص اغ نظري ة بديل ة
ف ي تفس ير حس اب االحتم ال ،ش كلت أساس ا ً لفھ م جدي د لنظري ة المعرف ة بك ل تفاص يلھا،
اصطلح عليه )المذھب الذاتي للمعرفة( .ويعد ھذا الفھم نموذج ا ب ارزا لمكاس ب المعق ول
اإلسالمي في العصر الحديث.
المعرفة في الفكر اإلسالمي في العقدين األخيرين من القرن العشرين
ال يشك أحد في ان العقدين األخيرين من القرن العشرين كانا من أشد سنوات ذل ك الق رن
في المخاضات واالرھاصات السياسية واالجتماعية والثقافية في عالمنا ،والمتابع لحركة
الفكر اإلسالمي ف ي ھ ذه الحقب ة يس تطيع ان يرص د ع دة تح والت ومنعطف ات ھام ة ،ف ي
مس ائل) :فلس فة ال دين ،وعل م الك الم ،والتأوي ل ،وق راءة ال نص ،وفلس فة الفق ه ،ومقاص د
الشريعة ،والنظام المعرفي(.
ففيما يتعلق بقضية المعرفة ظھرت جماعة فكرية أشھرت مشروعھا عب ر معھ د أبح اث،
وعبرت عن نفسھا بـ )إسالمية المعرف ة( ومعھ دھا ب ـ )المعھ د الع المي للفك ر اإلس المي(
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ال ذي تأس س س نة 1981م ،وھ ي ت رى ان العل وم اإلنس انية واالجتماعي ة الغربي ة عل وم
متحيزة ،اصطبغت بلون المحيط الذي نشأت وتطورت في ه ،وم ا يحف ل ب ه ذل ك المح يط،
من مالبسات ،وقيم ثقافية ،ومعايير منھجية ،تستند إلى قراءة أُحادية ھ ي )ق راءة الك ون(
فقط ،وھذه القراءة تجسد حالة فصام ح اد ،ألنھ ا تس تبعد ق راءة ال وحي ،الت ي تتكام ل بھ ا
قراءة الكون ،عبر منھج )الجمع بين القراءتين( .ك ذلك تعتق د جماع ة )إس المية المعرف ة(
بأن فلس فة )العل وم الطبيعي ة( و)العل وم البحت ة( ھ ي فلس فة وض عية قاص رة ،أفض ت إل ى
منھج وضعي مادي ,يفسر ما يجري في العالم على أساس الجدل بين اإلنس ان والطبيع ة،
من دون وعي لدور ﷲ في العالم ،وباختزال دور الب اري تع الى يخت زل اإلنس ان والع الم
إلى مجموعة موجودات وأشياء مادية الغير.
وتتلخص المرتكزات المنھجية اإلسالمية المعرفة ،حسب رأي دعاتھا ,بما يلي:
1ــ صياغة النظام المعرفي اإلسالمي.
2ــ اكتشاف المنھجية القرآنية.
ولكي يتحقق ذلك ،تعمل على:
3ــ بناء منھج للتعامل مع القرآن الكريم.
4ــ بناء منھج للتعامل مع السنة النبوية المطھرة.
5ــ بناء منھج للتعامل مع التراث اإلسالمي.
6ــ بناء منھج للتعامل مع التراث الغربي والتراث اإلنساني.
وق د توس لت جماع ة )إس المية المعرف ة( لبل وغ ھ دفھا بعق د حلق ات نقاش ية ون دوات
وم ؤتمرات ،وإص دار دوري ات ،وكتاب ة دراس ات وكت ب ،وتأس يس مراك ز بح وث،
ومؤسسات أكاديمية.
وبموازاة ھذه الجماعة كانت ھن اك جماع ة أخ رى تتش كل ف ي إي ران ،وتعم ل عل ى تق ديم
ص ياغة مختلف ة لفھ م معرف ي ،يفس ر طبيع ة المعرف ة الديني ة ،ويش رح آلي ة فھ م ال دين
وكيفيته ،والتأشير على خصائص المعرفة الدينية بالمقارنة مع س ائر المع ارف البش رية،
ودراسة أبعاد العالقة بين المعرفة الدينية وباقي المعارف البشرية ،والكش ف ع ن أس باب
تح ّول وثبات المعرفة الدينية على امتداد التاريخ.
وكان رائد ھذا الفھم المعرفي ھ و ال دكتور عب دالكريم س روش ،ق د درس ذل ك ف ي كتاب ه
)القبض والبسط النظري للشريعة( وعبر عنه بــ )نظرية تكامل المعرفة الدينية( .وتستند
نظرية تكامل المعرفة الدينية إلى األركان التالية:
1ــ الدين والمعرفة الدينية أمران متغايران )وليسا متعارضين أو متضادين(.
2ــ الدين ثابت ،وال يطرأ عليه أي تغيير أو تح ّول.
3ــ المعرفة الدينية احدى أنواع المعارف البشرية.
4ــ المعارف البشرية مترابطة ومتداخلة مع بعضھا.
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5ــ المعارف البشرية متح ّولة ومتغيرة.
6ــ تحوالت المعارف البشرية تكاملية ،وليست تراجعية وسلبية.
وحس ب رص دنا للمش ھد الثق افي ف ي الع الم العرب ي واي ران واالنت اج الفك ري اإلس المي
بالعربية والفارسية في السنوات  1980ــ 2000م وجدنا ان اتجاه )إسالمية المعرفة( في
الع الم العرب ي اب رز اتج اه يس عى لص ياغة نظ ام معرف ي م ن خ الل مح اوالت وكتاب ات
عديدة ،وھكذا اتجاه )تكامل المعرفة الدينية( في إيران ھو األبرز واألشد إثارة ،فما زالت
النقاشات الت ي تج اوز بعض ھا اآلداب العلمي ة مس تمرة ,ح ول رؤى وأفك ار ھ ذا االتج اه،
خاصة وان صاحبھا يؤجج الس جال ويغذي ه ،م ن خ الل تالح ق أطروحات ه ف ي )التعددي ة
الدينية( و)البسط في التجربة النبوية(.
إسالمية المعرفة في التفكير اإلسالمي المعاصر
الري ب ان إس المية المعرف ة واح دة م ن الموض وعات المحوري ة ف ي الفك ر اإلس المي
المعاص ر ،وق د ن ادى بھ ا جماع ة م ن الب احثين والمفك رين المس لمين ف ي ال بالد العربي ة
وإيران وباكستان وماليزيا واندونيسيا وتركيا والواليات المتحدة ،وأخذت ع دة مؤسس ات
عل ى عاتقھ ا النھ وض بھ ذه المھم ة ،وعق دت عش رات الن دوات والم ؤتمرات والحلق ات
النقاشية ،لدراستھا ،وبرز تباين حاد بين موقف المناھضين لھا ودعاتھا ،بحيث طغت في
بعض الكتابات حالة تشھيرية غير علمية ،وأضحى كل واح د ي تھم اآلخ ر بم ا يحل و ل ـه،
وأسرف بعض الكتاب في اتھام جماعة إسالمية المعرفة ،فاعتبروھم تعبيرا مقنّع ا للحال ة
الس لفية ،وج ردوھم م ن أي ة أھلي ة للبح ث العلم ي ،وتع املوا م ع اإلنت اج الفك ري ال وفير
والمتنوع في ھذا الموضوع من منظور واحد ،وحكموا عليه بجملته باألحك ام ذاتھ ا ،ول م
يميزوا بين مستوياته المختلفة.
وبغي ة التع رف عل ى موق ف علم ي يتج اوز األحك ام العاجل ة ،وي درس إس المية المعرف ة
دراسة اقرب إلى االنصاف والموضوعية ،ينبغي دراسة الموضوع م ن أبع اده المختلف ة،
ومحاول ة الكش ف ع ن منطلقات ه ف ي الت راث والمعرف ة الحديث ة ،والبح ث ف ي مرجعيات ه
ومداخله المتعددة.
ففي استقراء عاجل نجد أكثر من موقف حيال إس المية المعرف ة ،فف ي الوق ت ال ذي يش دد
في ه ع دة ب احثين عل ى ض رورتھا الحض ارية والمنھجي ة ،ويعتق دون بأنھ ا س بيلنا الوحي د
لت وطين وتبيئ ة عل وم خاص ة بن ا ،تتناس ب م ع موروثن ا وھويتن ا وعقي دتنا ،وتتطھ ر م ن
الرؤية الوضعية للعلوم الغربية ،ترفض مواقف أخرى ھذا الفھم ،وتحسبه تفسيرا مبس طا
للمعرفة الحديثة ،ووسيلة من وسائل التعبئة اإليديولوجية المقنعة بقناع معرفي.
وتجد الدعوة إلى إسالمية المعرف ة مبررھ ا ف ي ان العل وم اإلنس انية ال يمك ن س لخھا ع ن
محيطھ ا الحض اري ال ذي ول دت ف ي فض ائه الخ اص ،كم ا ان ه ل يس بوس عنا نف ي ت أثير
العوامل اإليديولوجية والثقافية والتاريخية والجغرافية في ص يرورتھا وتش كلھا .وبالت الي
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تصطبغ ھ ذه العل وم بص بغة معين ة ،تغ دو فيھ ا متحي زة وليس ت محاي دة ،ذل ك إنھ ا تتل ون
بل ون المح يط ،وم ا يس وده م ن رؤي ة كوني ة ،وفھ م وض عي للك ون واإلنس ان والحي اة.
وحسب الدكتور عبدالوھاب المسيري ،فإن علمانية العلوم التي ظھرت ف ي الق رن الس ابع
عش ر عمل ت عل ى فص ل العل وم ع ن المنظوم ة القيمي ة ،ون زع القداس ة ع ن ك ل ش يء،
وسحب األشياء من عالم اإلنسان ،ووضعھا في عالم األش ياء ،ث م انتھ ت بس حب اإلنس ان
من عالم اإلنسان ووضعه في عالم األشياء ،وبذلك يسود منطق األشياء .ويح ذر ال دكتور
حسين نصر من شيوع الطابع العرفي الالتقديسي ف ي دنيان ا ،وي دعو إل ى االھتم ام ب العلم
المقدس ،والمزاوجة بين المعرفة واألمر القدسي.
لكن الدعوة إلى ما يسمى بالعلم المقدس يكتنفھا اإلبھام ،وال تخلو من ھجاء ونفي لك ل م ا
ھو غربي ،ويتمدد فيھا مدلول المقدس ,فيستوعب التراث ،والتمثالت المتنوعة لالجتم اع
اإلسالمي ،وھو م دلول يس تقي مرجعيات ه م ن آث ار المتص وفة والعرف اء ،وش يء م ن نق د
تيارات ما بعد الحداثة للعقل والعقالنية في الغرب.
أما محاولة تحرير المعرفة من التحيزات والرؤية الوضعية ،فإنھا بمقدار توظيفھا لألطر
االجتماعية واالقتصادية والثقافية في تفس ير ت أثير العوام ل المادي ة ف ي المعرف ة ،تت ورط
في تحيز من نوع آخر ،عندما تتحول المقوالت التراثية النسبية لديھا إلى مقوالت مطلقة.
ان التعاطي النقدي مع المعرفة الحديثة ،والذي طالما أضحى موقفا ھجائيا ،يتوارى خلفه
موقف تبجيلي يغيب في ه النق د إزاء الت راث ،ف ال نعث ر عل ى دراس ات نقدي ة ج ادة للت راث
لدى اإلسالميين ،بينما تتراكم الكتابات في نقد الغ رب وھج اء حض ارته وقيم ه وعلوم ه،
ب ال تميي ز ب ين وج وه الغ رب «الحض اري ،والمعرف ي ،والتقن ي ،والثق افي ،والت اريخي،
والسياسي ،واالستعماري» .وربما كانت وحشية الغرب االستعماري ،والتاريخ البرب ري
لالمبريالي ة ،ف ي التعام ل م ع عالمن ا ،وك ذلك ظھ ور النزع ات المادي ة والعبثي ة ف ي
االتجاھ ات الفلس فية واألدبي ة والفني ة ،ھ و ال ذي أس بغ عل ى العل وم الحديث ة الص ورة
االستعمارية ،وعدم التفكيك بين العلم والوجه االمبريالي العنصري للغرب.
وتظ ل المعطي ات الحديث ة ف ي العل وم اإلنس انية ،والعل وم الطبيعي ة ،والعل وم البحت ة ،أھ م
مكاسب العصر ،وكل ما أنج زه الغ رب م ن تق دم ورفاھي ة إنم ا ھ و ثم رة المتالك ه العل م
الحديث ،ومثابرته المتواصلة على تنميته وتطويره .بينما يقبع في نف ق التخل ف م ن يفتق د
العلم ،ويبقى على ھامش حركة التاريخ ،مستھلكا لما ينجزه غيره.
وليس ھناك من سبيل للخروج من نف ق التخل ف إال بمواكب ة أداء العل م ،ومالحق ة اإلب داع
البش ري المس تمر ف ي كاف ة حق ول المعرف ة ،وال تخلص م ن حال ة الوج ل والحساس ية ف ي
التعاطي م ع المع ارف الراھن ة ،تل ك الحال ة الت ي تترس خ ك ل ي وم ف ي مجتمعاتن ا ،بس بب
طائفة من الشعارات التعبوية والسياس ية ،والتب اس مف اھيم «الغ رب ،والتغري ب ،والغ زو
الثق افي ،واالخت راق الثق افي ،والغ زو الفك ري ،والتبعي ة الفكري ة ،وغيرھ ا» ،والتن در
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ب العلوم اإلنس انية الجدي دة ،وع دم إدراك أھميتھ ا ،ودورھ ا ف ي دراس ة المش كالت
االجتماعية ،وقدرتھا على تفسير الكثير من الظواھر ،واكتشاف النسيج المعقد لألزم ات،
ومعرفة العوامل المولدة لھا.
ان ضرورة استيعاب المعارف الراھنة واحدة من البداھات التي ال جدال فيھا ،لكن تحقق
ذلك منوط بدراستھا دراسة تحليلية نقدية ،وھذا ال نمط م ن الدراس ة يفض ي إل ى اس تيعاب
المع ارف اس تيعابا نق ديا ،وھ و ش رط الزم لبن اء أرض ية اإلب داع ال ذاتي ،والمس اھمة ف ي
إنتاج المعرفة.
كم ا يج ب دراس ة الت راث ،والتوغ ل ف ي مدارات ه ،وغربل ة مكونات ه ،والعم ل عل ى فھم ه
وتمثله ،من دون الوقوع في أسره ،والحذر من االنخراط في رؤيته ،أي محاولة استيعابه
استيعابا نقديا ،وھذا ھو الشرط الثاني للمساھمة في إنتاج المعرفة .أما التعامل مع التراث
بأسلوب يفتقر إلى نقده وتفكيك عناصره ،فإن ه س يقودنا للھ روب إل ى الماض ي ،وال دخول
في متاھات تبعدنا عن العصر ،كلما توغلنا في عوالم التراث.
ان غياب الموقف النقدي من التراث ،وشيوع الوفاء الت اريخي ،وطغي ان الحال ة التبجيلي ة
عند الجماعات السلفية ،لكل م ا يم ت إل ى الماض ي ،م ن س الطين ،وص راعات ،وفن ون،
وآداب ،وعل وم ،ومع ارف ،ورم وز ،ورج ال ،وع دم الق درة عل ى إدراك التش وھات،
والعاھ ات ،والثغ رات ،واالنتكاس ات ،ف ي الم وروث ،نج م عن ه انس داد اآلف اق النقدي ة،
وإحضار الماضي كما ھو ،وسطوته على الوعي ،وإعاقته التفكي ر ،وبالت الي العج ز ع ن
مواكبة متغيرات الحياة.
ان االحتماء بالتراث ،واتخاذه مالذا أبديا ،واللجوء إليه ف ي ك ل واقع ة م ن وق ائع الحي اة،
كفيل بأن يح ّول الت راث م ن م الذ إل ى س جن ،وم ن كھ ف إل ى نف ق ،أو بئ ر ،يحج ب م ن
يحتمي به عن الحياة ،ويغيبه عن العالم ،ويمنعه عن المشاركة في صناعة التاريخ.
تساؤالت حول إسالمية المعرفة
تأسيسا على ما سبق يمكن إيجاز تساؤالتي حول إسالمية المعرفة بما يلي:
1ـ بينم ا تش دد إس المية المعرف ة عل ى إنھ ا ترتك ز عل ى تحري ر المعرف ة م ن التحي زات
والتمركزات والمواق ف النس بية االرتيابي ة ,تت ورط ھ ي ف ي نس بية م ن ن وع آخ ر ,عن دما
تتحول ل ديھا االبس تمولوجيا إل ى اي ديولوجيا ,فب دال م ن معرف ة الدي ن لھ ا ,يغ دو للمعرف ة
دي ن ,ب ل تتوح د المعرف ة م ع ال دين ,وتنص ب الجھ ود عل ى ت ديين المعرف ة ,أو أدلجتھ ا,
وبالتالي تحيزھا ,فما الذي تعنيه الوثوقية والجزمية في أفكار ومقوالت إسالمية المعرفة,
وغياب الجرأة في إعادة النظر فيھا أو مناقشتھا ومراجعتھا ونقدھا؟
2ـ لماذا يتجاھل اتجاه إسالمية المعرفة األطر االجتماعية واالقتصادية والثقافي ة للمعرف ة
التراثية ,ويعمل على إطالق األفكار والمفاھيم التراثية النسبية ,وتعميمھا لكافة العص ور,
7

بالرغم من إنھ ا معرف ة بش رية مش تقة م ن فض اء حض اري وثق افي وسياس ي واجتم اعي
واقتصادي خاص؟
3ـ أال يفضي تجريد العلوم اإلنسانية الغربية الحديثة م ن مناھجھ ا وأدواتھ ا ومرتكزاتھ ا,
إلى نفيھ ا وتفريغھ ا م ن محتواھ ا ,وبالت الي س تنتھي عملي ة األس لمة إل ى تن اقض منطق ي,
باعتبار ان ماھية العلم تعني موضوعه ,وان تم ايز العل وم بتم ايز موض وعاتھا كم ا ق رر
المناطقة ,فإذا جرى تغيير موضوع العلم ومناھجه يغدو علما آخر؟
وھل يقص د دع اة إس المية المعرف ة ان العل وم والمع ارف التنطب ق االّ عل ى حال ة معين ة
وجغرافيا بشرية وثقافي ة مح ددة ,وھوي ة خاص ة ,فيج ردون المعرف ة م ن طبيعتھ ا العام ة
الشاملة ,وتتعدد المعارف لديھم بتع دد الھوي ات والخصوص يات الحض ارية ,ب الرغم م ن
ان إط الق المعرف ة وش مولھا وعمومھ ا يعن ي إنھ ا الھوي ة لھ ا .وحس ب تعبي ر رض وان
السيد ,بما ان المعرفة بحد ذاتھا «حتى في العلوم االجتماعية» الھوية لھا ,ب المعنى ال ذي
قصدوه ,فقد كانوا يحاولون اجتراح المستحيل؟
4ـ ان العلوم الحديثة تنبثق عن رؤية كونية حديثة ,وھناك فارق شاسع بين الرؤية القديمة
والحديثة ,بنحو اليمكن الق ول ان العل م الح ديث يمث ل تواص ال ل إلرث العلم ي الق ديم ,فق د
انبثق العلم الحديث م ن رؤي ة اإلنس ان الجدي دة للطبيع ة والحي اة ,وھ ي رؤي ة مغ ايرة لم ا
مضى .لقد تجلت الطبيعة للعلماء في العصر الح ديث بش كل جدي د ,كم ا ق ال غ اليلو :ب أن
دون ھ ذه الطبيع ة بلغ ة الرياض يات ,واليمك ن لغي ر الع ارف بھ ا ان يط الع كت اب
اإلل ه ّ
الطبيعة .ان الباحث الحديث اكتشف طبيعة اخرى ,كتبت بلغة ثانية ,فعمد إلى اتق ان تل ك
اللغة ,واستطاع قراءة الطبيعة ,وحقق ما نراه من مكاس ب معرفي ة .ك ان انس ان الماض ي
يرى نفس ھذه الطبيعة ,لكنھا كان ت تتجل ى ل ه بلغ ة أخ رى ,بلغ ة الميتافيزيقي ا ,الت ي ك ان
يقرأ بھا الطبيعة ,لذلك الحظ فيھا أھدافا وغاي ات ومعطي ات أخ رى .الطبيع ة واح دة لك ن
حاول كال الطرفين ان يكتشفھا ,وتجلت لكل منھما بصورة خاصة .والتحول ال ذي ط اول
الرؤية إلى الكون ھو الذي أدى إلى ظھور العلم الحديث ,وقد تجس دت العقالني ة الغربي ة
بالمض مون ذات ه ,فحقق ت نت ائج علمي ة وحياتي ة ت دركھا جميع ا .إذن كي ف نس تطيع بن اء
منظور علمي حديث للطبيعة والكون واإلنسان ,مادمنا ننھ ل م ن الرؤي ة الكوني ة التراثي ة
التقليدية؟
5ـ ھل تمثل إسالمية المعرفة عملية تعويض نفسي للمسلم ,في عالمنا المعاصر ,ال ذي ل م
يساھم المسلم في مكتشفاته واختراعاته ومكاسبه العلمية والمعرفية ,فيتوھم عبر ذل ك ان ه
ممن أنجزوا العلم الحديث ,وساھموا في إنتاج المعارف الحديثة؟
6ـ أليست المحاوالت المكرسة لتحليل ومراجعة ونقد التراث في أعمال إسالمية المعرف ة
مح دودة ج دا ,بينم ا ن رى ف ي طائف ة م ن الكتاب ات الص ادرة ع ن دع اة إس المية المعرف ة
اسرافا بتبجيل التراث ,ومديح اعالمه ,وھجاء العل وم اإلنس انية الحديث ة ,م ع ان مث ل ھ ذا
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الموقف يحجبن ا م ن التع اطي م ع ھ ذه العل وم واس تيعابھا ,وتطويرھ ا وترش يدھا ,كم ا ان
الموقف النقدي من التراث يحررنا من االستس الم لمش اغله ومدارات ه وقض اياه وھموم ه,
وبالتالي نتحرر من سطوته كمعيق للتفكير الخالق المبدع؟
7ـ لماذا تتخذ آثار اب ن تيمي ة مرجعي ة ش املة لجماع ة م ن الب احثين والدارس ين المھتم ين
بإسالمية المعرفة ,بالرغم من ان آراء ابن تيمية في العقيدة والتفسير وعلوم القرآن والفقه
وغيرھ ا ,إنم ا ھ ي آراء خالفي ة ,وق ف منھ ا طائف ة م ن العلم اء ف ي عص ره والعص ور
الالحقة موقفا رافضا ,بل مناھضا ,فھي فضال عن تاريخيتھا وتعبيرھا عن عصرھا ,لم
تكن موردا للقبول العام.
8ـ أليست «إس المية المعرف ة» قض ية فلس فية ت رتبط باالبس تمولوجيا وفلس فة العل وم ف ي
المرتب ة األول ى ,كم ا ت رتبط عض ويا بمباح ث نظري ة المعرف ة ,غي ر ان الدراس ات الت ي
يكتبھا دعاة ھذه القضية لم تقاربھا من منظ ور فلس في ,مض افا إل ى ع دم اس تيعابھم آلث ار
المتصوفة والعرفاء والمتكلمين ,مع ان ميراثھم يشتمل على آراء تتسم بالغنى والتنوع في
تفس ير طبيع ة المعرف ة ,ومص ادرھا ,وقيمتھ ا .وربم ا ك ان االستس الم للموق ف التراث ي
السلبي من الحكماء والمتكلمين والمتصوفة والعرفاء ,ھو الذي حال بين ھ ؤالء وص ياغة
رؤي ة حي ال ھ ذه المس ألة البالغ ة األھمي ة .فھ ل إس المية المعرف ة قض ية فلس فية م ن دون
مضمون فلسفي ,وقضية ابس تمولوجية م ن دون مض مون ابس تمولوجي ,وقض ية معرفي ة
من دون مضمون معرفي؟
9ـ لماذا تغيب المراجعة النقدية ألفكار وتجربة إسالمية المعرف ة ,بينم ا تفت رض إس المية
المعرفة انھا مشروع نقدي يراجع التراث ويغربله ,ويدرس الفكر الغربي وينقده ,وھي لم
تعمل على نقد إنتاجھا .ولماذا لم يبادر المعھد الع المي للفك ر اإلس المي بمراجع ات نقدي ة
ح رة وجريئ ة ألفك اره ومقوالت ه ومش اريعه وبرامج ه وإص داراته ,لك ي ال تتغل ب علي ه
الحالة السكونية السائدة في أدبيات وفكر الحركات اإلسالمية ف ي الق رن العش رين ,وكيم ا
يظ ل فك ره ورؤاه ف ي ص يرورة أبدي ة ,يتغل ب فيھ ا الص واب ,ويتعم ق المنح ى العلم ي
الموضوعي.
10ـ أيصح القول ان إس المية المعرف ة م ا ھ ي إال محاول ة تھ دف إل ى ھيمن ة اإلس الميين
عل ى الحي اة ال دنيا ,بع د ھيمن تھم عل ى اآلخ رة ,بمعن ى ان إس المية المعرف ة حيل ة فكري ة
لجماعات اإلسالم السياسي ,تسعى إلى احتكار الحي اة الفكري ة والثقافي ة ,واس تبعاد اآلخ ر
من كافة الميادين؟
11ـ لماذا لم تتشكل حتى اليوم النواة الجينية لعلم اجتم اع إس المي أو عل م نف س إس المي
أو علم اقتصاد إسالمي ,بالرغم من مضي أكثر من ربع ق رن عل ى ھ ذه ال دعوة ,ومعظ م
الكتابات لم تتبلور فيھا رؤية نظرية واضحة حيال ھذه العلوم ,فضال عن ع دم انج از أي ة
محاولة جادة لصياغة وبناء علم إسالمي من العلوم االجتماعية؟
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12ـ ب الرغم م ن وف رة اإلنت اج الفك ري ف ي الح وزات العلمي ة ف ي النج ف األش رف وق م
وغيرھما ,حتى ان عدد عناوين الكتب المطبوعة تجاوز  25ألف عنوانا في سنة 2005م
في إيران ,وبالرغم من تنوع وغنى األفكار الخالفية التي يزخر بھا راھن التفكير ال ديني
في الحوزات العلمية ,غير ان المعھد العالمي للفكر اإلسالمي لما يزل بعيدا عن ذلك ,مع
العل م ان فك رة «إس المية المع ارف والعل وم» واح دة م ن أب رز المس ائل إث ارة وأكثرھ ا
مناقشة ,حيث يدافع المحافظون عنھا ,ويعملون على صياغة تصورات ورؤى وتبريرات
بش أنھا ,عب ر مؤسس ات متخصص ة ف ي ذل ك ,بينم ا يناھض ھا المفك رون االص الحيون
ويذھبون إلى إنھا تستبطن تھافتا وتناقضا منطقيا وخداعا.
13ـ كنت أتمنى ان يتواصل المعھ د م ع المح اوالت المبك رة ألس لمة المعرف ة ل دى الس يد
محمد ب اقر الص در ,والس يد محم د حس ين الطباطب ائي ,وتلمي ذه مرتض ى المطھ ري ,ود.
محمد نقيب العطاس ,ود .سيد حسين نصر ,و محمد أب و القاس م ح اج حم د ...وغي رھم.
مثلما كنت آمل ان يتسع صدر القائمين على المعھد باستيعاب بعض آثار أولئك المفك رين
في إصداراتھم.
14ـ لماذا تھمل في مشروع إسالمية المعرفة مباحث فلسفة الدين ,التي تعالج ماھية الدين
وحقيقته ,والذاتي والعرضي في الدين ,ومجاالت الدين وحدوده ,وما يترقب ه اإلنس ان م ن
الدين ,والعالقة ب ين ش مول ال دين وكمال ه ,بمعن ى ھ ل يمك ن ان يك ون ال دين ك امال وافي ا
بغاياته وأھدافه الخاصة في الحياة غير انه غير شامل للحياة ...ولماذا ال نھتم باالتجاھات
الجديدة في قراءة النص ,ونتعاطى م ع الھرمنيوطيق ا الحديث ة وأدواتھ ا ف ي تفس ير ال نص
...وأين موقع التجربة الدينية في مباحثھا؟
15ـ ھ ل م ن مس عى لف تح ب اب االجتھ اد ف ي أص ول ال دين ,ومحاول ة ص ياغة ثيولوجي ا
تتح رر م ن مق والت الالھ وت التقلي دي ,ال ذي ك رس ص ورة مرعب ة لإلل ه ,منتزع ة م ن
نم وذج الطغ اة الجب ابرة ,أو العم ل عل ى بن اء عل م ك الم جدي د ,يص وغ لن ا ص ورة بديل ة
لإلله ,تخلص نا م ن العالق ة الص راعية المأزوم ة الت ي يغ ذيھا الخ وف ب ين ﷲ واإلنس ان,
وتنقلن ا إل ى نم ط عالق ة مختل ف ,يق وم عل ى الم ودة والرحم ة ويس تقي م ن روح المحب ة,
باعتب ار ان اإلنس ان ال يس تطيع ان ي ود إلھ ا مرعب ا يخ اف من ه؟ وھ ل بوس عنا تح ديث
التفكير الديني من دون تحديث التفكير الكالمي؟
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مقاالت العدد الثالث والعشرين
حديث التسامح :چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ
الشرعيةُ و المشروعية )الدين والمجتمع والثقافة والدولة(
المحـــــور
1
2
3
4
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رضوان السيد

الشرعية والمشروعية في التجربة العربية اإلسالمية
صورة الدولة اإلسالمية التقليدية في الوعي التاريخي
وجيه كوثراني
العربي جدلية الوحدة واإلنقسام بين الشرعية والمشروعية
محمد السماك
حقوق اإلنسان بين الشرعة الدولية والشريعة اإلسالمية
تأمالت في إشكالية المشروعية والشرعية
صالح الدين
في الخطاب اإلسالمي المعاصر
الجورشي
الشرعية في المجتمع اإلغريقي
محمد عثمان الخشت
وأشكال الحكومات لدى أفالطون وأرسطو
التأسيس االجتماعي والتكون السياسي:
سعيد بنسعيد العلوي
العقد االجتماعي والشرعية لدى ھوبز وروسﱠو
مصادر الشرعية وأنواعھا
عبد الواحد العلمي
في السوسيولوجيا السياسية لماكس فيبر
الشرعية الديمقراطية في العالم الحديث
ياسر قنصوه
)مرجعيات واعدة  ..تطبيقات مراوغة(
ھبة رءوف
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علم الكالم الجديد وحاجة علماء الدين إليه
مشكلة علم ﷲ في الفلسفة اإلسالمية وأثرھا في
الالھوت الكاثوليكي
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البنك اإلسالمي ماله وعليه

2

عزالدين جلولي
علي محمد إسبر

وجھـــات نظـــر
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التشريع اإلسالمي للوقف
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رأس المال الديني وتنمية المجتمعات
النظام المحاسبي الموحد لمؤسسات الزكاة
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الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر فك ٌر متحرك وليس استاتيكيا ،وإن كانت حركت ه ال
ت زال بطيئ ة ،ومتأرجح ة أحيان ا ً .فالمقارن ة ب ين م ا ك ان يكت ب ف ي الخمس ينات
والستينات ،وبين ما يطرح حاليا من أفك ار ومواق ف ،تب رز بوض وح الديناميكي ة الت ي
يشھدھا ھذا الفكر .وھي ديناميكة تعك س ف ي اآلن نفس ه النض ج النس بي ال ذي اكتس بته
بعض األطراف المنتجة لھذا الفك ر والحامل ة ل ه ،بع د حقب ة م ن ال زمن عاش ت خالل ه
ھذه األوس اط حال ة خ وف م ن فق دان الھوي ة وخش ية التم اھي م ع «النم وذج السياس ي
الغربي» .وھو ما جعل الكثيرين من رموز ھذه األوساط تصاب بالتردد إل ى ح د اآلن
في حسم عديد المسائل ،منھا ما ھو شكلي ومنھا ما ھو أساسي ،وذلك خشية االقتراب
م ن دائ رة «الثواب ت» .ويتجل ى ذل ك بوض وح عن د تن اول الجوان ب المتعلق ة بإش كالية
الش رعية والمش روعية ف ي الفك ر اإلس المي عموم اً ،وف ي الخط اب الحرك ي ل دى
اإلسالميين خصوصا ً.
إشكالية التعريف والتداخل
الشرعية والمشروعية مصطلحان مختلفان في المعنى ،لكنھما يتقاطعان حول إش كالية
الموق ف م ن الدول ة أو النظ ام السياس ي الق ائم .فالش رعية تعرﱢفھ ا الموس وعة الدول ة
االجتماعية بكونھا «األسس التي تعتم د عليھ ا الھيئ ة الحاكم ة ف ي ممارس تھا للس لطة،
وتقوم على حق الحكومة في ممارسة السلطة وتقبل المحكومين لھذا الحق» .ف ي ح ين
أن المش روعية تحي ل إل ى م دى تقي د نش اط األف راد أو الجماع ات باإلط ار الق انوني
الم نظم ل ه .وبن اء علي ه ،يس ود اعتق اد ع ام ف ي أوس اط خب راء العل وم السياس ية أن
الش رعية «مفھ وم سياس ي» ف ي ح ين أن المش روعية «مفھ وم ق انوني» .ف ي الس ياق
األول يك ون الموق ف موجھ ا ً نح و تحدي د طبيع ة الس لطة وركائزھ ا أو محاول ة فھمھ ا
كظاھرة سياسية كما فعل «جون ل وك» وغي ره ،بينم ا ف ي الس ياق الث اني يق ع االنتق ال
إلى تحدي د الموق ف م ن م نھج التغيي ر وأس لوب المعارض ة .لك ن م ع ذل ك يبق ى ھن اك
شيء من التداخل بين المفھومين ،إذ إن الشرعية ترتبط أيض ا ً بمس ألة الدس تور ،ال ذي
من شأنه أن يخرج الشرعية من مفھومھا الھالمي غير الدقيق إلى مفھوم قانوني ،يقيد
حركة السلطة ،ويجنبھا اإلطالق والشمولية.
ھذا التمييز بين المستويين ليس باألمر الجديد ،حين دار ج دل امت د فت رات طويل ة ب ين
علماء السياسة الشرعية ومنظّري الفرق اإلسالمية ،لتحديد الموقف النظري والمبدئي
من الطبيعة العقدية والسياسية للدولة ،بضبط الشروط التي بھا تصبح طاعتھ ا واجب ة،
ومن ثم االنتقال إلى وضع أس س عام ة لتبري ر الخ روج المس لح عليھ ا أو القب ول بھ ا
حتى ولو ظلم حكامھا وتعاظم فسادھم.

 باحث وأكاديمي من تونس .
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أما في العصر الحديث ،فقد استمر التباين ف ي األفك ار والمواق ف م ن المص طلحين أو
باألحرى المفھومين .وسنحاول رصد ذلك من خالل التحوالت الت ي م ر بھ ا الخط اب
اإلسالمي بوجھيه اإلصالحي والحركي.
المرحلة اإلصالحية
انش غل الخط اب اإلص الحي اإلس المي ف ي مرحل ة النھض ة بمس ألة تح ديث الدول ة أو
تطوير مؤسساتھا وأدائھا .وكان اإلصالحيون يعتقدون في أن ذلك ھ و بمثاب ة الم دخل
لتحقيق اإلصالح وإعادة ص ياغة الحال ة العام ة لألم ة .فالدول ة احتل ت مكان ة مركزي ة
ف ي تفكي رھم ،وھ و األم ر ال ذي اس تمر فيم ا بع د ل دى مختل ف التي ارات الفكري ة
والسياسية التي تصدرت الشأن العام وحاولت التغيير واإلص الح ف ي الع الم العرب ي.1
لقد بدأت محاوالت تركيز دولة حديثة وقوي ة م ع تجرب ة محم د عل ي ال ذي عم ل عل ى
االستفادة من النموذج السياسي الغربي مع التصدي لألطم اع الخارجي ة .أم ا المحاول ة
الثانية فقد تمت من داخل مركز الخالفة العثمانية وعلى أيدي بعض السالطين الش بان
الذين تأثروا بمظ اھر الق وة األوروبي ة ،خاص ة ف ي المج االت االجتماعي ة والعس كرية
واإلدارية والصحية والعمرانية .بدأ ذلك مع السلطان محمود الثاني ،الذي قض ى عل ى
فرق ة االنكش ارية ،وش رع ف ي إص الح بع ض القطاع ات مث ل الزراع ة والص حة
والتعليم .وتجل ت الص ورة أكث ر م ع ص دور وثيق ة أو فرم ان «التنظيم ات» ال ذي أك د
على المساواة بين رعايا الخالفة العثمانية والحفاظ على ممتلك اتھم .كم ا ت م وض ع ح د
لمصادرة أموال األفراد دون موجب شرعي وحكم قضائي ،إلى جان ب محاول ة عقلن ة
سياسة الضرائب حت ى تك ون أق رب إل ى الع دل ،والتخفي ف م ن ح دة ظ اھرة اس تغالل
النفوذ أو تجاوز صالحيات المسؤولية التي يحددھا القانون.
أما التجربة الثالثة فقد قام بھ ا خي ر ال دين التونس ي ،ال ذي جم ع ب ين التأس يس النظ ري
للمشروع اإلصالحي وبين الممارسة السياسية من خ الل تولﱢي ه لع دد م ن المس ؤوليات
الكب رى مث ل وزارة البح ر ،ورئاس ة «المجل س األكب ر» ،وب األخص عن دما أص بح
«الوزير األكبر» .فكتاب «أقوم المسالك» الذي يلخص أھ م األفك ار اإلص الحية الت ي
تبناھا خير الدين ،كان قائما ً على استعراض أحوال البالد األوروبية من أج ل التع رف
على أسباب نھضتھا ،ومن ھناك اس تخالص م ا يج ب القي ام ب ه م ن إص الحات إلنق اذ
الدولة التونسية خصوصا ً والخالفة اإلسالمية عموما ً من االنھيار الكامل والسقوط في
أيدي االستعمار األوروبي.
بالرغم من توس ع خي ر ال دين ف ي عملي ة االس تعارة م ن الغ رب ،إال أن ه ك ان حريص ا ً
على أن يتجنب الوق وع ف ي التع ارض ب ين اإلص الحات الت ي اقترحھ ا وب ين الش ريعة
اإلسالمية .وھو ما دفعه إلى وضع مقدمات منھجية دعا من خاللھ ا إل ى تنش يط آلي ات
االجتھاد باالستناد عل ى الم نھج المقاص دي .فھ و م ن ھ ذه الزاوي ة ،وحت ى يخف ف م ن
ھيمنة الق وى المحافظ ة ديني اً ،ش غله البح ث ع ن إض فاء الش رعية الديني ة عل ى عملي ة
اإلصالح السياسي ،وذلك بنفي التعارض ب ين اإلس الم وب ين إيمان ه بض رورة ارتك از
الدولة على ق يم الحري ة والمس اواة ب ين أف راد الرعي ة وإقام ة الع دل بي نھم .يق ـول «إن
األمر إذا ك ان ص ادراً م ن غيرن ا وك ان ص وابا ً موافق ا ً لألدل ة ،وال س يما إذا كن ا علي ه
وأخ ذ م ن أي دينا ،ف ال وج ه إلنك اره وإھمال ه ،ب ل الواج ب الح رص عل ى اس ترجاعه
واستعماله» .وبالتالي فقد اعتبر خير الدين أن الدولة التونسية التي كان ت قائم ة يومھ ا
فعلي ا ً يمكنھ ا أن تكتس ب ش رعية وجودھ ا ووالء الرعي ة لھ ا كلم ا أخ ذت بأس باب
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النھ وض واإلص الح .فھ ي ليس ت ف ي حاج ة إل ى أن تع رض نفس ھا عل ى مواطنيھ ا
لكسب ثقتھم من خالل اس تفتاء ع ام أو انتخاب ات ديمقراطي ة وش فافة ،وإنم ا يمكنھ ا أن
تكتس ب ھ ذه الثق ة م ن خ الل مراجع ة اختياراتھ ا ،والقب ول ب احترام ح د أدن ى م ن
الحقوق ،والسماح بقيام عدد من المؤسسات ،وتقليص مجال الحك م الف ردي م ن خ الل
إعطاء صالحيات فعلية لمجالس الشورى .فخير الدين كان يرمي إلى قيام نظام ملك ي
مقي د ،إل ى جان ب مجل س ني ابي منتخ ب ،ل ه ص الحيات التش ريع ومراقب ة الس لطة
التنفيذية.
التجرب ة الرابع ة ،الت ي غالب ا ً م ا يق ع إغفالھ ا عن د الح ديث ع ن المرحل ة اإلص الحية،
تتعل ق ب إيران م ن الناحي ة الجغرافي ة ،وم ا حص ل م ن تط ورات فكري ة ھام ة داخ ل
الفض اء الش يعي م ن الناحي ة المذھبي ة .إذ ال ب د م ن التوق ف عن د الحرك ة االحتجاجي ة
التي فجرھا الميرزا حسن الشيرازي بفتواه الشھيرة التي قضت بتحريم التدخين على
الشيعة في محاولة منه للتصدي لق رار الش اه ناص ر ال دين م نح امتي از التنب اك لش ركة
بريطانية عام 1890م ،وھو ما أدى عمليا ً إل ى إلغ اء ذل ك بع د س نتين م ن المعارض ة.
وشكلت تلك الحرك ة الناجح ة م دخالً نح و تحقي ق م ا يس مى ب الثورة الدس تورية ،الت ي
استمرت ما بين  1905و 1911م .وھي الثورة الت ي تمح ورت ح ول فك رة الدس تور،
أو ما يسمى في األدب السياسي اإليراني بـ«المشروطية الدستورية» .وقد شھدت تل ك
المرحلة حصول تح ول ھ ام وج ذري داخ ل المدرس ة اإلص الحية والتجديدي ة الش يعية
عل ى الص عيدين السياس ي والم ذھبي .ويعتب ر كت اب «تنبي ه األم ة» لص احبه «حس ين
نائيني» من بين أھم معالم ذلك التحول ،الذي ستستمر انعكاس اته فيم ا بع د عل ى الفك ر
السياسي الشيعي المعاصر.
لق د ش ھدت تل ك المرحل ة حال ة تالق ح فك ري ب ين م ا ك ان يج ري داخ ل المدرس ة
اإلص الحية الس نية بقي ادة جم ال ال دين األفغ اني وب ين المدرس ة اإلص الحية الش يعية.
فالمرحلة النھضوية جعلت من إقامة حكم دستوري ھدفا ً لھا من الناحية السياسية .كم ا
اتخذت من اإلصالح الديني مدخالً ووسيلة لذلك .فالدولة الدستورية ليست انقالبا ً على
الدول ة القائم ة ،وإنم ا دف اع ع ن اس تمراريتھا بش رط إلزامھ ا بقي ود وآلي ات تح د م ن
أخطار الحكم المطلق ،وتفتح المجال لكي تكون الشعوب شريكة في إدارة الشأن الع ام
عن طريق االنتخاب والتمثيل البرلم اني .فم ا ق ام ب ه الش يخ محم د عب ده عن دما أ ﱠ
صل
للمص الحة ب ين الش ورى والديمقراطي ة ،ل يس س وى محاول ة من ه لتج اوز عقب ة
اصطالحية ومفاھيمية كان يستند عليھا التيار المح افظ وك ذلك الحك ام لمن ع م واطنيھم
من ممارسة الحق في المشاركة السياسية.
النھضويون  :محاوالت إلنقاذ الدولة وتحديثھا
لم يرفع رموز اإلصالح شعار إقامة الدولة اإلسالمية ،ألنھ م ل م يطعن وا ف ي الش رعية
الدينية للخالفة العثمانية ،أو بتعبير أدق لم يكن خالفھم معھا عقائديا ً ودينياً ،وإنما ك ان
في األساس سياس يا ً واجتماعي ا ً وثقافي ا ً .لق د عمل وا ف ي البداي ة عل ى أن يجنبوھ ا الوف اة
السريرية ،لكن نظراً لحجم األزمة الھيكلية التي أصابت جسم الدولة برمته ،فقد ب اءت
كل الجھود اإلصالحية بالفشل .وھو ما جعل جم ال ال دين األفغ اني ال يس تبعد الن زوع
نحو تأييد الثورة من أجل فرض الحد األدن ى م ن اإلص الحات مثلم ا حص ل م ع ث ورة
عرابي ،وإن كان ھمه الرئيسي ال ذي س خر ل ه الج زء األكب ر م ن نض اله ھ و محاول ة
توحيد كلمة المسلمين وتكوين جبھة عريضة من أجل التصدي للمشاريع االس تعمارية
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التي أخذت يومھا تمتد وتخترق مختلف مفاصل الجسم اإلسالمي ،وتشرع في تقس يمه
وإعادة صياغة الجغرافيا واالقتصاد والثقافة.
عندما تم إلغاء الخالفة على أيدي كمال أتاتورك ،انقسم التيار اإلصالحي ب ين مطال ب
بإعادة بناء الخالفة من جديد ،وفي مقدمة ھؤالء رشيد رضا ،وب ين م ن رأى ف ي ذل ك
جھدا ضائعا ،معطيا األولوية للعم ل ع ل تط وير أوض اع الدول ة القطري ة أو المحلي ة،
التي فرضت نفسھا تاريخيا،وأصبحت الملجأ الوحيد لمجتمعات فق دت عملي ا االرتب اط
العضوي بالمحور الرمزي الذي كانت تمثله الخالقة العثماني ة ،ووج دت نفس ھا بمعي ة
نظامھا السياسي المحلي تواجه بمفردھا أطم اع الغ رب االس تعماري ،وت راكم األزم ة
التاريخية الشاملة التي أصابت األمة بأكملھا.
لقد تجن ب المص لحون لفت رة طويل ة ال دعوة إل ى س حب الش رعية م ن النظ ام السياس ي
الموروث ،رغم الفساد ال ذي نخ ره حت ى العظ م ،وعج زه ع ن أداء وظائف ه األساس ية.
وبذل ھ ؤالء قص ارى الجھ د م ن أج ل محاول ة إقن اع «أول ي األم ر» بض رورة األخ ذ
بأسباب القوة كما حصل في أوربا .وكان التيار اإلص الحي يظ ن أن ذل ك أم ر ممك ن،
وأن في تحققه تأسيس لشرعية سياسية جديدة ،دون اللجوء إلى القي ام بتغيي رات عنيف ة
وثورية ،أو القطع مع السياق التاريخي الذي نشأت فيه الدولة العربية اإلس المية .لك ن
ب الرغم م ن حرص ھم ھ ذا ،وتنفي ذ ع د م ن اإلص الحات المتفرق ة ھن ا وھن اك ،إال أن
انعدام ال وعي الت اريخي ل دى الش رائح والنخ ب الحاكم ة ،وحال ة الترھ ل الش ديد ال ذي
آلت إليه أنظمة الحكم واالخ تالل الكبي ر ف ي م وازين الق وى لص الح أوروب ا ،ك ل ذل ك
وغيره من العوامل التي حالت دون أن تحقق اإلصالحات التي تمت أھدافھا ،بل عل ى
العكس من ذلك عجلت تلك اإلصالحات في انھيار الخالفة وسقوط معظم والياتھا.
مرحلة الخطاب الحركي
م ع نش أة الحرك ات اإلس المية ،الت ي ظھ رت إل ى الوج ود بفض ل تأس يس حركـ ـة
)اإلخوان المسلمون( في العالم العربي ،و )الجماعة اإلسالمية( في منطقة شرق آسيا،
أخذت العالقة مع الدولة تنحى منحى مغايراً لما كان ت علي ه ف ي المرحل ة الس ابقة .لق د
أخ ذ الخط اب الحرك ي يمي ل تص اعديا ً نح و التش كيك ف ي ش رعية الدول ة الوطني ة أو
الحديثة التي حلت محل دولة الخالفة .لم يكن ذلك واضحًا بالقدر الك افي م ع المؤس س
الشيخ حسن البنا ،الذي تعامل بح ذر م ع النظ ام الملك ي المت داعي للس قوط ،فل م يطع ن
ف ي ش رعية وج وده ،لكن ه ف ي اآلن نفس ه ك ان أول م ن رف ع ش عار «اإلس الم دي ن
ودولة» ،ممھداً الدعوة إلى إقامة «دول ة إس المية» باعتبارھ ا خط وة نح و إقام ة دول ة
الخالفة ،التي جعل منھا «حزب التحرير» ھدف ه االس تراتيجي من ذ تأسيس ه ،ف ي ح ين
اكتفى البنا بإثب ات أھميھ ا ،ث م تف رغ إلح داث التغيي ر المرحل ي عل ى ص عيد مص ر ث م
الع الم العرب ي .يق ول حس ن البن ا «اإلخ وان يعتق دون أن الخالف ة م ن الوح دة
اإلسالمية ،...وأنھا شعيرة يجب على المس لمين التفكي ر ف ي أمرھ ا واالھتم ام بش أنھا،
والخليفة مناط كثي ر م ن األحك ام ف ي دي ن ﷲ ..واإلخ وان لھ ذا يجعل ون فك رة الخالف ة
والعمل إلعادتھا عل ى رأس م نھجھم» .وب ذلك أص بح م ن اإلس الميين ال ذين يتح دثون
عما يصفونه بـ«دولة العقيدة» ،أو الدولة العقائدية ذات رسالة شاملة لمختل ف جوان ب
الحياة.
رغ م اتخ اذه إقام ة الدول ة اإلس المية ھ دفا ً لحركت ه ،أق ّر البن ا بش رعية العم ل ض من
المنظوم ة السياس ية الليبرالي ة الت ي كان ت تع اني ف ي الس ياق المص ري م ن كثي ر م ن
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التشوه والقصور .كانت المرحلة الليبرالية تعتمد على تعدد األحزاب وتنظيم انتخاب ات
دورية ،وتكليف األغلبية البرلمانية بتش كيل الحكوم ة ،م ع وج ود ح د أدن ى م ن حري ة
الص حافة ،لك ن ف ي المقاب ل كان ت ھ ذه الھياك ل واآللي ات تخض ع ف ي أحي ان كثي رة
لض غوط القص ر والت دخل البريط اني .ب ل إن حس ن البن ا ال ذي انتق د بش دة ظ اھرة
األحزاب ،ولم يكن يرى فيھا الوسيلة المنقذة لمصر ،اختار أحيان ا ً أن يك ون قريب ا ً م ن
السرايا ومتعاطفا مع الملك فاروق ،حتى ولو ك ان ذل ك عل ى حس اب ح زب الوف د ذي
البعد الوطني والشعبي .كان الھاجس األساس ي للبن ا ف ي تل ك المرحل ة حماي ة حركت ه،
التي نم ت بس رعة ،ووج دت نفس ھا تواج ه أكث ر م ن خص م وأكث ر م ن تح دي .ورغ م
مختلف المناورات التي قام بھا في انتظار اكتساب القوة والوصول إل ى لحظ ة ال تمكن
والتمك ين ،إال أن االش تراك الب ارز لإلخ وان ف ي ح رب فلس طين ،وت ورط الجھ از
السري في عمليات اغتيال لع دد م ن الشخص يات السياس ية الھام ة ،إل ى جان ب تع اظم
دور اإلخوان ووزنھم الجماھيري ،كل ذل ك جع ل األنجلي ز والقص ر وأط راف أخ رى
تلتق ي مص لحتھا ح ول ض رورة تحج يم اإلخ وان ،وذل ك ع ن طري ق اغتي ال قائ دھم،
واعتقال اآلالف من عناصرھم ،وضرب مؤسساتھم.
تلك المواجھة المؤلمة خلفت وراءھا آثاراً فكرية وسياسية ستتطور تدريجيا ً فيم ا بع د.
وتمثلت الخطوة األولى ف ي س حب الش رعية السياس ية ع ن النظ ام الملك ي ف ي مص ر،
حي ث دخ ل العس كريون الت ابعون لحرك ة اإلخ وان ف ي عالق ة تع اون وتنس يق م ع
مجموعة الضباط األحرار ،التي كانت تستعد لإلطاحة بالملك الفاروق وإلغاء الملكي ة.
وق د لقي ت مجموع ة الض باط ك ل ال دعم السياس ي واللوجس تي م ن اإلخ وان بع د ال ذين
اعتبروا أن االنقالب العسكري عمل مشروع لتغيير األوضاع .وكان ذلك أول تح الف
يقوم به إسالميون مع العسكر لتغيير نظام حاكم بالقوة .وقد تكرر نفس السيناريو فيم ا
ف ي الس ودان ،ولق ي الجن رال ض ياء الح ق ال دعم الكبي ر م ن الجماع ة اإلس المية ف ي
باكس تان ،رغ م انقالب ه عل ى بوط و وإعدام ه ل ه .ولع ل فش ل التج ربتين ومخلفاتھم ا
السيئة ،ھو الذي جعل عديد الحركات ،التي تعتبر تاريخيا ً على األقل امتداداً لإلخ وان
المسلمين  ،تصبح أكثر حذراً في تعاملھا م ع العس كر ،مث ل اإلس الميين الموريت انيين،
الذين رفضوا مباركة االنقالب الذي أطاح مؤخراً برئيس شرعي.
ولم يكتف اإلخوان المسلمون بتأييد الضباط األحرار ،بل كانوا على استعداد للتضحية
بالتعددي ة السياس ية ،وذل ك عن دما أي دوا ق رار )مجل س قي ادة الث ورة( القاض ي بح ل
األحزاب ،واستثناء اإلخوان.وبالرغم من أنھم ندموا على ذلك فيما بعد وتراجعوا ع ن
تأييدھم لمثل ھذا األجراء الذي وفﱠر فرصة لإلنف راد بھ م ،إال أن م وقفھم ك ان منس جما ً
مع االنتقادات القوية التي سبق وأن وجھھا البنا للنظام الحزبي .وال يعود ذلك فقط إلى
اعتب ارات تكتيكي ة أو ظرفي ة تخ ص حال ة الفس اد الت ي كان ت تنخ ر التجرب ة الحزبي ة
المص رية ،وإنم ا ك ان موق ف المرش د الع ام مرتبط ا ً إل ى ح د كبي ر بنوعي ة الثقاف ة
السياس ية الت ي تش رﱠبھا طيل ة تكوين ه ال ديني والسياس ي ،ور ﱠس خھا ف ي نف وس أنص اره
وأعض اء جماعت ه .ول م يك ن م ن ب اب الص دفة أن ي رفض المؤس س وص ف حركت ه
بالحزب السياسي ،وإنما اختار لھا عن وعي صفة «الجماعة» .وللجماعة وق ٌع خ اص
في المخيال السياسي اإلسالمي القديم والحديث .فالجماعة تعني الجمع وال تقبل التع دد
واالختالف .كما تعني الجماعة نزعة نحو التماھي مع المجتمع واألمة والدول ة .وھ ي
أيضا ً تدل في الثقافة الس نية ام تالك الحقيق ة الديني ة ،والع ودة إل ى المرجعي ة الص افية،
5

