




جملة حمكمة تعنى بال�صاأن ال�صرعي والفكري ت�صدر عن الرابطة املحمدية للعلماء
30 درهما – ثمن الن�سخة:  2019م  1441ه/ غ�ست  47 ، حمرم  العد 

املغربية،  باململكة  للعلماء  املحمدية  الرابطة  عن  ت�صدر  حمكمة  جملة  الإحياء 
واقع  التي تهم  الكربى  الق�صايا  اأ�ص�س حوار علمي ر�صني وجاد حول  اإر�صاء  وتطمح اإىل 

وم�صري اأمتنا يف تفاعلها مع العامل من حولها، وذلك انطالقا من الأهداف التالية:
�القي�م�بقراءة�ت�أ�سي�سية�م�ست�أنفة�للرتاث�الإ�سالمي.�	
�فهم�التحولت�والأ�سيقة�و�سرورته�لفقه�الن�سو�ص�الث�بتة�وتنزيله���	

على�الواقع�املتغري.
�النفت�ح�الواعي�على�الك�سب�املعريف�الإن�س�ين�املع��سر�مب��يعزز�ر�سيد��	

اأمتن��العلمي�والفكري.
�الك�سف�عن�جم�لية�الإ�سالم.�	
�اإبراز�الدور�الروحي�واحل�س�ري�للمغرب.�	
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فيـــه� 	 تتحقـــق� وفكـــري� �ســـرعي� نتـــ�ج� بـــكل� املجلـــة�  ترحـــب�

مع�اهتم�م�تهـــ�. وين�ســـجم� واملنهجيـــة،� والعمـــق� الأ�س�لـــة�

مقدمـــة� 	 اأو� ن�ســـرت� قـــد� تكـــون� األ� امل�ســـ�هم�ت� يف�  ي�ســـرتط�

للن�ســـر�يف�مـــك�ن�اآخـــر.
يـــ�ت�القراآنيـــة�بروايـــة�ور�ـــص�عـــن�ن�فـــع. 	  ينبغـــي��سبـــط�الآ

علميـــة� 	 بطريقـــة� موثقـــة� تكـــون� اأن� البحـــوث� يف�  يراعـــى�

ــ�ق�ك�ســـف� ــ�در،�مع�اإحلـ ــق�وامل�سـ ــق�ب�لتوثيـ ــ��يتعلـ ــة�فيمـ خ��سـ
امل�ســـ�در�واملراجـــع�والهوام�ـــص�يف�نه�يـــة�البحـــث.

يف� 	 فيهـــ�،� املن�ســـورة� امل�ســـ�هم�ت� ن�ســـر� اإعـــ�دة� للمجلـــة�  يحـــق�

كتـــ�ب�اأو�درا�ســـة�م�ســـتقلة.
 ل�تلتـــزم�املجلـــة�ب�إعـــ�دة�امل�ســـ�هم�ت�اإىل�اأ�سح�بهـــ��يف�حـــ�ل� 	

عدم�ن�ســـره�.
اأ�سح�بهـــ�� 	 نظـــر� وجهـــة� املجلـــة� يف� الـــواردة� الآراء�  تعك�ـــص�

ــة. ول�تعـــرب�ب�ل�ســـرورة�عـــن�راأي�املجلـ

قواعد الن�شر  باملجلة
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08 اإلحياء                حديث 

 يف ا�ستئناف املواجهة.   
د. اأحمد عبادي

12 للنـقـاش                 رؤيــة 

 الدرا�سات الإ�سالمية: مراجعة وا�ست�سراف.   
د. ر�سوان ال�سيد  

24 العدد                         حوار 

ال�سخ�سية     وخ�سائ�ص  مقومات   اأهم 
احل�سارية املغربية.

املرين���ي  احل���ق  عب���د  الأ�س���تاذ  ف�سيل���ة  م���ع 
املغربي���ة اململكة   رخ  موؤ

34 العدد                  ملف 

يف مواجهة ظاهرة التطرف: 
مقاربات وجتارب )2(

يف تفكيك خطاب التطرف. 	

يف  	 للخالفة  املغلوط  املفهوم  نق�ص 
التنظيمات  من  واأخواتها  داع�ص  فكر 

املتطرفة.

احلركات  	 لدى  التطرف  ثقافة 
الأ�سولية الإ�سالمية املعا�سرة.. قراءة 
يف مفاهيم: الولء والرباء، واحلاكمية، 

وثنائية دار الإ�سالم ودار احلرب.

املواجه�ة  	 ومنطلق�ات  مداخ�ل  اأه�م 
العن�ف  لظاه�رة  والثقافي�ة  الفكري�ة 

. ف لتط�ر ا و

100 مالكيات                   
 ابن اأبي زيد القريواين ودوره يف ن�سرة    

املذهب املالكي وحماربة التع�سب يف 
وتقدمي  )درا�سة  الإ�سالمي  الغرب 
جلواب فقهي حول �سفك الدماء...(.

د. احممد جربون 

124 جماليات                   
 الأبعاد اجلمالية يف الرتاث الإ�سالمي    

من منظور امل�ست�سرقني.
د. عزالدين معمي�ص

 دلئل النور يف ديوان "ب�سائر وذخائر".   
د. حممد الفهري

دراسات شرعية                152        
العالمة     عند  بالقراآن  القراآن   تف�سري 

خالل  من  ال�سنقيطي  الأمني  حممد 
تف�سريه "اأ�سواء البيان".

دة. فاطمة الزهراء النا�سري

164 رؤى وتصورات                
الفكر     يف  منهجية   حمددات 

�سوابط  يف  درا�سة  الجتهادي؛ 
التاأ�سيل والتنزيل.

د. حممد عال

والإن�سية يف اخلطاب      �سوؤال املرجعية 
الوهاب  عبد  املعا�سر..  الإ�سالمي 

امل�سريي منوذجا.
د. عبد اهلل اإدالكو�ص

ال�سيا�سة ال�سرعية وفقه العمارة.   
د. خالد عزب
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�ص���رعي  نت���اج  ب���كل  الإحي���اء  جمل���ة  ترح���ب 
والعم���ق  الأ�صال���ة  في���ه  تتحق���ق  وفك���ري 
اأن  م���ع اهتماماته���ا، كما  واملنهجي���ة، وين�ص���جم 
الزاوي���ة  اختي���ار  حري���ة  والباحث���ني  للكت���اب 
والثقافية. الفكري���ة  اهتماماتهم  تنا�ص���ب  التي 

عبد الكرمي العيوين بعنوان: "تقومي ال�سلوك 
وال�سرية  الكرمي  القراآن  �سوء  يف  الإن�ساين 

النبوية املطهرة".

مو�سوع:     حول  ع�سر  الثالث  الإحياء   ملتقى 
التاريخية  الذاكرة  حفظ  يف  املتاحف  "دور 

انطالقا  احل�سارية"  م�سريتها  وحفز  لالأمة 
ال�سرقي  الأ�ستاذ  األقاها  حما�سرة  من 
دهمايل بعنوان: "املتاحف واملعامل التاريخية: 

�سواهد على تنوع الرتاث الثقايف للمغرب".

مو�سوع:     حول  ع�سر  الرابع  الإحياء   ملتقى 
والتاريخ"  الن�ص  بني  ال�ستخالف  "مق�سد 

انطالقا من حما�سرة األقاها ف�سيلة الأ�ستاذ 
"ا�ستخالف  بعنوان:  الأحمر  ال�سالم  عبد 
عاّمًا  مق�سدًا  باعتباره  الأر�ص  يف  الإن�سان 

للقراآن وال�سريعة واحل�سارة".

272 جامعية             رسائل 
 ابن ُجَزيِّ الغرناطي املالكي ومنهجه يف    

القوانني الفقهية.
د. م�سطفى الزاهد

د.�اأحمد�عب�دي
د.�عبد�الفت�ح�عبد�الغني�حممد�العواري

د.�حممد�الن��سري
د.�عبد�ال�سالم�طويل

214 قراءات                       

انطالقا     املعا�سر  الكوين  وال�سياق   امل�سلمون 
املجتمعات  حول  "مطارحات  كتاب:  من 
اأحمد  للدكتور  العوملة"  �سياق  يف  الإ�سالمية 

عبادي.
د. احل�سان �سهيد 

اأي���ن؟"     اإىل  "الع���امل  كت���اب:  يف   ق���راءة 
القوة؟ م  اأ ال�س���وق 

Ou va le monde? le marché ou la force?   
Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec 
Jean-Michel Baer.

د. عبد ال�سالم طويل 

2 6 8 بطة                 ا لر ا ت  ليا فعا
مو�سوع:     حول  ع�سر  احلادي  الإحياء   ملتقى 

الغرب"  مراآة  يف  العربي  املخطوط  "نظرية 
األقاها الدكتور  انطالقا من حما�سرة علمية 

مراد تدغوت.

مو�سوع:     حول  ع�سر  الثاين  الإحياء   ملتقى 
الإ�سالمي"  املنظور  يف  الرتبوية  "امل�ساألة 
الدكتور  األقاها  حما�سرة  من  انطالقا 

�شــارك يف امللف
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حديث اإلحياء

يف استئناف املواجهة

ال�س�ابق  احلدي�ث  مو�س�وع 
الإحي�اء  جمل�ة  اأحادي�ث  م�ن 
الغ�راء، حديث�ا ق�د اقت�ست�ه اإكراه�ات 
املتمثل�ة،  وال�دويل  الإقليم�ي  ال�س�ياق 
الأح�داث  جمري�ات  يف  حتدي�دا، 
عل�ى  خيم�ت  الت�ي  املقيت�ة،  الإرهابي�ة 
دول  م�ن  العدي�د  وعل�ى  اأوطانن�ا، 
بني�ان  فدم�رت  حولن�ا؛  م�ن  الع�امل 
اأركان  وزلزل�ت  كادت،  اأو  بع�سه�ا 

بع�سه�ا الثاين، وعك�رت �سفو ما تبقى 
و�س�كينة  وا�س�تقرار  و�س�الم  اأم�ن  م�ن 
ال�ذي  املل�ف  وه�و  الأخ�ري.  بع�سه�ا 
ظاه�رة  مواجه�ة  "يف  عنوان�ه:  كان 

وجت�ارب". مقارب�ات  التط�رف: 

خا�سته�ا  الت�ي  املواجه�ة  وه�ي 
ب�كل  للعلم�اء،  املحمدي�ة  الرابط�ة 
وع�زم،  واإرادة  ق�وة  م�ن  اأوتي�ت  م�ا 
ووظيفته�ا  هويته�ا  م�ن  انطالق�ا 

كان

د. اأحمد عبادي
الأمني العام للرابطة املحمدية للعلماء 
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حديث اإلحياء

التاأطريي�ة  ور�س�التها  واملعرفي�ة،  العلمي�ة 
الظه�ري  مبقت�س�ى  وذل�ك  والتح�سيني�ة، 
ال�س�ريف املن�س�ئ له�ا؛ نهو�س�ا بواجبه�ا اجت�اه 

اأجم�ع. الإن�س�اين  واملجتم�ع  واأمته�ا  وطنه�ا 

املحمدي�ة  الرابط�ة  �س�ارعت  فق�د  وهك�ذا 
لتفكي�ك  علمي�ة  وح�دة  اإح�داث  اإىل  للعلم�اء 
علمي�ة  وح�دة  وه�ي  التط�رف؛  خط�اب 

متع�ددة  ال�س�تغال،  منتظم�ة 
اأ�س�همت  التخ�س�س�ات، 
حتقي�ق  يف  ت�س�هم  زال�ت  ول 
تراك�م علم�ي حتليل�ي تفكيكي 
العن�ف  خلط�اب  نق�دي، 
م�ن  انطالق�ا  والتط�رف، 
معرفي�ة  وخلفي�ات  مداخ�ل 
بتع�دد  متع�ددة  ومنهجي�ة، 
اأبع�اد ه�ذه الظاه�رة املركب�ة 
واملدمرة يف اآن، وذلك �س�عيا 

املف�سي�ة  التكام�ل،  درج�ات  اأك�رب  لتحقي�ق 
لأك�رب درج�ات الفه�م وال�س�تيعاب والتف�س�ري، 

التج�اوز. �س�بل  اأجن�ع  بل�ورة  بغاي�ة 

كم�ا �س�ارعت الرابط�ة املحمدي�ة للعلم�اء، اإىل 
تنظي�م ث�الث ن�دوات علمي�ة دولي�ة يف الإط�ار 
رابط�ة  م�ن  كل  م�ع  وتع�اون  ب�س�راكة  نف�س�ه، 
العامل الإ�س�المي، ومكتبة الإ�س�كندرية. وكذا 
وال�دورات  الور�س�ات  م�ن  للعدي�د  تنظيمه�ا 

برنام�ج  يف  اإ�س�هامها  ع�ن  ف�س�ال  التكويني�ة، 
مل�سلح�ة  وتاأهيلي�ة  تكويني�ة  حما�س�رات 
اخلط�اب  ا�س�تقطاب  �سحاي�ا  ال�س�جناء 
التكف�ريي، وم�ن تاأث�ر به�م م�ن �س�جناء احل�ق 

الع�ام.

ومل�ا كان مل�ف ه�ذا الع�دد، ال�ذي جت�ده ب�ني 
يدي�ك اأيه�ا الق�ارئ الك�رمي، ي�س�كل امت�دادا 
يف  للنظ�ر  تعميق�ا  ل�س�ابقه؛ 
وق�ساي�اه،  اإ�س�كالته  اأه�م 
التمهي�د  مت  وق�د  خا�س�ة 
تاأطريي�ة،  بدرا�س�ة  ل�ه 
بل�ورة  خالله�ا  م�ن  حاولن�ا 
ووظيف�ي،  منهج�ي  ت�س�ور 
التط�رف،  خط�اب  لتفكي�ك 
بع�د  ملواجهت�ه  متهي�دا 
ه�ذا  ف�اإن  وتف�س�ريه،  فهم�ه 
ج�اء  ق�د  اجلدي�د،  الع�دد 
ت�سم�ن  حي�ث  ل�س�ابقه،  مكم�ال 
اإلي�ه،  امل�س�ار  املو�س�وع  يف  درا�س�ات  اأرب�ع 
خط�اب  تفكي�ك  "يف  مو�س�وع  ح�ول  اأوله�ا 
الغن�ي  عب�د  للدكت�ور  والثاني�ة  التط�رف"، 
الدي�ن  اأ�س�ول  كلي�ة  عمي�د  الع�واري  حمم�د 
املفه�وم  "نق��س   : بعن�وان  الأزه�ر،  بجامع�ة 
املغل�وط للخالف�ة يف فك�ر داع��س واأخواته�ا 
والثالث�ة  املتطرف�ة"،  التنظيم�ات  م�ن 

اهتمامنا بتفكيك 
خطاب التطرف 
اقتضته إكراهات 
السياق اإلقليمي 

والدولي المتمثلة في 
الظاهرة اإلرهابية 

المقيتة التي خيمت 
على أوطاننا.
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حديث اإلحياء

مو�س�وع:  ح�ول  النا�س�ري  حمم�د  للدكت�ور 
"ثقاف�ة التط�رف ل�دى احل�ركات الأ�صولي�ة 

الإ�ص�المية املعا�ص�رة.. ق�راءة يف مفاهي�م؛ 
ال�ولء وال�رباء، واحلاكمي�ة، وثنائي�ة دار 
للدكت�ور  والرابع�ة  احل�رب"،  ودار  الإ�ص�الم 
مداخ�ل  "اأه�م  بعن�وان:  طوي�ل  ال�س�الم  عب�د 
والثقافي�ة  الفكري�ة  املواجه�ة  ومنطلق�ات 

والتط�رف". العن�ف  لظاه�رة 

فق�د  الع�دد،  ه�ذا  مل�ف  مبو�س�وع  �سل�ة  ويف 
بدرا�س�ة  مالكي�ات،  رك�ن  ُحلِّ�َي 
للدكتور  احممد جربون اأ�س�تاذ 
التاري�خ بعن�وان: "اب�ن اأب�ي زيد 
ن�ص�رة  يف  ودوره  الق�ريواين 
وحمارب�ة  املالك�ي  املذه�ب 
الإ�ص�المي  الغ�رب  يف  التع�ص�ب 
)درا�ص�ة وتقدمي جلواب فقهي 

الدم�اء(". �ص�فك  ح�ول 

الع�دد،  ه�ذا  غ�ّرَة  �س�كل  كم�ا 
م�ع  للنقا��س،  روؤي�ة  م�ن  كل 
املفك�ر الدكت�ور ر�س�وان ال�س�يد 
"الدرا�ص�ات  مو�س�وع:  ح�ول 
مراجع�ة  الإ�ص�المية: 

ف�سيل�ة  م�ع  �س�امل  وح�وار  وا�صت�ص�راف"، 
الأ�س�تاذ  اجللي�ل الدكت�ور عب�د احل�ق املرين�ي 
الر�س�مي  والناط�ق  ال�س�ريفة،  اململك�ة  م�وؤرخ 

با�س�م الق�س�ر امللك�ي العامر. 
يف  بدرا�س�تني  جمالي�ات،  رك�ن  ازدان  كم�ا 
اأولهم�ا للدكت�ور ع�ز الدي�ن معمي��ص  الب�اب؛ 
ح�ول مو�س�وع "الأبع�اد اجلمالي�ة يف ال�رتاث 
الإ�ص�المي م�ن منظ�ور امل�صت�ص�رقني"، والثانية 
للدكت�ور حمم�د الفه�ري بعنوان "دلئل النور 

يف دي�وان: ب�ص�ائر ودخائ�ر".

فق�د  الع�دد  ه�ذا  وت�س�ورات  روؤى  اأم�ا 
اأوله�ا ح�ول  ث�الث درا�س�ات؛  ا�س�تملت عل�ى 
منهجي�ة  "حم�ددات  مو�س�وع 
الإجته�ادي؛  الفك�ر  يف 
التاأ�صي�ل  �صواب�ط  يف  درا�ص�ة 
حمم�د  للدكت�ور  والتنزي�ل" 
"�ص�وؤال  بعن�وان:  وثانيه�ا  ع�ال، 
يف  والإن�ص�ية  املرجعي�ة 
املعا�ص�ر:  الإ�ص�المي  اخلط�اب 
امل�ص�ريي  الوه�اب  عب�د 
اهلل  عب�د  للدكت�ور  منوذج�ا" 
ح�ول  وثالثه�ا  اإدالكو��ص، 
ال�ص�رعية  "ال�صيا�ص�ة  مو�س�وع 
للدكت�ور  العم�ارة"  وفق�ه 

. ب ع�ز لد  خا
الع�دد  َحف�َل  �س�رعية،  درا�س�ات  رك�ن  ويف 
الق�راآن  "تف�ص�ري  مو�س�وع  ح�ول  بدرا�س�ة 
الأم�ني  حمم�د  العالم�ة  عن�د  بالق�راآن 

واجهت الرابطة 
الظاهرة اإلرهابية 

بكل ما أوتيت 
من قوة وإرادة 

وعزم انطالقا من 
هويتها ووظيفتها 

العلمية والمعرفية 
ورسالتها التأطيرية 

والتحصينية.
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حديث اإلحياء

"اأ�ص�واء  تف�ص�ريه  خ�الل  م�ن  ال�ص�نقيطي 

البي�ان" للدكتورة فاطمة الزهراء النا�سري.

�س�م  فق�د  الق�راءات،  ب�اب  يف  واأخ�ريا 
"امل�ص�لمون  بعن�وان:  الأوىل  قراءت�ني؛  الع�دد 
وال�ص�ياق الك�وين املعا�صر انطالقا من كتاب: 

"مطارح�ات ح�ول املجتمع�ات الإ�ص�المية يف 

عب�ادي"،  اأحم�د  للدكت�ور  العومل�ة"،  �ص�ياق 

والثاني�ة  �س�هيد.  احل�س�ان  الدكت�ور  اأجراه�ا 

ق�راءة يف كت�اب: "العامل اإىل اأين؟ ال�ص�وق اأم 
الق�وة؟"  

Où va le monde ? - Le marché ou 

la force ?

اأجنزه�ا الدكت�ور عبد ال�س�الم طويل.
مفي�دا  اإبح�ارا  الأع�زاء،  لقرائن�ا  اأمتن�ى 

الع�دد. ه�ذا  عب�اب  يف  وممتع�ا 
واحلم�د هلل رب العامل�ني.
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الدراسات اإلسالمية
مراجعة واستشراف

هي الدرا�سات الإ�سالمية وملن 
التاأويلية  اأو  العلمية  ال�سلطة 
فيها؟  ُطرح هذا ال�سوؤال كثريًا يف العقود 
الأربعة املا�سية، وهو ما يزال مطروحًا 
قادمة.  ل�سنواٍت  كذلك  و�سيبقى  بقوة 
فقد بلغ من هول التحديات التي ُتواجُه 
املحيط  يف  )ال�سني(  والإ�سالم  العرب 
حتدياٍت  �سارت  اأنها  والبعيد،  القريب 
اأن  قبل  لكنها  ذاته.  الإ�سالمي  للدين 
ت�سبح كذلك بفعل انفجار الإحيائيات 
من  ال�سبعينات  يف  وال�سيعية  ال�سنية 
جذريٌّ  انقالٌب  كان  املا�سي؛  القرن 
اجلدد"  "املراجعني  جانب  من  يحدث 

ثة  واملحدَّ التقليدية  الأكادمييات  على 
املجال  يف  والإ�سالميات  لالإ�سالم 
للحديث يف  الو�سول  قبل  اإمنا  الغربي. 
لإ�سكاليات  باإيجاز  اأُقّدم  دعوين  ذلك، 
الإ�سالم  عامل  يف  واملرجعية  املجال 
علم  لن�سوء  اآَخر  وباإيجاٍز  الكال�سيكي، 
الأوروبي  املجال  يف  وتطوراته  الإ�سالم 

والغربي.

اأول: علوم الإ�صالم ومفهوم العقل
يعترب جورج مقد�سي اأّن علوم الإ�سالم 
يف الع�سر الو�سيط قامت على تقليدين 
وتقليد  الإن�سانويات،  تقليد  متمايزين، 

ما 

د. ر�صوان ال�صيد
اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية / اجلامعة اللبنانية 
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بالإن�سانويات  يق�سد  وهو  الإ�سكولئيات]]]. 
علوم  من  وامل�سرتكة  العري�سة  القاعدة  تلك 
اللغة والل�سان واملنطق املعروفة عند الإغريق، 
القرنني  الرتجمات يف  التقت من خالل  والتي 
الثاين والثالث للهجرة، مع علوم اللغة والنحو 
النا�سئة بالعربية يف تلك الفرتة. وكما �سارت 
اإن�سانويات املنطق والبالغة اأ�سا�سًا لعلوم العقل 
لدى  بالعربية  الأُوىل  تر�سيمتها  ظهرت  التي 

والفارابي  )-252ه(،  الكندي 
)-339ه( باعتبارها تطورًا عن 
ظهرت  فاإنها  ال�)Paideia(]2]؛ 
باعتبارها  الإ�سالم  عامل  يف 
قاعدًة لعلوم ال�صرع، كما تبلورت 
لدى اخلليل بن اأحمد)-50]ه( 
ال�سافعي  ولدى  العني،  كتاب  يف 

)-204ه( يف الر�صالة. 
ال�سكولئية  عن  نتحدث  وعندما 
يف �سياق علوم العقل، فاملق�سود 

اخلطابة  من  ن  املكوَّ الدرا�سي  الربنامج  بها 
والفلك  والهند�سة  واملو�سيقى  وال�سعر  واملنطق 
وما  الطبيعي  والعلم  العدد  وعلم  والريا�سيات 
من  نة  املكوَّ العملية  واحلكمة  الطبيعة،  وراء 
وال�سيا�سيات.  الأخالقيات  اأو  املدين  العلم 
الدرا�سي  برناجمها  فاإّن  ال�صرع؛  علوم  اأما 
جرى تق�سيمه اإىل علوم و�صائل وهي اللغويات 
بحفظ  واملقرتنة  البالغة  وعلوم  والل�سانيات 
التف�سري  هي  املقا�صد  علوُم  لت�سبح  القراآن، 
هناك  ثم  والكالم.  واأ�سوله  والفقه  واحلديث 
الآراء  ب�ساأنها  تباينت  والتي  املُ�صاعدة  العلوم 

اآِخر  اإىل  والتاريخ  وال�سرية  املنطق  مثل 
اإّن  واملقا�سد.  الو�سائل  علوم  عن  املتفرعات 
تبدو  التي  الرت�سيمة  ال�سرع بح�سب هذه  علوَم 
لبن  الفهر�صت  يف  الهجري  الرابع  القرن  يف 
يف  حملت  التي  هي  الع�سر،  مبقالته  الندمي 
الع�سور الكال�سيكية عنوان: علوم الإ�سالم]3]. 
مقد�سي اإذن وبخالف روزنتال]4] يقيم قاعدًة 
م�سرتكًة لعلوم العقل وعلوم ال�صرع يف اللغويات 
الفيلولوجيا،  وفنون  والل�سانيات 
القواعد  اأّن  روزنتال  يرى  بينما 
امل�سرتكة بني علوم العقل وعلوم 
اأو  الآداب  على  تقت�سر  النقل 
تهب  والتي  امل�سرتكة  التقنيات 
�سبغتها  املختلفة  املو�سوعات 
اأن  يل  يبدو  والذي  العلمية. 
م�سلمي الع�سور الو�سيطة و�سواء 
اأكانوا علماء �سرع اأواأهل فل�سفة، 
امل�سرتكة  القاعدة  اعتربوا  اإمنا 
اختلفوا  وقد  العقلي.  النظر  هي 
منهجيًا على مفهوم العقل، وطرائق تدبرييته اأو 
الإفادة منه. والدليل على ذلك ر�سائل الكندي 
املتعددة يف العقل، ور�سالة معا�سره املحا�سبي 
وحقيقة  العقل  "مائية  اة:  امل�سمَّ )-243ه( 
بعده  ومن  الكندي  قال  حني  ففي  معناه". 
اإّن العقل جوهٌر فرٌد ُمدرٌك لالأ�سياُء  الفارابي 
فاإّن املحا�سبي  النا�ص؛  بحقائقها ويتفاوت فيه 
اعترب العقل غريزًة اأو نورًا يت�ساوى فيه جميع 
والعلم  بالتجربة  يتمايزون  واإمنا  النا�ص، 
  )Curriculum(�فال والكت�ساب.  واحللم 

بلغ من هول التحديات 
التي باتت تـُواجهُ 

العرب واإلسالم 
)السني( أنها صارت 

تحدياتٍ للدين 
اإلسالمي ذاته.



   العدد  47   14

رؤية للنقاش

الإ�سالم  وفال�سفة  الإغريق  لدى  الإ�سكولئي 
ي�سطنعه ذوو احلكمة املعطاة من اأعلى، بينما 
ت�سبح الرتبية والتعليم يف علوم ال�سرع تثقيفًا 

وجتربًة وعقاًل مكت�َسبا]5].

الثقايف  التاريخ  اإىل  الفيلولوجيا  من 
وعلم الإ�صالم

لنف�سه  يدعي  �سار  الذي  ال�ست�سراق  �ص  تاأ�سَّ
مثل  والتاريخ  الفيلولوجيا  على  العلمية  �ِسمة 
الثاين من  الن�سف  الإن�سانية يف  العلوم  �سائر 
القرن  خالل  ذروته  وبلغ  ع�سر.  الثامن  القرن 

اأعالمه  ظهور  مع  ع�سر  التا�سع 
الكبار يف اأملانيا وبريطانيا وفرن�سا 
وهولندا واإيطاليا. والأعالم الكبار 
هوؤلء هم الذين ف�سلوه بالتدريج 
عن بحوث ال�سني والهند وال�سرق 
ليف�سلوه  نا�سلوا  ثم  الأق�سى، 
القدمي  العهدين  نقد  علوم  عن 
يتعلق  فيما  ن�ساأ  وقد  واجلديد، 

بالعربية والإ�سالم يف ظّلهما]]].
هنا  مقد�سي  جورج  لحظ  لقد 
مفارقة  هناك  كانت  اأّنه  اأي�سًا 

بني النهو�ص الأوروبي والآخر الإ�سالمي. ففي 
الإ�سالم  عامل  يف  الإن�سانويات  ظهرت  حني 
والتعليمي؛  ال�سكولئي  الربنامج  قبل  الو�سيط 
الأوروبية  اجلامعات  عامل  يف  ال�سكولئية  فاإّن 
القرن  يف  النه�سة  اإن�سانويات  قبل  ظهرت 
لذلك  كانت  وقد  بعد]]].  وما  ع�سر  ال�ساد�ص 
بعامة  ال�ست�سراق  درا�سات  على  كربى  نتائج 

ع�سر  الثامن  القرنني  يف  بخا�سة  والإ�سالم 
والتا�سع ع�سر.

الفيلولوجيا  على  ظاهرًا  العمل  رغم  اإذ 
ا�ستبطنتا  رئي�سيتني  فكرتني  فاإّن  والتاريخ؛ 
هذا التخ�س�ص املتبلور؛ فكرة انحطاط الروح 
وفكرة  الإ�سالم،  يف  واحل�ساري  التعليمي 
اإخ�ساع درا�سة الإ�سالم ملقايي�ص تاأمل العهدين 
من  منهما  ني  م�ستقَّ والإ�سالم  القراآن  باعتبار 
بدرا�سات  النهو�ص  اإمكانيات  وربط  جهة، 
نه�ست  التي  الكال�سيكية  بالتقاليد  الإ�سالم 

اأوروبا الإن�سانوية على اأ�سا�ٍص منها]]]. 
اأ�سول  يف  املوؤلفات  كرثت  ولذلك 
هما  وهل  والإ�سالم،  القراآن 
جهٍة  ومن  م�سيحيان،  اأو  يهوديان 
الثقايف  النحطاط  تعليل  اأُخرى 
عن  بالتخلي  الإ�سالم  عامل  يف 
والفل�سفية  الثقافية  التقاليد 
و�سيطرة  والهيللينية،  الإغريقية 
اجلمود ب�سبب ا�ستيالء اأهل ال�سنة 
يف الدين والثقافة، وخنق الفل�سفة 
تنتمي  التي  التحرر  وتيارات 
بالنت�ساب اأو بالتاأثر اإىل الثقافات 
الكال�سيكية. ولذا فاإىل جانب ن�سر خمطوطات 
ان�سراٌف  هناك  كان  والتاريخ،  الفيلولوجيا 
املرياث  كان  اأن  بعد  الفل�سفية،  املوؤلفات  لن�سر 
دثائره  من  كرثٌة  ُن�ِسرت  قد  العربي  العلمي 

مرتجمًة اإىل الالتينية يف القرون ال�سابقة]9].
يف  الإ�سالم  درا�سة  يف  �ساد  فقد  هذا  وعلى 
ع�سر  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف 

يبدو لي أن مسلمي 
العصور الوسيطة، 
سواء أكانوا علماء 

شرع أوأهل فلسفة، 
قد اعتبروا أن 

القاعدة المشتركة 
هي النظر العقلي.
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متناق�سان:  ميالن  الع�سرين  القرن  ومطالع 
املا�سيني  بني  الت�ساُبه  �سدة  اإبراز  اإىل  ميٌل 
�سدة  اإبراز  اإىل  وميٌل  والإ�سالمي،  الأوروبي 
املحكُّ  فقد ظلَّ  كلتا احلالتني  الختالف. ويف 
ثقافة  يف  الكال�سيكية  التقاليد  م�سائر  هو 
امل�سلمني وح�سارتهم. وقد لحظ "جوزف فان 
"فلهاوزن" و"كارل هايرن�ص  اأنه فيما بني  اأ�ص" 
املجال  اأو  الثقايف  التاريخ  اجتاه  ظهر  بيكر" 
باإن�ساء  للمطالبة  و�سوًل  الإ�سالمي،  الثقايف 
احل�سارة  من  جزًءا  باعتباره  الإ�سالم  علم 
اإحياء  على  العمُل  ينبغي  التي  الكال�سيكية، 
خالل  من  الأوروبيون  نه�ص  كما  تقاليدها، 

املواريث الإغريقية]0]].
التاريخانية  ا�ستطاعت  ما  اأق�سى  ذلك  وكان 
الع�سرين،  القرن  خالل  فيه  التفكري  اأو  بلوَغُه 
"رين�سان�ص  متز:  اآدم  كتاب  ذلك  على  وامَلَثُل 
مثاله  رغم  والذي  922]؛  عام  الإ�سالم"، 
للدرا�صات  منوذجًا  �سار  الأوروبي،  النه�سوي 
كرُث  الذي  التعبري  وهو  اجلديدة،  الإ�صالمية 
القرن  وثالثينات  ع�سرينات  يف  ا�ستعماله 

الع�سرين وحتى اأواخر اخلم�سينات. 

ثانيا: ثقافة الأ�صالة وثقافة القطيعة 
واملراجعون اجلدد

وال�ستينات  الع�سرين  القرن  مطالع  بني  فيما 
منه �سادت اأُطروحة التاريخ الثقايف باعتبارها 
رافعًة يف النهو�ص العربي والإ�سالمي. وكرثت 
واملجامع  املعارف،  ودوائر  املعاجم  م�سروعات 
اللغوية. ويف اجلامعة امل�سرية الأهلية اجلديدة 

ثم الر�سمية توارد املحا�سرون من امل�ست�سرقني 
الأملان والطليان والإجنليز والفرن�سيني للكالم 
العربية  العلوم  وتاريخ  والرتجمات  الفلك  يف 
وفقه  والآداب  الكال�سيكيات،  اإىل  امل�ستندة 
وعبد  ح�سني  وطه  اأمني  اأحمد  واتفق  اللغة. 
التاريخ  يف  الكتابة  على  العّبادي  احلميد 
الأدبي  والتاريخ  ال�سيا�سي  والتاريخ  الفكري 

لأزمنة الإ�سالم الكال�سيكية]]]]. 
اأو يف امتزاج معه ظهرت  ومع هذا ال�ستمداد 
ما  التي  القومية  اأو  الوطنية  الثقافة  اأُطروحة 
الإ�سالمية.  الثقافة  فكرة  اأطّلت على  اأن  لبثت 
وكما كان يف الوطنيات اأ�سيٌل ودخيل، فكذلك 
كان  امل�سرية،  اجلامعة  يف  الإ�سالميات.  يف 
ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق �سيخ الأزهر فيما 
الفل�سفة  مادة  يدّر�ص   )[945-[94[( بعد 
ما  "ماك�ص  جانبه  اإىل  وكان  الإ�سالمية، 
يعمالن  كانا  اللذان  كراو�ص"  و"باول  يرهوف" 
للرتاث  العرب  نقل  على  قبل  من  اأجياٍل  مثل 
الكال�سيكية.  الأزمنة  يف  والفل�سفي  العلمي 
الفارابي.  اأي�سًا عن  كتب  الرازق  وال�سيخ عبد 
اأن يخرج على  ال�سابقني، ودون  لكنه وبخالف 
ال�سقف الفل�سفي امل�سطلحي، ذهب يف كتابه: 
ال�سادر  الإ�سالمية"  الفل�سفة  لتاريخ  "متهيد 

عام 943] اإىل اأّن اأولويات الأ�صالة يف الثقافة 
ثم  الفقه  اأ�سول  علماء  اإىل  ت�سري  الإ�سالمية 
فال�سفة  واأخريًا  الت�سوف  ثم  الكالم  علماء 
�سينا  وابن  الفارابي  مثل  املعروفني  الإ�سالم 

وابن ر�سد]2]].
يف التاريخ الفكري لالإ�سالم اعترب اأحمد اأمني 
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فال�سفة  هم  املعتزلة  الإ�سالم"  �سحى  يف" 
الإ�سالم واأحراره احلقيقيون، اأما زميله ال�سيخ 
هو  الفقه  اأ�سول  علم  اعترب  فقد  الرازق  عبد 
اأ�سالًة، وياأتي املتكلمون واملت�سوفة بعد  الأكرث 
يبحثون  يزالون  ما  كثريون  كان  فاإذا  ذلك. 
يف  والبوذية  والهندية  الهيللينية  العنا�سر  عن 
الكالم والت�سوف؛ فاإنه ل اأحد ُينكر على علماء 
العميق  وبحثهم  الإبداعية  عبقريتهم  الأ�سول 
لال�ستنباط.  واملنطقية  الفكرية  القواعد  يف 
اأو امتالك كثريين  وهذا ف�ساًل عن امتالكهم 
الكال�سيكي  الرتاثني  معرفة  دعوى  منهم 

والإ�سالمي.
وا�سعًا  املجال  الثقايف  التاريخ  فكرة  فتحت 
باعتبار  التخ�س�سات  وتداُخل  للمبادرات 
احتمالٍت  على  ومفتوحًا  �سا�سعًا  عاملًا  الثقافة 
اأُخريني  فكرتني  اأْلغت  ما  لكنها  الروعة.  بالغة 
لدى  فالإبداع  والأ�سالة.  الإبداع  م�سكلتني: 
مقولته  يف  كال�سيكيًا  ظلَّ  امل�ست�سرقني 
وهيللينية،  اإغريقية  من  الكربى  واإجنازاته 
زمن  يف  وامل�سلمني  العرب  جهد  ان�سبَّ  بينما 
م�سارعة ال�ستعمار والتغريب على ا�ستك�ساف 
وقوًل  ح�سرًا للذات  �سارت  التي  الأ�سالة 
قدميًا  والوارد  للغريب  ونفيًا  الذاتي،  بالإبداع 
اأن التقت مع الإحيائيات  وحديثًا. ثم ما لبثت 
والتطهري  التطهر  اعتنقت  التي  ال�ساعدة 
اإىل  العودة  �صعبة  �ُسَعب:  ثالث  اإىل  فان�سعبت 
الإ�سالم،  هو  ما  ل�ستك�ساف  وال�سنة  الكتاب 
احلديثة  الأزمنة  يف  التغريب  نقد  و�صعبة 
خالل  من  والدول  املجتمعات  اإىل  واملت�سلل 

ال�ست�سراق وال�ستعمار والغزو الثقايف، و�صعبة 
رة  املطهَّ الإ�سالم  �سريعة  بتطبيق  املطالبة 

اة]3]]. وامل�سفَّ
بامرين  تدريجيًا  الأ�سالة  دعوات  وارتبطت 
الغرب  اإداناُت  �سارت  اإذ  العْقدنة؛  اآخرين: 
الأكرب  العقائدية  والأمور  عقائدية،  اأمورًا 
التي  وهي  ال�سريعة،  تطبيق  اأُطروحة  والأهم 
جعلت الجتهاد الفقهي احلر والذي كان قد بداأ 
بالنتعا�ص، م�ساألًة اعتقاديًة يف احِلّل واحلرمة 
هذه  القطيعة  ثقافة  كانت  واإذا  وال�سرعنة. 
يف  تغلغلت  قد  القريب  التاريخ  ومع  الغرب  مع 
واملقبلني  واملتعبني  �سني  املهمَّ املتدينني  اأو�ساط 
�ساملًة  فاإنها �سارت  الدينية؛  الإحيائيات  على 
الُكّتاب  فيها  دخل  عندما  وغريهم  للمتدينني 

الي�ساريون والقوميون]4]]. 
احلملة  اأي�سًا  �سعبتني  ذا  دخولهم  كان  وقد 
الغرب  على  واحلملة  الديني،  املوروث  على 
ثقافة  كانت  واإذا  وال�ستعماري.  الراأ�سمايل 
عن  اأعلنت  قد  الإ�سالميني  لدى  العقدنة 
و�سيد  الغزايل  حممد  كتب  خالل  من  نف�سها 
القطيعة  فاإّن  والقر�ساوي؛  قطب  و�سيد  �سابق 
اأعلنت عن  املوروث  و"القوجمية" مع  الي�سارية 
واأدوني�ص  واأركون  اجلابري  كتب  يف  نف�سها 
موؤمتر  يف  ذلك  ظهر  وقد  كثريين.  واآخرين 
و�سرورات  الرتاث  عن   [9[4 عام  الكويت 
يق�سدون  فاإنهم  وبالطبع  معه.  القطيعة 
اأنهما  باعتبار  كلَّه؛  الإ�سالم  واملوروث  بالرتاث 

عائقان مانعان لدخول امل�سلمني يف احلداثة. 
يف  الثقايف  التاريخ  نه�سويات  كانت  واإذا 
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تيارات  عليها  ق�ست  قد  العربي  املجال 
يف  والي�سار  اليمني  من  والقطيعة  الأ�سالة 
الإ�سالمية  الدرا�سات  فاإّن  الباردة؛  احلرب 
مقولة  خالل  من  جديدًة  ولدًة  �سهدت  التي 
ه�سا�ستها  ظهرت  الغرب؛  يف  الثقايف  التاريخ 
اإدوارد  كتاب  �سدور  منا�سبة  منا�سبتني:  يف 
ومنا�سبة   ،[9[[ عام  ال�صت�صراق  �سعيد: 

وان�سبورو:  كتابي  �سدور 
ومايكل  وكرون  درا�صات قراآنية، 
)Hagarism(؛  الهاجرية  كوك: 
ال�ست�سراقي  الثقايف  فالتاريخ 
بقايا  �سعيد  اإدوارد  نظر  يف  ميّثل 
اأن  ينبغي  ا�ستعماري  خطاب 
اأّن  فيعترب  وان�سبورو  اأّما  يزول. 
الثالث  القرن  يف  ظهر  القراآن 
�سذرات،  من  جمموعًا  الهجري 
اأ�سول  اإعادة قراءة  ولذا لبد من 
الإ�سالم مرًة ُاخرى بعيون جديدة 
"باتري�سيا  تذهب  حني  يف  متامًا. 

التاريخ  عن  الأخبار  اأّن  اإىل  وزميلها  كرون" 
وزمن  ونبوته  النبي  زمن  يف  الأول  الإ�سالمي 
الثالث  القرن  بعد  مكتوبة  كلها  ال�سحابة 
اليهودية  الأ�سول  على  للتغطية  الهجري 
�سيئًا  نعرف  اأن  اأردنا  اإذا  ولذلك  لالإ�سالم. 
ناأخذه  اأن  علينا  فيكون  الأول،  الإ�سالم  عن 
والبيزنطية  والعربية  ال�سريانية  امل�سادر  من 
اأن  وما  الإ�سالم.  ظهور  حلدث  املعا�سرة 
حتى  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  جاءت 
كان تيار "املراجعني اجلدد" هوؤلء قد �سيطر 

واملعاهد  اجلامعات  يف  نافذة  مراكز  على 
العلمية.  واملجالت  والكرا�سي 

لقد انتهى اجتاه التاريخ الثقايف يف الدرا�سات 
انتهى يف  الغرب.  ثم يف  ال�سرق  الإ�سالمية يف 
والقطيعة،  الأ�سالة  ُدعاة  اأيدي  على  ال�سرق 
ويف الغرب على اأيدي نقاد خطاب ال�ست�سراق 

وال�ستعمار واملراجعني اجلدد]5]]. 
الإ�سالميات  فاإن  امل�سرق  يف  اأّما 
والدولة  الدين  يف  بحوثًا  �سارت 
بع�ص  مع  ال�سريعة  وتطبيق 
لدى  وهي  الهوية.  متعلقات 
حتولت  والليرباليني  الي�ساريني 
اآّن  واعتبار  للموروث،  اإدانٍة  اإىل 
رحمه،  من  خرجت  الإحيائيات 
نتخلَّ�ص  اأن  منها  للتخل�ص  ولبد 
منه. واأّما يف الغرب فقد انق�سمت 
يتوله  الذي  الق�صم  ق�سمني:  اإىل 
عاد  وقد  اجلدد"  "املراجعون 
اأ�سل  يف  والعنفيات  لليهوديات 
الإ�سالم. والق�صم الذي يتوله ال�سو�سيولوجيون 
غلرن  من  كلٌّ  �سار  ولذلك  والأنرثوبولوجيون 
يف  ومرجعياٍت  اأعالمًا  وجيل�سنان  وغريتز 
اإىل  بالإ�سافة  الغربيني،  لدى  الإ�سالم  فهم 
خرباء  يعملون  الذين  اجلدد  امل�ست�سرقني 
مكافحة  يف  الدول  اإدارات  لدى  اأمنيني 
فقد  الثقايف  التاريخ  تقليديو  اأما  الإرهاب! 
مثل  من  اليدين  اأ�سابع  على  معدودين  �ساروا 
وفان  وات  ومونتغومري  هودج�سون  موؤلفات 
اأ�ص ومادلونغ وجيماريه. واأعمال هوؤلء الكبار 

اعتبر أحمد أمين 
المعتزلة هم 

 فالسفة اإلسالم،
أما الشيخ 
عبد الرازق 

فقد اعتبر علم 
أصول الفقه 

هو األكثر أصالًة.
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يف  التقدم  ب�سبب  انق�ساٍء  اإىل  �سائرة  الكبرية 
انق�ساء  ب�سبب  اأي�سًا  لكن  الوفاة،  اأو  ال�سن 

الهتمام. 

ثالثا: هل امل�صهد ُمْقب�ٌس اإىل هذا احلّد؟
اإذا اأردنا اأن نعرف مدى ال�سوء وال�سرر الذي 
الدرا�سات  تخ�س�ص  اأو  الإ�سالم  بعلم  نزل 
وائل  الأ�ستاذ  كتاب  يف  فلننظر  الإ�سالمية، 
"الدولة  بعنوان:   20[3 عام  ال�سادر  حاّلق 

اإىل  حاّلق  الأ�ستاذ  امل�ستحيلة". 
هما  الأملاين  موت�سكي  جانب 
الفقهي  بالتاريخ  معرفًة  الأكرث 
اأعماٌل  وحلاّلق  الكال�سيكي. 
والأ�سول.  الفقه  تاريخ  يف  جليلٌة 
الذكر  ال�سالف  كتابه  يف  لكنه 
وبحجة  والإ�سالم  امل�سلمني  ي�سع 
الحرتام الكبري الذي ميلكه لهما 
يف موقٍف م�ستحيٍل بل يف موقفني 
اأو بني م�ستحيلني. فالن�سمام اإىل 
فيها  الدخول  اأو  احلديثة  الدولة 

م�ستحيل.  للتالوؤم  وال�ساعي  ث  املحدَّ باملوروث 
مطلقات  تعتمد  احلديثة  الغربية  الدولة  لأّن 
والإلغاء.  التهمي�ص  وتفرت�ص  اأخالقية،  غري 
الفقهي  مبوروثهم  امل�سلمون  ي�ستطيع  ول 
والأخالقي الهائل الدخول فيها ب�سروطها. بيد 
يتمكن  اأن  تالوؤمه  من  يبلغ  ل  املوروث  هذا  اأّن 
من الدخول يف الزمان رغم كل اجلهد املبذول. 
ولذلك فاإّن امل�سلمني ل ي�ستطيعون البقاء حيث 
كما  واإن�سانيتهم،  باإ�سالمهم  حمتفظني  هم، 

الغرب  لزمان  الن�سمام  ي�ستطيعون  ل  اأنهم 
باأي �سروط!

يف  بالدولة  التفكري  ق�سايا  على  عملُت  لقد 
ثالثني  من  اأكرث  طوال  الإ�سالمي  املجال 
وبعلم  واأُ�سوله،  بالفقه  ومعرفتي  عامًا. 
وما  بها.  باأ�ص  ل  الدين  اأ�سول  علم  اأو  الكالم 
الأ�ستاذ  اإليها  التي تو�سل  النتائج  اإىل  تو�سْلُت 
الأُوىل  بالدرجة  معنيٌّ  هنا  لكنني  حاّلق. 
علم  اأو  الإ�سالمية  الدرا�سات  افتكاك  باإمكان 
اإرغام  الإرغامني:  من  الإ�سالم 
منذ  ي�سود  الذي  الإ�سالموفوبيا 
يف  الإ�سالم  درا�سات  عقود  ثالثة 
واإرغام  ال�سرق.  وبع�ص  الغرب 
اأو  الدين  اعتبار  اإرغامات  اأو 
�سبغة  ذات  مقولت  ال�سريعة 

عقدية ت�ستدعي التطبيق. 
لقد ظهرت الدرا�سات الإ�سالمية 
يف الغرب ويف ثالثة بلداٍن رئي�سية 
وبريطانيا.  وفرن�سا  اأملانيا  هي 
التي ح�سلت  املتغريات  كل  ورغم 
الغربيني  مع  ال�سراكة  عن  غنى  فال  وحت�سل، 
لأّن  وذلك  جديدة.  وتوجهاٍت  اجتاهاٍت  يف 
الغربيني اأقاموا، كما يف �سائر جمالت العلوم 
ومعاهد  �ساٍت  موؤ�سَّ والجتماعية،  الإن�سانية 
ومنتديات  وموؤمترات  علمية  وجمالت  بحثية 
لكننا  واملتداخل]]]].  املتبادل  والإنتاج  للت�ساور 
احلا�سرة؛  حالتهم  ويف  احلا�سرة،  حالتنا  يف 
)اأعني املوجات العاتية لالإ�سالموفوبيا( ُي�سبح 
احلديث عن ال�سراكة املجدية �سعبًا وي�ستدعي 

التاريخ الثقافي 
االستشراقي يمّثل 

في نظر إدوارد 
سعيد بقايا خطاب 
استعماري ينبغي 

أن يزول.
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جمالنا  من  فلنبداأ  ولذلك  واملراجعة.  التاأمل 
اخلا�ص. نحن حمتاجون من اأجل جتديد العمل 
التاأُهل  ل،  التاأهُّ اإىل  الإ�سالمية  الدرا�سات  يف 
من  والتخل�ص  الدين،  يف  ال�سكينة  ل�ستعادة 
�صرٌط  وهذا  واجلهادي.  ال�سيا�سي  الإ�سالمني 
تاريخي لأنه يتناوُل العمل مع اجلمهور وعليه، 
ويف الوقت نف�ِسه العمل مع الدولة وعليها. وهذا 
العلماء،  نحن  به  نقوم  ان  ينبغي  الذي  العمل 
ويقوم به املثقفون والإعالميون �سديد التعقيد. 
وذلك لأنه ي�سمل اأمرين متوازيني ومتداخلني: 
حزبًا  اأو  مذهبًا  الإ�سالم  اعتبار  من  اخلروج 
بوا�سطة  الدين  اإحقاق  على  يعمل  �سيا�سيًا 
من  واخلروج  واإرغامها،  بقوتها  اأو  الدولة 
يُت  اخلوف من الدولة واخلوف عليها. وقد �سمَّ
اأو ال�سرط تاريخيًا، لأننا مل نقم  هذا التمهيد 

به من قبل ل يف الدين ول يف الدولة.
طرائقي  الآَخر  ال�سرط  اأو  الآَخَر  العمَل  اإّن 
ال�سرط  مع  متزامنًا  ياأتي  وهو  وتنظيمي 
الأول  منحاه  يف  ي�سمل  لأنه  وذلك  التاريخي. 
اأحدثْتها  التي  املفاهيم  حتويالت  على  العمل 
الغربيون  الإ�سرتاتيجيون  واأحدثها  الإحيائيات 
عن الإ�سالم وعن امل�سلمني. ل يحبُّ املتدينون 
بالإ�سالح  ل�سبهه  الديني  الإ�سالح  تعبري 
ا�ستعادة  علينا  اإّن  قلت  ولذلك  الربوت�سانتي. 
�سمن  يدُخُل  ل  بحيث  الدين،  يف  ال�سكينة 
الدينية.  الدولة  اإقامة  اأولوياته  اأو  م�سروعه 
اأن نعمل على ت�سحيح  ويف الوقت نف�ِسه علينا 
التجربة ال�سيا�سية للدولة الوطنية بحيث تاأمن 
النا�ُص  وياأمن  الدين،  با�سم  عليها  التغول  من 

الأزهر]]]]،  اإعالن  يف  الأزهر  �سيخ  فيها. 
من  املواطنة  دولة  اأو  املدنية،  الدولة  اعترب 
يف  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي،  اإن�ساء 
وهذا  رة.  املنوَّ باملدينة  ال�سيا�سية  جتربته 
كربى  واجتهاديًة  فكريًة  اأعماًل  يت�سمن  كله 
من  والدين  الدولة  وفقه  العي�ص  فقه  لإخراج 
العقدنة ال�ساعقة يف اأذهان اجلمهور واأذهان 

وت�سرفات احلزبيات الدينية امل�سيَّ�سة. 
العلمي  العمُل  فهو  الآَخر  الطرائقي  العمل  اأما 
اأ�ستاذًا  لقد عملُت  املوؤ�س�سي.  والآَخر  الفردي، 
للدرا�سات الإ�سالمية على مدى خم�سٍة وثالثني 
عامًا، ودّر�ست وكتْبُت يف ع�سرات املو�سوعات، 
لكنني، من وجهة نظري، مل اأبرْع واأُنتج اإنتاجًا 
فيه بع�ص اجِلّدة اإّل يف جمال التفكري بالدولة 
الإ�سالمي  املجال  يف  ال�سيا�سي  التفكري  اأو 
القدمي اأو الكال�سيكي. ولذلك فالذي اأراه وبعد 
اللغات، علينا  الو�سائل ومنها  التو�سع يف علوم 
�ستة  يف  الدقيق  بالتخ�س�ص  لاللتزام  العودة 
ال�سنة  وعلوم  وعلومه،  القراآن  تخ�س�سات: 
الكالم،  وعلم  واأً�سوله،  والفقه  واحلديث، 
والتاريخ الإ�سالمي، وتاريخ العلوم الإ�سالمية. 
فروعًا  العلوم  هذه  من  لكلٍّ  اأّن  وتعلمون 
وت�سقيقات ميكن اأن يعمل عليها ال�سبان اجلدد 
اإىل جانب اأ�ساتذة الكرا�سي. ويف ق�سٍم اأو معهد 
اأو  لال�ست�سراق  وظائف  هناك  تكون  اأن  ميكن 
درا�سات  اأو  احلديثة  الإ�سالمية  الدرا�سات 

للحالت.
اإّن الذي اأق�سده من هذا الكالم جتربة املعاهد 
البحثية العليا. واملجال هنا لي�ص للحديث عن 
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فيها  تكون  اأن  ميكن  التي  الدينية  اجلامعات 
الديني  التعليم  منها  املق�سود  يكون  كليات، 
والإعداد  املعاهد  واملدر�سني يف  الأئمة  وتن�سئة 
تلك  يف  حتى  لكْن  حمددة.  ومهمات  لوظائف 
معاهد  هناك  تكوَن  اأن  اأرى  اأنا  اجلامعات، 
وممار�سة  والدكتوراه  للماجت�سري  عليا  بحثية 
باملتميزين  خا�سٌة  وهي  العلمي.  البحث 
فهذا  بالطبع.  جديدًا  اأقول  ول�سُت  املمنوحني. 
الوليات  يف  ال�سائد  هو  التنظيم  من  النوُع 
لقد  الأوروبية.  اجلامعات  وبع�ص  املتحدة، 
�سيء،  كل  لتدري�ص  ال�سطرار  من  عانيُت 
ومن تعليم الطالب خمتلف املواد يف ال�سنوات 
كلياٍت  اأدرُت  اأنني  كما  الأُوىل.  اجلامعية 
للدرا�سات الإ�سالمية اأو لل�سريعة ومعاهد عليا. 
وما �سهدُت جناحًا كبريًا يف الكليات، و�سهدُت 
بع�ص النجاح يف املعاهد، لأنني خّرجُت بالفعل 

بع�ص ال�سبان املتميزين. 
اإنني اأت�سور جذعًا، اإذن، من �ستة تخ�س�سات 
يف  ووظائف  كرا�ٍص،  �ست  فيه  عاٍل  معهٍد  يف 
وبعك�ص  كثرية.  لي�ست  فرعية  مو�سوعات 
والتن�سئة  التدري�ص  لي�ص  الهمُّ  يكون  الكليات، 
العلمي  البحث  بل  وجودهما؛  رغم  فقط 
كما  ومتبعة  موجودة  الفكرة  وهذه  والتدريب. 
�سبق القول، وم�سى عليها اأكرث من قرن، لكنها 
الإ�سالمية  الدرا�سات  موٍت يف  اأو  م�ساألة حياٍة 
الدرا�سات  جتارب  عن  كثريًا  اأعرف  ل  اليوم. 
الدينية يف الدول ال�سيوعية ال�سابقة واحلالية. 
يف  هائلة  الإ�سالم  معاناة  اأّن  اأعرف  لكنني 
امل�سرق واملغرب، وا�ستعادة الزمام والن�سباط 

وامل�سوؤولية �سرورية لبقاء الدين. 
ا�ستثنائيًا.  يكون  اأن  ينبغي  اجلهد  فاإّن  ولذلك 
اأ�ستاذ  اأّن  اأزعم  لكنني  و�ستبت�سمون، 
بالذات  الزمن  هذا  يف  ينبغي  الإ�سالميات 
باملعنى  داعيًة  ولي�ص  ر�سالة  �ساحَب  يكوَن  اأن 
وراء  من  الهدف  ما  لذلك.  عليه  املتعاَرف 
بالإنتاج  واجلدية  الزمام  ا�ستعادة  ذلك؟ 
الدين  فهم  يف  فارقًا  ي�سنُع  والذي  املتميز 
اأو  للمرجعية  ل  التاأهُّ اإىل  والو�سول  واإفهامه، 
الفقه  اأ�ساتذًة عظامًا يف  نريد  فيها.  امل�ساركة 
والتف�سري وعلم الكالم القدمي واحلديث ُي�ساُر 
اإليهم بالبنان، وُيق�سدون من ال�سرق والغرب. 
املدى  يف  �سراكات  �سنع  ن�ستطيع  وبذلك 
املتو�سط، و�سنع مرجعيات يف املدى الطويل اأو 

خالل جيل كما يقول ابن خلدون. 
يف   )[[[4-[920( فيرب  ماك�ص  يقول 
اإّن  حرفة"]]]]  باعتباره  "العلم  حما�سرته: 
العام،  العمل  يف  يعمل  اأن  ينبغي  ل  الأ�ستاذ 
كما ل ينبغي اأن ي�سعى لك�سب املزيد من الرزق 
الأ�ستاذ  يكون  ل  وقد  العلمي.  من خارج عمله 
َن  مُيكَّ اأن  ينبغي  لكن  جيدًا،  �سًا  مدرِّ الكبري 
العلم  العلمي.  للبحث  للتفرغ  كر�سيٍّ  تويّل  من 
اأي�سًا  لكنه  حرفة،  اأي  )Beruf(؛  فيرب  عند 
ن�سحُت  وقد  ر�سالة.  اأي  )Berufung(؛ 
الزميل املرتجم ملحا�سرَتي العلم وال�سيا�سة اأن 
اأبى  لكنه  بالحت�ساب،   )Berufung( يرتجم 

علّي واعترب ذلك تقعرًا وُحو�سية!
لقد قراأُت قبل اأيام بحثًا طوياًل وقّيمًا لزميلتنا 
الدكتوره وداد القا�سي عنوانه: "ق�سية املرجعية 
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الدرا�سات  وم�ستقبل  والغرب،  ال�سرق  بني 
�سرورة  فيه  تذكر  والإ�سالمية"]9]]  العربية 
املوؤمترات  يف  والأ�ساتذة  الطالب  م�ساركة 
اأو  و�سنواٍت  البعثات  وتباُدل  واملجالت  العلمية 
�سهورًا للتفرغ لبحٍث معني. وهذه الأُمور عاديٌة 
هذه  اأّن  املهمَّ  لكّن  ال�سرق.  وبع�ص  الغرب  يف 
الأعمال والن�ساطات وو�سائل التنمية والتدريب 
والتاأهيل، كلُّها اأُموٌر من اأعمال املوؤ�س�سات ذات 
البنية والقوام وال�ستمرارية عرب اأجيال. ونحن 
نا القدرة على التميز،  نا املال ول تنق�سُ ل ينق�سُ
الَنَف�ص.  وطول  الأُُفق،  �سعُة  نا  تنُق�سُ واإمنا 

الغربية  اجلامعات  عرفت  وقد 
اأ�ساتذًة عربًا وم�سلمني متيزوا يف 
العلوم البحتة والتطبيقية وح�سل 
لكّن  نوبل.  جوائز  على  بع�سهم 
اجلامعات  يف  العرب  الباحثني 
العربية  الدرا�سات  يف  الغربية 
وجودة  كرثتهم  وعلى  والإ�سالمية 
�سئيلة،  وبا�ستثناءات  تعليمهم 
زمالوؤهم  متيز  كما  متيزوا  ما 
لأنهم  رمبا  احلديثة،  العلوم  يف 
الأيديولوجية  للم�سبقات  خ�سعوا 

والإب�ستيمية. ولذلك فاإّن لدينا حتديني: حتدي 
النخراط  وحتدي  التخ�س�ص،  يف  الإْتقان 
والتميز والتمايز يف �سروط واأواليات املرجعية 

الغربية يف العلوم الإن�سانية والجتماعية.
الوعي  �صرُط  هو  واأخري  ثالٌث  �صرٌط  وهناك 
والأمة  لالإ�سالم  واحل�ساري  الديني  بالتطور 
ال�سياقات  عن  حتدثُت  لقد  وعلومها.  وعلومه 

ال�سرط  و�سميُت  معينًا،  تنظيمًا  تقت�سي  والتي 
الأول تاريخيًا، والثاين ذا ال�سقني تنظيميًا. 
حديٌث  )وهو  الثالث  ال�سرط  اأُ�سّمي  واأنا 
وعيًا  واملنهجيات(؛  واملهمات  الوظائف  يف 
بذلك  د  واأق�سِ واحل�سارية.  العلمية  بالتقاليد 
هذا  واأبعاد  عمق  ا�ستك�ساُف  هو  الهدف  اأّن 
لالجتاه  واحل�ساري  العلمي  العريق  التقليد 
الرئي�سي يف الإ�سالم، والذي �سنع هذا التاريخ 
كرهه  تقليٌد  وهو  وللح�سارة.  للدين  الطويَل 
الإحيائيون والإ�سالحيون النه�سويون، والكارُه 

عاجٌز عن الفهم والإفهام.
ال�سلفيات  عليه  خرجت  لقد 
التاأ�سيل،  باجتاه  اجلديدة 
الع�سرانيون  عليه  وخرج 
وبالطبع  والغرب.  اأوروبا  باجتاه 
عانى  التي  النك�سارات  فاإّن 
للثورة  تعود  ل  التقليد  منها 
ولالختاللت  بل  وح�ْسب؛  عليه 
تخلَّلْتُه  التي  والزمانية  البنيوية 
الدرا�سات  اإّن  به.  واأحاطْت 
دة  املجدَّ اأو  اجلديدة  الإ�سالمية 
وال�سروري  املنهجي  �صرُطها 
التقليد  لهذا  الواعيُة  القراءُة  هو  الثالث 
والثقايف  والكالمي  الفقهي  ا�ستتبابه  يف 
ت�سدعاته  تاأمل  اإىل  و�سوًل  واحل�ساري، 
تاريخيًا  العمل  ميكن  فكيف  واإّل  وانك�ساراته. 
واإدراك  والتقومي  الفهم  على  ومنهجيًا 
وقوانني  وحتويالتها،  املفاهيم  حتولت 
وم�سارات التغيري. و�سيقال اإّن يف ذلك رجوعًا 

ال ينقصـُنا المال 
وال تنقصـُنا القدرة 
على التميز، وإنما 

تنُقصـُنا سعُة 
اأُلُفق، وطول 

النـََفس.
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ممار�سة:  اأو  مقولة  اأو  اأُطروحة  اإىل  اأوعودًة 
التاريخ الثقايف. 

وهذا طموٌح ما عاد من املمكن و�سط الظروف 
ممار�سته.  اأو  به  القوُل  احلا�سرة  وال�سروط 
فل�سُت اأربط قراءة التقليد يف احلقيقة مبقولة 

يف  الرغبة  على  الثقايف،  التاريخ 
يزدهر  الذي  بامل�سار  بل  ذلك، 
فكلُّ  املعا�سر.  باملعنى  للتاأويليات 
التقاليد  وقراءة  تاأويل،  قراءٍة 
الفكرية والدينية واملفهومية تاأويٌل 
نقديٌّ من طراز رفيع]20]. فاملنهج 
الذي نق�سد به اإىل �سنع م�ستقبل 
هو  الإ�سالمية  للدرا�سات  اآخر 
بطرائق  الإ�سالمي  التقليد  قراءة 
ول  اإنكاٍر  دومنا  وتاأويلية  نقدية 

قطيعة ول ابت�سار، بل من اأجل الفهم والتجاوز 
تاأويلياٍت  اإىل  حمتاجون  نحن  الآفاق.  وفتح 
واإفهامه  الإ�سالم  فهم  جمالت  يف  كربى 
الجتماعية  العلوم  يف  الآخرين  وم�ساركة 

والإن�سانية وعلوم فل�سفة الدين]]2].
"علم  عن  بيكر"  هايرن�ص  "كارل  حتدث  لقد 
يف  �ساد  الذي  التعبري  اأّن  بيد  الإ�سالم"، 

اأو م�سطلح  تعبري  هو  الثقايف"  "التاريخ  حقبة 
الدرا�سات الإ�سالمية. ولدينا اليوم نوعان من 
على  التخ�س�ص  هذا  متار�ص  التي  املوؤ�س�سات 
والأق�سام  املعاهد  واملناهج:  املقا�سد  اختالف 
واحل�سارة  اللغات  عن  الغربية  اجلامعات  يف 
واملعاهد  واجلامعات  الإ�سالمية، 
الدينية واملدنية يف العاملني العربي 
الغربية  املعاهد  ويف  والإ�سالمي. 
ال�سو�سيولوجيات  اليوم  ت�سيطر 
التاأ�سيلية]22].  والأنرثوبولوجيات 
العربية  اجلامعات  يف  اأّما 
العقائدياُت  فت�سيطر  والإ�سالمية 
والت�سويغيات.  والعتذاريات 
الثالثة  ال�سروط  و�سط  واملراُد 
ل  والتاأهُّ والن�سباط  الإتقاُن  ذكرُتها  التي 
من  اخلروج  يف  ُت�سهم  كربى  تاأويليٍة  لأعماٍل 
الوعي  هذا  ويف  والإ�سالموفوبيا.  العقدنة 
الدرا�سات  م�ستقبل]23]  يكمن  عليه  والعمل 
الإ�سالمية، وق�سٌط كبرٌي من م�ستقبل الإ�سالم: 
        ﴿

   ﴾ )الرعد: 9](.

العلم عند فيبر 
 )Beruf(؛
أي حرفة، 
لكنه أيضًا 

)Berufung(؛ 
أي رسالة.
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أهم مقومات وخصائص الشخصية الحضارية املغربية
رهان التقدم والنهضة بني الرتاث والتجديد

حوار مع فضيلة مؤرخ اململكة الدكتور عبد الحق املريني   

الشريفة  اململكة  مؤرخ  املريني،  الحق  عبد  الدكتور  فضيلة  مع  الشامل  الحوار  هذا  يف 
التي  الكربى  التحوالت  على  فضيلته  مع  نقف  سوف  العامر،  امللكي  القصر  باسم  والناطق 
ملؤسسة  بالتأريخ  االهتمام  لديه  تبلور  وكيف  العاملة،  شخصيته  تشكيل  يف  أسهمت 
بكتاب:  األمر  يتعلق  بابه؛  يف  مرجعيا  مصنفا  أثمر  الذي  االهتمام  وهو  املغربي،  الجيش 
"الجيش املغربي عرب التاريخ "، وكيف تميز مساره املعريف واألكاديمي باملزج بني التاريخ 
واألدب، خاصة بعد مناقشة أطروحته للدكتوراه حول موضوع: "شعر الحماسة يف األدب 
واملجتمع يف  والهوية  اللغة  اهتمام فضيلته على قضايا  ينصب  أن  وليس غريبا  املغربي". 
الرتاث  بني  وجمعه  اهتمامه  وكذا  للمغرب،  الحضارية  الشخصية  ببناء  الوثيقة  صلتها 
عن  الستفساره  دعانا  ما  وهو  املادي.  غري  الرأسمال  مفهوم  وبني  والحضاري،  الثقايف 
وغنى  بتعدد  املغربية  الحضارية  والشخصية  للهوية  التاريخي  التشكل  حكم  الذي  املنطق 
مكوناتها وروافدها. وعن السر يف نجاح التجربة التاريخية والحضارية املغربية يف ضمان 

الجامعة.. األمة  والثقافية يف كنف وحدة  اللغوية  التعددية 

حاوره:
د. عبد ال�سالم طويل
رئي�س الوحدة العلمية لالإحياء/الرابطة املحمدية للعلماء
 اأ�ستاذ القانون العام بكلية احلقوق/جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان
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1. ما هي التحولت الكربى التي اأ�صهمت 

يف ت�صكيل �صخ�صيتكم؟
يف  البتدائية  ال�سهادة  بق�سم  تلميذا  كنت  ملا 
النه�سة  مدر�سة  وهي  احلرة،  املدار�ص  اإحدى 
درو�سا  نتلقى  التالميذ  نحن  كنا  ال�سالوية 
اإىل  الأدار�سة  عهد  منذ  املغرب  تاريخ  يف 
من  كنت  �سني  �سغر  ورغم  العلوي،  العهد 
البطويل  بالدور  معجبا  الدرو�ص  هذه  خالل 
واملرينية  واملوحدية  املرابطية  الدول  مللوك 
وال�سعدية والعلوية يف الدفاع عن حوزة الوطن 
ووحدته الرتابية والدينية �سد املتمردين على 

الداخل،  يف  ال�سرعية  ال�سلطة 
وحدوده  �سواطئه  على  واملعتدين 

من اخلارج.
املغرب  تاريخ  اإىل  اأميل  فبداأت 
احلافل  ما�سيه  يف  والغو�ص 
درا�ستي  مرحلتي  يف  بالأجماد 
ومن  واجلامعة.  بالثانوية 
الق�سائد  كانت  اأخرى  جهة 
التي  العربي  الأدب  يف  الع�سماء 

الكبري  ال�ساعر  العربية  اللغة  يف  اأ�ستاذنا  كان 
مولي  بثانوية  حجي  الرحمان  عبد  املرحوم 
يو�سف يلقننا اإياها، ويلزمنا بحفظها والبحث 
يف معانيها ودللتها قد حببت اإيلَّ الأدب العربي 
نظم  غريزة  نف�سي  يف  وغر�ست  ونرثه،  ب�سعره 
اجلامعية،  الدرا�سة  غمرة  يف  ولكن  ال�سعر، 
القري�ص،  وبني  بيني  الو�سال  حبل  انقطع 
هذا  ولكن  ممدود.  غري  احلبل  هذا  واأ�سبح 
احلبل مل ينقطع بيني وبني الكتابة يف موا�سيع 

تاريخية واأدبية واجتماعية كانت تثري انتباهي 
وحترك م�ساعري خالل م�سريتي التعليمية.

وعندما عزمت على ولوج كلية الآداب بالرباط 
�سنة 0]9]، بعد ما حتققت لدي اأ�سباب الدخول 
وقفت حائرا على عتبتها، فهل �ساأ�سجل ا�سمي 
التاريخ،  �سعبة  يف  اأم  العربي  الأدب  �سعبة  يف 
وبقي  الأدبية،  ال�سعبة  الأمر  اآخر  يف  واخرتت 
يف  فهياأت  املغرب،  تاريخ  اإىل  يجرين  احلنني 
التي مل  املغرب"،  تاريخ  "�سهادة  املرحلة  نف�ص 
اأي  تلق  مل  حيث  بالكلية  واحدة  �سنة  اإل  تدم 

اهتمام من جانب طلبة ذلك العهد.
الدرا�سة،  من  �سنتني  وبعد 
يف  الإجازة  �سهادة  على  ح�سلت 
للطلبة  ي�سمح  كان  �� حيث  الأدب 
واحدة،  �سنة  يف  �سهادتني  بجمع 
وذلك �سمن الفوج الثاين املتخرج 
من الكلية ل�سنة 2]9]. ثم قمت 
الدرا�سات  دبلوم  �سهادة  بتهيئ 
العليا من معهد الدرا�سات العليا 
مبدينة  والإ�سالمية  العربية 
"الدعوة  مو�سوع  يف  الفرن�سية  "�سرتا�سبورغ" 
)التي  اجلامعة  دكتوراة  و�سهادة  املوحدية"، 
منذ  الفرن�سي  اجلامعي  النظام  من  حذفت 
خالل  من  امل�سلمة  "املراأة  مو�سوع  يف  عقود( 
دفعاين  املو�سوعان  وهذان  وال�سنة"،  القراآن 
اإىل التعمق يف الدرا�سات الإ�سالمية والدعوات 
واملو�سوعان معا قد يجمعان بني  الإ�سالحية. 

التاريخ والدرا�سات الإ�سالمية.
يل  حافزا  امل�سلمة  املراأة  حول  املو�سوع  وكان 

تتغير معاني الهـُوية 
بتغير األزمان 

واألحقاب وبتطور 
الطبيعة البشرية 

وعاداتها.. 
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املراأة  بنه�سة  تتعلق  موا�سيع  يف  الكتابة  على 
ودورها  املغربي  املجتمع  يف  ومكانتها  املغربية 
واقت�ساديا  �سيا�سيا  الوطن  بناء  يف  الفعال 

واجتماعيا.

بالتاأريخ  البحثي  م�صاركم  متيز  كما   .2

ملوؤ�ص�صة اجلي�س. كيف تبلور لديكم هذا 
الهتمام؟

�سدر  �سغري  لكتيب  مقدمة  اأحرر  كنت  ملا 
ذكراها  مبنا�سبة  امللكية  امل�سلحة  القوات  عن 
التا�سعة لتاأ�سي�سها �سنة 5]9]، قلت يف نف�سي ملا 
ل اأتعمق يف البحث واأجنز كتابا عن تاريخ هذه 
القوات املغربية البا�سلة منذ الدولة الإدري�سية 
الع�سكرية  بالروح  مت�سبع  واأنا  هذا،  يومنا  اإىل 

كتاب  وكان  يفاعتي.  منذ 
التاريخ"،  عرب  املغربي  "اجلي�ص 
مو�سوع  يف  ي�سدر  م�سنف  اأول 
قبل  للمغرب  الع�سكري  التاريخ 
�سدور موؤلفات اأخرى يف خمتلف 
جوانبه. و�سدرت له �ست طبعات 
به  ونلت  فيها  ومزيدا  منقحة 
ن�ساأتها  اأول  يف  املغرب  جائزة 

ل�سنة ]]9]م.
يوما  وخاطبني  الأيام،  وتوالت 
الدكتور  املغربي  الأدب  عميد 
األفت  لقد  اجلراري:  عبا�ص 
املغربي  اجلي�ص  تاريخ  عن  كتابا 

تبحث  مل  فلماذا  وحما�سته  ون�ساله  ومعاركه 
يف جانب ال�سعر يف الأدب املغربي الذي واكب 

املغرب  داخل  جرت  التي  واحلروب  املعارك 
وخارجه لتوؤلف من بحثكم اأطروحة للدكتوراه 
"�سعر احلما�سة يف الأدب  يكون عنوانها مثال: 

املغربي".

لكتاب"اجلي�س  فتاأليفكم  اإذن   .3

الذي  هو  التاريخ"،  عرب  املغربي 
من  وتوجيه  باقرتاح  لكم،  اأوحى 
الدكتور  اأ�صتاذنا  املغربي  الأدب  عميد 
اأطروحتكم  مبو�صوع  اجلراري،  عبا�س 

اجلامعية؟
حمراب  يف  اأعتكف  جعلني  ما  وهو  متامًا؛ 
ال�سعري  الرتاث  عن  وال�ستقراء  البحث 
الأدب والتاريخ  م�سنفات  يف  احلما�سي 
والدواوين  والطبقات  والرتاجم 
خمتلف  يف  القابعة  ال�سعرية 
اإىل  تتعر�ص  والتي  اخلزانات، 
و�سف املعارك واحلروب، واإبراز 
وال�سجاعة  ال�سهامة  �سفات 
وقادتها،  جلنودها  والبطولة 
اجلهاد  على  التحري�ص  واإىل 
وال�ست�سهاد يف الدفاع عن وحدة 

البالد ون�سرة العباد. 
البحث بحث من  وقد واكب هذا 
ملعرفة  التاريخ  كتب  يف  اآخر  نوع 
والوقائع  والأحداث  الظروف 
الق�سائد  حولها  اأن�سدت  التي 
ال�سعرية. وملا اأخذت الأطروحة قالبها النهائي 
اأطلقت عليها "�سعر اجلهاد يف الأدب املغربي"، 

تعلمنا في مدرسة 
المسيرة الخضراء 

كيف نقوم ما اعوج 
من تفكيرنا، ونصلح 

ما فسد من تصرفاتنا، 
وكيف نتقن عملنا 

ونحسن صنعنا.
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واأعني باجلهاد يف هذا الباب، اجلهاد الرامي 
امللة  وعن  الوطن  وعن  النف�ص  الدفاع عن  اإىل 
الذي  باملعنى  ولي�ص  عليهم،  اعتداء  وقع  اإذا 
بالتع�سب  امللفوف  الع�سر  هذا  يف  به  األ�سق 
بدون  الغري  على  ال�سنيع  والعتداء  الأعمى، 
والنفري  العنف  على  يحر�ص  والذي  هوادة، 
تناق�سا  يتناق�ص  والذي  والتفجري،  والزحف 
وروحه  امل�سروع  اجلهاد  جوهر  مع  تاما 

واأهدافه  الأخالقية،  و�سوابطه 
الإن�سانية اإذ اجلهاد ل يعني فقط 
املوت يف �سبيل اهلل بل يعني اأي�سا 

احلياة يف �سبيل اهلل.
الأطروحة  هذه  مناق�سة  وكانت 
عبد  بن  حممد  �سيدي  بجامعة 
اهلل بفا�ص �سنة 9]9]، التي فازت 
وبجائزة  "م�سرف جدا"،  بدرجة 

عبد اهلل كنون �سنة ]99].

املعريف  م�صاركم  متيز  يف�صر  ما  وهو   .4

والأكادميي باملزج بني الأدب والتاريخ. 
هذا  حيثيات  عن  تطلعونا  اأن  لكم  هل 

املزج وعن الروؤية احلاكمة له؟
م�سريتي  يف  والتاريخ  الأدب  بني  جمعت  لقد 
اإىل  اأدخلني  فالأدب  والفكرية  الدرا�سية 
الأدب،  اإىل  اأدخلني  التاريخ  اأن  كما  التاريخ، 
واكت�سفت خالل هذه امل�سرية الفكرية اأن الأدب 
ويتكامالن.  يتداخالن  املغرب  يف  والتاريخ 
يطلع  اأن  من  املغربي  الأدب  لدار�ص  فالبد 
فيها  اأن�ساأ  التي  التاريخية  احلقب  تاريخ  على 

هذا الأدب، ولبد للموؤرخ املغربي من اأن يطلع 
نظمت  التي  والنرثية  ال�سعرية  الن�سو�ص  على 
وكتبت مبنا�سبة �سدور احلدث التاريخي الذي 

هو ب�سدد درا�سته وحتليله.
ويف هذا الإطار، دفعتني عنايتي بتاريخ املغرب 
بتاريخ  تعنى  وموؤلفات  بحوث  عدة  كتابة  اإىل 
الأمازيغية"،  احل�سارة  "كمظاهر  املغرب 
يف  املغربي  و"املخزن  املوحدية"،  و"الدعوة 
و"حمطات  العزيزي"،  العهد 
املعا�سر"،  املغرب  تاريخ  يف 
الأبطال"،  اأر�ص  و"املغرب 
املغرب"،  تاريخ  من  و"منارات 
اخللدوين"،  الفكر  يف  و"نظرات 
مرين"،  بني  دولة  و"تاريخ 
خارج  واإ�سعاعها  و"الأندل�ص 
املغربية  و"البيعة  حدودها"، 
و"املرابطون  التاريخ"،  عرب 
توحيد  وم�ساألة  واملوحدون 
و"ملحة  و�سيا�سيا"،  عقائديا  املغرب  اأقطار 
العهدين  يف  الد�ستورية  احلركة  عن  تاريخية 
الإبداع  يف  و"نظرات  العزيزيواحلفيظي"، 
حممد  و"ملحمة  املغربية"،  واحل�سارة  العربي 
عقول  فاحت  كان  الذي  امللك  ذلك  اخلام�ص" 
ملحاربة  ال�سلمية  م�سريتهم  ليواكبوا  املغاربة 
الحتالل والتعاطي بكل قواهم لالغرتاف من 
معني املعارف والعلوم رجال ون�ساًء، واملحافظة 
وعلى  وتقاليدهم،  وعاداتهم  عقيدتهم  على 
كل  وحماربة  العريقة،  وح�سارتهم  اأخالقهم 
املغرب  يرقى  حتى  والنحالل  الف�ساد  اأنواع 

بدأت أميل إلى تاريخ 
المغرب والغوص 
في ماضيه الحافل 

باألمجاد في مرحلتي 
دراستي بالثانوية 

والجامعة.



   العدد  47   28

حوار العدد

�سيا�سيا  املتقدمة  النامية  الدول  م�ساف  اإىل 
واقت�ساديا واجتماعيا.

اأنكم  يلحظ  لإنتاجاتكم  املتتبع   .5

جتمعون بني الرتاث الثقايف واحل�صاري، 
وبني مفهوم الراأ�صمال غري املادي. ما هي 
وطنيا  املغرب،  بذلها  التي  اجلهود  اأهم 
ر�صيد  من  منتلكه  ما  لتثمني  ودوليا، 

ثقايف وح�صاري بالغ النفا�صة؟
غري  راأ�سمال  م�ساألة  اأثريت  كلما 
الوطني،  الرتاث  اأي  املادي، 
املوروث  الذهن  اإىل  وتبادر  اإل 
للدولة،  واحل�ساري  الثقايف 
اإىل  اأمرها  باأويل  يدفع  ما  وهذا 
قطاعاتها  كل  اإ�سالح  يف  التفكري 
الثقايف والفكري  املهتمة باملوروث 
واملحافظة عليه وتخليده لالأجيال 
الهتمام  بداأ  وقد  القادمة. 
يف  خا�سا  اهتماما  املوروث  بهذا 
القرن  اأوا�سط  من  ابتداء  بالدنا 
كثري  لرغبة  ا�ستجابة  الع�سرين 
العاملية  الثقافية  املوؤ�س�سات  من 

كمنظمة اليون�سكو التي تعنى مبجالت الرتبية 
والعلوم والثقافة والرتاث على ال�سعيد الدويل، 
وال�سعوب  الدول  كافة  على  قراراتها  وتعر�ص 
للعناية بكل ما هو موروث ثقايف واجتماعي غري 
مادي، الذي حتت�سنه بالدهم من اأدب �سفوي 
وعادات،  واأ�ساطري،  �سعبي،  ق�س�سي  وتراث 
�سعبية،  وفنون  و�سلوك،  واأعراف،  وتقاليد 

معمارية،  وحتف  تقليدية،  يدوية  و�سناعات 
بالأفراح  خا�سة  وطقو�ص  اأ�سروية،  وعادات 
الطبخ  وفنون  الدينية،  وباملنا�سبات  والأقراح 
احتفالية  واأمناط  واحلياكة،  والطرز  الأ�سيل، 
)اأندل�سية  وغنائية،  ومو�سيقية  وفرجوية 
وملحونية واأمازيغية وح�سانية( وكافة املهارات 
التي  ال�سالفة،  والأجيال  الأجداد  عن  املوروثة 
ت�سكل عرب الع�سور الهوية الوطنية التي يجب 

اأن تنفتح على الهويات العاملية الأخرى.
اتفاقية  اإىل  املغرب  ان�سم  وقد 
اليون�سكو ال�سادرة يف هذا ال�ساأن 
 ،[9[0 �سنة  اإبرامها  مت  والتي 
الواجب  بالتدابري  واملتعلقة 
ال�سخ�سية  امللكية  ملنع  اتخاذها 
قطع  من  الدولة  متلكه  ما  لكل 
اأي  اأو  تاريخية،  وبنايات  اأثرية، 
كاملخطوطات،  ثمني  ثقايف  تراث 
التاريخية،  والنقود  والوثائق، 

والتحف الفنية العتيقة.
التفاقية  على  املغرب  �سادق  كما 
الرتاث  على  املحافظة  اأجل  من 
اجلمعية  انعقاد  اأثناء  الالمادي  الثقايف 
التوقيع  ومت   ،2003 �سنة  لليون�سكو  العامة 
وبذلك   .200[ �سنة  املغرب  طرف  من  عليها 
يف  املادي  غري  الرتاث  عن  امل�سوؤولون  �سرع 
املواقع  لإح�ساء  وا�سعة،  علمية  بحملة  بالدنا 
واملعامل الأثرية، واملنجزات العلمية التاريخية، 
والعلمية،  الدينية  القدمية  املوؤ�س�سات  واأطالل 
الثقايف  الرتاث  روائع  قائمة  يف  وت�سجيلها 

صادق المغرب 
على االتفاقية من 

أجل المحافظة 
على التراث 

الثقافي الالمادي 
سنة 2003، 

وتم التوقيع عليها 
سنة 2006.
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الب�سري الالمادي باملغرب.
وما اأن مرت ب�سع �سنوات على هذا العمل الهام 
اليون�سكو  منظمة  باعرتاف  املغرب  فاز  حتى 
كمدينة  العتيقة  واملدن  املاآثر،  من  ملجموعة 
التنمية  وطرق  اجلهوية،  واملوا�سم  فا�ص، 
جامع  ك�ساحة  التاريخية  واملواقع  الفالحية، 
ومو�سم طانطان،  مراك�ص،  مثال مبدينة  الفنا 
ومهرجانات  الأركان،  �سجر  زراعة  وتقاليد 

الفرو�سية التقليدية وغريها، كرتاث اإن�ساين.
الغني  املغرب،  يكون  وهكذا، 
وال�ساليل  الب�سري  بتنوعه 
واجلغرايف  والتاريخي  والثقايف 
ت�سبثه  على  اأبان  قد  والعقائدي، 
غري  احل�ساري  الثقايف  برتاثه 
له  يوفر  اأن  يجب  الذي  املادي، 
والب�سرية  املادية  الو�سائل  جميع 
واملحافظة  وتنميته  به،  للعناية 
مظاهره  بكل  والهتمام  عليه 

وف�ساءاته، واإقراره كمادة يف املنظومة الرتبوية 
اجلامعات  داخل  له  م�سالك  واإن�ساء  التعليمة، 
واإيالئه  العلمي،  البحث  مراكز  ويف  املغربية 
الجتماعي  الن�سيج  يف  به  الالئقة  املكانة 
ميكن  حتى  ووطنيا،  وجهويا  حمليا  والثقايف 
التنمية  روافد  من  مهما  رافدا  منه  يجعل  اأن 
املواطنني  وت�سجيع  والجتماعية،  القت�سادية 
هو  ما  اإىل  وتطويره  معه،  التجاوب  على  كافة 

اأجمل واأبهى.
حممد  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأ�سار  وقد 
عيد  خطاب  يف  واأيده  اهلل  ن�سره  ال�ساد�ص 

العر�ص املجيد ل�سنة 4]20، يف مو�سوع التنمية 
القرن  ت�سعينات  "وخالل  بقوله:  ال�ساملة 
غري  الراأ�سمال  باحت�ساب  العمل  بداأ  املا�سي 
يتم  اأن  قبل  للرثوة  اأ�سا�سي  كمكون  املادي، 
اعتماده ر�سميا كمعيار علمي منذ �سنة 2005، 
املعيار  هذا  ويركز  الدويل،  البنك  طرف  من 
على احت�ساب املوؤهالت التي ل يتم اأخذها بعني 
العتبار من طرف املقاربات املالية التقليدية، 
التاريخي  الر�سيد  بقيا�ص  هنا  الأمر  ويتعلق 
اإىل  اإ�سافة  بلد،  لأي  والثقايف 
ب�سري  راأ�سمال  من  به  يتميز  ما 
وال�ستقرار،  والثقة  واجتماعي، 
والبتكار  املوؤ�س�سات،  وجودة 
والبحث العلمي، والإبداع الثقايف 
والبيئة  احلياة  وجودة  والفني، 

وغريها".

6. لي�س غريبا، اإذن، اأن ين�صب اهتمامكم 

واملجتمع  والهوية  اللغة  ق�صايا  على 
ال�صخ�صية  ببناء  الوثيقة  �صلتها  يف 
احل�صارية للمغرب. ما ت�صوركم للهوية 

يف �صلتها باللغة؟
كلمة ُهوية ب�سم الهاء وك�سر الواو ولي�ص بفتح 
اأو  البئر،  عن  عبارة  هي  التي  )َهوية(  الهاء 
التعريف  لبطاقة  ا�سم  اأو  العميقة،  احلفرة 
ال�سرقية كما ورد عند  البلدان  اليوم يف بع�ص 
موؤلفه  يف  اجلراري  عبا�ص  الدكتور  اأ�ستاذنا 

القيم عن "هويتنا والعوملة".
وقد جاءت لفظة ُهوية، كما يقول املفكرون، من 

االختالف اللغوي 
ال يعني/ بالضرورة، 
وجود اختالف عرقي 

أو ساللي أوإثني.
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ال�سمري املذكر املنف�سل: "هو".وتقول دة.نوال 
املوؤنث  ال�سمري  من  جتيئ  ل  وملاذا  ال�سعداوي 

املنف�سل هي؟
الوطن  الأ�سا�سية؛  عنا�سرها  اأهم  ومن 
والعقيدة واللغة والثقافة كما هو معلوم ومتفق 
الأزمان  بتغري  معانيها  تتغري  والُهوية  عليه. 
والأحقاب وبتطور الطبيعة الب�سرية وعاداتها، 
مع  الإن�سانية  لل�سخ�سية  امل�ستمر  وبالتفاعل 
الرجل  فهوية  ال�سائدة،  الجتماعية  القيم 
امل�سلم مثال يف فجر الإ�سالم لي�ست هي هوية 
يبق  ومل  الثالثة،  الألفية  يف  امل�سلم  الرجل 
قبل،  من  كان  كما  الهوية  من  جزءا  اللبا�ص 
عن�سرا  لي�ص  للمراأة  بالن�سبة  مثال  فاحلجاب 
اأ�سا�سيا من هويتها اليوم كما كان يف الع�سور 

مبدًءا  لي�ست  والهوية  ال�سالفة. 
عن�سرًيا كما يدعي من يدعو اإىل 

قوميات خمتلفة.
املجتمعات  من  جمتمع  فكل 
قيم  على  يقوم  الإن�سانية 
اجتماعية هي الوحدة، وامل�ساواة، 
والثقافة  والعدل،  والكرامة، 
على  ل  الدينية  العقيدة  ور�سوخ 

اأ�سا�ص اجلن�ص اأو العرق.
حتمية  �سرورية  هي  املجتمعية  القيم  وهذه 
املجتمع،  ونه�سة  والن�سجام،  التكامل  لتحقيق 

والرتقاء بهذه النه�سة اإىل الأف�سل.
الأ�سيلة  احل�سارة  الهوية  هذه  روافد  ومن 
التاأثر  "اأ�سكال  من  ي�سيبها  ما  رغم  بلد  لكل 

والتاأثري" من جراء "خمتلف العوامل ال�سيا�سية 
الفاعلة  والنظرية  والجتماعية  والقت�سادية 

يف حميطها".
ول يغيب عن اأذهاننا دور اللغة ودعائمها الثابتة 
لعوامل  تعر�ست  تركيز معامل هويتنا مهما  يف 
التغيري وامل�ستجدات؛ فاللغة يف كافة املجتمعات 

تكون جزءا اأ�سا�سيا من مكونات هويتها.

7. بناًء على ما �صلف، تتميز ال�صخ�صية 

وغنى  بتعدد  املغربية  احل�صارية 
تربزوا  اأن  لكم  هل  وروافدها.  مكوناتها 
للهوية  التاريخي  الت�صكل  منطق 

احل�صارية املغربية؟
التاريخ  فجر  منذ  اأنه  املعلوم  من 
اإىل الع�سور الو�سطى نزحت اإىل 
املغرب �سعوب متفرقة اإما للغزو اأو 
والرومان  كالفنيقيني  للمتاجرة؛ 
وجماعات  والوندال  والبزنطيني 
و"احلراطني"  اليهود  من 
)القادمني من بالد ال�سود(، وقد 
مع  الوافدين  هوؤلء  اندماج  وقع 
الأمازيغيني  اأي  القدمي؛  الع�سر  بلغة  "الرببر" 
�سكان املغرب الأ�سليني عرب التاريخ، وتطورت 
عالقاتهم الجتماعية والتجارية معهم وتاأثروا 

بح�ساراتهم.
املغرب  اإىل  الإ�سالمية  الفتوحات  جاءت  ثم 
وقتئذ.  فيه  املنت�سرة  املعتقدات  وحاربت 
الأعراب  وامتزج  الأمازيغيني،  اإ�سالم  فتم 

أصبحت هويتنا 
المغربية مزيجا 
إنسانيًا يصعب 
تفكيك عناصره.
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بالقبائل الأمازيغية وت�ساكن العن�سران العربي 
وعرف  احلاكمة،  الدول  عهد  على  والأمازيغي 
طريق  عن  التقدم  بع�ص  الأمازيغيني  تعريب 
اجلماعات النازحة تباعا من امل�سرق؛ كقبائل 

القريوان  من  وكذا  هالل  بني 
وتبادل  الأندل�ص،  بالد  ومن 
مع  الأ�سليون  املغرب  �سكان 
والتاأثر،  التاأثري  النازحني  هوؤلء 
واأ�سبحوا يكونون جميعا عن�سرا 
وطنيا ون�سيجا مغربيا متالحما، 

ذابت فيه كل الفوارق.
اأبا  مغاربة  نحن  اإذا؟  نحن  فمن 

عن جد، مغاربة ذوو اأ�سول خمتلفة عريقة يف 
اأمازيغية،  فينيقية،  "رومانية  واملجد؛  التاريخ 
عربية، اأندل�سية، اإفريقية ذابت كلها يف الكيان 
مزيجا  تكون  واأ�سبحت  الأمازيغي الأ�سلي 
ب�سريا عرقيا ي�سعب تفكيك عنا�سره. وبذلك 
الأمازيغي  البعد  يف  تتمثل  هويتنا  اأ�سبحت 
والعربي–الإ�سالمي والأندل�سي والزجني وحتى 

يف البعد الكوين.
املغاربة،  نحن  فمنا،  اللغوية  الناحية  من  اأما 
بالأحرى  اأو  بالعربية  فقط  يتحدث  من 
املعربون،  املغاربة  وهم  املغربية  بالدارجة 
ومنا من يتحدث باإزاء اللهجة العامية بلهجته 
الناطقون  املغاربة  وهم  الأ�سيلة،  الأمازيغية 

بالأمازيغية.
املغرب  �ساكنة  عنا�سر  بني  احلا�سل  فالتمييز 
اأي بني املغاربة الناطقني بالعربية )تاعرابت( 
اللهجات،  من  غريها  دون  متفاوتة  بدرجات 

التاريخية  الهوية  بلغة  الناطقني  واملغاربة 
الثالث؛)متازيغت،  بلهجاتها  الأمازيغية  اأي 
مع  فروعها  بتعدد  تاريفيت(  تا�سلحيت، 
كافة  بني  املوحدة  باللهجة  التحدث  اإتقانهم 
املغربية،  الدارجة  وهي  املغاربة 
وهذا  فقط.  لغوي  اختالف  هو 
وجود  يعني  ل  اللغوي  الختالف 
اختالف عرقي اأو �ساليل اأواإثني، 
"لهجي"  فقط  اختالف  هو  بل 
املناطق  ح�سب  التعبري  �سح  اإن 

واجلهات املغربية.

التجربة  جناح  تف�صرون  كيف   .8

يف  املغربية  واحل�صارية  التاريخية 
يف  والثقافية  اللغوية  التعددية  �صمان 

كنف وحدة الأمة اجلامعة؟
ل يخفى اأنه وقع خالل هذا اللتحام الفطري 
املا�سية  الع�سور  عرب  اللغوي  والتعاي�ص 
واللهجات  العربية  اللغة  بني  والتاأثري  التاأثر 
�ساهد  والتاريخ  املغربية،  والدارجة  الأمازيغية 
عدم  على  قاطعة  دللة  يدل  مما  ذلك،  على 
اإق�ساء اللهجات الأمازيغية اأو تهمي�سها، وذلك 
بع�سها  والأمازيغية  العربية  القبائل  لن�سجام 
املرابطني  دولهم  ملوك  وتناف�ص  بع�ص،  مع 
)وهم من قبيلة �سنهاجة(، واملوحدين )وهم 
باملغرب،  واملرينيني  م�سمودة(،  قبيلة  من 
زناتة(  قبائل  من  )وهم  بتون�ص  واحلف�سيني 
لإي�سال احل�سارة الإ�سالمية والعقيدة الدينية 

اإىل اأوروبا اجلنوبية واإفريقيا ال�سمراء.

الجهاد ال يعني فقط 
الموت في سبيل اهلل 
بل يعني أيضا الحياة 

في سبيل اهلل.
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اللهجات  لكون  الأ�سا�سي  ال�سبب  هو  وهذا 
وبقيت  املغرب  يف  تنقر�ص  مل  الأمازيغية 
وجودها  فار�سة  وذويها،  اأهلها  بني  متداولة 
فر�سا يف املجالت الثقافية والفنية والتجارية 

بجميع  الوطنية  وال�سناعية 
نتمنى  ما  وكل  واأ�سكالها.  األوانها 
اأمازيغية  لغة  ت�سري  اأن  هو  لها 
واللغة  هي  ت�سبح  حتى  موحدة 
اجلديد  الد�ستور  ح�سب  العربية 
ال�سخ�سية  يف  مندجمتني  لغتني 

الثقافية لكافة املغاربة. 
وحدة  على  املغاربة  وهكذا حافظ 
النف�سال  يقبل  ل  الذي  كيانهم 
ولهجاتهم  اأ�سولهم  تنوعت  مهما 

ووحدة  وُهويتهم  مبقوماتهم  مت�سبثني  وبقوا 
الأ�سيل  الأمازيغي  الثقايف  وموروثهم  وطنهم، 
اأمام  واحدا  �سفا  واقفني  والعربي–الإ�سالمي 
و�سالمة  بالدهم  وحدة  على  اأثيم  معتد  كل 
امل�ص  ت�ستهدف  مناورة  كل  و�سد  دولتهم، 
التي  املتاأ�سلة  وهويتهم  ال�سحيحة  بعقيدتهم 
وعليها  معتزون  وبها  املغاربة  لكل  ملك  هي 

حمافظون.
واأكرب دليل على ذلك ت�سويت املغاربة باأغلبية 
�ساحقة على الد�ستور املغربي اجلديد ]]20م، 
الذي يقول يف ت�سديره: "الهوية املغربية تتميز 
بتبويئ الدين الإ�سالمي مكانة ال�سدارة فيها، 
�سيادة  ذات  اإ�سالمية  دولة  املغربية  اململكة 
والرتابية،  الوطنية  بوحدتها  مت�سبثة  كاملة، 
هويتها  مقومات  وتنوع  تالحم  وب�سيانة 

مكوناتها  كل  وبان�سهار  املوحدة،  الوطنية 
وال�سحراوية  والأمازيغية  العربية-الإ�سالمية 
الإفريقية  بروافدها  الغنية  احل�سانية، 

والأندل�سية والعربية واملتو�سطية".
هويتنا  نر�سخ  اأن  اإذا؛  فعلينا 
ولغات  عقيدة  الأ�سيلة  املغربية 
ونتم�سك  متنوعة،  وثقافات 
مبتعدين  الغنية  بروافدها 
ال�سراعات  عن  البعد  كل 
التي  الواهية  والدمياغوجيات 
باملوكب  التحاقنا  �ستعرقل 
ل ينتظر  الذي  العاملي  احل�ساري 
و"اأن  بقاطرته،  لاللتحاق  اأحدا 
نبقى دائما، كما قال جاللة امللك 
بينة من  ثراه، على  الثاين، طيب اهلل  احل�سن 
�سخ�سيتنا ومن تاريخنا ومن تراثنا الوطني".

الكربى  التاريخية  املالحم  اأهم  من   .9

احل�صن  الراحل  امللك  عهد  ميزت  التي 
للم�صرية  تنظيمه  اهلل  رحمه  الثاين 
التي  الدرو�س  اأهم  هي  ما  اخل�صراء. 
من  اإطالع  وتودون  منها،  ت�صتخل�صونها 
مل تتح لهم فر�صة معاينتها من �صبابنا؟

ال�سحراء  لتحرير  اخل�سراء  امل�سرية  اإن 
اأ�سبحت لتاريخ املغرب عنوانا وملحمة خالدة 
التي قال عنها مبدعها املغفور له جاللة امللك 
احل�سن الثاين رحمه اهلل، يف اإحدى ذكرياتها: 
م�سرية  والعر�ص  ال�سعب  م�سرية  تكن  مل  "فلو 

متكنا  ملا  عندنا  جبلية  اأ�سبحت  حتى  تاريخية 

من أهم عناصر 
الهـُوية؛ الوطن 
والعقيدة واللغة 

والثقافة كما 
هو معلوم 

ومتفق عليه.
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بثورة  نقوم  اأن  من  فيه  نحن  الذي  القرن  يف 
امللك وال�سعب".

ا�ستمر  بل  الرحال  م�سريتنا  حتط  مل  وهكذا 
وانطلقت  اأهلينا،  وبني  نفو�سنا  يف  دبيبها 
م�سريتنا مدر�سة متنقلة يف ربوع اململكة، تعلمنا 

عندما  الإقدام  يكون  كيف  فيها 
والت�سحية،  الفداء  داعي  يدعو 
ومتى يكون الإحجام عندما ينادي 

منادي التعقل والرزانة.
على  العتماد  اأن  فيها  تعلمنا 
بال�سدق  احلافلة  النف�ص 
والإخال�ص، وعلى الإرادة املت�سبعة 
كل  نيل  بغية  والنزاهة  بالتجرد 
من  اأم�سى  وهو  �سريف،  مراد 
برهان،  كل  من  واأقوى  �سالح  كل 

واأن ما يوؤخذ باللني واللياقة واحلكمة ل يوؤخذ 
ورائه  لأن ما �ساع حق من  بالعداء،  اأو  بالقوة 

طالب نزيه عاقل عادل عفيف.
تعلمنا يف مدر�سة امل�سرية كيف نقوم ما اعوج 
ت�سرفاتنا،  ف�سد من  ما  ون�سلح  تفكرينا،  من 
وكيف نتقن عملنا ونح�سن �سنعنا، وباأي منظار 
اأن ننظر يف عمق م�ساكلنا، وكيف  �سليم يجب 
ونر�س�ص  عقليتنا  ون�سقل  عزميتنا،  نقوي 

والرفعة  والنماء  التنمية  م�سرية  يف  �سفوفنا 
والرقي والكمال.

�سعب  اأراد  اإذا  اأنه  امل�سرية  مدر�سة  يف  تعلمنا 
احلرية  متام  اإىل  وا�ستاق  الكرمية  احلياة 
الكربى  الوحدة  حتقيق  على  وعزم  والنعتاق، 
جادا  ي�سري  اأن  له  فالبد  لبالده، 
وي�سمر  �سامدة،  ثابتة  بخطوات 
واإباء،  �سمم  بكل  �ساعديه  عن 
واملناور  املعتدي  الغا�سب  ويواجه 
القاطعة  بالدلئل  املتحايل 
تثبت  التي  ال�ساطعة  والرباهني 
مطلبه  م�سروعية  را�سخا  اإثباتا 
وعدالة ماأربه. فالبد اأن ي�ستجيب 
احلق  ينت�سر  اأن  ولبد  القدر، 

الوا�سح على الباطل الزهوق.
تعلمنا يف مدر�سة امل�سرية اأن امل�سرية التاريخية 
من  املغربية.  للمملكة  والتقدمية  واحل�سارية 
عهد اإدري�ص الأول اإىل عهد جاللة امللك حممد 
نحو  طريقها  دوما  ت�سق  اهلل.  ن�سره  ال�ساد�ص 
ل  والإبداع،  اخللق  ونحو  العظمة،  ونحو  املجد 
منفذا؛  للرتدد  جتد  ول  �سبيال  للتوقف  تعرف 
فهي تنتقل من غزو اإىل غزو ومن معركة اإىل 

معركة ومن ن�سر اإىل ن�سر.

في غمرة الدراسة 
الجامعية، انقطع 
حبل الوصال بيني 

وبين القريض، 
وأصبح هذا الحبل 

غير ممدود.
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  يف تفكيك خطاب التطرف؛ 	

________________________  للدكت���ور اأحم���د عب���ادي

من  	 واأخواتها  داع�س  فكر  يف  للخالفة  املغلوط  املفهوم    نق�س 

التنظيمات املتطرفة؛
___________  للدكت���ور عب���د الفت���اح عب���د الغن���ي حمم���د الع���واري 

املعا�صرة..  	 الإ�صالمية  التطرف لدى احلركات الأ�صولية    ثقافة 

وثنائية  واحلاكمية،  والرباء،  الولء  مفاهيم:  يف  قراءة 
دار الإ�صالم ودار احلرب؛ 

_______________________  للدكت���ور حمم���د النا�ص���ري

  اأهم مداخل ومنطلقات املواجهة الفكرية والثقافية لظاهرة  	

العنف والتطرف؛
طوي���ل ال�ص���الم  عب���د  ____________________  للدكت���ور 

دراسات الملف

العـــدد ملـــف 
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ت�سم���ن مل���ف الع���دد عل���ى اأرب���ع درا�س���ات؛ 
الع���ام  الأم���ني  ف�سيل���ة  به���ا  اأ�س���هم  الأوىل 
مو�س���وع  ح���ول  عب���ادي  اأحم���د  الدكت���ور 
والثاني���ة  التط���رف"،  تفكي���ك خط���اب  "يف 

للدكت���ور عب���د الفت���اح عب���د الغن���ي حمم���د 
الع���واري عمي���د كلي���ة اأ�س���ول الدي���ن بجامع���ة 
الأزه���ر، بعن���وان: "نق����س املفه���وم املغل���وط 
للخالف���ة يف فك���ر داع����س واأخواته���ا م���ن 
التنظيم���ات املتطرف���ة"، والثالث���ة للدكت���ور 
حمم���د النا�س���ري ح���ول مو�س���وع: "ثقاف���ة 
الأ�صولي���ة  احل���ركات  ل���دى  التط���رف 
الإ�ص���المية املعا�ص���رة.. ق���راءة يف مفاهي���م؛ 

ال���ولء وال���رباء، واحلاكمي���ة، وثنائي���ة دار 
الإ�ص���الم ودار احل���رب"، والرابع���ة للدكت���ور 
عب���د ال�س���الم طوي���ل بعن���وان: "اأه���م مداخ���ل 
ومنطلق���ات املواجه���ة الفكري���ة والثقافي���ة 

لظاه���رة العن���ف والتط���رف".
ويف �سل���ة مبو�س���وع مل���ف ه���ذا الع���دد جن���د 
يف رك���ن مالكي���ات درا�س���ة للدكت���ور  احمم���د 
ج���ربون اأ�س���تاذ التاري���خ بعن���وان: "اب���ن اأب���ي 
زي���د الق���ريواين ودوره يف ن�ص���رة املذه���ب 
الغ���رب  يف  التع�ص���ب  وحمارب���ة  املالك���ي 
الإ�ص���المي.. )درا�ص���ة وتقدمي جلواب فقهي 

ح���ول �ص���فك الدم���اء(".
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يف تفكيك خطاب التطرف 

على �صبيل التقدمي:

الإن�سان اإفرادا واجتماعا، 
العنا�سر  من  جملة 
يت�سّكل  التي  واملو�سوعية  الذاتية، 
فيه،  ويعي�ص  يحيى  الذي  �سياقه  منها 
ذهول  يف  الإن�سان  هذا  مع  والتعاطي 
يكون  اأن  ميكن  ل  �سياقه  عنا�سر  عن 

ُم�ستجِمعا بحال لعنا�سر الفاعلية.
التعاطي  ذلك،  على  مثال  اأخذنا  فاإذا 

على م�ستوى اخلطاب، فاإن عدم 
النف�سانية  ال�سياق  عنا�سر  ا�ستح�سار 
ي�سيب هذا اخلطاب بالنق�ص وُيعدمه 

وتطبيق  املحّزات،  اإ�سابة  على  القدرة 
مواطن  يف  الهناء  وو�سع  املفا�سل، 
النف�سي  ال�سياق  اعتبار  لأن  النقب، 
الذي  هو  ما  ُمتفَهّ املخاطب  لالإن�سان 
يحدد كيفية �سياغة اخلطاب لكي يكون 
تفاوت  اإىل  يوؤدي  للمخاطب،  موائما 
اإىل  املوؤدي  للتفاعل  وحُمِدثا  لدنه،  من 

التبني املطلوب.
وعدم اعتبار ال�سياق العقلي للمخاطب، 
يوؤدي اإىل تفاوت عن م�ستوى املخاَطب 

اإما اإفراطًا اأو تفريطًا.
الجتماعي  ال�سياق  اعتبار  وعدم 

َتِو�ُس حَتْ

د. اأحمد عبادي
الأمني العام للرابطة املحمدية للعلماء 
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غري  اخلطاب  هذا  يجعل  اأبعاده،  مبختلف 
واآماله،  واآلمه  املخاَطب،  لنتظارات  معانق 
عدم  اآثار  عن  ذلكم  من  قريٍب  قوُل  وميكن 
وال�سيا�سية،  القت�سادية،  ال�سياقات  اإدراك 

واملحلية، والكونية على هذا اخلطاب. 
املوؤ�سرات  من  جمموعة  وهناك 
امل�سلمني  اهتمام  تك�سف  التي 
على  العمل  اأهمها  بال�سياق، 
ا�ستجالء كيفية تنزيل النبي �سلى 
الوحي  لن�سو�ص  و�سلم  عليه  اهلل 
املنورة،  باملدينة  النا�ص  على 
اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن  وقراءة 
لل�سائل  النف�سي  لل�سياق  عنهما 
حينما �ساأله: هل للقاتل من توبة؟ 
قراأ  عندما  اأمامه  الباب  ف�سد 
القتل  على  عازم  اأنه  مالحمه  يف 

اأنه قتل  راأى  الباب ملن  ويريد الرخ�سة، وفتح 
فعال ويريد التوبة.