والتماثل مع التجربة التاريخية التأسيسية لإلسالم األول .ولعل ھذا التداخل الق وي ب ين
كل تلك المعاني ،ھو الذي جعل قيادة اإلخوان مت رددة حت ى اآلن ومتوجس ة م ن فك رة
التحول إلى حزب سياسي ،رغم مطالبة الكثيرين من أعضائھا بذلك .ب ل إن الغم وض
ال ذي بق ي يح يط بموق ف ع دد كبي ر م ن اإلس الميين م ن مس ألة مش روعية التعددي ة
الحزبي ة داخ ل م ا يس مى بالدول ة اإلس المية ،ھ و ال ذي يفس ر حال ة االض طراب الت ي
تظھر في مواقف بعض الشخصيات اإلسالمية الت ي قطع ت ش وطا ً ف ي مج ال التجدي د
واالعتدال الفكري والسياسي .مثال ذلك المحامي البارز محمد سليم العوا ال ذي اعتب ر
أن ه «ال تثري ب الي وم عل ى الدول ة اإلس المية إن ھ ي س محت بتع دد األح زاب ،وأنھ ا
يج وز لھ ا ،ب ل ويج ب عليھ ا ،أن تش ترط عل ى ھ ذه األح زاب االلت زام بق يم اإلس الم
وأحكامه ،ثم تدعھا بعد ذلك وما تدعو إليه م ن ب رامج سياس ية واقتص ادية واجتماعي ة
وغيرھ ا» .2ھ ذه التعددي ة المش روطة ليس ت س وى مث ال آخ ر عل ى م ا وص فه تقري ر
صادر عن مؤسس ة «ك ارنيجي» األمريكي ة بالمن اطق الرمادي ة ف ي خط اب الحرك ات
اإلسالمية التي أبدت قدراً من االنفتاح على الفضاء الديمقراطي.3
التحالف مع العسكر والموقف من التعددية
لم يدم شھر العسل طويالً بين اإلخ وان والض باط األح رار ،خاص ة بع د إزاح ة محم د
نجيب ،وانفراد عبد الناصر بقيادة مجلس الث ورة .ك ان التع ايش ب ين الط رفين احتم االً
ض عيفاً ،ألن الحك م ال يتحم ل بق اء رأس ين يتنازع ان الس لطة .ج اء العس كر ليحكم وا،
وليستمدوا شعبيتھم من وجودھم في السلطة ،ومن اعتقادھم بأنھم أصبحوا آلي ا ً يمثل ون
الشعب المصري بفضل إزاحتھم للنظام السابق ،ثم بفضل القرارات التي أعلن وا عنھ ا
والت ي ب رروا م ن خاللھ ا م ا اعتب روه انتق االً م ن حال ة االنق الب العس كري إل ى حال ة
«الثورة» .كما أنھم اتجھوا منذ البداية نح و إقص اء ك ل األص وات المعارض ة أو الت ي
يمكن أن تشكل إزعاجًا لنفوذھم المطلق .استثنوا من ذلك اإلخوان مؤقتا ً نظراً لق وتھم،
ول يس إيمان ا ً ب دورھم .فف ي ك ل الح االت ال يمك ن للقي ادة العس كرية أن تتحم ل جس ما ً
ممتداً مثل جسم اإلخ وان ،يحم ل ف ي داخل ه طواب ق بعض ھا عس كري وأخ رى مدني ة،
ولھا سوابق في العمل المسلح .لھذا كان الصدام بين الطرفين حتمياً ،وھو ص دام ل يس
ب ين ق وتين ديمق راطيتين تؤمن ان باالحتك ام للش عب ،وإنم ا الص راع ك ان سياس يا ً ب ين
قطبين ،أحدھما يحتكر السلطة وال يقب ل ش ريكا ً فيھ ا ،واآلخ ر ي رى ف ي نفس ه األص ل
ومصدر الشرعية الدينية والسياسية .فاإلخوان ال ينفون تحالفھم م ع العس كر م ن أج ل
تغيير نظام الحكم ،لكنھم كانوا يعتقدون بأن دور الضباط ينتھي مباشرة بع د اس تقرار
األوضاع ،وآمنوا بأن الكلم ة األخي رة يج ب أن تع ود إل يھم بحك م أنھ م دعم وا العملي ة
االنقالبي ة ،ووف روا القاع دة الش عبية الت ي س اعدت ف ي خل ق من اخ ع ام مؤي د للتغيي ر
السياسي .وفي نھاية التحليل ھم المجتمع ومصدر الشرعية في حين أن الضباط ليس وا
س وى أف راداً نف ذوا مھم ة ناجح ة ،وعل يھم إم ا الع ودة إل ى الثكن ات وتس ليم الس لطة
لإلخوان ،وإما إشراك اإلخوان إشراكا ً كامالً في تس يير ش ؤون الحك م وال بالد .وھك ذا
لجأ الطرفان إلى تحكيم القوة بينھما ،بعيداً عن آراء المواطنين ،فكانت الغلبة لمن بي ده
أجھزة األمن واإلعالم.
التشكيك في شرعية الدولة الوطنية
كانت الحملة األمنية على اإلخوان المسلمين شرسة وفظيعة .لقد أراد النظام الناصري
أن يستأص لھم سياس يا ً وأي ديولوجيًا دون إدراك من ه للت داعيات المس تقبلية لمث ل ھ ذا
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االختيار .وجاءت ھذه الت داعيات ف ي ش كل ردود فع ل فكري ة أو بتعبي ر أدق عقائدي ة،
حيث لم يكتف سيد قطب بنفي الصفة اإلسالمية على الدولة القائمة سواء في مص ر أو
ف ي بقي ة دول الع الم العرب ي واإلس المي ،ب ل ووص فھا بالجاھلي ة المعادي ة لإلس الم
ودعاته .وبذلك فقدت الدولة الوطنية شرعيتھا من وجھة نظر اإلسالميين ،ليس بسبب
وواع مارس ته الش عوب م ن خ الل
كونھ ا غي ر ديمقراطي ة ول م تنب ع م ن اختي ار ح ٍر
ٍ
انتخاب ات نزيھ ة وش فافة ،وإنم ا لكونھ ا ل م تطب ق الش ريعة اإلس المية ،ول م تح تكم ف ي
قوانينھا وقضائھا وسياس اتھا الداخلي ة والخارجي ة لكت اب ﷲ وس نته .فأص بحت الدول ة
كس لطة ونظ ام حك م ومؤسس ات تنفيذي ة وتش ريعية وقض ائية بس بب ذل ك وبس بب
المواجھة في موقع العدو الكافر ،حتى ولو صام القائمون عليھا وصلوا .فالحاكمية في
ھ ذا الس ياق أص بحت ھ ي مقي اس التأك د م ن ج ود المش روعية والش رعية مع ا ً أو
انع دامھما .وبالت الي تك ون الدول ة الوطني ة ق د فق دت مب ررات ال والء لھ ا ،وأص بح
الواج ب ف ي مقاب ل ذل ك ھ و الخ روج عنھ ا وعليھ ا بمختل ف الوس ائل ،بم ا ف ي ذل ك
مخالف ة قوانينھ ا واللج وء إل ى العن ف المس لح ال ذي اعتبرت ه الجماع ات المنش قة ع ن
اإلخوان )جھاداً مشروعا( .ھذه الجماع ات ،الت ي حول ت معركتھ ا ،ل يس م ع االنظم ة
القائمة فقط ،ولكن مع الغرب أيضا ً إلى مواجھة بدون سقف وال ض وابط وال ض فاف.
أي أنھا تمردت بالكامل على مختلف المشروعيات والشرعيات.
ما يھم في ھذا السياق أن حركة اإلخوان التي كانت تعتبر كبرى الحركات اإلسالمية
في المنطقة ،لم تجعل  -في مرحلة التأسيس  -من الديمقراطية بُعداً استراتيجيا ثابتا ً
في فكرھا أو برنامجھا السياسي ،حيث كانت تسعى إلى إقامة «دولة إسالمية»
غامضة في مضمونھا ،ومطعّمة ببعض مقومات الدولة الحديثة ،دون الغوص في
بنيتھا الفكرية والسياسية  .وقد ساعد غياب البُعد الديمقراطي المؤصل في ثقافة
اإلخوان السياسية كاتبا ً ھاما ً مثل سيد قطب على أن يبحث عن أسس نظرية بديلة،
ويؤسس لعالقة تضادد أيديولوجي وعقائدي بين اإلسالم كما فھمه وبين الديمقراطية
كما فھمھا .وقد ألقت تجربة اإلخوان السياسية والفكرية بظاللھا على مختلف فروعھا
أو الحركات التي تأثرت بھا في المنطقة ،وھو ما عطل نمو ھذه الحركاتّ ،
وأخر
عملية نضجھا وتفاعلھا مع مطالب اإلصالح السياسي ،وجعل مواقفھا من قضايا
أساسية مثل الشرعية الدستورية ومنھج التغيير السلمي والديمقراطي تبقى وال تزال
يكتنفھا الغموض والتردد ،رغم التطورات التي شھدتھا ھذه الحركات خالل
العشريتين األخيرتين.
العوائق النظرية
ال يمكن أن ينكر الباحث أو حتى الخصوم التغير الذي طرأ على الخطاب السياسي
الحركي اإلسالمي ،خاصة منذ ثمانينات القرن الماضي .ويعود ذلك إلى تراجع
الضغوط على معظم الحركات اإلسالمية ،وتوفر قدر من الحريات واالنفتاح
السياسي ،وھو ما شجع الكثير منھا على االنخراط في تجارب يجمع بينھا توفر الحد
األدنى من التعددية الحزبية .بل إن بعض ھذه الحركات تمكنت من خوض انتخابات
ناجحة ودخول البرلمان في عدد من الدول العربية مثل األردن ومصر والكويت
واليمن ولبنان والجزائر والمغرب وفلسطين والبحرين وموريتانيا والعراق.
لكن مع أھمية ھذه التجارب التي تحتاج إلى دراسة لمعرفة ما فعلته بأصحابھا ،اال أن
ھناك عدة مشكالت نظرية حالت  -خاصة في المرحلة السابقة  -وال تزال دون
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تأسيس خطاب إسالمي ديمقراطي يحسم بشكل واضح ونھائي في مختلف المسائل
المرتبطة بإشكاليتي المشروعية والشرعية .ويمكن اإلشارة في ھذا السياق إلى عدد
منھا بإيجاز.
إشكالية الدولة اإلسالمية  :بعد سقوط «الخالفة العثمانية» وإلغائھا على يد كمال
أتاتورك ،شعرت أوساط إسالمية كثيرة بأنھا فقدت «دولتھا الشرعية» .وبالرغم من
أن تلك «الخالفة» كانت شكلية ،وقائمة على الظلم واالنفراد بالسلطة ،إال أنھا بدت
وكأنھا تشكل رمزاً لمرحلة تاريخية ذھبت بدون رجعة .أما «الدولة الوطنية» التي
تأسست لتمأل الفراغ ،فقد بقي البعض ينظر إليھا بنوع من التوجس والتشكيك في
شرعيتھا .وبالرغم من أن ھذا النمط من «الدولة»  -الذي عرفته كثير من الدول
اإلسالمية بعد حصولھا على استقاللھا الوطني  -لم تأخذ من الدولة الحديثة سوى
بعض المظاھر مع المحافظة على طابعھا السلطاني التسلطي ،فقــد اتھمــت بكونھـــا
«غربية المـرجع والھـــوى» .ومن ھنا وضعت الحركات اإلسالمية مھمة إعـــادة
قيـــــــــــام «الدولــة اإلسالمية» في مقدمة أھدافھا ،وأكدت بأنھا مستعدة للتضحية
بالغالي والنفيس من أجل الوصول إلى تلك الغاية .لكن مشكلة ھذه الحركات أنھا
وضعت العربة قبل الحصان ،وحددت الھدف من قبل أن تصوغ نموذج الحكم الذي
تنوي إقامته.
األخطر من ذلك ،أن بعض الجماعات التي خرجت من عباءة ھذه الحركات ،قررت
الدخول في مواجھة دامية وشاملة مع أنظمة الحكم الموجودة والقامعة لھا بوحشية.
وحاولت ھذه الجماعات أن تطيح بھذه األنظمة الحاكمة ،ال من أجل إصالح الدولة
وإضفاء طابع ديمقراطي عليھا ،ولكنھا عملت وال تزال على تعويضھا بنمط غامض
من الدولة التي ترفع شعار اإلسالم وتطبق الشريعة .لكن في غياب بديل سياسي
واضح ،فإن الدولة التي عملت وال تزال ھذه الجماعات على إقامتھا ستكون
بالضرورة دولة مستبدة في مضمونھا وأدواتھا ،وتقليدية جداً في شكلھا وخطابھا،
نظراً لعدائھا المعــلن لمختلف مقومـــــــات «الدولة الحديثة».
إن رفع شعار الدولة اإلسالمية جاء بديالً عن مختلف أشكال وأنماط الدول القائمة،
بما في ذلك «الدولة الديمقراطية» ،التي بدت من وجھة نظر ھؤالء وكأنھا مناقضة
لإلسالم وغير قادرة على أن تتأسس في المجتمعات اإلسالمية .وقد تطلب األمر
مرحلة طويلة من الصراع والقلق المعرفي ،حتى يبدأ البعض من رموز ھذه
الحركات في محاوالت تخفيف حدة التوتر الزائف بين اإلسالم والديمقراطية.
وبالرغم من أن مصطلح الديمقراطية قد أصبح متداوالً في الخطاب السياسي للعديد
من اإلسالميين ،وھو ما يشكل خطوة في االتجاه الصحيح ،إال أن مصطلح الدولة
اإلسالمية ال يزال رائجا ،وبالتالي فھو يوحي بأن الدولة المنشودة ھي دولة عقائدية،
وككل دولة عقائدية عرفتھا تجارب الشعوب ،فإن عالقتھا بالديمقراطية ستبقى عالقة
مضطربة وملغومة.
إن التخلي عن شعار الدولة اإلسالمية  -الذي ال مبرر له أصوليا ً وتاريخيا ً  -من شأنه
أن يساعد كثيراً على إزالة الحواجز الوھمية بين المسلم ونمط الدولة الديمقراطية.
فالتخلي عن الطابع العقائدي للدولة ھو الذي يفتح المجال للحديث عن دولة مدنية،
تنبثق مؤسساتھا من الشعب ،ويديرھا بشر ال يحق لھم أن ينفصلوا أو يتعالوا عمن
اختاروھم وحملوھم مسؤولية الحكم .فإضفاء الطابع اإلسالمي على الدولة من شأنه
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أن يفتح المجال لمن يكون على رأسھا ليزعم قوالً أو ممارسة بأن مھمته ھو «حماية
اإلسالم» والحكم باسمه ،مما يؤدي تدريجيا ً إلى ممارسة االستبداد باسم الدين ،وھو
من أخطر مظاھر االستبداد كما اعتقد الكواكبي.
يضاف إلى ذلك أن التخلي عن شعار «الدولة اإلسالمية» يساعد أيضا ً على تجاوز
القطيعة النظرية التي يحدثھا المصطلح مع الدولة القائمة فعالً في المجتمعات
اإلسالمية .وبدل أن يكون االختيار ھو تقويض ھذه الدولة اعتقاداً بكونھا ال تملك
شرعية دينية وتاريخية ،يصبح المطلوب ھو بذل الجھد في سبيل إصالح الدولة
القائمة حتى تصبح أكثر عدالً ،وأكثر احتراما ً وتمثيالً إلرادة المواطنين ،وحتى
تصبح محكومة بالقانون ومنبثقة من الشعب ،وحتى ال تكون دولة بيد األثرياء
والمفسدين .فبمثل ھذا التوجه وھذه الرؤية ينضج البعد اإلصالحي ،ويتراجع الخيار
االنقالبي العنيف ،ويتحقق الوفاق حول آليات النظام الديمقراطي .وبذلك ينتفي
التعارض بين الحق في العمل السياسي وبين احترام قواعد اللعبة التي تحددھا
المنظومة الديمقراطية.
في كل األحوال ،ال يجوز االستناد على أي نص من أجل تبرير أو تمرير مشروع
الدولة الدينية ،التي يظن أصحابھا بأنھا ستسمح لھم بأن يحكموا الناس باسم السلطة
اإللھية .ھذا النمط من الدولة الذي عانت منه مجتمعات كثيرة في السابق يجب أال
تضفى عليه الشرعية اإلسالمية ألنه مناقض روحا ً وتجربة ونصا ً دولة النبي التي
كانت دولة مدنية بكل المقاييس.
الحاكمية أم للشعب  :ش ّكل مصطلح «الحاكمية» معضلة فكرية وسياسية ودينية،
وأحدث اضطرابا ً شديداً في المفاھيم ،مما عطل وال يزال نسق التفاعل اإليجابي مع
المنظومة الديمقراطية .ھذا المصطلح ال نكاد نجد له أثراً في أدبيات رموز حركة
النھضة العربية مثل األفغاني أو عبده أو خير الدين التونسي  ،وإنما اقترن ظھوره
بقوة مع صعود الحركة اإلسالمية المعاصرة ،وتحديداً مع تأثر سيد قطب بكتابات أبو
األعلى المودودي.
جاء المصطلح كمحاولة إلعطاء مضمون سياسي لآلية الكريمة «إن الحكم إال ».
والحكم ھنا فھمه ھؤالء على أساس أن المقصود به ھو «الدولة» أو «السلطة
السياسيـــة والتشريعيــة» التي يجب أال تكون حسب اعتقادھم بيد البشر ،وإنما رأوا
فيھا خاصية إلھية من ّزلة .ولكن ھذا القول ليس سوى «كلمة حق أريد بھا باطل» .فا
ال يتولى سلطة مباشرة وال يتدخل في تنظيم العملية السياسية واالجتماعية ،التي ھي
من اختصاص البشر دون غيرھم .ﷲ خاطب البشر من خالل نص قرآني بلغة
الرسول محمد ،وھؤالء يقومون بتأويله في ضوء ما «يعتقدونه» صوابا ً ومحققا ً
لمصالحھم .وبالتالي فإن العملية السياسية برمتھا من ألفھا إلى يائھا ،ھي مسار بشري
بحت يخضع للتجربة والمراجعة والخطأ والمحاسبة .ومن ھنا إما أن تكون الھيئة
الحاكمة مختارة من األمة اختياراً حراً وفق برنامج سياسي ومجتمعي محدد ،فتكون
بذلك ھيئة تتمتع بالشرعية الشعبية ،وإما أن تكون ھيئة منصبة أو فرضت نفسھا
بالقوة ،فتصبح ھيئة مغتصبة للحكم وفاقدة للشرعية بقطع النظر عن الشعارات التي
ترفعھا ،أكانت دينية أو غيرھا .أي أن شرعية الحكم ال تستمد من طبيعة الخطاب
األيديولوجي والديني الذي تتبناه وتلتزم به ،وإنما تستمد شرعيتھا من الكيفية التي
وصل بھا الحاكم إلى السلطة  :انقالبــا ً أو اختياراً ؟ .وھو خالف لما يعتقده الكثير
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من اإلسالميين  ،الذين يؤمنون بأن «الشرعية البد أن تكون دينية ،وھي بھذا المعنى
واحدة ومطلقة ،كلية وشاملة ،تمتلك العديد من العناصر والتطبيقات ،أخالقية
واجتماعية وأيضا ً قـــانونية وسياسيــة».4
ال يقتصر ھذا التأويل على الحركات اإلسالمية السنية ،بل نجده أكثر وضوحا ً لدى
أوساط واسعة من الحركيين وكذلك المثقفين الشيعة .وما المنعرج الحاد الذي اتخذه
إحدى مدارس الفكر السياسي الشيعي المعاصر نحو والية الفقيه بدفع قوي من اإلمام
الخميني إال دليالً ساطعا ً على ذلك .وبما أن الفكرة لم تبقى مخزونة في كتابه
«الحكومة اإلسالمية» وإنما تحولت إلى تجربة قائمة ودولة قوية ذات دور إقليمي
متزايد ،فقد أصبحت نظرية والية الفقيه مثال جدل عاصف داخل األوساط الشيعية
ذاتھا .ورغم جوانب االختالف المعلومة والجلية بين فرقتي السنة والشيعة اإلثنا
عشرية بالخصوص حول مسألة اإلمامة ،إال أن التداخل قائم بين ما يعبر عنه الكثير
من أتباعھما ،خاصة من أبناء اإلسالمي السياسي أو الحركي .ويتجلى ذلك بوضوح
في مسألتي الشرعية والمشروعية.
يقول محمد جواد الالريجاني الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية في مجلس
األمن القومي اإليراني ،إضافة إلى صفته الجامعية  :أن «الثقافة السياسية الغربية لم
تھتم بمفھوم الحقانية ألن الغربيين يؤمنون بنوع من التعددية ،وعلى ھذا األساس
فليس ھناك فكر حق ،بل الجميع على صعيد واحد من األحقية  ..ولذلك فھم ال
يتحدثون عن الحق في مجال الحكم ،بل يتحدثون عن المشروعية ،والمشروعية تعني
تسويغ السلطة التي يملتكھا بعضھم» .في مقابل ھذا التصور الغربي ،يعتقد
الالريجاني أن «أساس مشروعية النظام في الحكومة اإلسالمية ھو الحقانية ،وأساس
الحقانية اإليمان با والھدفية في الخلق واإليمان بالمسؤولية اإلنسانية» .واعتبر أن
المشروعية «ال تأتي من األمة أو من أي مخلوق آخر ،بل ھي من الحق ،وھذا الحق
يمكن أن يكون مصدره الشعب ،ولكن أساسه ليس األمة بل الحق» .ويلخص رأيه
بالقول  :أن «الديمقراطية ترى أن أساس ذلك ھو المشروعية التي يفوضھا العقد
)يقصد العقد االجتماعي( في حين أن اإلسالم يقول على الشعب قبول والية الحكم
المشروع بموجب العقد» .ذلك أن الشعب «في النظام اإلسالمي يعد األرضية
الالزمة لظھور السلطة ،مع أنه ليس مصدر مشروعيتھا ،فلو اختار الشعب قائداً
صالحاً ،وبعد فترة عدل عن طاعته له وتمرد عليه ،فإذا كان القائد الصالح يمتلك قوة
لردعه وإرجاعه إلى صوابه فعليه أن يعمل ذلك كما حصل بالنسبة لإلمام أمير
المؤمنين» ،5ويقصد علي بن أبي طالب .وبذلك يتضح أن إشكالية المشروعية ال
تزال مطروحة بحدة داخل الفكر اإلسالمي المعاصر برمته ،وليس خاصا ً بطرف
دون آخر.
الشعب ،من وجھة نظرنا ،ھو في الذي يجب أن يكون مصدر السلطة من حيث
وجودھا المادي ومن حيث مشروعيتھا ،باعتباره ھو الذي يختار الحاكم ،كما يختار
من سينوبون عنه في البرلمان أو مجالس الشورى المنتخبة .ومن مھام البرلمان أو
مجالس الشورى وضع التشريعات ومحاسبة الماسكين بالسلطة التنفيذية .وفي كل
ھذه المراحل واآلليات ،ال يتدخل ﷲ سبحانه وتعالى بشكل مباشر أو غير مباشر
لتعيين ھذه الجماعة أو تلك ،أو ليضفي عليھا أي نوع من أنواع الشرعية .فاللعبة
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وقواعدھا يحددھا المواطنون ،ويتحكمون فيھا وفق ما فھموه من نصوص الدين
وتوجھاته العامة ،وكذلك وفق ما تمليه عليھم مصالحھم موازين القوى القائمة فعالً.
من ھذه الزاوية ،يكون ترتيب العالقات وتسلسلھا المفاھيمي والمؤسساتي ،وارتباط
ذلك بالشــأن السياسي  ،وتأثيره على بنية السلطة بمختلف مؤسساتھا ومراتبھا ،على
الشكل التالي:
الھيئات الحاكمة بما في ذلك المؤسسات الوسيطة من برلمان وحكومة وقيادة

الثقافة السياسية والدينية المستوحاة من فھم النصوص واستحضار المصالح

مصالح الفئات االجتماعية

الفئات المتلقية للنصوص

الوحي
ﷲ
إن الفعل الديني في ھذا اإلطار يتجلى من خالل نوعية الثقافة السائدة أو الموروثة.
وھي ثقافة تنبع من تحت ،وتمر عبر سلسلة من التفاعالت والعوامل النفسية والثقافية
واالقتصادية واالجتماعية .ثم تصعد تدريجيا متأثرة بمصالح الفئات الفاعلة ،وتتدخل
عبر وسائل متعددة ومتشابكة لتتولى عملية تكييف الرأي العام ،وتوجيھه نحو
التعاطف مع ھذا الطرف السياسي أو ذاك ،دون أن يضفي ذلك بالضرورة
المصداقية الدينية على أي قوة من القوى المتنافسة ،سواء تلك الماسكة بالسلطة أو
المرابطة في صفوف المعارضــة  .لھذا نعتقــد بأن مصطلـح «الحاكمية» من شأنه
أن يربك المنظومة السياسية ،ويضفي عليھا غموضا ً شديداً ،ويجعل الحاكمين
يتوھمون بأنھم يحكمون باسم ﷲ ،وھو ما يؤدي بالضرورة إلى تقويض النظام
السياسي الديمقراطي إن كان قائما ً أو الحيلولة دون قيامه .كما أن ذلك يفتح المجال
أمام إقامة سلطة دينية قامعة باسم ﷲ ،وناسفة للحريات والمؤسسات باسم اإلسالم.
وھذا الفھم من شأنه أن يخلق حالة تعارض نظري وعملي بين شعار «الحاكمية »
بكل ما يحمله من غموض ويتضمنه من إيحاءات قدسية وبين مطلب «الحاكمية
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للشعب» الذي يطالب به الديمقراطيون ويستند على برلمانات منتخبة انتخابا ً
ديمقراطيا ً مباشراً.
الشريعة والدولة  :الرابط بين مقولة «الدولة اإلسالمية» وشعار «الحاكمية » ھو
المطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية .فالدولة عند أصحاب ھذه الدعوة لكي تكتسب
صفة اإلسالمية ،وبالتالي حتى تكون «شرعية» يجب أن تلتزم بتنفيذ أحكام الشريعة،
وتتخذھا مرجعية دستورية وقانونية ملزمة لجميع ھيئاتھا ومؤسساتھا ،باعتبارھا
المضمون القانوني لمصطلح «الحاكمية» الذي تم التطرق إليه في الفقرة السابقة.
فالشرعية مرتبطة في تصور الكثيرين بالحاكمية «طالما كان قانون الدولة الذي
يحكمھا الشريعة  ،وبھذا يعد الدين مفھوما ً توحيديا ً بين ما ھو ديني وما ھو
سياسي» .6ولھذا يبدأ تأسس تناقض الخطاب الحركي مع الدولة الحديثة من التشكيك
في شرعيتھا القائمة على القانون الوضعي.
من الناحية الشكلية والتنظيمية ،يمكن القول بأن التمسك بتطبيق الشريعة ال يشكل
عائقا ً في حد ذاته أمام إرساء نظام ديمقراطي ،يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات
وتنظيم انتخابات حرة ونزيھة ،واختيار رئيس للبالد وأعضاء في البرلمان .لكن مع
ذلك يمكن أن يحصل التعارض بين المسألتين – أي الديمقراطية والشريعة  -عندما
يزعم بعض دعاة تطبيق الشريعة بأن االنتخابات حرام ،أو أن اإلسالم ال يقر
المجالس النيابية .كما يحصل التعارض أيضا ً عندما يقع التمييز بين المواطنين،
فيحرم البعض منھم من حقوقھم السياسية ألسباب لھا عالقة بالجنس أو المعتقد .وإذا
كان القائلون بحرمة االنتخاب ال يمثلون تياراً قويا ً ورئيسيا ً في أوساط المسلمين،
وحتى داخل التيارات اإلسالمية نفسھا ،إال أن الذين لھم اعتراض على بعض الحقوق
السياسية للنساء أو غير المسلمين من األقليات ال تزال أصواتھم عالية.
بين الديمقراطية اإلجرائية والديمقراطية الفعلية
معظم التيارات والحركات اإلسالمية ،تتبنى اليوم الجوانب التقنية من النظام
الديمقراطي ،وتقبل بالمشاركة في لعبة االنتخابات ،وليست لھا اعتراضات جوھرية
على معظم القواعد التي تحكمھا ،والتي يسميھا البعض بـ«الديمقراطية اإلجرائية».7
غير أن ھذا القبول بالديمقراطية كآلية إلدارة الخالف والصراع ،وعدم اعتراض
الكثيرين عن تقنياتھا الفنية ،ال يمنع من ضرورة التوقف عند بعض المسائل التي
تستوجب توضيحا ً وتدقيقا ً ،نظراً الرتباطھا الشديد بالشرعية الديمقراطية.
فالديمقراطية نظام ومنظومة ،أي أنھا في ذات الوقت آلية لتنظيم الحكم وانتقال
السلطة بوسائل سلمية ،وھي أيضا ً تستند على مجموعة من القيم والحقوق األساسية،
التي تضفي على العمليات التقنية أبعاداً ثقافية واجتماعية وأخالقية.
ترتبط الديمقراطية ارتباطا ً وثيقا ً بمفھوم المواطنة .والمواطنة تقتضي المساواة في
الحقوق والواجبات بين جميع السكان الذين يشتركون في االنتماء إلى وطن واحد،
والوالء إلى دولة واحدة .وھذا يقتضي بدوره اإلقرار بالحريات الفردية والجماعية،
والسماح بالعمل السياسي والمدني للجميع ،بدون استثناء أو إقصاء .فحق تكوين
األحزاب يجب أن يكون مضمونا ً في دستور البالد وقوانينھا ،ال يستثنى من ذلك غير
المؤمنين ،أو األحزاب العلمانية بمختلف اتجاھاتھا .فالمعارضة حق مكفول للجميع
في النظام الديمقراطي .ومن ھنا فإن التقسيم العقائدي الذي يتعرض له القرآن في
معظم سوره بين مؤمنين وكافرين ،أو بين مسلمين وأھل الكتاب ال عالقة له بالتقسيم
12

السياسي الذي تفرزه الصراعات وتباين المصالح واالختالفات التي ال يخلو منھا أي
تجمع بشري .فالخلط بين المجالين يؤدي حتما ً إلى حروب أھلية ،أو قمع األغلبية
لألقليات .وھذا يقتضي إعادة قراءة النص القرآني بطريقة تميز بين مستويين
لالختالف  :المستوى العقدي الذي مجاله الجدل العقلي والحوار الفكري واحترام
خصوصيات اآلخر المختلف دينيا ً ومذھبيا ً ،والمستوى السياسي الذي مجاله السعي
للتأثير في الرأي العام ،واستقطاب الجماھير ،واالحتكام للقانون والمؤسسات
وصناديق االقتراع .لھذا سيكون من الصعب الفصل بين الديمقراطية كآليات لتنظيم
الصراع السياسي على السلطة وبين مجموعة من القيم األساسية ،التي تضمنتھا
المرجعيات الدولية لحقوق اإلنسان .فكالھما مالزم لآلخر ،وشرط ال غنى عنه
لتحقيق أھداف كل منھما.
 - 1انظر الكتاب الھام :الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،عبد اإلله بلقزيز ،مركز دراسات الوحدة العربية.
 - 2اعتبر رضوان زيادة أن ھذا المفھوم ھو إلغاء للتعددية ،مؤكداً أن «ھذه الحال أشبه بالنظم الشمولية التي تدﱢعي التعددية الحزبية،
لكنھا تربط ھذه التعددية باألحزاب التي تماثلھا فكراً وسياسة وعقيدة ،وعندھا تكون التعددية أشبه بشھادة الزور منھا إلى التعددية
الحقيقية» .مقال «الدولة اإلسالمية حقيقة شرعية أم وھم ؟» الشرقية أون الين.
« - 3الحركات اإلسالمية والعملية الديمقراطية في العالم العربي  :استكشاف المناطق الرمادية» بقلم عمرو حمزاوي ،ومارينا أوتاوي،
وناثان ج .براون.
 - 4مفھوم المرجعية  /موقع إسالم أون الين.
 - 5المباني الفكرية للنظام السياسي في اإلسالم ،حوار مع محمد جواد الالريجاني ،مجلة التوحيد.
 - 6المصدر السابق
 - 7رفيق عبد السالم « /كتاب في العلمانية والدين والديمقراطية  :المفاھيم والسياقات» ,الفصل الثالث «من الديمقراطية الجوھرية إلى
الديمقراطية اإلجرائية» ,ص  ,201الدار العربية للعلوم ناشرون ،ومركز الجزيرة للدراسات2008 ،م.
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أﺻـﻔﻬﺎن-اﻟﻌـﺎﺻﻤﺔ
ﻫﺎﻧﺰ ﻏﺎوﺑﻪ



ﻳﻘﻮل اﻟﻔﺮس «إﺻﻔﻬﺎن ﻧﺼﻒ-إ ﺟﻬﺎن» أي «أﺻﻔﻬﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎﱂ» .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻻ
ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻗﺪﱘ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ ﺣﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ
أﺧﺮى .وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ أﺧﺮى أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎد واﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻓﻌﻠﺖ أﺻﻔﻬﺎن؛ ﻓﺨﻼل ﺗﺎرﳜﻬﺎ ُﺧّﺮﺑﺖ ﻣﺮات ﻋﺪة ،وأﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ .ﺗﻘﻊ أﺻﻔﻬﺎن ﺑﲔ ﲝﺮ ﻗﺰوﻳﻦ
واﳋﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،وﺗـُ َﻌ ّﺪ ﺛﺎﱐ أﻛﱪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ إﻳﺮان ،ﺑﻌﺪ ﻃﻬﺮان .ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﻛﱪ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
وﻫﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ذات أﻟﻔﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

 -1ﻣﻮﻗﻊ أﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة أوﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﺪق اﳌﺮء أن ﲡﻤﻌﺎً ﺑﺸﺮﻳﺎً ﻛﺒﲑاً اﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﻟﺬي
وﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ أﺻﻔﻬﺎن ﺧﻼل آﻻف اﻟﺴﻨﲔ .وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺗﱪﻳﺰ وﻃﻬﺮان ُ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ )أو ﻋﻠﻰ( ﻃﺮف أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻼﺣﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﺟﻴّﺪة اﻟﺴﻘﻲ ،أو ﻣﺪﻳﻨﱵ ﻛﲑﻣﻨﺸﺎﻩ وﳘﺬان اﻟﻮاﻗﻌﺘﲔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ اﳉﺒﻞ اﻹﻳﺮاﱐ ،وﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪان ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻗﻄﺎت واﻓﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ ﺗﻘﻊ أﺻﻔﻬﺎن ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻮ أﻟﻒ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﱰ وﲢﻴﻂ ﺎ اﻟﺼﺤﺎري وﺷﺒﻪ اﻟﺼﺤﺎري .وﰲ ﻫﺬا اﳊﻮض اﻟﻮاﻗﻊ وﺳﻂ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ّ
اﳉﺒﻠﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻔﻼﺣﺔ ﻧﺸﺎﻃﲔ ﳑﻜﻨﲔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺪودة ﺟﺎدت ﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .و
ﺗـُ َﻌ ّﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔُ اﻟﺸﺮ َط اﳌﺴﺒﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﳊﻀﺮي ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف.
وﻫﺬا ﻣﺎ وﻓﺮﻩ ﻷﺻﻔﻬﺎن وﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﺎ ﺮ زاﻳَـْﻨ َﺪﻩ-رود اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺻﺒﻴﺐ ﻣﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ
ﻣﻜﻌﺒﺎً ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
أ ﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻟﻘﺎرﻳﺔ( اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ .ﻓﺒﺎﻟﺼﺒﻴﺐ اﻷدﱏ اﳌﻘﺪر ﲝﻮاﱄ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﱰاً ّ
ﻳُﻌﺘﱪ زاﻳﻨﺪﻩ-رود أﺳﺎس وﺟﻮد اﳌﺪﻳﻨﺔ .إﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺎء ﻳﺮوي اﳊﻘﻮل اﶈﻴﻄﺔ ﺎ ،وﻣﺎء ﺗﺸﺮﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺘﻬﺎ.
وﰲ ﻫﺬا ﺗﺸﺒﻪ أﺻﻔﻬﺎن ﺛﻼث ﻣﺪن-واﺣﺎت أدت ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ،أدواراً ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ،أﻻ وﻫﻲ
دﻣﺸﻖ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻫﺮاة ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﲰﺮﻗﻨﺪ ﰲ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﺒﺖ أﺻﻔﻬﺎن ﺣﻘﺎً ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ ﱂ ﺗ ْﻐﺪ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰاً ﻣﻨﻴﻔﺎً
ﻋﻠﻰ ﻣﺪن إﻳﺮاﻧﻴﺔ أﺧﺮى .ذﻟﻚ أن ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺑﲔ اﳌﺪن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
دﻣﺸﻖ وﺣﻠﺐ ﻏﺮﺑﺎً وﲰﺮﻗﻨﺪ وﲞﺎرى ﺷﺮﻗﺎً ،ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻓﻜﺎر ﺑﲔ ﺷﺮق اﻟﻌﺎﱂ


بروفيسور من ألمانيا ,جامعة تيوبنغن .
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اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻏﺮﺑﻪ .ﻟﻘﺪ ّأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ وﺳﻂ إﻳﺮان ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺳﻼﻟﺘﲔ
ﻋﻈﻴﻤﺘﲔ.