الآليات  توظيف  امل�سلمني يف  علماء  اأبدع  ولقد 
)الن�ص  الداخلي  ال�سياق  لفهم  ال�ستنطاقية 
القراآين املوؤ�س�ص وال�سنة املو�سحة له(، وال�سياق 
اخلارجي )واقع النا�ص وحماورة الكون باآليات 
علمية ومنهجية(. وقد ن�سوا على عدة مفاتيح 
واآليات لفهم ال�سياق من اأجل تفادي الوقوع يف 

ال�سطراب و"اللتياث"]]]، ومنها:
حتى  للمخاطب:  النف�صي  بال�صياق  الوعي   -
املخاطب  لنف�سية  موائما  اخلطاب  يلقى 

ر�سي  عبا�ص  ابن  )جتربة  حلاجاته  م�ستجيبا 
اهلل عنهما مع ال�سائل عن معرفة توبة القاتل(.
وذلك  واملعريف:  العقالين  بال�صياق  الوعي   -
با�ستح�سار القدرة الإدراكية للمخاَطب حتى ل 

يح�سل "ال�ستوحا�ص".
املادي  بال�صياق  الوعي   -
مبعرفة  وذلك  الجتماعي: 
وال�سلط  والأدوار  الأن�ساق 
اأنواع  ومعرفة  الجتماعية 
اأفراد  بني  العالقات  وخ�سائ�ص 
ذلك  يف  ي�سهم  ومما  املجتمع، 
النبي  غر�ص  كيفية  على  الوقوف 
يف  للوحي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الفرق  مراعاة  مع  النا�ص،  نفو�ص 

بني:
�سلى  - النبي  فيه  اأعمل  الذي  ال�سياق 

اهلل عليه و�سلم الن�سو�ص.
الذي  - والجتماعي  النف�سي  وال�سياق 

مع  الن�سو�ص،  بهذه  اخلطاب  فيه  يجري 
ال�سياق  وبني  بينه  الفروق  ل�ستبانة  الجتهاد 
بالتكييفات املالئمة،  القيام  يتم  النبوي، حتى 

يف اإطار الأ�سول والقواعد املرعية.
املتطرفة  اجلماعات  خطاب  يف  والناظر 
العتبارات  كل  من  خلوها  على  بجالء  يقف 
القدرة  يفقده  ل  ذلك  اأن  غري  الذكر،  �سالفة 
والنف�سيات،  العقول  واخرتاق  التاأثري،  على 
للعلماء  املحمدية  الرابطة  يف  دعانا  مما 

يستمد الخطاب 
التكفيري 

المتطرف جاذبيته 
الخادعة من أحالم 

وجراحات، وكذا من 
جملة من ادعاءات 
الحجية الشرعية.
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حوامله  يف  اخلطاب  هذا  على  العكوف  اإىل 
الب�سرية،  وال�سمعية  وال�سمعية،  املكتوبة، 
العنا�سر  وتفكيكا، ل�سجتالء  درا�سة وحتليال، 
التي جتعله بهذا التاأثري الذي يتم عربه اجتيال 
اإىل  واإناثا  ذكورا  كهولها،  وحتى  الأمة  �سباب 
هي  النتيجة  فكانت  والفتنة.  املروق  مهالك 
الوقوف على اأن هذا اخلطاب ي�ستمد جاذبيته 
من  جملة  من  وكذا  وجراحات،  اأحالم  من 
يتم  مل  اإن  التي  ال�سرعية،  احلجية  ادعاءات 
الزيف  عن  فيها  الذي  احلق  وف�سل  فرزها، 
الذي ُخلط به، فاإنها �سوف تبقى م�سدر تلبي�ص 

وفتنة م�سيطرين.

اأول: نتائج تفكيك خطاب التطرف
1. الأحالم الأربعة

اأ. حلم ال�صفاء

القرن  نهايات  يف  امل�سلحني  من  العديد  بلور 
بحيث  ال�سفاء،  حلَم  امليالدي  ع�سر  التا�سع 
اأف�ست بهم ت�سخي�ساتهم لالأزمات التي كانت 
تعاين منها الأمة �ساعتئذ، اإىل قناعة مفادها 
اإىل  بالرجوع  اإل  يكون  ل  منها  النعتاق  اأن 
الأ�سول، غري اأن اأجراأة هذا احللم / امل�سروع 
قد انداحت نحو ِوجهات مل تكن اآمنة العواقب، 
كل  احلائط  بعر�ص  لل�سرب  الدعوة  مثل  من 
ومن  والو�سيئة،  ال�ساخمة  الإ�سالمية  املذاهب 
رجال"  وهم  رجال  "نحن  مقولة  اإ�سهار  مثل 
ومن  ال�سابقني،  العلماء  جهود  على  للقفز 

يتم  التي مل  الأدلة  الفقه على  بناء  مثل دعوى 
مثل  ومن  املطلوب،  العلمي  بال�سكل  تكييفها 
حممد بن اإدري�ص  ال�سافعي  الإمام  قول  اإ�سهار 
فهو  احلديث  �سح  "اإذا  )ت 204 ه�( 
مذهبي"]2]، دون لف ذلك، ومواكبته بالن�سيج 
الفقهي املقت�سى، واحلا�سر بو�سوح يف كتابات 

الإمام ال�سافعي، رحمه اهلل، نف�سه.
مقت�سيات  الندياحات  هذه  وراء  كانت  ولئن 
الكربى  الدول  بع�ص  لدى  ا�سرتاتيجية معلومة 
اإ�سعاف  تتغيى  كانت  والتي  الفرتة،  تلك  يف 
فاإن  تفكيكها،  اإىل  وت�سعى  العثمانية،  الدولة 
واقع  وكذا  الإ�سالمية،  املدار�ص  خمتلف  واقع 
يزالن،  ول  كانا  الإ�سالمي  العامل  يف  التدين 
اجلاّدة،  املراجعات  من  العديد  ي�ستلزمان 
من  يتجزاأ  ل  جزءا  يعترب  مما  وامل�سوؤولة، 

الدينامية التجديدية للدين، ب�سبب:
- اقت�ساء املمار�سة الدينية بالطبيعة، التكوين 
املتجدد للحَملة، ا�ستجابة ل�سنة تتايل الأجيال، 
اأو  الخرتاق  اأو  الن�سيان  معه  يتطرق  قد  مما 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  قوله  وهو  النتحال، 
املقت�سى:  لهذا  النتباه  وجوب  اإىل  اإ�سارة  يف 
"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون 
عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتاأويل 

اجلاهلني".
بني  امل�ستمر  التج�سري  وجوب  ب�سبب  وكذا   -
التي  التغرّي  دائمة  وال�سياقات  الن�سو�ص 
املواكبة  يقت�سي  مما  �سمنها،  اإعمالها  ُيرام 
انقطاع  فيها  ي�سجل  مواكبة  وهي  امل�ستمرة، 
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متكرر خالل عدد من الفرتات التاريخية التي 
�سهدت انح�سارا يف املمار�سة الجتهادية.

- وكذا ب�سبب ح�سول ا�ستيالبات اأو اخرتاقات 
ح�سارية وثقافية، كما ميكن ر�سده خالل حملة 
ال�ستعمارية.  الفرتة  خالل  بعدها  اأو  نابليون 
املعاجلات  من  �سل�سلة  بدوره  ي�ستوجب  مما 

التي  الدقيقة،  واملعرفية  العلمية 
مناهجها  اإر�ساء  يعاد  اأن  ينبغي 
مبنهج  ولي�ص  ومراميها،  وُبناها 
ُمّر  ذقنا  الذي  والت�سطيح  النكري 

ثماره.
واحلا�سل اأن اإ�سهار حلم ال�سفاء 
الذي متار�سه اجلماعات املتطرفة 
ا�ستجماع  عن  انف�سال  يف 
من  مكنها  قد  اإنفاذه،  مقت�سيات 
ا�ستقطاب العديد من اأهل النيات 
احل�سنة من غري ذوي الطالع على 

الرا�سد  ال�ستغال  وم�ستلزمات  الأمور،  جليات 
ي�ستوجب  مما  الأهمية،  بالغ  الور�ص  هذا  يف 

الت�سمري والت�سدي اجلادين والناجزين.
ب. حلم الوحدة

924]م  �سنة  العثمانية  اخلالفة  انهيار  بعد 
بيد  فجائيا  كان  لو  كما  بدا  الذي  بامل�سرق، 
يف  لئحًة  معامله  كانت  اإذ  كذلك،  يكن  مل  اأنه 
التاريخ،  ذلك  من  عديدة،  عقود  قبل  الأفق 
حيث ُتركت جملة من الأم�سار لذواتها، ب�سبب 
تعطل اآلية ورود "الفرمانات " من الباب العايل 

تلك  �سوؤون  بها  تدار  كانت  والتي  بالأ�ستانة، 
البا�سوات املقيمني فيها.  الأم�سار، من خالل 
دولة  انتهاء  اإعالن  بعد  اأهلها،  �سعور  فكان 
اخلالفة العثمانية، ك�سعور الأيتام ال�سغار عند 
من  العديد  جهود  اجتيال  فتم  والدهم.  وفاة 
بذلك  فتاأثرت  ال�سعور،  هذا  ب�سبب  امل�سلحني 
�سعار  رفعوا  حيث  ت�سخي�ساتهم، 
اعتقاد  يف  اخلالفة،  بناء  اإعادة 
ال�سايف  القر�ص  اأنها  جازم  �سبه 
الأب  والأدواء )مات  العلل  جلميع 
عن  وذهول  الأب!(  عن  فلنبحث 
ل�سروط  القبلي  البناء  وجوب 
واملعرفية،  العلمية،  اخلالفة 

والكفاياتية، واملوؤ�س�سية.
مديدة  عقودا  الأمة  �سلخت  وقد 
ال�سرابات،  من  جملة  وراء  جريا 
ذات ال�سلة بهذه الق�سايا. وت�سلل 
ي�ستقطبوا  لكي  احللم  هذا  بوابة  من  اأقوام 
نا�سئة من اأبناء هذه الأمة، غري اأن عدم حتقيق 
اأ�سرب  بدوره جملة من  قد خّلف  "املا�سدق"، 
التيارات  اأمام  الفر�سة  اأتاح  مما  الياأ�ص، 
الفتنوية للقول، "نحن لها "، مما كانت له الآثار 
النا�سفة التي ن�سهدها اليوم ب�سبب الذهول عن 

ال�سروط �سالفة الذكر.
ج. حلم اخلال�س

"الفرقة  ملقولة  الرتويج  خالل  من  وذلك 
الناجية"، و"الطائفة املن�سورة "، واأن ما �سوى 

حينما نتكلم عن 
سياسة تمكن من 

تفكيك خطاب 
التطرف في 

سياقنا المعاصر، 
فنحن أمام اثني 
عشر عنصرا في 
غاية التواشج.
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وم�سريهم  �سالل،  يف  يعي�سون  الطائفة  هذه 
يتم  وفهوم  اأقوال  من  ذلك  اإىل  وما  البوار، 
من  ب�سبكة  ذلك  يف  م�ستعينني  لها،  الرتويج 

املفاهيم اخلادمة لهذا احللم يف نظرهم.
اجليواقت�سادية،  الطبيعة  اإن 
وكذا  واجليواإثنية،  واجليوا�سرتاتيجية، 
الإ�سالمية  العربية  للمنطقة  اجليودينية 

عموما،  والإ�سالمية  خ�سو�سا، 
مقومات،  من  يكفي  ما  تتيح 
موؤ�س�سة  حروب  نريان  لتاأجيج 
اأو  الطائفية  على  اأو  الدين  على 
ما  امتالك  غياب  يف  القبلية، 
يلزم من موؤهالت وقدرات تبّينية، 
وا�ستذكارية،  وتفكيكية،  وتفهمية، 
وتدبريية، وحوكمية، اإىل درجة اأن 
يرون  اأ�سبحوا  املحللني  من  عددا 
"حرب  ب  ي�سّمى  بات  ما  اندلع 
اأ�سبح و�سيكا،  " قد  الرابع  اجليل 

اأو  وغمو�ص  ال�سيا�سية  النخب  �سعف  ظل  يف 
عمومية براجمها، ويف ظل تفكك و�سعف نظم 
النفجار  ظل  ويف  والإعالم،  والتكوين  الرتبية 
جل  اأن  ب�سبب  وكذا  ر،  املوؤطَّ غري  ال�سكاين 
ال�سباب  من  هم  املنطقة،  دول  يف  ال�ساكنة 
الذكور العاطلني، ذوي الت�سال املوّجه ب�سبكة 
الف�سائية،  القنوات  وبكم هائل من  الإنرتنت، 
علما باأن بع�ص اجلهات يف املنطقة وعرب العامل 
ال�ستفادة  اإمكانية  املنطقة،  ب�سبب غنى  ترى، 
الرابع"  "اجليل  حرب  من  واإيديولوجيا  ريعيا 

املذكورة اآنفا.
2. اجلراحات الع�صرة:

اإىل  الدعاوى  اأهل  خلطاب  تفكيكنا  اأ�سفر 
رئي�سية،  ع�سرة  عنا�سر  جراحات/  جتريد 

يتكرر ورودها يف خطابهم، وهي كالآتي:
وت�ستيت  املوؤمراة،  نظرية  الأول:  العن�صر   -
الوحدة الإ�سالمية، واملوؤامرة لإ�سقاط اخلالفة 
)فاأهل  924]م.  �سنة  العثمانية 
عرب  ا�ستقلوا  قد  الأق�سى  املغرب 
اخلاليف  بنظامهم  تاريخهم، 

املتمّيز(.
ال�ستعمار  الثاين:  العن�صر   -
واأ�سرب عدوانه، اجلزائر وحدها 
األف،  وخم�سمائة  مليون  فيها  قتل 
من  الآلف  ع�سرات  واملغرب 
وم�سر،  وليبيا،  وتون�ص،  املوتى، 

والهند...
زرعا  باعتبارها  اإ�سرائيل،  الثالث:  العن�صر   -

غريبا، حيث ف�سلت كرها يف املنطقة.
حني  املزدوجة؛  املعايري  الرابع:  العن�صر   -
ول  يقوم  العامل  فاإن  اإيران،  اأو  العراق،  تكون 

يقعد، وحني تكون اإ�سرائيل فال اأحد يتحرك.
- العن�صر اخلام�س: الإهانة التي يتعر�ص لها 
امل�سلمون يف و�سائل الإعالم الغربية ال�سمعية، 

والب�سرية، واملكتوبة، والإلكرتونية.
العراقي،  الكوكتيل  ال�صاد�س:  العن�صر   -
الأفغاين، البو�سني، البورمي، الو�سط الإفريقي 

إلى جانب العلماء 
الرواد، ال بد 

أن تكون لدينا 
شبكات تضمن 
الوساطات مع 

عموم الناس، وهم 
العلماء الوسطاء.



41    العدد  47   

ملف العدد

اإىل غري ذلك.
- العن�صر ال�صابع: ال�سطو على ثروات العاملني 

العربي والإ�سالمي.
والقيمي،  الفكري،  الغزو  الثامن:  العن�صر   -
ال�ستلحاق  ي�ستهدف  الذي  وال�سلوكي، 
وهذا  النتفا�ص،  لغة  يولد  مما  وال�ستتباع، 
ميّكن من هذه القدرة على ال�ستقطاب، وعلى 

ال�ستيعاب، وال�ستتباع لل�سباب.
اجلغرافيا  حتريف  التا�صع:  العن�صر   -

والتاريخ.
ال�سريف،  امل�سحف  حرق  العا�صر:  العن�صر   -

و�سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
وهي عنا�سر ل ينبغي اإغفال تناولها بالتفكيك، 
والكافية،  ال�سافية  الأجوبة  وبذل  وباجلواب، 
جتيريها  يف  ال�ستمرار  يتم  �سوف  فاإنه  واإل 
والت�سظية،  والتدابر،  التمّزع،  دعاة  ل�سالح 

والتنازع.
حري بالذكر اأن هذه العنا�سر ل ت�ساق جمتمعة، 
واإمنا مت جردها من خالل الرجوع اإىل كتابات 
ومواقعهم،  واأ�سرطتهم  املتطرفة،  اجلماعات 
خاللها  من  يبثون  التي  املن�سات  وخمتلف 
خطابهم. ول �سك اأنها عنا�سر وجراحات فيها 
الدويل  املنتظم  ويحتاج  ال�سواب،  من  جانب 
ميكن  فيما  لها  عالجية  مقاربة  اإىل  والأممي 
وم�ساحلة  اإن�ساف  بحركة  اأ�سبه  يكون  اأن 
دولية، ينجم عنها طّي �سفحات املا�سي املوؤمل، 
وال�سروع يف مرحلة عي�ص م�سرتك، تنبني على 

التعارف والتعاون، لالإ�سهام يف جتويد احلياة 
الأر�ص،  كوكب  املوحد..  م�سكننا  ظهر  على 
وهذا، وكما ل يخفى ور�ص ح�ساري يحتاج اإىل 

غري قليل من اجلهد امل�ستب�سر.

ثانيا: َفر�ُس التطرف الديني والطائفي 
يف املجتمعات امل�صلمة

يتميز �سياقنا الراهن بوجود جملة من ال�سمات 
الَفْر�ص  ي�سبه  ما  متثل  املنطقة،  يف  ال�سلبية 
الذي يتاأ�س�ص عليه التطرف الديني والطائفي، 
ثالث  اإىل  ال�سمات  هذه  اأهم  تق�سيم  وميكن 

طوائف:
1. الطائفة الأوىل: نخبة غري كفوؤة

اأ. اأن النخب يف املنطقة، على العموم، با�ستثناء 
اأن�ساف  من  املعروفة،  القليلة  الدول  بع�ص 
الإيجابية  والقيم  املبادئ  املتعلمني حظهم من 
املال  حتب  نخب  كاف،  غري  البانية  والأخالق 
واجلاه وال�سلطة والحرتام، رغم غياب �سروط 
النخب  هذه  فاأ�سحت  ذلك،  كل  ا�ستحقاق 
الف�ساد،  تداخل  فيها  يتج�سد  نخبا  لالأ�سف، 

وف�سل احلكامة؛
تعري  ل  العموم   على  النخب   هذه  ب. اأن 
الأفراد  قدرات  بناء  يف  مركزيته  رغم  العلم، 
واجلماعات، ما يكفي من الأهمية، فاأ�سحت يف 
جّلها، اإل ما ا�ستثني، نخبا ترتكز يف ت�سيريها 
ل�سوؤون بلدانها، على الولء والريع وال�ستغالل، 
فئات  جعل  مما  وال�ستحقاق،  الكفاءة  عو�ص 
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بهذه  تعرتف  ل  املنطقة،  �سباب  من  عري�سة 
النخب، وتنا�سبها العداء ل�سعورها بالتهمي�ص؛

ج.  الفتقار البارز لدى هذه النخب اإىل الروؤية 
الأ�سيل،  الطابع  واإىل  الناجعة،  الإمنائية 
وال�سخ�سية الريادية، كما ي�سجل عند كثري من 
و�سمور  الذاكرة،  اأمنيزيا  النخبة،  هذه  اأفراد 
ياأتي  الأفكار  من  اجلّيد  يجعل  مما  الإرادة، 

ويذهب، لفقدان �سروط التلّقي والأجراأة.
وعنف  مادي  عنف  الثانية:  الطائفة   .2

معنوي
اأ. �سبوب نريان عنف غري م�سبوق يف املنطقة، 
املعهودة  الأ�سلحة،  من  نوعا  ي�ستثن  مل  عنف 
الوطن  اأبناء  ي�ستعملها  التي  املعهودة،  وغري 
الدين  با�سم  البع�ص  بع�سهم  �سد  الواحد 
والّتدين؛ وهو عنف اأ�سبح له يف بلدان املنطقة 
من  نوع  اخل�سو�ص،  على  اأو�سطية  ال�سرق 
ال�ستمرار والدميومة، جعله يبدو لالأ�سف كما 

لو كان اأمرا ماألوفا ميكن اأن ُيت�ساكن معه؛
بقدر  معلوم،  هو  كما  ال�ساحة  ب. ا�ستعال 
والتبديع،  والتف�سيق  التكفري  فتاوى  من  كبري 
فاأ�سحت الن�سو�ص الدينية التي من املفرو�ص 
والتوظيفات  النزاع  حمط  الإجماع،  ت�سكل  اأن 
والتوظيفات، امل�ساّدة، فا�ستبيحت الدماء، ومل 
والن�سباط  الطاعة،  ل�سرعية  مكان  ثمة  يعد 
�سق  واجتناب  اجلماعي،  الأمن  ملقت�سيات 
املنكر،  عن  النهي  وبذريعة  الأوطان،  ع�سا 
فا�سُتِحّلت  املنكرات،  واأنكر  اأفظع  فت  اقرُتِ

الدماء املع�سومة والأموال امل�سونة.
املوؤ�ص�صة  �صعف  الثالثة:  الطائفة   .3

العلمائية
اأ. غياب توافر العدد الكايف من العلماء الرموز 
من اأهل العتدال والو�سطية ذوي �سلطة معنوية 
وم�سداقية وحكمة وح�سافة، ُيفزع اإليهم حلل 

الإ�سكالت وتبديد املدلهمات؛
ب. �سعف املوؤ�س�سات العلمائية وكذا املحا�سن 
الّتَمّكن،  ذوي  العلماء  وتدّرب  ُترّبي  التي 
والقدرة، ملواجهة اخلطابات امل�سيعة لالأحقاد، 
بالتفكك  املنطقة  اأوطان  ن�سيج  تهدد  والتي 
الطائفي، و�سعف عوامل املناعة الذاتية فيها، 
املوؤامرات  مواجهة  من  متّكنها  كانت  والتي 

والتحديات والأطماع؛
ج. ذيوع الفهوم املت�سمة باحلرفية والتجزيء، 
واملتجانفة عن فهم الن�ص والوعي بال�سياقات 
والعادات والأعراف، يف ابتعاد تاّم عن حتقيق 
من  جمتثة  فهوم  املاآلت،  واعتبار  املناطات 
وقواعد  الركنية،  ال�سرعية  املقا�سد  اأر�ص 

التنزيل والإم�ساء املكينة.
وغريها،  ال�سلبية  ال�سمات  هذه  على  تاأ�سي�سا 
جملة  اأمام  املجال  انق�سم  هنا،  يذكر  مل  مما 
اجتيالت، تبّوء معها من لي�سوا باأهل مقامات 

النطق با�سم جموع الأمة.
تن�ساف اإىل هذه ال�سمات �سل�سلة من املعطيات 
الواقعية التي اأثتت تاريخنا املعا�سر واحلديث، 
اجلماعية،  الذاكرة  يف  جراحات  وخّلفت 
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يف  للتعبئة  ا�ستغّلت  جراحات 
من  والنكفاء  التطرف  بوثقات 
الجتماعية  املواقع  يف  بثها  خالل 
عن  ال�سادرة  الكتابات  وخمتلف 
ي�ستدعي  مما  اجلماعات،  هذه 

بدوره التناول الدقيق والناجز.

تفكيك  مفاتيح  من  ثالثا: 
خطابات الت�صظية والتمزع

اخلطابات  تفكيك  �سرورة  عن  احلديث  عند 
ة على الُفرقة والكراهية والتمييز با�سم  احلا�سّ
الأفق  يف  تلوح  وحا�ساه،  احلنيف،  اهلل  دين 

عنا�سر، ميكن ح�سرها كالآتي:
هذه  مر�سلي  على  التعرف  �سرورة  اأول: 
مكونات  وعلى  خلفياتهم،  وعلى  اخلطابات، 
اإعداد  يتم  لكي  عنها،  ي�سدرون  التي  روؤاهم 

عنا�سر التفنيد، ب�سكل يويف بالغر�ص.
ثانيا: الرتكيز على حوامل اخلطاب �سمعية، اأم 
�سمعية ب�سرية، اأم رقمية، اأم ورقية، للمنازلة 

معها عن طريق نف�ص احلوامل.
ثالثا: الرتكيز على طبيعة املتلقني، اأحمايدون 
بني  اأم  نف�سها؟  القناعات  يت�ساطرون  اأم  هم؟ 
املتطرف  اخلطاب  اآثار  �سفط  ملحاولة  ذلك؟ 
من اأذهانهم، وُمتداولهم باحلجة، وبالطريقة 

املنا�سبة.
ويحق للمرء اأن يت�ساءل بهذا ال�سدد: عن مدى 
متكني التكوينات املتاحة لقادتنا الدينيني، من 

للقيام  يوؤهلهم  ملا  الكفايات  حيث 
يلزم  ما  عن  وكذا  �سلف؟  مبا 
جعلها  ق�سد  هند�ستها،  لإعادة 

موّفية بهذا املطلب.
َحَملة  تاأثري  مدى  حتديد  رابعا: 
املفاهيم  هي  وما  اخلطاب،  هذا 
التي ي�ستعملونها، وما هي املجالت 
التي يتحركون فيها، يف اأفق اإعداد 
وتفكيك  املنا�سبة،  الرد  اأ�سرب 
واجتثات  والكراهية،  التفرقة،  خطابات 

بذورها.
اأن حلبة النزاع  وجب بهذا ال�سدد ا�ستح�سار 
قد  اآنفا،  الإ�سارة  اإليه  �سلفت  وكما  الأ�سا�ص، 
تتيحه  ما  بحكم  النت،  األياف  هي  اليوم  باتت 
اخلطابات  هذه  على  امل�سادقة  اإمكان  من 
املدمرة بكب�سة زر واحد )like(؛ بحيث تتجمع 
امل�سادقات،  من  فالآلف  فاملئات،  الع�سرات، 
في�سحى اخلطاب وكاأنه م�سّلم به، مما يوؤهله 
اجلماعية،  الهويات  �سبك  جمالت  لخرتاق 
الرقمية. وهي  الوحدود، واملجتمعات والقبائل 
اإعداد العّدة  م�ساألة بالغة اخلطورة، ل بد من 

للقيام باملتعني اإزاءها.
خام�صا: تي�سري اأ�ساليب احلوار مع امل�ستهدفني، 
الذين هم بالأ�سا�ص من فئة ال�سباب، وكيف اأن 
اخلطاب وجب اأن يراعي نف�سياتهم، وعقليتهم، 
عن  بعيدا  يكون  ل  حتى  توا�سلهم،  واأ�ساليب 
من  مرفو�سا  وبالتايل  التداولية،  طبيعتهم 

مؤسسة اإلمامة 
هي الوحيدة 

القادرة على القيام 
بالموازنات الالزمة 
التخاذ قرار عظيم 

مثل قرار القتال.
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الآلية  اأن  اإىل  التنبيه  وجب  وهنا  لدنهم. 
التثقيف  اآلية  الأكرث فاعلية بهذا ال�سدد، هي 
بالنظري؛ حيث اإن النظراء يكونون اأكرث تاأثريا 
كفايات  بناء  ي�ستوجب  مما  نظرائهم،  يف 

املر�سحني  ومهارات  وقدرات، 
نظرائهم  حلماية  الأدوار،  لهذه 
التي  الخرتاقات  اأنواع  كافة  من 

يتعر�سون لها.
�سرورة  اإىل  النتباه  �صاد�صا: 
لأن  الرمزي؛  البعد  اعتماد 
بالقوة  تتذرع  التي  الر�سائل 
قدرة  واأكرث  اأنفذ  تكون  الرمزية 

على التاأثري.

تفكيك  �صرورة  يف  رابعا: 
خطاب  يف  امل�صتعملة  امل�صطلحات 

التطرف
الذي  الن�ص  يف  حتيى  كائنات،  امل�سطلحات 
توجد فيه، فاإذا اأراد املرء التعامل مع م�سطلح 
ُيدر�ص  كما  درا�سته  يقت�سي  ذلك  فاإن  معني، 
كيف  منائه،  ن�ساأته،  حالته،  كل  يف  الكائن 
اجتماعا؟  يتحرك  وكيف  انفرادًا؟  يتحرك 
هي  وما  �سمائمه؟  هي  وما  عالقاته؟  هي  ما 
حراك  حالت  جميع  ح�سر  اأي،  م�ستقاته؟؛ 
هذا امل�سطلح يف جماله، قبل اأن ي�سبح املرء 

قادرا على احلديث عنه بالدقة املطلوبة.
ل بد من التتبع للم�سطلح يف خمتلف موارده، 

املختلفة  ا�ستعمالته  اأ�سرب  على  للوقوف 
للتمكن من تلّمح انزلقات ال�ستعمال املق�سودة 

وغري املق�سودة، ورّدها اإىل اأن�سبتها.
املختلفة  جتلياته  يف  مثال  اجلهاد  فم�سطلح 
يكون بح�سب ال�سياقات التي يوجد 
تتحدث  اأن  ميكنك  فال  فيها، 
م�ستغرقا  حديثا  اجلهاد  عن 
وجامعا؛ لأن اجلهاد مفهوم ياأخذ 
بح�سب  وت�سريفاته،  متظهراته، 
ولئن  فيه،  يوجد  الذي  ال�سياق 
احلالت  هذه  بني  اجلامع  كان 
كلها التي يرد فيها مفهوم اجلهاد 
على  النف�ص  وحمل  املجاهدة،  هو 
 ﴿ تعاىل:  قال  تكره،  ما 
     

         

         

    ﴾ )البقرة: 4]2(.

موؤ�س�سة  كون  ا�ستح�سار  عدم  اأن  غري 
حتديد  على  القادرة  الوحيدة  هي  الإمامة، 
قدرتها  باعتبار  كتب،  الذي  القتال  هذا  وقت 
الظرفية،  املعطيات  وحتليل  ا�ستجماع  على 
هذا  مثل  لتخاذ  الالزمة  باملوازنات  والقيام 
القرار العظيم، الذي متتد اآثاره اإىل كل فئات 
فاإن  القادمة،  الأجيال  اإىل  كما متتد  املجتمع، 
مل تعلن هذه املوؤ�س�سة اجلهاد، فاإنه يبقى جهاد 
     ﴿ تعاىل:  لقوله  نف�ص، 
 ﴾            

أسفر تفكيكنا 
للخطاب التكفيري 

المتطرف 
إلى تجريد 

جراحات/عناصر 
عشرة رئيسية، 
يتكرر ورودها 
في خطابهم.
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هذه  يف  اجلهاد  اإن  بحيث  )العنكبوت: 9](؛ 
و�سبط  والوجدان،  العقل  لتنوير  يكون  احلالة 

اجلوارح.
وانطالقا مما �سلف، ميكن الوقوف على مدى 
التحريف الذي اأخ�سع له م�سطلح اجلهاد يف 

اخلطاب املتطرف.
والأمر كذلك بالن�سبة مل�سطلح القتال، والذي 
النبوية  ال�سنة  ويف  الكرمي،  القراآن  يف  يت�سل 

بحماية الأبرياء وحماية الأنف�ص.
اجلليلني  املفهومني  هذين  حتويُل  جرى  لقد 
اأيدي  يف  قتل  اأداة  اإىل  القراآنية  الروؤية  يف 
حتويل  وهو  ومتع�سبة،  متطرفة،  جمموعاٍت 
بل  واجلهاد،  القتال  على  فقط  يقت�سر  مل 
تناول �سائر املفاهيم الكربى يف الإ�سالم، مثل 
والنهي  باملعروف،  والأمر  وال�سريعة،  الدين، 
احلرب،  ودار  الإ�سالم،  ودار  املنكر،  عن 
ووظائفها،  والدولة  والن�سرة،  والهجرة، 
الأمة  وعالئق  وامل�سلمني،  واملومنني،  والأمة، 
ومفهوم  الإلهي،  الوعد  ومفهوم  بالدين، 
الوطن،  ومفهوم  التمكني،  ومفهوم  احلاكمية، 

وغريها من املفاهيم القراآنية.
اأو  واجلهاد،  القتال  فاإن احلديث عن  من هنا 
غريها من امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية دون 
مراعاة كل هذه احليثيات، ل �سك �سيف�سي اإىل 
نرى  كالتي  وجزئية،  ومبت�سرة،  �سقيمة،  فهوم 
�سريانها اليوم يف خطاب اجلماعات املتطرفة، 

ما يقت�سي العالج الناجز.

خام�صا:مقت�صيات فرملة هذه الدينامية 
املدّمرة

يحق للمرء اأن يت�ساءل بعد كل هذه اخلال�سات، 
ال�سوؤال الآتي: هل اإىل خروج من �سبيل؟

فرملة  مقت�سيات  من  مقت�سى  اأول  اأن  �سك  ل 
الفهم  مقت�سى  هو  املدّمرة،  الدينامية  هذه 
القائم على تفكيك الوقائع وت�سبيك متفرقها، 
وجمع  اأمناطها،  وفرز  اخلطابات  وحتليل 
اخلروج  ملحاولة  اأنواعها  وت�سنيف  املعطيات 
بتطلبات  وعي  يف  احللول،  مقرتحات  ببع�ص 

ال�سياق املحلي والإقليمي واجلهوي والكوين.
اأورا�ص  ثالثة  متييز  ال�سدد،  بهذا  وميكننا 

كربى:
1. ور�س اجتماعي حت�صيني

وينطلق من ا�ستح�سار كافة الق�سايا املجتمعية 
�سبل  وبلورة  املعاناة  اأهل  معاناة  احلارقة، من 
والعوز  الفقر  وع�سة  لتجاوزها،  الت�سامن 
وحماربتها، ومكافحة كافة الأمرا�ص واأ�سرب 
من  واملقتلعني  املهّجرين  وحماية  الإدمانات، 
هذه  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  وتر�سيد  اأوطانهم، 
بلورة  ثم  اأهلها،  قدرات  وتعزيز  املجالت، 
ت�ستقطب  را�سدة،  ح�سارية  تنموية  م�ساريع 
اأذرع وطاقات ال�سباب، مع ال�سعي اإىل متكينهم 
الباين،  والإعالم  الفاعل،  التعليم  عرب 
الب�سرية  والتنمية  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 
وبناء  الكفاءات  تكوين  يقت�سي  مما  الناب�سة، 
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هذه  كل  مبا�سرة  على  القادرة  املوؤ�س�سات 
امل�ساريع بر�سادة ومتكن.

2. ور�س م�صموين
املتزنة  الأ�سيلة  امل�سامني  بلورة  فيه  تتم 
ا�سرتاتيجيات  ونق�ص  املعتدلة،  والو�سطية 
املنطقة،  اأهل  عموم  من  فحواها  تقريب 
املختلفة،  الخرتاقات  اأ�سرب  لتح�سينهم من 
من  فيه  فالبد  العماد،  هو  الور�ص  هذا  ولكون 

بع�ص تف�سيل.
املرتبطة  التن�سئة  اأمناط  اأن  اليوم،  ُل  ُي�َسجَّ
ع�سويا بالأبعاد الرقمية والف�سائية احلديثة، 
من  جديدة  �سالمل  جمتمعاتنا  يف  اأقرت  قد 
القيم، واملعايري والأخالق، وال�سلوكات، والتي 
اإن�ساننا  �سخ�سية  بناء  يف  جميعها  اأ�سهمت 
م�سامني  ووفق  م�سبوقة،  غري  �ساكلة  على 
مرجعياتها،  اإىل  ول  املنطقة،  اإىل  تنتمي  ل 
ت�سعب  كبرية  جاذبية  تعطيها  عالية  وبفّنية 
يف  ال�ساب  اأن  تثبت  فالإح�ساءات  مقاومتها. 
املنطقة ل يبلغ الثامنة ع�سرة من عمره اإل وقد 
راأى اأربعني األف حالة قتل - حّدا اأدنى - �سواء 
النينتاندو،  �سا�سة  اأو  التلفيزيون،  �سا�سة  على 
األف حالة عنف وعدوان  الكمبيوتر، ومائة  اأو 
هذين  يف  �سبابنا  كان  واإذا  اأق�سى-  -حّدا 
فاإنه  العامل،  �سباب  مع  يلتقي  الإح�ساءين 
اإل  ع�سرة،  الثامنة  يبلغ  ل  بكونه  عنه  يختلف 
وقد �سمع عرب الأخبار، اأو يف خمتلف اأو�ساط 
املئات  ع�سرات  عن  وغريها،  العائلية  وجوده 

من حالت القتل والعدوان التي مي�ّسه بع�سها 
ملواكبة،  لزاما،  يقت�سي  مما  مبا�سر،  ب�سكل 
البعد  مراجعة  ذلك،  كل  وتاأطري  وا�ستيعاب، 
تثقيف  برامج  اإنتاج  وت�سجيع  الإعالمي، 
مرّبية  كرتون حمّلية  ومنتجات  بديلة،  وت�سلية 
ت�سجيع  وكذا  والإيجابية،  الدفع  لقيم  وحاملة 
املناف�سة  البانية،  الإلكرتونية  الألعاب  اإنتاج 
مناهج  ومراجعة  ال�سوق،  يف  موجود  هو  ملا 
املنطقة،  يف  اآلياتها  وبلورة  الرتبية  اإنتاج 
هذه  خ�سائ�ص  العتبار  بعني  تاأخذ  مراجعة 
من  وحتدياتها  اجلديدة،  احلياتية  امل�سفوفة 
الرتبويني،  وامل�سرفني  املدر�سني  تكوين  حيث 
والربامج،  واملناهج  امل�سامني  واإعداد 
لهذا  املنا�سبة  والو�سائل  الآليات  واعتماد 

الراهن. ال�سياق 
كما يقت�سي ما �سلف، اإعادة ا�ستك�ساف معامل 
والأحياء،  للحياة  ال�ساملة  القراآنية  الروؤية 
كل  اإطارها  يف  تتم  لكي  والعمران،  والإن�سان 
العمليات التجديدية املطلوبة، وهو ما ي�ستلزم 
يف  العلماء  واإعداد  تكوين  اأ�سرب  مراجعة 
الإن�سانية  املجالت  وكافة  الديني،  املجال 
الأخرى، وا�ستكمال حلقات ذلك، من وحدات 
فيها  ُي�ستكمل  بحث  وحما�سن  فاعلة،  جامعية 
ع�سوي  اإدماج  واآليات  والتاأطري،  التكوين 
ل�سمان  ال�سعي  مع  جمتمعاتنا،  يف  لهم  ومنتج 
اإزاء  واجبهم،  اإطار  يف  وا�ستقاللهم  اكتفائهم 

حماية ا�ستقرار، ومتا�سك، وعّزة اأوطانهم.
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ويت�سمن هذا الور�ص اخلطري اجلوانب الآتية:
��� اجلانب الرتبوي؛

��� اجلانب الإعالمي؛
اإلكرتونية  واألعاب  كرتون  اإنتاج  ��� جانب 

لطفولتنا وطفولة العامل
تزرع قيم التعاي�ص وتعّزز ال�سلم؛

��� تاأطري اإبداعي وتفاعلي لل�سباب، 
يبني قدراتهم ومهاراتهم احلياتية 
عامة وقدراتهم يف جمال التعاي�ص 

وتعزيز ال�سلم؛
لإعداد  ومبلورة  فاعلة  ��� مناهج 
ال�سطالع  من  لتمكينهم  العلماء 
اإزاء  اخلطرية  باأدوارهم 

جمتمعاتهم.
تكوينا  تقت�سي  جوانب  كلها  وهي 

وت�سمريا جاّدين.
3. ور�س تقريبي

ت من  لعل من اآكد العوامل والأ�سباب التي َحدَّ
فعالية وجدوى منظوماتنا الرتبوية يف املنطقة، 
م�ستوى  على  اأول  التقريبية،  املمار�سة  غياب 
والتنزيل  التطبيق  م�ستوى  على  وثانيا  النظر، 

والعمل]3].
مناهجنا  كاف يف  ب�سكل  يوجد  ل  التقريب  اإن 
ذلك  و�سبب  والإعالمية،  الرتبوية  وبراجمنا 
الأبرز، هو �سعف القدرة التوا�سلية والتفاعلية  
-بني املر�سل واملتلقي يف املجال الرتبوي- وهو 

الأمر الذي يتحول معه التقريب، اإىل ممار�سة 
والق�سوري  ال�سطحي  التب�سيط  تتجاوز  ل 
فاجرتارها،  ا�ستهالكها  ُثم  حمددة،  ملعارف 
نحو  بالتقريب  تدلف  �سك  ل  ممار�سة  وهي 
بني  مب�سامينه  وتتاأرجح  التمييع،  حدود 
يف  مقا�سده  وحت�سر  والتعومي،  التهوين 
اإن وجدت،  املدار�سة،  جوانب من 
مما  املمار�سة،  ا�ستح�سار  دون 
ال�ستدراك  اأي�سا  ي�ستوجب 

الناجز.
اء،  والبنَّ املنهاجي  التقريب  اإن 
الأن�ساق  يف  يتغلغل  مل  اإذا 
اأن�ساقا  اإل  تكون  فلن  املعرفية، 
اإىل طواياها �سوى  ينفذ  مغلقة ل 
نخبة من النا�ص، واإذا اأردنا لهذه 
قابلة  مفتوحة،  تكون  اأن  الأن�ساق 
والإعمال،  وال�ستيعاب،  م،  للتََّفهُّ
م�سلماتها  يف  والنماء  للتطوير  قابلة  وكذا 
فالبد  الواقع،  لتطّلبات  م�ستجيبة  ونتائجها، 
ب�سروطها،  التقريبية  املمار�سة  ا�ستئناف  من 
اإبداعا  الرتبوية؛  ومنظوماتنا  مناهجنا  يف 
وا�ستكمال،  ا�ستعمال  وعمال،  نظرا  وابتكارا، 

حال وماآل، و�سيلة ومق�سدا.

�صيا�صة  بر�صم  العناية  حتمية  �صاد�صا: 
امل�صتدام،  التفكيك  من  متّكن  �صية  موؤ�صَّ

ومتّكن من بلورة ا�صرتاتيجيات التفنيد
حني نتكلم عن �سيا�سة متّكن من تفكيك خطاب 

يحق للمرء أن 
يتساءل عن مدى 

تمكين وكفاية 
التكوينات المتاحة 

لقادتنا الدينيين 
للنهوض برسالتهم 

على أتم وجه.
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التطرف يف �سياقنا املعا�سر، فنحن اأمام اثني 
ع�سر عن�سرا يف غاية التوا�سج:

العن�صر الأول: هو عن�سر الروؤى املوؤطرة لهذه 
ال�سيا�سة؛

�سوف  التي  ال�سرتاتيجيات  الثاين:  العن�صر 
تتفرع عن هذه الروؤى؛

تنزيل  تروم  التي  املخططات  الثالث:  العن�صر 
هذه ال�سرتاتيجيات؛

التي  الت�سريعات  الرابع:  العن�صر 
ت�ستهدف و�سع ال�سوابط واملفا�سل 
ل�سون هذا التنزيل بطريقة اأر�سد؛
التنظيمات  اخلام�س:  العن�صر 
فيه  وميداين  عملي  ُبعد  هنا  وهي 
لهذه  التنزيل  من  اأخرى  درجة 

الت�سريعات؛
الُبنى  اإن�ساء  ال�صاد�س:  العن�صر 
من  خاللها  من  التمكن  يتم  التي 

التنزيل؛
العن�صر ال�صابع: ر�سد ما ميكن من الإمكانات 

الب�سرية، ثم املادية؛
العن�صر الثامن: التدابري والإجراءات؛

العن�صر التا�صع: الإجنازات؛
العن�صر العا�صر: التقوميات؛

العن�صر احلادي ع�صر: املحا�سبة؛
لتح�سني  التجويدات  ع�صر:  الثاين  العن�صر 

الروؤى وحت�سني ال�سرتاتيجيات.
الأكرب  التحدي  فاإن  ذكره  �سبق  ما  كل  بعد 

الذي ت�سرتك فيه العنا�سر الثنى ع�سر �سالفة 
حيث  امل�سموين،  البعد  حتدي  هو  الذكر، 
امل�سامني  من  يكفي  ما  اليوم  عندنا  جند  ل 
الوازنة؛ لأننا بب�ساطة مل مُنّكن اأبناءنا وبناتنا، 
لبلورة هذه  ب�سكل كاف من اكت�ساب اخلربات 

امل�سامني الوازنة!!
وحتى نتمكن من بلورة م�سامني وازنة، نحتاج 

اإىل جملة اأمور:
كفايات،  و�سحذ  وبناء  ��� �سياغة، 
قوية  م�سامني  اإنتاج  من  للتمكن 

ومناف�سة.
الهند�صي؛  البعد  على  ��� الرتكيز 
ال�سرتاتيجيات  فيه  تدخل  والذي 
وتدخل فيه املخططات، وتدخل فيه 
ول اأعني  والتدابري؛  الإجراءات، 
ولكن  البناء،  هند�سة  بالهند�سة 
ثم  املعرفية،  الهند�سة  اأق�سد 
نفتقر  هند�سات  وهي  الرتبوية  الهند�سة 

اإليها يف �سياقنا املحلي الراهن.
هاهنا،  والعامِل،  رواد؛  علماء  اإىل  ���  نحتاج 
املق�سود  هو  وهذا  ال�سامل؛  مبفهومه 
من  فالبد   ،Empowerment بالتقوية 
ال�ستثمار يف ال�سباب الذين نريدهم علماء 

روادًا، ومن اأجلهم.
���  اإىل جانب العلماء الرواد، لبد اأن تكون لدينا 
�سبكات ت�سمن الو�ساطات مع عموم النا�ص، 
ميكن  بهم  الذين  الو�صطاء؛  العلماء  وهم 
ال�سلوكيات  اأ�سرب  ُتر�سد  واأن  ُتواجه،  اأن 

ينبغي إنشاء 
مراصد وطنية 
للقيم، ألن ذلك 
بات من أتولى 

األوليات. 
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اخلطرة، ويف مقدمتها التطرف، والإرهاب، 
والكراهية، والعنف.

���  التثقيف بالنظري 
L’Education Par Les Pairs

تاأثريا  اأكرث  يكون  �سلف،  وكما  ال�سباب،  لأن 
تفيد  "داع�ص"  حالة  ودرا�سة  ال�سباب،  على 
ذلك، وهذا لي�ص رد فعل على "داع�ص" واإمنا 

هذه ثمرات الدرا�سة واخلربة امليدانية.
جمال  يف  التقوية  من  نوع  هناك  يكون  ���  اأن 
اأن  ولبد  ال�صباب،  عي�س  واأماكن  تواجد 
نفرز امل�سامني التي متكن هوؤلء ال�سباب من 
اأن يدركوا، ومن اأن ي�سهموا، ومن اأن َيبنوا، 
من  �سئم  ال�سباب  لأن  دور؛  لهم  يكون  واأن 
والإمالئية،  والتدري�سية  التعليمية  املقاربة 

من دون اأن يكون ثمة اإ�سراك لهم.
وهي  البدائل؛  من  جملة  هناك  تكون  ���  اأن 
بالن�سبة  املتحركة  الر�صوم  من  تبداأ  بدائل 
لالأطفال، ر�سوم حتمل روؤى، وقيما، واأمناط 
وعندنا  مفهومة؟  للتوا�سل  ولغة  �سلوكية، 
من  العديد  يف  اجلميلة  الفنون  مراكز 
يف  ال�سباب  الطلبة  مئات  تخرج  بلداننا، 

ال�سنة، ل تتم ال�ستفادة منهم بهذا ال�سدد. 
تن�صئة اخلريجني  كما ينبغي احلر�ص على 
�سبيل  يف  وا�ستثمارهم  الآن،  املوجودين 

حتقيق هذا املق�سد. 
لأن  للقيم،  وطنية  مرا�صد  اإن�ساء  ���  ينبغي 

ذلك بات من اأوىل الأولويات.
���  لبد اأن نن�سئ اأماكن عي�س �صاحلة، ت�ستوعب 
لتطلعاتهم،  وت�ستجيب  ال�سباب،  اأن�سطة 
فيها  يتم  بّناءة،  �سينمائية  اأندية  قبيل  من 
بناء مهارات التحليل والنقد، وُتكت�سُب فيها 
الآن  التحدي  لأن  اخلربات،  من  اأ�سرب 
اأن  دون  �سبابي  اأواكب  اأن  ميكن  كيف  هو 
الرقمية  القبائل  اإىل  ُيختطفوا  اأو  ُيجتالوا، 

اأمام ناظري؟
برامج  يف  الأمور  هذه  تظهر  اأن  اإىل  ���  نرنو 
املدنية يف  واجلمعيات  ال�سيا�سية،  الأحزاب 
املخّول  العملي  الذراع  هي  اأنها  مبا  بلداننا، 
يف  تظهر  اأن  ذلك،  قبل  ولكن  قانونيا، 

براجمنا الرتبوية، والتعليمية. 
واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

يف  الأمم  "غياث  كتاب  عنوان  من  اللفظ  ].   م�ستعرًيا 
اهلل  رحمة  اجلويني  احلرمني  لإمام  الظلم"  التياث 

عليه، املتوفى �سنة ]]4 ه�.
قول  "معنى  اأ�سماه:  كتابًا  ال�سبكي  الإمام  األف  2.   وقد 

الإمام املطلبي اإذا �سح احلديث فهو مذهبي".
3.   َوَجب هنا ا�ستح�سار اأن املنظومات الرتبوية اليوم، مل 
داخل جدران  واإعمالها، منح�سًرا  بلورتها  يبق جمال 

اأرجاء  كافة  ليُعمَّ  املجال  هذا  ات�سع  واإمنا  "املدر�سة"، 
اأفرادها،  يحتو�ص  بات  التي  جمتمعاتنا،  وقطاعات 
وارحتلوا..  حلُّوا  حيثما  الأثريي،  املعلوماتي  الدفُق 
املعطيات  باليني  فيها  ت�سري  التي  ال�سبكة  ت  لفَّ فقد 

واملعلومات كوكبنا.

�ش
ام
هو
ال
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نقض املفهوم املغلوط للخالفة  
يف فكر داعش وأخواتها من التنظيمات املتطرفة

به  مير  ما  اأحد  على  يخفى 
والأمة  عامة،  ب�سفة  العامل 
الآونة  يف  خا�سة  ب�سفة  الإ�سالمية 
امل�سهد،  يف  ارتباك  من  الأخرية 
و�سراعات  طاحنة،  �سيا�سية  واأزمات 
اأمنية مفزعة، ومعارك فكرية ا�سطلى 
نتج  مما  الإ�سالمي،  ال�سرق  بنريانها 
خطرية  ممار�سات  ذلك  جميع  عن 
وظواهر حمزنة؛ كالتكفري، والإرهاب، 
والعنف، والإحلاد وغري ذلك مما كان 
تهديد  يف  ركينا  وركنا  اأ�سيال،  �سببا 
كثري  ا�ستقرار  و�سرب  العاملي،  ال�سلم 

مقتل،  يف  الإن�سانية  املجتمعات  من 
تتداركه  اإن مل  العامل كله،  اأ�سبح  حتى 
دوامة  يف  بالدخول  مهددا  اهلل،  رحمة 
الفو�سى املدمرة، والعنف الذي ل يبقي 

ول يذر.
اإزاء  ال�سرعية  امل�سوؤولية  من  وانطالق 
الإ�سالمية  والأمة  عامة  الإن�سانية 
مكتبة  راأت  فقد  خا�سة،  والعربية 
الرابطة  مع  بال�سرتاك  الإ�سكندرية، 
املغربية  باململكة  للعلماء  املحمدية 
العاملي  امللتقى  هذا  تنظيم  ال�سقيقة، 
ومفكروها؛  الأمة،  علماء  فيه  يلتقي 

ل  

د. عبد الفتاح عبد الغني حممد العواري 
 عميد كلية اأ�سول الدين-جامعة الأزهر
جمهورية م�رص العربية
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وذلك ملناق�سة الكثري من املفاهيم، وبيان وجه 
اإزائها  ال�سرعية  الأحكام  وتقرير  فيها،  احلق 
ومقولته:  التطرف  اأ�ص�س  "نق�س  خالل  من 

ارب". مقاربات وجَتَ
وجامعة  مب�سر،  جامعة  الأزهر  كان  وملا   
القرويني يف املغرب، وجامعة الزيتونة يف تون�ص 
ال�سرعي  تخ�س�سها  بحكم  عريقة  جامعات 
الأ�سيل وو�سطية منهجها، فقد اأنريت ملواجهة 
حول  اخلاطئة  واملفاهيم  املنحرفة،  الأفكار 
باأطرافها  ت�سبثت  التي  الق�سايا  تلك  كثري من 

العنف  جماعات  بها  ومت�سكت 
والإرهاب املدمر.

الأزهر  بتكليف  �سُرْفت  وقد   
م�ساهمة  الورقة  هذه  بكتابة  يل 
املفهوم  نق�ص  يف  مني  متوا�سعة 
داع�ص  عند  للخالفة  املغلوط 
واأخواتها من اجلماعات املتطرفة، 
من  اخلالفة  مفهوم  كان  وملا 
املفاهيم التي كرث حولها لفُظ هذه 
اأن  الواجب  راأيُت من  اجلماعات، 

اأجلي وجه احلق فيها، وذلك باإيراد كالم اأهل 
ُيثار حولها من �سبهاتهم املغلوطة،  العلم فيما 
وفهمهم ال�سقيم، واإخراجهم لها عن م�سمونها 
ال�سحيح، وحتميلها ما ل حتتمل؛ خمالفني يف 
ال�سديدة  ال�سريعة  وقواعد  اللغة  قوانني  ذلك 
املنقول،  �سحيح  بني  اجلمع  على  القائمة 
اأن  ينبغي  الذي  الواقع  وفهِم  املعقول،  و�سريح 

ُي�ْسلك يف مثل هذه املقامات الدقيقة.
ظهرت  التي  املت�سددة  اجلماعات  بع�ص  اإن 

واأخواتها؛  )داع�ص(  مثل:  الآن  ال�ساحة  على 
كطالبان، وبوكو حرام وغريها تدعو اإىل هجرة 
ويحكمون  واعتزالها،  الإ�سالمية،  املجتمعات 
كافرة،  بالد  يف  مقيمون  لأنهم  بالكفر،  عليها 
بتكوين  وينادون  منها،  الهجرة  وجوب  ويرون 
اأمريا  منهم  واحدا  وين�سبون  اخلالفة،  دولة 
العراق  بالد  يف  داع�ص  �سنعت  كما  عليهم، 
وال�سام، وياأخذون له البيعة، ويحاربون من اأجل 
والن�سل،  احلرث  فيهلكون  غر�سهم،  حتقيق 
ويقتلون الأطفال والن�ساء وال�سيوخ، بل ويقتلون 
ويهدمون  والطيور،  احليوانات 
العبادة،  ودور  واملدار�ص،  البيوت، 
وغريها،  والكنائ�ص  كامل�ساجد 
هدم  اإىل  الإجرام  بهم  و�سل  بل 
والعتداء  ال�ساحلني،  اأ�سرحة 
املا�سية  الأمم  اآثار  على  الغا�سم 
قيمة  جمعاء  للب�سرية  متثل  التي 
عالية وثروة نفي�سة لأنها حتكي لنا 
تاريخ اأمم �سبقتنا عمرت الأر�ص، 

وارتقت بهم احلياة.
ومما ينبغي التاأكيد عليه اأنه قد كان للم�سلمني 
اأو  واحد  اإمام  لالإ�سالم  الأوىل  الع�سور  يف 
دولة  الإ�سالم  دولُة  كانت  اأيام  واحد  خليفة 
واحدة، ودولُة الروم دولة واحدة، ودولة الفر�ص 
قد  ال�سيا�سي  النظام  هذا  ولكن  واحدة،  دولًة 
دول  ع�سرنا  يف  العامل  واأ�سبح  وتبدل،  تغري 
وا�سحة  جغرافية  حدود  منها  لكل  واأقطارا، 
املعامل ل ت�ستطيع دولة من الدول اأن تتخطاها، 
يتوىل  م�سلحة  ومواجهات  حروب،  حدثت  واإل 

لما كان مفهوم 
الخالفة من 

المفاهيم التي كثر 
حولها لفُظ هذه 

الجماعات، رأيتُ 
من الواجب أن أجلي 

وجه الحق فيها.
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لدول  الدولية  القوانني  و�سرحها  اأمرها، 
العامل كله.

خارطة  على  الآن  املوجودة  البالد  حدود  اإن 
وفقا  تر�سيمها،  مت  قد  الأر�سي  الكوكب 
باأن  جميعها  الدول  ُتلزم  دولية  لتفاقيات 
ول  الأخرى،  الدولة  حدود  دولة  كل  حترتم 
تعتدي عليها، وقد مر على هذا الرت�سيم زمان 
واأ�سبحت  القانونية،  الأو�ساع  فيه  ا�ستقرت 

فاإذا  قائمة،  مراكز حقوقية  متثل 
تنظيم  اأو  جماعة  اأو  دولة  قامت 
واغت�سبت  عليها،  بالعتداء 
ذلك  فاإن  اأر�سها،  من  م�ساحة 
�سافرا  اعتداء  يعد  ال�ستيالء 
على حدود تلك الدولة، وهو ميثل 

نق�سا للعهد، وخيانة للوعد.
يوجد  ل  فاإنه  هذا  على  وبناًء 
نظاما  يوجب  ما  الإ�سالم  يف 
اأن  هو  الواجب  واإمنا  معينا، 
ذات  ملتزمة  دولة  هناك  تكون 

هيئات وموؤ�س�سات يحكمها د�ستور عام وميثلها 
اأو  اإماما  اأو  خليفة  لقبه:  كان  ما  اأيا  رئي�ص 
اأو  للجمهورية  اأو رئي�سا  للدولة  اأو رئي�سا  اأمريا 
م�ساحة  فال  املعنى،  هذا  يفيد  اآخر  لقب  اأي 
املتحدة  الدولة  وجدت  فاإذا  ال�سطالح،  يف 
على  ال�سيا�سي  نظامها  يقوم  التي  الوليات 
للحاكم، وحرية  والختيار احلر  الدين،  حفظ 
الراأي وال�سورى، والعدل، وعلى م�سوؤولية رئي�ص 
اخلالفة   فكرة  من  املراد  يحقق  فهذا  الدولة 

مهما كانت الت�سمية التي تطلق عليها.

تلك  روابط  هناك  تكون  اأن  هنالك  ما  غاية 
الدولة باأخواتها من الدول اقت�سادية و�سيا�سية 
وروؤية  واقعية  اأ�س�ص  على  تقوم  وقانونية 
م�ستقبلية على اأن جتتمع فيما بينها حتت مظلة 
النزاع،  عند  بينها  فيما  حتكم  واحدة  دولية 
ويكون  ال�سلم،  وقت  اأطرافها  عالقات  وتنظم 
لتنظيم  الرئي�ص  امل�سدر  هو  اللتزام  ذلك 

عالقات تلك الدول.
من  الواهمون  هوؤلء  يزعم  وقد 
دولة  اأن  واأمثالهم  )الدواع�ص( 
وبالتايل  قريبا  �ستقام  اخلالفة 
وقد  خالفة،  هناك  �ستكون 
على  هذا  زعمهم  يف  ا�ستندوا 
عدة اأحاديث اأغلبها واهية منها: 
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: "تكون 
اأن  اهلل  �ساء  ما  فيكم  النبوة 
وتعاىل  تبارك  يرفعها  ثم  تكون، 
على  اخلالفة  تكون  ثم  �ساء،  اإذا 
اهلل  �ساء  ما  فتكون  النبوة  منهاج 
ثم  يرفعها،  اأن  �ساء  اإذا  يرفعها  ثم  تكون،  اأن 
اهلل،  �ساء  ما  ُملكا  فتكون  عا�سا  ُملكا  يكون 
ًة، ثم  اأن يرفعه ُملكا َجرْبيَّ اإذا �ساء  ثم يرفعه 

تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم �سكت".
 اأقول: هذا احلديث اأخرجه البزار، وقد تكلم 
و�سعف  �سحته  عدم  على  يدل  مبا  العلماء 
هذه  مثل  اأن  العلماء  عند  املقرر  ومن  رواته، 
الأحكام  تقرير  يف  عليها  ُيعتمد  ل  الأحاديث 
اأهم  من  الدولة  انتظام  واأمر  كيف  ال�سرعية، 
حيث  من  م�ستندهم  يكون  وبهذا  الأحكام؟ 

الحكم على بلد 
بأنه بلد إسالم أو 
بلد كفر يتوقف 
على توفر األمن 

للناس على 
دينهم وأنفسهم 

من عدمه.
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درجة  عن  �ساقطا  رواته  و�سعُف  �سحته  عدم 
احلديث  ب�سحة  �سلمنا  ولو  بالكلية.  العتبار 
اأق�سى  فاإن  مدعاهم،  يف  عليه  اعتمدوا  الذي 
كوين،  قدري  اأمر  عن  الإخبار  هو  يفيده  ما 
واخلطاب القدري ل يرتب عليه تكليف �سرعي 

كما هو معلوم �سرورة.
اأنه من قبيل  اأن يف احلديث دللة على  �سلمنا 
بحال  ن�سلمه  ل  الذي  لكن  ال�سرعي،  اخلطاب 
من  تكليفيا  اأمرا  هذا  يكون  اأن  الأحوال  من 
�سيدنا ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، لفئة 

بعينها وجماعة بعينها.
هذا هو �سبيل النق�ص الذي �سلكناه يف مناق�سة 
اأما �سبيل املعار�سة لهم، فاإن  دليل الدواع�ص، 
تفيد  املعتربة  ال�سنن  يف  وردت  اأحاديث  ثمة 
باأنها  مو�سوفة  تاأتي  ثانية  خالفة  وقوع  عدم 
النبوة بعد اخلالفة الأوىل، منها:  على منهاج 
ما وراه اأبو داود اأن ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه 
ثم  �سنة،  ثالثون  النبوة  "خالفة  قال:  و�سلم، 

ُيوؤتي اهلُل املُلك اأو ُملكه من َي�َساء".
حول  داع�ص  اأطلقتها  التي  الدعوة  هذه  اإن 
العراق وال�سام ترتب عليها  اإقامة اخلالفة يف 
و�سائل  يف  تظهر  نداءات  فهناك  �سلبية،  اآثار 
وتويرت،  بوك،  الجتماعي من )في�ص  التوا�سل 
الهجرة  اإىل  ال�سباب  تدعو  ونحوها  وجيميل( 
اأن  وتدعي  واأوطانهم،  جمتمعاتهم،  من 
جاهلية  جمتمعات  الآن  الإ�سالمية  املجتمعات 
الذي  احلد  اإىل  ال�سلوك  ومعوجة  وكافرة، 

يخ�سى امل�سلم فيه على دينه وُخُلقه؛
 من هذا املنطلق يرى امل�سللون من الدواع�ص 

وغريهم اأن الهجرة من املجتمعات الإ�سالمية 
الفتح  قبل  مكة  من  الهجرة  كوجوب  واجبة 
اأنهم  والعجيب  اإ�سالم.  دار  به  �سارت  الذي 
ي�ستدلون على هجر املجتمعات بالآيات الواردة 
يف الهجرة زمن النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، 
قلة  املوؤمنون  كان  حني  الإ�سالم  بداية  يف 
اآنذاك،  املفرو�ص،  من  وكان  كرثة،  والكفار 
اأن تهاجر ب�سعفها من بالد الكفار املت�سلطني 
اإىل بالد  والتجويع، والرتهيب  بالإيذاء  عليهم 
اآمنة توؤويهم، وحترتم دينهم اجلديد وما ياأمر 

به من �سعائر و�سرائع.
�سريعة  على  اخلارجون  هوؤلء  يحاول  واليوم 
يف  وردت  التي  الآيات  يطبقوا  اأن  الإ�سالم 
يعي�سون  كانوا  الذين  الأوائل،  امل�سلمني  هجرة 
على  وُتذلُّهم،  حتتقرهم  كافرة  جمتمعات  يف 
التي  امل�سلمة  جمتمعاتهم  يف  اليوم  املواطنني 
واأحكاما،  �سعائر  الإ�سالم  وحترتم  حترتمهم، 
اليوم  املجتمعات  هذه  د�ساتري  اأن  ويكفي 
واأن  الدولة،  دين  هو  الإ�سالم  اأن  على  تن�صُّ 
الت�سريع  م�سدر  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة 

لأحكامها وقوانينها.
ورغم كل هذه الفروق الهائلة بني ظروف هجرة 
املجتمعات  ا�ستقرار  وبني  الأوائل،  امل�سلمني 
هوؤلء  اأن  اإل  الظروف،  هذه  وانعدام  الآن، 
الفا�سدة،  دعواهم  على  ي�ستدلون  ال�سالني 
هجرة  اإىل  الدعوة  يف  الباطلة  ومقولتهم 
لهم  ي�سورون  بل  بالده،  من  امل�سلم  ال�سباب 
اأن هذه الهجرة متى متت فهي �سريح الإميان 

ومتامه وكماله، ويذمون املق�سرين فيها.
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عنها،  اهلل  ر�سي  عائ�سة،  حديث  تدبروا  ولو 
التي تقول فيه وقد �سئلت عن الهجرة فقالت: 
"ل هجرة اليوم؛ كان املوؤمن يفر بدينه اإىل اهلل 

خمافة  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله،  واإىل 
الإ�سالم  اهلل  اأظهر  فقد  اليوم  فاأما  يفنت،  اأن 

فاملوؤمن يعبد ربه حيث �ساء".
رفعوا  ما  احلديث  هذا  تدبروا  لو  اأقول 
عقائرهم، ول هرفوا مبا مل يعرفوا. فاحلديث 
اأن  يف  وا�سحها  الدللة،  قطع  �سريح  ن�ص 
الهجرة كانت حمددة بالفرتة التي �سبقت فتح 
مكة، واأن النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، بعد اأن 
اطماأن اإىل اأن مكة اأ�سبحت دار اإ�سالم واأمان 
للم�سلمني منع الهجرة منها واإليها واإىل الأبد، 
"ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  معنى  وهذا 

هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية...".
متنع  التي  امل�سلمة  البلدة  هذه  هي  فاأين 
واإعالن  دينهم؟  �سعائر  تطبيق  من  امل�سلمني 
امل�سلم  القطر  هذا  واأين  واإظهارها؟  �سرائعه 
ترك  على  ويجربهم  امل�سلمني  يعذب  الذي 
دينهم اإىل دين اآخر حتى نطلب من املواطنني 
نحكم  وحتى  اآخر؟  بلد  اإىل  والرحيل  الهجرة 
مل  ماداموا  كفار  باأنهم  فيه  املقيمني  على 

يخرجوا من هذا القطر؟
يف  خمطئون  الع�سر(  )خوارج  هوؤلء  اإن 
حكمهم على املجتمع امل�سلم بالكفر؛ لأن احلكم 
يتوقف  كفر  بلد  اأو  اإ�سالم  بلد  باأنه  بلد  على 
واأنف�سهم  دينهم  على  للنا�ص  الأمن  توفر  على 
له  لي�ص  بلد  امل�سلم يف  لو عا�ص  بل  من عدمه. 
دين اأو دينه غري دين الإ�سالم ومار�ص �سعائر 

دينه بحرية فهو يف دار اإ�سالم، ول جتوز عليه 
الهجرة منه.

على  حكمهم  يف  �سك  بال  خمطئون  هوؤلء  اإن 
فيه  تدوي  بلد  يكون  كيف  اإذ  بالكفر؛  املجتمع 
فوق  من  اأكرب  اهلل  اأكرب  اهلل  املوؤذن  �سيحاُت 
منارات م�ساجده خم�ص مرات يف اليوم والليلة 
وتقام فيه ال�سلوات، ومُتار�ص فه �سعائر الدين 
ُيدعى  اأمن واطمئنان، كيف يكون دار كفر  يف 

اإىل الهجرة منه؟ وُيحارب ولة الأمر فيه؟
واإنا لنت�ساءل: هل تعر�ص اأحد من هوؤلء للفتنة 
املوؤدية لتغيري عقيدته؟ وهل ُمنع اأحد منهم من 
ال�سالة اأو ال�سوم اأو احلج اأو ممار�سة حقوقه 
وتويل  والتعلم،  والتعليم  العمل،  يف  امل�سروعة 

الوظائف؟
وكيف ي�سوغ يف منطق كل ذي منطق، وَمن عنده 
من احرتام العقل اأدنى ن�سيب اأن يحكم على 
بلد اأنه غري اإ�سالمي وهو ُيعلن ويقر يف د�ستوره 

الر�سمي اأن دين الدولة هو الإ�سالم؟
جد  اأمر  لهو  م�سلم  على  بالكفر  احلكم  واإن 
فمن  واأخروية  دنيوية  اآثار  عليه  ترتتب  خطري 
اآثاره الدنيوية: التفريق بينه وبني زوجه، وعدم 
اأبيهم  �سلطان  حتت  امل�سلمني  الأولد  بقاء 
اإجراء  وعدم  الق�ساء،  اأما  وحماكمته  الكافر، 
اأحكام امل�سلمني عليه من غ�سل و�سالة جنازة، 
مقابر  يف  دفنه  وعدم  ومرياث،  ومناكحة، 

امل�سلمني.
فاإنه  كفره  على  مات  اإذا  الأخروية  اآثاره  ومن 
     ﴿ تعاىل:  قوله  عليه  ينطبق 
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﴾ )البقرة: 0]]-]]](، وقوله تعاىل:  
          ﴿

        

﴾)الن�ساء: ]4(.  

احلكم  ُيتجنب  اأن  يجب  ثم  ومن 
من  فيه  ملا  اأحد  على  بالتكفري 
اهلل  حذرنا  ثم  ومن  اخلطورة، 
التعجل  عن  ونهى  منه،  تعاىل 
من  التاأكد  بعد  اإل  اإقراره  اأو  به، 
فالأن  �سبهة  اأدنى  دون  اأ�سبابه 
له  خري  العفو  يف  الإن�سان  يخطئ 
وهذا  العقوبة،  يف  يخطئ  اأن  من 
احلكم لي�ص من �ساأن الأفراد مهما 
بلغ علمهم، ومعرفتهم بالدين، بل 
هو �ساأن الق�ساء واملوؤ�س�سات التي 

ُي�سند اإليها اأمر احلكم على النا�ص.
اإن احلكم على الرجل امل�سلم بخروجه من دين 
الإ�سالم ودخوله يف الكفر ل ينبغي مل�سلم يوؤمن 
اإل بربهان،  يقدم عليه  اأن  الآخر  واليوم  باهلل 
ودليل �ساطع ويقني قاطع ل يعتوره �سك، ومن 

ثم فاإن العلماء تورعوا عن التكفري.
فهمهم  على  املرتتبة  اخلاطئة  الآثار  ومن 
اجلماعة  هذه  اهتمام  هو  للخالفة  اخلاطئ 
الو�سيلة  اأنه  وزعمهم  ال�سالح،  حمل  باأمر 
الوحيدة للجهاد من اأجل ن�سر دعوة الإ�سالم، 
نف�سها  �سغلت  اجلماعة  هذه  اأن  واحلق 

اأ�سلحة هي يف غاية  واهن �سعيف عن  ب�سالح 
ونحن  العدو،  بها  حاربنا  واخلطورة،  القوة 

عنها غافلون.
عن  روي  ما  اإليه  ذهبوا  فيما  م�ستندهم  واأما 
مكة  لأهل  قال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي، 
لقد  بيده  حممد  نف�ص  "والذي  الهجرة:  قبل 
يرده  �سعيف  واٍه  حديث  فهو  بالذبح".  جئتكم 

العقل والنقل.
�سلى  الر�سول،  فالأن  الأول:  اأما 
ي�سرح  كيف  و�سلم،  عليه  اهلل 
منفر  وهو  الدعوة،  بدء  يف  بذلك 
منها ل مرغب فيها، وكيف يقوله 
ي�ستطيع  ل  �سعف  حالة  يف  وهو 
حماية  عن  ف�سال  نف�سه  حماية 
قري�ص  تركه  وملاذا  القلة؟  اأتباعه 
وهم يعلمون ما جاء به ليحقق ما 
يريد ومل يتغذوا به قبل اأن يتع�سى 

بهم كما يقولون؟
   ﴿ لآية:  فلمنافاته  الثاين:  واأما 
 .)[0[ ﴾)الأنبياء:      

من  مياثله  وما  رحمة(،  اأنا  )اإمنا  وحديث: 
وعظيم  قلبه  رقة  على  تدل  واأحداث  ن�سو�ص 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي،  كان  ولو  رحمته 
عفا  ما  قري�ص  من  وبخا�سة  للدماء،  متعط�سا 
عنهم وهو قادر عليه غري منازع عند فتح مكة، 

بل مّن عليهم تف�سال منه ورحمة.
ولع�ل الذي�ن ين�ادون باجله�اد ع�ن طري�ق حمل 
الو�س�ع  لتغي�ري  اجله�اد  يق�س�دون  ال�س�الح 
له�م:  نق�ول  الإ�س�المية،  للمجتمع�ات  احل�ايل 

مر على ترسيم 
الحدود الدولية 
زمان استقرت 
فيه األوضاع 

القانونية، وأصبحت 
تمثل مراكز 

حقوقية قائمة.
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اإذا  عاقبته�ا  توؤم�ن  ل�ن  الإ�س�الح  و�س�يلة  اإن 
كان�ت قائم�ة عل�ى العن�ف، ف�اإن للق�وة اإعدادها 
وتخطيطه�ا الكب�ري اجلبار وكذلك لدرا�س�ة كل 
الظ�روف القائمة اأهميتها يف القيام مبثل هذه 

اأن يفه�م م�ن  احلرك�ة، ول يج�وز 
ه�ذا ال�كالم اأنن�ا نه�ون م�ن �س�اأن 
اجله�اد مبعن�اه الع�ام فاإن�ه ما��ص 
ميادين�ه  يف  القيام�ة  ي�وم  اإىل 
املتع�ددة  واأ�س�اليبه  الوا�س�عة، 
و�س�لم:  علي�ه  اهلل  �سل�ى  لقول�ه 
"واجله�اد ما��ص من�ذ بعثن�ي اهلل 
اإىل اأن يقات�ل اآخ�ر اأمت�ي الدجال، 
ع�دل  ول  حائ�ر،  ج�ور  يبطل�ه  ل 
عل�ى  بعموم�ه  ي�دل  فه�و  ع�ادل"؛ 
بق�اء اجله�اد يف امليادين ال�س�لمية 
الت�ي ل يحم�ل فيه�ا �س�الح، وذلك 
م�س�تمر اإىل ي�وم القيام�ة، حيث ل 

ينته�ي الأم�ر باأداء العبادات، والكفاح �سد كل 
ومعنوي�ا. مادي�ا  واملجتم�ع  الف�رد،  ي�سع�ف  م�ا 
اخلاط�ئ  املفه�وم  عل�ى  املرتتب�ة  الآث�ار  وم�ن 
للخالف�ة عن�د "داع��ص" ومثيالته�ا: تق�س�يمهم 
الع�امل اإىل دار اإ�س�الم ودار كف�ر، وه�ذا خط�ر 

عظي�م، والناظ�ر يف ه�ذا التق�س�يم يجده قائما 
يف الق�دمي لدى الفقه�اء على الجتهاد املح�ص 
م�ن واق�ع الأم�ر يف زمانهم، ولي��ص هناك ن�ص 

م�ن ق�راآن اأو �س�نة فيه.
قال�وا:  العلم�اء  م�ن  واملحقق�ون 
اإن م�دار احلك�م على بل�د باأنه بلد 
اإ�س�الم اأو بل�د كف�ر ه�و الأمن على 
الدين حتى لو عا�ص امل�سلم يف بلد 
لي�ص له دين اأو دينه غري الإ�سالم 
ومار��ص �س�عائر دين�ه بحري�ة فه�و 
يف دار اإ�س�الم، مبعنى اأنه ل جتب 

علي�ه الهج�رة منها.
رحم�ه  زه�رة  اأب�و  ال�س�يخ  ق�ال 
دار  يف  راأي�ني  للفقه�اء  "اإن  اهلل: 
والراج�ح  ودار احل�رب  الإ�س�الم 
منهم�ا م�ا ذه�ب اإلي�ه اأب�و حنيف�ة 
ه�و  احلك�م  م�دار  اأن  الق�ول  م�ن 
كون�ه  بو�س�ف  اآمن�ا  كان  ف�اإن  امل�س�لم  اأم�ن 
دار  فه�ي  واإل  اإ�س�الم،  دار  فال�دار  م�س�لما 
ح�رب، وق�ال: اإن�ه الأقرب اإىل معنى الإ�س�الم 
ويواف�ق الأ�س�ل يف فك�رة احل�روب الإ�س�المية 

العت�داء". لدف�ع  واأنه�ا 

أقصى ما يفيده 
حديث الخالفة 

على منهاج النبوة، 
اإلخبار عن أمر 

قدري كوني، 
والخطاب القدري 

ال يترب عليه 
تكليف شرعي كما 
هو معلوم ضرورة.
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ثقافــة التطــرف لــدى الحــركات 
األصولية اإلســالمية املعاصرة ..
والـــرباء،  الـــوالء  مفاهيـــم:  يف  قـــراءة 
والحاكمية، وثنائية دار اإلسالم ودار الحرب

العامل  باأن  القول  يف  تع�سف 
�ساحة  اأ�سحى  اليوم  الإ�سالمي 
والحرتاب  والقتال  لل�سراع  مفتوحة 
وقتال  �سراع  بلدانه،  من  الكثري  يف 
معظم  يف   خلفه  يقف  واحرتاب 
اأفراد  يقودها  جماعات  الأحوال 
يدعون النت�ساب اإىل الدين ويحتكرون 
الأحق  اأنف�سهم  ويعتربون  فهمه، 
لآيات  ي�ستندون يف ذلك  بالدفاع عنه. 
علماء،  واأقوال  نبوية  واأحاديث  قراآنية 

يف�سرونها مبا يخدم اأهدافهم.
للمفاهيم  حتليال  يقت�سي  الذي  الأمر 
فكر  عليها  ينبني  التي  واملرتكزات 
الآليات  عن  والك�سف  والتطرف،  الغلو 

لأجل  الفكر،  هذا  وفقها  ي�ستغل  التي 
من  ميكن  نحو  على  وتقوميها  نقدها 
تهافت  واإظهار  الفكر  هذا  اأزمة  اإبراز 
مفاهيم:  ذلك  من  وغاياته.  منطلقاته 
دار  ثنائية  احلاكمية،  والرباء،  الولء 

الإ�سالم ودار الكفر...
تقدم هذه املقالة قراءة يف البنية الفكرية 
الأ�سولية  احلركات  عليها  ترتكز  التي 
اأ�سكال  تربير  يف  املعا�سرة  الإ�سالمية 
والإرهاب،  العنف  واأعمال  التطرف 
حماولة ا�ستك�ساف اخللفيات التي جتعل 
باأن  يعتقدون  اجلماعات  هذه  اأن�سار 
البلدان العربية والإ�سالمية وجمتمعاتها 

املعا�سرة دار حرب واأر�ص قتال.

ل

د. حممد النا�صري
اأ�ستاذ الفكر الإ�سالمي، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية / بني مالل
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العالقة  تبني  اأن  القراءة  هذه  حاولت  وقد 
منظرو  لها  اأ�س�ص  التي  والع�سوية  الوطيدة 
املعا�سرة  الإ�سالمية  الأ�سولية  احلركات 
وفكرة  جهة،  من  والرباء  الولء  عقيدة  بني 
لل�سرع  حتكيما  باعتبارها  الإلهية  احلاكمية 
الإلهي من جهة ثانية، وعالقة منظور احلاكمية 
اإنتاج ثنائية دار الإ�سالم ودار احلرب  باإعادة 

النحو  هذا  وعلى  ثالثة.  جهة  من 
متثل عقيدة الولء والرباء وفكرة 
احلاكمية وثنائية دار احلرب ودار 
فهم  يف  مهمة  مفاتيح  الإ�سالم 
وظفت  فكيف  التطرف.  ثقافة 
املفاهيم  الأ�سولية هذه  احلركات 
يف نزوعها نحو التطرف والعنف؟

اأول: الولء والرباء
تعتمد  املعا�سرة  اأن هذه احلركات  املعلوم  من 
يف تطرفها على م�سوغات فقهية ميكن اإدراجها 
يف اإطار فقه جماعات العنف، الذي هو نتيجة 
ومفاهيمه  وجهته  له  خا�ص  ولفقه  معني  لنهج 
من  الرغم  وعلى  وال�سنة.  القراآن  يف  واأدلته 
التاأ�سي�سية،  الن�سو�ص  بحرفية  تتم�سك  اأنها 
وتغفل املقا�سد وتخرج باأدلة بعيدة عن �سياقها 
ب�سكل  توظيفها  ا�ستطاعت  اأنها  اإل  واإطارها، 
بالداخل  وعنفها  تطرفها  مبمار�سة  لها  �سمح 

واخلارج.
بداأت هذه اجلماعات العنف من داخل اأوطانها؛ 
اأي العنف �سد الأنظمة احلاكمة، واعتربت اأن 
�سرعية  غري  حكومات  املعا�سرة،  احلكومات 

وكافرة. ويوؤكد فقه هذه اجلماعات عدم �سرعية 
احلكومات العربية والإ�سالمية اأو كفر الأنظمة 
"اأنها توايل اأعداء اهلل من  احلاكمة باأمر وهو 
الكفار، الذين يكيدون للم�سلمني، تعادي اأولياء 
اهلل من دعاة الإ�سالم، الذين ينادون بتحكيم 
  ﴿ سرع اهلل وت�سطهدهم وتوؤذيهم�

.﴾  

َعِقيَدة  َجوَهُر  َيُقوُم  هذا  وعلى 
امل�سلم  اأن  على  والرباء  الولء 
اإل  جِلماعته  خمل�سا  يكون  ل 
الآخرين  واأبغ�ص  عادى  اإذا 
على  يجب  امل�سلمني(.  )غري 
للم�سلم  خمل�سا  يكون  اأن  امل�سلم 
امل�سلم،  ِلَغري  مواٍل  وغري  ومعاديا 
َفردا،  الأخري  َهذا  اأَكانَ  �َسَواء 
اأ�سحاب  ا�ستند  دولًة.  اأو  جماعة 
الآيات  على  للولء  النظرية  َهذه 
   ﴿ التالية:  القراآنية 
)التوبة:  2](،   ﴾     

           ﴿

         

           

   ﴿و )التوبة: 23(   ﴾   

          

           

 ﴾        

)املائدة: 53(.
على  الآيات  لهذه  طبقا  "الولء"  كلمة  ُف�سرت 
الفرد  انتماء  �سرورة  على  تدل  اأنها  اأ�سا�ص 

تقدم هذه المقالة 
قراءة في البنية 
الفكرية التي 
تبرر أشكال 

التطرف وأعمال 
العنف واإلرهاب.
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كما  والر�سى،  بالقبول  يحظى  لكي  للجماعة 
تدل على الألفة، احلميمية وال�سداقة وهذا ما 
َوَرَد  ينطبق على من  اأن  هوؤلء  ل ميكن ح�سب 
 ﴿ املجادلة:  �سورة  من   2[ الآية  يف  ِذكُرُهم 
       

             

           

           

       

             

               

.﴾  

اأَو  ِللُكَفاِر  فلي�ص  والرباء"  "الولء  لعقيدة  ِوفًقا 
اأتَباع الديانات الأخرى اإل الكراهية والعداوة، 
وحقيقة العدواة وطبيعتها هو اختالف الدين، 
وافرتاق املنهجني، فاإما دين اهلل واتباع �سرعه 
الباطل  دين  واإما  املوؤمنني،  عباده  وموالة 
واتباع الهوى وال�سهوات وال�سيطان والن�سمام 
العداوة  هذه  واأن  ال�سيطان]]].  حزب  اإىل 
احلا�سلة ب�سبب الدين هي اأعظم اأنواع العداوة 
مما ميتنع معه طلب املحبة والولية يف املو�سع 
حا�سال  العداوة  موجبات  اأعظم  يكون   الذي 
 ﴿ :فيه. وَيِجُد َهَذا الَطرح �سندًا اآخر يف الآية
       

             

        

           

  ﴾ )املمتحنة: 4(.

بهذا حتولت عقيدة الولء والرباء اإىل �سرط يف 

   ﴿ تعاىل:  قوله  على  بناء  الإميان، 
             

             

﴾ )املائدة: 2](.    

عرى  اأوثق  والرباء  الولء  عقيدة  جعلت  بل 
م�سنده  يف  اأحمد  روى  ملا  ا�ستنادا  الإميان، 
قال:  عنه،  اهلل  ر�سي  عازب،  بن  الرباء  عن 
اأوثق  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل   ر�سول  قال 
عرى الإميان احلب يف اهلل والبغ�ص يف اهلل". 
عقيديا  والنقي�ص  دينيا  املخالف  من  فالتربوؤ 
وممن ل يحكم �سرع اهلل واملنافقني وامل�ستهرين 
من  عمل  الفهم  هذا  وفق  والإحلاد  بالزندقة 
ومنا�سرتهم  وحمبتهم  وموالتهم  الإميان، 
الكفر؛  من  هو  معهم  والتعامل  ومالطفتهم 
وجميع  امل�سلمني  بني  التامة  املفا�سلة  اأي 
الولء  مبداأ  عليه  يقوم  فمما  وعليه  اأعدائهم. 
باعتباره  وحمدد  ثابت  م�سمون  من  والرباء 
يتج�سد  اأن  ينبغي  والتوحيد  الإميان  لوازم  من 
يف قتل الأعداء والغلظة عليهم يف ذلك. اإعمال 
       ﴿ تعاىل:  لقوله 
         

﴾ )التوبة: 4](.  

بل اإن هذا املفهوم جتاوز العالقة بني امل�سلمني 
بع�سهم  مع  امل�سلمني  عالقة  اإىل  وغريهم 
مع  املوالة  قطع  اإىل  الدعوة  متت  اإذ  البع�ص، 
وقريبه  املوؤمن  بني  التامة  واملفا�سلة  الأقارب، 
امل�سرك اأو الكافر اأو املنافق]2]، بال�ستناد اإىل 
     ﴿ :اآيات قراآنية منها
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  ﴿ )22 :املجادلة( ﴾ 

         

           

      

         

   

   

     

     

       

       

         

 ﴾         

)التوبة: 23-24(.

ثانيا: منظور احلاكمية  الإلهية واإعادة 
اإنتاج ثنائية دار الإ�صالم ودار احلرب

يف  ا�ستخدامه  �ساع  تعبري  الإلهية  احلاكمية 
الأدبيات الإ�سالمية عموما، واأدبيات ال�سحوة 
اهلل  �سريعة  التزام  اإىل  به  لي�سار  خ�سو�سا، 

بدللة ما يرد يف بع�ص الآيات:
 ﴾         ﴿

)املائدة: 44(.
       ﴿

 ﴾               

)املائدة: 45(.
        ﴿

﴾ )املائدة: ]4(. 
               ﴿

﴾ )الأنعام: ]5(. 

الو�سعية  باحلاكمية  الإلهية  احلاكمية  تقابل 
بال�سرع  التزام  دون  الإن�سان  ينتجها  التي 
احلاكمية  اأن  ومبا  الإلهي، 
احلاكمية  تخالف  الو�سعية 
يتداعى  املنطق  فاإن  الإلهية، 
مع  الو�سعية  احلاكمية  لترتادف 
دائرة  فتتكر�ص  وال�سرك،  الكفر 
حادة،  ثنائية  �سمن  التناق�ص 
واإما  الإلهية  احلاكمية  فاإما 
تعد  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  الكفر، 
الأنظمة  ذات  املجتمعات  جميع 
ول  كافرة،  جمتمعات  الو�سعية 

تو�سط بني الأمرين.
وبهذا "امل�سمر الفكري" تتجه بع�ص احلركات 
يف  الآخرين  عن  نف�سها  متييز  اإىل  الإ�سالمية 
احلركات(  هذه  )اأي  بو�سفها؛  جمتمعاتنا 
جم�سدة يف ذاتها وتكوينها اإطارا حلاكمية اهلل؛ 
"اخلال�ص"،  يكمن  احلركي  داخلها  يف  اإن  اأي 
فهي دون غريها "مدينة اهلل" والآخرون "مدن 
ال�سيطان". ويتداعى املنطق في�سبغ هذا الإطار 
الت�سرف"  "م�سروعية  نف�سه  على  احلركي 
غاياته  �سبيل  يف  فريى  وحاكميته،  اهلل  با�سم 
تربيرا لكل الو�سائل، م�ستحال الأنف�ص والدماء 
ت�سرف  فكل  تامة"،  �سمري  "براحة  والأموال، 
مواجهة  ويف  الإلهية،  امل�سروعية  مب�سمر  يتم 

الكفر واجلاهلية]3].

يجعل سيد قطب 
قضية الحكم 

من أهم قضايا 
العقيدة واإليمان، 

بل ويعتبرها مسألة 
كفر أو إيمان، إسالم 

أو جاهلية.
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ونحن إن كنا نأمل 
أن يتحول العالم 
كله إلى اإلسالم، 

فإننا نرجو أن 
يتم ذلك بالحوار، 

ال باستعمال 
قوة السالح.

الإ�سالمية  الأ�سولية  احلركات  خطاب  اأ�س�ص 
اأدمج  ا�ستدللية  بنية  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
مبوجبها فقه الولء والرباء يف منظور احلاكمية 
مبفهوم  احلاكمية  ربط  مت  بحيث  املعا�سر، 
�سبغة  للمفهوم  واأعطي  والتوحيد،  الإميان 
عقدية، ويعد املودودي اأول من ربط احلاكمية 
للمفهوم  واأعطى  والتوحيد،  الإميان  مبفهوم 
مبفهوم  ربطه  عندما  وذلك  عقدية،  �سبغة 
الألوهية]4]، حيث يقول: "اأول اأ�سا�ص من اأ�س�ص 

اهلل  بحاكمية  الإميان  هو  الدين 
والأر�سني  ال�سموات  مالك  فهو 
وحده،  له  ملك  فيهما  ما  وكل 
 ﴿ تعاىل:  قوله  على  تاأ�سي�سًا 
           

           

 ﴾     

يجعل  بل  )البقرة: 3]2(. 
بعد  احلاكمية  من  املودودي 
�سياغتها �سبكة توؤثر يف كل حمور 
فاإذا  جمال،  كل  اإىل  وتتعدى 

حديث  كان  عقدية  مفاهيم  عن  احلديث  كان 
وحده  هلل  اخلال�سة  احلاكمية  عن  املودودي 
كان  واإذا  والتوحيد،  بالإميان  عالقة  له  الذي 
والقانوين،  ال�سيا�سي  اجلانب  عن  احلديث 
احلاكمية  عن  احلديث  اإىل  املودودي  انتقل 
ال�سيا�سية واحلاكمية القانونية، ونورد هنا ن�سًا 
باعتباره  احلاكمية  معنى  فيه  يبني  للمودودي 
وت�سريعيًا  وقانونيًا  و�سيا�سيًا  توحيديًا  مفهومًا 
يف الوقت نف�سه. حيث يقول: "ينبغي علينا لكي 

نفهم نطاق الت�سريع الإن�ساين ومنزلة الجتهاد 
يف الإ�سالم اأن ننبه لأمرين: الأول اأن احلاكمية 
يف الإ�سالم خال�سة هلل وحده، فالقراآن ي�سرح 
ل  وحده  اهلل  اأن  بنّي  �سرحًا  التوحيد  عقيدة 
بل  فح�سب  الديني  باملعنى  لي�ص  له،  �سريك 
باملعنى ال�سيا�سي والقانوين كذلك، فهو احلاكم 
الذي  وامل�سرع  والنهي،  الأمر  واملطاع و�ساحب 
تامًا  تو�سيحًا  القراآن  يو�سح  له.  �سريك  ل 
حاكمية اهلل القانونية ويقدمها جنبا اإىل جنب 
الدينية،  معبوديته  عقيدة  مع 
ال�سفتني  هاتني  اأن  على  ويوؤكد 
لألوهيته  الالزمة  املقت�سيات  هما 
تنف�سم  كاًل منهما ل  واأن  تعاىل، 
اإحداهما  واإنكار  الأخرى،  عن 
األوهية  اإنكار  بال�سرورة  ي�سلتزم 
القراآن جماًل يظن  يدع  اهلل، ومل 
الإلهي  القانون  فهم  احتمال  منه 
على  بل  الفطرة،  قانون  اأنه  على 
اأ�سا�ص  على  دعوته  اأقام  العك�ص 
بقانون  الإن�سان  ت�سليم  حتمية 
ال�سرعي يف حياته الأخالقية واملجتمعية،  اهلل 
الأنبياء،  يد  على  اهلل  بعثه  الذي  القانون  وهو 
وقد �سمى قبول هذا القانون ال�سرعي والتخلي 
ورف�ص  اإ�سالمًا  ال�سخ�سية  احلرية  عن  اأمامه 
يف عبارات واألفاظ وا�سحة حق الإن�سان يف اأن 
يف�سل براأيه يف الأمور التي اأ�سدر اهلل ور�سوله 
فيها حكمًا وف�ساًل. والأمر الثاين الذي ت�ساوى 
�سلى  حممدًا  اأن  هو  الإ�سالم  يف  اهلل  وتوحيد 

اهلل عليه و�سلم اآخر الأنبياء …"]5].
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"اأن الإ�سالم ي�ساد ويعار�ص املمالك  كما يرى 
القائمة على املبادئ املناق�سة لالإ�سالم، ويريد 
القوة  ا�ستخدام  يف  يتحرج  ول  دابرها،  قطع 
اأن  احلملة  بهذه  يريد  ل  وهو  لذلك،  احلربية 
يكره من يخالفه يف الفكرة على ترك عقيدته، 
والإميان مببادئ الإ�سالم، اإمنا يريد اأن ينتزع 
والنظم  باملبادئ  يوؤمنون  ممن  الأمر  زمام 
الباطلة، حتى ي�ستتب الأمر حلملة لواء احلق، 
وعليه فاإن الإ�سالم لي�ص له، من هذه الوجهة، 
دار حمدودة باحلدود اجلغرافية يذود ويدافع 
عنها،  يذب  واأ�سول  مبادئ  واإمنا ميلك  عنها، 
فتنة  تكون  ل  عنها، حتى  الدفاع  وي�ستميت يف 

ويكون الدين كله هلل"]]]. 
يف  الإ�سالمية  للدولة  الأولوية  واخل�سائ�ص 

نظر املودودي ثالث:
اأو  حزب  اأو  طبقة  اأو  اأ�سرة  اأو  لفرد  ]. لي�ص 
من  ن�سيب  الدولة  يف  القاطنني  ل�سائر 
فاإن احلاكم احلقيقي هو اهلل،  احلاكمية، 
تعاىل  بذاته  خمت�سة  احلقيقية  وال�سلطة 
املعمورة  هذه  يف  دونه  من  والذين  وحده، 

اإمنا هم رعايا يف �سلطانه العظيم.
اأمر  من  �سيء  اهلل  دون  من  لأحد  2. لي�ص 
كان  ولو  جميعا،  وامل�سلمون  الت�سريع، 
اأن  ي�ستطيعون  ل  لبع�ص،  ظهريا  بع�سهم 

ي�سرعوا قانونا.
بنيانها  يوؤ�س�ص  ل  الإ�سالمية  الدولة  3. اإن 
النبي  به  جاء  الذي  القانون  ذلك  على  اإل 
الظروف  تغريت  مهما  ربه،  عند  من 

وا�سطالح  "اإله"  ولفظ  والأحوال]]]. 
"احلاكمية" هما ا�سمان حلقيقة واحدة]]].

عندما  قطب  �سيد  نف�سه  النهج  تبنى  وقد 
الإن�سان  لتحرير  عام  "اإعالن  الإ�سالم  اعترب 
باإعالن  للعباد، وذلك  العبودية  الأر�ص من  يف 
األوهية اهلل وحده )التي تعني(؛ الثورة ال�ساملة 
واأ�سكالها  �سورها  كل  يف  الب�سر  حاكمية  على 
على  الكامل  والتمرد  واأو�ساعها  واأنظمتها 
للب�سر  فيه  احلكم  الأر�ص  اأرجاء  يف  و�سع  كل 
ب�سورة من ال�سور.. اإن معناه حتطيم مملكة 
الأر�ص"]9].  يف  اهلل  مملكة  لإقامة  الب�سر 
اإل  لها  قيام  ل  الأر�ص...  يف  اهلل  و"مملكة 
على  تقوم  التي  واحلكومات  الأنظمة  باإزالة 
الأنظمة  وحتطيم  الب�سر]0]]،  حاكمية  اأ�سا�ص 
ال�سيا�سية احلاكمة اأو قهرها حتى تدفع اجلزية 
جماهريها  بني  والتخلية  ا�ست�سالمها  وتعلن 
بكامل  تعتنقها  ل  اأو  تعتنقها  العقيدة،  وهذه 

حريتها"]]]].
والبيان؛  التبليغ  مبجرد  يتم  ل  اأولئك  "كل 

املغت�سبني  العباد،  رقاب  على  املت�سلطني  لأن 
يف  ي�سلمون  ل  الأر�ص،  يف  اهلل  ل�سلطان 
�سلطانهم مبجرد التبليغ والبيان، اإنه لبد من 
بالبيان،  اجلهاد  جانب  اإىل  بال�سيف  اجلهاد 

لتحرير الإن�سان يف الأر�ص كل الأر�ص"]2]]. 
اأبدا  ينقطع  ل  دائم  جهاد  يف  "فالإ�سالم 

مكلف  وهو  الأر�ص...  يف  اهلل  كلمة  لتحقيق 
وجه  على  الطاغوت  قوى  من  قوة  يهادن  األ 
يف  الواقعة  القوى  يواجه  والإ�سالم  الأر�ص... 
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وجهه بواحدة من ثالث: الإ�سالم، اأو اجلزية، 
اأو القتال"]3]].

اإطار  يف  احلاكمية  فكرة  قطب  �سيد  ويقيم 
وبناء  املعا�سرة،  اجلاهلية  معاين  ا�ستح�سار 
احلاكمية  بني  والتفاعل  التقابل  هذا  على 
احلاكمية  معامل  اأكرث  تت�سح  واجلاهلية، 
عنده، ومن خالل هذا التقابل ميكن مالحظة 
التف�سري احلاد لل�سياغات التي يقدمها قطب. 
يف  كله  اليوم  يعي�ص  العامل  "اإن  يقول:  حيث 
منه  تنبثق  الذي  الأ�سل  ناحية  من  جاهلية 
تخفف  ل  جاهلية  واأنظمتها،  احلياة  مقومات 
الهائلة …  املادية  التف�سريات  �سيئًا هذه  منها 
هذه اجلاهلية تقوم على اأ�سا�ص العتداء على 
�سلطان اهلل يف الأر�ص، وعلى اأخ�ص خ�سائ�ص 
فاجلاهلية  احلاكمية"]4]].  وهي  الألوهية 
مع  يت�سالح  ل  لأنه  داهم  خطر  قطب  عند 
احلاكمية، لأن اجلاهلية عنده هي اأن: "ت�ستند 
لبع�ص  بع�سهم  فتجعل  الب�سر  اإىل  احلاكمية 
اأربابًا … يف �سورة ادعاء حق و�سع الت�سورات 
والقيم وال�سرائع والقوانني والأنظمة والأو�ساع 
مبعزل عن منهج اهلل للحياة، وفيما مل ياأذن به 
اهلل"]5]]. وتويل اجلاهلية �سفة احلاكمية ينتج 
عنه اعتداء على الإن�سان، ولهذا يرى قطب اأن 
هي  ما  اجلماعية  الأنظمة  يف  الإن�سان  مهانة 
اإل اأثر من اآثار العتداء على �سلطان اهلل]]]]. 
ويدخل قطب كل املجتمعات �سواء كانت عربية 
املجتمعات  اإطار  يف  بالإ�سالمية  ات�سمت  اأو 
اإقرارًا  احلاكمية  �سرط  فقدها  عند  اجلاهلية 
عند  املجتمع  اإ�سالمية  معيار  لأن  وتطبيقًا، 

قطب يتحدد يف م�سدر تلقي النظم وال�سرائع 
وكل  والتقاليد  والعادات  واملوازين  والقيم 
احلاكمية  من  تتلقى  هل  احلياة،  مقومات 
الأ�سا�ص  هذا  وعلى  له،  بذلك  فتدين  الإلهية، 
تدخل يف عداد املجتمعات امل�سلمة، اأم اأن هذه 
املجتمعات تتلقى ذلكم من حاكمية الب�سر، ول 
حياتها،  نظام  يف  وحده،  هلل  بالعبودية  تدين 
واإن  املجتمعات اجلاهلية،  بذلك �سمن  فتكون 
�سائر  له  وقدمت  تعاىل  اهلل  باألوهية  اعتقدت 

ال�سعائر التعبدية]]]].
عند  والو�سل  والف�سل  والربط،  الفك  فمعقد 
باعتبارها  الإلهية  احلاكمية  مفهوم  هو  قطب 

معيارًا فا�ساًل بني الكفر والإميان]]]].
مفهوم  بني  فرق  اأي  يرى  ل  قطب  �سيد  كان 
اإّن  اإذ  احلاكمية؛  ومفهوم  التوحيد  �سهادة 
ْنُو الآخر، واأحدث نوعًا من التقابل  اأحدهما �سِ
بني م�سطلح احلاكمية و�سهادة التوحيد، وهذا 
التقابل الذي اأحدثه قطب ي�ستند اإىل م�سطلح 
"الألوهية" حيث يقول: "فلقد كانوا يعرفون اأن 
الألوهية تعني احلاكمية العليا، وكانوا يعرفون 
بها  �سبحانه  اهلل  واإفراد  الألوهية  توحيد  اأن 
الكهان  يزاوله  الذي  ال�سلطان  نزع  معناه 
كله  ورده  واحلكام  والأمراء  القبائل  وم�سيخة 
وال�سلطان  ال�سمائر،  على  ال�سلطان  اهلل،  اإىل 
على ال�سعائر، وال�سلطان على واقعيات احلياة، 
الأرواح  يف  وال�سلطان  الق�ساء،  يف  وال�سلطان 
اأحد  هو  الذي  "الإله"  فلفظ  والبدان"]9]]. 
يخرج  التوحيد،  �سهادة  يف  الأ�سا�سية  الأبنية 
تنفك  ول  به  ل�سيقة  خا�سية  اأهم  قطب  عليه 
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إن ادعاء منطق 
الحاكمية اإللهية 

بالمعنى الذي 
تبنته الحركات 

الدينية، قد شوه 
مفاهيم الدين.

بحال عنه وهي احلاكمية، ثم يجعل هذا اجلزء 
مرادفًا للكل لت�سبح �سهادة التوحيد دالة على 
معنى واحد، وهو احلاكمية العليا، فقطب يبني 
كله،  للدين  الأ�سا�ص  هي  الألوهية  قاعدة  اأن 
ويعرب عن هذا املعنى بقوله: "اإن طبيعة الدين 
التي ق�ست بهذا، فهو دين يقوم كله على  هي 
وكل  تنظيماته  كل  الواحدة،  الألوهية  قاعدة 

ت�سريعاته تنبثق من هذا الأ�سل الكبري"]20]. 
مو�سع  غري  يف  قطب  عرب  وقد 
خ�سائ�ص  اأهم  احلاكمية  اأن 
اأن  يعترب  بذلك  وهو  الألوهية، 
احلاكمية.  مبداأ  على  قائم  الدين 
"فالإ�سالم  اآخر:  ويقول يف مو�سع 
وهو  الب�سرية،  للحياة  منهج 
اهلل  اإفراد  على  يقوم  منهج 
يف  متمثلة  بالألوهية  وحده 
احلاكمية"]]2]. ويف تف�سريه لآيات 
يقول:  املائدة،  �سورة  يف  احلكم 

ق�سايا  من  ق�سية  اأخطر  الدر�ص  هذا  "يتناول 
العقيدة الإ�سالمية، واملنهج الإ�سالمي، ونظام 
ق�سية  … اإنها  الإ�سالم،  يف  واحلياة  احلكم 
احلكم وال�سريعة والتقا�سي ومن ورائها ق�سية 
قطب  ف�سيد  والإميان"]22].  والتوحيد  الألوهية 
العقيدة  ق�سايا  اأهم  من  احلكم  ق�سية  يجعل 
اإميان،  اأو  كفر  م�ساألة  ويعتربها  بل  والإميان، 
متعلقات  لها  اأحكام  وهذه  جاهلية،  اأو  اإ�سالم 
عقدية، يقول �سيد قطب: "اإن امل�ساألة، يف هذا 
كله، م�ساألة اإميان اأو كفر، اأو اإ�سالم اأو جاهلية، 
و�سرع اأو هوى، واإنه ل و�سط يف هذا الأمر ول 

هدنة ول �سلح، فاملوؤمنون هم الذين يحكمون 
مبا اأنزل اهلل، ل يخرمون منه حرفًا ول يبدلون 
الفا�سقون هم  الظاملون  والكافرون  �سيئًا،  منه 

الذين ل يحكمون مبا اأنزل اهلل"]23]. 
فكرة  يف  متايز  ول  خالف  ل  اأنه  واملالحظ 
احلقيقة  يف  وقطب  املودودي  بني  احلاكمية 
احلاكمية،  قطب  �سيد  يف�سر  اإذ  واجلوهر، 
وي�سطلح عليها باحلاكمية العليا، يف �سوء معاين 
الألوهية، ويرى اأن مفهوم احلاكمية 
يزاوله  الذي  ال�سلطان  "نزع  معناه 
والأمراء  القبائل  وم�سيخة  الكهان 
واحلكام، وال�سلطان على ال�سمائر، 
وال�سلطان على الع�سائر، وال�سلطان 
وال�سلطان  احلياة،  واقعيات  على 
الق�ساء،  يف  وال�سلطان  املال،  يف 
والأبدان.. الأرواح  يف  وال�سلطان 

ورده اإىل اهلل.."]24].
املودودي  عبارات  من  مناذج  تلك 
يف  والغمو�ص،  للب�ص  واملوهمة  العامة  وقطب 
ق�سية احلاكمية، ونظريتهما عنها. لقد جردا 
والت�سريع  الأمر  يف  حق  كل  من  الإن�سان  فيها 
جماعة،  اأم  كان  فردا  والتنفيذ،  بل  والتقنني، 

بل وحتى الأمة.
بتلك  الإلهية"  "احلاكمية  مفهوم  حتول  لقد 
كتاب  من  بذلت  التي  وال�سروح  اجلهود 
للتوحيد،  قرين  اإىل  الإ�سالمية  احلركات 
بحيث �سارت ت�سقط عليه كل عنا�سر التوحيد 
و�سواها،  وبراء  ولء  من  العقيدة  مقومات  اأو 
نوع  �ساد  وبذلك  وثيق،  ب�سكل  بها  وتربط 
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لم يكن من الغريب 
في تقديرنا، أن 

يعيد منظور 
الحاكمية إنتاج 
الرؤية الفقهية 
التقليدية التي 
تقسم العالم 
إلى دار إسالم 

ودار حرب.

داخل  يف  الروؤية  وا�سطراب  الفهم  �سوء  من 
�سراع  اأ�سباب  واإ�سافة  الإ�سالمية،  املجتمعات 
والتمزق  ال�سراع  اأ�سباب  اإىل  اأخرى  ومتزق 

القائمة �سلفا]25].
مل يكن من الغريب يف تقديرنا، اأن يعيد منظور 
اإنتاج الروؤية الفقهية التقليدية التي  احلاكمية 
"اإذ  حرب  ودار  اإ�سالم  دار  اإىل  العامل  تق�سم 
ل وطن للم�سلم اإل الذي تقام فيه �سريعة اهلل 

�سكانه  وبني  بينه  الروابط  فتقوم 
ول  الرتباط يف اهلل،  اأ�سا�ص  على 
التي  عقيدته  اإل  للم�سلم  جن�سية 
امل�سلمة يف  الأمة  جتعله ع�سوا يف 
للم�سلم  قرابة  ول  الإ�سالم  دار 
العقيدة  من  تنبثق  التي  تلك  اإل 
كل  فاإن  مقابل هذا  يف اهلل". ويف 
عقيدته  يف  امل�سلم  حتارب  اأر�ص 
عمل  وتعطل  دينه  عن  وت�سده 
ولو  حرب  دار  فهي  ال�سريعة 
وقومه  وع�سريته  اأهله  فيها  كان 
فيها  تقوم  ار�ص  وكل  وجتارته... 
فهي  �سريعته  فيها  وتعمل  عقيدته 

اأهل ول ع�سرية  فيها  ولو مل يكن  الإ�سالم  دار 
ول قوم ول جتارة".