أﻫﻤﻴﺔ أﺻﻔﻬﺎن
ﺳﻮق ﲡﺎرﻳﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻋﺎﺻﻤﺔٌ ،ﰲ اﻟﺒﺎزار واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﳑﺎ ﻣﻨﺢ أﺻﻔﻬﺎن
ﲡﻠﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﺎنٌ ،
ﺷﻬﺮة ﻓﺮﺳﺎي اﻟﺸﺮق .واﻟﺒﺎزار ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺑﺘﻜﺎراً أﺻﻴﻼً ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺔ اﻷوﱃ
اﻟﺒﺎرزة اﳌﻤﻴّﺰة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪن ﻛﻞ اﳊﻀﺎرات واﳊﻘﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻷﺧﺮى .ﻓﻔﻲ
اﻟﺒﺎزار ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ واﻟﺘﺠﺎرة واﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻨﻈﻢ .وﻫﻜﺬا ﺗﺼﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎت أزﻗﺘﻪ
وﺧﺎﻧﺎت ،وﻓﻨﺎءات ﺗُﺘﺨﺬ
اﶈﻼت اﳊﺮﻓﻴﺔ وﺣﻮاﻧﻴﺖ اﻟﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ،وأ ﺎءُ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻊ ﲦﻴﻨﺔ،
اﳌ ْﻘﺒُﻮة
ٌ
ُ
َ
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻷﺻﻘﺎع اﻟﺒﻌﻴﺪة؛ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻀﺎء ﲡﺎرﻳﺎً وﳎَ ّﻤﻌﺎً ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎً. 1
ﳕﻮ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺒﺎزار ﻣﱰاﺑﻂ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
إن ّ
ﳕﻮ اﻵﺧﺮ.
ﳕﻮ أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ّ
راﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﺑﻂ .وإذا رﻏﺐ اﳌﺮء ﰲ ﺗﻘﺼﻲ ّ
ﳕﻮ أﺻﻔﻬﺎن ﰲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺎرﳜﻲ .وﺑﺴﻠﻮﻛﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻳﺘﺤﺘّﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ّ
أن ﳒﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﺳﻬﺎب اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻄﺮق
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أو ذاك .أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﻫﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺸﺮاﻳﲔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،و ُ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﳊﺎﺿﺮة ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﻟﺒﺎزارات وﻛﺬا اﳌﺆﺛﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﺪد اﳌﻮﻗﻊ.
ﳚﺐ أن ﻧﻌﺰل ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺛﺮات وأن ﻧﻔﺤﺺ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﳕﻮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .أﻣﺎ اﳌﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﻐﲑات اﳍﺎﺋﻠﺔ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﺘﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق دراﺳﺘﻨﺎ.

ﻧﻤﻮ أﺻﻔﻬﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ
ّ -2

ﻳﻨﺠﺰ أي ﺗﻨﻘﻴﺐ أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن ،وﻣﻦ ﰒ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺳﻮى ﲣﻤﲔ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺎﺑﺎﻳﻲ/أﺻﺒﻬﺎﻧﺎ
ﱂ َ
 ، Gabae/Aspahanaأي اﻟﺴﻠﻒ اﻷﲬﻴﲏ ﻷﺻﻔﻬﺎن . 2ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻋﺼﺮ اﻷﲬﻴﻨﻴﲔ ذُﻛﺮ
ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﰲ اﳌﺼﺎدر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﻢ أَﺻﺒﻬﺎن . 3وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﻜﺎن
ُﺳﺴﺘﺎ داﺧﻞ أﺻﻔﻬﺎن ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻧﲔ
أﺻﻔﻬﺎن اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ أن )ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻴﻼدي( ﻋﺎﺻﻤﺘﲔ أ ّ
ُﺷﲑ إﱃ أﺻﻔﻬﺎن أو إﺻﻔﻬﺎن ﻣﻜﺎﻧﺎً أﺳﻘﻔﻴﺎً ﰲ أﻋﻤﺎل اﺠﻤﻟ ﱠﻤﻊ اﻟﻜﻨﺴﻲ
اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ .وﻗﺪ أ َ
4
اﻟﻨﺴﻄﻮري ﻣﻨﺬ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ إﱃ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻴﻼد(  .ﻇﻬﺮت أﻳﻀﺎ ﺣﺮوف ASP
اﺧﺘﺼﺎراً ﻷﺻﻔﻬﺎن ﰲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ وﻣﺎ ﺗﻼﻩ.5
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ﺟﺎي
 -1ﻳﻬﻮدﻳّﺔ و ّ

ﳕﻮ أﺻﻔﻬﺎن ،إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي ،ﻫﻢ
إن ّأول ﻣﻦ ّزودﻧﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺈدراك ﻛﻴﻔﻴﺔ ّ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﻮن واﳌﺆرﺧﻮن اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﰲ اﳊﻘﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻟﻘﺪ ﻏﺰا اﻟﻌﺮب اﳌﺴﻠﻤﻮن ،وﻓﻖ
ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ،اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄﺻﻔﻬﺎن ﰲ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي ﻓﺼﺎدﻓﻮا ﻣﺪﻳﻨﺘﲔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ
ﺟﺎي .وﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻒ أﺻﻔﻬﺎن اﳊﺎﻟﻴﺔ .أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎي اﻟﻘﺪﳝﺔ
)«ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮد»( و ّ
وﺟﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺮ زاﻳﻨﺪﻩ-رود ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
أﻧﻘﺎض راﺑﻴ ٍﺔ،
ﻓﺄﻃﻼل ﻣﻌﺪودة ,و ُ
ٌ
ﺣﻮاﱄ ﲦﺎﱐ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ وﺳﻂ أﺻﻔﻬﺎن اﳊﺎﻟﻴﺔ .واﻋﺘﱪ اﳌﺼﻨﻔﻮن اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﱃ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﱵ اﻧﺪﺛﺮت ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
ﺣﲔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺮان ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ،اﻋﺘﱪوا ﻳﻬﻮدﻳﺔ أﻗﺪم اﳌﺪﻳﻨﺘﲔ .وﻳُ ِﺮﺟﻊ ﺳﻜﺎ ﺎ اﻟﻴﻬﻮد
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زال أﺣﻔﺎدﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺻﻔﻬﺎن أﺻﻮَﳍﻢ إﱃ زﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ.6
ﺗﺰودﻧﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺟﺎي ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﲔ اﻟﻌﺮب اﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ
َ
ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ّ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ،وﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﺆﻟﱢَﻔ ْﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﳘﺎ َﻣﻔﺮوﺧﺖ اﻟﺬي ﺻﻨّﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ
ﳏﺎﺳﻦ أﺻﻔﻬﺎن ،7وأﺑﻮ ﻧـُ َﻌﻴﻢ 8اﳌﺘﻮﰲ ﺳﻨﺔ 1038م ،اﻟﺬي ّأرخ ﻟﻌﻠﻤﺎء أﺻﻔﻬﺎن وأﻋﻴﺎ ﺎ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ «أﺧﺒﺎر أﺻﻔﻬﺎن» .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﺆﻟﱠﻒ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔً وﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔً ﻃﻮﻳﻠﺔً ،وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺪر
ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﰲ ﻷﺻﻔﻬﺎن ﻗﺒﻞ إﺳﻼﻣﻬﺎ وﺑﻌﻴﺪﻩ.
ﺟﺎي ﺑﺄزﻣﻨﺔ ﺧﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ،
ﺗﺆﱢرخ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ّ
وﻏﲑﻫﺎ ﺑﻌﺼﺮﻩ .وﺗﻮﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ رواﻳﺎت أﺧﺮى ﰲ ﻛﺘﺎب أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺗﻌﺪ أﺷﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ .وﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ
ُ
9
ﺟﺎي إﱃ اﻟﺸﺎﻫﲔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ﺑﲑوز  486-459ﻟﻠﻤﻴﻼد ،وﺧﻮﺳﺮو اﻷول  579-531ﻟﻠﻤﻴﻼد .
ﺗﺄﺳﻴﺲ ّ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻌﻠﻢ ،ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ،أن ﺟﺎي اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وإﳕﺎ
ﺼﻨﺔ .10أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺬاﻫﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﱃ أن
ﺼﻨﺎً ﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﺠﻤﻟﺎورة ﻏﲑ اﶈ ﱠ
اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻣﻠﺠﺄً ﳏ ﱠ
ﺟﺎي ﻛﺎﻧﺖ «ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳕﻮذﺟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة» ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﺼﺎدر
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ .11وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﻴﱢﻨﺎت ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﺑﺎﳌﺮة ،وإﳕﺎ
ُﺷﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻫﻲ ذات ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎً ،ﻛﻤﺎ أ َ
ﺲ وﺑﺎب ﺗﲑا وﺑﺎب ﻳﻬﻮدﻳﺔ .وﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﳏﺪﱠدة
ﻛﺎﻧﺖ ﳉﺎي أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﻫﻲ ﺑﺎب ﺧﻮر وﺑﺎب أ ْ
َﺳْﻨ ْ
ﲟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﻤﺲ وﻓﻖ ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻴﻨﺔ .12وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻷﺑﺮاج وﻋﺪدﻫﺎ ﰲ ﺳﻮر ﺟﺎي ﻳﻘ ّﺪم أﺑﻮ

4

ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ .وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﺳﺘﺸﻬﺎدﻩ ﲟﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ واﺣﺪاً ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ دوﳕﺎ ﲤﺤﻴﺺ .وﰲ
ﻋﺼﺮﻩ ،أي ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﻴﻼد ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺳﻮار ﺟﺎي –ﻻ ﳛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﺟﺎي
اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ-ﺧﻄﻮط ارﺗﻔﺎع ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إدراﻛﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﻳﻮردﻫﺎ أﺑﻮ
ﻧﻌﻴﻢ .أﻣﺎ أﺷﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﲤﺎﺳﻜﺎً ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ّزودﻩ ﺎ ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
13
ﻟﻮرا  .وﻗﺪ أﻓﺎد ﺑﺄن ﳏﻴﻂ ﺟﺎي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ آﻻف دﻳﺮة )ﻗﻴﺎس اﻟﺪﻳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ  0.6و 0.8
ﻣﱰ( ،وﻛﺎن ﻋﺮﺿﻬﺎ اﺛﻨﺘﲔ وﲬﺴﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ) (1752دﻳﺮة ،وﻃﻮﳍﺎ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ دﻳﺮة
وﻳﻼﺣﻆ أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺑﻮاب ﰲ اﻟﺴﻮر وﻋﺪد اﻷﺑﺮاج ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ
).(1500
َ
ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮر ﲤﺎﻣﺎً .وﲣﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻷﺑﻮاب ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻷﺑﺮاج ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ .وﻛﺎن ﻋﺪد
اﻷﺑﺮاج ﺑﲔ ﺑﺎب وآﺧﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ إﱃ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺑﺮﺟﺎً .وﻛﺎن ﳎﻤﻮع اﻷﺑﺮاج ﰲ أﺳﻮار ﺟﺎي
ﻣﺎﺋﺔ.
ﻛﺎن ﺧﻮﺳﺮو ) (579-531ﻗﺪ ﺷﻴّﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت داﺧﻞ أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ .وذﻛﺮ اﺑﻦ ُر ْﺳﺘﺎﻩ -وﻫﻮ
ﺟﻐﺮاﰲ ﻋﺮﰊ أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﻮاﱄ ﺛﻼث وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ -ﻗﻠﻌﺔً ﻗﺪﳝﺔ ﰲ ﺟﺎي . 14وﲝﺴﺐ اﺑﻦ اﻟﻨﺪﱘ
)  (903ﻋُﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒﻬﻠﻮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻫﻨﺎك ،وﻗﺪ ﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻔﻜﺮ ﰲ ﺟﺎي
ﺼﻨﺎً ﻓﺤﺴﺐ .15واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﺜﻠﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰاً إدارﻳﺎً ﳌﻘﺎﻃﻌﺎ ﺎ ،ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻠﺠﺄً ﳏَ ﱠ
16
وﺟﻮد ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻮق ،اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺑﻮ ﻧُﻌﻴﻢ
وﻣﻔﺮوﺧﻲ ﻣﻌﺎً . 17وﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺑﺎب
ّ
ﴰﺎل ﺟﺎي.
ﺧﻮر َ
ﻣﻴﺪان ٍ
ﳌﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق أﳘﻴﺔ إذ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ِ
ﺳﻮق ﻗﺮب اﻟﺒﺎب أ ُِﻋ ّﺪ ﻟﻪ ﻓﻀﺎءٌ ﳐﺼﻮص ﻣﻔﺘﻮح ﰲ
زﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم .وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ ﺟﺪاً أن ﻓﻼﺣﻲ أو ﻣﺰارﻋﻲ
أزﻣﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻣﺒ ّﻜﺮة ،وﻻ أﺗﺮدد ﰲ اﻟﻘﻮل َ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت ﺟﺎي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺘﻘﻮن ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﰲ ﺻﺪرﻩ .ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا ،ﻣﺮة أﺧﺮى ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔَ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ إزاء ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ ﺎ .ﻓﺈﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﻜﺎن أﺻﻔﻬﺎن ﳜﺮﺟﻮن إﱃ
ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻮق ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻘﺪوم اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎم ﻣﻮﺳﻢ ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺬا اﳌﻬﺮﺟﺎن،
ﺣﱴ إن ﻋﻀﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻳﻬﻲ ) (982-949ﻟﺸﺪة إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻪ أﻗﺎم ﰲ ﺷﲑاز ﻣﻮﲰﺎً ﳑﺎﺛﻼً ﻟﻪ.18
ﺑﲎ اﻟﻌﺮب ،ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻹﻳﺮان ،أول ﻣﺴﺠﺪ ﲨﻌﺔ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺻﻔﻬﺎن ﻣﻦ ﺟﺎي .19ﻟﻘﺪ
أﻣﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺮار ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﺟﺎي ﻋﻮض ﻳﻬﻮدﻳﺔ .ﻓﺒﻔﻀﻞ ﲢﺼﻴﻨﺎ ﺎ
واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﶈﺼﻮرة داﺧﻞ اﻷﺳﻮار ،وﻫﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﱵ اﺳﺘُﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ﻹﻳﻮاء
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎي أﺷﺪ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﳐﻴّﻤﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً.
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وﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻳﺮان واﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﺮب واﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻓﻘﺪت ﺟﺎي
أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻛﺜﻜﻨﺔ ﻟﻠﻔﺎﲢﲔ.

 -2ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن
ﻧُﻘﻠﺖ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﺎي إﱃ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن ﺑُﻌﻴﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ،وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺟﺎي
ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﺮ ﻓُـ ْﺮﺳﺎن ،وﻫﻮ
وﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻴّﺪ اﳊﺎﻛﻢ أﻳﻮب ﺑﻦ زﻳﺎد ﻗﺼﺮاً وﰲ إزاﺋﻪ
َ
ﳎﺮى ﻣﺎﺋﻲ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺑﺪﻗﺔ .20وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ أن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎﻳﺎ اﳊﺎﱄ ،21وﻫﺬا أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻲ ﺗﻌﻀﻴﺪﻩ أو ﺗﻔﻨﻴﺪﻩ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺘﲔ أَﻣﺮ
أﻳﻮب ﺑﺒﻨﺎء ﺑﺎزار ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺷﻲ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن ﰲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﲡﺎﻩ .وﲟﻮازاة ﻫﺬا
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺎﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ أُﻧﺸﺌﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﺧﺎﺻﺔٌ .وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن
ﻣﻼﺻﻘﺔ ﳌﻨﺎزل ﻳﻬﻮدﻳﺔ.22

 -3ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن وﻳﻬﻮدﻳﺔ

ﳎﱪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ
ﻧﻈﺮاً ﻷن ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن ﳕﺖ ﲟﻮازاة ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن َ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ إداري ودﻳﲏ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﺎزار اﳉﺪﻳﺪ أﻳﺎد ﺑﻴﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن
وﺟ ْﻌﻞ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳊﻀﺮﻳﺔ
إذ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻨﺎس واﻟﺴﻠﻊ َ
اﳉﺪﻳﺪة .وﻟﻘﺪ أﻓﻠﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻟﱵ أﺳﺴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ وﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ
23
ﳕﻮ
أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﻣﺎ ﺧﻼ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن  .ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ّ
ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﳊﻀﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻤﲑ ﳓﻮ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إن
ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮد ،ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ ﺗﻨﻀﺢ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎً ﲝﻴﺚ ازدردت ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن ﰲ ﺎﻳﺔ
اﳌﻄﺎف .وﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﺎً ﺣﱴ إﻧﻪ ُﺷﺮع
ﻧﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ
ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ -وﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺻﻔﻬﺎن -ﰲ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،وﻫﻮ اﳌﻜﺎن ُ
ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ أﺻﻔﻬﺎن.24

 -4ﺟﺎي وﻳﻬﻮدﻳﺔ

ﺿﺮﺑﺖ ﺑﲔ
ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻴّﻨﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻧ ْﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺻﻔﻬﺎن ﻣﻦ ﺟﺎي إﱃ ﻳﻬﻮدﻳﺔ .ﻓﻬﻨﺎك ﻧﻘﻮد ُ
ﲬﺲ وﺗﺴﻌﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ) (695و ٍ
ٍ
ﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ) (746ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ دار ﺳﻜﺔ ﺟﺎي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﲢﻤﻞ اﻟﻨﻘﻮد اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻃﺎﺑﻊ دار ﺳﻜﺔ أﺻﻔﻬﺎن.25
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ﻳﺼﻨﻒ اﳉﻐﺮاﻓﻴﻮن اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺟﺎي ﻗﺮﻳﺔً ﺻﻐﲑة -ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺻﻔﻬﺎن -ﳛﻜﻮن ﻋﻨﻬﺎ
ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺳﺎﻃﲑ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻛﻤﺎ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻮن أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ .ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﻳﺼﻔﻮن ﻳﻬﻮدﻳﺔ
ﺑﻜﻮ ﺎ أﻫﻢ ﻣﻜﺎن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺻﻔﻬﺎن .ﻳﺼﻔﻮن ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ اﻟﻜﺒﲑ وﺳﻂ ﺑﺎزار ﻻ
ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻓﻴﻪ اﳊﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺰورﻩ ﻛﻞ ٍ
ﻳﻮم ﲨﻮعٌ ﻏﻔﲑة ﲢﻤﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﳑﺎﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪة وﻗﺮﻳﺒﺔ.26

 -3ﻧﻤﻮ أﺻﻔﻬﺎن ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 1500م
 -1اﻟﻤﺼﺎدر

ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻨﻤﻮ أﺻﻔﻬﺎن إﱃ ﺣﺪود اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ .وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻧﻌﺪام
ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﲟﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺠﺰ أي ﺗﻨﻘﻴﺐ أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺟﺎي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺪءاً
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻧُﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰ اﳊﻀﺮي إﱃ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،أي إﱃ ﻣﺮﻛﺰ أﺻﻔﻬﺎن اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﺪث ﺗﻐﲑ ﺣﺎﺳﻢ.
ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( ﻧﺘﻮﻓﺮ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ آﺧﺮ أﻻ وﻫﻮ اﳍﻴﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت .وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﶈﺪدة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 1500
)اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ( اﻟﱵ ﺣﻮﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن ﻗﻠﻴﻠﺔُ اﻟﻌﺪد .ﺑﻴﺪ أن اﳍﻴﺌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  1500ﻛﺬﻟﻚ.

 -2ﺗﺨﻄﻴﻂ أﺻﻔﻬﺎن

ﱂ ﺗﺸﺬ أﺻﻔﻬﺎن ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺪن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺮت إﱃ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول .وﻫﻮ
ﲣﻄﻴﻂ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أ( اﶈﺎور اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة ،وﻫﻲ اﶈﺎور اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ
واﻷﺑﻮاب ،وﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ؛ وﻣﻦ ب( ٍ
أزﻗﺔ ﻣﺘﻌﺮﺟﺔ ﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬة ﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻣ ْﻔَﺮدة أو
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎت .ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼﺛﺔ
ﻛﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺧﺘﻼف ِو ْﺟﻬﺎت ﳏﺎورﻫﺎ اﻟﻜﱪى .وﻳﻌﻜﺲ ﱡ
ﺗﻄﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ.27
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ّ
ُﺳﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻄﺮاز اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺬاﻫﺒﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ واﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ داﺧﻞ أﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮز اﻷ ّ
ﻣﻦ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻣﻦ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﰊ .وﳝﺘﺪ اﺠﻤﻟﺎل اﳌﻮﺳﻮم
ﺬا اﻟﻄﺮاز اﻷُ ّﺳﻲ ﳎﺎوزاً ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ .ﲦﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﲑ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم .وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺟﻮار ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔُ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﳓﻮ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﳌﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ وﺟﻨﻮﺑِﻪ وﴰﺎﻟِﻪ اﻟﻐﺮﰊ.
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ُﺷﺮع ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ آﻧﻔﺎً ،ﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ) .(773وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺒﻖ
ﻧﺘﺒﲔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱵ ُﺟﺪﱢد ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ إﻻ اﻟﱰاب .ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ّ
ﲬﺲ ﺣﻘﺐ ﻣﺘﻔﺮدة ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء وﻋﺪةَ أﻃﻮار ﻣﻦ اﻟﱰﻣﻴﻢ .28ﻓﻘﺪ أﻋﻴﺪت ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﳌﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ َ
ﻓﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ ﺑﲔ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻋﻴﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺰﺧﺎرف اﳋﺰﻓﻴﺔ
ف اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﱃ ﺣﻘﺐ ﺗﻌﻤﲑﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .وﳒﺪ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺟﻬﺎت أﺟﺰاء ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﱡﺮ ُ
اﳌﺴﻤﺎة ﻏﻮﻧﺒﺎدي-ﺧﺎﻛﻲ ،ﺑُﻨﻴﺖ ﺳﻨﺔ 1089م ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ
ﳏﺪﱠدة .وﻫﻜﺬا ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻘﺒّﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ،وﻫﻲ ّ
اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺎج اﳌﻠﻚ ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﳌﺸﺆوﻣﺔ ﰲ ﺑﻼط اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ .وﺗﻌﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ وﲤﺎﺛﻠﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻷﺳﻠﻮب ،اﻟﺒﻨﻴﺔُ اﻟﻜﺒﲑة اﳌﻘﺒّﺒﺔ ﻓﻮق اﶈﺮاب ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻏﻮﻧﺒﺎدي-ﺧﺎﻛﻲ ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ.
وﻟﻘﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﲨﻴﻊ اﻷ ﺎء –ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ -اﶈﻴﻄﺔُ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎء ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ .وﰲ اﳊﻘﺒﺔ
اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﻛﺎرﺛﺔ اﳊﺮﻳﻖ اﳍﺎﺋﻞ ﺑُﲏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .وﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬﻩ ُﺣ ّﻮل ﻮ
اﳌﺴﺠﺪ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ إﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ أﺿﺤﺖ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺮ َاز اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻹﻳﺮاﱐ .وﺑﲔ
ﺳﻨﱵ  1366و 1376م ﺑﲏ ٌﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻼة ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﳏﺮاب ﻣﻜﺴ ٍﻮ
ﲜﺺ ﻧﺎﻋﻢ ،وﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ اﶈﺮاب إﱃ ﺳﻨﺔ 1310م .أﻣﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ،
اﻟﺒﻬﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ ﻣﻦ ﻏﻮﻧﺒﺎدي-
واﻟﱵ ﺗﺪاﻋﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﻌﻮد إﱃ اﳊﻘﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ و ُ
ﺧﺎﻛﻲ .وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﳊﻘﺒﺘﺎن اﻷﺧﲑﺗﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﺄﺻﻔﻬﺎن ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ .وﰲ ﺳﻨﺔ 1447م ﺑﲏ ﺧﻠﻒ اﻹﻳﻮان ٌﻮ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺼﻼة ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء .وﳍﺬا اﻟﺒﻬﻮ
اﻣﺘﺪاد ﴰﺎﱄ ﰲ ٍﻮ ﺑﲏ ﺳﻨﺔ 1548م ﲢﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷﻛﱪ.
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ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﺛﺎﱐ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ أﺻﻔﻬﺎن اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .وﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان اﻟﻴﻮم
ﳏﻼت ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﳐﺎزن .واﺳﺘُﺨﺪم ﰲ اﻟﺸﻤﺎل ﺳﻮﻗﺎً ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ .وﻳﻌﺪ اﻟﺒﺎزار ﰲ اﻟﺸﻤﺎل
ٌ
اﻟﻐﺮﰊ -ﺑﺎزار اﻟﺸﺎﻩ -ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺎزار ﺑﲔ اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ واﳌﺴﺠﺪ
اﳉﺎﻣﻊ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ .إﻧﻪ ﻣﱰاص ،أو ﻳﻜﺎد ،ﻣﻊ اﻟﺴﻮر اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ
اﳉﺎﻣﻊ .وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻓﱰاض أﻧﻪ ﻳﺘﱠﺒﻊ اﺻﻄﻔﺎف اﻟﺒﺎزار اﳌﻮﺟﻮد ﺳﻠﻔﺎً ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ.
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ﻳﻘﻊ ﺑﺎزار رﻳﺴﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﻤﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ .وﻗﺪ ﻏﻄّﻴﺖ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻴﻮم
ﳍﺬا اﻟﺒﺎزار ﺑﺴﻘﻮف ﺧﺸﺒﻴﺔ .أﻣﺎ ﰲ اﳊﻘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻜﺎن ﻛﻠﻪ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﻘﺒﺐ .وﲡﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
29
ﻣﺆرﺧﺔ ﺑـ
ﺑﻨﺎﺋﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺆﱠرﺧﺔ ﺑـ  . 1640وﻓﻴﻪ ّ
أﺳﺴﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺴﺎﻩ-ﻏﺮان« ،ﻣﺪرﺳﺔ اﳋﺰف»ّ ،
 .301694وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑُﻨﻴﺖ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ُﺷﻴّﺪت ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮن
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ) .31(1576-1524وﻣﺎداﻣﺖ ﺗﻨﻌﺪم أي ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﻮي ﰲ
ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻴﺪان ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳉﻮار اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﳌﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ.
ﻳﻖ ﻛﺎن ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ –ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ-
وﰲ اﲡﺎﻩ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﳛُ ﱡﺪ اﳌﻴﺪا َن اﻟﻘﺪﱘ ﻃﺮ ٌ
ﻟﻀﺮﻳﺢ ﻫﺎرون وﻻﻳﺔ اﳌﺆرخ ﺑـ  .321513وﺗﺸﻜﻞ واﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺮﻳﺢ ﺣ ﱠﺪ اﳌﻴﺪان ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
ورﲟﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﻜﺎن ﺑﻨﺎﻳﺔ أﻗﺪم ﻣﻨﻬﺎ .وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻓﱰاض أن اﳊ ّﺪ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﻤﻴﺪان
اﻟﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻳﻘﻊ ﻗﺮب واﺟﻬﺔ ﺿﺮﻳﺢ ﻫﺎرون وﻻﻳﺔ.
وأﺧﲑاً ﳛﺪ اﳌﻴﺪا َن
اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﳑﱞﺮ أﻓﺴﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺸﺎرع ﻧﺎﻓﺬ ﺣﺪﻳﺚ .ﰲ اﻟﻘﺴﻢ
َ
اﳉﻨﻮﰊ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﺑﻨﺎﻳﺎت ﺻﻔﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺷﻴﺪت ﺣﻮاﱄ ﺳﻨﺔ 1515م.33
ﺗﻌﲔ ﻫﺬﻩ
وﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺔ أﻗﻴﻤﺖ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔّ .
اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ اﳊﺪ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .وﻛﺎﻧﺖ ﲢﻴﻂ ﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﺴﺎﺟﺪ
وﻣﺪارس وﻗﺼﻮر وﺑﺎزار ﻣﺰﺧﺮف ،وﻗﻴﺴﺎرﻳﺔ ،وﺟﻨﺎح ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻼط ،ﻧﻘﺎرﻩ-ﺧﺎﻧﻪ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن
رؤﻳﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺮاﺑﺎً.34
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ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻴﺪان أﺻﻔﻬﺎن اﻟﻘﺪﱘُ اﻷﳕﻮذج اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ –اﻟﺬي ﺑﻨﺎﻩ اﻟﺸﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷول ﰲ
ﳕﻮ أﺻﻔﻬﺎن .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ -ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﰒ أن ﻧﺴﻨﺪ ﻟﻪ ،ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ،دوراً رﺋﻴﺴﺎً ﰲ ّ
إﻳﺮان ﺑﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳌﻴﺪان أﺻﻔﻬﺎن اﻟﻘﺪﱘ؛ ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ ﳍﺬا
اﳌﻴﺪان أو ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت أوﺻﺎﻓﺎً ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر .وﻣﻦ ﰒ ﻟﻦ ﻳﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺗﻀﺎرب اﻵراء
ﺣﻮل ﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻠﻪ وﺳﲑورة ﲤﻔﺼﻠﻪ اﻟﺸﻜﻠﻲ .وﳊﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻵراء اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ،رﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺒﺪأ
ِ
اﻟﻘﺪﳝﺔ؟ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ:
ﺑﻄﺮح ﺳﺆاﻟﲔ ﻣﻬﻤﲔ ّأوﻟﻬﻤﺎ :ﳌﺎذا ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﰲ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺻﻔﻬﺎن

9

ﳌﺎذا أﺻﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻹداري واﻟﺪﻳﲏ؟ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﺆاﻟﲔ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻴﺪان
ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺻﻮل وﺗﻄﻮر اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﻷﺻﻔﻬﺎن ﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﺎن اﳌﻴﺪان ﰲ اﻷﺻﻞ ﺣﻠﺒﺔ ﻟﺴﺒﺎق اﳋﻴﻞ .وأﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻳﺮاﱐ ،وﳍﺎ ﻣﺮادف ﻓﺎرﺳﻲ ﰲ
أﺳﱪﻳﺲ ) .35(aspresوﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ :ﻣﻴﺪان أﺳﻔﺮﻳﺲ ) (=aspresﳝﻜﻦ أن ﳒﺪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ِ
ِ
اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺼﻮِر اﻟﻮﺳﻄﻰ
)اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( اﲰﺎً ﻟﻠﻤﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن .36وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ اﳌﻴﺪان ﻋﻠﻰ
ﳓﻮ أﻋﻢ «ﻣﻜﺎﻧﺎً ،ﺳﺎﺣﺔ» .وﻣﻦ ﰒ ﳛﺘﻤﻞ أن اﳌﻜﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺒﻞ ﺑﺎب ﺧﻮر ﰲ ﺟﺎي ﲰّﻲ ﻣﻴﺪان
أﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮر ،وﻟﻜﻦ
اﻟﺴﻮق .وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺪري ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮي ﺳﺒﺎﻗﺎت اﳋﻴﻮل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن .ﻫﺬا ٌ
أﺳﻔﻴﺲ-
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺟﺎي أﻳﻀﺎً ﺣﻠﺒﺔ ﺳﺒﺎق ﳐﺼﻮﺻﺔ ،ﻣﺎدام اﺳﻢ أﺣﺪ أﺑﻮاب ﺟﺎي -ﻧﻌﲏ ﺑﺎب ْ
ﻳﺒﺪو ﺷﻜﻼ ﳏﱠﺮﻓﺎً ﻟﺒﺎب أﺳﻔﺮﻳﺲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﲏ «ﺑﺎب ﻣﻴﺪان ﺳﺒﺎق اﳋﻴﻞ» .37ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﰲ
ﺿﻮاﺣﻲ اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﺗـُﺘّﺨﺬ ﺣﻠﺒﺎت ﻟﺴﺒﺎق اﳋﻴﻞ وﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺒﻮﻟﻮ .ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﺣﺠﺔ أدﺑﻴﺔ )ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ( ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻔﻴﺪ أن اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻟﻠﺒﻮﻟﻮ .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ
ﰲ اﻟﻐﺮب أﻳﻀﺎً ،ﻧﻌﲏ ﰲ دﻣﺸﻖ وﺣﻠﺐ ﻣﺜﻼ ،ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .38وﳌـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺎت
ّ
اﳋﻴﻮل ﻻ ﺗﺘﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،ﻓﺈن اﲣﺎذ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺴﺒﺎق أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻧﻌﻘﺎد اﻷﺳﻮاق )ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻮق
ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴّﻨﺎت ﲨّـﺔ )أدﺑﻴﺔ( ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،أي اﻻﺳﺘﻐﻼل
أﻣﺮ واﺿﺢ .وﻫﺬا ﻣﺎ ّ
ﻣﺜﻼ( ٌ
اﻟﺘﺠﺎري ﳍﺬﻩ اﳌﻴﺎدﻳﻦ .39وﻛﺎن ﻣﻴﺪان أﺻﻔﻬﺎن اﻟﻘﺪﱘ ،إﱃ ﺣﺪود اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﳛﻮل دون ﺗﺄرﻳﺦ أﺻﻠﻪ ﺻﻌُﺪاً إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم .ﻟﻜﻦ
ﺣﺪث ﺗﻐﲑ ﺣﺎﺳﻢ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن ،إذ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪورَ ،وﻓﻖ أﺑﻮ
ﻧُﻌﻴﻢ ،ﺗﺒﲎ ﺣﻮل ﺧﻮﺷﻴﻨﺎن إﱃ أن ﻻﺻﻘﺖ دور ﻳﻬﻮدﻳﺔ .40وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء اﳉﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻌﺪ اﳌﻴﺪان
ﰲ ﺿﻮاﺣﻲ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وإﳕﺎ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻮﺣﺪة اﳊﻀﺮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻜ ﱠﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﺧﻮﺷﻴﻨﺎن )اﻟﱵ
أﺿﺤﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺔ( .ﻫﻨﺎ ﺑﲏ -ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ -ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ
اﳌﻴﺪان ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ .ﰒ ﺧﻼل ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻜﺜﻒ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ،ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﺎﻻت
اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﲞﻄﺔ اﻟﺸﺎرع اﻟﺜﺎﱐ ،أﺻﺒﺢ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ٍ
ﺗﺎل ،ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺪون ﺟﺪال .41ﻳﺸﺪد إﻧﻐﻠﱪت ﻛﺎﻣﻔﺮ ،وﻫﻮ رﺣﺎﻟﺔ أﳌﺎﱐ زار أﺻﻔﻬﺎن ﺳﻨﺔ 1648م ،ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﺑﻮﺻﻔﻪ «ﻣﻴﺪاﻧﺎً ﻋﺮﻳﻘﺎً وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ» .42وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ،ﺣﲔ
ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻔﻬﺎن ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،اﻧﻀﺎﻓﺖ إﱃ اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺘﲔ ﻟﻠﻤﻴﺪان
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ﻛﺰ اﻟﺪﻳﲏ
ﻛﺰي ﻓﺄﺿﺤﻰ اﳌﺮ َ
)ﻣﻜﺎن ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺠﺎرة( وﻇﻴﻔﺔٌ ﺛﺎﻟﺜﺔٌ أﺣﺪﺛَﻬﺎ ُ
ﻣﻮﻗﻊ أﺻﻔﻬﺎن اﳌﺮ ُ
واﻹداري ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺻ ّﻤﻢ ﻋﻠﻰ
ﻇﻞ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﲏ اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ُ
ﺷﺎﻛﻠﺔ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ .ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﺟﺘﺬب ﻗﺴﻄﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ،وﻻﺳﻴﻤﺎ
ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮ وﺟﻮد اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺮﻛﺰاً ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻷﺻﻔﻬﺎن .وﻣﺎ زال ﺣﱴ اﻟﻴﻮم
ﺟﻠﻴﺎً أن اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة -ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ -ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﺿﺎﺣﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ،ﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﳌﺘﺄﺧﺮ اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ.

 -6اﻷﺑﻮاب واﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ أﺻﻔﻬﺎن
ﳏﺎور اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ أﻳﻀﺎً ،ﻷ ﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة َ
ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳌﺎ اﻟﺘﻘﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ،وإﳕﺎ اﳉﺪﻳﺪ .داﺧﻞ ﺳﻮر اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻮاب
اﺠﻤﻟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳏ ّﺪدة .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ
اﻗﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ َ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻫﺬﻩ اﶈﺎور ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻮ َ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻞ أﺑﻮاب اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎول ذﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻳﺒﺪو ﱄ ﻏﲑ ﳎﺰ .ﺑﻞ إن اﶈﺎوﻻت
اﺠﻤﻟﻬﺪة واﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﻗﻴﻢ ﺎ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻮﺻﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﻔﻮﺿﻰ .ﳚﺐ أن ﻻ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺬا ﺑﺘﺎﺗﺎً إذ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻷﺑﻮاب ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺼﻮر
ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .ﻟﻘﺪ ﳕﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﱂ
أي وﻇﻴﻔﺔ ُ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ّ
ﻳﻜﻦ اﻟﺼﻔﻮﻳﻮن ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ أﻣﱪاﻃﻮرﻳﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ أﺑﻮاب ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ،وإﳕﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺼﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﰲ
آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ أو اﻟﻌﺮاق .وﻛﺎﻧﺖ اﶈﺎور اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ،ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺔً ﺑﺎزار اﳌﺪﻳﻨﺔ.43
ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ،ﲢﻒ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪادات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻮاﻧﻴﺖ وﳏﻼت ﺣﺮﻓﻴﺔ ّ
اﳌﺘﺠﻤﻌﺔ ﻋﱪ اﻟﻘﺮون
إن اﻧﺘﻤﺎء ﺗﻠﻚ اﶈﺎور إﱃ ﻋﺼﻮر ﻋﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﺪم ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﱰﺳﺒﺎت
ّ
ﻋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﱰ واﺣﺪ إﱃ ﻣﱰﻳﻦ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﺎءات ﰲ ﻗﺴﻤﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ .وﰲ ﺳﻨﺔ 1974م ﺟﺮت
ﻓﱰاوح ّ
أﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﳉﺰء اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺑﺎزار أﺻﻔﻬﺎن ،وﻫﻨﺎك
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺮء أن ﻳﺸﺎﻫﺪ ،ﲢﺖ ﺳﻄﺢ اﻷزﻗﺔ ،ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻘﺎض ﲰﻜﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﻣﺘﺎر .وﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻫﺬﻩ
اﻟﻄﺮق اﻟﻜﺒﲑة ﺑﺎزارات ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ .44وﻣﺎزال اﻟﺒﺎزاران اﻟﻮاﻗﻌﺎن ﰲ اﻟﺸﻤﺎل
ﺖ ،ﳏﻔﻮﻇﲔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ .وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
واﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﰊ ،ﺑﺎزار-إِ ﳎﻠﺲ وﺑﺎزار-إِ دار دا ْﺷ ْ
ٍ
ﻏﺮﰊ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﺎزار ،ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 1600م .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﺮﻗﻲ ّ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻐﺮﰊ ﰲ اﲡﺎﻩ ّ
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ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎدم ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﳉﻨﻮﰊ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ،ﺣﻮاﱄ اﻟﺴﻨﺔ 1000م ،ﻗﺮب ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﲔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺼﻔﻮي ﺑﻌﻴﺪة ﳓﻮ اﳉﻨﻮب .وﻫﻨﺎك ﺑﺎزار آﺧﺮ ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺷﺮق اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ،
وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎزار-إ ﻏﺎز اﻟﺬي ُﺧّﺮب ﺑﺴﻘﻮط رﺿﺎ ﻠﻮي .وﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺑﺎزار آﺧﺮ ﲤﻜﻦ رؤﻳﺘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺳﻨﺔ 1924م وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﻮر
ﺟﻮﻳﺔ ﻗﺪﳝﺔ .45وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أي «اﻟﺴﻮق اﻹﻣﱪاﻃﻮري اﻟﻘﺪﱘ»
اﻟﺬي ﲢﺪث ﻋﻨﻪ ﺷﺎردان ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .46وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺆدي ﻣﻦ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ إﱃ
اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ .وﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎن ﳏﺘﻤﻼن ﻟﻌﺪم ﻋﺜﻮرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳓﻮ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ :إﻣﺎ
ﺑﺴﺒﺐ اﳍﺪم اﻟﺸﺎﻣﻞ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﳌﺘﺄﺧﺮة ،وإﻣﺎ أن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﲔ
اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻘﻠﻌﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻲ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪر اﻧﻌﺪام ﻃﺮﻳﻖ؛ ﻏﲑ أن
اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺧﲑ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻦ اﻷول .ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ اﳌﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎج وﺟﻮد ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )ﻣﺪارس ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص( وﻣﻨﺎزل ﻓﺨﻤﺔ واﺳﻌﺔ ذات ﺑﺴﺎﺗﲔ ،ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻷﺻﻔﻬﺎن .47وﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت داﺧﻞ اﻷﺳﻮار وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎدل اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ اﻟﻜﺒﲑة ذات اﻟﻘﺼﻮر
ﻣﻔﺮوﺧﻲ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
َ
ﺟﻨﻮب اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﺮب اﻟﻨﻬﺮ ،وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﻬﺎ ّ
48
ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﲣﺼﻬﺎ  .وﻗﺪ أﺷﺎر رﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻫﻮ ج .ﺗﻴﻔﻴﻨﻮ إﱃ أن اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻩ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮي ،وأن ﺑﺴﺎﺗﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ )ﻣﻜﺎن
اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻮﺳﻄﻮﻳﺔ( .ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﱠﻒ ﻟﻠﺠﺰء اﳉﻨﻮﰊ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳏﻮراً
رﺋﻴﺴﻴﺎً ﺑﲔ اﻟﻘﻠﻌﺔ واﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮي –ﺣﲔ ﻛﺘﺐ ﺗﻴﻔﻴﻨﻴﻮ
ﻣﺆﻟﻔﻪ -ﻟﻦ ﺗُﻄ ﱠﻮر ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻷن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﺎرة ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺬﺑﻪ اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻠﻔﺎً .ﻣﻦ
ِ
وﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ -اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ -ﻋُﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ
ﻃﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة
ﺧﻼل ﺣ ّﺪ ُ
اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻮى.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﳎﺎل اﻟﺒﺎزار اﳌﺮﻛﺰي ﺣﻮل اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪ اﳌﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ( ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ِ
ﻋﺒﻘﻪ اﻟﻜﻮﲰﻮﺑﻮﻟﻴﱵ .49وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳕﺖ ﺑﺎزارات ﺻﻐﲑة ﻗﺮب أﺑﻮاب اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﶈﺎور ﺑﺎزارات ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ؛ وﰲ أﺣﺪﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ ﲬﺴﲔ ﺧﺎﻧﺎً .50وﻛﺎﻧﺖ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹداري واﻟﺪﻳﲏ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺘﺠﺎري ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ وﳏﺎوِر
اﻟﺘﻮ ِ
اﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﺮة اﻷﺣﻴﺎءُ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﲟﺮاﻛﺰﻫﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎﻳﺎ ﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ُﺷﻴّﺪت
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 1500م ،وﻫﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺒﻴﱠﻨﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﻗﻠﻴﻞ وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳝ ّﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ
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اﳋﺮوج ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ .واﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻳﺆﻛﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ داﺧﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو
ﻗﺮﺑَـﻬﺎ ﻫﻲ أن ﻧﻮاة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ ،أي ﴰﺎﱄ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ .وﻗﺪ أﻓﻠﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ أزﻗﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﺮﺟﺔ
وﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺮا ﺎ وﺑﻴﻮ ﺎ اﻟﺼﻐﲑة ﰲ اﻟﺼﻤﻮد ﺣﱴ ﰲ ﺣﻘﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة.