و"اأهل دار احلرب هم احلربيون، واحلربي ل 
بالن�سبة لأهل  ع�سمة له يف نف�سه ول يف ماله 
تكون  ال�سريعة  يف  الع�سمة  لأن  الإ�سالم،  دار 
للحربي  ولي�ص  والأمان،  الإميان  اأمرين،  باأحد 
الدارين  بني  العالئق  و"اأن  منهما"]]2].  واحد 
مل تكن عالئق �سلم، واإمنا كانت يف حالة حرب 

معلنة"]]2]. "فالإ�سالم يف جهاد دائم ل ينقطع 
اأبدا لتحقيق كلمة اهلل يف الأر�ص... وهو مكلف 
وجه  على  الطاغوت  قوى  من  قوة  يهادن  األ 
يف  الواقعة  القوى  يواجه  والإ�سالم  الأر�ص... 
وجهه بواحدة من ثالث: الإ�سالم، اأو اجلزية، 
من  ذلك  قطب  �سيد  ويعترب  القتال"]]2].  اأو 
لالإ�سالم  ميكن  فال  ثم  ومن  الإ�سالم،  طبيعة 
اإل  يحركه  ل  عند حدود جغرافية..  يقف  "اأن 

خوف العتداء"]29].
باأن  القول  قطب  �سيد  ينكر  كما 
الذين  اإل  يقاتل  "ل  الإ�سالم 
يف  الإ�سالم  دار  اأهل  يقاتلون 
الذين  اأو  الدار  هذه  حدود  داخل 
اخلارج"]30]،  من  يهددونها 
القول  هذا  اأ�سحاب  على  وي�سنع 
روحيا  املهزومني  من  ويعتربهم 
الذي  النكد  البائ�ص  الواقع  اأمام 
املعادية  القوى  واأمام  يواجههم، 
وعلى  بها"]]3]،  لهم  التي ل طاقة 
اأنهم  لو  الأمر  "هان  تعبريه،  حد 
هذه  اأمام  روحيا  يهزمون  حني 
القوى ل يحيلون هزميتهم اإىل الإ�سالم ذاته، 
ول يحملونه على �سعف واقعهم الذي جاءهم 
من بعدهم عن الإ�سالم اأ�سال، ولكنهم ياأبون 
اإل اأن يحملوا �سعفهم وهزميتهم على دين اهلل 

القوي املتني"]32].
�سيد  نظر  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  اإن 
الإ�سالم،  دار  حماية  عند  تتوقف  ل  قطب 
"لي�ست الهدف النهائي ولي�ست حمايتها  فهي: 
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هي الغاية الأخرية، اإمنا حمايتها هي الو�سيلة 
قاعدة  لتخاذها  ثم  فيها،  اهلل  مملكة  لقيام 
الإن�ساين  النوع  واإىل  كلها  الأر�ص  اإىل  انطالق 
هذا  مو�سوع  هو  الإن�ساين  فالنوع  بجملته؛ 

الدين والأر�ص هي جماله الكبري"]33].
الإ�سالمي  اجلهاد  فحركة  قطب  �سيد  فح�سب 
الإ�سالم،  دار  حدود  �سون  على  تقت�سر  ل 
مبا  الأر�ص  كل  لت�سمل  تو�سيعها  وجوب  اإمنا 
ميكن الكل من اعتناق الإ�سالم على اعتبار اأن 
الإ�سالم دين اهلل واأعداوؤه اأعداء اهلل الذين اإن 
مل ي�سلح معهم جهاد البيان وجب ال�سروع يف 

جهاد ال�سيف.
وعلى هذا فهناك، حرب بني دار الإ�سالم ودار 
احلرب حرب معلنة اأو م�سمرة اأو موؤجلة وهي 
ل تنتهي اإل حينما يدخل اجلميع اإىل الإ�سالم 
غري  الدارين  بني  فال�سالم  له،  يخ�سعون  اأو 
بني  م�ساحلة  لأنه  �سرعية  ناحية  من  ممكن 
اإميان  و�ساللة،  هدى  وباطل،  حق  نقي�سني: 
ت�سع احلرب  اأن  يعني  ل  ووجود هدنة  وكفر.. 
اأوزارها اإىل الأبد فهي موؤقتة ل تزيد على ع�سر 
طرف  من  نق�سها  حق  وللم�سلمني  �سنوات. 
ذلك  وجدوا  متى  اجلهاد  وموا�سلة  واحد، 

ممكنا و�سروريا.
اجلهادية  الظاهرة  فهم  مفاتيح  اأهم  اأحد  اإن 
العربية  البلدان  يف  املعا�سرة  الإ�سالمية 
يف  تقديرنا،  ح�سب  يكمن  اإمنا  والإ�سالمية، 
اأ�س�ص منظور  التي  فهم هذه العالقة الع�سوية 
حتكيما  باعتبارها  الإ�سالم،  يف  احلاكمية 
والرباء  والولء  جهة،  من  الإلهي  لل�سرع 

و�سرط  العقيدة،  اأركان  من  ركن  باعتباره 
ودار  احلرب  دار  وثنائية  الإميان،  �سروط  من 
الإ�سالم باعتبارها نق�سا لفكرة املواطنة، مبا 
يف ذلك نفي فكرة وجود وطن يجمع امل�سلمني 
بغريهم م�سرتكني يف الدولة والأر�ص وال�سيادة 

من جهة ثالثة. 
الإ�سالمية  الأ�سولية  احلركات  خطاب  يذهب 
واحلاكمية  والرباء  الولء  بفكرة  املعا�سرة 
اإىل مداها  وثنائية دار الإ�سالم ودار احلرب، 
واملجتمعات  امل�سلمني  تكفري  يف  الأق�سى 
اإىل  اأفرادها  يتحاكم  ل  التي  املعا�سرة 

�سرع اهلل.
اإنتاج  يعيد  اأن  التطرف  خطاب  يكفي  وكان 
مداها  اإىل  بها  ويذهب  الثالثة  الأفكار  هذه 
كي  النحو،  هذا  على  الأق�سى  التكفريي 
عقيديا  مت�سبعني  اأتباع  ذات  جماعات  ي�سنع 
بلدانهم ومنف�سلني  بروح معاداة  واأيديولوجيا 
نف�سيا ووجدانيا عن جمتمعاتهم الوطنية. كما 
اأتباعا  لأن ت�سنع  كافية  الأفكار كانت  تلك  اأن 
وجمتمعاتهم  اأوطانهم  يحولوا  لأن  مهيئني 
القتل  اأنواع  �ستى  فيها  ميار�سون  �ساحات  اإىل 

والتدمري والتخريب. 
وبالنظر اإىل اأزمات الواقع العربي والإ�سالمي 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  واإخفاقاته 
الغربي  التحامل  اإىل  بالإ�سافة  والجتماعية، 
املف�سوح  وانحيازه  وامل�سلمني،  الإ�سالم  على 
حقوق  على  �سدا  ال�سهيوين  الكيان  ل�سالح 
الفل�سطينيني... فقد تلقف الكثري من منظري 
املت�سددة  ال�سيا�سية  الإ�سالمية  احلركات 
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الت�سور الفقهي املذكور، فعملوا على ا�ستثماره 
يف ت�سويغ وتربير القيام بالأعمال احلربية �سد 
القتال  اأن  واعتبار  و�سرعنتها،  امل�سلمني  غري 
الإ�سالم  اأهل  على  العدوان  بحالة  ينح�سر  ل 
لإخ�ساع  ابتداء  القتال  �سرع  بل  دعوتهم،  اأو 
فاكت�سبت  الإ�سالم.  ل�سلطان  الكافرة  الأنظمة 
احلركات الإ�سالمية الراديكالية التي اعتمدت 
املتعلقة  الأحكام  على  واأعمالها  ت�سوراتها  يف 
بالت�سور الرتاثي الفقهي لتق�سيم املعمورة �سفة 
امل�سروعية للكثري من علميات العنف التي يتم 
تنفيذها �سواء على امل�ستوى الداخلي )العربي 
اإذ  اخلارجي،  امل�ستوى  على  اأم  والإ�سالمي( 
م�سر  يف   الإ�سالمي  اجلهاد  تنظيم  ا�ستند 
و"دار  الكفر"  "دار  اإىل مفهومي  ]]9]م،  عام 
"دار الإ�سالم دار  الإ�سالم" يف م�ساألة انقالب 
الأحكام  بداأت  العاملية  اإىل  "وبالنتقال  كفر". 
املتعلقة بتق�سيم املعمورة تتمدد باجتاه اخلارج؛ 
بقيت  اأن  بعد  الدولية  العالقات  باجتاه  اأي 
مق�سورة  الثمانينيات  وحتى  ال�سبعينات  طيلة 
تطبيقها  وبداأ  الداخلي،  الو�سع  على  عموما 
من  ع�سر  احلادي  اأحداث  يف  مريعا  الأول 
نيويورك  يف  التجارة  برجي  يف  �ستنرب]200م 
)اأو ما ت�سميه القاعدة ب�"غزوة مانهاتن(، فقد 
اأ�سا�ص  النتحارية على  العلميات  �سرعنة  متت 
و"دار  احلرب"  "دار  اإىل  الفقهي  التق�سيم 
الإ�سالم" وباعتبار اأن اأمريكا "دار كفر"، ودار 
الكفر يف الرتاث الفقهي مطابقة لدار احلرب، 
اإطالقا،  امل�سطلحني  بني  فرق  هناك  ولي�ص 
واأن دماء اأهل احلرب هدر اأو مهدورة، هذا ما 

يلمح اإليه خطاب اأ�سامة بن لدن، الأول، زعيم 
تنظيم القاعدة عقب الأحداث، بقوله :"اإن هذا 
يف  ف�سطاطني،  اإىل  العامل  ق�سم  قد  احلدث 
كما يف  الإ�سالم،  ودار  دار احلرب  اإىل  اإ�سارة 

بيانات وخطابات اأخرى]34].
نتائج ذلك، الأعمال الإرهابية،  ولقد كان من 
املد  تقوية  يف  اأ�سهم  مما  العنف...  واأعمال 
مادية  اأدلة  بتوفري  الإ�سالم،  �سد  العدائي 
اأو�سع  الإ�سالم  من  التخويف  م�سروع  وظفها 
الأخرى،  الثقافات  وا�ستخدمها دعاة  توظيف، 
اهلل  "اإن  الو�سع:  لهذا  امل�ستغلني  اأحد  فيقول 
ليموت من  ابنك  باإر�سال  الإ�سالم يطالبك  يف 
ابنه  ير�سل  الرب  فاإن  امل�سيحية  يف  اأما  اأجله، 

ليقتل من اأجلك".
املتكرر  ووعيده  التكفري  �سعارات  وقد حر�ست 
وامل�سلمني،  الإ�سالم  �سد  ال�سعوب  من  كثريا 
الهدف  اأن  ال�سعوب  تلك  �سمعت  بعدما 
اإيطاليا،  فتح  واأن  بالدها،  هو  امل�ستقلبي 
هو  اجلهاد  طريق  عن  الأندل�ص  وا�سرتجاع 
�سمن اأجندة امل�سلمني، ونحن اإن كنا ناأمل اأن 
يتحول العامل كله اإىل الإ�سالم، فاإننا نرجو اأن 
يتم ذلك باحلوار، بتفعيل قوة املنطق ون�ساعة 
ال�سالح  قوة  با�ستعمال  ل  والربهان،  احلجة 

الذي نعلم و�سعنا من امتالكه والتحكم فيه.
ر�ص  على  الإرهابية  العمليات  �ساعدت  وقد 
وتذويب  تكتلهم  وعلى  امل�سلمني،  غري  �سفوف 

خالفاتهم، وهم يخططون ملواجهة الإرهاب.
من  اأخ�ص  بكيفية  اإ�سرائيل  ا�ستفادت  وقد 
اأنها  على  للعامل  نف�سها  قدمت  حني  الو�سع، 
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من اآلثار المباشرة 
لثقافة التكفير 

تأجيج المد 
العنصري، وتقوية 

االتجاهات اليمينية 
في الغرب.

م�ستهدفة بالإرهاب، مع اأنها مغت�سبة لالأر�ص، 
ولذلك اأ�سبح العدوان �سد ال�سعب الفل�سطيني 

ل يثري التعاطف والهتمام املنتظر.
وكان من الآثار املبا�سرة لثقافة التكفري تن�سيط 
املد العن�سري، وتقوية الجتاهات اليمينية يف 
من  التخل�ص  يف  الرغبة  واأ�سبحت  الغرب، 
الوجود الإ�سالمي وال�سعي اإىل التمايز الثقايف 
وانعك�ص  ال�سيا�سة،  الطبقة  وعود  من  جزءا 
كما  الإ�سالمية،  الأقليات  على  �سلبا  هذا  كل 
ت�سررت منه اجلاليات املقيمة يف ديار الغرب، 
الدينية  املمار�سة  حريات  يف  التاآكل  فاأ�سبح 

ظاهرة ماثلة.
اإن اخلال�سة من كل ما �سبق عن ظروف ون�ساأة 

اأ�س�سه  وعن  التكفريي  الفكر 
الأمر  اأن  وتراجعاته،  وم�ستنداته 
غري  قراءة  عن  ن�ساأ  بفكر  يتعلق 
�سليمة للن�سو�ص ال�سرعية، فاأفرز 
ال�سالح،  قوة  اإىل  يحتكم  تيارا 
الذي  التعامل  �سياق  عن  فخرج 
عرفته الأمة الإ�سالمية التي وفرت 
الأمن لأفرادها، رغم ما قد يكون 
تفا�سيل  يف  اختالفات  من  بينهم 

الآراء العقدية وال�سيا�سية.
كل  يف  ويتمدد  يتقوى  اأن  الفكر  هذا  و�سمة 
ذهنية  يف  يخلفها  التي  والفجوات  الفراغات 
عن  كليا  اأو  جزئيا  يتخلى  حينما  املجتمع 
الدينية، على  ال�سطالع مب�سوؤولياته ووظائفه 
م�ستويات ن�سر املعرفة وحت�سني الذات معرفيا 

واجتماعيا.

باملعنى  الإلهية  احلاكمية  منطق  ادعاء  اإن 
الذي تبنته احلركات الدينية، قد �سوه مفاهيم 
امل�سلم  بني  ما  النف�سام  حالة  واأوجد  الدين 
حالت  امل�سلم  يتقبل  ل  حني  جهة،  من  ودينه 
واإ�سقاط  والفرقة  والدعاء  واملغالة  التع�سب 
النف�سام  من  حالة  اأوجد  كما  الغري،  حقوق 
بني امل�سلم وجمتمعه من جهة اأخرى حني يقبل 
منه  ظنا  عالتها  على  الزائفة  املقولت  بهذه 

اأنها من �سلب دينه]35].
بكل  املجتمع  يتنبه  اأن  راهنا،  واملطلوب، 
التوجيه  م�سادر  وبجميع  العلمية،  موؤ�س�ساته 
فيه، اإىل وجوب العودة اإىل املواقع التي يت�سكل 
اأجل  من  املمانعة  فيها  وت�سنع  الوعي،  فيها 

تفعيل ر�سالتها.
اإل باعتماد برامج  يتاأتى ذلك  ول 
وداخل  تخ�س�ساته،  بكل  التعليم 
العقيدة  ملواد  موؤ�س�ساته،  جميع 
الإ�سالمية،  والثقافة  الإ�سالمية، 
واخلروج  الإ�سالمية،  واحل�سارة 
اهتمام  جمرد  تظل  اأن  عن  بها 
تخ�س�سي حمدود، مادام خطاب 
�سرائح  كل  على  مفتوحا  العنف 

املجتمع.
واملتعني، اأي�سا، اأن تف�سح و�سائل الإعالم، بكل 
التوا�سل،  على  قدرة  من  لها  ومبا  اأ�سنافها 
الإ�سالمية  بالثقافة  للتعريف  وا�سعا  املجال 
الر�سينة، يف اأفق اإجناز م�سروع بناء الذهنية 
والتمحي�ص،  النقد  على  القادرة  الإ�سالمية 
للمواطن  املعريف  الر�سيد  تقوية  اأمل  وعلى 
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الولء  القحطاين،  �سامل  بن  �سعيد  بن  حممد  ].  انظر: 
والرباء يف الإ�سالم من مفاهيم عقيدة ال�سلف، القاهرة: 

املكتبة التوفيقية، ط]، 4]20م،  �ص]0]. 
2.  املرجع نف�سه، �ص2]].

3.  اأبو القا�سم حاج حمد، احلاكمية، بريوت: دار ال�ساقي، ، 
ط]، 0]20م، �ص39. 

4.  حل�سن حل�سا�سنة، مداخل منهجية يف مفهوم احلاكمية، 
الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  املعرفة،  اإ�سالمية  م. 
والع�سرون،  الثامن  العدد  ال�سابعة،  ال�سنة  فريجيينا، 

)ربيع 423]ه/2002م(، �ص]]. 
ترجمة:  الإ�سالمية،،  احلكومة  املودودي،  الأعلى  5.  اأبو 

اأحمد اإدري�ص، طبعة القاهرة ]]9]م، �ص30].
بريوت:  اهلل،  �سبيل  يف  اجلهاد  املودودي،  الأعلى  ].  اأبو 

موؤ�س�سة الر�سالة، طبعة 9]9]م، �ص]4.
].  اأبو الأعلى املودودي، نظرية الإ�سالم ال�سيا�سية، ترجمة 
الأوىل،  ط،  بريوت،  طبعة  الإ�سالحي،  ح�سن  خليل 

9]9]م، �ص49.
].  اأبو الأعلى املودودي، احلكومة الإ�سالمية، م، �ص، �ص5].
ال�سروق،  دار  القاهرة:  القراآن،  ظالل  يف  قطب،  9.  �سيد 
ج3،  )422]ه/]200م(،  الثالثون،  ال�سرعية  الطبعة 

�ص433].
0].  املرجع نف�سه، �ص435].
]].  املرجع نف�سه، �ص433].

2].  املرجع نف�سه، �ص434]-435].

3].  املرجع نف�سه، �ص]5]-]5].
ال�سروق،  دار  بريوت:  الطريق،  يف  معامل  قطب،  4].  �سيد 

ط]]، )3]4]ه/993]م(، �ص0]. 
5].  املرجع نف�سه. 
]].  املرجع نف�سه.  

]].  املرجع نف�سه، �ص]0] 
]].  حل�سن حل�سا�سنة، مداخل منهجية يف مفهوم احلاكمية، 

م، �ص، �ص2].
9].  �سيد قطب، معامل يف الطريق، م، �ص، ]2.

20.  املرجع نف�سه، �ص]3.

]2.  املرجع نف�سه، �ص90.
22.  �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م، �ص، ج2، �ص ]]].

23.  املرجع نف�سه، ج، 2، �ص]]]. 
24.  �سيد قطب، معامل يف الطريق، م، �ص، �ص ]2.

الفكر  يف  والعاملية  اخل�سو�سية  العلواين،  جابر  25.  طه 
الإ�سالمي املعا�سر، بريوت: دار الهادي، ط]، 2003م، 

 .2[5
]2.  عبد الكرمي زيدان، اأحكام الذميني وامل�ستاأمنني، مكتبة 
)402]ه/2]9]م(،  ط2،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  القد�ص، 

�ص]].
الإ�سالمي  التق�سيم  قا�سم،  حممد  الدين  ]2.  حمي 
الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  وا�سنطن:  للمعمورة، 

ط]، ]99]م، �ص]]].
]2.  املرجع نف�سه، �ص]5]-]5].

�ش
ام
هو
ال

يف  واإ�سهامه  وعيه  على  التعويل  يجب  الذي 
هذا املجال.

التدين  معاين  غر�ص  يف  دورها  لالأ�سرة  ويظل 
فيه  يلقى  وما  للم�سجد  اأن  كما  ال�سحيح، 
ر�سالته  واملواعظ  واخلطب  العلم  درو�ص  من 

الكبرية يف حتقيق هذا الهدف]]3].
على  األقيه  الذي  ال�سوؤال  فاإن  النهاية  ويف 
نف�سي يف كاآبة �سديدة اإىل حد القلق، ول مانع 
لقد  هذا:  هو  نف�سه،  على  كل  يلقيه  اأن  من 
التوظيف  من  املا�سي  يف  كثريا  امل�سلمون  تاأمل 

خدموا،  من  فخدموا  لالإ�سالم،  ال�سيا�سي 
مطايا  الدين  وركبوا  عار�سوا،  من  وعار�سوا 
يحدوها حادي التكفري، فتفرقت بهم ال�سبل... 
فهل �سنبقى على هذه احلال اإىل الأبد؟ اأم هل 
جتارب  م�سكويه  اأراده  وقد  بالتاريخ،  �سنعترب 
وابن خلدون عربا، فنقطع عما تاأملنا منه، و�سق 
بع�سنا  تكفري  حد  اإىل  فرقنا  وفرق  �سفوفنا، 
البع�ص، وا�ستحالل دمائنا، ثورة وردعا باأوجه 

يع�سر ح�سرها؟]]3].
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29.  املرجع نف�سه، ج3، �ص442].
30.  املرجع نف�سه،  �ص]]5].
]3.  املرجع نف�سه، �ص]]5].

32.  �سيد قطب، يف ظالل القراآن، م، �ص، ج3، �ص]]5].
33.  �سيد قطب، معامل يف الطريق، م، �ص، �ص5].

والتق�سيم  الفقهي  املنظور  احلاج،  الرحمان  34.  عبد 
العاملي  املعهد  املعرفة،  اإ�سالمية  م.  للمعمورة،  القراآين 
 ،45 العدد  ع�سرة،  الثانية  ال�سنة  الإ�سالمي،  للفكر 

)�سيف ]42]ه/]200م(، �ص]].
دار  بريوت-لندن:  احلاكمية،  حمد،  حاج  القا�سم  35.  اأبو 
اأبا  اأن  اإىل  ون�سري  �ص42].  0]20م،  ط]،  ال�ساقي، 
اإىل  موؤلفه هذا  �سعى من خالل  قد  القا�سم حاج حمد 
بتناوله  احلاكمية  ملعاين  املفهومية  الدللت  حتديد 
واحلاكمية  ال�ستخالف  وحاكمية  الإلهية  للحاكمية 
ومبعزل  الكلمات  لهذه  امل�سطلحية  بال�سفة  الب�سرية 
�سببا،  كان  والذي  العام.  اللفظي  ال�ستخدام  عن 
اأدى  مما  الإ�سالمية  الذهنية  اإرباك  يف  راأيه،  بح�سب 
اأنهم  البع�ص  ظن  حني  وم�سلكية  عقلية  انحرافات  اإىل 
يف  اهلل  عن  "خلفاء"  اأنهم  اأو  اهلل"  "حكم  يج�سدون 
الأر�ص، فا�ستباحوا حق كل من يليهم تكفريا وجتهيال. 
احلاكمية  هي  القراآن  يف  املق�سودة  احلاكمية  واأن 

الب�سرية القائمة على الرحمة والتخفيف.
قادة  املذكور،  موؤلفه  خالل  من  حمد  احلاج  ينا�سد   
اأم  ال�سلطة،  �سدة  يف  اأكانوا  �سواء  الدينية،  احلركات 
كانوا يتطلعون اإليها، اأن يتب�سروا من جديد يف منهجية 
للحالت  م�ستوعب  الدين  هذا  اأن  ليكت�سفوا  القراآن 
الإلهي  اخلطاب  من  اأنواع  وعرب  املختلفة،  الب�سرية 
ويف  والثقافية  الدينية  تعدديتها  يف  للب�سرية  امل�ستجيب 
هو  للنا�ص  الإلهي  فاخلطاب  ذاته.  الوقت  يف  اأحاديثها 
متاما  الثقايف  وللتنوع  للتعددية  امل�ستجيب  اخلطاب 
كا�ستجابة القراآن لكل مناهج املعرفة وحقول الثقافات 
بيئات  على  متنزل  عاملي  دين  فهو  املتنوعة.  الب�سرية 
وفيه  اخلطاب  من  الأدنى  احلد  فيه  خمتلفة،  اإن�سانية 
النا�ص  بني  ليفرق  يتنزل  مل  فالإ�سالم  الأعلى.  احلد 

وميزق العالقات الداخلية للمجتمعات. )�ص42](.
اهلل،  باإذن  خطواتنا،  اأوىل  اإن  بالقول:  كتابه  ليختم   
لأو�ساع  ن�ستجيب  اأن  احلق،  ودين  الهدى  طريق  على 
جمتمعاتنا مبنطق اخلطاب الإلهي للنا�ص، الذي ي�سمل 
اخلامت  الر�سول  اأو�سحها  التي  الأدنى  احلد  ت�سريعات 
�سندها  حتقيق  يف  تخ�سع  ل  والتي  الوادع،  خطبة  يف 
ويف  املالأ  على  كانت  خطبة  فهي  الرواة،  لجتهادات 
عرفات املبارك، وكانت تنتهي ب�"اللهم هل بلغت.. اللهم 
فا�سهد". ذلك هو احلد الأدنى يف ما ت�ستطيع ممار�سته 
القراآن  الب�سرية"، �سمن ا�ستيعابها ملنهجية  "احلاكمية 
مع  تفاعلها  و�سمن  الت�سرف،  حرية  على  وقدراتها 

تدريجا  بها  الو�سول  اأمل  على  الراهنة،  املجتمعات 
فل�سفة  لي�ص  فالدين  التامات،  اهلل  بكلمات  التعلق  اإىل 
"دوغمائية" ل ت�ستجيب لأو�ساع الإن�سان، فاإن كان علينا 
لن  الأمر  فاإن  الراهنة،  الظروف  برناجما يف  نتخذ  اأن 

يتعدى م�سمون خطبة الوداع.
املنهج،  ي�ستدرك  اأن  دون  املثال  هذا  يدرك  كيف  ولكن   
الب�سر،  بها  اهلل  خاطب  التي  الكيفية  تفهم  اأن  ودون 
العاملي  الظهور  اإىل  العائلية  احلالة  من  متدرجا 
للدين؟ ودون اأن ندرك تنوع اخلطاب الإلهي امل�ستجيب 
حلالت النا�ص جميعا؟ ودون اأن ندرك موقع ال�سريورة 
منهجية  �سمن  والجتماعية  التاريخية  واملتغريات 
الإلهية  احلاكمية  بني  اأن منيز  ودون  القراآنية؟  املعرفة 
وحاكمية ال�ستخالف وحاكمية الب�سر؟ فنفر�ص اأنف�سنا 
اأو�سياء على الدين وعلى النا�ص بع�سبية دينية تراثية. 
اإن كل اآيات التب�سري الإلهي بظهور الإ�سالم على الدين 
كله، اإمنا ت�سري اإىل الإ�سالم منهجا للهدى ودين احلق، 
وعقولنا. قلوبنا  تتجه  اأن  يجب  املنهجية  هذه   واإىل 

)�ص42]-43](. 
اجلادة   املحاولت  من  حمد  احلاج  حماولة  وتبقى   
علق  مما   " "احلاكمية  مفهوم  تخلي�ص  حاولت  التي 
والدينية  الفكرية  �سلبا يف احلياة  اأثرت  �سوائب  به من 
لها  كانت  كما  عامة.  الإ�سالمية  لالأمة  وال�سيا�سية 
تاأثرياتها على عالقة الأمة الإ�سالمية بغريها من الأمم 
فر�ص  من  العديد  فوت  مما  بالإ�سالم  تدين  ل  التي 

جتاوز حالة التخلف التي نعي�سها. 
مفهوم  معاجلة  حمد  احلاج  ا�ستطاع  لقد  اإجمال   
اأنه ح�سم  احلاكمية مبنهج علمي ر�سني، وهذا ل يعني 
احلاكمية  مفهوم  اأن  ذلك  املو�سوع،  حول  اخلالف 
ال�سيا�سية  اأبعاده  بحث  عند  خا�سة  وح�سا�ص،  دقيق 
مفهوم  )اأي  معه؛  يحتاج  الذي   الأمر  وتطبيقاتها. 
واملناق�سة.  والدرا�سة  البحث  اإىل مزيد من  احلاكمية( 
ويف تقديري اأن طرح الكثري من امل�سطلحات واملفاهيم 
والقيام  مكوناتها،  وتفكيك  واملفاكرة  واملناق�سة  للحوار 
مما  وحتريرها  ت�سكلها،  وعوامل  لتاريخها  مبراجعة 
حلق بها من النغالق على �سخ�ص اأو جماعة اأو طائفة 
التفاعل  اإىل  ال�سبيل  هو  مكان...  اأو  زمان  اأو  حزب  اأو 

والتفاهم وبناء القاعدة الثقافية امل�سرتكة.
ثقافة  بنحمزة،  م�سطفى  حمزة،  بن  ]3.  م�سطفى 
حكم  ندوة:  اأعمال  �سمن  �سرعية،  قراءة  الإرهاب: 
الأعلى،  العلمي  املجل�ص  الإرهاب،  دعاوى  يف  ال�سرع 

املغرب، ط]، )]42]ه/]200م(، �ص]5. 
ق�سايا  م،  والعنف،  التكفري  الطالبي،  حممد  ]3.  انظر: 
 ،3[-53 ع،  ع�سرة،  الثانية  ال�سنة  معا�سرة،  اإ�سالمية 

ربيع و�ستاء )]200م/429]ه(، �ص4]]. 
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 أهم مداخل ومنطلقات
املواجهة الفكرية والثقافية  

لظاهرة العنف والتطرف 

على �صبيل التقدمي
الوق��وف  الدرا�س��ة  ه��ذه 
حم��ددات  اأه��م  عل��ى 
املواجه��ة الفكري��ة والثقافي��ة لظاه��رة 
التط��رف والعن��ف الت��ي اأم�س��ت ته��دد 
وال�سيا�س��ية  الجتماعي��ة  التوازن��ات 
الك��ربى ملجتمعاتن��ا، كم��ا اأم�س��ت متعن 
واختط��اف  وت�س��ويه  ا�س��تنزاف  يف 
املرجعي��ة الديني��ة اجلامع��ة. ولإجن��از 
عل��ى  ابت��داء،  الوق��وف،  يتع��ني  ذل��ك 
والتميي��ز،  الظاه��رة،  ه��ذه  ماهي��ة 
ب��ني  وتف�س��ريها،  فهمه��ا  �س��ياق  يف 

حل��د  جت��اوز  ه��و  مب��ا  التط��رف 
وت�س��ددا،  وتع�سب��ا  غل��وا  العت��دال؛ 
وب��ني الإره��اب مب��ا ه��و تط��رف يتو�س��ل 
ب��اأدوات العن��ف والإكراه، وم��ا تقت�سيه 
طبيع��ة كل منهم��ا م��ن معاجلة قبلية اأو 

واملق��ام. ال�س��ياق  تنا�س��ب  بعدي��ة 
احلاكمة  البنية  على  الوقوف  وكذا 
للوعي  افتقاره  يف  املتطرف  للفكر 
وكذا  وحقيقته،  الدين  روح  مبقا�سد 
وخلطه  الوثوقي،  ون�زوعه  حرفيته  يف 
يقت�سي  الدين  يف  توقيفي  هو  ما  بني 
يقت�سي  توفيقي  هو  وما  الت�سليم، 

د. عبد ال�صالم طويل 
رئي�س الوحدة العلمية لالإحياء/الرابطة املحمدية للعلماء
اأ�ستاذ القانون العام بكلية احلقوق/جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان 

تتغيا



73    العدد  47   

ملف العدد

بحثا  والرتجيح  والجتهاد  الراأي  اإعمال 
عن امل�سلحة. 

اأن  الوعي بحقيقة  الورقة من  تنطلق هذه  كما 
قانون الطبيعة قائم على العنف؛ قانون البقاء 
يف  تبدو  احلياة  جعل  الذي  الأمر  لالأقوى، 
العنف،  على  بدورها  قائمة  الطبيعية  �سورتها 
غرار  على  املعا�سرة  احل�سارة  وجعل  بل 
احل�سارات القدمية قائمة كذلك على ن�ساب 

وافر من العنف.
والرتبية  والثقافة  الدين  اأهمية  تربز  وهنا 
وعقلنته،  وتوجيهه  العنف  �سبط  يف  والقانون 

من  الإن�سان  متكني  يف  وكذا 
بحيث  احليواين؛  �سرطه  جتاوز 
بف�سل  اإل  اإن�سانا  الإن�سان  يغد  مل 
اجرتاحه واعتماده لنظام معياري 
واملبادئ  والت�سورات  القيم  من 
اإليها  يحتكم  ال�سلوك  وقواعد 
وتعاقدي  جماعي  طوعي  ب�سكل 
واخلوف  العزل  اأ�سكال  كل  �سد 

والإكراه التوتاليتاري. 
اأرندت  حنة  عنه  عربت  وما 
يجعل  الذي  الكلي"  ب�"الإرهاب 
بع�سا؛  بع�سهم  ي�سحق  النا�ص 

وا�ستقالليتهم  بحريتهم  ول  بحياتهم  ل يعباأ 
كل  توفري  الأق�سى  هدفه  ول بكرامتهم، 
الو�سائل التي من �ساأنها اأن ت�سعف قوى الطبيعة 
اأو التاريخ يف ت�سريع حركتها. وبناء عليه فقد 
اأرندت،  حنة  تقول  الإرهاب،  على  "توجب 
بحكم كونه خادما مطيعا للحركة التاريخية اأو 

الطبيعية، األ يكتفي بالق�ساء على احلرية، اأيا 
كان املعنى املخ�سو�ص الذي اأعطي لها، بل اأن 

تق�سي على م�سدر احلرية نف�سه.."]]]. 
)النازية  التوتاليتارية  امل�سروعية  اأن  ذلك 
ال�سرعية  تتحدى  وهي  وال�ستالينية(  والفا�سية 
الختيار  على  القائمة  التعاقدية  القانونية 
الفردي واجلماعي احلر، وتزعم اإحالل العدل 
يف الأر�ص عرب احلكم املبا�سر ا�ستكمال لقانون 
الطبيعة والتاريخ ل تكلف نف�سها عناء ترجمة 
ت�ستهدف  �سر  اأو  خري  معايري  اإىل  منهما  اأيا 

توجيه ال�سلوك الفردي. 
لالأنظمة  الإرهابي  النزوع  اإن 
من  تف�سريه،  ميكن  ل  ال�سمولية 
مبح�ص  اأرندت،  حنة  نظر  وجهة 
واحلرب  والوح�سية  العدوانية 
والغدر، واإمنا مبا ا�سطلحت عليه 
يرتقي  الذي  الت�سريعي"  "التوافق 
لدى "�سي�سرون" اإىل م�ستوى اأ�سل 
اأ�سل  ميثل  مثلما  ال�سعوب،  ن�ساأة 
الأزمنة  يف  املتمدن  العامل  ن�ساأة 
دويل  قانون  �سورة  يف  املعا�سرة 
يظل �ساريا حتى يف اأتون احلروب، 
بعدما بات ي�سكل حجر الزاوية يف 

العالقات الدولية بني الأمم.
اإىل  املتطرفة  الإيديولوجيات  كل  تنزع  فبينما 
القانوين  والتعاقد  التوافق  وحق  مبداأ  رف�ص 
كيف  اأرندت"  "حنة  تالحظ  احلر،  وال�سيا�سي 
يدخل  اأن  ميكن  ل  نف�سه  الإلهي  "القانون  اأن 
حيز التنفيذ لدى النا�ص اإل حني ي�سغون اإليه 

للدين والثقافة 
والتربية والقانون 

أهمية قصوى 
في ضبط العنف 

وتوجيهه وعقلنته، 
وكذا في تمكين 

اإلنسان من تجاوز 
شرطه الحيواني.
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ويتوافقون ب�ساأنه"]2].
ومنطلقات  مداخل  اأهم  على  للوقوف  و�سعيا 
العنف  لظاهرة  والثقافية  الفكرية  املواجهة 

والتطرف نقرتح تناول العنا�سر التالية:
لظاهرة  تف�سريي  منظور  عن  البحث  يف  اأول: 

العنف والتطرف.
الطبيعة  يف  العنف  مظاهر  اأهم  ثانيا: 

واحل�سارة والتاريخ.
ثالثا: الثقافة: مفهومها ووظيفتها.

ومقت�سيات  الثقايف  الوعي  ا�ستعادة  رابعا: 
امل�سوؤولية التاريخية واحل�سارية لالأمة.

فك  اإىل  احلاجة  يف  خام�سا: 
الرتباط بني الهوية والعنف.

فك  اإىل  احلاجة  يف  �ساد�سا: 
الرتباط بني الأ�سولية والعنف.

�سابعا: من البحث عن املعنى  اإىل 
البحث عن العرتاف.

املعاجلة  منطلقات  بع�ص  ثامنا: 
الثقافية للعنف والتطرف.

تف�صريي  منظور  عن  البحث  يف  اأول: 
لظاهرة العنف والتطرف

واخلوف  والإرهاب  العنف  لوجود  اأن  رغم 
اإل  حياتنا،  ا�ستقرار  على  الأثر  اأكرب  منهما 
كظاهرة  الكافية  بالدرا�سة  يحظيا  مل  اأنهما 
اجتماعية مقارنة باملو�سوعات الكثرية الأخرى 
اهتماما  الجتماعية  العلوم  لها  كر�ست  التي 

الق�سوى  احلاجة  تنبع  هنا  ومن  اأكرب]3]. 
كمدخل  والتطرف  العنف  خطاب  لتفكيك 
للحد  �سعيا  وحمدداته  ودوافعه  اآلياته  لفهم 
الوجود  مظاهر  ملختلف  املدمرة  خماطره  من 

الإن�ساين وخمتلف مظاهر العمران]4]. 
تف�سري  اإىل  الرامية  النظريات  متحورت  لقد 
املعا�سرة، على مقرتبني  العنف يف املجتمعات 
ثقافيا  مدخال  يعتمد  مقرتب  اأ�سا�سيني؛ 
واجتماعيا، ويركز على جملة من املفاهيم من 
قبيل الهوية، والتقاليد، واحل�سارة.. ومقرتب 
من  جمموعة  على  يركز  �سيا�سي  اقت�سادي 
والالم�ساواة،  كالفقر،  املوؤ�سرات 

واحلرمان. 
والأبعاد  للعوامل  اأن  �سك  ول 
وحمددات  والجتماعية  الثقافية 
اأهمية  ال�سيا�سي  القت�ساد 
ق�سوى يف فهم ظاهرة العنف يف 
املجتمعات املعا�سرة. غري اأن هذه 
ل  واملحددات  والأبعاد  العوامل 
البع�ص.  بع�سها  عن  مبعزل  تعمل 
كلية  ظواهر  الجتماعية  الظواهر  فالأن 
ومركبة، فمن الأوفق منهجيا النظر اإليها وفق 

روؤية منهجية كلية ومركبة]5]. 
مدنية  "م�سارات  تقرير  يعد  ال�سياق  هذا  ويف 
لل�سالم"، الذي اأعدته هيئة الكومنولث برئا�سة 
عامل القت�ساد العاملي "اأمارتيا �سن" احلا�سل 
العلمية  التجارب  اأهم  من  نوبل،  جائزة  على 
تف�سرييا  منظورا  بلورة  حاولت  التي  الدولية 

يمارس العنف 
تأثيرا خطيرا على 
األداء االقتصادي 

والسياسي 
للدول النامية.
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والبحث  والإرهاب،  العنف  لظاهرة  متكامال 
عن اأجنع ال�سبل الكفيلة بتجاوزها. وقد عربت 
ن�زوع  من  وقلقها  خماوفها  عن  العلمية  الهيئة 
راأ�سها  وعلى  الكربى  الدولية  القوى  بع�ص 
الوليات املتحدة الأمريكية اإىل تغليب وترجيح 
املدنية.  املبادرات  على  الع�سكرية  املبادرات 
ال�سالم  نحو  املدنية  امل�سارات  اأن  موؤكدين 
كانت دائما، و�ستبقى، ال�سبيل الأن�سب ملواجهة 

العنف والإرهاب بفعالية وبنجاح اأكرب]]].
قلق  م�سدر  ت�سكل  العنف  م�سكلة  اأم�ست  لقد 
الدويل؛  للمنتظم  بالن�سبة  عميقني  وان�سغال 
الدويل  للبنك  التنمية  تقرير  خل�ص  فقد 
اأن  اإىل  "العنف والأمن والتنمية"  ل�سنة ]]20: 
الأداء  على  خطريا  تاأثريا  ميار�ص  بات  العنف 
�سواء  النامية  للدول  وال�سيا�سي  القت�سادي 
اأنظمة  اأو  ه�سة  مقيدة  "اأنظمة  ب�  الأمر  تعلق 
نا�سجة"]]].  مقيدة  اأنظمة  اأو  اأ�سا�سية  مقيدة 
ال�سرعية  املوؤ�س�سات  تعزيز  اأن  اإىل  كما خل�ص 
واحلوكمة �سعيا لتحقيق الأمن والعدالة وفر�ص 
حا�سما  اأمرا  يعد  للمواطنني  الكرمي  العمل 

لك�سر دائرة العنف مبختلف جتلياته]]].

يف ماهية العنف
متيل الأدبيات احلديثة ذات ال�سلة اإىل حتديد 
ال�ستدللية  والفاعلية  بالعقل  �سلته  العنف يف 
ُوجد  فحيثما  الدليل،  �سد  فالعنف  العقلية؛ 
عنف فال دليل، وحيثما وجَد الدليل فال عنف. 
نقي�ص  فهو  الأدلة  من  جملة  احلوار  كان  وملا 
هو  الدليل  كان  وملا  نقي�سه.  والعنف  العنف 

خا�سية العقل؛ بحيث ل عقل اإل بوجود الدليل 
ل  �سدان  والعقل  العنف  اأن  ذلك  عن  فينتج 

يجتمعان.
م�سكلة  من  تعاين  جمتمعاتنا  باتت  لقد 
اأو  الأخالق  وغياب  احلوار  غياب  مزدوجة؛ 
هذا  يف�سي  ولن  حد.  اأبعد  اإىل  �سمورهما 
الغياب وهذا ال�سمور للحوار والأخالق معا اإل 

اإىل اإنتاج وتكري�ص اأب�سع مظاهر العنف]9].
اإىل  الدليل، يرد  ال�سياق  والعنف، �سمن هذا 
من  انطالقا  والرتبب،  والت�سيد،  التملك،  حب 
والرتبب  للتملك،  فاح�سة  �سورة  الت�سيد  اأن 
اأفح�ص منه]0]]. فالعنف والإكراه، وفقا لهيغل، 
يعار�سان  لأنهما  والقانون  للحق  م�سادان 
وال�سمري  الإرادة.  جوهر  هي  التي  احلرية 
ما  لإدارة  ال�ستعداد  هو  اإليه،  احلق،بالن�سبة 
هو خري يف ذاته ولذاته. اأما ال�سمري الأخالقي 
فهو الدرجة العليا للحرية الذاتية من حيث هي 

معرفة وفكر]]]].
الذات،  بنية  حتفظ  طاقة  القوة  كانت  واإذا 
فاإن  ملاهيتها،  وحمققة  لعنا�سرها  جامعة 
بل  الذات،  بنية  يحفظ  ل  اندفاع  العنف 
ُيف�سدها، ول يجمع عنا�سرها، بل يفرقها، ول 
يحقق ماهيتها، بل ُيد�سيها؛ ثم اإن القوة طاقة 
من�سبطة، اإذ توافق القوانني وتلتزم باحلدود، 
وملا كانت القوة بهذه الأو�ساف، حفظا و�سبطا؛ 
عن  ت�سدر  اأن  لزم  "عاقلة"،  طاقة  كانت  اأي 
الذي  العن�سر  على  ي�سمو  الذات  يف  عن�سر 
ي�سدر عنه العنف الذي ل حفظ معه ول �سبط 
اأي  عاقل؛  غري  اندفاع  عن  عبارة  فيكون  فيه، 
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الذي  ال�سامي  العن�سر  "جاهل"؛ وهذا  اندفاع 
ت�سدر عنه القوة هو، بالذات "الروح"؛ فحقيقة 
اأنها طاقة روحية، يف حني اأن العنف يف  القوة 
الناجت عن  والعنف  نف�سي]2]].  اندفاع  حقيقته 
التطرف يعرب عن �سكل �سارخ لعدم الحرتام، 
قيم  اأن  على  الدللة  بالغ  موؤ�سر جمتمعي  وهو 
الحرتام والتفاهم قد ت�سدعت وانهارت]3]]. 

بالعنف  اجل�سدي  العنف  يتالزم  ما  غالبا 
النف�سي، ونادرا ما يكون العنف "جمرد" هجوم 
اإنه  الأمل.  اأو  الأذى  اإحلاق  ي�ستهدف  ج�سدي 
الإن�سان،  �سخ�ص  اعتداء على  اأكرث من ذلك؛ 
اإح�سا�ص  وعلى  الآخرين،  اإن�سانية  وعلى 
وعلى  الذاتية،  بقيمتهم  واملجتمع  الفرد 
وعلى  ال�سيادية،  الد�ستورية  موؤ�س�ساته  رمزية 

هويته اجلماعية]4]].
اأخالقيا  "و�سفا  يظل  "العنف"  فاإن  ولذلك 
على  باحليوان  يقوم  ول  الإن�سان،  يخ�ص 
توح�سه، ول بالطبيعة، على قوتها التدمريية"؛ 
العنف  ممار�سة  اأن  اإدراكه  رغم  الإن�سان  لأن 
اقرتافه،  يف  ميعن  فاإنه  لغريه،  موؤذ  ت�سرف 

موؤثرا اإتيانه على تركه]5]].

الطبيعة  يف  العنف  مظاهر  اأهم  ثانيا: 
واحل�صارة والتاريخ

على  قائمان  كالهما  احلياة  كما  الطبيعة  اإن 
البقاء  الطبيعة هو قانون  األي�ص قانون  العنف، 
لالأقوى الذي يغدو مبقت�ساه احليوان الأ�سعف 
ل  فالعنف  الأقوى؟  للحيوان  وفري�سة  �سحية 

واإمنا  بنيويا يف الطبيعة فح�سب،  ي�سكل مكونا 
كذلك يف الوجود التاريخي واحل�ساري ملختلف 

املجتمعات ولو بدرجات متفاوتة. 
مثل  مثلها  القدمية  احل�سارات  فاإن  ولذلك 
احل�سارة احلديثة كلها قائمة على العنف]]]]. 
وما تاريخ احل�سارة والثقافة الإن�سانية اإل �سعي 
م�ستمر ومتعرج اإىل �سبط هذا العنف وتوجيهه 
اإلغائه؛  اإىل  ولي�ص  الإن�سانية  م�سلحة  فيه  ملا 
املجتمعات  يف  كليا  العنف  انعدم  لو  بحيث 

لفقدت اأحد حمركاتها الرئي�سية.
اأن يتجاوز �سرطه احليواين  وما كان لالإن�سان 
ويوؤن�ص..  ياأن�ص  ويوؤلف،  ياألف  اإن�سانا؛  ليغدو 
بف�سل  اإل  ويتعاون  ويتفاهم  ويتعاون  يتبادل 
توح�سا،  اأقل  لذلك،  تبعا  ليغدو،  الثقافة، 
منطق  عن  بعيدا  الآخرين  مع  للتفاهم  قابال 
والتثقيف  فبالثقافة  والعنف.  الغا�سمة  القوة 
حالته  من  الإن�سان  انتقل  اإذن،  والتاأهيل، 

الطبيعية احليوانية اإىل حالته الإن�سانية.
واملودة  الألفة  قيم  على  الثقافة  فبقيام 
حتول  واحلب  والت�سامح  والتفاهم  والتوا�سل 
العنف املادي اإىل عنف رمزي قابل لال�ستبطان 
والتذكر والتخيل، وبالتايل التعامل معه كعامل 
يحل  وبهذا  الجتماعي،  ال�سبط  عوامل  من 
ذلك  املادي.  العقاب  حمل  الرمزي  العقاب 
قدرة  الإطار،  هذا  يف  ي�ستبطن،  الرمز  اأن 
التاأثري  اأجل  العامل من  اإعادة خلق  ملفتة على 
ا�ستبدال  على  كذلك  القدرة  ولديه  فيه، 
من  بنوع  لالأحداث  والطبيعي  الآيل  الت�سل�سل 

التداول والإرادة]]]].
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كلما تضاءل وزن 
الثقافة والدين 

والقانون واألخالق 
في توجيه 

سلوك األفراد 
والجماعات، 

كلما استسلموا 
لالحتكام 
إلى العنف.

خالل  من  العنف  ا�ستخدام  تقنني  اأن  كما 
اإخ�ساعه اإىل قواعد و�سوابط وتدابري اإجرائية 
ا�ستخدامه  �سبط  من  جزءا  يعد  و�سروط، 
وعقلنته، وتعبريا عن جناح الثقافة يف الرتقاء 
اإىل  احليوانية  الطبيعة  درك  من  بالإن�سان 
مدارج ال�سمو الإن�ساين. بحيث مل يغد الإن�سان 
بف�سل اجرتاحه  اإل  الذكر،  �سلف  اإن�سانا، كما 
واعتماده لنظام معياري من القيم والت�سورات 

واملبادئ وقواعد ال�سلوك.
املجتمعات  يف  العنف  انفجر  وكلما 
اأن  على  موؤ�سرا  ذلك  كان  كلما 
م�سروع  هو  مبا  الثقافة،  نظام 
والتاأهيل  للتخليق  معياري  تربوي 
اأ�سابه  قد  الإن�ساين،  والتهذيب 
واأ�سابه  تعطل  قد  يكن  مل  اإن  خلل 
احلالة  هو  فالعنف  الفوات. 
ترتد  ما  �سرعان  التي  الطبيعية 
اإليها املجتمعات حينما يف�سل نظام 
الثقافة فيها وي�سيبه الت�سدع؛ اأي 
باأبعاده  لالأن�سنة  م�سروع  هو  مبا 
والدينية،  واملعرفية،  الرتبوية 
والأخالقية  والأدبية،  والفنية، 

حرب  اأتون  يف  ذلك،  جراء  لتقع،  والقانونية، 
طاحنة يخو�سها الكل �سد الكل. ول خال�ص اإل 
باإعادة الروح والفاعلية يف نظام الثقافة، وما 
ي�ستمل عليه من نظم فرعية؛ معرفية وتربوية 
واأدبية..  وفنية  واأخالقية  وعقائدية،  وقانونية 
الإن�سان  وعي  اإىل  احليوية  باإعادة  كفيلة 

و�سمريه وذوقه وم�ساعره.

املجتمع  كنف  يف  العالقات  على  ينطبق  وما 
الدول  بني  العالقات  على  ينطبق  الوطني 
انفجار  يبدو  حيث  الدويل؛  املجتمع  كنف  يف 
يف  عميق  تاأزم  عن  تعبري  مبثابة  دوليا  العنف 
يعنيان  اللذين  الدوليني  والنظام  القانون  بنية 
ب�سبط وتنظيم العالقات بني الدول. بحيث ما 
اأن تتم الت�سحية وال�ستخفاف بالقيم واملعايري 
واملواثيق والقواعد والقوانني والنظم التي يقوم 
والأمم  الب�سر  وتاآلف  الدول،  انتظام  عليها 
وتعاونهم،  وتوا�سلهم  وتفاهمهم 
حتى ينفجر العنف، وتنفلت الغرائز 
الطبيعية من عقالها مدمرة اأ�س�ص 
ومن  الدوليني]]]].  وال�سلم  الأمن 
هنا احلاجة امللحة اإىل تعزيز مبداأ 
وامل�سروع  ال�سرعي  العنف  احتكار 

با�سم القانون وطنيا ودوليا]9]].
والإرهاب  العنف  يعد  ولذلك 
الذي  الت�سدع  عن  مبا�سرا  تعبريا 
والثقافية  املدنية  منظومتنا  طال 
وال�سيا�سية؛  والأخالقية  والقانونية 
للعنف  وا�ست�سلمنا  �سلمنا  فكلما 
كلما  للتعامل  ونظام  كقاعدة 
تاأثري  تراجع  بفعل  اإن�سانيتنا  من  جتردنا 
ت�سكيل  يف  والأخالق  والقانون  والدين  الثقافة 

نظامنا املعياري القيمي املوجه لنا يف احلياة.
والقانون  والدين  الثقافة  وزن  ت�ساءل  وكلما 
والأخالق يف توجيه �سلوك الأفراد واجلماعات، 
واإ�سفاء املعنى والقيمة على حياتهم، والتعبري 
متوح�سني،  اأم�سوا  كلما  م�ساحلهم،  عن 
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الثقافة هي الخلق 
المستمر للذات 

أما الحضارة، 
فهي التغيير 

المستمر للعالم.

حل�سم  العنف  اإىل  لالحتكام  م�ست�سلمني 
الرتاتبية  وتاأ�سي�ص  بينهم،  فيما  اخلالفات 
الجتماعية وال�سيا�سية بناء على القوة الغا�سمة 
العارية من اأي قيمة واأي معيار ديني اأو قانوين 

اأو اأخالقي]20]. 
�ُسلَّم  يف  املجتمعات  ارتقت  كلما  وباملقابل 
الثقافة  قيمة  ازدادت  كلما  واحل�سارة  املدنية 
وكلما  النا�ص.  �سلوك  يف  الإيجابي  واأثرها 
ارتفع  كلما  الإيجابي  الأثر  من�سوب هذا  ازداد 
اأفراد املجتمع  الت�سامن والتعاون بني  من�سوب 
وا�ستقاللهم،  وحريتهم  بذواتهم  الواعني 
للح�سد  املثرية  امل�ساعر  بالتايل  وتراجعت 
وال�سغينة،  والنفاق  واملكر  واحلقد  والأنانية 

والغريية،  الت�سامح  قيم  لت�سود 
والبدل،  والكرم،  والإح�سان، 
والتوافق،  والتطوع،  والت�سحية، 
والتحاور،  والتفاو�ص،  والتعاقد، 
وهو  الذات..  ونكران  والتداول، 
ما ي�سكل ال�سرط النف�سي والثقايف 
للتقدم، والتنمية وحماربة خمتلف 
الجتماعية  اله�سا�سة  مظاهر 

والفقر والف�ساد.

ثالثا: الثقافة: مفهومها ووظيفتها 
الجتاه  غرار  على  التكفريي  الجتاه  يفرت�ص 
فكل  والثقافة؛  الإ�سالم  بني  تنافيا  الإحيائي 
"الثقافة  لرتكيب:  معنى  من  يجد  ل  منهما 
"الثقافة  كانت  اإذا  اأنه  بدعوى  الإ�سالمية" 
ويجمعنا  جتمعنا  "ال�سالة  فاإن  جتمعهم"، 

امل�سجد والقراآن وال�سنة". وبدعوى اأن "الثقافة 
قامو�ص  اأن  وبدعوى  املتمرد.."  العقل  قناع 
وترابطاته  وتراكيبه  مفرداته  تزاحم  الثقافة 
املو�سوعية  واعتباراته  ومقا�سده  ونظامه 
وتراكيبه  ومفرداته  الدين  مقا�سد  والرمزية 
"دين �سامل �سمويل م�سيطر ل  ونظامه.. فهي 
يرتك جمال يف النف�ص والعقل وال�سعور و�سائر 

اأرجاء النف�ص لدين غريه"]]2].
التقدم  اأفكار  "اعتبار  اأمكن  اإذا  اأنه  والواقع 
"الثقافة"  يت�سمنها مفهوما  التي كان  املتفائلة 
الرجاء  من  بديال  �سكال  و"احل�سارة" 
التطور  مراحل  من  مرحلة  يف  الديني"]22] 
املفهوم  لتطور  وبالتايل  للغرب  احل�ساري 
اأخذ  اأخرى  مراحل  ففي  نف�سه، 
فكرية  دللت  "الثقافة"  مفهوم 
وروحية اأكرث بروزا حيث كان "كل 
يف  وي�ساهم  بالأ�سيل  يتعلق  ما 
يندرج  والروحي  الفكري  الإغناء 

�سمن جمال الثقافة"]23].
الت�سور  وت�سنج  فقر  ويربز 
ملفهوم  والإحيائي  التكفريي 
مبفهوم  �سلته  يف  الثقافة 
مبقاربة  نقارنه  حينما  احل�سارة 
املفكر  اأو  بيجوفيت�ص،  عزت  علي  الفيل�سوف 
عليهما،  اهلل  رحمة  نبي،  بن  مالك  الإ�سالمي 
و"م�سكلة  النه�سة"]24]  "�سروط  كتابيه:  ففي 
للثقافة  ق�سوى  اأهمية  نبي  ابن  اأوىل  الثقافة" 
للعرب  احل�ساري  ال�ستئناف  عملية  يف 
وامل�سلمني منطلقا من اأن "الثقافة هي التعبري 
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اأي  العامل،  بهذا  الفرد  عالقة  عن  احل�سي 
ينمي  الذي   )Noosphère( الروحي  باملجال 
فيه وجوده النف�سي، فهي نتيجة هذا الت�سال 
بذلك املناخ. فالفرد اإذا ما فقد �سلته باملجال 
موتا  مات  اأنه  قررنا   )biosphère( احليوي 
باملجال  �سلته  فقد  اإذا  الأمر  وكذلك  ماديا، 
فالثقافة  ثقافيا..  موتا  ميوت  فاإنه  الثقايف 
ي�سبح  بدونها  التي  املجتمع  حياة  هي  اإذن.. 
العام  الرتكيب  و"هي  ميتا"]25].  جمتمعا 
لرتاكيب جزئية اأربعة هي: الأخالق، واجلمال، 

واملنطق العملي، وال�سناعة"]]2].
كل  اأ�سا�ص  اأن  من  نبي  بن  مالك  ينطلق  حيث 
ثقافة هو بال�سرورة )تركيب( و)تاأليف( لعامل 
ملنهج  طبقا  يحدث  تاأليف  وهو  الأ�سخا�ص، 
واإذن  اأخالقية،  فل�سفية  �سورة  ياأخذ  تربوي 
اأوىل  هي  الأخالقية  الفل�سفة  اأو  "فالأخالق 

ثقافة"]]2].  لأية  الرتبوية  اخلطة  يف  املقومات 
نبي  بن  ملالك  التف�سريي  املنظور  اأن  ذلك 
الأ�سخا�ص،  عامل  عوامل هي  يت�سكل من جملة 
وعامل الأفكار، وعامل الأ�سياء، وعامل العنا�سر 
الثقافية  القيمة  واأن  الطبيعية،  والظواهر 
ل�سلتنا  دوما  تخ�سع  املختلفة  العوامل  لهذه 

ال�سخ�سية بها. 
ف�سال عن اأن تركيب العنا�سر الثقافية يتوقف 
توثيق  يف  يتمثل  جوهري  �سرط  حتقق  على 
العوامل  وبني  الفرد  بني  ال�سرورية  ال�سلة 
لعامل  الأ�سبقية  اإعطاء  مع  ال�سالفة،  الأربعة 
ثقايف  ر�سيد  من  ميثله  ملا  نظرا  الأ�سخا�ص 
يزود الفرد منذ ولدته، باملقايي�ص الذاتية التي 

حتدد �سلوكه، وتوؤكد انت�سابه اإىل ثقافة معينة. 
م�سروع  لتحقيق  الأول  ال�سرط  فاإن  ولذلك 
الأ�سخا�ص  بني  "ال�سلة  اإذن  هو  معينة  ثقافة 

اأول"]]2].
فالثقافة هي التي توؤ�س�ص حلمة املجتمع املدين؛ 
املجتمع  عليها  يقوم  التي  الأولية  الوحدة  اأي 
هذه  واأن  ون�زاعاته،  ب�سراعاته  ال�سيا�سي 
حتول  اأن  بحيويتها  ت�ستطيع  التي  هي  الوحدة 
�سلطة  اإىل  والقوة  الغلبة  القائمة على  ال�سلطة 
للجماعة  الطوعي  النتماء  على  قائمة  �سرعية 

واحرتام قوانينها.
اإنتاج  وتعيد  تنتج  اأن  اجلماعة  ت�ستطيع  ولكي 
وحدتها؛ اأي نظامها وا�ستقرارها، لبد من اأن 
واملنطقية  الأخالقية  القيم  من  منظومة  تنتج 
والفنية تعمل على حتديد املناخ العام للن�ساط 

ال�سيا�سي والإنتاج القت�سادي على ال�سواء.
ولذلك لي�ست الثقافة حم�ص عملية عقلية تقوم 
على تكوين مثقفني كبار ينتجون ل�سعب اأمي.. 
نوعية  اإن�سانية  وفعالية  اجتماعية  عملية  واإمنا 
يف  للتفكري  اجلماعة  اأفراد  كل  فيها  ينخرط 
بدون  ثقافية  تنمية  فال  امل�سرتك،  م�سريهم 
تقرير  يف  الأفراد  لكل  امل�ساركة  هذه  تاأمني 
والإمكانيات  الأطر  كل  وتوفري  م�ستقبلهم 
امل�ساركة.  هذه  لتحقيق  لهم  ال�سرورية  واملواد 
وكلما تو�سعت دائرة امل�ساركة احتكاما للثوابت 
والأمن  الرخاء  عم  كلما  لالأمة  الد�ستورية 
والتوتر  التطرف  وال�ستقرار وتراجعت عوامل 

وال�سراع والعنف.
والعقلي  الثقايف  التحرر  ق�سية  فاإن  ثم  ومن 
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ق�سايا  وال�سيا�سي  الجتماعي  التحرر  وق�سية 
اإذا  الثقافية  التنمية  جناح  واأن  مرتابطة. 
وال�سلطة  الثقافة  حترير  بداهة  يقت�سي  كان 
الثقافية من الو�ساية التي قتلت كل اإبداع وكل 
احتمال م�ستقبلي لتطور هذا الإبداع والتوا�سل 
يتوقف  ذلك  كل  فاإن  اجلماعة،  اأع�ساء  بني 
القيود  من  ال�سيا�سية  ال�سلطة  حترير  على 
اجلزئية  امل�سالح  خدمة  عليها  اأملتها  التي 
اأي �سلطة  باأكمله؛  اإىل �سلطة املجتمع  وحتولها 
عمومية ي�ست�سعر كل املواطنني اأنهم م�ساركني 

ومعنيني بها]29].
اإن �سياغة �سيا�سة ثقافية جديدة، والعمل من 
طرح  عن  الكف  يتطلبان  ثقافية  تنمية  اأجل 
بني  �سراع  جمرد  وكاأنها  الثقافية  امل�ساألة 
يف  تت�سمنه  ما  م�ستوى  على  وطرحها  اأفكار، 
الثقافة  اأن  ذلك  اإ�سالحي؛  حمتوى  من  ذاتها 
التغيريات  ملختلف  الأ�سا�سي  امل�سدر  متثل 
دفاعي  خط  اآخر  ت�سكل  كما  والتجديدات، 
للنظام الجتماعي يف مواجهة كل الخرتاقات؛ 
الن�سق  مرونة يف  الأكرث  الدائرة  ت�سكل  فالأنها 
الجتماعي فاإنها تبقى اأكرث القطاعات مقاومة 
لهذا  وهي  اخلارجي،  الخرتاق  اأ�سكال  لكل 
ال�سبب ت�سكل الأداة الأكرث �سمانا ل�ستمرارية 

الأمة.
وتف�سري ذلك اأن الثقافة تعد اأكرث جتذرًا وعمقًا 
القت�ساد  كان  فاإذا  وال�سلطة؛  القت�ساد  من 
يتج�سد يف امللكية التي تعرب عن عالقة خارجية، 
وال�سلطة تتج�سد يف عالقات قوى متغرية، فاإن 
ت�سكل  ذهنية  يف  بعيدا  جذورها  متد  الثقافة 

ملكية اأمة بكاملها على م�ستوى عقلها وروحها 
ووجدانها. ولذلك فاإن القتالع اجلذري للنظم 
ال�سيا�سية والقت�سادية من طرف قوى غازية 
التي متكنت  الأمم  الق�ساء على  ي�سفر عن  مل 
دينها  على  اأي  ثقافتها؛  على  احلفاظ  من 

وقيمها واأن�ساق احلقيقة والرموز لديها. 
وجود  امل�ستحيل  من  كان  فاإذا  وباملقابل 
ثقافة  بدون  اأي  جمتمع؛  بدون  القت�ساد 
توؤ�س�ص ا�ستنادا على معايريها وقيمها، النظام 
فال  الفردية،  ظاهرة  مواجهة  يف  الجتماعي 
لأن  الدولة  خارج  تتطور  اأن  للثقافة  ميكن 
ال�سلطة حترم نف�سها  التي تنقطع عن  الثقافة 

من م�سدر حيويتها وتطورها]30]. 
الجتماع  يف  للثقافة  البالغة  لالأهمية  وتاأكيدا 
الإن�ساين تذهب الأدبيات الفل�سفية الإ�سالمية 
مقارنة  الثقافة  اأن  اإىل  ال�سلة  ذات  املعا�سرة 
على  الدين  تاأثري  حم�سلة  تعد  باحل�سارة 
بينما  ذاته،  على  الإن�سان  تاأثري  اأو  الإن�سان 
اأو  الطبيعة  على  الذكاء  تاأثري  هي  احل�سارة 
الذي  الفن  مبثابة  تعد  كما  اخلارجي.  العامل 
يغدو معه الإن�سان اإن�سانا، اأما احل�سارة فتحيل 
الأ�سياء  و�سناعة  وال�سيطرة  العمل  فن  اإىل 
امل�ستمر  اخللق  هي  الثقافة  متقنة،  �سناعة 
امل�ستمر  التغيري  فهي  احل�سارة،  اأما  للذات 
الإن�سان  بني  التنايف  يرت�سخ  وبهذا  للعامل. 

وال�سيء، بني الإن�سانية وال�سيئية]]3].
ا�ستمرار  هي  للثقافة،  خالفا  فاحل�سارة، 
للتقدم التقني ل الروحي، وهي لذلك حمكومة 
الثقافة  بينما  وال�سرورة  احلاجة  مبنطق 
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تتحدد الفعالية 
التأملية بكونها 

متحررة من اإلرادة 
ومن الرغبة معا، 

وهو ما يجعلها 
تنحوا للتحرر 

من كل وظيفة 
وكل مصلحة.

حينما  فالإن�سان  والختيار؛  باحلرية  تتحدد 
فعالياتها  يف  وينخرط  احل�سارة  اأ�س�ص  ير�سي 
الإنتاجية فاإنه يقوم بذلك مبنطق احلاجة على 
غرار حاجته اإىل اأن يتنف�ص وياأكل. فاحل�سارة 
ال�سعور  وعن  ال�سرورة  عن  تعبري  املعنى  بهذا 
بنا  فرتتقي  الثقافة،  اأما  حريتنا.  مبحدودية 
ال�سعور الأبدي بالختيار والتعبري  اإىل م�ستوى 

اأ�سمى  يف  الإن�سانية  احلرية  عن 
جتلياتها.

يف  احل�سارة  فاإن  لذلك  وتبعا 
جديدة  ل�سرورات  الدائم  خلقها 
اإىل  احلاجة  فر�ص  على  وقدرتها 
التبادل  تعزز  له،  حاجة  ل  ما 
الطبيعة  وبني  الإن�سان  بني  املادي 
الربانية  باحلياة  الإن�سان  وُتغري 
على ح�ساب حياته اجُلوانية؛ "اإنتج 
�سمة  هذه  لتبدد"  واربح  لرتبح، 
الثقافة  اأما  احل�سارة.  جبلَّة  يف 
احتياجات  التقليل من  اإىل  فتميل 

وبهذه  اإ�سباعها،  درجة  من  احلد  اأو  الإن�سان 
اجلوانية  احلرية  اآفاق  يف  تو�سع  الطريقة 
كثرية  لأنواع  احلقيقي  املعنى  هو  وهذا  لديه. 
يف  ُعرفت  التي  الذات  واإنكار  التن�سك  من 

جميع الثقافات]32].
واملالحظ اأن الثقافة واحل�سارة كل منهما تعرب 
على نوع خم�سو�ص ومتميز من القوة؛ اإذ ملا كان 
حامل الثقافة هو الإن�سان وحامل احل�سارة هو 
الذاتية  القوة  اإىل  حتيل  الثقافة  فاإن  املجتمع، 
التي ُتكت�سب بالتن�سئة، اأما احل�سارة فهي قوة 

متار�ص على الطبيعة عن طريق العلم. فالعلم 
اإىل  تنتمي  كلها  والدول  واملدن  والتكنولوجيا 
بني  تامة  قطيعة  توجد  ل  اأنه  غري  احل�سارة. 
فكل  احل�سارية؛  والفعالية  الثقافية  الفعالية 
لالآخر  اأحدهما  ينتمي  واحل�سارة  الثقافة  من 
الأر�ص؛  عامل  اإىل  ال�سماء  عامل  ينتمي  كما 

اأحدهما "دراما" والآخر "يوتوبيا".
كانت  فاإذا  اأخرى،  جهة  ومن 
الثقافة  فاإن  ُتعلم  احل�سارة 
اأ�سا�سا  تقوم  احل�سارة  ُتنّور، 
فتنه�ص  الثقافة  اأما  التعلُّم،  على 
ُجواين  جهد  التاأمل  التاأمل؛  على 
موقع  وعلى  الذات  على  للتعرف 
الإن�سان يف العامل، وهو ن�ساط جد 
التاأمل  يوؤدي  التعلم.  عن  خمتلف 
اإىل احلكمة والكيا�سة والطماأنينة 
�سد كل اأ�سرب التطرف والعنف.

الطبيعة  فيواجه  التعلم،  اأما 
الوجود.  ظروف  ولتغيري  ملعرفتها 
والتق�سيم  والتحليل  املالحظة  العلم  يطبق 
التاأمل  ُيعنى  بينما  والختبار.  والتجريب 
التاأملية  الفعالية  وتتحدد  اخلال�ص،  بالفهم 
معا،  الرغبة  ومن  الإرادة  من  متحررة  بكونها 
وظيفة  كل  من  للتحرر  تنحوا  يجعلها  ما  وهو 
عن  يعرب  ل  فالتاأمل  ولذلك  م�سلحة.  وكل 
اأو  �ساعر  مفكر  موقف  عن  بل  عامل،  موقف 
بع�ص  للعامل  َتْعر�ُص  وقد  نا�سك.  اأو  فنان 
حلظات من التاأمل لكنه يفعل هذا، ل ب�سفته 
فنانا مبدعا. اأو  اإن�سانا  باعتباره  ولكن  عاملا، 
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الشخص المتطرف 
هو من يمعن في 
رفض التسويات 
والتوافقات التي 

تمكن من العيش 
المشترك.

يهب  التاأمل  فاإن  القوة،  مبو�سوع  �سلة  ويف 
تطرفا  جتنج  يجعلها  فال  النف�ص  على  قوة 
على  قوة  يعطي  فاإنه  العلم،  اأما  وتع�سبا، 
ويغوي  بل  يغري  وقد  وتدمريها.  الطبيعة 
فيها/ ما  وعلى  عليها  والهيمنة  بال�سيطرة 
والرهان،   . ا�ستنزافها  اإىل  ذلك  اأدى  واإن 
هاهنا، اأن تتميز منظوماتنا التعليمية باجلمع 
لإحداهما  طغيان  دومنا  القوتني  بني  واملوازنة 

على الأخرى]33].
اإن هذا التعار�ص بني التاأمل والتعلم يتجلى يف 

والعامل،  الإن�سان  بني  التعار�ص 
بني الروح والذكاء، بني احل�سارة 

والثقافة.
�سلفت  كما  الثقافة،  مو�سوع  اإن 
لي�ص  الإن�سان  هو  الإ�سارة، 
واإمنا  فح�سب،  فردا  باعتباره 
فردية  ذات  �سخ�سية  باعتباره 
مو�سوع  اأما  تتكرر،  ل  متفردة 
فهدفها  اجلماهرية  الثقافة 
الإن�سان  يحمل  فبينما  اجلمهور؛ 

بني جوانحه روحا، فاإن اجلمهور ل �سيء لديه 
الثقافة  ت�سهم  فبينما  ولذلك،  حاجاته.  �سوى 
يف تنمية الإن�سان، فاإن الثقافة اجلماهريية ل 

ت�سهم اإل يف اإ�سباع حاجات.
فاإن  الفردية،  منحى  الثقافة  تنحو  وبينما 
معاك�سا  منحى  تنحو  اجلماهريية  الثقافة 
متاما، نحو التماثل والتنميط. يف هذا امل�ستوى 
تنحرف الثقافة اجلماهريية عن الأخالق وعن 
اجلماهريية  الثقافة  تختلف  وهنا  الثقافة. 

احلرية  من  حتدُّ  اأنها  يف  الأ�سيلة  الثقافة  عن 
الإن�سانية من خالل هذا الجتاه نحو التماثل.

علما اأن احلرية ما هي اإل مقاومة مو�سولة ل 
تكل لهذا التماثل وهذا التنميط الذي ينتج ما 
 )Ortega José( اأورتيجا"  "جوزي  عنه  عرب 
وهو   )Mass Man( اجلمهور"  ب�"الإن�سان 
جمهولة  وحدات  اإىل  يتحول  الذي  اجلمهور 
من  جمموعة  اإىل  اأو  لها،  مالمح  ل  الهوية، 
النا�ص فقدوا �سخ�سياتهم وتقل�سوا اإىل جمرد 
كتلة غري متميزة املعامل، و"الإن�سان اجلمهور"، 
النهائي  النتاج  هو  لذلك،  تبعا 
حل�سارة بدون ثقافة، متحرر من 
ال�سك والتف�سيالت الثقافية]34]. 

اإن احل�سارة ل ميكن دح�سها من 
داخلها، واإمنا فقط من خارجها؛ 
وجهة  فمن  الثقافة.  بوا�سطة  اأي 
العلم  ي�ستطيع  ل  احل�سارة،  نظر 
ترتاجع  اأو  الدين  نحو  يرتاجع  اأن 
التقليدية،  الأ�سرة  اإىل  احل�سارة 

فالدائرة حُمكمة الإغالق.
لكن رغم حدة وجذرية هذا النقد الذي وجهه 
للح�سارة  بيجوفيت�ص  عزت  علي  الفيل�سوف 
اإىل  يدعوا  ل  فاإنه  للثقافة،  منه  انت�سارا 
اجلماعات  ذلك  اإىل  تدعوا  كما  رف�سها 
املتطرفة واملت�سددة، وعيا منه اأننا ل ميكن اأن 
اأن  على  م�سددا  ذلك.  وددنا  لو  نرف�سها حتى 
ال�سيء الوحيد ال�سروري واملمكن هو اأن نحطم 
الأ�سطورة التي حتيط بها. على اأمل اأن يف�سي 
اأْن�َسَنِة  من  مزيد  اإىل  الأ�سطورة  هذه  حتطيم 
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كما  بطبيعتها،  تنتمي  مهمة  وهي  العامل،  هذا 
�سلفت الإ�سارة، اإىل الثقافة]35].

بني  التالزم  يف  تتجلى  التي  املفارقة  وهذه 
احل�سارة والعنف جتعلنا ن�سعر و"كاأن الإن�سان 
حت�سره  كاأن  اأو  يتوح�ص  يتح�سر،  ما  بقدر 

من توح�سه"]]3].
يف  يتمثل  املتطرفة  احلركات  يوحد  ما  اإن 
الدين  مبقا�سد  وعي  لأي  املزمن  افتقارها 
الأمور  دائرة  بني  �سمنه  والتمييز  وروحه، 
القطع  ت�ستوجب  التي  التوقيفية  العقائدية 
والت�سليم والتوقف، والأمور الدنيوية التوفيقية 
والجتهاد..  النظر  ت�ستوجب  التي  امل�سلحية 
ال�سياقات  بتعدد  وعي  لأي  افتقارها  وكذا 
تن�سيب  من  ذلك  يقت�سيه  وما  واختالفها 
للمواقف والأحكام، وكذا عجزها املزمن على 
اإجراء الت�سويات والتوافقات الالزمة مع الذات 

ومع الآخر.
والطائفية  الأهلية  احلروب  فاإن  ولذلك 
واملذهبية امل�ستعرة يف منطقتنا ما هي اإل نتيجة 
الت�سويات  بلورة  على  الجتماعية  القوى  لعجز 
هو  املتطرف  فال�سخ�ص  الالزمة.  والتوافقات 
من  متكن  التي  الت�سويات  رف�ص  يف  ميعن  من 
العي�ص امل�سرتك، وهو يعلم يقينا اأن اإمعانه هذا 
اأهلية  حرب  اندلع  اإىل  يف�سي  اأن  �ساأنه  من 

عمياء ل تبقي ول تدر.

ومقت�صيات  الوعي  ا�صتعادة  رابعا: 
امل�صوؤولية التاريخية واحل�صارية لالأمة

ول  دين  يوجد  فال  له؛  ملة  ول  للعنف  دين  ل 
ثقافة ول ح�سارة عنيفة ب�سكل جوهري دومنا 
واحل�سارات؛  والثقافات  الأديان  من  �سواها 
من  موجات  فيه  تفجرت  الذي  الوقت  ففي 
العنف يف اأمريكا الالتينية، ويف اإفريقيا واآ�سيا، 
تقت�سر  اأن  الإرهابية  املنظمات  كادت  وبينما 
من  عقود  مدى  على  واليابان،  اأوروبا  على 
القرن املا�سي، مل يكن هناك من اأثر لظاهرة 
العربي والإ�سالمي"]]3]،  العاملني  "الإرهاب يف 
العقدين  يف  يرتبط  اأن  الإرهاب  كاد  اأن  اإىل 
الإ�سالمية؛  دون  العربية  مبنطقتنا  الأخريين 
الإ�سالمية  الدول  معظم  يف  كثريا  يقل  بحيث 

خارج املنطقة العربية.
نتيجة  تعد  ل  الظاهرة  اأن  يوؤكد  الذي  الأمر 
نتيجة  واإمنا  الإ�سالمية  للعقيدة  مبا�سرة 
لختاللت مرتاكمة منذ املرحلة ال�ستعمارية، 
للعقالنية  تفتقر  عمومية  ل�سيا�سات  ونتيجة 
كيف  واإل  الالزمة،  واحلكامة  والنجاعة 
الوطنية  النخب  رهان  من  النتقال  مت 
معركة  اإىل  والتحديث  التحرر  معركة  على 
من  واخلوف  واخل�سو�سية  بالهوية  الت�سبث 

التحولت الكونية؟]]3].
فمع اأن الأديان والثقافات الكال�سيكية الكربى 
العنف،  من  ينكر  ل  ن�ساب  على  كلها  تقوم 
قيم  على  الت�سديد  اإىل  جميعها  تن�زع  اأنها  اإل 
التعارف والتعاون والت�سامح وال�سالم والرحمة 
الثقافة  على  ينطبق  نف�سه  والأمر  اخللق.  بني 
تنظر  جندها  فبينما  احلديثة؛  واحل�سارة 
وتبلور  الع�سكرية،  �سناعتها  وتطور  للحرب، 
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وتبني  وجناعة،  عقلنة  ا�سرتاتيجياتها  اأكرث 
جيو�سا بالغة الباأ�ص والتطور لدرجة اخرتاعها 
اأن  كاد  اأو  اأفرغ  الذي  ال�سامل  الدمار  ل�سالح 
التقليدية من م�سمونها، خا�سة  يفرغ احلرب 
متتلك  ممن  العظمى  الع�سكرية  القوى  بني 
ردعية  قوة  له  اأ�سبحت  الذي  ال�سالح  هذا 
العالقات  يف  ي�سمى  بات  ما  كر�ست  �ساربة 
جعلها  الذي  الأمر  الرعب،  بتوازن  الدولية 
دول  مبعظم  وتزج  بالوكالة،  حروبا  تخو�ص 
الت�سلح  نحو  جنوين  �سباق  يف  النامي  العامل 
من  كلها  تكن  مل  اإن  جلها  �سراعات  خلو�ص 
العتباطي،  ال�ستعماري  التق�سيم  خملفات 
مع  �سارخ  تعار�ص  يف  للحدود،  واملمنهج  بل 

اأولوياتها التنموية.. 
يف  جندها  ذلك،  كل  تفعل  جندها  فبينما 
الوطنية  �سيا�ساتها  خالل  من  �سواء  املقابل، 
اأو �سيا�ساتها �سمن املنتظم الدويل من خالل 
هيئة الأمم املتحدة، تدافع عن القانون الدويل 
الإن�ساين واحلريات العامة وحقوق الإن�سان وما 
يت�سل بها من قيم �سيا�سية وح�سارية حديثة يف 
والعدالة،كما  وامل�ساواة  واحلرية  الدميقراطية 
بحيث  عليها  الكوين  الطابع  باإ�سفاء  تنادي 

ي�ستفيد منها جميع الب�سر دومنا متييز.
يف  الزدواجية/املفارقة  هذه  ترت�سخ  وهكذا 
يف  بادية  جندها  مثلما  احلديثة  احل�سارة 
الديانات واحل�سارات القدمية املنبثقة عنها.. 
عرب  حاولت  والت�سدد  التطرف  قوى  اأن  فرغم 
الدينية،  واحلقيقة  الدين  اختطاف  التاريخ 
الكلية،  ومقا�سده  وروحه  حقيقته  عن  وحرفه 

فيه  ما  اإىل  ي�سعى  اأنه  الدين  الأ�سل يف  اأن  اإل 
خري النا�ص و�سعادتهم و�سالحهم راأفة ورحمة 
بهم، والأ�سل اأن الأديان التوحيدية حتث على 
والتعاون  والحرتام  والت�سامح  احلب  قيم 
يف  والعدل  لل�سعيف  القوي  ورعاية  والأمل، 
التعامل معه والإح�سان اإليه، وت�سعى اإىل اإر�ساء 
واحلرية  العدالة  على  قائمة  جمتمعات  اأ�س�ص 

وامل�ساواة والإن�ساف والتعاي�ص والتعاون]39].
لال�ستعمار  ذاتية  قابليات  هناك  اأن  فمثلما 
م�سوؤوليتنا  يوؤكد  ما  وهو  والعنف،  والتخلف 
اجلماعية على ما اآلت اإليه اأو�ساعنا بدرجات 
تدهور، فهناك م�سوؤولية خارجية  متفاوتة من 
ويف  الكربى  الغربية  الدولية  القوى  على  تقع 
وعلى  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مقدمتها 
بنية النظام الدويل القائم على الكيل باأكرث من 
مكيال. بدليل اأن العنف ال�سادر من منطقتنا 
مل ي�ستهدف قوى دولية كربى كال�سني، والهند 

ودول اأمريكا الالتينية]40].
اإىل تربيره  ال�سعي  وبالتايل فهذا العنف، دون 
تف�سريه  ميكن  ل  عليه،  ال�سرعية  واإ�سفاء 
اأنه  بدليل  الأجانب،  مطلق  الأجانب  بكراهية 
�سواها  دون  الكربى  الغربية  القوى  ي�ستهدف 
بدعوى تورطها لي�ص يف ا�ستعمار العامل العربي 
حماولت  باإجها�ص  واإمنا  فح�سب،  وجتزئته 
مقد�ساته؛  ملغت�سب  ودعمها  وتقدمه،  نهو�سه 
الدينية  احلرية  على  وت�سييقها  اإ�سرائيل، 

مل�سلميه يف دياره]]4].
الذي  الأهوج  العنف  هذا  لرت�سيد  و�سعيا 
التبديد  من  املزيد  يف  واأ�سهم  اأزماتنا،  عمق 
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من المهم تعزيز 
أواصر التعاون 

الثقافي والمعرفي 
مع القوى الغربية 

الديمقراطية 
الحية المحبة 

للسالم العالمي.

اأكرث  وجعلنا  ومقدراتنا،  وخرياتنا  لرثواتنا 
وعي  بلورة  يتعني  اأعدائنا،  لخرتاقات  عر�سة 
ك�سيا�سات حمكومة  الغرب  بني  ح�ساري مييز 
مبنطق امل�سلحة وموازين القوى]42]، ل ميكن 
مواجهتها اإل ب�سيا�سات عقالنية وناجعة تدافع 
وبني  مت�سامنني،  ومقدراتنا  م�ساحلنا  على 
الغرب كثقافة وح�سارة و�سعوب حمبة لل�سالم.
الكرامة  ا�ستعادة  اأن  حقيقة  من  ينطلق  كما 
خالل  من  اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل  والعزة 
خرباته  من  وال�ستفادة  العامل  على  النفتاح 

وجتاربه ل معاداته، واإل من خالل 
واملعرفة  العلم  باأ�سباب  الأخذ 

واحل�سارة والإنتاج.. 
الغربية  القوى  اإقناع  يتعني  كما 
ل  والإرهاب  العنف  مواجهة  اأن 
ميكن اأن تتحقق من خالل تكري�ص 
اأنتجته،  التي  والأ�سباب  العوامل 
لإزالة  ال�سعي  خالل  من  واإمنا 
زالت  ول  ولدته  التي  الأ�سباب 
العتبار  باإعادة  وذلك  تغذيه. 
القت�سادي  التعاون  ملنظومة 
امل�ستوى  على  الدويل  وال�سيا�سي 

اأكرث  وجعلها  اإ�سالحها  بعد  وتفعيلها  الأممي 
فاعلية وعدالة. واحلر�ص على عدم الوقوع يف 
تكري�ص  اإىل  والركون  والفعل،  القول  ازدواجية 
القوة  اأن  ذلك  الغا�سمة،  والقوة  الغلبة  منطق 
العدالة  من  جمردة  ت�سبح  حينما  احل�سارية 
القيمة  اإىل  تفتقر  غا�سمة  وح�سية  قوة  تغدو 
بوفاء  اإل  ذلك  يتحقق  ولن  والرمزية.  واملعنى 

الغرب ملنظومة قيمه التي يريد لها اأن ت�سطبغ 
ب�سبغة الكونية.

اأوا�سر  تعزيز  املهم  من  ال�سياق  هذا  ويف 
واملعريف  والثقايف  الإعالمي  والتوا�سل  التعاون 
املحبة  احلية  الدميقراطية  الغربية  القوى  مع 
الدويل  بالقانون  واملوؤمنة  العاملي،  لل�سالم 
على  اإيجابيا  للتاأثري  الإن�ساين  والت�سامن 
واملت�سلة  عاملنا  اإىل  املوجهة  بلدانها  �سيا�سات 
مب�ساحلنا احليوية..واحلد من اآثارها ال�سلبية 

على م�ستقبل �سعوبنا. 
بلورة م�ساريع ثقافية  والعمل على 
واقع  من  الأفراد  حتمي  وتربوية 
الثورة  تفر�سها  التي  العزلة 
املعلوماتية يف ظل العوملة، وجتعلهم 
يعي�سون فرادى منعزلني ومنطوين 
ال�سا�سات  اأمام  اأنف�سهم  على 
الإلكرتونية معر�سني لكل خماطر 
والتوظيف  والتجنيد  ال�ستقطاب 
من  وال�سيا�سي  الإيديولوجي 
والتاأكيد  املتطرفة،  القوى  طرف 
ميكن  ل  الإن�سان  اأن  حقيقة  على 
اإل  و�سليمة  يحيا حياة طبيعية  اأن 
بنجاحه يف بناء ج�سور التوا�سل مع الآخرين، 

وحر�سه على التفاهم والتعاون معهم..
و�سائل  اأن  هاهنا،  واخلطورة،  املفارقة  ووجه 
مل  التي  املجتمعات  يف  اجلديدة  التوا�سل 
على  تعمل  بينما  احلداثة،  ا�ستيعاب  يف  تنجح 
ل  القدمي  الجتماعي  الن�سيج  حلمة  تقوي�ص 
جديد،  اجتماعي  ن�سيج  ا�ستحداث  على  تعمل 
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نحو  الأفراد  بح�سود  الزج  يف  متعن  ما  بقدر 
هذه  فاإن  وهكذا  والفو�سى.  والعدمية  الفراغ 
الثورة املعلوماتية بدل اأن تعزز ا�ستقالل الفرد 
ووعيه بذاته وبانتمائه جلماعته واأمته وقدرته 
تكر�ص  فاإنها  معها،  البناء  التوا�سل  على 
ا�ستالبه وتزعزع انتماءه]43].. وهو اأمر خطري 
والعمل على تالفيه من خالل  به  الوعي  وجب 
وتنموية  وثقافية  وتربوية  تعليمية  �سيا�سيات 

مندجمة وهادفة.
املتطرفة  القوى  اأن  ومعلوم 
يف  تنجح  ما  عادة  والإرهابية 
ذوي  من  �سريحة  ا�ستقطاب 
لكل  احل�سا�سة  الطيبة  النفو�ص 
مظاهر الظلم وال�ستغالل واحلط 
اأن  بعد  الإن�سانية،  الكرامة  من 
العميق  ال�سعور  لديهم  تكر�ص 
التغيري  يف  الأمل  وانعدام  بالعبث 
الناحية  من  فتهيوؤهم  والإ�سالح، 

لتجاوز  جمال  ل  باأنه  الإميان  اإىل  النف�سية 
عليه  بالتمرد  اإل  والظامل  الفا�سد  الواقع  هذا 
ونبذه من خالل الت�سحية بالنف�ص؛ حيث يبدو 
"املوت" م�سدرا للقيمة واملعنى ومربرا للحياة 

احلقيقية عرب الت�سحية والفداء وال�ست�سهاد.
هذه  اإ�سباع  على  العمل  ي�ستدعي  الذي  الأمر 
والتوعية  وبانية،  اإيجابية  بطريقة  احلاجة 
واإعادة  بذلك.  والفكرية  والثقافية  الرتبوية 
كثقافة  الإ�سالمي  العربية  الثقافة  بناء 
اأ�س�ص  الإ�سالمي على  الفكر  اإن�سانية، وجتديد 
قيمه  ومنظومة  الدين  روح  عن  ت�سدر  كونية 

على  الرا�سد  انفتاحها  يف  الكلية  ومقا�سده 
بالولءات  والرتقاء  النافع.  الكوين  الك�سب 
اإىل  احلديثة  قبل  ما  الأولية  الولءات  من 
الولءات احلديثة املت�سبعة بالنظام الد�ستوري 
تدبري  يف  الأمة  �سيادة  على  القائم  احلديث 
�سوؤونها العامة مبقت�سى الأمر بال�سورى، و�سمو 
والنظام  ال�سوري،  التمثيل  ومبداأ  القانون، 
املوؤ�س�سي الدميقراطي، ومبداأ التداول ال�سلمي 
مبداأ  على  القائم  ال�سلطة  على 
التعددية وحق الختالف يف اإطار 
ارت�ستها  التي  الد�ستورية  الثوابت 

الأمة واجلماعة.
عميق  بتجديد  اإل  ذلك  يتم  ولن 
والرتبوية  التعليمية  ملنظوماتنا 
الدينية واملدنية، تطويرا للمهارات 
بناء  واإعادة  واملعارف،  واخلربات 
كذات  امل�سلمة  لل�سخ�سية  وتاأهيل 
ومبدعة،  م�ستقلة  حرة  اإن�سانية 
البنيوية  الأزمة  من  للخروج  �سبيل  ل  اإذ 
الوعي  باإ�ساعة  اإل  اأمتنا  تخرتق  التي  واملركبة 
بثورة  النهو�ص  ب�سرورة  والفكري  الثقايف 
مظاهر  خمتلف  تطال  حقيقية  اإ�سالحية 
الوجود الجتماعي يف الدين والثقافة والتعليم 
والرتبية والعلم والأخالق وال�سيا�سة والقت�ساد 
حتقيق  على  والعمل  والعمران..  والجتماع 
امل�ستاأنف  والتعاقد  التوافق  من  اإطار  يف  ذلك 
كما  الوطنية،  اجلماعة  مكونات  خمتلف  بني 
التي  املدينة  له �سحيفة  واأ�سلت  اأ�س�ست لذلك 

كانت مبثابة النظام الد�ستوري لدولة املدينة.

ما يتعين االهتمام 
به ومعرفته هو ما 
الذي جعل القوى 
المتطرفة تقرأ 

ترثها ودينها وتأوله 
تأويال عنيفا؟
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ل ميكن تف�سري ظاهرة العنف كنتيجة طبيعية 
وي�ستبطن  العنف  اإىل  يدعوا  لرتاث  ومبا�سرة 
هذا  اإىل  النظر  ميكن  ل  كما  العنف،  قيم 
اإ�سالمية خم�سو�سة كما  لهوية  العنف كتجلي 
الغربية  التحليالت  من  العديد  ذلك  ت�ست�سهل 
والتاريخي  املعياري  بني  التمييز  تتجاهل  التي 

يف احلكم على ال�سعوب]44].
فما يتعني الهتمام به ومعرفته هو ما الذي جعل 
القوى املتطرفة تقراأ ترثها ودينها وتاأوله تاأويال 
عنيفا؟ ذلك اأن احلاجة التاريخية؛ ال�سيا�سية 
احلاجة  على  �سابقة  العنف  اإىل  والجتماعية 
فرغم  الدين.  اأو  للرتاث  عنيف  تاأويل  اأي  اإىل 
التاأويالت  تهافت  لك�سف  الق�سوى  الأهمية 
والدين  للرتاث  واخلاطئة  املغر�سة  املتطرفة 
اإفراغ  يف  اأ�سهمت  وكيف  خطابها،  وتفكيك 
احلقيقة الدينية من جوهرها، وزجت بالدين 
نفو�ص  يف  اأثره  اأفقرت  ورهانات  �سراعات  يف 
الكثري من النا�ص واأثره يف حياتهم ومعا�سهم، 
واأحالته من عامل وحدة وقوة وعزة اإىل عامل 
احرتاب و�سعف وهوان، اإل اأن الأهم من ذلك 
والرتاث  الدين  وراء  ما  يف  البحث،  يف  يتمثل 
املو�سوعية؛  الأ�سباب  عن  التاأويالت،  و�سائر 
القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية 
اإىل  احلاجة  تف�سر  التي  والدولية،  الوطنية 
التاأويل  اإىل  وبالتايل  عليه،  والرهان  العنف 
العنيف للدين من طرف اأقلية اختطفت الدين 

من الأمة واجلماعة.
ونه�ستها  وعزتها  الأمة  كرامة  فاإن  وبالتايل 
اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل  احل�ساري  وتقدمها 
متجدد  وتعاقد  التحام  يف  اجلماعية  باإرادتها 

بني خمتلف مكوناتها حكامها وحمكوميها، يف 
حترر تدريجي من كل الو�سايات والخرتاقات 
والإكراهات. الأمر الذي ي�ستلزم اإعادة الروح 
العربي  العمل  ملوؤ�س�سات  والفاعلية  واجلدوى 
واإ�ساعة  الثقة  واإعادة  امل�سرتك،  والإ�سالمي 
الأمل ونبذ روح العداوة والنق�سام والغوغائية 
الوعي  وا�ستعادة  وحكامنا،  �سعوبنا  بني 
قيمتها  يف  تتجاوز  التي  احل�سارية  بر�سالتنا 
فالتاريخ  ال�سيقة.  ال�سيا�سوية  احل�سابات  كل 
مواقفهم  يف  "الكبار"  بالكبار؛  اإل  يعرتف  ل 

ومبادئهم ورهاناتهم وتطلعاتهم واأحالمهم. 
�سياغة  على  العمل  يتعني  ذلك  مع  وباملوازاة 
اإيديولوجيا  جترد  وفكرية  ثقافية  م�ساريع 
اأو  �سرعية  اأي  من  والإرهاب  والتطرف  العنف 
الدين  روح  عن  انحرافها  وتك�سف  م�سروعية، 
�سعاراتها  كانت  مهما  ال�سامية  ومقا�سده 
العنف  لإيديولوجيا  يعطي  الذي  لأن  املعلنة؛ 
والتطرف زخمها وتاأثريها اإمنا هو قدرتها على 
اإعادة اإنتاج نف�سها على م�ستوى الوعي واملخيال 
للتحرر  وحا�سم  م�سروع  كفعل  والإيديولوجيا 
والكرامة والنعتاق واخلال�ص املوهوم. وهو ما 
والفكري  التثقيفي  للعمل  قوية  عودة  ي�ستدعي 
ومقا�سده  الدين  لروح  امل�ستلهم  والرتبوي 
الكونية يف انفتاح را�سد على الك�سب الإن�ساين، 

خا�سة يف �سفوف ال�سباب.

الرتباط  اإىل فك  خام�صا: يف احلاجة 
بني الهوية والعنف

ل ميكن فهم الهوية اأو الذاتية اإل بفهم الذات 
التي ل تعد ماهية ثابتة واإمنا هي وعي وفاعلية 
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الذات  هذه  تعرتف  ما  وبقدر  وذاكرة.  واإرادة 
بتناق�ساتها وت�ستوعبها، ت�ستطيع اأن تتجاوزها؛ 
اأي اأن ت�سل اإىل ربط الرتاث باحلداثة واملا�سي 
الربط  هذا  وحتقق  بالآخر،  والأنا  باحلا�سر 
الربط  هذا  اأن  غري  احلياة.  ويف  الواقع  يف 
واإمنا هو هدف  لي�ص معطى نظريا ول فكريا، 
والتدافع؛  باملجاهدة  اإل  يتحقق  ل  ومطلب 
جماهدة للنف�ص حتى تتفجر اإمكاناتها وقواها 
الإبداعية، وتدافع من اأجل تاأكيد الوجود اأمام 

الآخر وال�سيطرة على احل�سارة ومتثلها. 
تبنى  الت�سور،  هذا  مع  ان�سجاما  فالذاتية، 
ما  بقدر  اجلماعة  عند  كما  الفرد  عند 
ي�سكل  الذي  الرتاث  بني  الربط  يف  تنجح 
�سرها  وموطن  اخلا�ص،  التاريخي  راأ�سمالها 
جهة،  من  واملادية  الروحية  تراكماتها  ومقر 
معطياتها  ا�ستيعاب  ي�سكل  التي  واحل�سارة 
منتجة  حية  جماعة  كل  مق�سد  وتقنياتها 

وفاعلة يف التاريخ]45].
ل ريب اأن ت�سيي�ص الهويات واختزالها يف هوية 
والرتياب  الحتقان  يعزز  واأحادية  واحدة 
لل�سدام  كمقدمة  وال�سطفاف  والتوج�ص 
النتماء  دوائر  تعدد  فمقابل غنى  والحرتاب؛ 
يف  الآخر  بالبع�ص  بع�سها  واغتناء  وتكاملها 
تغذية  فاإن  اجلامعة،  الإن�سانية  الوحدة  كنف 
خالل  من  تتم  ما  عادة  اجلماعي  العنف 
انتماء  مل�سلحة  النتماءات  �سائر  م�سادرة 
مهيمن واحد. على غرار ما حدث يف احلرب 
اإن�سانية  ماآ�سي  خلف  دمار  من  الأوىل  العاملية 
يف  الطاغية  القومية  ال�سوفينية  بفعل  غائرة 
امل�سرتكة  النتماء  دوائر  ملختلف  عبثي  جتاهل 

بني ال�سعوب الأوروبية]]4].  
العاملي"  للعنف  احل�ساري  "التف�سري  اأن  ورغم 
اإل  القومي،  النتماء  دائرة  يتجاوز  اأن  حاول 
ل�"واحدية النتماء والهوية" من  اأنه ظل رهينا 
خالل اإمعانه يف النظر اإىل الب�سر كمجموعات 
كل  تتحدد  ب�سكل جوهري،  ومت�سارعة  منفكة 

منها بح�سارة اأو دين خم�سو�ص.
ويف هذا ال�سياق يربز "�سامويل هانتينغنت" يف 
الثقايف  الت�سكيل  لفر�سية"اإعادة  ب�سطه  �سياق 
لل�سيا�سة الكونية" كيف اأن "احلدود ال�سيا�سية 
الثقافية؛  تتوافق مع احلدود  لكي  يعاد ر�سمها 
اأن  بحيث  واحل�سارية"،  والدينية  العرقية 
"املجتمعات الثقافية حتل حمل تكتالت احلرب 
احل�سارات  بني  التق�سيم  وخطوط  الباردة، 
يف  الرئي�سية  ال�سراع  خطوط  هي  ت�سبح 
الثقافية  الهوية  اأن  وكيف  العاملية"،  ال�سيا�سة 
اأ�سبحت يف العامل اجلديد هي العامل الرئي�سي 
وكيف  وعداواتها.  الدول  �سداقات  حتديد  يف 
اأن "البعد الرئي�سي والأكرث خطورة يف ال�سيا�سة 
بني  ال�سدام  يكون  �سوف  النا�سئة،  الكونية 

جماعات من ح�سارات خمتلفة"]]4].
بينما ميكن الإفادة من الهويات الدينية بكيفية 
من  اأخالقية  مدونات  ا�ستقاق  عرب  اإيجابية 
الهويات  اإعطاء  فاإن  التاأ�سي�سية،  ن�سو�سها 
ال�سيا�سية  الهويات  يفوق  وزنا  الدينية 
باإ�سعاف  يهدد  اأن  �ساأنه  من  والجتماعية 

فاعلية وحيوية ومتا�سك املجتمع املدين]]4].
لقد اأو�سح "اأمارتيا �سن" كيف اأ�سهم امل�سمون 
الجتماعي لت�سكيل الهويات الذي تبناه الي�سار 
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يف اجلزء الهندي من البنغال، ب�سكل ملحوظ، 
يف احلد من العنف املبني على التق�سيم الديني 
كما  عليه.  املرتتبة  املجتمعية  والتناق�سات 
الهوياتي  امل�سرتك  اأن  كيف  باملقابل  اأو�سح 

والأدب  اللغة،  عوامل؛  على  القائم 
امل�سلمني  توحد  التي  واملو�سيقى 
تق�سيمهم  يف  ت�سهم  ول  والهندو�ص 
�سكل  متناحرين  مع�سكرين  اإىل 
احرتابهم]49]،  دون  الأمان  �سمام 
لالأ�سا�ص  اإخال�سهم  بفعل 

الت�سوري للحياة امل�سرتكة]50]. 
اإىل  املوؤدية  العوامل  فمن  وبالتايل 
املتعددة  الهويات  اخت�سار  العنف 
�سعبا  ولي�ص  واحدة.  هوية  يف 

خطوط  ر�سم  على  ذلك  ي�سهم  كيف  نرى  اأن 
الطائفي  العنف  حالة  ويف  املمكنة.  املعارك 
حموريا  العامل  هذا  ي�سبح  واملنظم،  املمنهج 
بدعوى  املوؤيدين  ح�سد  من  القادة  لتمكني 

ا�ستهداف عدو م�سرتك واحد]]5].

الرتباط  فك  اإىل  احلاجة  يف  �صاد�صا: 
بني الأ�صولية والعنف

التداويل  ال�سياق  يف  الأ�سولية،  مفهوم  يتحدد 
الغربي، باأمرين اثنني: اأولهما؛ اأن العنف ميثل 
الن�زوع  وثانيهما؛  للتغيري،  الوحيدة  الو�سيلة 
ي�سري  كما  املخالف.  الآخر  واإلغاء  اإق�ساء  اإىل 
والعتدال  والنفتاح  املرونة  اإىل  الفتقار  اإىل 
والتدبر  العقالنية  اإىل  والفتقار  التعامل،  يف 
لذلك،  تبعا  فالأ�سويل،  الأمور.  اإىل  النظر  يف 

الراف�ص  املت�سلب،  املحافظ،  ال�سخ�ص  هو 
للتطور والتكيف مع املتغريات والقيم احلديثة، 
ما  لإنفاذ  والعنف  بالقوة  املتو�سل  املتطرف، 

يوؤمن به.
معياريا  ينطبقان  ل  الأمرين  وكال 
دين  بالأ�سالة؛  فهو  الإ�سالم؛  على 
ودين  و�سالم،  وحمبة  ورحمة  رفق 
الرب  على  وتعاون  وماآخاة  غريية 
وحوار.  تعارف  ودين  والإح�سان، 
فالعنف اأو بالأحرى ا�ستعمال القوة 
مبثابة  يعد  الإ�سالم  يف  ال�سرعية 
يتم  ل  التي  اجلراحية  العملية 
كل  ا�ستنفاد  بعد  اإل  اإليها  اللجوء 

الو�سائل ال�سلمية.
ذلك اأن الأ�سل يف معمار القيم الإ�سالمية هو 
تقدير  يف  الرفق  بالرفق؛  املحفوفة  الرحمة 
والرفق  وتعقلها،  تدبريها  يف  والرفق  الأمور، 
الكون.  يف  واملخلوقات  باخللق  ورحمة  لطفا 
مقدر  ا�ستعمال  هو  العنف، مبا  هو  وال�ستثناء 
اأو  والكيان،  والعقيدة  النف�ص  عن  دفاعا  للقوة 

ردا للظلم واجلربوت والعدوان والطغيان.
امل�سيحي/ ال�سياق  الأ�سولية يف  اأحالت  و�سواء 
بع�ص  ونف�سية لدى  اإىل ممانعة فكرية  الغربي 
ومتغريات  معطيات  مع  للتكيف  الكاثوليكيني 
بروت�ستانتي  ن�زوع  اإىل  اأو  احلديثة،  احلياة 
يف  كلمة  لكل  احلرفية  بالع�سمة  لالإميان 
عن  املبا�سر  التلقي  بزعم  املقد�ص"  "الكتاب 
اهلل، عز وجل، وما ينتج عن ذلك من معاداة 
القوة  با�ستخدام  وتو�سل  العلمي  والنظر  للعقل 

من العوامل 
المؤدية إلى 

العنف اختصار 
الهويات المتعددة 

في هوية واحدة.
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فاإن  الفا�سدة،  املعتقدات  هذه  لفر�ص  والعنف 
ما يعنينا، هاهنا، اأن هذان املفهومان قد نقال 
"التمامية"  مثل  اأخرى  غرار م�سطلحات  على 
 )Extrémisme( والتطرف ،)Intégrisme(
والإرهاب )Terrorisme( اإىل املجال الثقايف 
بكل  مو�سوما  ي�سبح  كي  الإ�سالمي  العربي 
الدين.  لهذا  منت�سب  كل  ال�سلبية  اإيحاءاتها 
الغربية  الإعالم  و�سائل  نحتت  هنا  ومن 
كي   )L’islamisme( "الإ�سالمية"  م�سطلح 

ي�سبح متماهيا مع امل�سطلحات املذكورة]52].
ومع ذلك، فاإن م�سطلح "اأ�سولية" 
لي�ص غريبا عن حقل اللغة العربية 
الإ�سالمية،  العلوم  حقل  عن  ول 
�سرعي  ووليد  فيها  اأ�سيل  هو  بل 
العربية  للمعاجم  وامل�ستقرئ  لها. 
الكرمي  القراآن  ول�ستعمال 
يعرث  يكاد  ل  النبوي  واحلديث 
يحملها  التي  الدللت  على 
يف  اأو  الغربي  الفكر  يف  امل�سطلح 
مل�سطلحات  العربية  الرتجمة 
 )Intégrisme( قبيل  من 

.[53[)Fondamentalisme(و
العربي  التداويل  ال�سياق  يف  فالأ�سولية 
الإ�سالمي حتيل اأول اإىل النطالق من الأ�سول 
يف  هي  كما  واملفاهيمية،  والفقهية  العقدية 
و�سنة  جميدا  كتابا  التاأ�سي�سية  الن�سو�ص 
العلوم  جمال  يف  حتيل،  كما  �سحيحة.  نبوية 
علم  هو  الذات  قائم  علم  اإىل  الإ�سالمية، 
الأ�سول الذي يعد مبثابة العلم التاأ�سي�سي الذي 

الديني  للن�ص  ال�سليم  الفهم  ميكن من عملية 
وا�ستنباط اأحكامه ال�سرعية وفق قواعد علمية، 
والقراءة  ال�ستقراء  خالل  من  ا�ستنباطها  ثم 
املقا�سدية لل�سريعة الإ�سالمية. فعلم الأ�سول، 
بهذا املعنى، هو العلم الذي ي�سع املناهج التي 
متكن الفقيه من ا�ستخراج الأحكام من اأدلتها 
املنطق  مبثابة  للفقه  بالن�سبة  اإنه  التف�سيلية. 
النحو  ومثل  الفل�سفية،  العلوم  ل�سائر  بالن�سبة 

بالن�سبة لعلوم اللغة العربية.
عنوا  الذين  فاإن  لذلك،  وتبعا 
امل�سلمني  املفكرين  العلم من  بهذا 
املجال  يف  يعرفون  الذين  هم 
الثقايف الإ�سالمي بالأ�سوليني. اإن 
الأ�سويل هو العامل امل�ستغل بو�سع 
وا�ستخراج  وال�سوابط  املناهج 
القواعد الكلية عن طريق ا�ستقراء 
ي�سع  حيث  املختلفة؛  الأدلة 
يوظفها  كي  للفقيه  جهده  ثمرة 
ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط  يف 

العملية من اأدلتها التف�سيلية.
تتحدد،  الأ�سولية  كانت  فاإذا 
�سلفت  كما  الغربي،  املفهوم  يف 
اأ�سا�سيني  بعدين  خالل  من  الإ�سارة، 
الن�زوع  بعد  قوية؛  وظيفية  عالقة  تربطهما 
اأ�سا�سا  العنف  اعتماد  وبعد  الآخر،  اإلغاء  اإىل 
وال�سيا�سية  الفكرية  اخلالفات  حل  يف 
والجتماعية]54]، فاإن القراآن الكرمي، ان�سجاما 
مع مقام التكرمي الذي خ�ص به بني اآدم، مطلق 
اآدم وحملناهم يف  "ولقد كرمنا بني  اآدم:  بني 

مساحة العفو 
فيما يتصل 

بالنظرية السياسة 
المستلهمة 
للمرجعية 
اإلسالمية 

بالغة االتساع.
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الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وف�سلناهم 
على كثري ممن خلقنا تف�سيال.."، يقر بالوجود 
احلر وامل�ستقل لالآخر، ويدعو للحوار والتعاون 
معه. �سواء تعلق الأمر باأهل الكتاب كما يف قوله 
      ﴿ :تعاىل
  ﴾ )اآل عمران: 3](، اأو 

تعلق حتى بامل�سركني والكفار؛ فقد اعرتف لهم 
القراآن املجيد ب�سرعية الوجود معتمدا احلوار 
     ﴿ معهم:  للتعامل  �سبيال 

﴾ )البقرة: 0]](.   

لطبيعة  مالزما  كان  واإن  العنف،  فاإن  ولذلك 
واحل�ساري  التاريخي  التطور  ومنطق 
على  اإل  اإليه  يلجاأ  ل  الإ�سالم  اأن  الإن�ساين،اإل 
كل  ا�ستنفاذ  يتم  بعدما  ال�سرورة،  �سبيل 
اأح�سن  هي  بالتي  والدفع  احلوار  اإمكانيات 
     ﴿ تعاىل:  لقوله  م�سداقا 
               

 ﴾           

)ف�سلت: 33(.
يرتقي  اأح�سن"  هي  بالتي  "الدفع  خلق  اإن 
الفل�سفة  م�ستوى  اإىل  القراآنية  املعيارية  يف 
التعامل مع  وال�سلوك احل�ساري يف  الإن�سانية 
الغري، ويتم التم�سك به حتى يف حالة ال�سراع 
النا�ص.  دنيا  يف  فعلية  م�ساكل  عن  الناجت 
هو  الفل�سفة  لهذه  العميق  الإن�ساين  واملغزى 
ال�سعي اإىل حتويل العدو اإىل �سديق، بل واإىل 
اأن  اإىل  نخل�ص  يجعلنا  ما  وهو  حميم.  ويل 
الإن�سانية"  "ال�سداقة والأخوة  الإ�سالم يعترب 
يف  حتى  الدين  مقا�سد  من  كليا  مق�سدا 

تنتج  اأن  ميكن  وما  الإن�ساين  التدافع  خ�سم 
عنه من عداوات.