 -7ﺧﻼﺻﺔ

ﻟﻘﺪ ﺣﺮم ﺗﻐﲑ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻳﺮان ﺑﻌﺪ أﻓﻮل ﳒﻢ اﻷﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﰲ أواﺳﻂ
ٍ
ووﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﳌﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ،ﺣﺮم أﺻﻔﻬﺎن ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ّ
أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺒﻌﻴﺪة .وﰲ ﺳﻨﺔ 1244م اﺳﺘﻮﱃ اﳌﻐﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ؛ وﰲ ﻋﻬﺪﻫﻢ
ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻔﻬﺎن ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﺎزال ﻣﺰدﻫﺮاً ،وﻟﻮ أﻧﻪ أﺷﺪ ﺗﻮاﺿﻌﺎً ﳑﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻋﺼﺮ
اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ .وﺑﻌﺪ ا ﻴﺎر دوﻟﺔ اﳌﻐﻮل ،ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺣﻜﻢ اﳌﻈﻔﺮﻳﻮن
اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن أﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ إﻳﺮان اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺄﲤﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ 1387م ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﻔﻬﺎن ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻼﻣﺔَ ﺎﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺎرﺑﺖ ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر .ﻓﻘﺪ ﻏﺰا ﺗﻴﻤﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ وأﻣﺮ ﺟﻨﺪﻩ ﺑﻨﻬﺒﻬﺎ ،وﻗُﺘﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺳﻜﺎ ﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء
ذﻟﻚ .وﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ 1414م ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺐ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﰲ ﺳﻨﺔ 1474م ﻗﻴﻞ إن أﺻﻔﻬﺎن ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﺳﻮى ﲬﺴﲔ أﻟﻔﺎً.51

 -4ﺗﻄﻮر أﺻﻔﻬﺎن إﻟﻰ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ 1700م
 -1اﻟﺸﺎﻩ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻟﺸﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ

ﺧﻼل ﻀﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ ،أُﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎء أﺻﻔﻬﺎن ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎﻫﲔ
إﲰﺎﻋﻴﻞ ) (1524-1502وﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ) .(1576-1524وﻗﺪ أدﻣﺞ ﻫﺬان اﻟﺼﻔﻮﻳﺎن ﺑﻨﺎﻳﺎ ﻤﺎ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ
أﺻﻔﻬﺎن اﻟﻌﺼﻮراﻟﻮﺳﻄﻰ .وﻳﺒﺪو أن إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وزﺧﺮﻓﺔ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ ﻛﺎن أﻫﻢ ﻣﺎ ﺷﻐﻠﻬﻤﺎ.
ﻓﻔﻲ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﺷﻴﺪا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺑﻨﺎﻳﺎت وﻣﺪرﺳﺔً وﺧﺎﻧﺎً52؛ وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن
ِ
اﳌﺪرﺳﺔ واﳋﺎن ﺳﻠﻔﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ وﺧﺎن ﻛﺴﺎﻩ ﻏﺎران 53ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان ،وﺷﻴّﺪا
وﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﻲ 55ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ
ﻳﺢ ﻫﺎرون وﻻﻳﺔ 54ﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻨﻪ،
َ
ﺿﺮ َ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان وﺧﺎﻧﺎً ﰲ ﴰﺎﻟﻪ .56إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﳛﺘﻤﻞ أن ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺎﻛﻤﲔ ﺷﻴﺬا
وﳎﻤﻌﺎً ﻣﻦ ﲬﺲ
ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ وﻣﺪرﺳﺔ وﲪﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬاﻫﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان إﱃ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲّ ،
ﺧﺎﻧﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﲔ اﳌﺴﺠﺪﻳﻦ.57
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 -2اﻟﺸﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷول :ﻣﻴﺪان-إ ﺷﺎﻩ
ﰲ ﺷﺘﺎء ﺳﻨﺔ 1597م ﻗﺮر اﻟﺸﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷول -ﺷﺎﻩ إﻳﺮان اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1587م -ﻧ ْﻘﻞ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﻣﻦ
ﻗﺰوﻳﻦ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ إﻳﺮان إﱃ أﺻﻔﻬﺎنَ .ﲪﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أﺻﻔﻬﺎن ،ﰲ ﻇﺮف ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺪودة،
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ذات ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﻴﺔ ﳛﺞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺒﻌﻮﺛﻮن واﻟﺘﺠﺎر اﻷوروﺑﻴﻮن وﻛﺬا أﻗﺮا ﻢ
إﱃ أوج ﺗﻄﻮرﻫﺎ َ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ.
ﰲ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﺑﺪا أن ﻋﺒﺎس وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ وﺿﻌﻮا ﺗﺼﻮرا ﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻘﺎرن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ .وﻗﺪ ﻗﺎدت ﲣﻄﻴﻄﺎﺗـُﻬﻢ ﳕ ﱠﻮ أﺻﻔﻬﺎن ﺻﻮب وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ أن َ
اﻣﺘﺪادﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﺻﻔﻬﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ.
ﻗﺮر ﻋﺒﺎس أﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎً ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺴﻼﻃﲔ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ
أﺻﻔﻬﺎن واﲣﺬوا اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎً أﺣﻴﺎﻧﺎً .وﻫﻜﺬا ﺷﻴّﺪ ﻗﺼﺮﻩ ﰲ اﻟﻄﺮف اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﺠﻤﻟﻤﻌﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ
ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن .وﰲ ﻫﺬا اﺗﺒﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺳﻠﻔﺎً ﰲ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﺔ ،أي ﺑﻨﺎء ّ
58
ﺑﻘﺮب اﻟﻨﻬﺮ  .ﻋﻠﻰ أن ﻋﺒﺎس ذﻫﺐ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذ أﻧﺸﺄ ﻣﺮﻛﺰاً دﻳﻨﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﺟﺪﻳﺪاً
ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ أﺟﱪ أﺻﻔﻬﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت
ﺟﺪﻳﺪة.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮاة ﲣﻄﻴﻂ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻣﻴﺪاﻧﺎً ،ﳌـّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
َ
اﻷﻫﻢ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ إداري ودﻳﲏ وﺛﻘﺎﰲ وﲡﺎري .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻋﻴﺪ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ
ﻳﻊ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎت ﻳﺴﱰﺷﺪ ﲞﻄﺎﻃﺔ
ﻃُّﻮر ﰲ اﳌﻴﺪان ﺧﻼل ﻗﺮون ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻨﻈﱠﻢ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻮز َ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ.
ﻟﻨﺬ ّﻛﺮ اﻵن ﲟﻤﻴﺰات اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ .ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻮﻟﻪ إﱃ ﻋﺮﺿﻪ ﺛﻼﺛﺔ إﱃ واﺣﺪ ،وﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﻷزﻗﺔ اﻟﱵ
ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﺒﺎزار ،وﻳﺘﻤﺎس اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﳌﻴﺪان .وﺗﻘﻊ اﻟﺒﺎزارات ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻀﻴﻘﺔ.
وﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﺎزار اﳌﻠﻜﻲ ،اﻟﻘﻴﺴﺎرﻳﺔ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻘﺎرﻩ-ﺧﺎﻧﻪ ،أي ﺟﻨﺎح ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻼط ﺣﻴﺚ ﻳُﻨﻔﺦ ﰲ
ﺪق اﻟﻄﺒﻮل ﰲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻔﻞ اﻟﺒﻼط .وﻛﺎن ﻣﺴﺠﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﳎﺎورا
اﻷﺑﻮاق وﺗُ ّ
ﻟﻠﻤﻴﺪان ،وﺑﻘﺮﺑﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ أﺧﺮى وﻣﺪارس .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﺎن ﰲ اﳌﻴﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﻠﻜﻲ.
ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻵن إﱃ ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ اﻟﺼﻔﻮي اﳉﺪﻳﺪ ﻷﻣﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﱡﺮف ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت .أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا أن أرﺿﻴﺔ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻄﺎة
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وﺿﺮﺑﺖ ﻓﻴﻪ اﳋﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﲡﺮي اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .وﰲ أﻳﺎم اﳉﻤﻊ ﻛﺎن ﻳﻌﻘﺪ ﺳﻮق أﺳﺒﻮﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻣﻞُ ،
ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻗﺮى اﻟﺮﻳﻒ اﺠﻤﻟﺎورة .وﰲ ﻃﺮف اﳌﻴﺪان ﺧﺸﺒﺎت ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻳـُﺘﱠﺨﺬ ﻣﻦ ﺣﲔ إﱃ آﺧﺮ
ﻣﻴﺪان ﺑﻮﻟﻮ ﻛﺬﻟﻚ .وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﺠﺎر ﺗﺼﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎت اﳌﻴﺪان ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ،وﻗﺒﺎﻟﺘﻬﺎ ﻗﻨﺎة ﺟﺎرﻳﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻒ اﻷﻗﻮاس اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻴﺪان ،ﺷﺮﻗﺎً وﻏﺮﺑﺎً وﺟﻨﻮﺑﺎً ،أزﻗﺔُ ﺑﺎزارات ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻧﻴﺖ وﳏﻼت ِﺣﺮﻓﻴﺔ.
ﻣﺸﻐﻮﻻت اﳉﻮاﻫﺮ
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﺒﺎع ﻫﻨﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼط .ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻊ
ٌ
وﺳﻠﻊ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ
واﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺋﻐﻲ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ وﻧﻮرﻣﺒﻮرغٌ ،
اﻟﺼﻨﻊ ،واﳌﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎق .وﰲ اﻟﻄﺮف اﳉﻨﻮﰊ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻮاﻧﻴﺖ وﳏﻼت ﺣﺮﻓﻴﺔ ،ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﺋﻌﻮ
اﻟﻜﺘﺐ وﻣﺴﻔﱢﺮوﻫﺎ ،واﻟﻮراﻗﻮن وﺻﻨﺎع اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،وﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﺮوج .وﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻮاﻧﻴﺖ
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎع اﳊﺮﻓﻴﲔ .وﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان ٍ
ِ
وﺑﻴﻮت
ﻣﻘﺎﻩ ﻃﻮاﺑﻘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻨﺎدق
دﻋﺎرة .59وﰲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﳉﻨﻮﰊ واﻟﺸﻤﺎﱄ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﰊ ﺧﺎرج
ﻜﺴﺮ رﺗﺎﺑﺔَ ﺗﺘﺎﱄ اﻟﻮاﺟﻬﺎت .ﺗﺆدي اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﰲ اﻟﻄﺮف اﳉﻨﻮﰊ
اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻘﻠﻴﻞ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻮاﺑﺎت زاﻫﻴﺔ اﻷﻟﻮان ﺗُ ّ
إﱃ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﺎﻩ ،اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ «اﳉﺪﻳﺪ» ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ .60وﻗﺪ ُﺷﺮع ﰲ
ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺣﻜﻢ ﻋﺒﺎس اﻷول واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ اﻷﺷﻐﺎل ﺳﻨﺔ  .61 1631وﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ
اﳌﻴﺪان ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﺴﺠﺪ آﺧﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻄﻒ اﷲ .وﻗﺪ ﺷﺮع ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﺳﻨﺔ 1602م واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ

اﻷﺷﻐﺎل ﺳﻨﺔ 1618م.62
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺮ
ّ -3

ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬي اﲣﺬﻩ ﻋﺒﺎس اﻷول وﺧﻠَ ُﻔﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺒﺎﻟﺔَ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻄﻒ اﷲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻐﺮﰊ
اﳌﺴﻤﻰ ﻗَـﺒﻮ َﻋ ِﻞ أي اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ .وﲝﺴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﶈﻠﻲ أُﻧﺸﺌﺖ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﻜﺎ َن
ﻣﻦ ﻣﻴﺪان–إ ﺷﺎﻩّ ،
ﺟﻨﺎح ﺗﻴﻤﻮري ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎس اﻷول ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ أﺻﻔﻬﺎن ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻠﻜﻪ.63
ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎن ﻗَـﺒﻮ ِ
اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻔﺴﻴﺢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﳎﺎوراً ﻟﻠﻤﻴﺪان ﻣﻦ اﳉﻬﺔ
ﻋﻞ
َ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب ﺣﱴ ﺷﺎرع َﺷﻬﺎر-ﺑﺎغ .وﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺼﺮ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻄﺎﺑﺦ وﺳﻘﺎﺋﻒ
اﳋﺰن ،وأﻗﻔﺎص اﻟﺪﺟﺎج ،وﺑﻨﺎﻳﺎت اﳊﺮﱘ ،واﻷﺣﻴﺎء اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﺮة اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وأﺟﻨﺤﺔٌ ﰲ ﺑﺴﺎﺗﲔ
ﻓﺴﻴﺤﺔ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻋﺒﺎس اﻷول وﺧﻠَ ُﻔﻪ .وﻫﻲ اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﱵ ﻗﺪم ﻟﻨﺎ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ
65
64
ﺖ-
ﻋﺸﺮ أوﺻﺎﻓﺎً ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ  .وﻗﺪ ُﺣﻔﻆ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎﺣﺎن ﳘﺎ ِش ِ◌ﻫﺎل-ﺳﻮﺗﻮن و َﻫ ْﺸ ْ
ِ
ﺖ.66
ِب ِ◌ه ِ◌ ْﺷ ْ
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ﰲ ﻏﺮب وﺟﻨﻮب ﳎﺎل اﻟﻘﺼﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﺷﻬﺎر-ﺑﺎغ ،وﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ اﻟﻨﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
أﻣﺮ ﻋﺒﺎس اﻷول ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن .وﻳﺆدي ﺷﻬﺎر-ﺑﺎغ اﻟﺬي ﳜﱰق اﻟﻘﻄﺎع
دور ﻓﺨﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺷﻴﺔ َ
اﳊﻜﻮﻣﻲ إﱃ أﺣﺪ أﲨﻞ اﳉﺴﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،ﺟﺴﺮ ﻋﻠﻲ وردي ﺧﺎن .وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻲ وردي ﺧﺎن
أﺣﺪ أﻗﺮب رﻓﺎق اﻟﺸﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷول .67أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬا اﳉﺴﺮ ﻓﻴﺆدي ﺷﻬﺎر-ﺑﺎغ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻳﺐ؛ وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐ ﺧﻠﻔﻴﺔً راﺋﻌﺔَ اﳌﻨﻈ ِﺮ ﻟﺸﻬﺎر-ﺑﺎغ ،68وذﻟﻚ
رﻳﻔﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻫﻲ َﻫﺰ ْار َﺟﺮ ْ
آﺧﺮ اﳊﻜﺎم
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗَـ َﻔﻊ  .وﰲ ﻏﺮب ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐ أﻧﺸﺄ اﻟﺸﺎﻩ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﲔ ُ
اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ ،ﺣﻮاﱄ ﺳﻨﺔ 1700م ،ﺑﺴﺘﺎ َن ﻗﺼ ٍﺮ ﺿﺨﻤﺎً وﻓﺴﻴﺤﺎً ﻫﻮ ﻓﺮح أﺑﺎد .69إﻻ أن اﳌﻨﺸﺄﺗﲔ اﻧﺪﺛﺮﺗﺎ
ﻣﻌﺎً.
اﳌﺴﺘﻘﺪﻣﲔ
أﻣﺮ ﻋﺒﺎس أﻳﻀﺎً ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ُﺟ ْﻠ َﻔﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﺟﻨﻮب زاﻳﻨﺪﻩ-رود .وﻫﻨﺎ وﻃﱠﻦ اﻷرﻣﻴﻨﻴﲔ
َ
ﻣﻦ ُﺟ ْﻠﻔﻪ وﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ أرﻣﻴﻨﻴﺎ .وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻋﺒﺎس إﱃ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻷﺳﺒﺎب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،إذ أراد ﺧﻠﻖ ﺣﺰام ﻣﻦ اﻷرض اﻟﻴﺒﺎب ﰲ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ أﻣﱪاﻃﻮرﻳﺘﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
أﻃﻤﺎع اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ .وﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﻣﻴﻨﻴﲔ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ) .ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن
اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ أﻳﺪي اﻷرﻣﻴﻨﻴﲔ(.70

 -4اﻟﺒﺎزار ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﴰﺎل اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻘﻊ إﱃ اﳉﻨﻮب ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺬي ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ
اﻟﺒﺎزار َ
واﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ .وﻣﺎ أﺷﺒﻪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺎزار ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺒﺎﻟﺘَﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف
اﳉﻨﻮﰊ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ .71وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺒﺎزار ﳐﺘﻠﻔﺎً ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺷﺮﻓﺎت وﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎرﻩ ،أو ﺟﻨﺎح ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺒﻼط ﺣﻴﺚ –ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ذﻟﻚ رﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ« : -ﻳﻠﻌﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮوب وﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻣﺮوﻋﺔ .ﻻ
ﺑﺎﻷﺑﻮاق ،وﻃﺒﻮل ذات أﺣﺠﺎم ﻛﺒﲑة ،وأﺑﻮاق ذات أﺷﻜﺎل ﻏﺮﻳﺒﺔ .وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺿﻮﺿﺎء ّ
ﺷﻲء ﳏﺒّﺐ أو ﳑﺘﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ إﻻ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻘﺮع اﻷﺟﺮاس» .72ﻳﻠﺞ اﳌﺮء ﻋﱪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ إﱃ ﺑﺎزار
ﺳﻮق ﺑﻴﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت راﺋﻌﺔ ﰲ
ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ،اﻟﻘﻴﺴﺎرﻳﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﲣﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻚ؛ ٌ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .وﰲ وﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﺰﻗﺎق ﻗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﰲ أﺳﻔﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻴﻤﲔ دار اﻟﺴﻜﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ؛ أﻣﺎ ﳓﻮ اﻟﻴﻤﲔ ﻓﻴﻠﺞ اﳌﺮء ﺧﺎن اﻟﺸﺎﻫﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗَﺴﺮ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ اﻟﻴﻮم.
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ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺎن ،وﻫﻮ اﻷﻛﱪ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻏﺮﻓﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻖ إﱃ آﺧﺮ.
وﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺎن ﲡﺎر اﻷﺛﻮاب اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ ﺗﱪﻳﺰ وﻗﺰوﻳﻦ وأردﺑﻴﻞ واﳍﻨﺪ ﻳﺸﻐﻠﻮن
اﻧﻴﺖ اﺠﻤﻟﻮﻫﺮاﺗﻴﲔ ،وﺻﺎﺋﻐﻲ اﻟﻔﻀﺔ ،واﻟﻨﻘﺎﺷﲔ
ﻏﺮف اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ ،وﰲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻮي ﳒﺪ ﺣﻮ َ
وﳏﻼ ﻢ اﳊﺮﻓﻴﺔ.
اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺷﺮق
وﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﴰﺎل ﺧﺎن اﻟﺸﺎﻩ ﺧﺎن ﳑﺎﺛﻞ ﺣﺎﻟﺘﻪ أﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻷول .وﺗﻘﺴﻢ َ
ﺳﺎﺣﺎت ﲣﱰﻗﻬﺎ أزﻗﺔُ ﺑﺎزار ﺗﻠﺘﻘﻲ ﲢﺖ ﻗﺒﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺴﻤﻰ ﺷﺎﻫﺎر-ﺳﻮ.
ﻫﺬﻳﻦ اﳋﺎﻧﲔ
ٌ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺴﻂ اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ أﳒﺰت ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ ﻓﻤﺎ زال ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ
ﺗﻌﱡﺮف اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺎس اﻷول .ﺑﻞ إن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺎزار اﳌﻨﺘﻤﻲ إﱃ
ﻓﱰة ﺣﻜﻤﻪ ﲤﻴﻴﺰاً ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺎس اﻷول .ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎزار ﻃﺮﻳﻘﲔ ﻳﺘﺠﻬﺎن ﴰﺎﻻً وﺟﻨﻮﺑﺎً وﻳﺘﻘﺎﻃﻌﺎن ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺷﺮﻗﺎً وﻏﺮﺑﺎً .وﰲ اﻟﺴﺎﺣﺎت
اﳌﺘﺨ ُﺬ اﻟﻴﻮم ﺑﺎزاراً
اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷزﻗﺔ ﺧﺎﻧﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل اﻟﻴﻮم .وﰲ اﻷﺻﻞ اﺳﺘُﻌﻤﻞ ُ
اﻟﺰﻗﺎق َ
ﻟﺘﺰوﻳﺪ ِ
ﲪﺎم اﻟﺸﺎﻩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ودار اﻟﺴﻜﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ .وﻳﺘﺼﻞ ﻧﻈﺎم أزﻗﺔ اﻟﺒﺎزار ﻫﺬا ﲟﺤﻮر ﺟﻨﻮﰊ أﺻﻠﻲ
ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ أرﺑﻊ ﻧﻘﻂ.
ﻛﻜﻞ اﻟﻘﻴﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ -ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻠﻴﻪ ﺧﺎن ﺷﻴّﺪﻩ
ﻛﺎن ﰲ ﴰﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺎزار -اﳌﺴﻤﻰ ﱟ
ﻋﺒﺎس اﻷول ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺘﲔ ﻣﻦ وﺟﻮد.
أﺣﺪ أﻣﺮاء ﻋﺒﺎس ﻣﺴﺠﺪاً وﺧﺎﻧﺎً ،وﻓﻖ ِ
وﺟﻬﺔ ﺧﻄﺎﻃﺔ اﻟﺸﺎرع
وﺑﻌﻴﺪاً ﳓﻮ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﲎ َﺟ ْﺮﺷﻲ-ﺑﺎﺷﻲ ُ
اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﱃ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .73و َﻳﻌﺪ اﻟﺸﺎرع  209أﻗﺪم ﳏﻮر ﻏﺮﰊ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻓﻴﻪ
ٍ
ُﺣ ِﻔﻈﺖ ﺑﻮاﺑﺔ
ﴰﺎل ﺷﺮق ﺧﺎن
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ .74وﻳﻮﺟﺪ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﲬﺴﲔ وﻣﺎﺋﺔ ﻣﱰَ ،
ﺟﺮﺷﻲ-ﺑﺎﺷﻲ ،ﻣﺴﺠ ٌﺪ ﺑﲏ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺸﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ .ﻳﺪل ﻫﺬا ﻛﻠّﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻮﺟﺪ ﰲ ٍ
ﳎﺎل ﺑُﲏ ﰲ
ُ
ﺣﻘﺒﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺎس اﻷول .وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ﻣﻊ
ﻗﺒﻞ ﺧﺎن ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ.
اﻟﻄﺮاز اﻷﻗﺪم ﺑﻌﻴﺪاً ﳓﻮ اﳉﻨﻮب ،ﻣﺎدام ﻗﺪ ﺑُﲏ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ُ

 -5اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻴﺪان ﻗﺪﻳﻢ-ﻣﻴﺪان ﺟﺪﻳﺪ

اﻷﻗﺪم -ﲣﻄﻴ َﻂ اﻟﺸﻮارع ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ،أي اﻟﻄﺮاز
ﳝﻴﺰ اﻟﻄﺮ ُاز اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع –وﻫﻮ اﻟﻄﺮاز
ُ
اﻟﺼﻔﻮي اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﰲ أﺻﻔﻬﺎن .وﻫﻮ ﻃﺮاز ﳒﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﰲ ذاك اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺬي ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ُﺧﱢﺮب ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ .وﳌﺎ ﻛﺎن ﻃﺮ ُاز اﻟﺸﻮارع اﻟﺼﻔﻮ ﱡ
ي ﺳﺎﺋﺪاً
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ﻏﺮب اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﱰض أن ﺧﺮاﺑﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﺣﺪث ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎً ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﻮﻳﲔ.
ﴰﺎل
وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻌﺎﻇﻞ ﲣﻄﻴﻄﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺎزار ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .ﻓﺈﱃ ﺣﺪود اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ َ
اﻷوﻻن ﻟﻠﺸﻮارع .وﻳﻬﻴﻤﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول ﰲ اﻻﲡﺎﻩ ﴰﺎل-ﺟﻨﻮب،
ﺑﻨﺎﻳﺎت َﺟ ْﺮﺷﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﻄﺮازان ﱠ
ﺣﻘﻠﻲ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﳌﻴﺪاﻧﲔ اﻟﻘﺪﱘ
واﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ ﺷﺮق-ﻏﺮب .وﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ ْ
ﻛﺰ اﳊﻀﺮي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ
واﳉﺪﻳﺪ .ﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ ﺑﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﳒﺎز ﻟﻮ ﱂ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺮ َ
أﺻﻔﻬﺎن .وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻘﺪﱘ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﻧﻪ –ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻴﺪان اﳉﺪﻳﺪ -أﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ
ﺣﺸﻮداً ﲨّﺔ إﱃ ﳎﺎل اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ .ﺗﱪز اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﲔ اﳌﻴﺪاﻧﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ 75اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﻣﻰ ﻋﺒﺎس اﻷول ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺎﺻﺮة؛ أﻣﺎ ﻧﻴﺘﻪ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻮﻳﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ،ﻣﻦ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺪﱘ إﱃ اﳉﺪﻳﺪ ﻷن ﻋﺒﺎس
اﻷول ﻛﺎن ﳚﲏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﳊﻮاﻧﻴﺖ واﳋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺷﻴّﺪﻫﺎ ﻓﻴﻪ.76
ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳊﻆ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ اﳊﺎﺳﻢ ﳌﺮﻛﺰ اﳉﺬب ﱂ ﳛﺪث ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ )ﺑﲔ اﳌﻴﺪاﻧﲔ
اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ( أدى إﱃ اﻧﺪﻣﺎج ﻋﻀﻮي وﻗﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ .وﲤﻜﻨﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﳊﻀﺮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺳﻨﺔ
1722م ﺣﲔ اﺳﺘﻮﱃ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻔﻬﺎن .ﳕﺎ ﺑﺎزار أﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﳉﺎﻧﺒﲔ وﻇﻞ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﺟﺴﺮاً ﺑﲔ اﳌﻴﺪاﻧﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ.
ﲡﻠّﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔُ ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﻘﻠﻲ اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﰲ إﺟﺒﺎر ﳎﺎﱄ ﻃﺮازي اﻟﺸﺎرﻋﲔ ِ
اﻷول واﻟﺜﺎﱐ اﻟﻄﺮ َاز
اﻟﻼﺣﻖ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﻮﺟﻬﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ˚ 346ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺤﺎﻣﻬﻤﺎ .وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز ˚ 346ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﺎﻳﺘﻨﺎ
َ
واﻷﺧﲑ.

 -6ﻃﺮاز اﻟﺸﺎرع اﻟﺼﻔﻮي

ﻳﻌﲏ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز إﺛﺎرة اﻟﺴﺆال اﳌﺘﻀﺎرب اﻟﺬي ﻣﻔﺎدﻩ :ﳌﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﳌﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ وﺟﻬﺘﻪ
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﻬﺎ ﻃﺮاز اﻟﺸﺎرع اﻟﺼﻔﻮي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ؟ واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻫﻞ ﱡاﲣﺬ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺪون ﺿﻐﻮط ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو أن ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻛﺎن ﳏﺪﱠداً
ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺸﻮارع وﺑﻨﺎﻳﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﺳﻠﻔﺎً؟
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ﳝﻜﻦ أن ﻳُﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮار اﺗـ ِﺨﺬ دوﳕﺎ ﺿﻐﻮط ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻏﻄﺎﻩ
ﲣﻄﻴﻂ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ إذ ﱂ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﳌﻴﺪان واﻟﺒﺎزار اﺠﻤﻟﺎورﻳﻦ ﻟﻪ وإﳕﺎ ﲤﻄﻂ ﺑﻌﻴﺪاً ﳓﻮ اﻟﻐﺮب
واﻟﺸﻤﺎل .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗُ ّﺪﻣﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻛﱪاﻫﲔ.77
ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً أن ﺗﻜﻮن ﳌﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﻤﺼﻄﺒﺔ اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﺒﻮﻟﻴﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺻ ّﻤﻤﺖ وﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻠﻜﻴﺔ.
اﻷﲬﻴﻨﻴﲔ ،وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻫﺬﻩ ُ
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳊﺮ ﻟﻮﺟﻬﺔ ˚ 346ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ،ﻗﺪم ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻄﺮاز ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺼﻔﻮي اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎس اﻷول ﺑﺮﻫﺎﻧﺎً ،أي ﺣﺪود اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ واﻟﻜﻮﺷﺎت واﻷزﻗﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ
اﶈﻴﻄﺔ ﺎ .78ﻗﺪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺻﻮ ٍ
اب ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ واﻟﻜﻮﺷﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،أن
ﺗﻌﱰض رﻏﺒﺔ ﻋﺒﺎس اﻷول ﰲ ﻣﻨﺢ ﻣﻴﺪاﻧﻪ وﺟﻬﺔ أﺧﺮى رﲟﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺧﺘﺎرﻫﺎ .أﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻋﱰﺿﻪ ﺣﻘﺎً
ﻓﻬﻮ اﶈﻮر اﳉﻨﻮﰊ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﳏﻮر ﻳﺴﲑ ﲟﻮازاة ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ .وﻣﻦ ﲰﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﳏﻮَر أﺻﻔﻬﺎن اﻷﺷ ﱠﺪ زﲪﺔ وﺣﺮﻛﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﻃﻮل ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻳﺎن ﺗﻨﺴﺎب اﳊﺮﻛﺔ ﳓﻮ اﳉﻨﻮب وﻣﻨﻪ ،وﻋﻠﻰ
اﳋﺼﻮص ﳓﻮ ﺷﲑاز .ﻟﻘﺪ ﲤﺪد اﻟﺒﺎزار ﺟﻨﻮﺑﺎً ﻃﻮال ﻫﺬا اﶈﻮر ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ،ﻗﺒﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﺣﻜﻢ
ﻋﺒﺎس .ﻳﻨﺴﺎب ﻫﺬا اﶈﻮر ﺟﻨﻮب َد ْرَوَزﻩ أﺷﺮف ،وﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺬي ُﳛﺘﻤﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً أﻧﻪ
ﻋﲔ ﺣﺪود ﳎﺎل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﳌﺒﲏ ﰲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﱄ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﱰ ﺷﺮق ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ،
ّ
ﺧﻠَ َﻞ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﳓﻮ ﺟﺴﺮ ﻛﺎن ﺳﻠَﻒ ﺟﺴ ِﺮ ﺧﻮاﺟﻮ .وﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر ُﺷﻴّﺪ اﻟﺒﺎب اﳉﻨﻮﰊ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺴﻤﻰ
َد ْرَوَزﻩ ﺣﺴﻦ أﺑﺎد.79
ﳎﻤﻊ
ﻳُﱪﻫﻦ اﳌﺴﺎر اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﳉﻨﻮﰊ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .ﻓﺎﻧﺪﻣﺎﺟﻪَ ،
ﴰﺎل ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ،ﰲ ّ
وﺗﺒﲔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻤﺎرة ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل أن اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻳﺒﺪو ﺻﻌﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻹدراك واﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎًّ .
ٍ
اﶈﻮر اﳉﻨﻮﰊ وﻣﺮﻛﺐ اﻟﻘﻴﺴﺎرﻳﺔ ﺧﻀﻌﺖ ﻹﻋﺎدة
ﺟﻨﻮب
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮة .80ﳝﺮ اﶈﻮر اﳉﻨﻮﰊ،
َ
اﳌﻴﺪان ،ﻋﱪ ﺑﻨﺎﻳﺔ إﻣﺎم زادﻩ أﲪﺪ ﺣﻴﺚ ﺛـُﺒّﺘﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺔ ،81وﺗﻠﻚ إﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ إﱃ أن اﶈﻮر َﺷﻖ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮي.
اﻟﻘﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
أﺧﲑاً ،ﻳـُ َﻌ ﱡﺪ ﺑﺎزار ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺼﻮد – اﻟﺬي ﺑﲏ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻷولُ -
ﺷﺮق ﻫﺬا اﳌﻴﺪان .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ﺑﻴّﻨﺔً ﻋﻠﻰ أن ﻃﺮﻳﻖ اﶈﻮر اﳉﻨﻮﰊ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺮ َ
ﺗﻮﺟﺪ –وﺟﻮﺑﺎً -ﺻﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺸﺎﻩ ،وإﻻ ﻓﺈن اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻼﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻏﲑ
اﺠﻤﻟﺪي ﻟﺘِﻤ ٍ
ﺸﺎﻩ ٍ
ﴰﺎل ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ.
ﺳﺎﺑﻖ َ
ْ
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﴿ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺷﺮﻋﺔً وﻣ ْﻨـ َﻬﺎﺟﺎً﴾
ّ
الشرعية والمشروعية بين النظرية والواقع
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
ينظ ر بع ض الب احثين إل ى تعبي ري المش روعية والش رعية باعتبارھم ا
مت رادفين؛ لك ن ف ي الواق ع يمك ن التفرق ة بينھم ا باعتب ار المش روعية بمثاب ة
ال نھج الع ام  Legitimacyبينم ا تش ير الش رعية إل ى األع راف والتقالي د
والقوانين التي تنظم حياة الناس في مجتمع معين بما ف ي ذل ك طرائ ق ت داول
الس لطة وممارس تھا  ،Legalityويري د بع ض المفس رين المح دثين تفس ير
اآلي ة الكريم ة }لك ٍل جعلن ا ش رعة ومنھاج ا{ اس تناداً إل ى التفرق ة الس الفة
ال ذكر ،فالش رعة أو الش رعية ھ ي األحك ام والع ادات واألع راف وتوابعھ ا،
وھي التي يحدث عدم االلتزام بھ ا عل ى م ديات متطاول ة اخ تالالً ف ي النظ ام
الع ام للمجتم ع والدول ة ،أم ا المش روعية وعل ى س بيل االص طالح – فإنھ ا
تق ارن ف ي اآلي ة « :المنھ اج» وھ و يتض من الثواب ت والمع الم الممي زة
األساسية لنظام مجتمع ما بحي ث إذا ج رى الخ روج ع ن بعض ھا أو جميعھ ا
سقط النظام أو انقلب إلى أمر آخر أو فوضى كبرى.
إن الواض ح م ن ھ ذه التفرق ة أن المش روعية تق ارن الش رعية التأسيس ية
للمجتم ع والدول ة ،ومعالمھ ا ف ي التجرب ة التاريخي ة ألمتن ا :األم ة الواح دة،
والدار الواحدة ،والسلطة الواحدة ،والنظام التشريعي والقانوني الواحد.
وم ن الطبيع ي ف ي المجتمع ات اإلنس انية وال دول والت ي يتك ون ويتط ور لھ ا
نظ ام مع ين لالجتم اع والع يش والتعام ل والحك م والتواص ل م ع الخ ارج أن
يتسم ھذا النظام في تفاصيله وليس ف ي معالم ه العام ة بش يء م ن االحتمالي ة
والغموض بنتيجة التجارب المختلف ة لألجي ال والفئ ات المختلف ة ،وي نجم ع ن
ذلك أن تتعدد أو تتفاوت وسائل وطرائق التطبيق ،أو الممارسة ،وف ي الع ادة
يك ون الخ الف بش أن ھ ذه الوس ائل والتفاص يل وم دى احتفاظھ ا بمظل ة
الشرعية .أما الخ الف ح ول الثواب ت أو المش روعية فھ و أق ل؛ ألن الخ الف
في الثوابت إذا استشرى فإنه يتھ دد النظ ام كل ه؛ ف ي ح ين يظ ل الخ الف ف ي
التفاص يل مح تمالً وإن يك ن المي ل ف ي الغال ب للحال ة األق رب للم زاج الع ام
والعرف العام.
ومن األمثل ة عل ى ذل ك م ن ت اريخ التجرب ة اإلس المية أن ه عن د وف اة النب ي -
ص لى ﷲ علي ه وس لم -ك ان ھن اك نق اش ف ي ع دة مس ائل بعض ھا ي دخل ف ي
1

نط اق المش روعية وبعض ھا اآلخ ر ف ي نط اق الش رعية .فم ن النط اق األول
الخالف حول وحدة السلطة ,وھل يكون للجماع ة أمي ر أو أمي ران؟ فق د رف ع
األنصاري الحباب بن المنذر شعار «منا أمير ومنكم أمي ر» ،عن دما رأى أن
القرشيين لن يسلموا باألمر لألنصار ،وأجاب أبو بك ر :ال يص لح س يفان ف ي
غمد ،ونحن أمة واح دة ولن ا أمي ر واح د وق د ف از بالفع ل مب دأ وح دة الس لطة
والسلطان ،ألنه من ثوابت المنھ اج بحس ب تعبي ر الق رآن الك ريم .وق د أص ﱠر
الصحابة المھاجرون على مسألة قرش ية اإلم ام بم ا رووه ع ن النب ي -ص لى
ﷲ عليه وسلم ،-األئمة م ن ق ريش ,وق دموا قريش ا ً وال تق دموھا؛ لك ن بع ض
األنصار والمح ّكمة وبعض الق َدرية والمعتزلة من بعد لم يسلّموا باعتبار ذلك
من أسس النظام ،ومال ابن خلدون )808ھ ـ( إل ى اعتب ار قرش ية اإلم ام م ن
نت ائج ق وة العص بية القرش ية الكائن ة ب ين الع رب ،والت ي ض عفت عب ر
العصور ،وبذلك فإنه اعتبر القرشية من مسائل الشرعية وليس المش روعية.
وبالفع ل ف إن قرش ية الخليف ة تقلقل ت بع د الق رن الخ امس الھج ري ،وتس مى
كثيرون من غير قريش بل ومن غير العرب باس م الخليف ة وأمي ر الم ؤمنين،
دون أن يعتب ر ذل ك إخ الالً بالمش روعية ،واألم ر نفس ه ل دى ال ذين أرادوا
اختص اص أش خاص معين ين م ن آل بي ت الرس ول -ص لى ﷲ علي ه وس لم-
بتولي الس لطة ف ي دي ار اإلس الم ،واعتب روا ذل ك م ن أس س النظ ام ،ووص ل
البعض منھم إلى تكوين سلطان وخلفاء وإقام ة دول ،بي د أن الخ الف اس تمر
ب ين ھ ذا التي ار والس واد األعظ م ال ذي رأى ع دم ض رورة االختص اص أو
شرعيته.
وھن اك اخ تالف آخ ر يش ير بش كل أوض ح إل ى الف روق ب ين المش روعية
والشرعية أو بين الثوابت والمتغيرات ،كيف يص ل أمي ر الم ؤمنين للس لطة؟
قيل لدى الذين ال يقولون باختصاص أھل البيت النبوى وھم األكثرية :يص ل
بالشورى؛ لكن ال مرجع أو مقياس لتلك الش ورى ،فالخلف اء األربع ة األوائ ل
وصلوا للس لطة بأس اليب مختلف ة ،أم ا أب و بك ر فوص ل بالبيع ة المباش رة م ن
الموج ودين بالس قيفة ،وأم ا عم ر فوص ل بالعھ د م ن أب ي بك ر ،وأم ا عثم ان
فبتوافق الستة الذين رشحھم عمر وھو أح دھم ،وأم ا عل ي فبالبيع ة المباش رة
له في المسجد النبوي بالمدينة ،ومن ذ الق رن األول الھج ري دار ج دال بش أن
أھل الحل والعقد ،أو أھل الشورى ،أي الذين يرشحون للن اس م ن يس تحقون
ليب ايع الن اس أح دھم ث م يك ون العق د ل ه؛ لك ن ال ذي ح دث أي ام األم ويين
والعباس يين أن الخليف ة الق ائم ك ان يس تخلف ابن ه أو أخ اه ث م يبايع ه الن اس.
والطري ف أن أح داً ل م يعتب ر أن ذل ك خ روج عل ى المش روعية ،ب ل إن
الماوردي )450-ھـ( في «األحكام السلطانية» ما اعتبره أيضا ً خروجا ً عل ى
2

الش رعية ،إذ ق ال :إن أھ ل الح ل والعق د يمك ن أن يكون وا واح داً وھ و أمي ر
المؤمنين نفسه الذي رشح ابنه أو أخاه!
والواقع أن الذي ينبغي المصير إليه في ھذه المسألة ،ليس أن حك م االس تبداد
غل ب ،أو أن الفقھ اء س ايروا والة األم ر ،ب ل ھن اك عام ل آخ ر ي دخل ف ي
المشروعية والشرعية معاً ،وھو الذي رجح ُعرف والية العھد والبيع ة ،إن ه
الحرص على الوحدة وحف ظ االس تقرار ،إذ م ا دام أن نظام ا ً لت داول الس لطة
م ن طري ق الش ورى م ا تبل ور وال اس تتب؛ ف إن المص ير إل ى الش ورى عن د
فراغ منصب رأس الدول ة ،يعن ي الفوض ى وع دم االس تقرار ،ول ذلك س ادت
تقاليد شبه ملكية حفظا ً لالستقرار ،ومنعا ً للفتنة ،أي التمرد ،أو الصراع على
السلطة ،وھذا معنى الخوف الشديد ل دى الفقھ اء والعام ة م ن الفتن ة ،والح ث
الشديد في اآلثار على الوحدة والجماع ة )االجتم اع عل ى اإلم ام( .وق د بقي ت
بالفعل تيارات معارضة ما رأت في الخوف من الفراغ أو الفوضى أو الفتنة
مسوغا ً للتنازل عن الشورى .لك ن باإلجم ال فإن ه ف ي الحق ب الكالس يكية م ا
ص ارت الش ورى ج زءاً م ن المنھ اج أو المش روعية؛ لك ن ظ ل الج دال
وتصاعد في األزمن ة الحديث ة بش أن اعتبارھ ا ج زءاً م ن الش رعية أو ج زءاً
من شروط تحققھا.
ٌ
طريف أخي راً ف ي ش ان ش رعية المتغل ب أي ال ذي م ا ج اء م ن
وھناك نقاش
أسرة حاكمة بل وصل للسلطة من طريق عصبة عسكرية صاعدة.
ف ي ھ ذا األم ر دارت نقاش ات طويل ة ب ين «الفقھ اء الدس توريين» إذا ص ح
التعبي ر ،فق د ك ان ھن اك م ن ق ال :إن االعت راف بالمتغل ب ال يج وز ألي
اعتب ار ،وإال تھ ددت الش رعية وإذا تك رر ذل ك وج رى التس ليم ب ه ،ف إن
المش روعية أو المنھ اج يوش ك أن يتھ دد ،أي وح دة األم ة وال دار والس لطة.
لكن كان ھناك من قال أيضا ً :إنه يمكن التس ليم بالمتغلﱢ ب بش رط قدرت ه عل ى
حفظ الوحدة الداخلية ،ومدافعة العدو – وحفظه لألعراف المستقرة وللعدالة،
وب ذلك ف إن ھ ذا التي ار الق وي اعتب ر الش رعية مس ألة وظيفي ة وليس ن مس ألة
مبدئية ،ويضرب ھؤالء مثالً على الحاالت السعيدة بتغلﱡب ن ور ال دين زنك ي
الذي اس تلب الس لطة م ن الس الجقة فع ّدل وو ّح د وقات ل الص ليبيين ،وص الح
الدين األيوبي ال ذي أخ ذ الس لطة م ن اب ن ن ور ال دين زنك ي ،فو ّح د المش رق
العربي ،وفتح القدس ،وأقام نظاما ً للعدالة.
تعن ي المش روعية إذن وف ي الق ديم والح ديث األس س الت ي تق وم عليھ ا األم ة
والدولة ،بينما تعني المشروعية العدال ة وحك م الق انون وسياس ة أم ور الن اس
بما يصلحھا ،واألم ر الث اني أو الش رعية عل ى الخص وص عرض ة للتط وير
والتغيير بحسب الظروف ومالءمتھا .وال شك أن ھذه المس ائل الت ي عالجھ ا
3

الق رآن الك ريم وعاش تھا أو خاض تھا تج ارب أمتن ا ق ديما ً وم ا ت زال وف ي
س ياقات أخ رى ،ومص طلحات أخ رى ش ديدة األھمي ة واألولوي ة للحاض ر
والمستقبل.

4

ﺣوار اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ وﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﺣوار:

رؤﻳﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟذات واﻵﺧر
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﻣﻌﺷﻧﻲ



ﻳﻣﻛــن ﻟﻠﻣﺗــﺎﺑﻊ أن ﻳﻼﺣــظ ﺑوﺿــوح اﻟﺗﺻــﺎﻋد اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﺣﻣــﻼت اﻹﻋﻼﻣﻳــﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﻣﺳــﻳﺋﺔ

ﻟﻠﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻐرب ،ﻣﻧذ أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷـر ﻣـن ﺳـﺑﺗﻣﺑر 2001م اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـﻝ

ﻓ ــﻲ ﺿ ــرب ﻣﻘ ــر و ازرة اﻟ ــدﻓﺎع اﻷﻣرﻳﻛﻳ ــﺔ )اﻟﺑﻧﺗ ــﺎﺟون( وﺗ ــدﻣﻳر ﺑرﺟ ــﻲ ﻣرﻛ ــز اﻟﺗﺟ ــﺎرة اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻲ
ﺑﻧﻳوﻳورك ﻣن ﻗﺑﻝ ﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺎﻋدة.

ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣدث أﻣ اًر ﻓرﻳداً ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺧﺎص ،واﻟﻐرﺑـﻲ ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔً؛

ـق دوﻟــﺔ ﻏرﺑﻳــﺔ ﻛﺑــرى ﺿـرﺑﺔً ﻣوﺟﻌــﺔ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻧــوع ﺑﻬــذﻩ اﻟﻛﻳﻔﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟـرﻏم ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ
ﻓﻠــم ﺗﺗﻠـ َ
اﻟﺣــروب اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟطوﻳــﻝ ،ﻻ ﻣــن ﻗﺑــﻝ أﻳــﺔ دوﻟــﺔ ﻗﺎﻣــت ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ ﺣــرب وﻻ ﻣــن ﻗﺑــﻝ أﻳــﺔ ﺛــورة أو

ﻣﻧظﻣﺔ ،وﻟﻬذا ﻣﺎﺻدق اﻟﻐرب أن ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻟﻛﻣﺔ ﻋﻧﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣـن ﻗﺑـﻝ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻗﻠﻳﻠـﺔ اﻟﻌـدد
ﺗﻧﺗﻣــﻲ ﻟﺗﻧظــﻳم ﺷــرق أوﺳــطﻲ ﻟــم ﺗﺗﺿــﺢ ﻣﻼﻣﺣــﻪ ﻟﻠﻣـراﻗﺑﻳن آﻧــذاك ﺑﺷــﻛﻝ ﻛـ ٍ
ـﺎف ،وﻳﺧﺗﻔــﻲ ﻗﺎدﺗــﻪ

وﻣﻌظم أﻓرادﻩ ﻓﻲ اﻟﻛﻬوف واﻟﺟﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد آﻻف اﻷﻣﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻏرب آﺳﻳﺎ.

ﻓﻘﺎﻣت أﺷد ﺣﻣﻼت اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﺑﺛت أﻓﻛﺎر اﻟﺗﺷوﻳﻪ ﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻹﺳـﻼم ،وﻋﻣﻠـت

ﺑﻌض اﻟدواﺋر ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﺗﺧوﻳف اﻟﻧﺎس ﻣﻣﺎ ﻫو ﻋرﺑﻲ وﻣﺳﻠم ،واﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛﻝ ﻫـذا

ﻛﺗّﺎب ،وﻣﻔﻛرون ،وﺻﺣﻔﻳونٕ ،واﻋﻼﻣﻳون وﺳﺎﺳﺔ ،ورﺟﺎﻝ دﻳن ﻏرﺑﻳون.

وﻧﺟﺢ ﻫؤﻻء ﻓﻲ إﻗﻧﺎع ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑـﺄن اﻟﻐـرب
ﻣﻬدد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻹرﻫﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأن اﻟﻣطﻠوب ﻫو اﻟﺗﺣرك اﻟﻌﺎﺟﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫـذا اﻟﺧطـر ﻓـﻲ

ﻣﻬـدﻩ ﻗﺑـﻝ أن ﻳـﺗﻣﻛن ﻣــن ﺗﺣﻘﻳـق أﻫداﻓـﻪ؛ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓـﻲ ﺗـدﻣﻳر اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻐرﺑـﻲ واﺟﺗﺛـﺎث اﻟﺣﺿــﺎرة

اﻟﻐرﺑﻳﺔ!.

وﻟﻬذا ،طرﺣت ﻓﻛرة ﺗﺣﺳـﻳن ﺻـورة اﻟﻌروﺑـﺔ واﻹﺳـﻼم ﻓـﻲ اﻟﻐـرب ،ﻣـن ﻗﺑـﻝ ﻣؤﺳﺳـﺎت ،وﻫﻳﺋـﺎت

ﺣﻛوﻣﻳ ــﺔ ،رﺳ ــﻣﻳﺔ ،وﻏﻳ ــر رﺳ ــﻣﻳﺔ ،ﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺑﻼد اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ ،اﻟﺗ ــﻲ أﺣرﺟ ــت ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬ ــﺎ

إﺣراﺟﺎً ﺷـدﻳداً ﻣـن ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺎءات ،اﻟﺗـﻲ ﺗـﺄﺗﻲ ﻣـن اﻟـدوﻝ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ اﻟﺻـدﻳﻘﺔ ،ﺛـم أﺣرﺟـت ﺑدرﺟـﺔ
 باحث وأكاديمي من عُمان .
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أﺷد ﻣن ﻫـؤﻻء اﻟﺷـﺑﺎب اﻟﻌـرب اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ،اﻟـذﻳن ﻳﺣﻣﻠـون ﺟﻧﺳـﻳﺎﺗﻬﺎ وﻳﻧﺗﻣـون إﻟﻳﻬـﺎ ،ﺛـم ﻳﻘوﻣـون
ﺑﺿرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،وﻳﻌﻠﻧون اﻟﺟﻬﺎد ﻋﻼﻧﻳﺔ ﺿدﻫﺎ.

وﻗﺎﻣت ﻧدوات ،وﻋﻘدت ﻣؤﺗﻣرات ،ووﺟﻬت ﺷـﺗﻰ وﺳـﺎﺋﻝ اﻹﻋـﻼم ،وأرﺳـﻠت اﻟوﻓـود إﻟـﻰ اﻟﻐـرب،

وأﻧﺷﺋت وﺳﺎﺋﻝ إﻋﻼﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة ،ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠن ﻫو ﺗﺣﺳﻳن ﺻـورة اﻟﻌـرب واﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﻓـﻲ ﻋﻳـون
اﻟﻐرﺑﻳﻳن.

ﻓﻬــذﻩ اﻟﻘــوى اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗطرﻓــﺔ أﺧــذت ﺗﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻛــﺄن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺑــدأ
ﻣــن اﻟﺣــﺎدي ﻋﺷــر ﻣــن ﺳــﺑﺗﻣﺑر2001م ،وﻛــﺄن ﻛــﻝ ﻋرﺑــﻲ وﻣﺳــﻠم ﻣﻌــﺎد ﺑطﺑﻳﻌﺗــﻪ ﻟﻠدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ

واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ.

وﻟــم ﺗﻠﺗﻔــت ﻫــذﻩ اﻟﻘــوى اﻟﻐرﺑﻳــﺔ اﻟﻣﺗطرﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻣــن ﺗﻧوﻋــﺎت

ﻓﻛرﻳــﺔ ،وﺗﺑﺎﻳﻧــﺎت ﻓــﻲ اﻟــرؤى اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ،ﻛﻣ ـﺎ أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻣﻳــز ﺑــﻳن اﻟﻣﻌﺗــدﻟﻳن واﻟﻣﺗط ـرﻓﻳن ،وﺑــﻳن

اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﻳن واﻟﻠﻳﺑـ ـراﻟﻳﻳن ،أو ﺑ ــﻳن اﻷﺻـــدﻗﺎء وﻏﻳـــر اﻷﺻ ــدﻗﺎء ﻓـــﻲ اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻹﺳـــﻼﻣﻲ اﻟواﺳـــﻊ
اﻟﻛﺑﻳر.

إن ﻣــﺎ ﻳﺟــدر ﺑﻧــﺎ ﻓﻌﻠــﻪ ﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﻣﺧــﺎطر واﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻧــﺎ ،وﺗﻬــدد وﺟــود أﻣﺗﻧــﺎ اﻟﻣــﺎدي

واﻟﻣﻌﻧوي ،ﻫو اﻟﺑﺣث ﻋن ﺧﻳﺎرات أﻓﺿﻝ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣﺔ وﻟﻠﻧﻬوض ﺑﻬﺎ ﻣـن ﺟدﻳـد .وﻧﻘطـﺔ اﻟﺑـدء
ﻫ ــﻲ د ارﺳ ــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻻﻧﺣ ــدار ،واﻟﺗ ارﺟ ــﻊ اﻟﺣﺿ ــﺎري ،اﻟ ــذي ﻧﻌﻳﺷ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ــداﺧﻝ ،وﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻌ ــداء

واﻟرﻓض اﻟذي ﻧواﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻐرب ،ﻓـﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ أن ﻧـدرس ﺑﻌﻣـق وﺷـﻣوﻝ

ودﻗــﺔ ،ﻫــذا اﻻﻧﺣــدار اﻟــداﺧﻠﻲ ،وﻫــذا اﻟﻌــداء اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ،وﻣــﺎ ﻟــم ﻧﻘــم ﺑد ارﺳــﺎت ﻣــن ﻫــذا
اﻟﻘﺑﻳﻝ ،ﻓﻠن ﻧﺧرج ﻣﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﻳﻪ ﻣن أزﻣﺎت وﻣﺷﻛﻼت ،ﺑﻝ ﻗـد ﻧﺧﻠـق ﻷﻧﻔﺳـﻧﺎ ﻣﺷـﻛﻼت ﺟدﻳـدة،

وﻻ ﻧﺗﻔﺎدى ﻣﺎ ﻳدﺑرﻩ اﻷﻋداء ﻟﻧﺎ.

ﻓﺎﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻌــرب واﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ،ﻟــن ﺗﻘــف ﻓــﻲ ﻋــداوﺗﻬﺎ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى اﻟﺻــورة
اﻟﺳــﻳﺋﺔ ﻋــن اﻟﻌروﺑــﺔ واﻹﺳــﻼم وﺗﻛرﻳﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺿــﻣﺎﺋر اﻟﻐ ـرﺑﻳﻳن ﺑﺎﺳــﺗﻣرار؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻳﻧﻧــﺎ وﺑــﻳن

اﻟﻐرب ﻟم ﺗﺑدأ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة ،وﻟن ﺗﻘـف ﻋﻧـدﻫﺎ ،أو ﺗﻧﺗﻬـﻲ اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺑـﻳن اﻟطـرﻓﻳن إذا ﺗﺣﺳـﻧت

ﻫذﻩ اﻟﺻورة أو ﺗﻐﻳرت اﻟﻧظرة ،ﻓﺎﻷﻣر أﺑﻌـد ﻣـن ﻛـﻝ ﻫـذا ﺑﻛﺛﻳـر ،وﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺗـوﺗرة ﺟـذور

ﻋﻣﻳﻘﺔ وأﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة.
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إن ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺳﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻐـرب ﻋﻧـﺎ ،وﺗزﻋﺟﻧـﺎ ﻛﺛﻳـ اًر أو ﻗﻠـﻳﻼً ﻟـن ﺗﺗﻐﻳـر أﺑـداً إﻻ إذا
ﺗﻐﻳرت ﻣﻌﺎﻳﻳر وﻣوازﻳن اﻟﻐرب ،أو ﺗﻐﻳرﻧﺎ ﻧﺣن وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳرﻳد اﻟﻐرب.

ﻟذا؛ ﻓﻼ ﻳﻧﺑﻐـﻲ أن ﻧﺧـدع أﻧﻔﺳـﻧﺎ ،ﻓﻧﺗوﻗـﻊ أﻧـﻪ ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧﻘﻧـﻊ اﻟﻐـرب ﺑﺗﺻـﺣﻳﺢ ﻧظرﺗـﻪ إﻟﻳﻧـﺎ ﻣـن

ﺧﻼﻝ اﻟﺣوار ،وﺗﻐﻳﻳر ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ.1

وﻣــﺎ دام اﻷﻣــر ﻛــذﻟك ،ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﺗﻐﻳﻳ ـرﻩ وﺗﺻــﺣﻳﺣﻪ ،ﻫــو ﻧظرﺗﻧــﺎ ﻧﺣــن إﻟــﻰ اﻟﻐــربٕ ،واﻟــﻰ

أﻧﻔﺳﻧﺎٕ ،واﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ.

ﺷروط اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
إن اﻟﺷرط اﻷوﻝ اﻟﻼزم اﻟذي ﻻﺑد ﻣـن ﺗﺣﻘﻘـﻪ ﻟﻠﻘﻳـﺎم ﺑﻬـذا اﻟﺗﺻـﺣﻳﺢ ،ﻫـو ﺗﻛـوﻳن ﻣﻌرﻓـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ،

وﻋﻣﻳﻘﺔ ،وﺻﺣﻳﺣﺔ ﻋن اﻟﻐرب ،وﻋن اﻟذات ،وﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر ﻏﻳر اﻟﻐرب.

ﻓﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻷﺷﻳﺎء ،أو اﻟﺟﻬﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻳـؤدي ﺣﺗﻣـﺎً إﻟـﻰ اﻟﺧطـﺄ ﻓـﻲ اﻟﻧظـرة إﻟﻳﻬـﺎ ،ﺛـم اﻟﺧطـﺄ ﻓـﻲ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺛم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ.

ﻓﻠو ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐرب ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔﻧﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎً ﺣﺎداً ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻳـﻪ ،ﻓﻬـو ِ
اﻟﻌﻠـم واﻟﺗﻘـدم،
واﻟﺣرﻳــﺔ ،واﻟﻌداﻟ ــﺔ ،واﻟرﺧــﺎء ،واﻷﻣ ــن ،واﻷﻣ ــﺎن ،واﻟﻧظــﺎم ،واﻷﺧ ــﻼق ﻓ ــﻲ ﻧظــر ﺑﻌ ــض اﻟﻧﺧ ــب
اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳــﺔ ،واﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗــرى اﻟﺧــﻼص ﻣﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳــﻪ اﻷﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻳــد اﻟﻐــرب واﺗﺑــﺎع ﺧطواﺗــﻪ

واﻟﺳﻳر ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء.

وﻫو ﻓﻲ ﻧظر ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻔﻳﻳن ،واﻟﺟﻬﺎدﻳﻳن ،وﺑﻌض اﻟﻘوﻣﻳﻳن ،وﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌوام ،ﻓﺳـﺎد

واﻧﺣﻼﻝ ،وﺟﺷﻊ واﺳﺗﻐﻼﻝ ،وﻛﻔر ٕواﻟﺣﺎد ،وﺗﺑﺷﻳر واﺳﺗﻌﻣﺎر.

واﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻋــن اﻟﻐــرب ﻟﻳﺳــت ﻓــﻲ أي ﻣــن ﻫــﺎﺗﻳن اﻟﻧظ ـرﺗﻳن اﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﻳن؛ ﻓﻠﻠﻐــرب ﻣﺣﺎﺳــن
ﻛﺛﻳرة ،وﻓﺿﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻻ ﺗﻧﻛر ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎوﺋﻪ اﻟﻛﺛﻳرة أﻳﺿﺎً.

وﻟﻳس ﻓﻲ ﻫذا إﺷﻛﺎﻝ أﺑـداً َ◌ٕ ،واﻧﻣـﺎ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣـدى ﻗـدرﺗﻧﺎ ﻋﻠـﻰ أن ﻧﺳـﺗﻔﻳد ﻣـن ﻣﺣﺎﺳـن ﻫـذا
اﻟﻐرب ،وأن ﻧﺗﺟﻧب ﻣﺳـﺎوﺋﻪ وﻧـﻧﺟﺢ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬﺗـﻪ ،وﻫـو ﻳﻧظـر إﻟﻳﻧـﺎ ﺑوﺻـﻔﻧﺎ أﻋـداء ﻣـن اﻟدرﺟـﺔ
اﻷوﻟــﻰ ،وﻫــو ﻏﻳــر ﻣﺳــﺗﻌد ﻟﺗﻘﺑﻠﻧــﺎ إﻻ إذا ﻗﺑﻠﻧــﺎ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻋﻧــدﻩ ،أو ﻣﻌظــم ﻣــﺎ ﻋﻧــدﻩ ﻣﻘﺎﺑــﻝ اﻟﺗﺧﻠــﻲ

ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻋﻧدﻧﺎ أو ﻣﻌظﻣﻪ.
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ﻓﻠﻛــﻲ ﻧﺣﻣــﻲ أﻧﻔﺳــﻧﺎ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻐــرب ،وﻧﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣﻌــﻪ ﺑﺗﻛــﺎﻓؤ واﻗﺗــدار ،ﻳﻠزﻣﻧــﺎ اﻟوﻟــوج إﻟﻳــﻪ ﻣــن
اﻟداﺧﻝ ،ﻟﻧﻧظر إﻟﻳﻪ ﺑﻌﻳوﻧﻧﺎ ﻧﺣن ،وﻧﺗﻛﻠم ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻐﺗﻧﺎ ،وﻧﺣﻛـم ﻋﻠﻳـﻪ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳرﻧـﺎ؛ ﻷﻧﻧـﺎ ﺣﺗـﻰ اﻵن،

ﻻ ﻧزاﻝ ﻧﺗﻛﻠم ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻻ ﻫـﻲ ﻟﻐﺗـﻪ ،وﻻ ﻫـﻲ ﻟﻐﺗﻧـﺎ ،وﻧﻧظـر إﻟﻳـﻪ ﺑﻌﻳـون ﻻ ﻫـﻲ ﻋﻳوﻧـﻪ وﻻ ﻫـﻲ

ﻋﻳوﻧﻧﺎ ،وﻧﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳر ﻟم ﻧﺗﻔق ﻧﺣن ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻧﺎ.

إﻧﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻳوم أﻛﺛر ﻣـن أي وﻗـت ﻣﺿـﻰ ،إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ ﺟﻣﻳـﻊ ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻐـرب ﻣـن ﺧﻳـر وﺷـر،

وﻗــوة وﺿــﻌف ،وﻧظــم وﺗﺷ ـرﻳﻌﺎت ،وﻋﻘﺎﺋــد وﻓﻠﺳــﻔﺎت ،وﻗــوى وأﺣ ـزاب ،وﺟﻣﻌﻳــﺎت ،وﻣﻧظﻣــﺎت،

وﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﻳﺋﺎت.

إﻧ ــﺎ ﺑﺣﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻳﻘ ـ ﱢـرب ،وﻣ ــﺎ ﻳﺑﺎﻋ ــد ﺑﻳﻧﻧ ــﺎ وﺑﻳﻧ ــﻪ ﻣ ــن أﻓﻛ ــﺎر ودﻳﺎﻧ ــﺎت ،وﻣواﻗ ــف،

وﺳﻳﺎﺳﺎت.

وﺑﻐﻳ ــر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻧ ــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻊ اﻟﻐ ــرب ﺗﻌ ــﺎﻣﻼً ،ﻳﻣ ﱢﻛﻧﻧ ــﺎ ﻣ ــن اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣﻧ ــﻪ ،أو

اﻟﺗﺣــرر ﻣــن ﺳــﻳطرﺗﻪ وﻫﻳﻣﻧﺗــﻪ أو اﻟﺗﺻــدي ﻟ ــﻪ ،واﻟوﻗــوف ﻓــﻲ طرﻳﻘــﻪ إذا ﺟــﺎر ﻋﻠﻳﻧــﺎ ،أو ﺣﺗــﻰ
ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧـﺎطر ،واﻟـوﻳﻼت اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺄﺗﻳﻧـﺎ ﻣﻧـﻪ إذا ﺑﻘﻳﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻧﺣـن ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﻳـوم ﻣـن ﺗﺷـرذم،

وﺿ ــﻌف وﺻـ ـراﻋﺎت ،وﺗﺑﻌﻳ ــﺔ وﺗﺧ ــﺑط ﻓ ــﻲ رﺳ ــم اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺎت اﻟﺗﻧﻣوﻳ ــﺔ واﻟﻧﻬﺿ ــوﻳﺔ ،أوﺳﻳﺎﺳ ــﺎت
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟطﺎرﺋﺔ.

وﻟﻛﻲ ﻧﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻋـن اﻟﻐـرب ،ﻻﺑـد ﻣـن اﻟﻘﻳـﺎم ﺑد ارﺳـﺎت ﻳﻣﻛـن ﺗﺳـﻣﻳﺗﻬﺎ
)دراﺳﺎت ﻏرﺑﻳﺔ( أو )دراﺳﺎت اﺳﺗﻐراﺑﻳﺔ( ،ﻳﺻـدر ﻗـرار ﺑﺈﻗﺎﻣﺗﻬـﺎٕ ،واﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ ﻣـن أﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﺳـﻼﻣﻲ ،وﺗرﺻـد ﻟﻬـﺎ ﻣﻳزاﻧﻳـﺎت ﺳـﻧوﻳﺔ ،وﻳﻘـﺎم ﻟﻬـﺎ ﻣﺻـﺎدر دﺧـﻝ ﺧﺎﺻـﺔ،

وﺛﺎﺑﺗﺔ ،وﺗﻣﻧﺢ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻌد ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ،وﺗﺗرك إدارﺗﻬﺎ ،ووﺿـﻊ ﺧططﻬـﺎ،

وأﻫداﻓﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ ،وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻟﻣﻔﻛرﻳن ﻣﻊ إﺷراك اﻷﻓـراد واﻟﺟﻬـﺎت

اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،واﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﺧطــﻳط ،واﻟﺗﻧﺳــﻳق ،واﻟﺑﻧــﺎء،

واﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﻛﻝ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻳﻘدر ﻋﻠﻳﻪ.

وﻛم ﻫو ﺟﻣﻳﻝ ،ﺑﻝ ﺿروري أن ﻧﻘوم ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة ود ارﺳـﺗﻬﺎ ،وأﻗـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن اﻟﺑـدء ﺑـﻪ ﻓـﻲ
ﻫذا إﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣرﻛز أو ﻫﻳﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت.

وﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب أﺳوة ﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻫـذا؛ ﺑﺈﻗﺎﻣﺗـﻪ ﻣـﺎ ﺳـﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷـراق ﻗـدﻳﻣﺎً أو اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﺷـرﻗﻳﺔ

ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﻣﻰ اﻟﻳــوم ،ﻓﻘــد أﻧﺷــﺋت ﻓــﻲ اﻟﻐـرب ﻫﻳﺋــﺎت ،ودرﺑــت ﻛـوادر ،وﺧﺻــص ﻣﻳزاﻧﻳــﺎت ﻟد ارﺳــﺔ
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اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،د ارﺳـﺔ ﻣﻔﺻـﻠﺔ وﺷـﺎﻣﻠﺔ ،ﻣـن ﻛـﻝ اﻟﺟواﻧـب ،ﺣﺗـﻰ وﺟـدت ﻓـﻲ اﻟﻐـرب د ارﺳـﺎت
وأﺑﺣــﺎث وﻋﻠﻣــﺎء ،وﻣﺗﺧﺻﺻــون ﻓــﻲ ﺣﻘــوﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎﻟم اﻹﺳــﻼﻣﻲ

ﻗدﻳﻣﺎً وﺣدﻳﺛﺎً ،رﺑﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳوﺟد ﻣن ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ.

ﻓﻼ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرﺑﻳﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ،ﻣن ﻗﺳم أو وﺣدة ،ﺗﻌﻧـﻰ ﺑﺷـﻲء ﻣـن ﻫـذا .وﻗـد ﻟـوﺣظ أن

اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،أﺧذ ﻳزداد ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﺻﺎﻋد ﻟم ﻳﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﺛﻳﻝ
ﻣﻧذ أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر.

ﻛﻝ ﻫذا ،ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑﺟدﻳـﺔ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن ﺗﺳـﻣﻳﺗﻪ «اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻐرﺑﻳـﺔ»

ﺧدﻣــﺔ ﻟﻣﺻــﺎﻟﺣﻧﺎ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻗﺑــﻝ أي ﺷــﻲء آﺧــر؛ ﻷن اﻣــﺗﻼك اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺿــرورة ﺣﺿــﺎرﻳﺔ ،ﻟﻛــون

اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻼﺣﺎً ﻻ ﻳﻧﺗﺻر ﻓﻲ أي ﻣﻌرﻛﺔ ﻋﺳﻛرﻳﺔ أو ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻣن دون اﻣﺗﻼﻛﻪ.

ﺗﺻﺣﻳﺢ ذاﺗﻲ
إن ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟـذات ،ﻣﻘـدم ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـﺣﻳﺢ ﻧظـرة اﻵﺧـر إﻟـﻰ اﻟـذات ﻓـﻧﺣن ﻻ ﻧﺳـﺗطﻳﻊ
ﺗﻛوﻳن ﺻورة ﺻﺣﻳﺣﺔ «ﻟﻶﺧر» إﻻ إذا ﻛﻧﺎ ﻧﻣﻠك ﺻورة ﺻﺣﻳﺣﺔ «ﻟﻸﻧﺎ» .ﻓﻐﻳﺎب وﺟود ﻧظـرة

ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﻸﻧﺎ ﻳﻘود إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠق «ﺑﺎﻵﺧر» إﻋﺟﺎﺑﺎً ،وﻳـدﻓﻊ إﻟـﻰ أﺧـذ ﻣـﺎ ﻋﻧـدﻩ وﺗﻘﻠﻳـدﻩ ،ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ

اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟذات.

وﻳــوم ﻳﺻــﺑﺢ اﻟﻣــرء أو اﻟﺷــﻌب ﻳﻧظــر إﻟــﻰ ذاﺗــﻪ ﺑﻌﻳــون ﻏﻳ ـرﻩ ،أو ﻳﺣﻛــم ﻋﻠﻳﻬﻣــﺎ ﺑﻣﻌ ـﺎﻳﻳر ﻋــدوﻩ،

ﻓﻬذا دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ،وذﻟﻪ ،وﺟﻬﻠﻪ ،ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻋدوﻩ ،وﻫذا ﻫو اﻻﺳﺗﻼب ﺑﻌﻳﻧﻪ.

وﻣــن اﻟﻣؤﺳــف ،أن ﻫــذا ﻫــو ﻣــﺎ ﺣﺻــﻝ وﻳﺣﺻــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻳــوم ،ﺑﻌــد أن

ﻧﺟــﺢ اﻟﻐــرب  -إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ  -ﻓــﻲ ﺗﻐﻳﻳــر ﻧظرﺗﻧــﺎ إﻟــﻰ أﻧﻔﺳــﻧﺎ ،وﺣﺿــﺎرﺗﻧﺎ وﺟواﻧــب ﻣــن دﻳﻧﻧــﺎ،
وﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳرﻩ وﺗﺻوراﺗﻪ.

ﻓﻐــدا ﻓــﻲ اﻷﻣــﺔ ﻣــن ﻳــزدري ﻣﺎﺿــﻳﻧﺎ ،وﺣﺎﺿ ـرﻧﺎ ،وﻗﻳﻣﻧــﺎ ،وأﺧﻼﻗﻧــﺎ ،وﻳــرى ﺑــﺄن ﺗﺧﻠﻔﻧــﺎ ﺑﺳــﺑب
ﺣﺿـ ــﺎرﺗﻧﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻧـ ــﺎ .وﻟرﺑﻣـ ــﺎ ﻏـ ــﺎﻟﻰ اﻟـ ــﺑﻌض ﻣـ ــن ﻫـ ــؤﻻء ورأى أن اﻟﺗﺧﻠـ ــف اﻟﺣﺿـ ــﺎري ﻣ ـ ـرﺗﺑط

ﺑطﺑﻳﻌﺗﻧﺎ وﺗرﻛﻳﺑﺗﻧﺎ .وﻟﻛﻲ ﻧﺧرج ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺧﻠف واﻟﺟﻣود ،وﺣﻳـﺎة اﻟﻘـرون اﻟوﺳـطﻰ  -ﻓـﻲ ﻧظـر

ﻫؤﻻء  -ﻓﻼﺑـد ﻟﻧـﺎ ﻣـن ﺗﻐﻳﻳـر ﻗﻳﻣﻧـﺎ وﻣوازﻳﻧﻧـﺎ وﺗﺻـوراﺗﻧﺎ أو ﺗﻌـدﻳﻠﻬﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﺟـذري ﺣﺗـﻰ ﺗﺗواﻓـق

ﻣﻊ ﻗﻳم وﻣوازﻳن وﺗﺻورات اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﺻورات ﻏرﺑﻳﺔ.
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وﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﻐـﻲ «اﻷﻧـﺎ» وﺗـذﻳﺑﻬﺎ ﻓـﻲ اﻵﺧـر ،ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﻳـرى «اﻷﻧـﺎ» رؤﻳـﺔ ﺗﻘـوم
ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺿــﺧﻳم واﻟﻣﺑﺎﻟﻐــﺔ ،وﻛﺄﻧــﻪ ﻻ أﺣــد ﻓــﻲ اﻟــدﻧﻳﺎ ﻏﻳرﻧــﺎ ،ﻓــﻼ ﺣﺿــﺎرة ﻏﻳــر ﺣﺿــﺎرﺗﻧﺎ ،وﻻ

أﺧﻼق ﻏﻳر أﺧﻼﻗﻧﺎ.

أوﻛــﺄن اﻷﻣــﺔ ﺑﻌﺎﻓﻳــﺔ ﺣﺿــﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ،وﻛــﻝ ﻣــﺎ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟﻳــﻪ ،ﻫــو ﺗﺣﺳــﻳن ﺻــورﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎرج،
ٕواﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻣن اﻟداﺧﻝ.

ﺑﻝ ،ﻫﻧﺎك ﻣن ﻳﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻳﻣﻛن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﻘدﻳﻣـﻪ ﻟﻠﻌـﺎﻟم ﻣـن ﺟدﻳـد؛

اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺳطﺣﻲ ﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،واﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ؛ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻌض

ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﻔﺳـﻳر ،وﻛـﺄن ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻧﻘﺻـﻧﺎ ﻫـو ﺗطﺑﻳـق ﻫـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم واﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻳـﺔ ،ﻣـن ﻏﻳـر
وﻋﻲ ِ
ﻛﺎف ﺑﺄن اﻷﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟـﻰ ﺗﺻـﺣﻳﺢ ﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم اﻟدﻳﻧﻳـﺔ واﻟدﻧﻳوﻳـﺔ ،وأن ﻣﺷـﻛﻼﺗﻬﺎ
ﻣﺗﻌــددة وﻣﺗراﻛﻣــﺔ ،وأن ﺗطﺑﻳــق اﻟﻧﺻــوص ﻣ ـرﺗﺑط ﺑﺷــروط وظــروف ﻣوﺿــوﻋﻳﺔ ﻳﺟــب إﻳﺟﺎدﻫــﺎ

ﻗﺑﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻧﺻوص واﻷﺣﻛﺎم.

وﻟم ﻳﻧﺗﺑﻪ ﻫؤﻻء إﻟﻰ أن ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻳدة واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ أﻣر ذو

أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺻوى ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻠدﻳن ﻧﻔﺳﻪ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﺑـﻪ واﻟﺗرﻛﻳـز ﻋﻠﻳـﻪ ،وﻣـن ﺛـم اﻟﻘﻳـﺎم

ﺑﻪ ،ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم.

إن ﻫــذا اﻟﺗﻔــﺎوت اﻟﻛﺑﻳــر ،واﻟﺗﺿــﺎرب اﻟﺣــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻧظــر إﻟــﻰ «اﻷﻧــﺎ» ،ﻣــردﻩ إﻟــﻰ ﻏﻳــﺎب «اﻷﻧــﺎ
اﻟﻛﻠﻳﺔ» اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﻧﻬﺿﺔ ،أو ﺗﺗم وﺣدة وطﻧﻳﺔ أو ﻗوﻣﻳﺔ إﻻ ﺑﻬﺎ.
ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺣد أي ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺷـرﻳﺔ ﻓـﻲ اﻷﻓﻛـﺎر ،واﻟﺧطـط ،واﻷﻫـداف ،واﻟﻣﺷـﺎﻋر ،واﻟوﺟـدان،

واﻟﻣزاج ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﻳﻛـون ﺑﻳﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺧﻼﻓـﺎت وﺗﻧوﻋـﺎت ﺷـﺗﻰ .ﻓﻬـﺎﻫم ﻳﻬـود ﻧﺟﺣـوا ﻓـﻲ
إﻗﺎﻣﺔ إﺳراﺋﻳﻝ ،ﺣﻳن ﺗﺟﻣﻌوا ﻣن ﻛﻝ ﺑﻼد اﻟدﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ،ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ )اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳـﺔ( ،اﻟﺗـﻲ
)أﻧـواﺗﻬم( اﻟﺟزﺋﻳــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﺷــﻌرﻫم ﺑــﺄﻧﻬم ﻛﻳــﺎن واﺣــد ،وأﻣــﺔ واﺣــدة .وﻫــﺎﻫم اﻷورﺑﻳــون اﻟﻳــوم ﻳــذﻳﺑون َ
«اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ» ،وﻫو ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻬﻧد ،وﻓﻲ اﻟﺻﻳن وﻏﻳرﻫﺎ.

ﻓﺎﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻣظﻠﺔ ﻳﺳﺗظﻝ ﺑﻬﺎ أﻗوام وﺷـﻌوب ،ﻳﺷـﻌرون ﺑﺄﻧﻬـﺎ راﺑطﻬـم اﻟﻣﺷـﺗرك اﻟـذي ﺑـﻪ وﻣـن

ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻌرﻓون أﻧﻔﺳﻬم ،وﻳﻌرﻓﻬم ﻏﻳرﻫم.

6

وﻫذﻩ اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ،وﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻝ ،وﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ

وﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﺣﺿﺎرة ﻗوﻳﺔ اﻟﻳوم .وﻟن ﺗﻘـوم ﻟﻧـﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ،أو ﺗﺷـرق ﺷـﻣس ﺣﺿـﺎرﺗﻧﺎ وﺗﺳـطﻊ ﺑﻧورﻫـﺎ

)اﻷﻧـوات( ﻓﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻣﻌﻬـﺎ أﻛﺛـر
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،إﻻ ﺑوﺟود ﻫذﻩ )اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗذوب ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳـﻊ َ
اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬر أﻛﺛرﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﻏﻳﺎب اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ.

ﻓﻠﻧﺑﺣ ــث ﻋ ــن ﺳ ــﺑﻝ ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑﻧ ــﺎء ﻫ ــذﻩ )اﻷﻧ ــﺎ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ( ،اﻟﺗ ــﻲ ﻳـ ـرﺗﺑط ﺧروﺟﻧ ــﺎ ﻣ ــن اﻻﻧﺣ ــدار

اﻟﺣﺿﺎري ﺑﻘدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎدﻫﺎ ،وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﻳﻣﺔ.

وﻣــن أوﻝ ﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻣﻠــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا ،ﻫــو ﺗﺣدﻳــد ﻫــذﻩ اﻷﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ وﺗﻌرﻳﻔﻬــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ واﺿــﺢ ،ﺛــم

زرﻋﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻠ ــوب واﻟﻌﻘ ــوﻝ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺑﻳ ــت ،واﻟﻣﺳ ــﺟد ،واﻟﻣدرﺳ ــﺔ ،واﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ،واﻟﺟﻣﻌﻳ ــﺔ،

واﻟﻧﺎدي ،واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،واﻟﺣزب واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻓﻬذﻩ )اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ( ﻣﻐﻳﺑﺔ ،وﻻ أﺛر ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن ﺣـدﻳﺛﻧﺎ ﻋـن اﻷﻣـﺔ
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻟــذي ﻳــرد ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت اﻟﻘوﻣﻳــﺔ ،أو اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،أو ﻋﻧــد اﻟﺷــﻌور اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ

ﺑﺎﻟﺧوف واﻟﺧطر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﻧﺣن ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣﺎﻝ ﻟم ﻧﻌد أﻣﺔ واﺣدة ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺟب أن ﻧﻛون،

وﻟﻛﻧﻧــﺎ أﻣــم وﺷــﻌوب ،ﻟﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ «أﻧــﺎ» ﺧﺎﺻــﺔ ،أﺣﻠﺗﻬــﺎ ﻣﻛــﺎن «اﻷﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ» ،وﻋﻣﻠــت ﻋﻠــﻰ

ﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ ،وﺗرﺳــﻳﺧﻬﺎ ،ﺣﺗــﻰ ﻣــﻸت ﻋﻘوﻟﻧــﺎ ،وأﺳــﻣﺎﻋﻧﺎ ،وأﺑﺻــﺎرﻧﺎ ،وﺻــﺎرت ﻋﻧواﻧـﺎً ﻟﻛــﻝ ﻗطــر ﻣــن

أﻗطﺎرﻧﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي أﻓﻘدﻧﺎ )اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘوة ،واﻟﻌزة ،واﻟﻣﺟد ،واﻟﻐﻧﻰ.

إن وﺟــود )اﻷﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ( ،ﺷــرط ﻣــن ﺷــروط ﻗﻳــﺎم ﻧﻬﺿــﺔ ﻋرﺑﻳــﺔ ﻛﺑــرى ،أو أي ﻧﻬﺿــﺔ ﻓــﻲ أي

ﻗطر ،وﻻ ﻏﻧﻰ ﻷﺣـد أوﺟﻬـﻪ ﻣﻧـﺎ ﻋﻧﻬـﺎ ،ﺣﺗـﻰ اﻷﻧـﺎ اﻟﺟزﺋﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻘطرﻳـﺔ ﻫوﻳﺗﻬـﺎ
اﻟوطﻧﻳﺔ ،ﻟن ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ظﻝ طوﻓﺎن اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،واﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺑﺷـرﻳﺔ واﻟﺣﺿـﺎرﻳﺔ اﻟﻛﺑـرى ،إﻻ
إذا ارﺗﺑطت ﺑﺄﻧﺎ ﻛﻠﻳﺔ ﺗﺣﻣﻳﻬﺎ وﺗﺳﻧدﻫﺎ.

وﻳﺟب ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺟﻌﻝ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻫدﻓﺎً اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎً ﺿﻣن اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻧﺿﻌﻬﺎ ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟوﻫن اﻟﺣﺿﺎري واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻧﺷود.

وﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﻌرﻗﻝ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ،وﻧﻌﻳﻘﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎ اﻟﺟزﺋﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﺷـﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﻛﺛـر ﻣـن ﺻـﻌﻳد،
ﻣـ ــن اﻟﺣﻛﻣـ ــﺔ واﻟواﻗﻌﻳـ ــﺔ ،أن ﻧﻌﺗـ ــرف ﺑﻬـ ــذﻩ )اﻷﻧـ ــﺎ اﻟﺟزﺋﻳـ ــﺔ( ،ﺑوﺻـ ــﻔﻬﺎ واﻗﻌ ـ ـﺎً ،وﺟـ ــد ﻓـ ــﻲ ظـ ــﻝ
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اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ،وطﻐﻳﺎن اﻷﻧﺎﻧﻳﺔ ،واﻷﻧﺎ اﻟﻔردﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻔﻬوم ﻫـذﻩ اﻷﻧـﺎ وﺗﺣوﻳﻠﻬـﺎ،
ﻣــن أﻧــﺎ ﺑدﻳﻠــﺔ ﻟﻸﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ،إﻟــﻰ أﻧــﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ،وردﻳﻔــﺔ ﻟﻬــﺎ ،ﻻ ﺗﻌﺎرﺿــﻬﺎ أو ﺗﻧﺎﻗﺿــﻬﺎ .وﻟﻧــﺎ ﻣﺛــﻝ

ﻓﻳﻣـ ــﺎ ﺗﻔﻌﻠـ ــﻪ أوروﺑـ ــﺎ ،واﻟوﻻﻳـ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣـ ــدة اﻷﻣرﻳﻛﻳـ ــﺔ ،وروﺳـ ــﻳﺎ اﻻﺗﺣﺎدﻳـ ــﺔ واﻟﻬﻧـ ــد ،وﻏﻳرﻫـ ــﺎ ﻣـ ــن

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ذات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺣدة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗظﻝ ﺑﻣظﻠﺔ «أﻧﺎ ﻛﻠﻳﺔ» واﺣدة ﺑﺟﺎﻧـب
)أﻧوات( ﻻ ﺗﺗﺻﺎدم ﻣﻊ اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺳﻳطرﺗﻬﺎ أو ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ.
َ

ﻋﻘﺑﺎت ﻓﻲ اﻟطرﻳق
ﻣــن ﻏﻳــر ﺷــك ،ﻓــﺈن ﻋﻣـﻼً ﻛﻬــذا ﺳﺗﻌﺗرﺿــﻪ ﻋﻘﺑــﺎت ﻛﺑﻳـرة ،ﻟﻌــﻝ ﻣــن أﻛﺑــر ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘﺑــﺎت ،وﺟــود

)أﻧ ـوات( ﺟزﺋﻳــﺔ ،ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻗطــر ﻋرﺑــﻲ ظﻬــرت ﻓــﻲ ﻏﻳــﺎب )اﻷﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ( وﻗــدﻣت ﻟﺗﻛــون ﺑــدﻳﻼً
َ
ﻋﻧﻬﺎ.
اﻷﻧـوات[ اﻟﺟزﺋﻳــﺔ ،ﻟﺻــرف اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋــن )اﻷﻧــﺎ
وﻗــد طرﺣــت ﺑـراﻣﺞ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑﻧــﺎء ﻫــذﻩ ] َ

اﻟﻛﻠﻳﺔ( وﺷﻐﻠﻪ ﻋﻧﻬﺎ ،واﻹﻳﺣﺎء ﻟـﻪ ﺑـﺄن ﻫـذﻩ اﻷﻧـﺎ اﻟﺟزﺋﻳـﺔ ،ﻫـﻲ ذاﺗـﻪ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻟـﻳس ﻓـﻲ ﺣﺎﺿـرﻩ

ﻓﻘط ،ﺑﻝ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻳﻪ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ.

واﻟﻌﻘﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗــرض ﺳــﺑﻳﻝ ﺑﻧــﺎء اﻟــذات اﻟﻛﻠﻳــﺔ ،ﻫــﻲ ﻏﻳــﺎب ﻣﻔﻬــوم واﺿــﺢ ﻣﺣــدد ﻟﻸﻧــﺎ

اﻟﻛﻠﻳﺔ ،وﺗﻌدد اﻟرؤى ﺣوﻟﻬﺎ.

ﻓﺎﻟﺣرﻛــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻟﻬ ــﺎ ﻣﻔﻬــوم ﺧ ــﺎص ﻋــن ﻫ ــذﻩ اﻷﻧــﺎ ،ﻣﺧ ــﺎﻟف ﻟﻣﻔﻬــوم اﻷﻧ ــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ،ﻋﻧ ــد

اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﺧﺎص ﻟﻸﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻟﻳس ﻣطﺎﺑﻘـﺎً ﻟﻣﻔﻬـوم اﻷﻧـﺎ

اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻋﻧد اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ،ﺑـﻝ إن أﺻـﺣﺎب اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻔﻛـري واﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ اﻟواﺣـد ،ﻟﻬـم أﺣﻳﺎﻧـﺎً

أﻛﺛر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣوﻝ ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.

وﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟرﺋﻳﺳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺑﻧﺎء ذاﺗﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻣوﻗف «اﻵﺧـر» اﻟـذي ﺑﻠـﻎ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ

ﻣــن اﻟﻘــوة واﻟﻬﻳﻣﻧــﺔ واﻟﻐــرور واﻟظﻠــم واﻟﺗﻌﺻــب ،ﺿــد اﻵﺧــر اﻟــذي ﺣــددﻩ ﺳــﻠﻔﺎً ﺑﺄﻧــﻪ ﻧﺣــن اﻟﻌــرب

واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

ﻓﻬو ﻟن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺑﻧـﺎء أﻧـﺎ ﻛﻠﻳـﺔ ،وﺳـﻳﻌﻣﻝ ﺑﻛـﻝ وﺳـﻌﻪ ﻟﻌرﻗﻠـﺔ ﺑﻧـﺎء ﻫـذﻩ اﻟـذات؛ ﻷﻧـﻪ ﻳـرى ﺑـﺄن
ﺑﻧﺎء اﻟذات ﻻ ﻳﻛون إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺳـﺎب اﻵﺧـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣـﺎ ﻋﻣـﻝ ﻫـو ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻷﻧـﺎ اﻷوروﺑﻳـﺔ،

اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﻳك اﻵﺧر وﺳﻠﺑﻪ «أﻧﺎﻩ» ٕواﻗﺻﺎﺋﻪ وﻋزﻟﻪ.2
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ﻟﻘــد ﺳــﺎﻫم اﻟﻐــرب ﺑــدور ﻛﺑﻳــر ،ﻓــﻲ ﻫــدم ﺑﻧــﺎء اﻷﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وﺷــﺟﻊ ﻗﻳــﺎم اﻷﻧــﺎ

اﻟﺟزﺋﻳــﺔ ،ودﻋﻣﻬــﺎ ،أو أﻗﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــر ،ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻘــف ﻣﻛﺗــوف اﻷﻳــدي ،أﻣــﺎم

ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﺟدﻳد ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺳـﻣﺢ ﺑوﺟـود أﻧـﺎ ﺟزﺋﻳـﺔ ،ﺧـﺎرج ﻣواﺻـﻔﺎﺗﻪ وﻣﻌـﺎﻳﻳرﻩ
ﻳﻣﻛن أن ﺗذ ﱢﻛر ﺑﺎﻷﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳﺔ ،وﺗﻘود إﻟﻰ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ.

ﻓذاﻛرة اﻟﻐرب ﻗوﻳﺔ ﺟداً ،وﻫو ﻳﻘ أر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وﻳﻌﻠم ﺟﻳداً أن اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫزﻣﺗـﻪ
ﻋﺳــﻛرﻳﺎً وﻓﻛرﻳ ـﺎً ،وﺗﻔوﻗــت ﻋﻠﻳــﻪ ﺣﺿــﺎرﻳﺎً ،ﻓــﻲ ﺣﻘــب ﺧﻠــت ﻣــن اﻟزﻣــﺎن ،وﻛــﺎدت أن ﺗﺳــﺗوﻋﺑﻪ

اء ﻛﻠﻳ ـﺎً ،ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻔﻌــﻝ ذﻟــك ،إﻻ ﻓــﻲ ظــﻝ وﺟــود )اﻷﻧــﺎ اﻟﻛﻠﻳ ـﺔ( اﻟﺗــﻲ ﻻ
وﺗﺣﺗوﻳــﻪ اﺣﺗ ـو ً
ﺗﺗوﺣد أو ﺗﻧﻬض إﻻ ﺑﻬﺎ.
وﻣ ــن اﻷﻣ ــور اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺣﺳ ــن ﺑﻧ ــﺎ اﻟﺗوﻗ ــف ﻋﻧ ــدﻫﺎ ،وﻧﺣ ــن ﻧﺑﺣ ــث ﻋ ــن ﺳ ــﺑﻝ اﻟﻧﻬ ــوض ،وﺣﻠ ــوﻝ
ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻧﺎ ،ﻫو أﻧﻧﺎ ﺻرﻧﺎ ﻧﻧظر إﻟـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم ﻣـن ﺣوﻟﻧـﺎ ،وﻻ ﻧـرى إﻻ اﻟﻐـرب ،ﻓﻬـو
اﻟذي ﻳﺳﺣرﻧﺎ ،وﻫو اﻟذي ﻳﺧﻳﻔﻧﺎ .

وﻫــو اﻟــذي ﻳﺳــﺗﺣوذ ﻋﻠــﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻧــﺎ دون ﻏﻳــرﻩ ﻣــن ﺷــﻌوب اﻟﻌــﺎﻟم اﻷﺧــرى ،وﻛﺄﻧﻧــﺎ وﻗﻌﻧــﺎ ﺗﺣــت
ﺗﺄﺛﻳر اﻹﻋﻼم اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﻳﺟﺳد ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻛﺑﻳر ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻐرب ،وﻻ ﻳﻛﺎد ﻳرى ﺳواﻫﻣﺎ.

ﻓﻛﺛﻳـ ـ اًر ﻣ ــﺎ ﻳ ــردد ﺑﻌ ــض ﻗﺎدﺗ ــﻪ ﻋﺑ ــﺎرات ﻣﺛ ــﻝ :اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ اﻟ ــدوﻟﻲ ،واﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟﻣﺗﺣﺿ ــر ،وﻫ ــم ﻻ
ﻳﻘﺻدون ﺑذﻟك إﻻ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب.

وﻣــن ﻗــوة ﺗــﺄﺛﻳر اﻟﻐــرب ﻓﻳﻧــﺎ أﺻــﺑﺣت ﻋﻳوﻧﻧــﺎ ﻻ ﺗﻛــﺎد ﺗــرى ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت إﻻ ﺟﻬــﺔ اﻟﻐــرب ،ﺑــﻝ
ﺻـرﻧﺎ ﻧﺗوﻗــﻊ وﻧﻌﺗﻘــد أن ﺷــﻣس ﺣﺿــﺎرﺗﻧﺎ ﺳــﺗطﻠﻊ ﻣــن ﻫﻧــﺎك ،ﻏﻳــر ﻣــدرﻛﻳن أن اﻟﻐــرب ﻛــﺎن وﻻ

ﻳزاﻝ ﻣﺻدر اﻟﺧطر ﻋﻠﻳﻧﺎ.