املرجعية  يف  اجلهاد  فاإن  املنظور،  هذا  �سمن 
عدوانية  دللة  اأية  ي�ستبطن  ل  الإ�سالمية 
واحلط  الإن�سان  حرية  من  النيل  اإىل  ت�سعى 
باأي معنى من املعاين، واإمنا يعرب  من كرامته 
عن فعل وقائي لدفع العدوان دفاعا عن الذات 
يف اإطار امل�سروعية، ورفعا للظلم عن الإن�سان 

مطلق الإن�سان]55].
الأغلب  يف  تن�سرف،  دللته  اأن  عن  ف�سال 
الأعم، اإىل بدل الو�سع يف �ستى مظاهر الفعل 
املدين واحل�ساري علما وك�سبا وتاأ�سيا وعمرانا؛ 
فعالية  يف  ال�سرعي  القتال  حيز  ي�سيق  بحيث 
ومتتد  احلدود،  اأبعد  اإىل  معياريا،  اجلهاد، 
احلدود..  اأبعد  اإىل  وتت�سع  احل�سارية  دائرته 
للدللة  ال�سيقة  الدائرة  هذه  �سمن  وحتى 
يرف�ص  الإ�سالم  فاإن  للجهاد؛  القتالية 
ويدين  الأبرياء،  قتل  وميقت  املدنيني،  اإرهاب 
العتداء على النا�ص ا�ستجابة لالأمر الرباين: 
 ﴾             ﴿

)البقرة: 9]](.
حمل  املذهبية  حلول  التطرف  م�سادر  ومن 
الإ�سالم. وحتى ل جتور هذه املذهبية وحتتل 
التمييز  يتعني  حياتنا،  يف  الإ�سالم  موقع 
طائفية  مذهبية  املذهبية؛  من  �سربني  بني 
الفكرية  فاملذهبية  فكرية،  علمية  ومذهبية 
متثل  الجتهاد،  فعالية  �سمن  باندراجها 
مذاهب  لدينا  تتبلور  بحيث  لالإ�سالم؛  غنى 
يف  الإ�سالم  لفهم  اجتهادات  مبثابة  فقهية 
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وحوارا  وتفكرا  درا�سة  املتغرية؛  �سياقاته 
اأوا�سر  ويوثق  الإن�ساين  التقارب  يعزز 

الإ�سالمية. الوحدة 
العقلي  النظر  مبقت�سيات  يلتزم  من  اأن  ذلك 
يكون مبناأى عن  املنفتح  املو�سوعي  املقا�سدي 
التع�سب، خالفا ملن ي�سدر عن ن�زعة طائفية 
رحابتها  يف  املعرفة  عمق  اإىل  تفتقر  منغلقة 

وامتدادها.
يف  ق�سوى  اأهمية  والثقافة  للفكر  اأن  ريب  ل 
والتع�سب،  النغالق  مظاهر  �ستى  حماربة 
يف  القراآنية  احلوارية  لروح  ا�ستلهاما  وذلك 
اأبعادها املو�سوعية الت�سورية والعقالنية، ويف 
امل�سبقات  بعيدا عن كل  املعرفة  انفتاحها على 
     ﴿ :والع�سبيات املذهبية
             

   ﴾ )الإ�سراء: ]3(.

واإمنا  معنا  تخلق  مل  التي  الع�سبيات  وهي 
اأو  ع�سبيات،  من  النا�ص  يرث  فيما  ورثناها 
مذاهب؛  من  النا�ص  يختار  فيما  اخرتناها 
اأن  اأ�سيال فينا، بحيث  لي�ست �سيئا ذاتيا  فهي 
اخلروج عنه يعد خروجا عن ذواتنا، واإمنا هي 
اخرتناه.  فكر  اأو  ورثناه  اإن�ساين  تراث  جمرد 
يف  واإمعاننا  لإ�سرارنا  معنى  فال  وبالتايل 
ملحاورة  م�ستعدين  غري  والنغالق  اجلمود 

الآخر وجمادلته بالتي هي اأح�سن.
اأن كل م�سلم حمب خللق اهلل وخملوقاته  ومع 
قيم  منظومة  تعم  اأن  اإىل  يت�سوف  اأر�سه،  يف 
وهداية  رحمة  العاملني؛  الكونية  الإ�سالم 
يتم،  اأن  يتعني  ذلك  اأن  اإل  لهم،  وتكرميا 

وح�سنى،  واختيارا  قناعة  ملراد اهلل،  ا�ستلهاما 
ل ق�سرا ول كرها.

الإ�سالمية  الأدبيات  متيز  ال�سياق  هذا  ويف 
حر�ص  وبني  الدين،  يف  الإكراه  بني  املعا�سرة 
حتى  اأ�سلموا  من  تعهد  على  الإ�سالمية  الدولة 
�ستى  مواجهة  يف  اإ�سالمهم  على  ثابتني  يظلوا 
اإميانهم،  عن  حلرفهم  ت�سعى  التي  ال�سغوط 
وبوجه خا�ص، يف �سدر الإ�سالم وبداية الدعوة 
التدابري  �سمن  يندرج  ما  وهو  الإ�سالمية، 
العام،  النظام  بحفظ  الكفيلة  والإجراءات 
ي�سعى  اجتماعي  كيان  كل  على  ي�سري  ما  وهو 

لإر�ساء اأ�س�سه.
والختالف  والتنوع  التعدد  وراء  وفيما 
على  الإ�سالمي  الت�سور  يراهن  الإن�ساين 
الرابطة الإن�سانية التي تنتظم تنوعات النا�ص 
واختالفاتهم يف وحدة يلتقون عليها ويتكاملون 
يف كنفها؛ بحيث "ل ميثل التنوع تباينا، بل ميثل 
وتتاآزر  تت�سافر  التي  تكامال يف اخل�سو�سيات 
ما  وهو  الإن�ساين.  والتكامل  الإعمار  اأجل  من 
بني  الرفيع  بجمعه  املجيد  القراآن  عنه  عرب 
ومفردات  عنا�سر  وتنوع  اخللق،  اأ�سل  وحدة 
تعاىل:  لقوله  م�سداقا  الإن�ساين  الوجود 
           ﴿

         

             

﴾ )احلجرات: 3](.  

ليمثل التنوع، بذلك، الو�سيلة الف�سلى للتعارف 
كان  اإذا  بحيث  الإن�ساين،  التفاعل  عن  الناجت 
يف  الإن�سانية  العالقات  على  يراهن  الإ�سالم 
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التعارف  ب�"دائرة  عنه  التعبري  ما جرى  دائرة 
احلركي  اجلانب  على  ي�سدد  فاإنه  احليوي"، 
من هذه العالقة داعيا املوؤمنني واملوؤمنات اإىل 
التعاون على الرب والتقوى، تعزيزا لقيم العدل 

وال�سلم والرتاحم]]5].
التعددية  اعتماد  ميثل 
وقانونيا،  د�ستوريا  الثقافية]]5] 
ثقافيا،  بها  والوعي  ومتثلها 
�سمام اأمان ملواجهة حتدي تدبري 
للعنف  تالفيا  الثقايف  التنوع 
الثقايف  التنوع  اأن  ذلك  املعمم. 
وعقلنته  تكييفه  يتم  مل  اإذا 
�سيا�سات  خالل  من  وتنظيمه 
ي�سكل  �سوف  الثقافية  للتعددية 
الدميقراطية  للتنظيمات  حتديا 
واملواطنة  للتعددية،  احلديثة؛ 

ال�ستقرار  عن  ف�سال  الجتماعي،  والتما�سك 
وال�سلم والأمن بني الأمم.

�صابعا: من البحث عن املعنى  اإىل البحث 
عن العرتاف

بعوامل  التطرف  ظاهرة  ربط  يتم  ما  عادة 
اأن  واحلا�سل  والإحباط.  والياأ�ص  احلرمان 
ل  والإحباط  والياأ�ص  احلرمان  حمددات 
واأو�ساع  اقت�سادية  عوامل  يف  اختزالها  ميكن 
والفاقة  الفقر  اأو�ساع  مزرية،  اجتماعية 
فح�سب؛ فم�ساعر احلرمان والياأ�ص والإحباط 
يف  ذلك،  جانب  اإىل  تف�سريها،  جتد  ما  غالبا 
بق�سايا  �سلة  ذات  ورمزية  معنوية  اعتبارات 

الوجودي  والقلق  واجلماعية،  الذاتية  الهوية 
وما يت�سل به من بحث موؤرق عن املعنى وعن 

العرتاف.
ومفهوم العرتاف وفقا للفل�سفة املثالية ي�سري 
كونه  اإىل  بالإ�سافة  الإن�سان،  اأن  حقيقة  اإىل 
مادية،  احتياجات طبيعية  له  بيولوجيا  حيوانا 
فاإن له كرامة اإن�سانية ودرجة من 
بالنظر  ال�ستقالل واخل�سو�سية، 
ومبقت�سى  الأخرى.  الكائنات  اإىل 
ظواهر  جميع  فاإن  الفل�سفة؛  هذه 
حتركها  ل  الأ�سا�سية  التاريخ 
واملادية  القت�سادية  العتبارات 
من  اأكرث  يحركها،  واإمنا  فح�سب، 
ذلك، الن�سال من اأجل العرتاف.
العرتاف  على  يحر�ص  فالإن�سان 
يتمتع  اإن�سانيا  كائنا  بو�سفه  به 
ميكن  التي  الكرامة  وهي  وكرامة.  بكينونة 
خالل  من  الأوىل،  بالدرجة  عليها،  التدليل 
�سعيه  يف  للخطر  حياته  لتعري�ص  ا�ستعداده 
به  العرتاف  اأجل  من  ملحمي  �سراع  خلو�ص 
الذي  الوحيد  الكائن  هو  فالإن�سان  فح�سب، 
احليوانية  غرائزه  جتاوز  على  بالقدرة  يتمتع 
من  البقاء،  غريزة  مقدمتها  ويف  اخلال�سة، 
اأ�سمى  واأهداف  وقيم  مببادئ  اللتزام  اأجل 
هذا  يف  ووجوده  حياته  على  املعنى  ت�سفي 

العامل.
فاإن  الهيغلي،  الت�سور  هذا  مع  وان�سجاما 
اأول  قادت  التي  هي  العرتاف  نيل  يف  الرغبة 
كي  املتبادل  ال�سعي  اإىل  مت�سارعني  خ�سمني 

جمع القرآن 
المجيد بشكل 

رفيع بين وحدة 
أصل الخلق، وتنوع 

عناصر ومفردات 
الوجود اإلنساني.
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الإن�سانية  الكينونة  بطبيعة  اأحدهما  يعرتف 
خلطر  حياتهما  تعري�ص  خالل  من  خل�سمه 
حمقق وهما يخو�سان �سراعا مميتا من اأجل 
اإثبات الذات. وعندما يف�سي اخلوف الطبيعي 

اإىل  املت�سارعني  باأحد  املوت  من 
تن�ساأ  وال�ست�سالم،  اخل�سوع 

حينذاك عالقة ال�سيد والعبد.
اإن دوافع هذه املعركة الدامية منذ 
الغذاء  يف  تكمن  ل  التاريخ،  فجر 
اأهميتها  املاأوى ول الأمن رغم  ول 
اأ�سا�سي،  ب�سكل  واإمنا،  الق�سوى، 
يف البحث عن التقدير والعرتاف، 
وهو ما جعل هيغل يرى فيه النور 

اإىل  الن�زوع  اأن  ذلك  الإن�سانية؛  للحرية  الأول 
�سحن الأنا بقيمة معينة، واإىل طلب العرتاف 
بهذه القيمة يتوافق مع ما يتم ت�سميته يف اللغة 

اجلارية ب�"احرتام الذات"]]5].
من  يولد  الذات  لحرتام  الن�زوع  اأن  ذلك 
اأفالطون  ي�سميه  الذي  الكائن  يف  اجلزء  هذا 
لالإن�سان  بالن�سبة  ميثل  فهو  "تيمو�ص"]59]، 
فكلما  بالعدالة؛  الفطري  الإح�سا�ص  من  نوعا 
وعاملهم  معينة  قيمة  لهم  اأن  النا�ص  اعتقد 
الآخرون وكاأن قيمتهم اأقل من ذلك؛ ي�سعرون 
يرتقي  ل  عندما  وباملقابل  الغ�سب.  بانفعال 
النا�ص بحياتهم اإىل م�ستوى ما يوؤمنون به من 
واأخريا  باخلجل،  ي�سعرون  فاإنهم  ومثل،  قيم 
يتنا�سب  وعادل  �سحيح  ب�سكل  ُمون  ُيَقيَّ عندما 

وهكذا  بالعتزاز،  ي�سعرون  فاإنهم  قيمتهم  مع 
فاإن رغبة العرتاف والنفعالت التي ترافقها، 
ل  جزءا  ت�سكل  والعتزاز،  واخلجل  الغ�سب 

يتجزاأ من احلياة الإن�سانية]0]].
خطابنا  اإيالء  ي�ستدعي  ما  وهو 
وا�سرتاتيجياتنا  وم�ساريعنا 
البعد اجلوهري يف  لهذا  الثقافية 
من  ي�ستحقه  ما  الإن�سانية  احلياة 
اهتمام وتعهد، والعمل على تثمري 
البانية  الإيجابية  اأبعاده  وتنمية 
اأبعاده  م�ساعفات  من  واحلد 

ال�سلبية املدمرة.

ثامنا: بع�س منطلقات املعاجلة الثقافية 
للعنف والتطرف

والع�سائرية  القبلية،  الع�سبية  كانت  لقد 
للفرد يف جماعته  اندماج  والطائفية، مبا هي 
واتباعه لها دومنا ا�ستقاللية، ودومنا نقا�ص ول 
تفكري، متثل اأ�سا�ص الجتماع و�سرطه الرئي�سي 
على  الرتداد  وبعد  املدينة،  دولة  جتربة  قبل 
روحها ومقا�سد منوذجها الرا�سد القائم على 
ال�سيا�سي  الجتماع  اختيار  يف  احلرة  الإرادة 
املتو�سلة  ال�سلطة  كانت  حيث  التعاقد.  عرب 
�سوكة،  الأقوى  بالع�سبية  مرتبطة  بالعنف 

والأقدر على توفري و�سائل القوة واملنعة. 
وقد جاء الك�سب الإن�ساين يف التنظيم ال�سيا�سي 
املدينة  �سحيفة  روح  مع  ان�سجام  يف  احلديث 

بينما يحمل 
اإلنسان بين 

جوانحه روحا، فإن 
الجمهور ال شيء 

لديه سوى حاجاته.
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التعاقدي، وهو ما جعل مقا�سده القائمة على 
مقا�سد  مع  تتماهى  احلديثة  ال�سيا�سية  القيم 
ال�سريعة يف تاأ�سي�ص نظام احلكم وتدبري �سوؤون 
و�سلطان  احلر  التعاقد  مبداأ  على  اجلماعة 
من  �سرب  اأي  عن  بعيدا  والقانون  ال�سريعة 

اأ�سرب العنف والإكراه.
وذل�ك ع�رب تعمي�ق الثقاف�ة ال�سيا�س�ية احلديثة 
احل�ر،  الد�س�توري  التعاق�د  عل�ى  القائم�ة 
و�س�يادة الأم�ة، و�س�مو القان�ون و�س�ريانه عل�ى 
اجلمي�ع دومن�ا متيي�ز، والف�س�ل بني ال�س�لطات 
والتع�اون الوظيف�ي بينه�ا، وا�س�تقالل الق�ساء، 
والتعددي�ة ال�سيا�س�ية، ومب�داأ الت�داول ال�س�لمي 
اأوروب�ا  جت�اوزت  بف�سل�ه  ال�ذي  ال�س�لطة  عل�ى 
حال�ة الح�رتاب املدم�رة الناجت�ة ع�ن ارتب�اط 
بالع�سبي�ات  تاريخي�ا  ال�سيا�س�ية  املمار�س�ة 
والطائفي�ة  والقبلي�ة  والعرقي�ة  الديني�ة 
والتداف�ع  ال�س�راع  لعقلن�ة  �س�عيا  واملذهبي�ة.. 
تدم�ري  عام�ل  م�ن  ب�ه  والرتق�اء  ال�سيا�س�ي، 

وتط�ور. بن�اء  اإىل عام�ل  وه�دم 
الدعوة  منطق  بني  بالتمييز  الوعي  � اإ�ساعة 

ومنطق ال�سيا�سة، وعدم اخللط بينهما.
امتالك  وادعاء  الوثوقية  الن�زعة  � جتاوز 

احلقيقة.
وقطعيات  الغيب  عامل  توقيفية  بني  � التمييز 
وموازنات  ال�سهادة  عامل  وتوفيقية  الدين، 

ال�سيا�سة وترجيحاتها امل�سلحية.
� التاأكيد على قيم الغريية والختالف]]]].

يت�سل  فيما  العفو  م�ساحة  باأن  الوعي  � اإ�ساعة 
للمرجعية  امل�ستلهمة  ال�سيا�سة  بالنظرية 
الإ�سالمية بالغة الت�ساع، وهو ما يجعل النظر 
الوطنية  للجماعة  العام  ال�ساأن  تدبري  يف 
والأمة موكول اإىل اجتهادها العقلي واإجماعها 
القراآنية  قيمها  ملنظومة  ا�ستلهاما  و�سوراها 
لما  الكوين  الك�سب  على  وانفتاحا  احلاكمة 
يحقق امل�سالح ويدراأ املفا�سد بعيد عن منطق 

الع�سبية العنيف.
ب�سبب  يتفجر  ل  الإرهاب  باأن  الوعي  اإ�ساعة   �
الأزمة القت�سادية والفكرية مهما كان عمقها 
ال�سيئ  والتدبري  الإدارة  بفعل  واإمنا  فح�سب، 
لالأزمة. وهو ما يقت�سي اإيالء العناية الالزمة 

لعلم تدبري الأزمات وتكييفها. 
كنتيجة  النفاق،  بني  التمييز  على  � العمل 
على  والفعل  القول  بني  معياريا  للتناق�ص 
التناق�سات  وبني  الفردي،  ال�سلوك  م�ستوى 
التاريخية  املو�سوعية  والإكراهات  واملفارقات 
التي تفر�سها مقت�سيات تدبري ال�سوؤون العامة 
وترجيحات  وتوافقات  ت�سويات  من  للجماعة 
ت�ستوعبه  ل  ما  وهو  املفا�سد.  امل�سالح  بني 
التي  املتطرفة  التكفريية  الإيديولوجيا 
اأن  حني  يف  للواقع،  تب�سيطية  روؤية  عن  ت�سدر 
احلقيقة الجتماعية تتميز بالتناق�ص والتعقيد 

والرتكيب.
� الوع�ي ب�اأن املوق�ف اجل�ذري املتط�رف يتح�دد 
كم�ا  التغي�ري،  يف  املتب�ع  النه�ج  بجذري�ة  اأول؛ 
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العربي  املركز  بريوت:  م�سلح،  �سوملي  روز  ترجمة: 
�ص4]- ]]20م،  ط]،  ال�سيا�سات،  ودرا�سة  لالأبحاث 

.20

التطرف"،  خطاب  تفكيك  يف  عبادي،  اأحمد  4.  انظر: 
تفكيك  دفاتر  املعا�سر،  وال�سياق  الإ�سالم  �سل�سلة 
الرباط،  للعلماء،  املحمدية  الرابطة  التطرف،  خطاب 

]]20، �ص32. 

5.  اأمارتيا �سن )حترير(، ال�سالم واملجتمع الدميقراطي، 
م، �ص، �ص]3.

].  امل�سدر نف�سه، �ص5].
].  دوغال�ص �سي. نورث، جون جوزيف والي�ص، �ستيفن بي. 

والقت�ساد  ال�سيا�سة  العنف:  ظل  "يف  )حترير(،  ويب 
عامل  امل�سري،  كمال  ترجمة  التنمية"،  وم�سكالت 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  الكويت:  املعرفة، 

والآداب، العدد]]433/20، �ص405. 

].  املرجع نف�سه، �ص2].
الئتمانية  بني  العنف  �سوؤال  الرحمن،  عبد  9.  طه 

والإبداع،  للفكر  العربية  املوؤ�س�سة  بريوت:  واحلوارية، 
ط]، م، �ص0]- ]]. 

0].  امل�سدر نف�سه، �ص]].

عند  وال�سيا�سة  القانون  فل�سفة  بدوي،  الرحمن  ]].  عبد 

املوؤ�س�سة  بريوت:  ال�سروق،  دار  القاهرة:  هيجل، 
العربية للدرا�سات والن�سر، ط]، ]99]، �ص9]-]9.

الئتمانية  بني  العنف  �سوؤال  الرحمن،  عبد  2].  طه 

واحلوارية، م، �ص، �ص40-]4.
واملجتمع  ال�سالم  )حترير(،  �سن  3].  اأمارتيا 

الدميقراطي، م، �ص، �ص9].
الن�ساء  اغت�ساب  ذلك  على  ال�سارخة  الأمثلة  4].  ومن 

ميثل  الغت�ساب  هذا  كون  جانب  فاإىل  احلروب؛  يف 
فعال ج�سديا ي�ستهدف اإحلاق اأمل نف�سي وج�سدي غائر 
بالن�ساء كذوات فردية، فاإنه ي�سكل فعال رمزيا ي�سدر 
الوطنية  الهوية  جت�سدن  الن�ساء  بكون  العتقاد  عن 
اعتداء  ميثل  عليهن  العتداء  اأن  بحيث  والثقافية، 
العنف �سد  فاإن  لذلك  الهوية اجلماعية.  لهذه  واإهانة 

�ش
ام
هو
ال

ي�س�عى  الت�ي  الأه�داف  بجذري�ة  ثاني�ا؛  يتح�دد 
املقا�س�د  ع�ن  ت�ام  ذه�ول  يف  حتقيقيه�ا  اإىل 
وال�س�ياقات وامل�اآلت. كم�ا يع�د نتيج�ة مبا�س�رة 
للعجز عن اجل�سر بني نظام التمثالت املعيارية 
ب�كل  القائ�م  الواق�ع  املج�ردة يف الذه�ن، وب�ني 
تناق�سات�ه، الأم�ر الذي يف�س�ر اإمعان املتطرفني 
منه�م  �س�عيا  العن�ف  اأ�س�اليب  ا�س�تخدام  يف 
املعياري/املث�ايل  ب�ني  امل�س�تحيلة  املماه�اة  اإىل 

والواقعي/التاريخ�ي.
)مدر�س�ة  النقدي�ة  املدر�س�ة  اأب�رزت  � لق�د 
اأن  بق�وة حجاجي�ة دامغ�ة كي�ف  فرانكف�ورت( 

املجتمعات احلديثة يف ظل احل�سارة املعا�سرة 
الإجن�ازات،  م�ن  الكث�ري  حقق�ت  م�ا  بق�در 
العدي�د م�ن الرغب�ات والحتياج�ات  واأ�س�بعت 
نف��ص  يف  عمل�ت  للمفارق�ة،  اأنه�ا،  اإل  املادي�ة، 
الآن عل�ى تقوي��ص الأ�س��ص النف�س�ية واملعنوي�ة 
املعا�س�ر  الإن�س�ان  وجعل�ت  الإن�س�اين،  للوج�ود 
متثل�ت،  حقيقي�ة  وجودي�ة  اأزم�ة  م�ن  يع�اين 
اأول م�ا متثل�ت، يف غي�اب املعن�ى والغاي�ة م�ن 
نف�س�ي  توت�ر  م�س�در  �س�كل  م�ا  وه�و  احلي�اة. 
تعزي�ز  عل�ى  وعم�ل  عمي�ق،  وجماع�ي  ف�ردي 

والعن�ف.. التط�رف  عل�ى  الباعث�ة  الظ�روف 



97    العدد  47   

ملف العدد

اجلماعة  وعزة  وكرامة  �سرف  تدني�ص  يروم  الن�ساء 
امل�ستقبل  يف  واإمنا  فح�سب،  احلا�سر  يف  لي�ص  ككل، 
اأول  يتحدد  اجلماعة،  وجود  م�ستقبل  مادام  كذلك؛ 
�سن  اأمارتيا  انظر:  الن�ساء.  اأرحام  يف  يتحدد،  ما 
�ص،  م،  الدميقراطي،  واملجتمع  ال�سالم  )حترير(، 

�ص0].
الئتمانية  بني  العنف  �سوؤال  الرحمن،  عبد  5].  طه 

واحلوارية، م، �ص، �ص33. 
واملجتمع  ال�سالم  )حترير(،  �سن  ]].  اأمارتيا 

الدميقراطي، م، �ص، �ص59.
]].  اأنطوان جارابون )Antoine Garapon(، الوظائف 

الطق�سية للق�ساء، ترجمة، ح�سن عبد احلميد، �سمن 
امل�سروع  مي�سو،  اإيف  اإ�سراف  الإن�ساين؟  ما  كتاب، 
للكتاب،  العامة  الهيئة  القاهرة:  للرتجمة،  القومي 

�ص205.
طه  اأنظر:  العاملية"،  الأخالق  "اإعالن  اأبرزه  ما  ]].  وهو 

عبد الرحمن، �سوؤال العمل: بحث عن الأ�سول العملية 
الدار  العربي،  الثقايف  املركز  والعلم"،  الفكر  يف 
2]20، �ص]]]-42]. انظر:  البي�ساء/ بريوت، ط]، 
]]�سبتمرب  بعد  ما  عامل  اأباه،  ولد  ال�سيد  اهلل  عبد 
الدار  والإ�سرتاتيجية،  الفكرية  الإ�سكالت   :200[

العربية للعلوم، ط،]، 2004، �ص5] وما بعدها.
"الدولة الوطنية وحدود احلق يف  9].  عبد ال�سالم طويل، 

تعزيز  منتدى  ال�سلم،  ال�سرعي"، جملة  العنف  احتكار 
دي�سمرب  الثاين،  العدد  امل�سلمة،  املجتمعات  يف  ال�سلم 

]]20 )�ص09]-30](.

التي  املدنية،  بالف�سائل  اأفالطون  عنه  عرب  ما  20.  وهو 

ال�سالح  اإىل  النا�ص  توجه  التي  القيم  اإىل جملة  حتيل 
فيها  تتحقق  مدنية  لتاأ�سي�ص  �سرورية  وتعد  العام، 
املدنية  املدينة  "اأفالطون:  انظر:  وال�سالم.  العدالة 
واملجتمع العادل"، �سمن كتاب، �ستيفن ديلو، "التفكري 
املدين"،  واملجتمع  ال�سيا�سية  والنظرية  ال�سيا�سي 
امل�سروع  زيد،  اأبو  عال  مراجعة،  وهبه،  ربيع  ترجمة، 
للثقافة،  الأعلى  املجل�ص  العدد]]4،  للرتجمة،  القومي 

القاهرة، ط]، 2003، �ص93 وما بعدها. 
واحلكم،  الإ�سالميون  العدل:  يا�سني،  ال�سالم  ]2.  عبد 

الدار البي�ساء: دار الآفاق، ط.2، ]200م، �ص]]5.
الجتماعية،  العلوم  يف  الثقافة  مفهوم  كو�ص،  22.  دني�ص 

العربية  املنظمة  بريوت:  ال�سعيداين،  منري  ترجمة: 
للرتجمة، ط]، ]200م، �ص20.

23.  امل�سدر نف�سه، �ص22.

عمر  ترجمة:  النه�سة،  �سروط  نبي،  بن  24.  مالك 

الفكر،  دار  دم�سق:  �ساهني،  ال�سابور  وعبد  م�سقاوي 
ط4، ]]9]م.

ال�سبور  ترجمة: عبد  الثقافة،  نبي، م�سكلة  بن  25.  مالك 

�ساهني، دم�سق: دار الفكر، ط.2، م0]9]، �ص50.
]2.  امل�سدر نف�سه، �ص]].

]2.  امل�سدر نف�سه، �ص3].

]2.  امل�سدر نف�سه، �ص2] � 3].

يف  اإ�سكالية  ومفاهيم  ق�سايا  طويل،  ال�سالم  29.  عبد 

وزارة  روافد،  املعا�سر، كتاب  الإ�سالمي  التداول  حقل 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطاع ال�سوؤون الثقافية، 

دولة الكويت، ط]، ]]20م، �ص3]. 
30.  املرجع نف�سه، �ص]].

والغرب،  ال�سرق  بني  الإ�سالم  بيجوفيت�ص،  عزت  ]3.  علي 

موؤ�س�سة   � الرتجمة  يو�سف عد�ص،ق�سم  ترجمة: حممد 
بافاريا، بريوت: موؤ�س�سة العلم احلديث، ط.]، )رجب 

4]4]ه/يناير994]م(، �ص95-94.

بني  الأملانية  املرجعية  ذي  الفارق  التمييز  هذا  32.  مقابل 

تت�سمن  احل�سارة  اأن  منطلق  من  واحل�سارة  الثقافة 
الثقافة  اأما  املادية،  والعوامل  والتكنولوجيا  الآلت 
والفنية  الذهنية  وال�سفات  واملثل  القيم  على  فت�ستمل 
اأخرى  اأدبيات  جند  املجتمع،  يف  الراقية  والأخالقية 
منطلق  من  واحل�سارة؛  الثقافة  بني  متاهي  تكاد 
من  ل�سعب  املميز  احلياة  منط  اإىل  ي�سري  كالهما  اأن 
والقيم  "املعايري  من  جملة  يف  واملتمثل  ال�سعوب، 
ما  كل  املخ�سو�سة،  التفكري  وطرائق  واملوؤ�س�سات 
هنالك اأن احل�سارة تعد مبثابة ثقافة على نطاق اأو�سع 
يجعل  ما  وهو  الأو�سع"؛  الثقايف  "الكيان  هي  قل  اأو 
�سامويل  انظر:  نوعيا..  ولي�ص  جماليا  بينهما  الفارق 
النظام  �سنع  اإعادة  احل�سارات:  هنتينغتون،"�سدام 
�سالح  تقدمي:  ال�سايب،  طلعت  ترجمة:  العاملي"، 

]99]، �ص]]-]].  قن�سوة، �سطور، القاهرة، 
والغرب،  ال�سرق  بني  الإ�سالم  بيجوفيت�ص،  عزت  33.  علي 

م، �ص، �ص]00-9].
34. José Ortega y Gasset, La Révolte des 
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masses, Bibliothèque classique de la 

liberté, éd. Les belles lettres, Paris, 

20[0.

والغرب،  ال�سرق  بني  الإ�سالم  بيجوفيت�ص،  عزت  35.  علي 

م، �ص، �ص05]-]0].
الئتمانية  بني  العنف  �سوؤال  الرحمن،  عبد  ]3.  طه 

واحلوارية، م، �ص، �ص]].
واملجتمع  ال�سالم  )حترير(،  �سن  ]3.  اأمارتيا 

الدميقراطي، م، �ص، �ص2].
]3.  امل�سدر نف�سه، �ص35.

واملجتمع  ال�سالم  )حترير(،  �سن  39.  اأمارتيا 

الدميقراطي، م، �ص، �ص]].
التي  الأنظمة  ا�ستهدفت،  ما  اأول  ا�ستهدف  40.  واإمنا 

ومقدرات  وكرامتها  دينها  فرطت يف  قد  اأنها  اعتربت 
وبعد  "امل�ستعمرة/الكافرة"،  القوى  ل�سالح  بلدانها 
الوليات  خا�سة  عينها  القوى  هذه  ا�ستهدفت  ذلك 
القوى  من  �سواها  دون  واأوروبا  الأمريكية  املتحدة 
للكرامة  وانت�سارا  التاريخية  للمظلومية  رفعا  الدولية 
الذي  العميق  التاريخي  بالتحول  وعي  دومنا  املهدورة. 
العرب  �سالح  لغري  القوى احل�ساري  ميزان  ح�سل يف 
على  تداركه  باأ�سباب  لالأخذ  �سعي  ودومنا  وامل�سلمني، 
الفاعلية  وا�ستعادة  والإنتاج  واملعرفة  الوعي  م�ستوى 

احل�سارية كما فعلت الكثري من ال�سعوب والأمم..
واملجتمع  ال�سالم  )حترير(،  �سن  ]4.  اأمارتيا 

الدميقراطي، م، �ص، �ص]3.
42.  انتقد تقرير الكومنولث ما ترتب على ال�سرتاتيجيات 

املتحدة  الوليات  اتخذتها  التي  لالإرهاب،  امل�سادة 
ع�سر  للحادي  الإرهابية  التفجريات  اأعقاب  يف 
وكراهية  لالإ�سالموفوبيا  تكري�ص  من  �سبتمرب،  من 
املهاجرين. م�سددا على اأن الرهان احلقيقي يتعني اأن 
وا�ستمالة قلوب وعقولهم، بدل من  ين�سب على ك�سب 
جمرد ال�سيطرة على املناطق والوقوع يف اإرهاب م�ساد 
ال�سالم  )حترير(،  �سن  اأمارتيا  انظر:  وم�ساعف. 

واملجتمع الدميقراطي، م، �ص، �ص]].
واملجتمع  ال�سالم  )حترير(،  �سن  43.  اأمارتيا 

الدميقراطي، م، �ص، �ص59.
44.  ديفيد اإنغليز � جون هيو�سن، مدخل اإىل �سو�سيولوجيا 

العربي  املركز  بريوت:  ن�سري،  ملا  ترجمة:  الثقافة، 

لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، ط]، 3]20م، �ص4].
45.  عبد ال�سالم طويل، ق�سايا ومفاهيم اإ�سكالية يف حقل 

التداول الإ�سالمي املعا�سر، م، �ص، �ص4]. 
�ص،  م،  الدميقراطي،  واملجتمع  ال�سالم  �سن،  ]4.  اأمارتيا 

�ص0]-]].
�ص،  م،  احل�سارات،  �سدام  هنتينغنت،  ]4.  �سامويل 

�ص204-203.
�ص،  م،  الدميقراطي،  واملجتمع  ال�سالم  �سن،  ]4.  اأمارتيا 

�ص9]-0].
49.  املرجع نف�سه، �ص33-32.

م،  للق�ساء،  الطق�سية  الوظائف  جارابون،  50.  اأنطوان 

�ص، �ص 4]2.
�ص،  م،  الدميقراطي،  واملجتمع  ال�سالم  �سن،  ]5.  اأمارتيا 

�ص2].
امل�سطلح  مو�سوعة  الكتاين،  حممد  انظر:  52.  للمزيد 

والعلمي  الديني  الأول:  اجلزء  العربي،  الرتاث  يف 
 ،20[3 ط]،  البي�ساء،  الدار  الثقافة،  دار  والأدبي، 

�ص-�ص224-222.
53.  Xavier   Ternisien,   Intégrisme, 

fondamentalisme et fanatisme  : la guerre 

des mots, LE MONDE | 0[.[0.200[.

اأن:  القول  حد  اإىل  حمودي  اهلل  عبد  54.  يذهب 

اإ�سالميا  تقليدا  منه  اأكرث  للحداثة  وجه  "الراديكايل 
م�سرتجعا"، انظر: الرهان الثقايف وهم القطيعة، دار 

توبقال للن�سر، ط.]، ]]20م، �ص5]2.
55.  اأنظر: اأحمد عبادي، يف تفكيك مفهوم اجلهاد، �سل�سلة 

خطاب  تفكيك  دفاتر  املعا�سر،  وال�سياق  الإ�سالم 
 ،20[[ الرباط،  للعلماء،  الرابطة املحمدية  التطرف، 
"فقه  ع�ساق،  احلميد  عبد  وكذلك،  �ص-�ص5-]5. 
الرابطة  الإحياء،  جملة  خمتلف"،  �سياق  يف  اجلهاد 
املزدوج:45-]4،  العدد  الرباط،  للعلماء،  املحمدية 

�ص-�ص]5-5]. 
واآفاق  املا�سي  اأ�سر  بني  الجتهاد  اهلل،  ف�سل  ]5.  ال�سيد 

الثقايف  املركز  البي�ساء:  بريوت/الدار  امل�ستقبل، 
العربي، ط]، 2009م، �ص]3-]3.

الثقافية،  التعددية  نظريات  عن  اأو�سح  فكرة  ]5.  لأخذ 

تعددية  الفرعية:  واجلماعات  الأمة  وكذلك؛  انظر: 
كتاب: يف  نقدية  حتليلية  قراءة  الوحدة،  كنف   يف 
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 ،"Patrick Savidan, Le Multiculturalisme"

 � الرباط  للعلماء،  املحمدية  الرابطة  الإحياء،  جملة: 
اململكة املغربية، عدد:]3، 2]20م، �ص]3-]5.

5[.  Renault, E. Reconnaissance, lutte, 

domination : le modèle hégélien. 

Politique et Sociétés, (2009),  2[ , 23–43.

59.  Olivier Renaut. La fonction du 

thumos dans la République de Platon, 

Academia Verlag, 20[3, pp.[[9-[[[.. 

0].  عبد ال�سالم طويل، "نهاية التاريخ من املطلق الهيغيلي 

اإىل املطلق الفوكويامي"، بريوت: جملة ال�ساهد، عدد: 
.[999 ،[[3

"توظيف غري علمي مل�سطلح علمي:  للباحث:  انظر كذلك   
 ،2[[ عدد:  الفي�سل،  جملة  الريا�ص:  التاريخ؟"، 

.[999

]].  انظر: حممد نور الدين اأفاية، �سور الغريية: جتليات 

الدار  املعا�سر"،  الإ�سالمي  العربي  الفكر  يف  الآخر 
.20[[ البي�ساء: املركز الثقايف للكتاب، ط]، 
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ابن أبي زيد القريواني ودوره يف نصرة املذهب 
املالكي ومحاربة التعصب يف الغرب اإلسالمي 
)دراسة وتقديم لجواب فقهي حول سفك الدماء...(

 اإعدادنا لأطروحة دكتوراه يف 
التاريخ اأثارت انتباهنا ر�سالة 
املغرب،  لأهل  القريواين  زيد  اأبي  ابن 
حول التع�سب القبلي و�سفك الدماء]]]. 
وهي بالإ�سافة اإىل قيمتها الفقهية ذات 
يف  حاولنا  وقد  بالغة،  تاريخية  اأهمية 
اأطروحتنا]2] ا�ستثمار بع�ص جوانب هذا 
نوفيه  اأن  دون  الفقهي-التاريخي،  الأثر 
حقه كامال. ورغبة منا يف تعميم فائدة 
بادرنا  دللته،  وا�ستجالء  الن�ص،  هذا 
التاريخية،  الناحية  من  درا�سته  اإىل 

وتقدميه جلمهور القراء والباحثني.

 اأول: التعريف باملخطوطة
رد  فقهية  ر�سالة  املخطوطة عبارة عن 
اأبي زيد القريواين على �سوؤال  بها ابن 
كتبه اإليه قوم من اأهل املغرب الأق�سى، 
"يعلمونه مبا يقع يف بالدهم من �سفك 
على  بع�سهم  القبائل  وتع�سب  الدماء 

بع�ص"]3]. 
اأربع  حوايل  يف  الر�سالة  هذه  تقع 
اإىل   [40 ال�سفحة  من  ورقات، 
لي�ص  الرتقيم  وهذا   ،[4[ ال�سفحة 
و�سع  من  ولكن  املخطوط،  يف  اأ�سليا 

اأثناء 

د. احممد جربون 
باحث يف تاريخ املغرب الو�سيط
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خطها  وخمطوطاتها.  املكتبة  على  القائمني 
�ساأن  �ساأنها  مقروء،  اجلودة  متو�سط  مغربي 
هوام�سها  على  وتتوزع  املجموع.  مكونات  بقية 
مثل  قف،  بكلمة  م�سبوقة  خمتلفة  تعليقات 
يف  اخلالف  على  "قف  وهابيل"،  قابيل  "قف 

وكاأن  احلرابة"...،  يف  ورد  ما  "قف  التوبة"، 
خالل  من  ومالكها،  املخطوطة  هذه  �ساحب 
يفهر�سها  حوا�سيها،  على  التعليقات  هذه 

ي�سهل  حتى  للقارئ،  وميهدها 
عليه النتفاع بها.

اأما من حيث الإمالء فتختلف هذه 
الكلمات  بع�ص  ر�سم  يف  الر�سالة 
عما األفناه يف لغة اليوم، فقد جعل 
للمنطوق،  املكتوب مطابقا  املوؤلف 
فلكن، مثال، تكتب لكن، والهمزة 
يف حالت كثرية تهمل مثل الأر�ص 
يودي،  تكتب  يوؤدي  الر�ص،  تكتب 
جائرا تكتب جايرا... اإلخ، والألف 
ممدودة،  لينة  تكتب  املق�سورة 
واأتى...  وكفى  وورى  حوى  مثل 

اأتا...، وهذه من طرائق  تكتب حوا، ورا، كفا، 
الكتابة لدى املغاربة القدامى، وقد قلدهم فيها 
اململكة  موؤرخ  راأ�سهم  وعلى  املعا�سرين،  بع�ص 

عبد الوهاب بنمن�سور. 
من  عددا  فنجد  الرتكيب،  م�ستوى  على  اأما 
اجلمل خمتلة الرتكيب من قبيل "كانوا يرجون 
اإل  الدماء  من  الكف  نقي  م�سلم  اهلل  يلقى  اأن 
اأن  للوايل  "اأن  ذلك"،  �سوى  ما  له  اهلل  غفر 
اأجابوا  فاإن  يفوا،  اأن  اإىل  املع�سية  اأهل  يدعوا 

منا�سفة  اإىل  يرجعوا  مل  اإن  جوهدوا،  واإل 
قوتلوا"...،  واإل  رجعوا  فاإن  بينهم،  احلق 
هذه  �سعيد  على  الأخرى  اخللل  �سروب  ومن 
بع�ص  و�سيغة  لفظ  يف  الختالف  الر�سالة، 
هو  ما  مع  باملقارنة  وذلك  النبوية،  الأحاديث 
ثابت يف ال�سحيحني وبع�ص م�سنفات احلديث 

الأخرى]4].
واإجمال، اإن الأخطاء الكثرية، واختالل األفاظ 
التي  ال�سريف  النبوي  احلديث 
الر�سالة،  هذه  طول  على  تنت�سر 
هذه  كون  يف  ال�سكوك  لدينا  قوى 
�سعيفة  اأيادي  تداولتها  الر�سالة 
مبحتوياتها،  اأ�سرت  العلم 
ناحية  ومن  اللغوي.  وتركيبها 
زيد  اأبي  ابن  اعتماد  اأخرى 
هذه  تاأليف  يف  "الذاكرة"  على 
الر�سالة، وخا�سة يف نقل ن�سو�ص 
الأحاديث، فيما نعتقد، كان �سببا 
هذه  بع�ص  األفاظ  اختالف  وراء 
الن�سو�ص، وقد �سرح يف منت هذه 

الر�سالة مبا يوؤكد هذا العتقاد]5].

ثانيا: التعريف بابن اأبي زيد القريواين 
وع�صره و�صالته باملغرب 

القريواين،  زيد  اأبي  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو 
ينت�سب اإىل قبيلة نفزة من اأعمال الأندل�ص]]]، 
ترجع  به،  وعرفت  بها  فعرف  القريوان  �سكن 
�سنة  اإىل  الإفادات  بع�ص  ح�سب  ولدته  �سنة 
مالك  مذهب  على  بالفقه  ا�ستهر  0]3ه]]]. 

باإلضافة إلى 
القيمة الفقهية 

لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني ألهل 
المغرب، حول 

التعصب القبلي 
وسفك الدماء، 
فإن لها أهمية 
تاريخية بالغة.
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وبرز فيه، ويكفي دليال على ف�سله و�سبقه اأهل 
التي  "الر�سالة"  تاأليفه  بعده،  اأتى  ومن  زمانه 
تعترب د�ستور املالكية اإىل يومنا هذا يف �سن ل 
تتجاوز ال�سبعة ع�سرة عاما )]32ه(، حتى اأنه 
يف  لتقدمه  ونظرا  ال�سغري.  مبالك  يلقب  كان 
هذا الباب فقد كان قبلة الطالب من خمتلف 

الأقطار.
والكالم  الفقه  بني  اختلفت  كثرية،  تواليف  له 
يف  اطالعه  وا�سع  على  تدل  وهي  والت�سوف، 
كما  اأهلها.  املعتربة  وم�ساركته  الفنون  هذه 
املعارك  يف  الوا�سع  انخراطه  على  اأي�سا  تدل 
املذهبية والأخالقية لع�سره، فقد كتب ر�سالة 
مناق�سة  يف  واأخرى  القدرية،  على  الرد  يف 
على  رد  وكذلك  املعتزيل،  البغدادي  ر�سالة 
العادات  خرق  من  نقلوه  مما  كثريا  املت�سوفة 

وما ي�سمى بالكرامات.
تلقى ابن اأبي زيد عن كثري من ال�سيوخ �سواء يف 
بلده اأو اأثناء رحلته اإىل امل�سرق، ومن بني هوؤلء 
حامل املذهب املالكي اإىل املغرب ال�سيخ درا�ص 
الذي نزل  ]35ه(،  الفا�سي )ت  اإ�سماعيل  بن 
يف بيت ابن اأبي زيد اأثناء مقامه بالقريوان]]]. 
كما تلقى عنه خلق كثري من الطلبة والتالميذ 
من �سائر البالد، ومن تالمذته املغاربة الذين 
اأخرى؛  مظان  ويف  ترجمته  يف  اأ�سماوؤهم  ترد 
حممد  واأبو  العجوز،  بن  الرحمان  عبد  اأبو 
اأّمد  بن  علي  واأبو  نا�سر،  بن  وخلف  غالب، 
ويحيى  ال�سنهاجي،  وداود  ال�سجلما�سي،  كتوا 
رحمه  وتويف  الرجراجي.  ويعلى  اله�سكوري، 

اهلل �سنة ]]3ه]9].

اأبي زيد القريواين يف كنف الدولة  عا�ص ابن 
العبيدية )]29- 440ه(]0]]، وقد عا�سر من 
)322-]29ه(،  ال�سيعي  اهلل  عبيد  حكامها 
اهلل  باأمر  القائم  اهلل  عبيد  بن  القا�سم  واأبو 
)334-322ه(، واأبو طاهر اإ�سماعيل بن اأبي 
متيم  واأبو  )]34-334ه(،  املن�سور  القا�سم 
34[-( اهلل  لدين  املعز  اإ�سماعيل  بن  معّد 
اإىل م�سر  العبيديني  وبعد رحلة  ]]3ه]]]](. 

اأبو  الوايل  القريوان؛  يف  الولة  من  عا�سر 
)3]3-]]3ه(،  زيري  بن  يو�سف  الفتوح 
الفتوح  اأبي  بن  املن�سور  الفتح  اأبو  والوايل 

)]]3-4]3ه(. 
بني  املرجعي  وثقله  زيد  اأبي  ابن  رمزية  ورغم 
اأخباره  فاإن  املالكي،  املذهب  اأعالم  �سل�سلة 
فيما  �سواء  قليلة،  احلقبة  هذه  م�سادر  يف 
العامة...،  اأو  زمانه  ب�سلطان  ب�سلته  يتعلق 
عالقة  تهم  �سذرات  من  لنا  توفر  ما  ولعل 
دولتهم  يف  املالكية  بقاعدة  العبيديني  احلكام 
ويفيدنا  النق�ص،  هذا  يعو�سنا  عام،  ب�سكل 
كانت  التي  العالقة  طبيعة  من  القرتاب  يف 
العبيديني  من  بلده  وحكام  القريواين  بني 

واأوليائهم.
متيزت �سيا�سة العبيديني اجتاه فقهاء املالكية 
ال�ستقرار  بعدم  اإفريقية  و�سائر  القريوان  يف 
الت�سدد  اإىل  جتنح  كانت  فتارة  والختالف، 
والت�سييق عليهم، وتارة اأخرى كانت جتنح اإىل 
يبدو  الأمر  وهذا  عنهم،  والتغا�سي  الت�سامح 
لهذا  التاريخية  التفا�سيل  خالل  من  وا�سحا 
الع�سر التي تواتر نقلها عرب امل�سادر املختلفة. 
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كان االنتماء 
للمذهب المالكي 
في هذه الظروف 
انتماء لمشروع 
إصالحي، ودعوة 
إصالحية على 
صعيد العقيدة 

والمعامالت.

فعقب ا�ستتباب الأمر لأبي عبد اهلل ال�سيعي يف 
اإفريقية، اأ�سار عليه اأخوه اأبو العبا�ص بنفي كل 
من يذهب من الفقهاء مذهب اأهل املدينة، فلم 

ي�سعفه]2]].
على  قا�سيه  �سيتخذ  ق�سرية  مدة  بعد  لكن 
القريوان حممد بن عمر املروزي )ت 303ه( 
قرارا ل يقل خطورة عن الراأي ال�سالف الذكر، 

القريوان  فقهاء  مبنع  يق�سي 
جعفر  مذهب  بغري  الإفتاء  من 
كثرية]3]]،  ق�سايا  يف  حممد  بن 
اأ�سدر عبيد اهلل  واإىل جانب هذا 
من  عدد  �سد  واأعوانه  ال�سيعي 
ولأ�سباب  بالقتل،  اأحكاما  املالكية 
يقل  لأنه مل  موؤذن  كقتل  مذهبية، 
"حي على خري العمل" يف الآذان، 

ف�سل  لأنه  الفقهاء  اأحد  وقتل 
ر�سي  علي  على  ال�سحابة  بع�ص 
لأنه  اآخر  فقيه  وقتل  عنه،  اهلل 
بقول  واأفتى  ال�سلطان  على  طعن 

مالك]4]]. 
ومل يقت�سر الأمر على اأحداث ووقائع متفرقة 
ومعزولة خا�سة يف عهد عبيد اهلل ال�سيعي بل 
كان �سيا�سة عامة نال مكروهها عموم املالكية 
واأهل ال�سنة يف اإفريقية؛ ففي مدة ق�ساء عبيد 
اهلل اإ�سحاق بن املنهال الأوىل )]]3-]30ه( 
طرابل�ص  من  كل  يف  2]3ه(  )بعد  والثانية 
وعلماءهم،  ال�سنة  اأهل  البالء  عم  والقريوان 
هذا  اأظهرها  التي  الكبرية  لل�سرامة  وذلك 

القا�سي يف تطبيق مذهب اأهل البيت]5]]. 

علماء  نح�سب،  فيما  الو�سع،  هذا  دفع  لقد 
ورد  ما  ولعل  وال�سمت،  الحرتاز  اإىل  املالكية 
يف ترجمة اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي املنظور 
رموز  اأحد  ]33ه(  )ت  ح�سان  بن  اهلل  عبد 
دليل  اأخرى،  وتراجم  العهد  هذا  يف  املالكية 
على �سحة هذا الفر�ص، فقد جاء يف املدارك 
على  واأغلق  القريوان،  "اأوطن  الرجل  هذا  اأن 
وا�ستغل  العلم،  اإ�سماع  باب  نف�سه 
على  فعل  كرد  بالتجارة"]]]]، 
الدولة  املذهبية يف  غياب احلرية 
اأبي  بن  عدل  وقد  العبيدية. 
وقبل  املوقف،  هذا  عن  منظور 
اأ�سكال  من  ك�سكل  الق�ساء  بولية 
بعد  وال�سيا�سية  الثقافية  امل�ساركة 
اأن تغريت الظروف من حوله، مبا 
املن�سور  البلد  حاكم  اقتناع  فيها 
اإ�سماعيل بن عبيد اهلل  اأبو طاهر 
باأهمية القاعدة ال�سعبية للمالكية 
القريوان]]]].  يف  ال�سنة  واأهل 
الباحثني اعرتافا  بع�ص  فيه  راأى  الذي  ال�سيء 
املالكية،  انت�سار  و"قمة  املالكي،  املذهب  بقوة 
املذهب  �سيادة  تاأكيد  نحو  خطريا  وحتول 

املالكي يف بالد املغرب"]]]]. 
ومن الالفت لالنتباه اأن هذا التحول اأعقب ثورة 
اأبي يزيد خملد بن كيداد اليفرين الزناتي )ت 
]33ه(، اخلارجي املذهب، الذي ا�ستغل حنق 

رجوا  اأنهم  حتى  املالكية،  وفقهاء  ال�سنة  اأهل 
فيه اخلري، فاأيدوه وخرجوا معه]9]]. وقد كادت 
ال�سنهاجية،  بالدولة  تذهب  اأن  الثورة  هذه 
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أرجع ابن أبي زيد 
القيرواني ما به 

تتحقق العصمة من 
الوقوع في الدماء 

والفساد في األرض 
إلى التمسك بكتاب 

اهلل، والدخول 
في طاعة إمام 

بار أو فاجر.