ﻓﻠﻧﺗ ــذﻛر اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟرﺣ ــب اﻟواﺳ ــﻊ ﻣ ــن ﺣوﻟﻧ ــﺎ ،ﻟﻧﺗ ــذﻛر أﻓرﻳﻘﻳ ــﺎ اﻟﻣﺟ ــﺎورة ذات اﻷﻛﺛرﻳ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﺔ،

وﻟﻧﻧظر إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻟﻘرﻳـب ﻣﻧـﺎ ﻓـﻲ أﻣـور ﻛﺛﻳـرة ،ﻓﻔـﻲ اﻟﺷـرق أﻣـم ﻧﺎﻫﺿـﺔ ،وأﺧـرى ﻓـﻲ طرﻳﻘﻬـﺎ
إﻟــﻰ اﻟﻧﻬــوض ،وﻓــﻲ اﻟﺷــرق ﻛﺗــﻝ ﺣﺿــﺎرﻳﺔ ﺿــﺧﻣﺔ ﺗﻛــﺎد ﺗ ـوازي اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ،أو ﺗﻧﺎﻓﺳــﻬﺎ،
ﻛﺎﻟﻳﺎﺑﺎن واﻟﺻﻳن واﻟﻧﻣور اﻵﺳﻳوﻳﺔ ،واﻟﻬﻧد.3

وﻫذﻩ اﻷﻣم واﻟﺣﺿﺎرات ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺷرﻗﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣزاج اﻟﻌﺎم ،وﺗﺷـﺗرك ﻣﻌﻧـﺎ ﻓـﻲ

ﺑﻌض أﻧﻣﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟطﺑﺎﺋﻊ ،وﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐرب واﻟﺗﺑـرم ﻣـن ﻋﻧﺟﻬﻳﺗـﻪ
9

وﻏرورﻩ ،وﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻧـﺎ ﻓـﻲ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺣﺳـﻧﺔ ،ﻛﺎﻟﻬﻧـد واﻟﺻـﻳن ،وﺗﺷـﺗرك ﻣﻌﻧـﺎ ﻓـﻲ
وﺟود ﺷﻌوب وﺟﺎﻟﻳﺎت إﺳﻼﻣﻳﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﻳﻳن.

وﻻ ﻧﻧﺳﻰ أن أﻛﺑر وأﻗوى اﻟدوﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻳوم ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرق ،وأن اﻟﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟـم

ﻳﺗوﻗــف ﻫﻧــﺎك ،وﻓــرص اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،اﻟــذي ﻳﺣــرزﻩ اﻟﺷ ـرﻗﻳون ﻣواﺗﻳــﺔ ،ﻟﻧــﺎ أﻛﺛــر
ﺑﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺣﻪ اﻟﻐرب.

واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻣـﺎ ﺗﻘدﻣـﻪ ﻫـذﻩ اﻟـدوﻝ ﻟﺑﻌﺿـﻬﺎ؛ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣـﺎ ﻓﻌﻠـت اﻟﻳﺎﺑـﺎن ﻟﻛورﻳـﺎ وﻣﺎﻟﻳزﻳـﺎ،

ٕواﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺻﻳن ﻣﻊ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﻳﺔ .وﻓـوق ﻫـذا
ﻛﻠــﻪ ﻓــﺈن اﻟﺷــرق ﻟــم ﻳﻛــن ﻟﻧــﺎ ﻣﺻــدر ﺧطــر داﻫــم ،أو ﺻ ـراﻋﺎت وﺻــداﻣﺎت داﺋﻣــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن
اﻟﻐرب داﺋﻣﺎً.

 - 1ال شك أن الحوار مطلوب ،بل ضروري للتواصل مع اآلخر في كل الظروف واألحوال ،كما أنه قد يغير نظرة ھذا الفرد أو ذاك تجاه اإلسالم،
لكنه لن يغير النظرة الكلية للغرب عن اإلسالم ،كما يتوھم بعضنا.
 2 - 2المرجع السابق ص .128
 - 3ھذا ال يعني أبداً أن نضعف اھتمامنا بالغرب ،أو أن يكون اھتمامنا بالشرق بديالً عن االھتمام بالغرب؛ ألن الغرب فرض نفسه علينا حضاريا ً
وعسكريا ً وجغرافيا ً ونفسيا ً .و در أبي الطيب حين قال :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له مامن صداقته ب ُد
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ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق
وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ



اﻟﺗﺳ ــﺎﻣﺢ أو اﻟﺳ ــﻣﺎﺣﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻔﻬ ــوم اﻟﺣﺿ ــﺎري اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻣﻌﻧ ــﺎﻩ :اﻟﺗـ ـزام ﺿ ــﺎﺑط اﻟﺗـ ـوازن واﻻﻋﺗ ــداﻝ ﻓ ــﻲ
ﺧط ــﺎب اﻵﺧـ ـرﻳن واﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣﻌﻬ ــم ﻧظرﻳـ ـﺎً وﻋﻣﻠﻳـ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻣ ــﻧﻬﺞ ﻣوﺿ ــوﻋﻲ ﻣ ــرن ،دون ﺿ ــرر وﻻ
إﺿرار ،ودون اﻧﺗظﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ أو ﺟزاء.

وﻏﺎﻳﺗﻪ :اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرىٕ ،واﺷﻌﺎع اﻟﺧﻳر واﻟﻣﻌروف ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ أﻟـق اﻟﺣﺿـﺎرة ،وﻧﺷـر
ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺣ ـوار وﻧﺑــذ اﻟﺗﻌﺻــب واﻟﺻ ـراع ،واﺣﺗ ـرام ﻛ ارﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ،واﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﻳر اﻷﻣــن واﻟﺳــﻼم،
ـودي اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑــﻳن اﻟﻣــذاﻫب واﻷدﻳــﺎن واﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت واﻟﻘــﻳم اﻟﺧﻠﻘﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﻣﻳﺔ،
واﻟﺣــب واﻟﻌطــﺎء ،واﻟﻌــﻳش اﻟـ ّ

وﻧﺷدان اﻻﺳﺗﻘرار ،وزرع اﻟﺛﻘﺔ واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس.

وآﻓــﺎق اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ ﻓــﻲ ﺷــرﻋﺔ اﻹﺳــﻼم ﻻ ﺗﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــط اﻹﺳــﻼﻣﻲ ٕواﻧﻣــﺎ ﺗﻌــم اﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻠــﻪ ،وﺗﺷــﻣﻝ

ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻣــم واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ،وأﺻــﺣﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋــد واﻷﻓﻛــﺎر ﻣــن ﻏﻳــر أي ﺗﻔرﻳــق وﻻ ﺗﻣﻳﻳــز ،وﻻ ﺗﻌﺻــب وﻻ

أﺣﻘــﺎد ،وﻻ ﺗــوﺗرات أو إﺛــﺎرة ﺧﺻــوﻣﺎت أو ﻣﻧﺎزﻋــﺎت ﺗﻔـ ﱢـرق وﻻ ﺗﺟﻣــﻊ ،وﺗُﺿــﻌف وﻻ ﺗﻘـ ﱢـوي ،وﻻ ﺗﺳــﻣﺢ أوﻻ
ـدﻣر ﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،وﻳــؤدي
ﺗُﺷــﻌر ﺑوﺟــود اﻣﺗﻳــﺎزات ﻓﺋوﻳــﺔ ﻋﻧﺻـرﻳﺔ أو طﺑﻘﻳــﺔ أو دﻳﻧﻳــﺔ ،أو ﻏﻳرﻫــﺎ ﻣﻣــﺎ ﻳـ ّ
إﻟﻰ اﻟﺗﺻﺎدم واﻟﻔﺗن.

ﻫــذا اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ ﻳــﺗﻼزم ﻓﻳ ــﻪ اﻟﻣﺑــدأ ﻣــﻊ اﻟﻣ ــﻧﻬﺞ اﻟﻧظــري واﻟﺗطﺑﻳﻘــﻲ ،ﻟﺗﺣﻘﻳ ــق اﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﻣرﺟ ـوة ،ﻷن طرﻳﻘ ــﻪ
واﺿﺢ ،وأﺻوﻟﻪ ﻫﻲ أﺻوﻝ اﻹﺳﻼم اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
وﺗﺄﺻﻳﻠﻪ ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣدﻳث« :إﻧﻲ أرﺳﻠت ﺑﺣﻧﻳﻔﻳﺔ ﺳـﻣﺣﺔ» 1وﺣـدﻳث« :أﺣـب اﻟـدﻳن إﻟـﻲ
اﻟﺣﻧﻳﻔﻳﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ».2
وأﺻــوﻟﻪ أو أﺳﺳــﻪ ﺧﻣﺳــﺔ ،وﻫــﻲ :اﻹﺧــﺎء اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،واﻻﻋﺗـراف ﺑــﺎﻵﺧر واﺣﺗ ارﻣــﻪ ،واﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﻳن اﻟﻧــﺎس
ﺟﻣﻳﻌﺎً ،واﻟﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝٕ ،واﻗرار اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
أﻣــﺎ اﻹﺧــﺎء اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻓﻠــم ﻧﺟــد ﻣﺛــﻝ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛ ـرﻳم واﻟﺳــﻳرة واﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﻳــﺔ ﻳﺷــﻳدان ﺑــﻪ وﻳﻌﺿــداﻧﻪ ،ﻷﻧــﻪ

ـﺎس اﺗﱠـ ُﻘـﻮاْ َرﺑﱠ ُﻜ ُـﻢ اﻟﱠ ِـﺬي َﺧﻠَ َﻘ ُﻜـﻢ ﱢﻣـﻦ ﻧﱠـ ْﻔ ٍ
ـﺲ
ﻣﻧطﻠق ﻛﻝ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛرﻳﻣﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻗوﻝ اﷲ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠ ُ


ﻓﻘﻳﻪ وﻣﻔﻛر ﻣن ﺳورﻳﺔ .

1

وِ
اﺣ َﺪ ٍة َو َﺧﻠَ َﻖ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َزْو َﺟ َﻬﺎ ){..اﻟﻧﺳﺎء (1 :وﻗوﻝ اﻟﻧﺑﻲ -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼم -ﻓـﻲ ﻣﻳﺛـﺎق ﺣﺟـﺔ اﻟـوداع:
َ

«أﻳﻬــﺎ اﻟﻧــﺎس ،إن رﺑﻛــم واﺣــدٕ ،وان أﺑــﺎﻛم واﺣــد ،ﻛﻠﻛــم ﻵدم ،وآدم ﻣــن ﺗـراب ،إن أﻛــرﻣﻛم ﻋﻧــد اﷲ أﺗﻘــﺎﻛم،
ﻟﻳس ﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻣﻲ ﻓﺿﻝ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘوى».

ﻓﺎﻵﻳــﺔ اﻟﻛرﻳﻣــﺔ واﻟﻘــوﻝ اﻟﻧﺑــوي اﻟﺷـرﻳف ﻳــدﻻن ﻋﻠــﻰ وﺣــدة اﻷﺻــﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،ووﺣــدة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،واﻹﺧــﺎء
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ اﻟواﺳــﻊ اﻟﺷــﺎﻣﻝ ،واﻷﺳـرة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن أب وأم واﺣــدة ،ﻓــﻼ ﻋﻧﺻـرﻳﺔ ،وﻻ طﺑﻘﻳــﺔ ،وﻻ

ﻓوﻗﻳــﺔ أو ﻧﺑــﻝ أو ﺷــرف ﻟﺟــﻧس ﻋﻠــﻰ آﺧــر ،أو ﻋﻧﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺻــر ،وﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﻬــدر ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻓﻬــو
ٍ
ﻣﻌﺎد ﻷﺻﻠﻪ ،ﻣﻧﺗﻛس ﻋﻠﻰ ﻓطرﺗﻪ اﻟﺳوﻳﺔ اﻟﻧﻘﻳﺔ.
واﻻﻋﺗ ـراف ﺑــﺎﻵﺧر ﻣﺳــﻠﻣﺎً ﻛــﺎن أو ﻏﻳــر ﻣﺳــﻠم ﻫــو ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻣﺟﻳــد ،ﻛﻣــﺎ
ﻧﻠﻣس ﻓﻲ آﻳﺎت ﻗرآﻧﻳﺔ ﻛﺛﻳرة ﻣﻧﻬﺎ ..} :ﺗَـﺘ ِ
ﱠﺨ ُﺬو َن أَﻳْ َﻤﺎﻧَ ُﻜ ْﻢ َد َﺧﻼً ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَ ُﻜـﻮ َن أُﱠﻣـﺔٌ ِﻫ َـﻲ أ َْرﺑَـﻰ ِﻣ ْـﻦ أُﱠﻣ ٍـﺔ إِﻧﱠ َﻤـﺎ

ﻳَـ ْﺒـﻠُــﻮُﻛ ُﻢ اﻟﻠّــﻪُ ﺑِـ ِـﻪ ){..اﻟﻧﺣــﻝ (92 :أي ﺗﺗﺧــذون أﻳﻣــﺎﻧﻛم ﻋﻠــﻰ اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬــد ﻣﻛ ـ اًر وﺧدﻳﻌــﺔ ﻟﻐﻳــرﻛم وﺗﻐرﻳ ـ اًر
ﺑﻬــم ،وﺗﺿــﻣرون اﻟــﻧﻘض واﻟﻣﻳــﻝ ﻟﻐﻳــرﻛم ،ﻷﻧﻬــم أﻗــوى وأﻏﻧــﻰ ،ﻓﻬــذا إﻗ ـرار واﺿــﺢ ﺑوﺟــود اﻟــدوﻝ واﻷﻣــم
واﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى ،ﻓﻼ ﻳﺻﺢ ﻷﺣد أن ﻳطﻣس ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟواﻗﻊ ،وﻫـو اﻟﺗﻌـدد اﻷﻣﻣـﻲ واﻟـدوﻟﻲ واﻟﺷـﻌﺑﻲ،

ﻵﻣ َـﻦ َﻣـﻦ ﻓِـﻲ اﻷ َْر ِ
ـﺎس َﺣﺘﱠـﻰ ﻳَ ُﻜﻮﻧُـﻮاْ
وﻳؤﻛد ذﻟك آﻳﺔ أﺧرى} :وﻟـو َﺷﺎء َرﺑﱡ َ
ض ُﻛﻠﱡ ُﻬ ْـﻢ َﺟ ِﻤ ًﻴﻌـﺎ ،أَﻓَﺄَﻧ َ
ﻚ َ
ـﺖ ﺗُ ْﻜـ ِﺮﻩُ اﻟﻨﱠ َ
ِِ
ﻴﻦ{)ﻳوﻧس (92 :وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑوﺟود اﻵﺧر ،وﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن واﻟطواﺋف.
ُﻣ ْﺆﻣﻨ َ

وأﻣــﺎ اﻟﻣﺳــﺎواة ﺑــﻳن اﻟﻧــﺎس ﺟﻣﻳﻌـﺎً ﻓــﻲ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻓﻸﻧﻬــم إﺧــوة ،واﻹﻧﺳــﺎن أﺧــو اﻹﻧﺳــﺎن أﺣــب أم ﻛـرﻩ ،وﻫــم
ﺟﻣﻳﻌﺎً ﻣن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﷲ رازﻗﻬم ،وﻣوﺟدﻫم وﻣﻣﻳﺗﻬم ،وﺣﺎﺷرﻫم إﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻳﻌﺎد ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻋﻠـم
اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﻝ اﻟﻧﺑﻲ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم« :-اﻟﻧﺎس ﺳواﺳﻳﺔ ﻛﺄﺳﻧﺎن اﻟﻣﺷط».3

وأﻣﺎ اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ :ﻓﻬو ﻗﻣﺔ اﻷﺧﻼق ،وﺗﺎج اﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ،ورأس اﻟﻘﻳم اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻵﺧـرﻳن ،وﻗـد
ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻋﻬودﻫم اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻓذة وراﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﻼدﻫـم أو ﻏﻳـرﻫم،

ٍ
ِ
ِ
ب
ﻋﻣــ ـﻼً ﺑﺎﻟﺗﻧزﻳـ ــﻝ اﻟﻣﺟﻳـ ــد ،ﻣﺛـ ــﻝ آﻳ ـ ــﺔَ } :وﻻَ ﻳَ ْﺠـ ـ ـ ِﺮَﻣﻨﱠ ُﻜ ْﻢ َﺷ ـ ــﻨَﺂ ُن ﻗَـ ـ ـ ْـﻮم َﻋﻠَـ ــﻰ أَﻻﱠ ﺗَـ ْﻌ ـ ــﺪﻟُﻮاْ ا ْﻋ ـ ــﺪﻟُﻮاْ ُﻫ ـ ـ َـﻮ أَﻗْـ ـ ـ َـﺮ ُ
ﻟِﻠﺘﱠـ ْﻘـ َـﻮى{)اﻟﻣﺎﺋــدة (8 :أي ﻻ ﻳﺣﻣﻠــﻧﻛم ﺑﻐــض ﻗــوﻣﻬم وﻛ ـراﻫﻳﺗﻬم ﻋﻠــﻰ إﻟﺣــﺎق اﻟظﻠــم ﺑﻬــم ،اﻋــدﻟوا ﻓﺎﻟﻌــدﻝ
ﺳﻳﺎج اﻟﺗﻘوى ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻫو أﺳﺎس اﻟﻣﻠك ،وﺑﻪ دوام اﻟﻌﻣران واﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرة.

وأﻣ ــﺎ إﻗـ ـرار اﻟﺣرﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﻟﻛ ــﻝ إﻧﺳ ــﺎن ﻓﻬ ــو ﻗـ ـوام اﻟﺣﻳ ــﺎة اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ،ﻷن
اﻻﺳــﺗﺑداد واﻻﺳــﺗﻌﺑﺎد واﻟﻔوﺿــﻰ ﻣــن طﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺑﻌﻳــدﻳن ﻋــن ﻫــدي اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ،ﻻﺳــﻳﻣﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣرون ﻣــﻧﻬم،
ﻓﻬــم ﻳﻘﻣﻌــون ﺣرﻳــﺎت اﻟﺷــﻌوب اﻟﻣﺳﺗﺿــﻌﻔﺔ ،وﻳﺳــﻠﺑون ﺧﻳـرات اﻟــﺑﻼد اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣرة ،وﻳﺧﻧﻘــون ﻧﺳــﺎﺋم اﻟﺣرﻳــﺔ
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ﺣﺗ ــﻰ ﻳﺑﻘ ــﻰ ظﻠﻣﻬ ــم واﻋﺗ ــداؤﻫم وﺗﺳ ــﻠطﻬم .واﻟﺣرﻳ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧظ ــﺎم ،اﻟﺑﻌﻳ ــدة ﻋ ــن ﻛ ــﻝ أﻟـ ـوان
اﻟﻔوﺿﻰ ،اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻘﺑﻬﺎ اﻟﺧراب واﻟدﻣﺎر ٕواﻣﺎﺗﺔ اﻹﻧﺳﺎن.

ْﺤـ ﱡﻖ ِﻣـﻦ ﱠرﺑﱢ ُﻜ ْـﻢ
ﻗﺎﻝ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣؤﺻﻼً ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺣرﻳﺔ وأﺧطرﻫﺎ وﻫﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻹﻳﻣﺎن واﻟﻛﻔـرَ } :وﻗُ ِـﻞ اﻟ َ
ِ
ط ﺑِ ِﻬــﻢ ﺳــﺮ ِ
ِ ِِ
ادﻗُـ َﻬﺎ){...اﻵﻳــﺔ (29 :ﻓﻬــﻲ
ـﺎرا أ َ
ﻴﻦ ﻧَـ ً
ﻓَ َﻤــﻦ َﺷــﺎء ﻓَـ ْﻠﻴُ ـ ْـﺆﻣﻦ َوَﻣــﻦ َﺷــﺎء ﻓَـﻠْﻴَ ْﻜ ُﻔـ ْـﺮ إِﻧﱠــﺎ أَ ْﻋﺘَـ ْﺪﻧَﺎ ﻟﻠﻈﱠــﺎﻟﻤ َ
َﺣــﺎ َ ْ ُ َ

ﺣرﻳــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻗ ـرار ﺑــﺎﻟﺣق وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ اﻟ ارﺳــﺧﺔ ﺑــدﻟﻳﻝ اﻟﺗﻬدﻳــد ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺣ ـراف ﻋــن ﻣــدﻟوﻝ

اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣن ﻏﻳر إﺳﺎءة وﻻ ﺳوء اﺧﺗﻳﺎر .وﻓﻲ ﻗﻣﺔ أﻧـواع اﻟﺣرﻳـﺔ :اﻟﺣرﻳـﺔ اﻟدﻳﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ أﻋﻠـن ﻋﻧﻬـﺎ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ اﻵﻳﺔ} :ﻻَ إِ ْﻛ َﺮ َاﻩ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ{)اﻟﺑﻘرة (256 :واﻵﻳﺔ} :ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨُ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﻲ ِدﻳ ِﻦ{)اﻟﻛﺎﻓرون.(6 :

إن ﻫ ــذﻩ اﻷﺻ ــوﻝ اﻟﺧﻣﺳ ــﺔ ﻟﻠﺗﺳ ــﺎﻣﺢ ﻣﻧﺷ ــؤﻫﺎ أن اﻹﺳ ــﻼم دﻳ ــن ﻋ ــﺎﻟﻣﻲ أو ذو ﻧزﻋ ــﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳ ــﺔ ،وﻻ ﺗﻠﺗﻘ ــﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﻳﻬدم ﺑرج اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،وﻷن أﺻوﻝ اﻟﺣوار ﻓﻳﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻌﻘﻝ اﻟرﺷﻳد اﻟذي

ﻳﺳﺗﺿﻲء ﺑﻧور اﻟﻬداﻳﺔ اﻹﻟﻬﻳﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ :ﻓﺄﻛﺗﻔﻲ ﺑﺈﻳراد ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗـﻪ ﻋﻧـد اﻟﻔﻳﻠﺳـوف اﻟﻛﻧـدي ،وﻫـﻲ
ﺧﻣﺳﺔ:

اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول:

ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟذاﺗﻬﺎ.

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺣﻳط ﺑﻬﺎ رﺟﻝ واﺣد ،وﻟم ﻳﺣط ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﻬم.

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

اﻟﻛﻝ ﻣﻌرض ﻟﻠﺧطﺄ.

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ:

اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻳﺗطﻠب ﺟﻬود اﻟﺟﻣﻳﻊ.

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺿروري ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻘدم.
أي إن اﻟﺗﺳ ــﺎﻣﺢ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻔﻬ ــوم اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻣﺑ ــدأ ﺳ ـ ٍـﺎم ﻣﺟ ــرد وﻣوﺿ ــوﻋﻲ ،ﻳﺷ ــﻣﻝ ﺟﻣﻳ ــﻊ اﻵﻓ ــﺎق اﻟدﻳﻧﻳ ــﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس ﻣـﺎ ﻳﻘـررﻩ ﺑﻌـض اﻟﻐـرﺑﻳﻳن ،ﻣﺛـﻝ ﻓـوﻟﺗﻳر ﺣﻳـث ﻳـرى أن
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﺑدأ ﻧﻔﻌﻲ ﺗﺑﺎدﻟﻲ ،أي إﻧﻪ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎﺑﻝ ،وﻟﻳس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺳﺎﻣﺢ دﻳﻧﻲ ،وﻫو ﻟم
ﻳﺗوﻗــﻊ ﻗﻳــﺎم ﻣﺟﺗﻣــﻊ دﻳﻣﻘ ارطــﻲ ﻳﺻــﺑﺢ ﻓﻳــﻪ اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ ﻣﺑــدأً ﻣﻘﺑــوﻻً ،أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــذي ﻳﺣﺗــرم
ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺳﻣﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻠـق رﻓﻳـﻊ وﻗﺎﻋـدة وطﻳـدة ،وﻣـﻧﻬﺞ ﺳﻳﺎﺳـﻲ ﻣطﺑـق ﻋﻣﻠﻳـﺎً وﻣؤﺻـﻝ ﻧظرﻳـﺎً،

ﻳــرﻓض اﻟﻌﻧــف أو اﻟﺗﺻــﺎدم اﻟﺣرﺑــﻲ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــس ﻏﻳــر اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ،واﻟﺑﻌﻳــدة ﻋــن ﻧزﻋــﺎت اﻟﺗﺳــﻠط

اﻟﻌرﻗــﻲ أو اﻟطﻣــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ،أو اﻟﻧزﻋــﺔ اﻻﺳــﺗﻛﺑﺎرﻳﺔ أو إرواء اﻷﻫ ـواء اﻟﺷــﻳطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣــﺔ واﻟﻧزﻋــﺎت

3

اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﺷــﺎﻫدﻧﺎ ﻓــﻲ أﺗّــون اﻟﺣـرﺑﻳن اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷـرﻳن ،وﺗطﻠﻌــﺎت اﻟــدوﻝ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ،
وأﻣزﺟﺔ اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﺗﻬورﻳن ﻣﺛﻝ ﻧﺎﺑﻠﻳون ﺑوﻧﺎﺑرت وﻫﺗﻠر اﻟﻧﺎزي ،وﺑوش وﺑﻠﻳـر اﻟﻧـﺎزﻳﻳن اﻟﺟدﻳـدﻳن اﻟﻣﺗﺣـﺎﻟﻔﻳن
ﻣــﻊ اﻟﺻ ـﻬﻳوﻧﻳﺔ ،وﻣــﻊ ﺑﻘﻳــﺔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻣــﺎ اﻟﻣﺟــﺎﻣﺣﻳن اﻟﻣــدﻓوﻋﻳن ﺑــداﻓﻊ اﻟﻐــرور واﻻﺳــﺗﻛﺑﺎر وﺣــب اﻟﺳــﻳطرة،
وﺑذراﺋﻊ وﻫﻣﻳﺔ ،وﻣظﻠﺔ ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻓﻲ ادﻋﺎء ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹرﻫـﺎب ،وﻫـم اﻵن ﻳﺳـﻔﻛون دﻣـﺎء اﻵﻻف وﻳﺛﻳـرون
اﻟﻔــﺗن اﻟطﺎﺋﻔﻳــﺔ ،وﻳﻬــدﻣون ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﻣ ـران وﺑﻳــوت اﻟﻌﺑــﺎدة ،وﻳﻌﺻــﻔون ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ،وﻳــدﻣرون ﻛــﻝ ﻣﻘوﻣــﺎت
اﻟﺣﺿـ ــﺎرة وﻣﻔـ ــرزات اﻟﻣدﻧﻳـ ــﺔ ،وﻳﺷـ ــوﻫون ﻛـ ــﻝ ﻣﻌـ ــﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـ ــﺎون ﻣـ ــﻊ دﻫﺎﻗﻧـ ــﺔ اﻟﻣﺧططـ ــﺎت
اﻟﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ.
وﻓ ــﻲ إط ــﺎر اﻟﻣ ــﻧﻬﺞ اﻟـ ـواﻗﻌﻲ ﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ ﻣﺑ ــدأ اﻟﺗﺳ ــﺎﻣﺢ ﻣ ــﻊ اﻟﺗﻌددﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﻋـ ـراق واﻷﺟﻧ ــﺎس واﻟﻣﻌﺗﻘ ــدات
واﻟﻠﻐﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻷﻟوان واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ،ﻧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﺎر اﻟﻘرآﻧﻲ أن اﻹﺳﻼم:

أوﻻً:

ﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﻳن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺗﻌدد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺛﻳرة ،ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت،

ﺼﻠِ ُﺤﻮ َن َوﻟَ ْﻮ
ﻚ ﻟِﻴُـ ْﻬﻠِ َ
ﻛﻣﺎ و ﱠﺟﻪ إﻟﻳﻪ اﻟﻘرآن اﻟﻣﺟﻳد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :-وَﻣﺎ َﻛﺎ َن َرﺑﱡ َ
ﻚ اﻟْ ُﻘ َﺮى ﺑِﻈُﻠ ٍْﻢ َوأ َْﻫﻠُ َﻬﺎ ُﻣ ْ
ِ
ِِ
ﻚ ){..ﻫود (119–117 :ﻋﻠﻣﺎً
ﻴﻦ إِﻻﱠ َﻣﻦ ﱠرِﺣ َﻢ َرﺑﱡ َ
َﺷﺎء َرﺑﱡ َ
ﱠﺎس أُﱠﻣﺔً َواﺣ َﺪةً َوﻻَ ﻳَـ َﺰاﻟُﻮ َن ُﻣ ْﺨﺘَﻠﻔ َ
ﻚ ﻟَ َﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻨ َ

ﺑﺄن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟرأي أو اﻟﻔﻛر أو اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻻ ﻳﻌﻛر ﺻﻔو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺛم ﺗﺟﺎوز اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌدد إﻟﻰ ﺑﻧﺎء واﻗﻊ إﻳﺟﺎﺑﻲ ،وﻫو:

اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ إﻟﻰ أﻓق اﻟﺗﻌﺎرف واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺂﻟف ،ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ،وﺗﺑﺎدﻝ

اﻟﻣﻧﺎﻓﻊٕ ،واﺛراء اﻟﺣﻳﺎة واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝ اﷲ –ﺳﺑﺣﺎﻧﻪَ } :-و َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ُﺷﻌُﻮﺑًﺎ َوﻗَـﺒَﺎﺋِ َﻞ ﻟِﺘَـ َﻌ َﺎرﻓُﻮا إِ ﱠن
أَ ْﻛﺮَﻣ ُﻜﻢ ِﻋﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋﻠِ ِ
ﻴﺮ{)اﻟﺣﺟرات.(13 :
ﻴﻢ َﺧﺒ ٌ
ٌ
ْ
َ ْ
وﻣن اﻟﺑراﻫﻳن اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻗرار ﻧظﺎم اﻹﺳﻼم ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻌددﻳﺔ :ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ ﺻﺣﻳﻔﺔ

)دﺳﺗور(

اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻓﻲ ﺑدء ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻋﻘب اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻹﻗرار

ﺑﺗﻌﺎﻳش اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﻣﻊ اﻷﻧﺻﺎر واﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن ﻣﻊ طواﺋف اﻟﻳﻬود اﻟﻣﻘﻳﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ﻓﻠﻬم ﺣﻘوق
ﻣﺗﺳـﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ،وﻋﻠﻳﻬم واﺟﺑﺎت ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ،وﻧص اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ

ﻋﻠﻰ أن «ﻟﻠﻳﻬود دﻳﻧﻬم وﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن دﻳﻧﻬم ،وﻣن ﺗﺑﻌﻧﺎ ﻣن ﻳﻬود ،ﻓﺈن ﻟﻬم اﻟﻧﺻر واﻷﺳوة ،ﻏﻳر
ﻣظﻠوﻣﻳن ،وﻻ ﻣﺗﻧﺎﺻر ﻋﻠﻳﻬم ،وأن ﺑطﺎﻧﺔ ﻳﻬود وﻣواﻟﻳﻬم ﻛﺄﻧﻔﺳﻬم ..وأن اﻟﻳﻬود ﻳﻧﻔﻘون ﻣﻊ اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻣﺎ

داﻣوا ﻣﺣﺎرﺑﻳن ،ﻋﻠﻰ اﻟﻳﻬود ﻧﻔﻘﺗﻬم ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻧﻔﻘﺗﻬم ،وأن ﺑﻳﻧﻬم اﻟﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﺎرب أﻫﻝ
ﻫذﻩ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ،وأن ﺑﻳﻧﻬم اﻟﻧﺻﺢ واﻟﻧﺻﻳﺣﺔ واﻟﺑر اﻟﻣﺣض ﻣن أﻫﻝ ﻫذﻩ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ دون اﻹﺛم ،ﻻ

ﻳﻛﺳب ﻛﺎﺳب إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ».
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وﻣن أﺟﻠﻰ ﻣظﺎﻫر أو ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻌددﻳﺔ :اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻐﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم،

وﺗﺣﻘﻳق اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻷﻣﺔ ،وﺗوﻓﻳر اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟودي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻏﻳرﻫم،

وظﻝ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﺳﺎﺋداً ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻳش ﻏﻳر اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻘرون اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻋﺷر ﻗرﻧﺎً وﻧﱢﻳف )رﺑﻊ ﻗرن ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ إذا ﻻﺣظﻧﺎ اﻟﺗوﻗﻳت اﻟﻬﺟري(.
وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻏﻳرﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق أﺳﺎس اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ ﻛﻝ ﻓرﻳق ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟدﻳﻧﻲ
واﻻﺧﺗﻼف اﻟﻌﻘدي ،ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻳض ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :أﻗﺎم اﻹﺳﻼم أﺻوﻝ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺻﻠﺑﺔ وﻗوﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺣوار اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدﻝ ﺑﻳن أطراف اﻟﺣوار ،واﻋﺗراف ﻛﻝ ﺟﺎﻧب ﺑﺎﻵﺧر ،وﺗﺣﻛﻳم اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺟرد واﻟﻔﻛر

اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ ،واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،واﻟﺗرﻓﻊ ﻋن ﻧزاع أو ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات ،وﻋن ﺗﻌﺻب اﻷدﻳﺎن ،وﺗﺷﻧﺞ
اﻟﻣﺗدﻳﻧﻳن ،وﻫذا واﺿﺢ ﻓﻲ آﻳﺎت ﻗرآﻧﻳﺔ ﺛﻼث:

ِ
ﻴﻞ رﺑﱢ َ ِ
ْﺤ ْﻜﻤ ِﺔ واﻟْﻤﻮ ِﻋﻈَ ِﺔ اﻟ ِ ِ
ِ ِ
َﺣ َﺴ ُﻦ إِ ﱠن
ْﺤ َﺴﻨَﺔ َو َﺟﺎدﻟ ُْﻬﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫ َﻲ أ ْ
َ
ﻚ ﺑِﺎﻟ َ َ َ ْ
اﻷوﻟﻰ :ﻗوﻟﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ا ْدعُ إِﻟﻰ َﺳﺒ ِ َ
ِ ِ
ِ ِِ
ﻳﻦ{)اﻟﻧﺣﻝ (125 :وﻫﻲ اﻵﻳﺔ اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ ﻟطف
َرﺑﱠ َ
ﻚ ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ َﻤﻦ َ
ﺿ ﱠﻞ َﻋﻦ َﺳﺒﻴﻠﻪ َو ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑﺎﻟ ُْﻤ ْﻬﺘَﺪ َ
اﻟﺧطﺎب ،وأﺳﻠوب اﻟﻧﻘﺎش ،ﺛم اﻟﺗﻔوﻳض ﷲ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺣق واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.

واﻵﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺣوار اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻠق اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ واﻟﺗﺳﺎوي ﺑﻳن اﻟﻣﺗﺣﺎورﻳن اﻟذي ﻫو أﺳﺎس

اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻻﺧﺗﻼف ،وﻫﻲ ﻗوﻝ اﷲ –ﺗﻌﺎﻟﻰ} :-ﻗُﻞ ﻳﺎ أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮاْ إِﻟَﻰ َﻛﻠَ َﻤ ٍﺔ َﺳ َﻮاء ﺑَـ ْﻴـﻨَـﻨَﺎ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ﻀﻨَﺎ ﺑـ ْﻌﻀﺎً أَرﺑﺎﺑﺎ ﱢﻣﻦ ُد ِ
ون اﻟﻠّﻪ ﻓَِﺈن ﺗَـ َﻮﻟﱠ ْﻮاْ ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮاْ
َْ ً
َوﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ أَﻻﱠ ﻧَـ ْﻌﺒُ َﺪ إِﻻﱠ اﻟﻠّﻪَ َوﻻَ ﻧُ ْﺸ ِﺮ َك ﺑِﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َوﻻَ ﻳَـﺘﱠﺨ َﺬ ﺑَـ ْﻌ ُ َ
ِ
ﺴﻠِ ُﻤﻮ َن{)آﻝ ﻋﻣران (64 :أي إن اﻹﻗرار ﺑوﺣدة اﻹﻟﻪ ،ورﻓض ﺗﻌدد اﻷرﺑﺎب ﻫو اﻷﺳﺎس
ا ْﺷ َﻬ ُﺪواْ ﺑﺄَﻧﱠﺎ ُﻣ ْ
اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ،وﻟﻠوﺻوﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻳﻪ ،دون أي اﺧﺗﻼﺟﺎت أو ﻣﺑﺎﻋدات،
أو طﻣس ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ.

واﻵﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗرﺳم ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣوار وأﺳﻠوب اﻟﻧﻘﺎش اﻟدﻳﻧﻲ اﻟذي ﻳﺗﺑﻌﻪ ﻛﻝ ﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻣﻘ ﱠدرات اﻟﺷﻌوب

ﺎدﻟُﻮا أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
واﻷﻣم واﻟﺣرﻳﺎت واﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت وﻫﻲ ﻗوﻝ اﷲ -ﻋز وﺟﻝ} :-وَﻻ ﺗُﺠ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب إِﱠﻻ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ِﻫ َﻲ
َ َ
َ
ِ
ِ
ﱠِ
آﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي أُﻧ ِﺰ َل إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َوأُﻧ ِﺰ َل إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوإِﻟَ ُﻬﻨَﺎ َوإِﻟَ ُﻬ ُﻜ ْﻢ َواﺣ ٌﺪ َوﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻟَﻪُ
أْ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُﻮا َ
َﺣ َﺴ ُﻦ إِﱠﻻ اﻟﺬ َ
ﺴﻠِ ُﻤﻮ َن{)اﻟﻌﻧﻛﺑوت.(46 :
ُﻣ ْ
ﻓﺈن اﺳﺗﻌﺻﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎق ،وﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﺗﺣﺎوران ،ﻳﺣﺳم اﻟﺣوار ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻣوﻗف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﻳن

اﻟﺣق ﻣن اﻟﺿﻼﻝ ،واﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﺻواب ،وذﻟك ﺑﺗرداد ﻣدﻟوﻝ اﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ وﻫﻲَ ..} :وإِﻧﱠﺎ أ َْو إِﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ
ﺿﻼ ٍل ﱡﻣﺒِﻴ ٍﻦ{)ﺳﺑﺄ (24 :ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش ،وﺗﺑﱡﻳن اﻟﻣواﻗف ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻣﻝ
ﻟَ َﻌﻠَﻰ ُﻫ ًﺪى أ َْو ﻓِﻲ َ
واﻟﺗﻔﻛر.
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واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﻳن اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﺣوار اﻟدﻳﻧﻲ أو اﻟﺣﺿﺎري وﺗﻔﺿﻳﻝ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ إﻋﻼن
اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﺣﺿﺎرات ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻐرب ﻻ ﻳﻌﺗرف ﺑﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺷرق ،وﻓﻲ ﻗﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌطﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

واﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲٕ ،واذا ﻟم ﻳﻌﺗرف أﺣد طرﻓﻲ اﻟﺣوار ﺑﺎﻵﺧر وﻟم ﻳﺣﺗرم ﻓﻛرﻩ وﻧظرﺗﻪ
ﻣﻧﻬﺟﻪ أو ﻏﺎﻳﺗﻪ ،ﻓﺈن اﻟﺣوار ﻳﺟﻣد ،وﻳﺑﻘﻰ اﻟﺻراع ﻫو اﻟﻣﻬﻳﻣن.

أو

وأﻣﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻟﺧطﺎب اﻟدﻳﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟـﻪ ،ﻷن أﺳﺎﻟﻳب ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﻘرآن
ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻠطف واﻟﻠﻳن ،ﻓﻳﻛون ﻗدﻳم اﻟﺧطﺎب وﺟدﻳدﻩ ﺳواء.

وﻣن ﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻟﻣوروﺛﺎت
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻐرب ﻻ ﻳﻌرف ﻏﻳر اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻘر ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻷﺧﻼق إﻻ ﻟﻸﺧﻼق

اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ،وﻫو ﺑﻌﻳد ﻛﻝ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﺟردات واﺣﺗرام اﻵداب ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ،ﻓﻬم ﻳﺣﺗرﻣون

اﻟﺻدق واﻟﻌدﻝ واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد ،ﻣﺎ دام ﻛﻝ ذﻟك ﻣﺣﻘﻘﺎً ﻟﻠﻧﻔﻊ ،وﺟﻠب اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻣﺎدي ،وﻟﺗﺻدﻳر
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﻓﺗﺢ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺻﺎﻧﻌﻬم ،ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣطﺎﻣﻊ وﺟﻣﻊ اﻟﺛروات ،ﺛم اﻻﺣﺗﻛﺎر

واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺋر اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ أﻗواﺗﻬم وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ،واﺑﺗﻼع ﻛﻝ طﺎﻗﺎﺗﻬم ،وﻧﻬب ﺛرواﺗﻬم اﻷوﻟﻳﺔ

واﺳﺗﺑﺎﺣﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬم ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻓﻲ أﺳواﻗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻷﻧﻬم ﻳؤﻣﻧون ﻓﻘط ﺑﺎﻟدﻧﻳﺎ ،وﻻ ﻳؤﻣﻧون ﺣﻘًﺎ ﺑﺎﷲ
واﻟﻳوم اﻵﺧر ،وﻳؤﻟﻬون اﻟﻘوة ،وﻳﻌﺑدون اﻟﻣﺎﻝ ،وﻳؤﺛرون ﺣب اﻟﺳﻳطرة واﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﻔﺎء .وﻫذا

ﻳﻧطﺑق ﺑﻧﺣو ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺣق ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ،ﺣﻳث ﻳطﺑﻘوﻧﻪ ﺑﺣﺳب ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر

ﻓﻘط ،ﻛﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻬود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻣﺎﺿﻲ.

ﺟدون اﻟﻔﺿﻳﻠﺔ واﻟﺷرف واﻟﻌدﻝ واﻟﺻدق ،واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫدات،
وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون أو اﻟﺷرﻗﻳون ﻣﺛﻼً ﻓﻬم ﻳﻣ ّ
ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار ،واﻟوﺋﺎم ،واﻟﺳﻼم ،واﻷﻣن ،واﺟﺗﻧﺎب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗطرف أو
اﻟﻌﻧف أو اﻧدﻻع ﻧﻳران اﻟﻘﺗﺎﻝ أو اﻟﺻراع واﻟﻧزاع.

إن اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟدﻋوي وﻣن أﺟﻝ ﻧﺷر دﻋوﺗﻪ وﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺑﻌد ﻋن ﱢ
ﻣﻔﺟرات

اﻟﺻراع ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣن ٕواﺷﺎﻋﺔ ﻓﺿﻳﻠﺔ اﻟﺣب واﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻟﺷـﻌوب واﻷﻣم ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج،
ُﻳ ْؤﺛِ ُر اﻟﺳﻠم وﻳﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺣرب واﻟﻘﺗﺎﻝ واﻟدﻣﺎر ،ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك ﻋدوان ﻣن اﻵﺧرﻳن ﺑﺻرﻳﺢ اﻟﻘرآن

ﱠِ
ات اﻟ ﱠ ِ
ﺴﻠ ِْﻢ َﻛﺂﻓﱠﺔً وﻻَ ﺗَـﺘﱠﺒِﻌﻮاْ ُﺧﻄُﻮ ِ
ﻴﻦ{)اﻟﺑﻘرة:
آﻣﻨُﻮاْ ا ْد ُﺧﻠُﻮاْ ﻓِﻲ اﻟ ﱢ
ُ
ﻳﻦ َ
ﺸْﻴﻄَﺎن إِﻧﱠﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣﺒِ ٌ
َ
اﻟﻛرﻳم} :ﻳَﺎأَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
َ
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ِِ
ِ
ﱠِ
ِ
ﻴﻦ
وﻫ ْﻢ َوﺗُـ ْﻘ ِﺴﻄُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُ ِﺤ ﱡ
ﻳﻦ ﻟَ ْﻢ ﻳُـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َوﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮُﻛﻢ ﱢﻣﻦ دﻳَﺎ ِرُﻛ ْﻢ أَن ﺗَـﺒَـ ﱡﺮ ُ
ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﻘﺴﻄ َ
ا ﻟﺬ َ
ِ
ﱠِ
ِ
ﺎﻫﺮوا َﻋﻠَﻰ إِ ْﺧﺮ ِ
اﺟ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَـ َﻮﻟﱠ ْﻮ ُﻫ ْﻢ
إِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَـ ْﻨـ َﻬﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ِﻦ اﻟﺬ َ
َ
ﻳﻦ ﻗَﺎﺗَـﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َوأَ ْﺧ َﺮ ُﺟﻮُﻛﻢ ﱢﻣﻦ دﻳَﺎ ِرُﻛ ْﻢ َوﻇَ َ ُ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن{)اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ.(9–8 :
َوَﻣﻦ ﻳَـﺘَـ َﻮﻟﱠ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺄ ُْوﻟَﺌِ َ
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وﺷـرﻳﻌﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺟﻬﺎد ﺗﺣددت ﺑﻧﺣو داﺋم ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟواﺿﺢ وﻫو آﻳﺔَ } :وﻗَﺎﺗِﻠُﻮاْ ﻓِﻲ
ِ
ﺳﺒِ ِ ِ ﱠ ِ
ﻳﻦ{)اﻟﺑﻘرة.(190 :
ﻳﻦ ﻳُـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ َوﻻَ ﺗَـ ْﻌﺘَ ُﺪواْ إِ ﱠن اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳُ ِﺤ ﱢ
َ
ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَﺪ َ
ﻴﻞ اﻟﻠّﻪ اﻟﺬ َ
وﻟﻳس ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺷدد وﻻ ﺗزﻣت وﻻ اﺳﺗﻌﻼء وﻻ ﻋﻧف وﻻ ﺗطرف ،وﻻ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹرﻫﺎب إﻻ إذا ﻛﺎن
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أو ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗدور رﺣﻰ اﻟﺣرب ،ﻗﺎﻝ ﻧﺑﻲ اﻹﺳﻼم –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم« :ﻻ ﻳﺣﻝ
ﻳروع ﻣﺳﻠﻣﺎً» 4أي وﻻ ﻏﻳر ﻣﺳﻠم .وأﻣﺎ اﻟﺣرب اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻣﻘدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗﻘﺗﺿﻲ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ
ﻟﻣﺳﻠم أن ﱢ
اﻟﺻﻣود واﻟﺑﺄس واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺣرﺑﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻛرﻳﻣﺔ:

ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ﻳﻦ ِﻣﻦ
} َوأَﻋ ﱡﺪواْ ﻟَ ُﻬﻢ ﱠﻣﺎ ْ
اﺳﺘَﻄَ ْﻌﺘُﻢ ﱢﻣﻦ ﻗُـ ﱠﻮة َوﻣﻦ ﱢرﺑَﺎط اﻟْ َﺨ ْﻴ ِﻞ ﺗُـ ْﺮﻫﺒُﻮ َن ﺑﻪ َﻋ ْﺪ ﱠو اﻟﻠّﻪ َو َﻋ ُﺪ ﱠوُﻛ ْﻢ َوآ َﺧ ِﺮ َ
ُدوﻧِ ِﻬ ْﻢ{)اﻷﻧﻔﺎﻝ (60 :أﻟﻳس ﻫذا ﻫو ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎﻝ وﻣﻧطق اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ واﻟدﻓﺎع واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ؟! وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ

ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﺔ ،ﻓﻬو إرﻫﺎب ﻣﺷروع ﻣن أﺟﻝ ﺻد اﻟﻌدوان ودﺣر اﻟﻣﻌﺗدﻳن واﻟﻣﺣﺗﻠﻳن ،ﻗﺎﻝ
ﻧﺑﻳﻧﺎ -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم« :-ﻻ ﺗﻣﻧوا ﻟﻘﺎء اﻟﻌدو ،واﺳﺄﻟوا اﷲ اﻟﻌﺎﻓﻳﺔ ،ﻓﺈذا ﻟﻘﻳﺗﻣوﻫم ﻓﺎﺛﺑﺗوا ،وأﻛﺛروا
ذﻛر اﷲ».5
وﻫﻝ ﻋﻼج اﻹرﻫﺎب اﻟﻣزﻋوم ﻋﻠﻰ ﻳد ﻓﺋﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟداً ﻻ ﺗﻘرﻫﺎ ﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻳﻛون ﺑﻘﺗﻝ اﻟﻣﺋﺎت ﻳوﻣﻳﺎً

ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﺻوﻣﺎﻝ واﻟﻌراق اﻟﻣذﺑوح ﻋﻠﻰ ﻳد اﻷﻣرﻳﻛﺎن واﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﻳن وﺣﻠﻔﺎﺋﻬم ،ﺛم ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬم ﻋﻠﻰ

ﻳد اﻟﺻرب ﻓﻲ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك وﻛوﺳﻔو واﻟﺷﻳﺷﺎن وﻏﻳرﻫم ،وﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﺟرﻳﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد اﻟﺻﻬﺎﻳﻧﺔ،
أﻳﻛون ذﻟك ﻋدﻻً وﺣﻘﺎً ،أم ﻫو زرع ﻛﻝ أﻟوان اﻹرﻫﺎب واﻟدﻣﺎر ﺑﻐﻳر ﺣق وﻻ ﺷرع وﻻ ﻗﺎﻧون ﻣﻘﺑوﻝ؟! ﻏﻳر
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻐطرﺳﺔ واﻟﺗﺳﻠط واﻟﺳﻳطرة واﻻﺣﺗﻼﻝ اﻟﺟدﻳد اﻟذي ﻫو أﺳوأ ﺑﻛﺛﻳر ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻘدﻳم ﻓﻲ

اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،ﻷن اﻻﺣﺗﻼﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻲ واﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻏﻳرﻫﺎ
ﻳﻔﺗﻘد ﻛﻝ أﺣواﻝ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ واﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ واﻷﻣن واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻵﻣﻧﻳن ،وﻫو اﻟذي ﻳﺛﻳر اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ
واﻻﻗﺗﺗﺎﻝ اﻟﻣذﻫﺑﻲ وﻳؤدي إﻟﻰ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ؟!
إن ﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﺗﻠﺗزم ﺑﻘﻳم اﻹﺳﻼم اﻟﻛﺑرى وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم وﺑﻼد اﻟﺷرق واﻟﻐرب،
ﻓﺎﻟﺣرب ﺿرورة ،واﻟﺿرورة ﺗﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ ،وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﻳن واﻟﻣدﻧﻳﻳن اﻵﻣﻧﻳن ،وﺷﻌوب اﻟﺑﻼد
اﻷﺧرى ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺋﺻﺎﻝ اﻟﻌدوانٕ ،واﻗرار اﻟﺳﻠم ﺑﻣﻌﺎﻫدات وﻣواﺛﻳق ﻣﺑرﻣﺔ ،وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرى

واﻟﺟرﺣﻰ واﻟﻣرﺿﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛرﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أرﻗﻰ وأﺛﺑت ﻣﻣﺎ ﻳﻘررﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،

آد َم{)اﻹﺳراء(70 :
ﺑﺳﺑب اﻟﺗزام اﻟﻌدﻝ ،واﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﻟﻘوﻟـﻪ -ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :-وﻟََﻘ ْﺪ َﻛ ﱠﺮْﻣﻨَﺎ ﺑَﻨِﻲ َ
وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻏﻳرﻫم ،وﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﺣرﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ،
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واﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ وﻧﺣوﻫﺎ ،وﺣظر ﺗﺟﺎرة اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺑﺗﻘوى اﻷﻋداء ﻋﻠﻳﻧﺎ،
وﺗﺗوطد ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﱢﺳْﻠم.
واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﻳن اﻷدﻳﺎن وأﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻘود واﻷﻣواﻝ واﻟﻣﻠﻛﻳﺎت إﻧﻣﺎ ﻫو ﻟﻳﻌم اﻟرﺧﺎء اﻟﺟﻣﻳﻊ،
وﺗﺳﺗﻘر اﻷوﺿﺎع ،وﻳﻧﻌم اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻷﻣن ،وﺗﺗﻬﻳﺄ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻹﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻛر واﻟﻌﻘﻝ ،وﺷﺣذ اﻟﻬﻣم،
ٕواذﻛﺎء أو ﻗدح اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺣرف اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎرات ،ﻓﻳﻌم اﻟﺧﻳر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺎس ،وﺗﺗﻬﻳﺄ
اﻟﻧﻔوس ﻟﻠﺣوار اﻟﺑﱠﻧﺎء ،وﻗﺑوﻝ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ دﻋوة اﻹﺳﻼم ،واﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺣﻘﺔ ﺑﺣرﻳﺔ وﻛراﻣﺔ.

الخاتمة
ﻫذﻩ ﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻌﻼﻗﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﻏﻳرﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷرق واﻟﻐرب ،وﻫﻲ
ﻣﺑﺎدئ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺷرﻳﻌﺔ اﻟرﺣﻣﺔ ذات اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺗﻔﺗﺢ واﻟﻔﻛر اﻟﻌﻣﻳق اﻟﻣدى،

وﻟﻳس ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ دﻋوة ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ أن ﺗﺗﺻﻠب أو ﺗﺗﺣﺟر أو ﺗﺗﺻﺎدم ﻣﻊ اﻵﺧرﻳنٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ دﻋوة ﻣرﻧﺔ
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌﺎء ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس اﻟﺣق واﻟﻌدﻝ وﺗوﺣﻳد اﷲ واﻟﻣﺳﺎواة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ

ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ،وﺣرﻳﺗﻪ واﻹﻗرار ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻳﺎً ﻛﺎن ﻋرﻗﻪ أو ﺟﻧﺳﻪ أو دﻳﻧﻪ أو اﻧﺗﻣﺎؤﻩ أو
ﻣذﻫﺑﻪ أو ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻼزم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻫذا اﻟدﻳن اﻟﺣق ،اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطق واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎٕ ،واﺷﺎﻋﺔ اﻟﺧﻳر ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ،وﻧﺑذ اﻟﺗﻌﺻب واﻻﻧﻐﻼق ،وﻛﻝ أﻟوان اﻹﺳﺎءة.

وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻣﺮﻳﻦ:
اﻷول :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻵﺧر وﻫذا ﻳﺗﺑﻌﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ واﻟﻌرﻗﻳﺔ واﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،

وﻳﺗطﻠب أﻳﺿﺎً اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣوار اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺑﱠﻧﺎء ﻣن ﻏﻳر أي اﺳﺗﻌﻼء أو ﺗﺷﻧﺞ ،أو ﺻراع ﺑﻳن
اﻟﺣﺿﺎرات ،أو اﻷدﻳﺎن أو اﻟﻣذاﻫب اﻟﻌﻘدﻳﺔ ،وﻫذا ﻣﻘرر ﻓﻲ ﺻﻠب ﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳﻼم ،وﻣﻔﻘود ﻓﻲ ﺧطط
اﻟﻐرب.

اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﺟﺗﻧﺎب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌدوان أو اﻟﺣروب ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻓﺈن ذﻟك ﻳوﻟﱢد اﻷﺣﻘﺎد واﻟﻌداوات
وﻳﻌﻘﱢد ﻧظﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻣﻬد ﻻﺳﺗﻌﻼء اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟﻌرﻗﻳﺔ ،واﻷﻫواء اﻟﻘﺎﺗﻠﺔٕ ،واﺷﺎﻋﺔ
اﻟظﻠم واﻟﻘﺳوة واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻬﺟﻣﻳﺔ اﻟوﺣﺷﻳﺔ.

وﻫذان اﻷﻣران أو اﻟظﺎﻫرﺗﺎن ﻫﻣﺎ ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻳﻧظر إﻟﻳﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﻓق دﻗﻳق ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻐرب أو اﻟﺷرق اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻏطرﺳﺔ اﻟﻘوة واﻟﺗﻔوق اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

وﻏﻳرﻫﺎ ،ﻓﻠﻳس ﻋﻧدﻩ أي اﺳﺗﻌداد ﻟﻺﻗرار ﺑﺎﻟﻘﻳم اﻟروﺣﻳﺔ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳرﻳد

طﺣن وﺟود اﻵﺧرﻳن اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﻳن ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﻝ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ زاوﻳﺔ
اﻹﻫﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟواﻗﻌﻳﺔ.
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وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﻘد أدت ظﺎﻫرة اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻹﺳﻼم ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺔ وﺣﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرق

واﻟﻣﻐﺎربٕ ،واﻟﻰ ﺟﻌﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻧﺎﺧﺎً ﺻﺎﻟﺣﺎً ﺗﺗﻌﺎﻳش ﻓﻳﻪ اﻷدﻳﺎن واﻟﻣذاﻫب واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻘوﻣﻳﺎت
واﻷﺟﻧﺎس واﻷﻟوان ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘدﻳم واﻟﻣﻌﺎﺻر ،وﺑﻬذا اﻧﺗﺻر اﻹﺳﻼم وﻋ ﱠم ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻗطﺎر،

ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻳﻘﻪ وﺗﺑرﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺑﻝ واﻟﻣذﻫﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﺄن ﻓﻲ
اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﺗطﺎﺣن اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ وﻓظﺎﺋﻊ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺿد اﻟﻣذاﻫب

اﻷﺧرى ،وﻛﺎن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﻣﻳ اًز ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أو اﻟﺗطﺑﻳق ﻻ ﺑﻣﺟرد اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺑراﻗﺔ أو اﻟﺧﺎدﻋﺔ.
واﻟﺣﺎﺻﻝ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -1ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ :ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟرﺻﻳن اﻟذي راﻓق اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻘرون اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

واﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﺣواﻟﻪ وظروﻓﻪ ﺿﻌﻔﺎً وﻗوة ،ﺳﻠﻣﺎً وﺣرﺑﺎً.

 -2ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ :أﻛﺳﺑت اﻹﺳﻼم رﻓﻌﺔ وﻣﺟداً وﺳﻣواً وﺧﻠوداً وﺗﻔوﻗﺎً ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺣﻳﺎة

اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ.

 -3ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ :ﻻزﻣت اﻧﺗﺷﺎر دﻋوة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرق واﻟﻣﻐﺎرب.
 -4ﺛﻘﺎة اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ :أﻗﺎﻣت ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣرك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن اﻟﺣق واﻟﻌدﻝ واﻟﺷورى واﻟﺣرﻳﺔ
واﻟﻣﺳﺎواة واﻹﺧﺎء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
 -5ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ :اﻧطﻠﻘت ﻣن اﻟﻣﻌﻳن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺧﺻب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟذات،
وﻣراﻋﺎة ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﻛوﻧﻳﺔ ،وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺣوار اﻟﺷﺎﻣﺦ واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﻧطق اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻘوة واﻟذود
ﻋن اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ وﺣﻔظ ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﺣﻘﻳق آﻓﺎق اﻟﺳﻌﺎدة واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ.
 -6ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ :ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﻳزت اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻳﻪ ﻗوﻳﺎً

ﻋزﻳ اًز أﻣﺎم اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺟﻌﻠﺗﻪ ﺧﺎﻟداً ﺑﺎﻗﻳﺎً أﺑد اﻟدﻫر ،ﻷﻧﻪ ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة «ﺷرﻳﻌﺔ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن
إﻟﻰ ﻳوم اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ».

وأﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ظﻬور اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣدﻳث ﻓﻳرﺟﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ﺣﻳﻧﻣﺎ اﺷﺗدت ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﻌﺻب اﻟدﻳﻧﻲ اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺗﺎﻝ اﻟدﻳﻧﻲ اﻟﻌﻧﻳف واﻟﻣﻬﺟﻲ
ﺑﻳن اﻟطواﺋف اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻓﻲ أوروﺑﺎ وارﺗﻛﺎب ﻟﻠﻔظﺎﺋﻊ واﻟﻛوارث
وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء.
وﻗﺑﻝ ذﻟك ﻣﺎ اﻛﺗوى ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن ﻣن ﻧﻳران اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ
أﻓرزﺗﻬﺎ اﻷﺣﻘﺎد اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻏذﺗﻬﺎ ودﻓﻌت إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﺑوﻳﺔ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ وﺗﻌﺻب اﻟﻧﺻﺎرى ﺿد
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.
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وﻓﻲ إﺑﺎن ﻫذﻩ اﻟﺣروب ﻗ ﱠدم اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺳﻣﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺣروب وأﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ،واﻧﺗﻘﻠت ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﻟدة ﻟﻠﻘﺎﺋد
اﻟﻔذ ﺻﻼح اﻟدﻳن اﻷﻳوﺑﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ وطﻳب ﺛراﻩ ،وﺣﻘق ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﻗﺎﺋداً ﻧظﻳرﻩ ﻟﺗﺣرﻳر ﻓﻠﺳطﻳن ﻣن

اﻟﺻﻬﺎﻳﻧﺔ اﻟذﻳن ﻟم ُﻳﻌرف ﻋﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﺗﻳن ﻋﺎﻣﺎً إﻻ اﻧﺗﻬﺎج طرﻳق اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ أو اﻟﺗﺷرﻳد
واﻟطرد وﻣﺻﺎدرة أﻣواﻝ ﻋرب ﻓﻠﺳطﻳن وﻗﺗﻝ اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎﻝ ،واﺻطﻳﺎد اﻵﻣﻧﻳن وﺟﻌﻠﻬم أﺳرى ﺑﻠﻎ
ﻋددﻫم أﺣد ﻋﺷر أﻟﻔﺎً ،ﻣﻧﻬم وزراء وﻗﺎدة.

واﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺣﻘﺔ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ وﻣﻧﻬﺞ ﻋﻳﺳﻰ -ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم -ﻻ ﺗﻌرف ﻏﻳر اﻟﺳﻣﺎﺣﺔ واﻟﺣب
واﻟﺳﻼم.
وﻋﺎدت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻟﻠظﻬور ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﺣﻳث ﺗداﻋﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن
إﻟﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗزام ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ.
وﻣﻊ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺧﻳرة وﺟدت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن وﺑداﻳﺔ
اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن ،وﻋﺎدت اﻟﻔﻛرة ﺣدﻳﺛﺎً إﻟﻰ ﺿرورة اﻧدﻣﺎج اﻟﺟﺎﻟﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧظﺎم
اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻏﻳرﻫﺎ ،وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﺗدﻣﻳر اﻟﻬوﻳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ٕواذاﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻣﻘوﻣﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻫو أﻳﺿﺎً ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﺷدﻩ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري اﻟﺻﻬﻳوﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﺿد
اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

واﻟﻳــوم ﻳرﻳــد ﺑﻌــض اﻟــدﻋﺎة اﻟﻐ ـرﺑﻳﻳن إﻟﻐــﺎء ﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ ﺗﺣــت ﺳــﺗﺎر اﻟﺗﻌددﻳــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ واﻟﺣ ـوار ﺑــﻳن
اﻷدﻳﺎن وﻧﺣو ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﺎوﻳن اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ.
وﻟﻛﻧ ــﺎ ﻧﺣ ــن اﻟﻌ ــرب واﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ﻣ ــﺎ زﻟﻧ ــﺎ ﻧﺣ ــﺎﻓظ ﻋﻠ ــﻰ إﺑﻘ ــﺎء ظ ــﺎﻫرة اﻟﺗﺳ ــﺎﻣﺢ أو اﻟﺳ ــﻣﺎﺣﺔ وﺗﻔﻌﻳﻠﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﺳــﻠوﻛﻳﺎﺗﻧﺎ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟواﻗﻌﻳــﺔ ،وﻣﻧﻬﺎﺟﻧــﺎ ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻟوﺳــطﻳﺔ اﻟﻘرآﻧﻳــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ واﻟﺣﻔــﺎظ

ﱠِ
ﻳﻦ ﻟَ ْـﻢ ﻳُـ َﻘـﺎﺗِﻠُﻮُﻛ ْﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود واﻟﻛ ارﻣـﺔ ،وذﻟـك ﻓـﻲ ﺿـوء اﻵﻳﺗـﻳن اﻟﻛـرﻳﻣﺗﻳن وﻫﻣـﺎ} :ﻻَ ﻳَـ ْﻨـ َﻬـﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﻠﱠـﻪُ َﻋـ ِﻦ اﻟـﺬ َ
ِ
ِ
ِ
وﻫ ْﻢ َوﺗُـ ْﻘ ِﺴﻄُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُ ِﺤ ﱡ
ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﻘ ِﺴـﻄﻴﻦ إِﻧﱠ َﻤـﺎ ﻳَـ ْﻨـ َﻬـﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﻠﱠـﻪُ
ﻓﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َوﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮُﻛﻢ ﱢﻣﻦ دﻳَﺎ ِرُﻛ ْﻢ أَن ﺗَـﺒَـ ﱡﺮ ُ
ِ
ﱠِ
ِ
ﺎﻫﺮوا َﻋﻠَﻰ إِ ْﺧﺮ ِ
ـﻚ
اﺟ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَـ َﻮﻟﱠ ْﻮ ُﻫ ْﻢ َوَﻣـﻦ ﻳَـﺘَـ َـﻮﻟﱠ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺄ ُْوﻟَﺌِ َ
َﻋ ِﻦ اﻟﺬ َ
َ
ﻳﻦ ﻗَﺎﺗَـﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓﻲ اﻟ ﱢﺪﻳ ِﻦ َوأَ ْﺧ َﺮ ُﺟﻮُﻛﻢ ﱢﻣﻦ دﻳَﺎ ِرُﻛ ْﻢ َوﻇَ َ ُ
ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮن{)اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ.(9–8 :
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رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد.

1

-

2

 -رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري وأﺣﻣد.

3

 -أﺧرﺟﻪ اﺑن ﻻَﻝ ﻋن ﺳﻬﻝ ﺑن ﺳﻌد ) ﺳﺑﻝ اﻟﺳﻼم.( 129 / 3 :

4

 -رواﻩ أﺣﻣد وأﺑو داود ،وﻫو ﺻﺣﻳﺢ.

5

 -رواﻩ اﻟدارﻣﻲ.
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حقوق اإلنسان بين الشرعة الدولية
والشريعة اإلسالمية


محمد السماك

أمران أساسيان ال بد من إلقاء الض وء عليھم ا للح ديث ع ن جدلي ة العالق ة ب ين الش ريعة اإلس المية
والشرعة الدولية حول حقوق اإلنسان.
األمر األول :ھو موقع اإلنسان في التعاليم وفي القيم الدينية اإلسالمية.
أما األمر الثاني فھو الفھم اإلنساني للنصّ الديني عامة وخاصة ما يتعلق منه بھذه الحق وق بص ورة
خاصة بالنسبة لألمر األول ,فإن اإلنسان في اإلسالم ھو خليفة ﷲ على األرض .وخالف ة ﷲ مھم ة
تعكس أعلى مراتب التكريم اإللھي لإلنسان} ,وإذ قال ربك للمالئكة إني جاع ل ف ي األرض خليف ة
قالوا أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما ال
تعلمون{.1
وألن اإلنسان ھو خليفة ﷲ ,فقد }سخر ﷲ له ما في السماوات وما ف ي األرض{} 2ﷲ ال ذي خل ق
الس ماوات واألرض وأن زل م ن الس ماء م اء ف أخرج ب ه م ن الثم رات رزق ا ً لك م وس خر لك م الفل ك
لتج ري ف ي البح ر ب أمره وس ّخر لك م األنھ ار وس خر لك م الش مس والقم ر دائب ين وس خر لك م اللي ل
والنھار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة ﷲ ال تحصوھا ,إن اإلنسان لظلوم كفار{.3
ھذا يعني أن ﷲ ّ
سخر قوانين الطبيعة ليتم ّكن اإلنسان من القيام بمھمة خالفة ﷲ في إعمارھا} .ھو
أنشأكم من األرض واستعمركم فيھا{ .4ذلك إن من مقومات خالفة ﷲ عم ارة الك ون وبنائ ه خدم ة
لإلنسان وليس إفساده وتدميره .وھذا مظھر آخر من مظاھر التكريم اإللھي.
ولكن ال يمك ن أداء ھ ذه المھم ة ف ي خالف ة ﷲ م ا ل م تت وفر لإلنس ان المعرف ة .ول ذلك ف إن ﷲ خل ق
اإلنسان بحيث يقدر على استجالء وعل ى اس تيعاب عل وم ال دنيا كلھ ا} .وعلّ م آدم األس ماء كلھ ا{.5
ولذلك ّ
حث ﷲ اإلنسان على أن يتفكر في نفسه وفي الكون م ن حول ه ,حت ى ي درك ّ
أن س قف العل م
مرتفع وأ ﱠن آفاقه واسعة وأنه مھما اكتشف من معادالت المعرف ة فثم ة المزي د ال ذي يج ب أن يعم ل
عقله وفكره على اكتشافه} .وما أوتيتم من العلم إال قليالً{ .6و}فوق كل ذي علم عليم{.7
ومن مظاھر التكريم اإللھي لإلنسان أيضا ً أن ﷲ خلقه }في أحسن تق ويم{ 8و «ص ّوره ف ي أحس ن
صوره» 9من الخلية الحي ة بم ا تحمل ه م ن مورّث ات ووظ ائف ،إل ى العق ل المفك ر وم ا يس تطيع أن
يصل إليه من آفاق المعرفة والقدرة على اإلب داع واالس تدالل} .ولق د كرمن ا بن ي آدم وحملن اھم ف ي
الب ّر والبحر ورزقناھم{.10
والمھ م ف ي ذل ك ھ و أن تك ريم ﷲ لإلنس ان ف ي اإلس الم ھ و تك ريم لذات ه اإلنس انية وتك ريم ل دوره
 باحث من لبنان .
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)خالفة ﷲ( وليس إليمانه« .حتى إن ﷲ فضّل اإلنس ان عل ى كثي ر مم ن خل ق تفض يالً» .11فضّ له
حتى على المالئكة الذين ال عمل لھم سوى عبادة ﷲ والذين خلقھم م ن ن ار وخلق ه م ن ط ين وذل ك
عندما أمرھم بالسجود آلدم اإلنسان.
وبرزت مقومات التفضيل التكريمي من خالل المعرفة التي شاء ﷲ أن يودع منھا عقل اإلنسان م ا
لم يشأ أن يودعه عقل المالئك ة .فاإلنس ان يع رف م ا ال تعرف ه المالئك ة والمعرف ة كرام ة وتفضّ ل,
}وعلّم آدم األسماء كلھا ثم عرضھم عل ى المالئك ة فق ال أنبئ وني بأس ماء ھ ؤالء إن كن تم ص ادقين.
قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم .قال ي ا آدم أنب ئھم بأس مائھم فلم ا انب أھم
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمون{.12
أودع ﷲ ف ي اإلنس ان بع ض مف اتيح المعرف ة وھ ي ف ي ذاتھ ا ص فات إلھي ة م ن دونھ ا ال يس تطيع
اإلنسان أن يقوم بمھمة خالفة ﷲ .من ھ ذه المف اتيح  /الص فات أن يك ون اإلنس ان رقيب ا ً عل ى نفس ه
ممسكا ً بناصيتھا قيّما ً عليھا.
كثيرة جداً ھي المخاطبات اإللھية في القرآن الكريم لقوم يعقلون .لقوم يعلمون .لقوم يتفكرون.
}أولم يتفكروا في أنفسھم .ما خلق ﷲ السماوات واألرض وما بينھما إال بالحق وأجل مسمى{.13
}فلينظر اإلنسان مما خلق{14
}قل انظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني اآليات{15
}أفلم يسيروا في األرض فتكون لھم قلوب يعقلون بھا{16
}أولم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض وما خلق ﷲ{17
}أفال ينظرون إل ى اإلب ل كي ف ُخلق ت وإل ى الس ماء كي ف رُفع ت وإل ى الجب ال كي ف نُص بت وإل ى
األرض كيف سُطحت{18
}وما ّ
يذك ُر إالّ أولو األلباب{19
عندما }يسخر ﷲ لإلنسان ما في السماوات وما ف ي األرض{ ,20ف إن معن ى ذل ك أن اإلنس ان أھ م
من الطبيعة .وعندما يجعل ﷲ عالقة اإلنسان به عالقة مباشرة ,وعندما يجعل حس ابه ثواب ا ً وعقاب ا ً
مھمة إلھية فقط ,وعندما يح ّمل ﷲ اإلنسان تبع ات خيارات ه وأعمال ه ف ي ال دنيا وينص به حكم ا ً عل ى
نفسه وقاضيا ً على نواياه ,فإنه بذلك يرفع من قدره ويكرّ مه ويؤكد اصطفاءه واختياره.
ھذه الصفات تجرد اإلنسان عن التبعية العمياء ,وتسمو به إلى الطاع ة المطلق ة م ن خ الل العق ل
والعلم والفكر ,وبالتالي من خالل االختيار.
وزيادة في تكريم الذات اإلنسانية فإن اإليمان با في اإلسالم ال يكون وراثيا ً من بطن أم م ثالً ,وال
يك ون إجرائي ا ً بطق وس رمزي ة ,ولكن ه يك ون بفع ل إرادة فردي ة} .فم ن ش اء فلي ؤمن وم ن ش اء
فليكفر{ .21واإليمان ال يكون باإلكراه} .ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي{ .22وال ـ«ال»
ھنا ليست ناھية أي ال تُكرھوا الناس حتى يؤمنوا ,ولكنھا نافية بمعنى ال يكون إيمان باإلكراه.
إن الذاتية اإلنسانية تتبلور في األنا من خالل صياغة الركن األول في اإلسالم .فعبارة «أشھد أن ال
إله إال ﷲ وأن محمداً رسول ﷲ» ,تعني أنا اإلنسان أقرّ ر إنني أؤمن وأشھد بما أؤمن ,أنه ال إله إال
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ﷲ وأن محمداً رسول ﷲ ,وللتأكيد على الحرية اإلنسانية التكريمية لإلنسان ترد ف ي الق رآن الك ريم
آي ات كثي رة ت ذكر النب ي بح دود مھمت ه رس والً م ن عن د ﷲ} ,ف ذ ّكر إنم ا أن ت م ذ ّكر لس ت عل يھم
بـمصيطر إال من تولّى وكفر فيعذبه ﷲ العذاب األكبر إن إلينا إيابھم ثم إن علينا حسابھم{23
}قل أطيعوا ﷲ وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما ُح ّمل وعليكم ما ُح ّملتم وان تطيعوه تھتدوا
وما على الرسول إال البالغ المبين{24
}ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جميعا ً ,أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين{25
ولقد ذھب اإلسالم في احترام حرية اإلنسان وفي احترام وكالته عن نفس ه أم ام ﷲ تأكي داً لكرامت ه
اإلنسانية إلى حد إلغاء أي وساطة بين ﷲ واإلنسان .فال سلطة ألي مرجعية على إيمان الفرد سوى
سلطته على نفسه في الدنيا وسلطة ﷲ في اآلخرة ثوابا ً أو عقابا ً.
كانت ھذه الس لطة وراء انفج ار العالق ة ب ين الكنيس ة والمجتم ع األوروب ي ف ي العص ور الوس طى,
حيث قامت حركات تغييرية اكتسبت فيما بعد اسم الحركات اإلصالحية وانبثق ع ن ھ ذه الحرك ات
مبدأ حقوق الذات الفردية وتوفير ضمانات الحترامھا في األنظمة والقوانين الوضعية.
وفيم ا بع د كرس ت ث ورات التحري ر وخاص ة الث ورة الفرنس ية المب ادئ األولي ة لحق وق اإلنس ان
الفرنسي ,ومن ثم األوروبي ,فالغربي ,فالعالمي ؛ على النحو الذي ورد في إعالن 1948م.
من خالل ذلك يجدر التوقف أمام أم ر أساس ي وھ و أن التك ريم اإللھ ي لإلنس ان ال وارد ف ي الق رآن
الك ريم ھ و تك ريم ب المطلق .س واء ك ان اإلنس ان مؤمن ا ً ب ا أو ك افراً ب ه .س واء ك ان مس لما ً أو
جاح داً ل ه .وبالت الي ف إن التك ريم ل يس وقف ا ً عل ى فئ ة دون أخ رى م ن الن اس .فالكرام ة اإلنس انية
المس تمدة م ن إرادة ﷲ وفض له كرام ةً تش مل الن اس جم يعھم اي ا ً يك ن جنس ھم أو ل ونھم أو لغ تھم
وبصرف النظر ع ن معتق داتھم .ف ا ل يس رب اليھ ود وح دھم ,أو رب النص ارى وح دھم .أو رب
المسلمين وحدھم ،إنه رب العالمين ,بال استثناء.
ھذا في األساس والجوھر ,وفيما عدا ذلك تفاصيل تتعدد بشأنھا األفكار واآلراء واالجتھادات.
ففي شھر فبراي ر م ن ع ام 2000م ُعق د ف ي روم ا م ؤتم ٌر إس المي ح ول موض وع حق وق اإلنس ان
أھاب بجميع حكومات العالم وجميع الھيئات والمنظمات والمؤسسات الدولي ة المعني ة بھ ذه القض ية
مراجعة اإلعالنات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق اإلنسانية مراجعة موضوعية لس د الثغ رات
الموجودة فيھا وتعويض ما جاء فيھا من نقص ,وتدارس ھذه الحقيقة في ض وء الحاج ات اإلنس انية
ومراع اة المب ادئ الت ي رأت أن اإلنس ان يحت اج إليھ ا لض مان حقوق ه .وم ن ھ ذه المب ادئ رب ط
الحقوق اإلنسانية بمرجعية تراعي المعتقدات والق يم الديني ة الت ي أوص ى بھ ا ﷲ -س بحانه وتع الى-
على لسان أنبيائه ورسله ,ومنھا أيضا ً ربط الحقوق بالواجبات من خالل مفھ وم يرتك ز عل ى قاع دة
التوازن بين وظائف اإلنسان واحتياجاته في بن اء األس رة والمجتم ع وعم ارة األرض عل ى نح و ال
يتعارض مع إرادة ﷲ تعالى.
وقد أدرك ت أھمي ة ھ ذا األم ر مجموع ة م ن  24شخص ية عالمي ة )م ن رؤس اء ال دول والحكوم ات
السابقين في اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة والواليات المتحدة وكندا والبرازيل
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وفرنس ا( ،برئاس ة مستش ار ألماني ا األس بق ھيلم وت ش ميدت فأع دت مش روعا ً إل ى األم م المتح دة
إلصدار إعالن عالمي حول «مسؤوليات اإلنسان».
تق ول مقدم ة المش روع المقت رح أن «التأكي د الحص ري عل ى الحق وق وح دھا يمك ن أن يس فر ع ن
صراعات وانقسامات وعن خالفات ال نھاية لھا .وان إھمال مسؤوليات اإلنسان يمكن أن يقود إل ى
حافة الالقانون والفوضى ».
ويؤك د المش روع عل ى «أن س يادة الق انون وتعم يم مب ادئ حق وق اإلنس ان يعتم دان عل ى اس تعداد
الرجال والنساء للتصرف بعدالة» .وينصّ المشروع على «أن ك ل إنس ان ھ و قيم ة ثمين ة ف ي ذات ه
وأنه يجب أن يحافظ عليه دون شروط » .كما ينص على «أن الص راعات يج ب أن ت َح ّل م ن دون
عنف وأن على كل شخص أن يلتزم األمانة والحقيقة في القول والعمل» .ف ي األس اس ,وكم ا يق ول
المشروع أيضا ً ,فإنه ال يستطيع أي شخص أو أي جماعة أو منظمة أو دولة أو جيش أو جھاز أمن
أن يضع نفس ه ف وق الخي ر والش ر .إن الجمي ع يخض عون لمق اييس أخالقي ة معين ة ،ول ذلك ف إن ك ل
شخص مسؤول عن تعميم الخير وعن تجنّب الش ّر في الميادين كافة.
إال أن ھذه المبادرة لم تغيّر من مضمون الشرعة الدولية وال من حجم الفروقات بين ما تنصّ علي ه
وبعض الثوابت العقدية في األديان والثقافات األخرى وفي مقدمھا اإلسالم ,فانطالق ا ً م ن الفروق ات
بين ما تقول به الشريعة اإلسالمية ،وما نصّت عليه الشرعة الدولية ,دعا الم ؤتمر اإلس المي ال ذي
ُعق د ف ي روم ا إل ى مب ادر ٍة بھ دف تط وير الش رعة الدولي ة لتتواف ق م ع الش ريعة ,كم ا س نبيّن ذل ك
تفصيالً فيما بعد.
أما بالنسبة لألمر الثاني ,أي للمفھوم اإلنساني للنصّ الديني ,ال بد من اإلشارة إلى أن الفكر الديني
ينطلق من نص مقدس .ھذه القدسية تضفي على النص صفة الديمومة ,وترسي قواع د للثواب ت م ن
العقيدة واإليمان ,بحيث يكون الخروج عنھا خروجا ً عليھا .وبالتالي تجاوزا لقداستھا...
أما الفكر المدني فينطلق من تجرب ة إنس انية .إن ك ل م ا ھ و إنس اني ھ و غي ر مق دس ،وبالت الي ف إن
ال نص ھن ا يبق ى معرض ا ً للخط أ والص واب و مفتوح ا أم ام التغيي ر والتب ديل وبالت الي أم ام الطع ن
والتجريح  ,وبحيث يكون الخروج عنه في مستوى العودة عن الخطأ.
النص الديني ھو نص إلھ ي يس تمد قدس يته وبالت الي ص دقيته م ن مص دره .ول يس بالض رورة م ن
مضمونه ,وبالتالي فإن التعامل معه ينطلق من أساس قدس يته لتبري ر أھمي ة مض مونه وج دواه .أم ا
النص المدني فإن أھميته تكمن في مضمونه وليس في مص دره .ھن ا ال يھ م م ن ال ذي ش رّع ،ال ذي
يھم ھو ماذا شرّع.
في النص الديني يقدم التشريع على أنه ثوابت مطلقة ,ھذه الثوابت ترسم دوائر محددة لحركة الفكر
الديني .أما النص المدني فإنه مفتوح بال حدود على إعادة النظر؛ وال يوجد دستور إال ويحدد كي ف
تتم عملية إعادة النظر فيه.
ال توجد طريقة إلعادة صياغة النص اإللھي ,بل ال يجوز اصالً إعادة النظر في ھذا النص .ولك ن
توجد دائما طريقة إلعادة النظر في فھم النص اإللھي .وھذا ھو معنى االجتھ اد .إن ال نص اإللھ ي,
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ّ
ولكن فھم النص عملية إنسانية ,وبالتالي فإن الفھم ھو فھم نسبي
من حيث ھو إلھي ,ھو نص مطلق
بخالف النص المطلق.
ثم إن النص ثابت ودائم ،أم ا الفھ م فمتح رك ومتغي ر بمج رد أن ي دخل ال نص العق ل اإلنس اني لفھ م
معناه ,يخرج الفھم عن قداسة النصّ ويصبح شأنا إنسانيا ً غير مق ّدس ،بمعنى أنه يصبح ق ابالً -ك أي
فكر إنساني آخر -للتغيير والتبديل.
وعندما نتحدث عن الفكر الديني اإلسالمي ,يتحتم علينا التمييز بين الشريعة والفقه .فالتش ريع إلھ ي
عام و مطلق وثابت ،أما الفقه )من فقه يفقه فھو فقيه( فھو إنس اني خ اص ونس بي ومتغي ر .والفقي ه
يتأثر في اجتھاداته التفسيرية بعوامل عديدة .منھا:
أ  -ثقافته الدينية.
ب -البيئة التي يعيش فيھا )مقاصد الشريعة في الربع الخالي غيرھا في سيبيريا مثالً(.
ج -حدود التماس بينه وبين المقومات الحضارية التي تعاصره.
د  -قدرته العلمية على استشفاف آفاق المستقبل وتحدياته.
من أجل ذلك تتعدد االجتھادات .ومن أجل ذلك تتعدد المذاھب الفقھية .يقول أبو حيان التوحيدي في
كتاب ه «االمت اع والمؤانس ة » « :م ا دام الن اس عل ى فط ر كثي رة وع ادات حس نة وقبيح ة ومناش ئ
محمودة ومذمومة ,ومالحظات قريبة وبعيدة ,فال بد من االختالف على كل ما يُختار ويُجتنب».
لم تكن الشريعة اإلسالمية وحدھا في حالة تم اس م ع األس س والمب ادئ الت ي قام ت عليھ ا الش رعة
الدولي ة لحق وق اإلنس ان .إن مجموع ة ال دول اآلس يوية انطالق ا ً م ن ش رائعھا العقدي ة وتمس كا ً منھ ا
بعاداتھا وتقاليدھا االجتماعية التي تستند إلى ھذه الشرائع والثقافات ,وجدت نفس ھا ف ي حال ة تم اس
أيضا ً مع الشرعة الدولية ,وقد تجسد ذلك ف ي إع الن ب انكوك )نيس ان  -إبري ل 1993م( ال ذي ن ص
لتطور القواعد الدولي ة الحالي ة,
على أنه «طالما أن حقوق اإلنسان تعتبر عالمية بطبيعيتھا المواكبة
ّ
فيج ب أن تؤخ ذ ف ي االعتب ار أھمي ة الخص ائص القومي ة واإلقليمي ة وك ذلك الخلفي ات التاريخي ة
والثقافية والدينية المتعددة » ،غير أن مؤتمر فيينا ال ذي ُعق د بع د أش ھر قليل ة ف ي حزي ران  -يوني و
من العام ذاته ,ش ّدد التأكيد على عالمية الشرعة الدولية وعل ى وج وب تطبيقھ ا دون أي اس تثناء ,أو
حتى دون أي مراعاة للتقاليد االجتماعية أو القانونية أو الثقافية .ورف ض الم ؤتمر ال ذي ش ارك في ه
ألفان م ن المنظم ات غي ر الحكومي ة الدولي ة لحق وق اإلنس ان عل ى رف ض أي ادع اء بنس بية حق وق
اإلنسان ووصف الدعوة إلى ھذه النسبية بأنه محاولة لتبرير انتھاك ھذه الحقوق.
وذھب المؤتمر إلى أبعد من ذلك عندما رفض اعتب ار قض ية حق وق اإلنس ان قض ية داخلي ة تخ ص
الدول ة المعني ة .أي أن الم ؤتمر رف ض نس بية العالمي ة ,بش قّيھا المب دئي والتطبيق ي .وم ن ھن ا ك ان
كذلك التصادم االجتھادي بين الشريعة اإلسالمية وبين بعض مواد الشرعة الدولية .وقد بدأ ذلك في
 ,1948/12/10في ذلك الوقت ,أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة )كان عدد ال دول األعض اء
 58دولة فقط( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .ومن بين ثماني دول تحفظت على اإلع الن ) دول
الكتلة االشتراكية السابقة ( ,حصرت مصر و السعودية تحفظھما في مادتين:
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أوالً :المادة  16التي تنص على حق الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج أن يتزوجا ويؤسسا أسرة
العرق أو الجنس ية أو ال دين .فق د اعتبرت ا ذل ك مخالف ا للش ريعة اإلس المية الت ي
دون أي قيد بسبب ِ
تقول بعدم صحّة زواج المسلمة من غير المس لم ,وذل ك عل ى قاع دة أن اإلس الم يعت رف بالمس يحية
واليھودية ,وأن ھاتين الديانتين ال تعترفان باإلسالم رسالة من عند ﷲ.
ثانيا ً :المادة  16الت ي ت نص عل ى ح ق ك ل إنس ان ف ي تغيي ر ديانت ه أو عقيدت ه .فق د اعتب رت مص ر
والسعودية ذلك مخالفا ً للشريعة اإلسالمية أيضا ً التي تعتبر المسلم الذي يغير ديانته مرتداً.
وفيما عدا ذلك وافقت مصر على مواد الوثيقة كلھا.
ارتفع عدد الدول األعضاء اليوم إلى  168دولة ولم يسبق ألي دولة انضمت إلى األمم المتحدة بع د
عام 1948م أن طالبت بتعديل الوثيقة أو سجلت أي تحفظ عليھ ا بم ا ف ي ذل ك ال دول األعض اء ف ي
منظمة المؤتمر اإلسالمي ) 54دولة(.
جرى ھذا األمر أيضا بالنسبة لإلعالن العالمي لحقوق الطفل ,فعندما أعلنت األمم المتح دة ف ي ع ام
1989م الوثيقة الدولية حول حقوق الطفل ,بادرت  171دولة من بينھا  43دولة عض و ف ي منظم ة
المؤتمر اإلسالمي إلى المصادقة عليھا ،وامتنعت  29دولة بما فيھا خمس دول أعضاء في المنظمة
.
رغم أن ثالث دول إسالمية اشتركت في لجنة الص ياغة الت ي وض عت ن ص الوثيق ة ,فق د أب دت 12
دولة إسالمية تحفظ ات ح ول ع دد م ن موادھ ا ,وھ ي الم واد  12و  14و  16و  17و  20و  29و
 .30وكل التحفظات اإلسالمية تدور أساسا ً حول موضوع واحد.
وھو ما يبدو ف ي ال نص أن ه مخ الف للش ريعة اإلس المية مث ل ح ق الطف ل ف ي اختي ار دين ه ف ي ع ام
1993م رب ط الم ؤتمر الع المي لحق وق اإلنس ان ال ذي عق د ف ي فيين ا منظوم ة حق وق اإلنس ان
بالديمقراطي ة وبالتنمي ة ,وأك د عل ى اعتب ار ك ل ھ ذه الحق وق وح دة ال تتج زأ ,يتوج ب احترامھ ا
وااللتزام بھ ا .فالبن د الث امن م ن إع الن فين ا يق ول «إن ح ق التنمي ة يتمث ل ف ي تحقي ق المس اواة ف ي
الف رص لل تمكن م ن الم واد االساس ية )التعل يم  -الخ دمات الص حية  -التغذي ة  -المس كن  -العم ل(.
وكذلك في التقاسم المنصف والعادل للمداخيل .وأكد اإلعالن أيضا ً على:
«كونية الحقوق وترابطھ ا وتكاملھ ا وع دم تجزئتھ ا ,وعل ى أھمي ة الح ق ف ي التنمي ة واعتب اره حق ا ً
عالميا ً وجزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان».
إذا كان القانونيون الوضعيون يقسمون حقوق اإلنسان إل ى قس مين رئيس يين ھم ا الحق وق السياس ية
المدنية ,والحقوق االجتماعي ة والثقافي ة واالقتص ادية ,ف إن اإلس الم ك دين يقس م حق وق اإلنس ان إل ى
ثالثة أقسام  :حقوق ﷲ )العبادات( وحقوق العبد اإلنس ان وحق وق المجتم ع .وھن اك ت داخل متكام ل
بين ھذه الحقوق.
وقد أوضح ھذا األمر إعالن القاھرة في 1990/8/4م لحقوق اإلنسان ف ي اإلس الم ,وال ذي أجمع ت
على إقراره كل الدول اإلسالمية ،وعلى الرغم من أن ثقافة حق وق اإلنس ان ف ي الغ رب )أوروب ة -
أميركا الشمالية( تتمركز على الفرد في الدرجة األولى منذ االنقالب على الكنيسة ,كما أسلفنا ,فإنھا
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لم تصل في تك ريم اإلنس ان وحف ظ حقوق ه إل ى المس توى ال ذي وص ل اإلس الم إلي ه .وال نق ول ذل ك
تعصبا ً لإلسالم ,وال تقليالً من قدرة الشرعة الدولية .ونضرب على ذلك مثالً موقف ك ل منھم ا م ن
حق حفظ الحياة وحق حفظ العرض.
فبالنس بة لألم ر األول ,نج د أن الش رائع الدولي ة ممثل ة ف ي ق وانين العقوب ات الوض عية كان ت تق ول
بعقوبة اإلعدام لكل من يقتل نفسا ً عمداً مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد له .وتميل اليوم ھذه
القوانين إلى التخلّي عن عقوبة اإلعدام واستبدالھا بالسجن لسنوات طويلة.
«أما الش ريعة اإلس المية فترتك ز عل ى آيت ين م ن الق رآن الك ريم ف ي التعام ل م ع ھ ذا األم ر ،اآلي ة
األولى م ﱢكية ,ھي قوله –تعالى} : -وال تقتلوا النفس التي حرم ﷲ إال بالحق ,ومن قُت ل مظلوم ا ً فق د
جعلنا لوليّه سلطانا ً فال يسرف في القتل ،إنه كان منصورا{.26
والثانية مدنية وھي قوله تعالى } :يا أيھا الذين آمنوا ُكتب عليكم القصاص ف ي القتل ى الح ّر ب الح ّر,
والعبد بالعبد ,واألنثى باألنثى ,فمن عفى له م ن أخي ه ش يء فاتب اع ب المعروف وأداء إلي ه بإحس ان,
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ,فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ,ولكم في القصاص حياة يا أول ي
األلباب لعلكم تتقون{.27
ومعل وم أن الم ّك ي م ن الق رآن يتج ه نح و األحك ام الكلي ة ,دون أن يع رض لقي ود أو تفاص يل ,وإن ه
موجه إلى األفراد دون أن يخلع عليھم وصفا ً مشتركا بينھم ھو عبارة «يا أيھا ال ذين آمن وا  ,»..أم ا
الم دني في أتي مكم الً لألحك ام الكلي ة ويض ع القي ود والتفص يالت ويخاط ب الن اس بص فة اإليم ان
المش ترك بي نھم .ذل ك ألن الحي اة ف ي مك ة كان ت حي اة دع وة مت رددة ب ين ال رفض والقب ول وع دم
االستقرار .ولكن حينما ھاجر الرسول عليه الصالة والسالم إل ى المدين ة ودخ ل الن اس ف ي دي ن ﷲ
أفواجا ,تك ّونت منھم أمة واحدة ونزلت اآليات كلھا وفيھا عبارة «يا أيھا الذين آمنوا .»...
ولذلك يمكن القول  :بأن عقوبة القتل كنظام مح دد ل م يكم ل تش ريعھا إال ف ي المدين ة بع د أن اس تقر
المسلمون وأصبحوا دولة لھا نظامھا ,وأصبح الخطاب للدولة ذاتھا في مباشرة حق العقاب.
والقصاص معناه المماثل ة  :أي أن يعاق ب القات ل بمث ل فعل ه ,فيُقت ل كم ا قت ل ,وال يش ترط أن يك ون
القتل مسبوقا ً بسبق إصرار أو ترصد ,أو أن يقع بالسم أو على شخص له صفة معين ة ,أو أن يك ون
مقترنا ً بجناية أخرى كما فعل القانون .بل يكفي أن يكون عمداً ,وما من شك في أن تقرير القصاص
في جرائم القتل العمد دون نظر إلى الظروف الخارجية التي تص احب جريم ة القت ل ھ و تحقي ق
لفكرة العدالة والمساواة ,إذ يجازي المجرم بمثل فعله أو القاعدة المتعارف عليھا ب ين الن اس جميع ا ً
ھي ان الجزاء من جنس العمل » .28
وبالنسبة لألمر الثاني ,وھ و حف ظ الع رض ,ف إن الش ريعة اإلس المية تعتب ر ك ل اتص ال مح رم ب ين
رج ل وام رأة س واء ك ان أح دھما أو كالھم ا متزوج ا ً أو غي ر مت زوج فع ل زن ى يعاق ب علي ه .أم ا
الشرائع الوضعية فتعتبر الزنى «خيانة زوجية» ,وتعاقب عليه على ھذا األساس فق ط .أم ا إذا ك ان
اتصاالً بالتراضي بين غير متزوجين فال إثم عليھما بموجب ھذه القوانين.
تب ين ھ ذه الف وارق ف ي التعام ل م ع األم رين م دى التب اين ف ي المف اھيم القيمي ة واألخالقي ة بالنس بة
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الحترام حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والشرعة الدولية.
فإذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد نقل االھتم ام باإلنس ان وحقوق ه م ن المس توى ال وطني
إلى المستوى ال دولي ,وإذا كان ت العالق ة ب ين اإلنس ان ودولت ه  -قب ل اإلع الن  -ش أنا داخلي اً◌َ م ن
شؤون تلك الدولة ال يعطي الخارج )مجتمعا ً أو دولة( حق التدخل ,فإن اإلعالن أرسى قاعدة جديدة
للسالم العالمي تقوم على وجوب احترام حق وق اإلنس ان ف ي المجتمع ات الوطني ة ,وأعط ى بالت الي
المجتمع الدولي حق التدخل من بوابة الدفاع عن السالم واالستقرار الدوليين.
حول حقوق األقليات:
في  14ديسمبر  -كانون األول 1993م اعتم دت الجمعي ة العام ة لألم م المتح دة «اإلع الن الع المي
لحقوق األقليات » .وم ن ش أن ھ ذا اإلع الن نق ل قض ية األقلي ات م ن إطارھ ا المقيّ د بح دود الدول ة
المعنية بھا ,وبشرعية ھذه الدولة وأنظمتھا القانونية ,إلى الشرعية الدولية .ان حماية الھوي ة االثني ة
ثقافيا ً ولغويا ً أو حماية العقيدة اإليمانية ألي أقلية في أي دولة ,لم يعد شأنا من الشؤون الداخلية لھذه
الدولة ,بل أصبح شأنا دوليا ً .وبقدر ما تفي د األقلي ات اإلس المية ف ي ال دول غي ر اإلس المية م ن ھ ذا
التشريع الدولي الجديد ,كذلك يفت رض أن تفي د من ه األقلي ات غي ر اإلس المية ف ي ال دول اإلس المية,
واألقليات غير العربية في الدول العربية.
في األساس ال تستطيع دولة عربية أو إسالمية أن تطالب بأمر وترفضه في وقت واحد ,ال تستطيع
وال يحق لھا أن تطالب بح ق األقلي ات اإلس المية ف ي ال دول غي ر اإلس المية ف ي ممارس ة ش عائرھا
الدينية ,وأن تمنع أقليات غير إسالمية من حقھا في ممارسة شعائرھا في الدول اإلس المية .إذا ك ان
تقييد حرية المسلم الدينية في المجتمعات غير اإلسالمية ,يقوم على قاعدة ع دم االعت راف باإلس الم
دينا ً من عند ﷲ ,فإن تقييد حرية الكتابي )المسيحي أو اليھ ودي( ف ي المجتمع ات اإلس المية يخ الف
الشريعة اإلسالمية في األساس .من أجل ذلك فإن حق الكتابي في التمتع بحريته الدينية ف ي مجتم ع
إسالمي لم يكن في حاجة إلى صدور اإلع الن الع المي لحق وق األقلي ات حت ى يص بح ش رعيا ,فھ و
ش رعي بموج ب الش ريعة اإلس المية ول يس بموج ب الش رعة الدولي ة .أم ا ح ق المس لم ف ي التمت ع
بحريته الدينية في مجتمع غير مسلم ,فانه يتكرس في ھذه الشرعة وتتثبت دعائمه.
لذلك فإن تصوير الدول العربية على أنھا تتخذ موقفا ً سلبيا ً من ھ ذه الش رعة ھ و تص وير مب الغ ف ي
سلبيته .ذلك إن ھذه الدول العربية عانت في الماضي وال تزال تعاني حت ى الي وم وبش دة ,م ن س وء
استغالل قض ايا األقلي ات ف ي ال وطن العرب ي .وھ ي تخش ى م ن توظي ف ھ ذه القض ايا لإلمع ان ف ي
تمزيق العالم العربي وتفتيته ,لذلك فإنھ ا مع ذورة إذا م ا ش ككت ف ي إمكاني ة اس تخدام ھ ذه الش رعة
الدولي ة كغط اء لتبري ر ت دخالت محس وبة وربم ا مبرمج ة ،أكث ر م ن اس تخدامھا م ن أج ل حماي ة
الحقوق المشروعة لھذه األقليات.
والواق ع أن ه من ذ أن اعتم دت أوروب ة ف ي النص ف الث اني م ن الق رن التاس ع عش ر سياس ة ج ذب
المس يحيين ف ي الع الم العرب ي ليكون وا قاع دة لھ ا ,ت داخل ال دفاع ع ن حق وق األقلي ات بالسياس ات
األوروبية االستعمارية  -النظام العالمي السابق  -وھ ذا م ا يخش ى أن يتك رر اآلن أيض ا ً م ن خ الل
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محاولة ربط سياسات النظام العالمي الجديد بالدفاع عن حقوق األقليات اإلسالمية غير العربي ة أو
األقليات العربية غي ر اإلس المية ف ي ال دول العربي ة .وبالت الي ف إن ال تحفظ ,وحت ى الس لبية الت ي ق د
تبديھا دولة أو دول عربية وإسالمية من موضوع شرعة حق وق األقلي ات ,مردھ ا إل ى ھ ذه الخش ية
التي لھا ما يبرّ رھا ,وليس إلى مبدأ الحق الذي تؤكده الشريعة اإلسالمية.
م ع ذل ك ,ف إن اإلع الن الع المي لحق وق األقلي ات يش كل قف زة جدي دة ف ي اتج اه عملي ة التكام ل ف ي
الت دخل ف ي الش أن ال داخلي ألي دول ة تنتھ ك ح ق أقلي ة م ن أقلياتھ ا الوطني ة أو ح ق إنس ان م ن
مواطنيھا .فاإلعالنان يشكالن معا القاعدة الجديدة التي تقوم عليھا العالقات بين الدول والمجتمعات
المعاصرة.
حول حقوق المرأة:
وتش كل المقارن ة ب ين موق ع الم رأة ف ي الش رعة الدولي ة لحق وق اإلنس ان وموقعھ ا ف ي الش ريعة
اإلسالمية نقطة جدال ح اد يس وده كثي ر م ن س وء الظ ن وم ن س وء الفھ م مع ا ً .تقتض ي موض وعية
البحث في ھذه المقارنة التوقف أمام األمور التالية:
 واقع المرأة في الثقافة العالمية. موقع المرأة في تقاليد بعض المجتمعات اإلسالمية. حق المرأة في الشريعة اإلسالمية.فبالنسبة لألمر األول ,يقول تقرير لمنظمة األمم المتحدة أن نصف سكان المعمورة تقريبا ً ھ م م ن
النساء ,وأن ثلث القوة العاملة نسائية إال أن ُعش ر ال دخل ف ي الع الم ھ و للنس اء .ويعتب ر التقري ر أن
ساعات العمل في المھام المنزلية وفي المشروعات العائلية األخرى ترفع نسبة ساعات العم ل عن د
النساء إلى ثلثي ساعات العم ل؛ إال أن الم رأة تن ال أج راً يق ل  40بالمائ ة ع ن أج ر الرج ل .ويق ول
التقرير أخيراً أن حصة النساء من الممتلكات المنقولة وغي ر المنقول ة ف ي الع الم تبل غ واح د بالمائ ة
فقط.
يبدو التباين واضحا ً أيضا ً في نسبة األميّة بين النساء والرجال ,فعند الرجال تصل نسبة األمي ة إل ى
 23.5بالمائة ,فيما تتجاوز ھذه النسبة عند النساء  34بالمائة ,أي حوالي  540مليون إمرأة )حسب
احصاءات 1995م(.
كذلك يبدو التباين واضحا ً في نسبة الفقراء .إن خمس سكان العالم م ن الفق راء ؛ إال أن  70بالمائ ة
من ھؤالء الفقراء ھم من النساء .ويقدر عدد الالجئين في العالم بحوالي  18مليون شخص بي نھم 8
ماليين إمرأة .وھناك مائة مليون إمرأة مفقودة في آسيا وحدھا ,أما نتيجة ممارسة عادة وأد البن ات,
أو نتيجة اإلجھاض المتعمد .وتنتشر عادة ال وأد واإلجھ اض ف ي الھن د والص ين عل ى نط اق واس ع.
فالعلم يمكن أن يصور الجنين في أحشاء أمه وأن يحدد جنسه ذكراً أو أنثى .ف إذا ك ان الجن ين ذك راً
تستمر األم في حمله ورعايته ,أما إذا تبين انه أنث ى ,ف إن األم تس ارع إل ى إجھاض ه .أدت ممارس ة
ھذه العادة منذ سنوات إل ى ظھ ور خل ل ف ي المجتم ع الص يني خاص ة ,إذ ب دأ ع دد الرج ال يتج اوز
بشكل واضح عدد النساء .مما حمل الس لطات الص ينية عل ى من ع اس تخدام أجھ زة تص وير األجن ة.
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وفي الريف الھندي الواسع االنتشار والشديد الفقر حيث ال تتوافر مثل ھذه األجھزة المتطورة ،ف إن
أحيان كثيرة بالوأد  -أي طمره تحت التراب.
مصير الجنين األنثى بعد والدته ينتھي في
ٍ
أما في المجتمعات الغربية الراقية والمتقدمة ,فإن الصورة مختلفة تماما ً ,إال أنھ ا ليس ت بالض رورة
أفضل ح االً .فف ي بريطاني ا م ثالً زاد الط الق ف ي العق د األخي ر بنس بة  50بالمائ ة وتراج ع ال زواج
بنس بة  17بالمائ ة .وتق ول اإلحص اءات البريطاني ة أن أربع ة أخم اس الزيج ات تنتھ ي بالفش ل وان
خمس العائالت البريطانية مؤلف ة م ن اح د األب وين فق ط نتيج ة الط الق أو االنفص ال .ولع ل اخط ر
مؤشر على وضع المرأة البريطانية ھو أن ثلث أطفال بريطاني ا غي ر ش رعيين ,بمعن ى إنھ م ليس وا
ثمرة زواج شرعي.
تتضائل خطورة ھذا الرقم أمام الواقع في أيسلندة مثالً حيث تبلغ نسبة األطفال المول ودين م ن دون
زواج شرعي  57.3بالمائة من أطفال أيسلندة.
انعكس ھذا الواقع على وضع المرأة ،فف ي ث الث دول أوروبي ة فق ط ھ ي فرنس ا وألماني ا وبريطاني ا
تعيش  25مليون امرأة وحيدة أما بس بب الط الق أو ع دم ال زواج .م ن أج ل ذل ك يص ف الفيلس وف
الفرنسي المعاصر جان فورنييه العائلة بأنھا «تشكل سداً في وجه التقدم اإلنساني».
وفي الواليات المتحدة يبدو حال المرأة أشد مأساوية .فاإلحص اءات األميركي ة تق ول أن  26بالمائ ة
من الفتيات القاصرات )دون سن السادسة عش رة( اعت رفن ب أنھن تعرّ ض ن لالغتص اب .واالعت داء
على األطفال ارتفع بين عامي  1985و 1991م بنسبة  40بالمائة .وتق ول ھ ذه اإلحص اءات أيض ا ً
أن  80بالمائة من جرائم القت ل ھ ي ج رائم عائلي ة .ويش كل البي ت )ول يس الش ارع( المس رح األول
لھذه الجرائم العائلية وبنسبة  48بالمائة .وتكشف ھذه األرقام األميركية أيض ا ً ع ن أن ه ف ي ك ل 18
دقيق ة تتع رض ام رأة للض رب .وف ي الس ويد البل د األوروب ي المتط ور ف إن ع دد ش كاوى االعت داء
والتع ذيب الجس دي الت ي ترفعھ ا نس اء إل ى القض اء يبل غ  19أل ف ش كوى ف ي الع ام .م ن أج ل ذل ك
تصف مجلة تايم األميركية العائلة بأنھا «جھنم شخص ية» .وتق ول المجل ة إن أخط ر مك ان بالنس بة
للمرأة ھو بيتھا .وان اخطر عدو لھا ھو زوجھا أو حتى عشيقھا!!.
أما بالنسبة لألمر الثاني ,وھو موقع المرأة في تقاليد وعادات بع ض المجتمع ات اإلس المية ,ف ال ب د
أوالً من التميي ز ب ين ال دين وب ين التقالي د .فال دين كمعط ى إلھ ي ش يء ,والتقالي د كمعط ى اجتم اعي
شيء آخر .وتاليا ً ال يجوز تحميل الدين وزر تقاليد تفرزھا عادة طبيعة المجتمعات وما تمر ب ه ف ي
مراحل تاريخھا من تقدم أو تقھقر ومن انفتاح أو انغالق ,ومن ثقافة أو أمية ،وال ب ّد كذلك من التنبه
إلى أن المقاييس التي تفرض ھا الثقاف ة الغربي ة لمع اني التق دم والرق ي والتحض ر ليس ت بالض رورة
المقاييس المثالي ة الت ي يتح تم اعتمادھ ا ف ي المجتمع ات األخ رى وبص ورة خاص ة ف ي المجتمع ات
الشرقية .فللغرب تجاربه وله قيمه وله بالتالي مفاھيمه الحضارية ,كم ا أن لألم م األخ رى تجاربھ ا
وقيمھ ا ومفاھيمھ ا الحض ارية .وإذا ك ان الغ رب يتب وأ مرك ز الص دارة ف ي الع الم الح ديث سياس يا ً
واقتص اديا ً وعس كريا ً فل يس معن ى ذل ك أن قيم ه األخالقي ة واالجتماعي ة ھ ي الت ي قادت ه إل ى ھ ذا
المركز .بل أن ثمة قلقا ً في الغرب نفسه من أن يؤدي استمرار تآكل ھ ذه الق يم األخالقي ة وابتعادھ ا
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عن الروحانية إلى سقوط العائلة ,وتاليا ً إلى تص ّدع المجتمع.
أما عن حق المرأة في الشريعة اإلسالمية ,فإن التكريم اإللھي لإلنسان الذي سبقت اإلشارة إليه ,ھو
تكريم لإلنسان ب المطلق ذك راً أو أنث ى .مؤمن ا ً أو غي ر م ؤمن .وف ي اإلس الم ك ذلك ف إن الن اس ك ل
الناس متساوون في الخلق .يؤكد ذلك ما جاء في الق رآن الك ريم } :ي ا أيھ ا الن اس اتق وا ربك م ال ذي
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وب ث منھم ا رج االً كثي راً ونس ا ًء{ .29وھ ذا يعن ي ان ﷲ
خل ق الرج ل والم رأة م ن نف س واح دة إش ارة إل ى مس اواتھما ف ي أس اس عملي ة الخل ق .وف ي ذل ك
اخ تالف ع ن األدبي ات الديني ة غي ر اإلس المية الت ي تص ّور الم رأة بمثاب ة الش يطان المس ؤول ع ن
خروج آدم من الجنة.
ويساوي اإلسالم بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب .وﷲ –تعالى -يقول} :إن المس لمين
والمس لمات والم ؤمنين والمؤمن ات والق انتين والقانت ات والص ادقين والص ادقات والص ابرين
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والح افظين
فروجھم والحافظات والذاكرين ﷲ كثيراً والذاكرات أعد ﷲ لھم مغفرة وأجراً عظيما ً{. 30
}من عمل صالحا ً من ذكر وأنثى وھو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينھم اجرھم بأحسن ما كانوا
يعملون{. 31
}وع د ﷲ الم ؤمنين والمؤمن ات جن ات تج ري م ن تحتھ ا األنھار،خال دين فيھ ا ومس اكن طيب ة ف ي
جنات عدن ورضوان من ﷲ اكبر ذلك ھو الفوز العظيم{.32
واضح من سياق ھ ذه اآلي ات الكريم ة أن ال فض ل لمس لم عل ى مس لمة ,أو لم ؤمن عل ى مؤمن ة ف ي
الثواب واألجر عند ﷲ .كذلك فإن ﷲ –تعالى -فرض العقوبات على الجرائم األخالقية على الرجل
كما فرضھا على المرأة .فا تعالى يقول }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديھما جزاء بما كسبا نكاالً
من ﷲ{. 33
}الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة{.34
إن المساواة في العقاب واضحة تماما ً في سياق اآليتين الكريمتين .كذلك ف إن ﷲ -س بحانه وتع الى-
يق ول} :وع د ﷲ المن افقين والمنافق ات والكف ار ن ار جھ نم خال دين فيھ ا{ .35و}م ن يعم ل م ن
الصالحات من ذكر أو أنثى وھ و م ؤمن فأولئ ك ي دخلون الجن ة وال يظلم ون نقي راً{ .36وت دل ھ ذه
اآليات الكريمة على المساواة في العقاب .ذلك إن ﷲ تعالى يقول } :إني ال أضيع عمل عامل م نكم
من ذكر أو أنثى{.37
وك ذلك األم ر بالنس بة للحق وق الشخص ية }للرج ال نص يب مم ا اكتس بوا وللنس اء نص يب مم ا
اكتسبن{ .38و}للرجال نص يب مم ا ت رك الوال دان واألقرب ون وللنس اء نص يب مم ا ت رك الوال دان
واألقربون مما ق ّل منه أو كثر نصيبا ً مفروضا ً{ .39فاإلسالم ضمن للمرأة حق الكسب وضمن لھ ا
حق اإلرث.
إذا انتقلنا من ھذه القواعد الكلية إلى القواعد اإلجرائية التفصيلية نجد الحاجة ماسة إلى التوقف أمام
اإلشكاليات اآلتية:
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أوالً :األولوية } :للرجال عليھن درجة{} ,40الرجال قوامون عل ى النس اء بم ا فض ل ﷲ بعض ھم
على بعض وبما أنفقوا من أموالھم{ .41إن ثمة اجتھاداً فقھيا ً يقول إنه داخل األسرة حيث يجب أن
تعالج األمور بالشورى بين أفراد العائلة وخاصة بين الرجل والمرأة .يتمتع الرجل بأرجحية القرار
العائلي لدوره االقتصادي ولخبرته في المجتمع.
ثانيا ً :اإلرث  :يقول ﷲ }يوصيكم ﷲ في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين{ .42ال يمكن النظر إلى
ھذا التشريع اإللھي الواضح خارج سياق مجموعة التش ريعات اإللھي ة العدي دة األخ رى الت ي ت نظم
عالقة األسرة اإلس المية وعالق ة أف راد المجتم ع اإلس المي .فالتش ريعات ك ّل متكام ل .وتالي ا ً فف ي
مقابل االمتيازات التي قضت بھا الشريعة اإلسالمية للمرأة في األس رة وف ي المجتم ع ج اء تش ريع
اإلرث بمثابة تع ويض للرج ل بھ دف تمكين ه م ن أداء مس ؤولياته األس رية ,ف نحن ھن ا ف ي مع رض
العدالة ال األفضلية.
ثالثا ً :الوالية  :اجتھد اإلمام محمد رشيد رضا في وضع تفسير لآلية القرآنية الكريم ة الت ي وردت
في سورة التوبة  -اآلية التاسعة -وھي} :والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض{ ,يقول رضا
في كتابه «حقوق النساء في اإلسالم وحظھن م ن اإلص الح المحم دي الع ام» ,إن ھ ذه اآلي ة تعط ي
المرأة المؤمنة حق الوالية المطلقة في الحياة الدينية واالجتماعية».
وھذا يعني أن المرأة يمكن أن تتبوأ مواقع قضائية واجتھادية وحتى مواق ع ف ي القي ادة السياس ية .إذ
إن لھا ما للرجل .وبالفعل فقد تبوأت سيدات مسلمات مناصب رئاسية في عدد من الدول اإلسالمية
)بنغالدش  -اندونيسيا  -الباكستان  -تركيا( من دون أن يشكل ذل ك أي اعت راض أو أن يتس بب ف ي
أي حرج ألي مرجعية إسالمية دينية محلي ة أو خارجي ة .م ع ذل ك ف إن ثم ة اجتھ اداً مناقض ا ً للش يخ
محمد ناصر الدين األلباني ر ّد فيه على اجتھاد محمد رشيد رضا .استند األلباني في رده على اآلية
}وقرن ف ي بي وتكن{ ،43غي ر أن للعدي د م ن األئم ة المعاص رين وجھ ات نظ ر متوافق ة م ع رض ا
كاإلمام الشيخ محمد مھدي شمس الدين في كتاب ه «مس ائل حرج ة ف ي فق ه الم رأة» ،والش يخ محم د
الغزالي في كتاب ه «الس نة النبوي ة ب ين أھ ل الفق ة وأھ ل الح ديث» ،ذل ك أن ه ال تن اقض ب ين اآليت ين
الكريمتين.
إال أنه رغم كل ما يتضمنه التش ريع اإلس المي م ن عدال ة ومس اواة ف ي فق ه الم رأة ،نج د أن الم رأة
مھمشة في المجتم ع اإلس المي وتعام ل ف ي أحي ان كثي رة وكأنھ ا قطع ة م ن أث اث البي ت ,أو مج رد
جھاز لإلنجاب.
إن ھ ذا الواق ع المري ر ال ذي تع اني من ه الم رأة ف ي بع ض المجتمع ات المتخلف ة ومنھ ا مجتمع ات
إسالمية ,يعزى اساسا ً إلى التقليد أكثر منه إلى التشريع.
صحيح أن المرأة المسلمة تواجه معاناة مؤلمة .غير أن سبب ھذه المعاناة يعود إلى التخل ف ول يس
إلى اإلسالم .يرتفع كابوس الظلم عن المرأة عندما يتغلب اإلس الم عل ى التخلّ ف ال ذي يزنّ ر بع ض
المجتمع ات اإلس المية ويوص مھا بم ا ھ و من ه ب راء .إن مح اوالت رب ط معان اة الم رأة المس لمة
باإلسالم يستھدف رب ط اإلس الم ب التخلّف ،وتالي ا ً تعطي ل دور اإلس الم ف ي إع ادة ص ياغة شخص ية
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المجتمعات اإلسالمية.
يمكن ان نرد المشكلة التي تعاني منھا المرأة ف ي بع ض المجتمع ات اإلس المية إل ى ع دة عوام ل,
لعل من أبرزھا:
أوالً  :عدم التمسك بالقيم اإلسالمية إال جزئيا ً أو شكليا ً ,وبصورة استنسابية.
ثانيا ً  :اقتحام قيم غربية للمجتمعات اإلسالمية في الملبس والمأكل والسلوك.
ثالثا ً  :قيام حاالت اجتماعية ھجينة ال ھي باإلسالمية وال ھ ي بالغربي ة .مم ا ي ؤدي إل ى ارتباك ات
سلوكية غالبا ً ما تدفع المرأة ثمنھا غاليا ً.
رابع ا ً  :انتش ار ظ اھرة النف اق االجتم اعي م ن خ الل التب اين الكبي ر ب ين كيفي ة التعام ل م ع الم رأة
)زوجة أو أما أو أخت( داخل البيت ،وكيفي ة التعام ل معھ ا )ج ارة أو زميل ة أو ع ابرة طري ق( ف ي
الشارع.
حول حقوق الطفل:
ال ش ك ف ي أن الطف ل ھ و سياس يا ً أض عف م واطن ف ي ك ل دول ة م ن دول العالم.إن ه أكث ر عرض ة
للتجاوز واإلھمال .اإلدراك العالمي لھذه الحقيقة حمل المجتمعات الحديثة عل ى إي الء الطف ل عناي ة
واھتماما ورعاية أكثر ,خاصة في برامج التنمية ،كما حملھا على منحه األفضلية في إطار الجھ ود
المبذولة لحماية حقوق اإلنسان.
تم ّكنت منظمة اليونيسيف بعد عمل دؤوب استمر عدة سنوات من وضع وثيقة حول حق وق الطف ل,
عرضت الوثيقة على الجميعة العامة لألمم المتح دة ف ي ن وفمبر  -تش رين الث اني م ن ع ام 1989م,
وبدأ تنفيذھا كشرعة دولية في الثاني من سبتمبر  -أيلول 1990م بعد مصادقة  160دولة عليھا .لم
يسبق ألي معاھدة أو اتفاقية دولية أن حصلت على مصادقات ھذا العدد الكبير من الدول خالل مثل
ھذه الفترة الزمنية القصيرة.
اعتبر البعض الوثيقة حجر الزاوية في القيم األخالقي ة الجدي دة بش أن الطفول ة .وذھ ب ال بعض إل ى
اعتبارھا حجر األساس في تاريخ اإلنسانية الحديث .ألن احترام وحماية حقوق الطف ل تش كل نقط ة
االنطالق إلنماء القدرات الكامنة في الفرد في جو من الحرية واالحترام والعدالة.
تحدد الوثيقة  -الشرعة في مادتھا األولى الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» .وت دعو
في مادتھا الثانية جميع الدول إلى احترام الحقوق الموضّحة ف ي ھ ذه االتفاقي ة وتَضْ َمنُھا لك ل طف ل
يخض ع لواليتھ ا دون أي ن وع م ن أن واع التميي ز ,بغ ض النظ ر ع ن عنص ر الطف ل أو والدي ه أو
الوصي القانوني عليه ،أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دينھم أو رأيھم السياسي أو غي ره أو أص لھم
القومي أو اإلثني أو االجتماعي ,أو ثروتھم ,أو عجزھم ,أو مولدھم ,أو أي شيء آخر».
قبل إبرام ھذه الشرعة التي تتألف م ن  54م ادة ,ص در ع ن المجتم ع ال دولي إعالن ان ح ول الطف ل
ورعايت ه .اإلع الن األول يحم ل اس م إع الن جني ف ) ،(1924وي دعو إل ى ت وفير عناي ة خاص ة
بالطفل ،واإلعالن الثاني حول الطفل وحقوقه ,ويحمل اسم الوثيقة العالمية لحقوق الطفل وقد تبنتھ ا
الجمعية األمة لألمم المتحدة في تشرين الثاني 1959م واشتملت على عشر مواد.
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وبعد إعالن شرعة 1989م  ,صدرت خمسة إعالنات دولية أخرى مكملة لھا ،وھي:
 -1اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخط ة العم ل لتنفي ذ ھ ذا اإلع الن ف ي التس عينات,
وقد صدر عن مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل )األمم المتحدة نيويورك 30 ,أيلول 1990م(.
 -2التقارير السنوية التي تع ّدھا منظم ة األم م المتح دة للطفول ة )يونيس يف( ع ن )وض ع الطف ل ف ي
العالم سنة  ,1991و  ,1992و  ,1993و .(1994
 -3ميثاق «حقوق الطفل العربي» الذي أصدرته جامع ة ال دول العربي ة س نة 1989م ،ون ص عل ى
حماية الطفولة ,ويتكون الميثاق من إحدى وخمسين مادة موزعة على خمسة أقسام.
 -4إعالن أنقرة «لرعاية الطفل وحمايته» الصادر ع ن منظم ة العواص م والم دن اإلس المية ف ي 7
يوليو  -تموز 1993م ,الذي يؤكد االلتزام بحماية األطفال ورعايتھم وتنشئتھم على القيم اإلس المية
النبيل ة وعل ى المب ادئ األخالقي ة الرفيع ة ,والحف اظ عل ى حق وقھم ,كم ا يؤك د بش دة عل ى االلت زام
بمقررات مؤتمرات القمم اإلسالمية والعالمية المتعلقة باألطفال بم ا يتف ق وحق وق اإلنس ان والطف ل
في اإلسالم.
 -5إع الن الق اھرة ح ول «حق وق اإلنس ان ف ي اإلس الم » الص ادر ف ي  5أغس طس  -آب 1990م،
الذي ينص على ضرورة حماية حقوق األطف ال ,ويب ين التزام ات ال دول إزاء تل ك الحق وق )الم ادة
السابعة(.
ھن ا ال ب د م ن التس اؤل لم اذا ك ان ك ل ھ ذا التح رك ال دولي المكث ف نح و حماي ة حق وق الطف ل؟ ..
لإلجاب ة عل ى ھ ذا الس ؤال ال ب د م ن إلق اء نظ رة س ريعة عل ى التط ورات الس لبية الت ي تعص ف
بالمجتمع ات الغربي ة عام ة وباألس رة الغربي ة خاص ة والت ي ت ؤثر بص ورة مباش رة عل ى الطف ل
وبالتالي على مستقبل اإلنسانية .فالدراسات االجتماعية في الواليات المتح دة م ثالً تش ير إل ى تزاي د
ف ي انف راط عق د العائل ة األميركي ة التقليدي ة .فق د نش رت مجل ة «يو.اس.ني وز» ف ي ع دد أول آب
1994م دراس ة ع ن مكت ب اإلحص اء تق ول أن  18ملي ون طف ل أميرك ي )أي  27ف ي المائ ة م ن
أطفال أميركا( يعيشون مع أحد الوالدين فقط سواء مع األب أو م ع األم .ويمث ل ھ ذا ال رقم ض عفي
ما كان عليه في عام 1970م .وتعيش غالبية ھؤالء األطفال مع شخص لم يتزوج سابقا ً فض الً ع ن
المطلقين.
يقول عالِم النفس األميركي ويد ھورن الذي يرأس «المبادرة الوطني ة لألب وة» ،إن ھ ذا الواق ع ل م
يكن له وجود في تاريخ البش رية .ويعك س ھ ذا االتج اه ارتف اع مع دالت اإلنج اب ب ين المراھق ات
العازبات وبين النساء المتقدمات في السن اللواتي أخفقن في العثور على زوج مناسب ,كم ا يعك س
تض ّخم المشاكل الناجمة عن الطالق المتزايد بين المتزوجين.
تقلق ھذه المعلومات فئات اجتماعية مسؤولة واسعة ف ي الوالي ات المتح دة .ف األوالد ال ذين يكب رون
في بيوت إما م ع أب ,وإم ا م ع أم ,ھ م أكث ر تعرض ا ً للفق ر ,والع وز ,والرس وب ف ي الم دارس ,م ن
أولئك الذين يكبرون في بيوت يرعاھا شخصان متزوجان .ويصبحون ھم أنفسھم أبا ً أو أما ً ألطف ال
من دون شريك زوج ي .وتعتم د غالبي ة ھ ؤالء األطف ال عل ى الرعاي ة االجتماعي ة الرس مية للدول ة
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األمر الذي يزيد من اتكال فئات كبيرة من الناس على الدولة.
تلعب التربية اإلعالمية دوراً مباشراً في ذلك؛ إذ تشير الدراسات اإلحصائية إل ى أن ه قب ل أن ينھ ي
الطفل األميركي دراسته االبتدائية يكون قد شاھد على الشاشة  8آالف جريم ة متلف زة و  100أل ف
عمل عنف.
ھ ذا الواق ع المأس اوي للعائل ة الغربي ة بانعكاس اته الم دمرة عل ى حي اة الطف ل وعل ى حقوق ه وعل ى
شخص يته ,ع ّج ل بالمب ادرة الدولي ة الت ي تمثل ت بوض ع اتفاقي ة حماي ة حق وق الطف ل .غي ر أن ھ ذه
االتفاقية ليست أميركية أو غربية فقط ,ولكنھا اتفاقية عالمية ,موجھة إلى ك ل دول وش عوب الع الم,
خاص ة بع د أن تحول ت الك رة األرض ية إل ى قري ة بحك م التط ور الس ريع ال ذي ط رأ عل ى أجھ زة
االتصال عبر األقمار الصناعية ,مما أدى إلى تصدير ھذه األمراض االجتماعية ولو بنسب متفاوتة
إلى المجتمعات األخرى بما فيھا مجتمعات العالم اإلسالمي.
أين تقف الشريعة اإلسالمية مما نصّت عليه الشرعة الدولية بحق الطفل ؟.
لإلجاب ة عل ى ھ ذا الس ؤال ال ب د م ن الت ذكير مج دداً بوج وب رس م خ ط فاص ل ب ين ال نص ال ديني
والسلوك اإلنساني ,أي بين ما تنص عليه الشريعة والوقائع الميدانية .في النص ,نالحظ أن اإلسالم
أرسى مبادئ شاملة لرعاية الطفولة ,تمثلت في الحرص البالغ على تكوين األسرة الصالحة في ظل
الطھ ر والش رعية ,بص فتھا الخلي ة األساس ية للمجتم ع المس لم ,وح ّ
ص نھا ض د مزال ق االنح راف
ومخاطر التمزق ،يقول سيدنا محم د -علي ه الص الة والس الم« -إذا أت اكم م ن ترض ون دين ه وخلق ه
فزوج وه أال تفعل وا تك ن فتن ة ف ي األرض وفس اد كبي ر» .وح رّم اإلس الم تحريم ا قاطع ا اإلباحي ة
المتفشية في العالقات بين الرجل والمرأة ،حتى ال يبتلي المجتمع المسلم بأطف ال غي ر ش رعيين أو
مجھولي األنس اب }وم ن آيات ه أن خل ق لك م م ن أنفس كم أزواج ا لتس كنوا إليھ ا وجع ل بي نكم م ودة
ورحمة { ،44وظللت عناية اإلسالم الطفل في جميع مراح ل وج وده ,ب دءا بمرحل ة الحم ل }ولق د
خلقنا اإلنسان من ساللة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما ,فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا ً آخر فتبارك ﷲ أحسن الخالقين{ ,45ثم
مرحلة الوضع والرضاعة والحض انة .وحف ظ ل ه حق وق النفق ة والص حة والتربي ة البدني ة والنفس ية
والتعليم والتربي ة الملتزم ة ب القيم الديني ة واألخ الق الرفيع ة عل ى الص عيدين الف ردي واالجتم اعي,
سواء فيما بينه وبين نفسه ,أو بينه وبين إخوته في المجتمع الواس ع أو بين ه وب ين خالق ه ج ل وع ال,
وم ن أحادي ث النب ي -ص لى ﷲ علي ه وس لّم -قول ه « :علّم وا أوالدك م ف إنھم مخلوق ون لزم ان غي ر
زمانكم » .وفي غزوة بدر جرى افتداء بعض األسرى على أن يعلم األسير منھم عشرة من صبيان
المسلمين القراءة والكتابة .وحفظ اإلسالم للطفل حق ه ف ي المي راث من ذ تكون ه جنين ا ً ف ي بط ن ام ه,
وفرض لألرحام حرمة وحقوقا ً أوج ب مراعاتھ ا ,كم ا ج اء اإلس الم ب أول ص يحة عرفتھ ا البش رية
إللغاء التمييز بين الذكر واألنثى }فاستجاب لھم ربھم إن ي ال أض يع عم ل عام ل م نكم م ن ذك ر أو
بعض كم م ن بع ض{ .46ويق ول الرس ول -علي ه الس الم« : -م ن ع ال بنت ا ً وجب ت ل ه الجن ة»
أنث ى
ِ
ويقول «خير أوالدكم البنات» .وح رم اإلس الم تحريم ا ً قاطع ا الع ادة الوحش ية الظالم ة ل وأد البن ات
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المستمرة حتى اليوم في الھند مثال ,واستنكر حتى اإلحساس باالمتعاض لوالدة األنثى.
كما أن اإلسالم أوصى وصاية خاصة بكفالة الطفل اليتيم ,ولم يس مح للكفي ل أن يس لب الطف ل نس به
الشرعي ثمنا ً لكفالته ,بل أص ﱠر اإلسالم على احتفاظ الطفل بنسبه «ادعوھم آلبائھم » ،وحرم التبن ي
الذي من ش أنه قط ع عالق ة الطف ل بوالدي ه مقاب ل تنش ئته ,والخل ط ب ين األنس اب ,كم ا أبط ل ك ل م ا
يترتب على التبني من تبعات مثل اإلرث أو حرمة الزواج ,فما بني على الباط ل فھ و باط ل ,حفظ ا ً
لألنساب ونقاء للعالقات االجتماعية في إطار من العفة والطھر واستقامة الخلق والسلوك.
ال توجد شريعة كاإلسالم ,أعلت من ق در األموم ة وق درتھا ,وقرنتھ ا بعب ادة ﷲ} ،وقض ى رب ك أال
تعب دوا إال إي اه وبالوال دين إحس انا{ ,47وجعلتھ ا س بيالً إل ى الجن ة «الجن ة تح ت أق دام األمھ ات»
وجعلت بذلك عالقة الطفل بوالديه  -وبأمه خاصة  -في إطار من الطھر والقداس ة ل يس لھم ا نظي ر
فيما سواھا من الشرائع ،ومن جھة أخرى فقد أكد اإلسالم على نحو ش ديد الوض وح مب دأ مس ؤولية
الوالدين  -خاصة األب  -عن أطفالھما «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
في ضوء ھذه الثوابت الدينية  -األخالقية التي تقول بھا الشريعة اإلسالمية ,أبدت  12دولة إسالمية
تحفظات على بعض مواد الشرعة الدولية لحقوق الطفل .فق د رس مت ھ ذه ال دول عالم ات اس تفھام
ح ول م ا ورد ف ي الم ادة  14الت ي تق ول « :تحت رم ال دول األط راف ح ق الطف ل ف ي حري ة الفك ر
والوجدان والدين» .كما رسمت ھذه الدول عالم ات اس تفھام أخ رى ح ول م ا ورد ف ي الم ادة : 16
من أنه «ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حيات ه الخاص ة أو أس رته
أو منزله أو مراسالته وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو س معته» .ف اعتبرت م الي م ثالً ان ھ ذا
النص يتناقض مع قانون العائلة ومع التقاليد االجتماعية المتأصلة.
وتالقت أندونيسيا وتركيا وإيران علي التحفظ على ما ورد ف ي الم ادة  17الت ي ت نص عل ى ض مان
حصول الطفل على المعلومات والمواد المعرفي ة م ن ش تى المص ادر الوطني ة أو الدولي ة .وتش جيع
وسائل اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياج ات اللغوي ة للطف ل ال ذي ينتم ي إل ى مجموع ة م ن
مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليين.
وتك اد ك ل ال دول اإلس المية تجم ع عل ى ال تحفظ عل ى م ا ورد ف ي الم ادة العش رين لجھ ة موض وع
«تبني الطفل» والتي تقول في الفقرة )ج( أنه «يحق للطفل المتبنى أن يستفيد من ضمانات ومعايير
تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني».
وأبدت دول إسالمية تتعدد فيھا األثنيات تحفظھا على ما ورد ف ي الفق رة )ج( م ن الم ادة  29والت ي
تلزم الدول بالموافقة على «تنمية احترام ذوي الطفل وھويته الثقافية ولغت ه وقيم ه الخاص ة ,والق يم
الوطنية للبلد ال ذي يع يش في ه الطف ل والبل د ال ذي نش أ في ه ف ي األص ل ,والحض ارات المختلف ة ع ن
حضارته».
وتحفّظت تركيا على المادة  30الت ي تق ول ان ه ف ي ال دول الت ي توج د فيھ ا أقلي ات إثني ة أو ديني ة أو
لغوية أو أشخاص من السكان األصليين ,ال يجوز حرمان الطفل المنتم ي لتل ك األقلي ات أو ألولئ ك
الس كان م ن الح ق ف ي أن يتمت ع ,م ع بقي ة أف راد المجموع ة ,بثقافت ه أو «االجھ ار بدين ه وممارس ة
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شعائره أو استعمال لغته».
بعض الدول اإلسالمية مثل إيران وباكستان وموريتانيا وجيبوتي صاغت تحفظاتھا بصورة عامة,
إذ قالت أنھا ال توافق على أي مادة م ن االتفاقي ة تتن اقض م ع الش ريعة اإلس المية .وق د ترك ت ھ ذه
التحفظ ات انطباع ات ف ي المجتم ع ال دولي قابل ة لالس تغالل ف ي اتج اه تص وير الش ريعة اإلس المية
وكأنھا ال تحترم حقوق الطفل ,أوكأنھا غير معنية بقدر كاف بھذه الحقوق.
من أجل ذلك ,دعت القمة اإلسالمية السادسة التي عقدت ف ي دك ار ف ي الس نغال ف ي أيل ول 1990م
إلى تنظيم ن دوة فكري ة إلع داد وثيق ة لتوحي د الموق ف اإلس المي م ن حق وق الطف ل .كم ا أن م ؤتمر
وزراء خارجي ة ال دول اإلس المية الح ادي والعش رين ال ذي عق د ف ي نيس ان 1993م ف ي كراتش ي
أوصى بعقد ھذه الندوة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف )صندوق األمم المتحدة للطفولة(.
وفي  28حزيران 1994م ُعقدت الندوة المتخصص ة ف ي مق ر منظم ة الم ؤتمر اإلس المي ف ي ج دة
بحض ور ممثل ين ع ن  11دول ة إس المية باإلض افة إل ى  15خبي ر ف ي ش ؤون الش ريعة اإلس المية
والطفولة تم اختيارھم بالتنس يق ب ين منظم ة الم ؤتمر اإلس المي واليونيس يف .وش اركت ف ي الن دوة
أيضا ھيئات اختصاصية منھا منظمة إيسيسكو )المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم( وھيئ ة
اإلغاثة اإلسالمية التابعة لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة ,وصندوق الخليج العرب ي ل دعم
منظمات األمم المتح دة اإلنمائي ة ,وذل ك بص فة مراق ب .وق د أق رّت القم ة اإلس المية توص يات ھ ذه
اللجنة وتبنّتھا.
فالتوص يات ل م تتن ّك ر لالتفاقي ة الدولي ة .ب ل عمل ت عل ى التعري ف بوجھ ة النظ ر اإلس المية م ن
موضوع حقوق الطفل والتأكيد على القيم الدينية التي تشكل قواع د ومنطلق ات لحماي ة ھ ذه الحق وق
والدفاع عنھا .وقد ج اءت ص ياغة الوثيق ة الت ي أع دتھا الن دوة معب رة ع ن ھ ذا الھ دف .فق د رك زت
الديباجة األولى للوثيقة اإلسالمية على أن الق يم والمب ادئ االجتماعي ة ف ي اإلس الم مص درھا وح ي
ﷲ .وأن ھذه القيم والمبادئ ھي الت ي ص اغت األم ة اإلس المية وش كلت أنم اط الس لوك االجتم اعي
فيھا .وبينت الوثيقة أن عدم التمسك بھذه القيم باإلضافة إل ى ض غوط تاريخي ة واقتص ادية وسياس ية
ق اھرة ،ھ و ال ذي أدى إل ى التقھق ر ,وإل ى ت داعي الكي ان األس ري وإل ى ت دني المس توى الثق افي
والصحي واالجتماعي .وأكدت على أن العالج يكون بالعودة إلى القيم الس ماوية أف راداً ومجتمع ات
وحكومات وليس بتبني قيم مفروضة من الخارج.
خاتمة:
في ضوء ما تقدم ,كان واضحا ً أن ھناك موضوعين يشغالن الفكر اإلنساني العالمي.
الموضوع األول :ھو التعددية في ضوء العولمة.
الموضوع الثاني :ھو حقوق اإلنسان في ضوء االختالفات العقائدية والثقافية.
لقد تعددت المؤتمرات الندوات الدولية حول ھذين الموضوعين في العقود القليلة الماضية ,وخاصة
بعد سقوط الشيوعية.
وفي العالم العربي واإلسالمي ,يُطرح الموضوعان من زاوية سلبية أحيانا ً وينظر إليھما من زاوي ة
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أتھامي ة أحيان ا ً أخ رى بحج ة أن اإلس الم ال يقب ل التع دد وال يحت رم حق وق اإلنس ان عام ة ,وحق وق
الم رأة وحق ق الطف ل خاص ة .إن ھ ذا األس لوب ف ي الط رح أدى إل ى ر ّدات فع ل تمثّل ت ف ي أم رين
أساسيين:
األمر األول ھو الدفاع العاطفي عن اإلسالم من دون أي جھد فكري تأصيلي يذكر وحتى م ن دون
مناقشة علمية لألمور القابلة لاللتباس أو لسوء الفھم.
واألمر الثاني ھو محاولة ربط ھذا الطرح بما يُعتقد أنه حملة مبرمج ة عل ى اإلس الم بص فته الع دو
الجديد الذي يستھدفه الغرب بعد الشيوعية.
وفي الحالتين يوضع اإلسالم في موضع الدفاع عن النفس وھو موقف ض عيف م ن حي ث األس اس.
إن التأصيل الشرعي لقضية الحقوق في اإلسالم بات ضرورة دينية وعلمية وإنس انية أكث ر م ن أي
قت مضى .وھو مسؤولية العلماء المسلمين أوالً ,وفي الدرجة األولى.
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