اأن  يبدو  واإجمال،  املا�سي.  حكم  يف  وجتعلها 
اأ�سواأ فرتات العبيديني مع املالكية واأهل ال�سنة 
ال�سيعي،  اهلل  عبيد  اأبو  فرتة  هي  العموم  على 
والت�سييق  املالكية  ا�ستهداف  اأخبار  اأن  ذلك 

عليهم قلت يف عهود خلفائه.
واملوؤرخني  املرتجمني  اإهمال  رغم 
زيد  اأبي  لبن  التاريخي  احل�سور 
ال�سراع  من  وموقفه  القريواين، 
حكم  اأيام  القريوان  يف  املذهبي 
واأوليائهم،  العبيديني  ال�سيعة 
يف  املذكورة  الإ�سارات  بع�ص  فاإن 
اأو  ب�سكل  تعرب،  ترجمته  ثنايا 
وطريقته  املوقف  هذا  عن  باآخر، 
املالكي؛  للمذهب  النت�سار  يف 
فقد ف�سل القريواين ال�ستغال يف 
ب�ساط  باعتباره  املذهبي  املجال 
اإذا  حتى  وال�سا�سة،  ال�سيا�سة 
اأراد اأن ي�سحبه اأو غريه من حتت 

اأرجل العبيديني ان�سحب وب�سهولة، فقد اعتنى 
باملذهب املالكي، فلخ�سه، "و�سم ن�سره، وذب 
مذهب  عن  "الذب  كتاب  فاألف  عنه"]20]، 

مالك"]]2]، و"الر�سالة"...
اأ�سا�سية �سمن  بهذه، فهي خطوة  يتعلق  وفيما 
ال�سيعي  املد  ملحا�سرة  املالكية  الإ�سرتاتيجية 
عن  عبارة  فهي  واملعامالتي،  العقدي  بعده  يف 
املالكية،  على  للرتبية  للولدان  مدر�سي  كتاب 
فبهذه  تاأليفه]22].  يف  البع�ص  اإليه  رغب 
الطريقة وطرق اأخرى ا�ستطاع املالكية وطبقة 
اأهل ال�سنة يف القريوان و�سائر بالد اإفريقية اأن 

يحافظوا على كيانهم املذهبي والعقدي يف ظل 
حكم �سيعي امتد على مدى اأزيد من قرن من 

الزمان.
النهاية،  يف  الإ�سرتاتيجية  هذه  اأثمرت  وقد 
واأدت باملعز �سرف الدولة )455-]40ه( اإىل 
قطع الدعوة العبيدية ال�سيعية من 
اإفريقية �سنة 440ه، وكان ال�سبب 
وراء ذلك على ما يحكيه املوؤرخون 
الرجال  اأبي  ابن  املالكي  الفقيه 
الذي اآلت اإليه تربية وتاأديب املعز، 
الذي توىل الإمارة وهو ابن ثمانية 
مذهب  على  ورباه  فاأدبه  اأعوام، 
واجلماعة،  ال�سنة  وعلى  مالك 
التخلي  يف  �سببا  ذلك  فكان 

الر�سمي عن الدعوة العبيدية.
ب�سط  القريواين  زيد  اأبي  فابن 
املعرفية  و�سلطته  الروحي  نفوذه 
رجل  باعتباره  املغرب  �سائر  على 
اإليه  ت�سد  الذي  عنه  واملنافح  الأول  املذهب 
ال�سلطة  هذه  اأهمية  من  زاد  ومما  الرحال، 
طرف  من  به  حظيت  الذي  الوا�سع  والتقدير 
�سائر الطبقات، امل�سمون الإ�سالحي للمذهب 
النتماء  كان  فقد  الوقت،  ذلك  يف  املالكي 
انتماء  الظروف  هذه  يف  املالكي  للمذهب 
مل�سروع اإ�سالحي، ودعوة اإ�سالحية على �سعيد 

العقيدة واملعامالت. 
القريواين  نفوذ  �ساحب  الأق�سى  املغرب  ففي 
وجد  وجدوا  فحيثما  البلد،  هذا  يف  تالمذته 
معهم ا�سم ابن اأبي زيد و�سدى دعوته املالكية، 
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ح�سره،  ي�سعب  كبري  هوؤلء  عدد  كان  واإذا 
اأ�سماء، ومعطيات على  فاإن ما توفر لدينا من 
تاأثري ابن  هام�سها، ي�ساعد على حتليل طبيعة 
يف  عام  بوجه  واملالكية  القريواين  زيد  اأبي 
التاأثري  هذا  ونتائج  واأبعاد  الأق�سى،  املغرب 

على املدى البعيد.   
واأبرز الأعالم الذين تتلمذوا على ابن اأبي زيد، 
واملذكورين يف ثنايا ترجمته ومظان اأخرى؛ من 
�سبتة اأبو عبد الرحمان بن العجوز، واأبو حممد 
�سجلما�سة  ومن  نا�سر،  بن  وخلف  غالب،  بن 
بن  وحممد  ال�سجلما�سي،  كتوا  اأّمد  علي  اأبو 
حمودة  ابن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  جد  مو�سى 
اأغمات  ومن  الت�سوف]23]،  يف  له  املرتجم 
ويعلى  اله�سكوري،  ويحيى  ال�سنهاجي،  داوود 

الرجراجي]24].
والأخالق  الفقه  من  مروياته  عنه  اأخذوا  وقد 
التي تعرب يف جانب منها على  وبع�ص موؤلفاته 
وح�سب  واملذهبية.  الثقافية  الوقت  معارك 
يف  هوؤلء  بع�ص  برز  فقد  امل�سادر  اإفادات 
غالب  بن  حممد  فاأبو  واجلهاد؛  العلم  ميادين 
وجاللة  وتقى،  علما،  ع�سره  اأوحد  "كان 

تالمذته،  من  والأغماتيون  ودينا"]25]، 
يف  ذكروا  وم�سمودة  �سنهاجة  اإىل  املنت�سبني 
باب اجلهاد وبرزوا فيه...، لكن الأبلغ من هذا 
املراكز  التجاوب يف هذه  كله، هو �سرعة وقوة 
املبادرة  مع  �سبتة(  اأغمات،  )�سجلما�سة، 
الإ�سالحية املالكية التي ظهرت يف ما بعد يف 

بداية القرن اخلام�ص الهجري.
�سجلما�سة  فقهاء  "اجتمع  ]44ه  �سنة  ففي 

الفقيه  اإىل  فكتبوا  و�سلحاوؤهم،  درعة  وفقهاء 
بن  يحيى  الأمري  واإىل  يا�سني  بن  اهلل  عبد 
منهم  يرغبون  كتابا  املرابطني  واأ�سياخ  عمر 
الو�سول لبالدهم، ليطهروها مما هي فيه من 
املنكرات و�سدة الع�سف واجلور، وعرفوهم مبا 
فيه اأهل العلم والدين و�سائر امل�سلمني بها من 
الذل وال�سغار واجلور، مع اأمريهم م�سعود بن 

وانودين الزناتي املغراوي"]]2]. 
ويف �سبتة تبادرنا كتب التاريخ باأخبار عدد من 
الفقهاء الذين انت�سبوا للحركة املرابطية وهي 
ل زالت بعيدة عن ديارهم]]2]. ويف اأغمات نزل 
املرابطون مطمئنني لأهلها، واتخذوها عا�سمة 
لهم مدة تقرب من 5]عاما. فهل هذه الأحداث 
جمرد اتفاقات، ذات �سلة بالأحوال ال�سيا�سية 
بالدعاية  له عالقة  الأمر  اأن  اأم  املراكز،  لهذه 

املالكية وبتاأثري ما لبن اأبي زيد القريواين؟
وراءها  اأن  �سك  ل  احلجم  بهذا  تطورات  اإن 
منها  عانت  واجتماعية  �سيا�سية  اختاللت 
هذه الأم�سار، لكن واإىل جانبها توجد اأ�سباب 
مذهبية واأخالقية، يجوز ربط بع�سها بالإ�سعاع 
الربط،  لهذا  ويدفعنا  ال�سغري؛  ملالك  الثقايف 
عدد من الإ�سارات والوقائع التاريخية؛ فالذين 
هاجروا من �سبتة نحو احلركة املرابطية تلقى 
بن  اهلل  فعبد  القريواين،  تالميذ  عن  بع�سهم 
حمو بن عمر اللواتي من جملة من تلقى عنهم 
اهلل  عبد  واأبو  غالب،  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو 
العجوز  ابن  الكتامي  الرحمان  بن عبد  حممد 
اأبي عبد الرحمان بن العجوز، تلميذ  من بيت 
بن اأبي زيد القريواين. كما اأن �سجلما�سة �سلتها 
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بالقريوان وابن اأبي زيد قوية، فبالإ�سافة اإىل 
القريواين  على  ال�سجلما�سيني  من  عدد  تتلمذ 
معه  تبادلوا  فقد  كتوا،  اأّمد  علي  اأبي  اأمثال 
الر�سائل، وتذكر كتب الرتاجم ر�سالة يف تالوة 

القراآن األفها ابن اأبي زيد لأهل �سجلما�سة. 
والتي  ال�سياق  هذا  يف  الأهم  الإ�سارة  اأن  غري 
لها تداعيات كبرية على م�ستوى الروؤية وال�سرد 
تاريخ  من  احلقبة  هذه  لأحداث  التاريخيني 
القرن  وبداية  الرابع  القرن  )اأواخر  املغرب 
كتاب  ت�سمنه  ما  هي  الهجريني(،  اخلام�ص 
اإفادات.  من  �سالح  اأبوعلي  ل�ساحبه  القبلة 
اأبي  تالمذة  من  عددا  اأن  امل�سدر  هذا  يذكر 
امل�سامدة  من  القريواين  زيد  اأبي  بن  حممد 
من  عددا  وبنوا  باأغمات  ا�ستقروا  و�سنهاجة 
كفار  �سد  للجهاد  وانت�سبوا  م�ساجدها، 
اأن  بعد  زيد،  اأبي  ابن  من  باإ�سارة  برغواطة 
�ساوروه يف ذلك، ومن بني هوؤلء وجاج بن زولو 
عليهم  به  اأ�سار  ما  جملة  من  وكان  اللمطي. 
اأكربهم  باعتباره  ال�سنهاجي  داوود  تقدمي 
قبيلة]]2]. ومن الإفادات التاريخية التي ت�سمح 

لنا با�ستنتاجها هذه الإ�سارة:
جمرد  يكن  مل  القريواين  زيد  اأبي  ابن  اإن   .1
املغرب  لأهل  بالن�سبة  فقهية  مذهبية  مرجعية 
مرجعية  �سكل  هذا  من  اأكرث  بل  الأق�سى، 
تبلوت  التي  الإ�سالح،  لإرادة  موجهة  �سيا�سية 
لدى مغاربة هذه املرحلة، والظاهر من خالل 
التوجيهي  العمل  هذا  اأن  "اجلواب"  هذا  ن�ص 
هذا  ويعزز  كتابيا.  يكن  ومل  مبا�سرا  كان 
فهي  التحقيق؛  مو�سوع  الر�سالة  ال�ستنتاج 

كذلك  فهي  الفقهية،  طبيعتها  اإىل  بالإ�سافة 
اإليها  اإذا نظرنا  اإ�سالحي ثوري  ذات م�سمون 

يف �سوء �سياقها التاريخي. 
�سنهاجة  �سوكة  ا�ستثمار  نحو  الجتاه  اإن   .2
الن�ص،  هذا  يف  وا�سح  الإ�سالح  حتقيق  يف 
زيد  اأبي  ابن  عليهم  اأ�سار  اأن  بعد  وذلك 
احلالة  هذه  يف  وهو  قبيلة،  اأكرثهم  بتقدمي 
ال�ستعداد  اأن  معناه  وهذا  ال�سنهاجي.  داوود 
وحتى  موجودا،  كان  ل�سنهاجة  الأمر  لت�سليم 
نواحي  يف  ر�سمي  ب�سكل  املرابطني  ظهور  قبل 
اأغمات ومواطن م�سمودة، وخا�سة من طرف 

امل�سامدة.    
3. اإن اختيار املرابطني اأغمات قاعدة دولتهم، 
يف  ومبادرتها  ب�سبقها  نعتقد  فيما  عالقة  له 
جمال الإ�سالح واجلهاد، على يد تالمذة ابن 
اأبي زيد القريواين من جهة، وترتيبا مق�سودا 
ثانية.  جهة  من  الإ�سالحي  العمل  لأولويات 
فاأغمات من الناحية الإ�سرتاتيجية ذات اأهمية 
بالغة، يف جهاد كفار برغواطة الذين اعتربهم 
املرابطون، �ساأنهم يف ذلك �ساأن اأ�سالفهم من 
ووفاة  جهادية،  اأولوية  زيد،  اأبي  ابن  تالمذة 
احلرب  هذه  يف  يا�سني  بن  اهلل  عبد  "املعلم" 

بالغة الدللة والأهمية.
فابن اأبي زيد القريواين كان �سالعا يف اأحداث 
القرن  وبداية  الرابع  القرن  اأواخر  املغرب 
فقهية  مرجعية  باعتباره  الهجريني،  اخلام�ص 
يفوق  الكبري،  املغرب  يف  عليا  واإ�سالحية 
عمران  اأبي  ال�سيخ  تاأثري  وح�سورها  تاأثريها 
الفا�سي، الذي قد يكون حلقة يف �سل�سلة، ولي�ص 
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رغم رمزية ابن 
أبي زيد وثقله 
المرجعي بين 
سلسلة أعالم 

المذهب المالكي، 
فإن أخباره في 

مصادر هذه 
الحقبة قليلة.

اأ�سل ال�سل�سلة، كما تقدمه لنا بع�ص امل�سادر. 
اإىل  الأق�سى  املغرب  اأهل  من  القوم  ور�سالة 
ال�سيخ اأبي حممد، "يعلمونه مبا يقع يف بالدهم 
بع�سهم  القبائل  وتع�سب  الدماء  �سفك  من 
دليل  هي  التقدمي،  هذا  مو�سوع  بع�ص"،  على 

ومظهرا  ال�سلوع،  هذا  على  اآخر 
ابن  ون�ساط  فعالية  مظاهر  من 
يف  القريواين/املرجع  زيد  اأبي 
ما  اإىل  ين�ساف  الأق�سى،  املغرب 
ذكره العالمة عبد اهلل كنون، من 
رحل  اأن  له  �سبق  زيد  اأبي  ابن  اأن 
اإىل فا�ص لزيارة �سيخه درا�ص بن 
املغاربة  بالطلبة  والتقى  اإ�سماعيل 

على هام�ص ذلك]29].
تداعيات  لها  ال�ستنتاجات  فهذه 
مهمة على �سعيد الروؤية التاريخية 
ال�سرد  وطريقة  املرابطية  للدولة 

لبع�ص اأحداثها املف�سلية، وخا�سة على م�ستوى 
الذي  الأمر  احلركة.  بداية  رواية  تفا�سيل 
�سي�ساهم، ول �سك، يف جتديد ال�سرد التاريخي 
اأ�سحى  الذي  املرابطية  الدولة  بداية  حول 
يف  الروح  �سيبعث  نف�سه  ال�سياق  ويف  تقليديا، 
النقا�ص التاريخي ا�ستنادا اإىل اختالف الروؤية 

وال�سرد التاريخيني لأحداث هذه احلقبة.

ثالثا: املغرب الأق�صى زمان القريواين
املائة  امتداد  على  الأق�سى  املغرب  ينعم  مل 
وخلت  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  بالهدوء  الرابعة 
ما  وعمرته،  العظيمة،  الدول  اآثار  من  داره 

مثل  ال�سورى"]30]،  "مدن  البع�ص،  ي�سميه 
التي  واأغمات...،  و�سجلما�سة  و�سبتة  فا�ص 
ي�ساقبها.  وما  احلوا�سر  نفوذها  يتجاوز  مل 
من  الفرتة  هذه  يف  الأق�سى  املغرب  كان  لقد 
مفتوحة]]3]،  وحرب  فو�سى  �ساحة  تاريخه 
وبع�ص  القبائل  اأمراء  به  يعبث 
الأقل  على  اأو  اخلارجية  القوى 
امل�سادر.  خالل  من  يبدو  هكذا 
فخروج املغرب من عباءة اخلالفة 
الأموية امل�سرقية، وانحطاط دولة 
مل�سروع  افتقارها  ب�سبب  الأدار�سة 
اإىل  اأ�سلمه  ومذهبي،  �سيا�سي 
والقبلية،  الطبيعية  ونزعته  نعرته 
احلدود  اأبعد  اإىل  ا�ستغلتها  التي 
يف  الأ�سا�سية  الإقليمية  القوى 
الفاطميون  الإ�سالمي؛  الغرب 

واأمويو الأندل�ص. 
هذا  يف  للمغرب  املمثلة  الرئي�سية  اجلهات  اإن 
لنا  تقدمها  كما  فتنه،  يف  وامل�ساركة  الع�سر، 
من  قبلية،  جهات  التاريخية،  الإ�سطغرافية 
�سجرة �سنهاجة وزناتة. ذلك اأن معظم ال�سرد 
التاريخي لأحداث ووقائع هذه املرحلة ال�سيا�سية 
والع�سكرية، يتعلق بتحركات ومبادرات زعماء 
هذه القبائل وروؤ�سائهم، يف �سوء عالقتهم بكل 
اإفريقية،  يف  والعبيديني  الأندل�ص  اأمويي  من 
وتلم�سان  ونكور  و�سجلما�سة  فا�ص  مدن  حول 

والب�سرة وحجر الن�سر... 
قاعدة  وهي  فا�ص  مدينة  حكم  على  تداول 
املغرب الأق�سى ال�سمالية يف هذا التاريخ ثالثة 
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تعد أغمات 
من الناحية 

اإلستراتيجية 
ذات أهمية بالغة، 

في جهاد كفار 
برغواطة.

يفرن  وبنو  مكنا�سة،  من  العافية  بنو  اأطراف؛ 
فرتة  ومتيزت  ال�سرق.  و�سنهاجة  ومغراوة، 
حكمهم بحروب �سديدة وطويلة، وفرتات تهدئة 
والأمويون م�سوؤولية  العبيديون  ق�سرية، حتمل 
اإ�سرام معظمها، وامل�ساركة يف بع�سها، حفاظا 
فزناتة،  عنهما،  بحثا  اأو  والطاعة  الولء  على 
لالأمويني،  بالولء  متهمني  كانوا  العموم،  على 

بينما كان �سنهاجة من اأتباع العبيديني.
الرحمن  عبد  �سيا�سة  كانت  املثال  �سبيل  فعلى 

الرببر  قبائل  زعماء  مع  النا�سر 
"ويحمل  ا�ستالفهم  على  تقوم 
املع�سية منهم،  الطاعة على  اأهل 
مقويا  برجاله،  عجز  ملن  م�سدا 
يف  لهم  متفقدا  مباله،  �سعف  ملن 
متعهدا  باألطافه،  احلالت  �سائر 
اأن  اإىل  وخوا�سه  ر�سله  بوجوه 
حزبه  يف  زناتة  بوادي  اأكرث  متيز 
عند  ول�سيما  بطاعته،  وارت�سموا 
يف  �سنهاجة  اأ�سدادهم  امتياز 

حزب اأعدائه بني عبيد"]32]. 
ففا�ص واأم�سار املغرب الأق�سى ال�سمالية طيلة 
واحلرب  احل�سار  من  ت�سلم  مل  القرن  هذا 
هذا،  كل  اأمام  والأدار�سة  قليلة.  �سنوات  �سوى 
امل�سالح  يف  التناق�ص  هذا  ا�ستغالل  يحاولون 
حلظات  ويختل�سون  الإقليمية،  الأطراف  بني 
اأدراجهم  يعودوا  اأن  قبل  وهناك،  هنا  احلكم 
اإىل قلعتهم املنيعة يف حجر الن�سر حتت �سغط 

املناف�سني الأقوياء.
املغرب  عليها  كان  التي  ال�سيا�سية  احلالة  اإن 

يف املائة الرابعة، �سمحت لالأطراف الإقليمية 
ما  وفق  اأو�ساعه  وترتيب  �سوؤونه،  يف  بالتدخل 
واملذهبية،  ال�سيا�سية  م�ساحلها  عليها  متليه 
بهوية  املرحلة  هذه  يف  املغرب  يتميز  مل  اإذ 
قواه  ت�ستطع  ومل  خا�سة،  ومذهبية  �سيا�سية 
"وطنيا" يعزز انتماء  املحلية اأن تبدع م�سروعا 
م�سرتك،  وم�سري  كجغرافية  للمغرب  املغاربة 
وبالتايل خلفيات عدم  الأدار�سة.  مبا يف ذلك 
الذي  الداخلي  والقتتال  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
عانى منه املغرب يف القرن الرابع 
الهجري توجد يف البنية ال�سيا�سية 

والقبلية املحلية.
البنية  هذه  عن  الك�سف  لكن 
من  عدد  دونه  حتول  وحتليلها 
امل�سادر  قلة  اأهمها  ال�سعوبات، 
التاريخية التي تعود لهذه احلقبة، 
بالإ�سافة  بع�سها]33]،  وتاأخر 
التقليدي  املوؤرخ  اهتمام  اإىل عدم 
واإرجاع  التاريخي  بالتحليل 
اأ�سبابها  اإىل  الظاهرة  والوقائع  الأحداث 
بالو�سف  واكتفائه  الأ�سا�سية،  وبنياتها 
التاريخي  ال�سرد  لغة  اأن  غري  لها.  الظاهري 
القدامى  املوؤرخني  بع�ص  ا�ستعملها  التي 
هذه  خ�سائ�ص  بع�ص  تلم�ص  على  ت�ساعدنا 
�ساحب  املجهول  واملوؤرخ  اخلفية.  البنية 
املوؤرخني  هوؤلء  من  واحد  الرببر"  "مفاخر 

عن  ذلك،  يق�سدوا  اأن  دون  اأعربوا،  الذين 
بع�ص خ�سائ�ص هذه البنية. 

اخلري  بن  حممد  هزمية  ذكره  معر�ص  ففي 
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اأمام جي�ص بلقني بن  اأمري زناتة]34]،  اخلزري 
�سنة  العبيديني،  �سنيعة  ال�سنهاجي،  زيري 
عن  الرببر"  "مفاخر  �ساحب  يتحدث  0]3ه، 

ويف  زناتة"]35].  من  اأمريا  ع�سر  "ب�سعة  مقتل 
املروانية  اإىل  زناتة  عودة  عن  حديثه  �سياق 
)املغرب(،  العدوة  يف  ريحها  ركدت  اأن  بعد 
)ت  باهلل  امل�ستن�سر  احَلكم  اخلليفة  اأيام 
القائد جعفر  اإىل  ان�سمت  وكيف  ]]3ه(]]3]، 

5]3ه،  �سنة  يحيى  واأخيه  الأندل�سي  علي  بن 
حممد  بن  يعلى  بن  يدو  اإليه  "ان�سم  قال: 
مقاتل...  واأخوه  وزيري  يفرن  بني  �ساحب 
وغريهم من اأبناء اأمراء املغرب املنحا�سني اإىل 

املروانية"]]3]. 
ويف مو�سع اآخر وحني حديثه عن تدخل حممد 
بن اأبي عامر يف املغرب قال: "وعول يف �سبط 
ما وراء ذلك على ملوك زناتة"]]3]. ويف منا�سبة 
اأخرى يقول وان�سم اإىل وايل بن اأبي عامر على 

املغرب "ملوك النواحي"]39]. 
يف  حت�سر  التي  واملفردات  التعابري  فهذه 
يبدو  احلقبة  هذه  لأحداث  التاريخي  ال�سرد 
املائة  املغربي يف  ال�سيا�سي  الواقع  من خاللها 
الرابعة �سديد النق�سام والتجزئة، يعج بامللوك 
والأمراء القبليني، الذين يرتبطون مع بع�سهم 
اأو مع غريهم باأحالف واأوفاق �سيقة اأو وا�سعة، 
املغرب  ي�سهد  ومل  والتبدل.  التحول  �سريعة 
اأ�سكال يف التنظيم ال�سيا�سي ترقى اإىل م�ستوى 

"الدولة – الأمة". 
الع�سر  هذا  يف  املغربية  ال�سيا�سية  فالبنية 

م�ساحلها  تتجاوز  مل  قبلية،  بنية  كانت 
لديها،  امل�سرتك"  "امل�سري  ومفهوم  الذاتية، 
ال�سورى(،  )املدن  املدينة  اأو  القبيلة  �سقف 
والظروف  الأ�سباب  هياأ  الذي  ال�سيء 
هذه  مكونات  ل�سراع  والتاريخية  ال�سيا�سية 
القبيلة،  وم�سري  م�سالح  عن  دفاعا  البنية 
وقائع وحروب خروجا عن هذه  يبدو من  وما 
الأق�سى،  املغرب  �سمال  يف  خا�سة  القاعدة، 
ال�ستغالل  ظاهرة  اإىل  الأ�سل  يف  ي�سري  اإمنا 
البنية  له  تعر�ست  الذي  القوي  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سية القبلية من طرف القوى الإقليمية، 
القبائل  لروؤ�ساء  ال�سيا�سي  وال�ستالب 
بالوكالة  حروب  يف  تورطوا  الذين  املغربية 
ارمتاء  وبالتايل  العبيديني.  اأو  الأمويني  عن 
اأو ال�سنهاجية يف اأح�سان  الأطراف الزناتية 
تخلي  يعني  ل  الإقليميتان  القوتان  اإحدى 
امل�سلحة  لطبيعة  فهمه  عن  القبلي  العقل 
لهذه  تعزيز  هو  ما  بقدر  امل�سرتك،  وامل�سري 

املفاهيم. 
كانت  والعبيديون؛  الأندل�ص  فاأمويو 
تاأمني  ومقت�سيات  الذاتية  م�ساحلهم 
يف  التدخل  عليهم  تفر�ص  امل�سرتك،  امل�سري 
ملحاولت  منهما  كل  واإعاقة  املغربي  ال�ساأن 
ومما  به.  والنفراد  عليه  نفوذه  لب�سط  الآخر 
الذي  الن�سبي  الهدوء  الفهم،  هذا  يوؤكد 
اجلنوبية  الناحية  يف  ال�سيا�سية  احلياة  ميز 
الدماء  �سفك  وعموما  الأق�سى.  للمغرب 
الذي  بع�ص،  على  بع�سهم  القبائل  وتع�سب 
اأحد  القريواين،  زيد  اأبي  ابن  فيه  اأفتى 
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القبلية  للبنية  والطبيعية  الأ�سا�سية  املظاهر 
ال�سيا�سية، التي كانت �سائدة يف مغرب املائة 

الرابعة.

رابعا: حمتويات الر�صالة
اإن الر�سالة عبارة عن جواب فقهي عن �سوؤال 
الأق�سى  اأهل املغرب  )نازلة( طرحه قوم من 
على ال�سيخ ابن اأبي زيد القريواين، وباعتبارها 
مو�سوع  امل�ساألة  بطرح  افتتحت  فقد  كذلك 
الفتوى، متبوعة بن�ص اجلواب على ل�سان ابن 
اأبي زيد. وقد جاء هذا اجلواب مب�سوطا على 

ال�سكل الآتي:
مب�ساألة  زيد  اأبي  ابن  ر  ذكَّ البداية  يف   .1
ال�سوؤال،  مو�سوع  الدماء،  �سفك  يف  الت�ساهل 
رغبة  على  معرجا  انحراف،  من  متثله  وما 
يفته  ومل  ال�ستفتاء.  هذا  خالل  من  ال�سائل 
يف هذا التمهيد الإ�سارة اإىل رغبته من خالل 
املدخل  هذا  وختم  فيه.  ورجاوؤه  اجلواب  هذا 
�سوق  بطريقة  تتعلق  �سريعة  منهجية  بالتفاتة 
الأدلة ال�سرعية يف هذه الر�سالة، اأعلن فيها اأنه 
�سي�ستدل  التي  النبوية  الأحاديث  �سند  �سيهمل 
يف  اأنها  اإذ  الخت�سار،  يف  منه  رغبة  بها، 

عمومها من امل�سهور.
2. لقد خ�س�ص ابن اأبي زيد الفقرة الثانية من 
الدماء،  لأمر  اهلل  تعظيم  عن  للحديث  جوابه 
ويف  ال�سرك.  بعد  كبرية  كل  على  عظمه  حيث 
معر�ص التدليل على ذلك �ساق ق�سة قتل قابيل 
وقع يف  اأمر عظيم  اأول  باعتبارها  اأخاه هابيل 
الأر�ص، واأتبعها بجملة من الن�سو�ص ال�سرعية 

التي تعزز هذا املعنى. ومل يفت ابن اأبي زيد يف 
هذا ال�سياق مناق�سة احلوار الذي دار بني اهلل 
تعاىل واملالئكة حول خلق الإن�سان، على هام�ص 
 ﴾     ﴿ :الآية الكرمية
  ﴿ البقرة: 29(، وتعقيب املالئكة(
واختتم   .﴾         

القاتل  تخليد  م�ساألة  مبعاجلة  الفقرة  هذه 
جمموعة  فعر�ص  توبته،  واإمكانية  النار  يف 
اأمام  التوبة  باب  ت�سيق  واأقوال،  ن�سو�ص 
املحارب املف�سد، وتت�سدد يف ذلك، ومن الأقوال 
املعرو�سة يف هذا الباب؛ قول ابن عبا�ص وابن 

عمر ر�سي اهلل عنهما.
3. جعل ابن اأبي زيد الفقرة الثالثة من جوابه 
للحديث عن الف�ساد يف الأر�ص واحلرابة ك�سكل 
بدون وجه حق،  الدماء  �سفك  تاريخي ملع�سلة 
كر بعظم هذا الذنب واأن اأ�سحابه حماربون  فذَّ
عقوبة  بتف�سيل  ذلك  واأردف  ور�سوله،  هلل 
ي�سل  مل  الذين  فيهم  مبا  عموما  املحاربني 

اإليهم �سيء ومل يقرتفوا فعل القتل. 
ويف هذا ال�سياق تكلم القريواين يف م�سروعية 
جهاد املحاربني والتنكيل بهم يف الدنيا ا�ستنادا 
احلرابة  فعل  املرتتبة عن  والآثار  املفا�سد  اإىل 
به،  وما جاء  الإ�سالم  اأمر  تناق�ص متاما  التي 
الإ�سالم  اأمر  على  الفئة  هذه  خلطورة  وبيانا 
يف  الكفار  عقوبة  تفوق  عقوبتهم  اأن  اإىل  نبه 
الحتجاج  يف  اعتمد  وقد  بهم.  الظفر  حالة 
وبعد  النبوية.  الأحاديث  على هذا بطائفة من 
ابن  الفقرة، حذر  البيان، ويف ختام هذه  هذا 
هذا  يف  اهلل  اأمر  جتاهل  عواقب  من  زيد  اأبي 
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تميزت سياسة 
العبيديين اتجاه 
فقهاء المالكية 

في القيروان 
وسائر إفريقية 

بعدم االستقرار 
واالختالف.

املو�سوع يف الدنيا والآخرة. 
زيد  اأبي  ابن  حتدث  الرابعة  الفقرة  يف   .4

يف  الوقوع  من  الع�سمة  به  عما  القريواين 
اإىل  ذلك  واأرجع  الأر�ص،  يف  والف�ساد  الدماء 
وكتابه،  اهلل  باأمر  التم�سك  رئي�سيني؛  مبداأين 
واإذا  فاجر.  اأو  بار  اإمام  طاعة  يف  والدخول 
ول  و�سرعا،  عقال  واجبة  البار  طاعة  كانت 

حتتاج اإىل بيان فاإن الأمر خمتلف 
بالن�سبة للدخول يف طاعة الفاجر، 
هذه  من  مهمة  م�ساحة  اأفرد  وقد 
وجوب  وجه  على  للدللة  الفقرة 
منهجا  �سالكا  الفاجر،  طاعة 
املوازنة  على  فيه  اعتمد  عقليا، 
اأن  ذلك  واملفا�سد،  امل�سالح  بني 
الفاجر  مع  املتحققة  امل�سالح 
بعد  وانتقل،  الفرقة،  يف  �سائعة 
ال�سرعية  الأدلة  لعر�ص  ذلك، 
م�ستثمرا  النبوي،  احلديث  من 

على  ال�سرب  معنى  يف  جاءت  التي  الن�سو�ص 
تتعلق  قال  كما  عمومها  يف  وهي  الأئمة،  جور 
مبن  فكيف  الفتنة  معنى  على  �سيفه  �سل  مبن 

�سل �سيفه على ق�سد الظلم؟ 
اأما الوايل فيجب عليه دعوة اأهل الع�سبية اإىل 
الرجوع اإىل اجلماعة والدخول يف الطاعة، فاإن 
اأبوا قوتلوا. وفند يف هذا ال�سياق حجة القائلني 
هذه  خروج  اأن  وبني  ال�سحابة،  بع�ص  بخروج 
الأهم من هذا  بل  واجتهاد،  بتاأويل  كان  الفئة 
اأن عددا من ال�سحابة اأ�سفقوا من حمل ال�سيف 
ومل يخرجوا مع اأحد، ويف مقابل هذا اأو�سح اأن 

ل حرج يف �سفك الدماء بحقها، و�ساق الدليل 
من �سرية اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه.

من  اأن  زيد  اأبي  ابن  اأ�سار  اأخرى،  ناحية  ومن 
ملك وا�ستدت وطاأته وظهرت منه اأمور منكرة 
فال يقام عليه، و�ساغ لهذا دليال عقليا م�سلحيا 
جممله اأن اإ�سالح الو�سع وتغيري املنكر يف هذه 
كثرية،  دماء  ب�سفك  اإل  اإليه  يتو�سل  ل  احلالة 
اهلل  عبد  بق�سة  ذلك  واأعقب 
اجلماعة  مع  العمري  عمر  بن 
الذين جلاأوا اإليه ليتزعم قومتهم 
فاأفتى  املدينة  يف  مالك  فا�ستفتى 

له باحلكم ال�سابق اأي املنع.
ويف اآخر هذه الفقرة توجه ابن اأبي 
يف  تورطوا  الذين  اأولئك  اإىل  زيد 
بالتقوى  اإياهم  مطالبا  الآفة  هذه 
التوبة  وجبت  "واإمنا  والتوبة، 
يف  الفقهاء  خالف  على  للتائب"، 

توبة القاتل.

خام�صا: م�صادره ومنهجه
زيد  اأبي  ابن  اعتمدها  التي  امل�سادر  اأبرز  من 
الكتاب  ن�سو�ص  الر�سالة؛  هذه  يف  القريواين 
عن  ومروياته  ال�سريفة،  النبوية  والأحاديث 
�سيوخه، وجملة من اأقوال ال�سحابة اأمثال ابن 
عبا�ص وعبد اهلل بن عمر وعلي ابن اأبي طالب 
واأبو بكر ال�سديق، وعدد من التابعني والفقهاء 
�سوى  الر�سالة  هذه  يف  يذكر  ومل  ال�سلحاء، 
التي  امل�سادر  الكتب  بني  من  املواز  ابن  كتاب 
املالكية  اأقطاب  عن  باأخذه  ومتيز  اعتمدها. 
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أمويو األندلس 
والعبيديون؛ 

كانت مصالحهم 
الذاتية ومقتضيات 

تأمين المصير 
المشترك، تفرض 
عليهم التدخل في 

الشأن المغربي.

ويحيى  واأ�سهب  املواز  وابن  القا�سم  ابن  اأمثال 
بن عمر... 

اأما من الناحية املنهجية، فقد جاءت الر�سالة 
ومت�سل�سال،  حمكما  منهجيا  ترتيبا  مرتبة 
فيه  بني  عام  مبدخل  زيد  اأبي  ابن  ا�ستهلها 
لل�سائل  بالن�سبة  الر�سالة  هذه  اأغرا�ص 

الثانية  الفقرة  ويف  واملجيب، 
لأمر  اهلل  تعظيم  ق�سية  ب�سط 
ومف�سل،  جمرد  ب�سكل  الدماء 
الق�سية  ب�سط  الثالثة  الفقرة  ويف 
باعتبارها  التاريخي  �سكلها  يف 
ف�ساد يف الأر�ص وحرابة، مبينا يف 
اأ�سل  على  خطورتها  نف�سه  الوقت 
الإ�سالمي،  ال�سيا�سي  الجتماع 
ويف الفقرة الرابعة والأخرية ب�سط 
احللول واملخارج من هذه املع�سلة 
وزاوية  الوايل  زاوية  زاويتني؛  من 

جماعة امل�سلمني.
ن�ص الر�سالة

اإىل ال�سيخ  اأهل املغرب الأق�سى  كتب قوم من 
اأبي حممد بن اأبي زيد ر�سي اهلل عنه يعلمونه 
مبا يقع يف بالدهم من �سفك الدماء وتع�سب 
بهذه  فجاوبهم  بع�ص،  على  بع�سهم  القبائل 
�سلى  الرحيم،  الرحمن  اهلل  "ب�سم  الر�سالة: 
اهلل على حممد واآله و�سلم ت�سليما، وفقك اهلل 
و�سددك،  م�ساخطه  من  وحماك  واأر�سدك، 
كتبت اإيل اأن طوائفا بناحيتكم من اأق�سى]40] 
الدماء  �سفك  عليهم  يهون]]4]   }[4[{ املغرب 
والف�ساد يف الأر�ص، يف حمية تاأخذهم، وعدة 

ول  وقارا،  هلل  يرجون  ل  متلكهم،  اأنف�سهم 
لك  اأكتب  اأن  اإيل  ورغبت  عقابا.  منه  يخ�سون 
مما يف كتاب اهلل �سبحانه وقول الر�سول عليه 
امل�سفوك بغري  الدماء  اأمر  تعظيم  ال�سالم من 
من  ذلك  يف  وما  الأر�ص،  يف  والف�ساد  حق، 
الوعيد ال�سديد، وما يوؤدي]42] اإليه من التقاطع 
البني،  ذات  وف�ساد  والتدابر 
وا�ستباحة  الأرحام،  وقطيعة 
من  ذلك  يف  يخ�سى  وما  احلرام، 
الدنيا،  النتقام، يف عاجل  عاجل 
عذاب  من  ذلك  فاعل  ينال  وما 

الآخرة. 
ينتفع  اأن  ورجوت  حممد:  اأبو  قال 
اإليك  وكتبت  منهم،  كثري  بذلك 
واأ�ساأل]43]  ذلك،  يف  ح�سرين  مبا 
اهلل اأن ينفعك بنيتك، واأن يي�سرنا 
عنده  نفعه  يرجا  ما  لكل  واإياك 
الكتاب  هذا  �سمع  ومن  برحمته. 
يرجحه  وممن  له،  تنبيه  فهو  به  وعظ  ممن 
هو  للخري  والتوفيق  بيده،  والهداية  عليه،  اهلل 
التذكار،  نفع  ورمبا  حممد:  اأبو  قال  به.  املان 
�سواء  اإىل  يهدي  واهلل  الإنابة،  �سبب  وكان 
من  لك  اأذكر  وكلما  حممد:  اأبو  قال  ال�سبيل. 
�سبحانه،  اهلل  كتاب  من  �سيء  يف  �سلف؛  قول 
واأثر عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاإين 
اإ�سنادها،  دون  الأحاديث  متون  على  اأقت�سر 
ذلك،  من  اأذكر  ما  ولأن  الخت�سار،  يف  رغبة 
فكله مروي عنه، وم�سهور يف اأمر الدين، وباهلل 
و�سلى اهلل على حممد  اأ�ستعني،  كل خري  على 
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واآله و�سلم. 
اأمر  اأن اهلل تعاىل عظم  اإعلم  اأبو حممد:  قال 
كبرية  كل  على  كتابه  يف  امل�سلمني  دماء  �سفك 
بعد ال�سرك باهلل  �سبحانه، وكرر الزجر عنه، 
والتخليد  الوعيد  من  فيه  وذكر  له،  والتعظيم 
ما اأذكره لك. وكان القتل اأول اأمر عظيم وقع 
اأبناء  وهما  هابيل،  قابيل  قتل  من  الأر�ص،  يف 
اآدم، ولي�ص يف الأر�ص يومئذ غريهما، واأختني 
وحواء]44]،  ال�سالم،  عليه  اآدم،  واأبويهم  لهما، 
واأخته  قابيل  ولدته  ما  اأول  اأن حواء]45]  وذلك 
يف بطن، فاأمر اهلل �سبحانه اآدم اأن يزوج اأخت 
فر�سي  لقابيل،  هابيل  واأخت  لهابيل  قابيل 
اأخت  لقابيل، ومل )...( قابيل]]4]، لأن  هابيل 
قابيل كانت اأح�سن من اأخت هابيل، فاأمرهما 
قربانه  النار  اأكلت  فمن  قربانا،  يقربا  اأن  اآدم 
قربان  النار  فاأكلت  فر�سيا،  بها،  اأحق  كان 
هابيل، فتمادى]]4] قابيل على اأمره، اأنفة منه، 
وحمية، وح�سدا، فرد اأمر اهلل، فخذله]]4] اهلل، 
اأن  اإىل  واحل�سد  احلمية  تلك  اأودته]49]  حتى 
  ﴿ :قال لأخيه: لأقتلنك. فقال اأخوه
                

             

               

             

)املائدة:   ﴾       

     ﴿ ]3-29(. اهلل �سبحانه: 

 ﴾           

)املائدة: 32(. قال احل�سن]50]: خ�سر اجلنة. 
اإليه غرابا قتل غرابا، ثم واراه،  وملا بعث اهلل 

من  فاأ�سبح  كذلك،  اأخاه  هو  فوارى]]5] 
النادمني. وقال ال�سدي]52]: ثالث ل يقبل اهلل 
اأخاه،  اآدم الذي قتل  اإبلي�ص، وابن  منهم توبة، 
 }[42{ ومن قتل نبيا. وقال احل�سن: اإن النبي 
�سبحانه  اهلل  "اإن  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
خريهما  فخذوا  مثال،  اآدم  ابني  لكم  �سرب 
ودعوا �سرهما"]53]. يقول: خذوا فعل خريهما. 
    ﴿ :ثم قال اهلل �سبحانه
               

        

           

يعني  ال�سدي:  قال   .)34 )املائدة:   ﴾ 
الأر�ص  اأو ف�ساد يف  نف�ص  اإن�سانا بغري  من قتل 
ي�ستوجب به القتل، فكاأمنا قتل النا�ص جميعا، 
ومن اأحياها، يقول اأبقاها، فكاأمنا اأحيا النا�ص 
جميعا. وقيل يف قوله اأحياها، بقول يف�سر وجب 
وهذا  اأبو حممد:  قال  عنها.  فعفوت  قتلها  لك 
ذلك.  النا�ص  يرهب]54]  للقتل،  التعظيم  غاية 
قال  الثوري]55]:  �سفيان  وقال  حممد:  اأبو  قال 
"ل تقتل نف�ص م�سلم،  النبي �سلى عليه و�سلم: 
الأول  اآدم  ابن  على  كان  اإل  حق،  بغري  يعني 
�صن  "لأنه  اآخر  كفل من دمه"]]5]، ويف حديث 
املالئكة ما عظم اهلل من  ]]5]. وعلمت 

القتل"
اآدم، علمت ذلك من اهلل  القتل قبل خلق  اأمر 
 ﴿ للمالئكة  �سبحانه  قال  فلما  �سبحانه، 
 ،)29 )البقرة:   ﴾        

      ﴿ :قالوا
 ﴾     ﴿ :اإىل قوله ﴾ 
)البقرة: 29(. قال احل�سن: "اإن اهلل قد اأخرب 
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املالئكة، اإين جاعل يف الأر�ص خليفة، واإن من 
ولده من ي�سفك الدماء، فلذلك قالوا ما قالوا، 
 ."﴾         ﴿ اهلل  فاأجابهم 
قال قتادة]]5]: علم اأنه يكون من ذلك اخلليفة 
اأنبياء ور�سل، وقوم �ساحلون، ي�سكنون اجلنة. 
اآدم  بني  من  �سيكون  اأنه  علم  الكلبي]59]:  قال 
اأمره.  ويطيع  له،  ويقد�ص  بحمده،  ي�سبح  من 
قال قتادة: واإمنا قالت املالئكة ما قالت، لأنها 
علمت من اهلل �سبحانه اأن �سفك الدماء عنده 
عظيم. وقول قتادة بني، لأن اهلل �سبحانه مل يرد 
واإمنا  الدماء،  �سفك  من  ا�ستعظمت  ما  عليها 
﴾. وهو كما قال      ﴿ :قال
اأن يجعل فريقا  �سبق يف علمه،  �سبحانه، مما 
حممد:  اأبو  قال  ال�سعري.  يف  وفريقا  اجلنة  يف 
ومن تعظيم اهلل �سبحانه لأمر الدماء، اأن اهلل 
�سبحانه جعل يف قتل املوؤمن خطاأ الكفارة على 
وهي  يجن،  مل  من  على  والدية  يرثه،  مل  من 
 ﴿ فقال:  الدماء.  تبطل  لئال  العاقلة]0]]، 
            

[[[[
 

   ﴾ )الن�ساء: ]9(. ومن 

تعظيم اأمر القتل اأي�سا، اأن اهلل �سبحانه قال: 
           ﴿

        

﴾ )الن�ساء: 92(.  

هذا  تف�سري  يف  واختلف  حممد:  اأبو  قال 
العمد،  قاتل  توبة  يف  اأي�سا  واختلف  التخليد، 
فقال ابن عمر وابن عبا�ص: "ل توبة له". وقال 
علي بن اأبي طالب: "له التوبة". قال اأبو حممد: 
وروي عن ابن عبا�ص، اأنه �سمع النبي �سلى اهلل 

القيامة  يوم  املقتول  "ياأتي  يقول:  و�سلم  عليه 
بيده  قاتله  ملببا]2]]  يديه  باإحدى  راأ�سه  معلقا 
�سبحانه، رب هذا  املقتول هلل  فيقول  الأخرى، 
للقاتل  وتعاىل،  تبارك  الل،ه  فيقول  قتلني، 
النار"]3]]. ويف حديث  اإىل  به  ويذهب  تع�ست، 
القيامة  يوم  املقتول  "يجيء   }[43{ اآخر]4]] 
معلقا راأ�سه باإحدى يديه ي�سحب اأوداجه دما، 
فال ينتهني دون العر�ص يقول ربي �سل هذا فيم 
تعاىل:  اهلل  قال  حممد:  اأبو  قال  قتلني"]5]]. 
 ﴾           ﴿

اهلل  جعل  وغريه:  قتادة  قال   .)[[[ )البقرة: 
ر ذلك الظامل املتعدي، فيكف  الق�سا�ص ليذكَّ

عن القتل، ففي ذلك حياة. 
والف�ساد  الأر�ص،  يف  والِعتاتة]]]]  القتل  وكان 
ذكره  وقد  عنه،  اهلل  نهى  ما  اأعظم  من  فيها، 
من  ذكر  ما  مع  �سعيب  قوم  يف  �سبحانه  اهلل 
 ﴾     ﴿ :بعدهم، فقال
امل�سلمني  يف  �سبحانه  وقال   .)59 )البقرة: 
وغريه،  بالقتل  الأر�ص  املف�سدين يف  املحاربني 
           ﴿

 .)35 )املائدة:   ﴾       

قال اأبو حممد: وروي عن النبي، �سلى اهلل عليه 
"اأن  و�سلم، �سئل اأي ذنب عند اهلل اأكرب، قال: 
ذنب  اأي  قلت  وهو خلقك"]]]]،  ندا  اهلل  جتعل 
يقرب من ذلك، قال: "اأن تقتل ولدك خ�سية اأن 
يطعم معك"]]]]، فجعل القتل يف التعظيم بعد 
ال�سرك باهلل، قال: ثم نزلت هذه الآية ت�سديقا 
  ﴿ لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؛
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﴾ )الفرقان: ]]( وروي      

ذلك عن غري واحد من ال�سحابة، اأن القتل من 
فهو  �سبحانه.  باهلل  ال�سرك  بعد  الكبائر  اأكرب 
من اأكرب الكبائر. قال اأبو حممد: قال اإبراهيم 
يلقى اهلل م�سلٌم  اأن  النخعي]9]]: كانوا يرجون 
نقي الكف من الدماء، اإل غفر اهلل له ما �سوى 
اأنه قال: من لقي  ذلك]0]]. وروى عن احل�سن 
خفيف  لقيه  فقد  م�سلم،  بدم  يلتب�ص  ومل  اهلل 
والف�ساد  القتل  من  فعلوا  مبا  فجعلهم  الظهر، 

ور�سوله.  هلل  حماربني  الأر�ص  يف 
اأبو حممد: قال يف كتاب ابن  قال 
هو  لي�ص  املحارب  اأن  املواز]]]]: 
مبنزلة ال�سارق، وال�سارق ل يجب 
ربع  بلغ  فيما  اإل  القطع،  عليه 
عليه  يجب  اإمنا  واملحارب  دينار، 
القطع لقطعه الطريق وف�ساده يف 
اأو مل  اأو كثريا  الأر�ص، اأخذ قليال 
خرج  اأنه  اإل  اأ�سال،  �سيئا  ياأخذ 
ليقطع الطريق مع من يقطع معه، 
اأو  بع�سًا]2]]  اأو  ب�سالح  وجد  اأو 

الطريق،  بقطع  فيعر�ص  بغريه،  اأو  ب�سوت]3]] 
ونفر النا�ص]4]]، فاأخذ على ذلك قبل اأن ي�سل 
يقام على  ما  عليه  يقام  ل�ص  فاإنه  �سيء،  اإليه 
من حارب اهلل ور�سوله، وقد يكون من مل ياأخذ 
حماربة  اأعظم  املحاربة،  يف  يقتل  ومل  مال، 
يف  يجتهد  فالإمام  وقتل.  اأخذ  ممن  وف�سادا 
الف�سل  اأهل  راأي  مع  راأيه  فيه  ويرى  ذلك، 
اأو  ن�ساء،  اأو  رجال  املحاربون  كان  والفقه؛ 
هم  اأحرارا،  اأو  عبيدا  اأو  ذميني،  اأو  م�سلمني 

حممد:  اأبو  قال  �سواء.  �سرعا  كلهم  حماربون 
 ﴿ اهلل:  يقول  واإمنا  حراما،  بهذا  وكفى]5]] 
       

               

             

﴾ )املائدة: 35( قال اأبو حممد: فجهاد  
املحاربني جهاد، قال اأ�سهب]]]]: هو من اأف�سل 
اجلهاد. قال اأ�سهب: و�سئل مالك عن الأعراب 
اأحب  جهادهم  قال:  الطريق،  يقطعون  الذين 
اأبو  قال  الروم.  جهاد  من  اإيل 
عمر]]]]،  بن  يحيى  قال  حممد: 
فجهادهم اإذا قوي اأمرهم اأف�سل 
من جهاد الروم، لأن اهلل �سبحانه 
�سمعت  ما   [[[[)...( قال   }[44{

من حماربتهم بذلك له ولر�سوله، 
التنكيل  واأن جزاوؤهم ما ذكر من 
يف  العظيم  والعذاب  الدنيا  يف 
 ﴿ الكفار:  يف  وقال  الآخرة. 
     

       

 ﴾             

)حممد: 4(، فذكر ا�سرتقاقهم اأو املن عليهم 
واأمر  وا�سرتقاقهم،  عليهم  القدرة  بعد  بالعتق 
يف املحاربني اإذا قدر عليهم قبل اأن يتوبوا، مبا 
اأمر من التنكيل و�سدة العذاب، مع الوعيد يف 

الآخرة بالعذاب العظيم. 
واآثار  عمر:  بن  يحيى  قال  حممد:  اأبو  قال 
املحاربني يف الأر�ص اأمر عظيم، وف�ساد كبري، 
لأن يف ذلك �سق لع�سا]9]] امل�سلمني وف�ساد ذات 

إن اختيار 
المرابطين أغمات 

قاعدة دولتهم، 
له عالقة فيما 
نعتقد بسبقها 

ومبادرتها في مجال 
اإلصالح والجهاد.



   العدد  47   116

مالكيات

طرقهم،  وف�ساد  اأحكامهم،  وتعطيل  بينهم، 
لواء  واإقامة  واأموالهم،  معا�سهم  يف  وال�سرر 
ال�سيطان وطاعته، واإحياء اأمر اجلاهلية الذي 
بعث  واإمنا  وف�سادها،  الأر�ص   [[0[)...( فيه 
الر�سول عليه ال�سالم لإماتة]]]] اأمر اجلاهلية، 
واإحياء اأمر الإ�سالم و�سرائعه، وما ر�سَي مما 
عدله  من  الأر�ص  يف  وب�سط  دينه،  من  �سرع 
وحقه]2]]. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

حتى  النا�ص  اأقاتل  اأن  "اأمرت 
يقولوا ل اإله اإل اهلل، فاإذا قالوها 
ع�سموا مني دمائهم واأموالهم اإل 
اهلل"]3]]،  على  وح�سابهم  بحقها 
خطبته:  يف  الوداع  حجة  يف  قال 
واأموالكم  دماءكم]4]]  اإن  "األ 
يومكم  كحرمة  حراما  عليكم 
بلدكم  يف  هذا،  �سهركم  يف  هذا، 
قالوا:  بلغت"]5]]،  قد  اللهم  هذا، 
"ل يحل  ال�سالم:  نعم. وقال عليه 
دم امرئ م�سلم اإل باإحدى ثالث؛ 

اأو  اأو زنا بعد اإح�سانه،  رجل كفر بعد اإميانه، 
اأو ف�ساد يف الأر�ص"]]]]،  قتل نف�سا بغري نف�ص 
ال�سالم:  عليه  وقال  املحاربة،  يف  جمعهما  ثم 
"]ل] ترجعوا بعدي كفارا ي�سرب بع�سكم رقاب 

بع�ص"]]]]، يقول، عليه ال�سالم: ل تعملوا عمل 
الكفار واجلاهلية، الذين ي�سفكون الدماء بغري 
حق، اإل للحمية والغ�سب، والأنفية، والع�سبية، 
الإ�سالم]]]].  اأمر  من  هذا  فلي�ص  والباطل، 
اخللق  اهلل  ا�ستنقذ]9]]  وقد  حممد:  اأبو  قال 
ف�ساد  من  فاأنقذهم]90]  ال�سالم،  عليه  بنبيه 
اهلل:  قال  واأعمالهم.  دينهم  يف  اجلاهلية  اأمر 

       ﴿

﴾ )اآل عمران: 03](. وقال عليه ال�سالم:  
"من حمل علينا ال�سالح فلي�ص منا"]]9]. 

ور�سوله،  اهلل  اأوامر  فهذه  حممد:  اأبو  قال 
يف  ال�سديد  اهلل  وعيد  واآدابه..،  ومواعظه 
والف�ساد.  القتل  اأوامر  من  ذكرنا  ما  جميع 
من  م�سامعه  هذا  قرع  فمن  حممد:  اأبو  قال 
اأهل الإ�سالم فلم ينبه لأمر اهلل ووعيده، وقد 
بكتابه  املعذرة  يف  اإليه  اهلل  اأبلغ 
ور�سوله، فقد دخل يف �سخط اهلل 
ووعيده. ولي�ص من اهلل بعدا ما اإن 
)...(]92] يف دنياه، وينال العقاب 
يرجع  ليوم  يوؤخره  لو  اآخرته.  يف 
لكل  فتوفى  اهلل،  اإىل  اخللق  فيه 
يخاف  ل  واهلل  ك�سبت،  ما  نف�ص 
اأمهله،  اإن  له  واإمنا ميلي  الفوات، 

ليزداد اإثما، ومن اهلل بعدا. 
رحمكم  واعلموا  حممد:  اأبو  قال 
هذا  من  الع�سمة  اأن  اهلل   }[45{
باأمر اهلل وكتابه، والدخول حتت  التم�سك  كله 
ا�ستدت  الذي  الإمام  فاإن  فاجر،  اأو  بار  اإمام 
اأمر  من  يقوم  فاإنه  جائرا،  كان  واإن  وطاأته، 
من  �سيء  غري  يف  نفعهم،  جمع  ما  الإ�سالم 
بينهم،  احلدود  واإقامة  عدوهم،  جهادهم 
وكف ظاملهم عن مظلومهم، واإ�سالح �سبلهم، 
على  واإثمه  �ساأنهم،  م�سالح  من  ذلك  وغري 
الدنيا.  اأمر  نف�سه فيما حاد فيه عن احلق يف 
الفرقة،  مع  يعقد  كله  وهذا  حممد:  اأبو  قال 
من  لك  ذكرت  من  طاعة  يف  الدخول  وترك 
واإذا  حممد:  اأبو  قال  فاجر.  اأو  بار]93]  اإمام 

في أغمات نزل 
المرابطون 

مطمئنين ألهلها، 
واتخذوها عاصمة 
لهم مدة تقرب من 

15عاما.
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�سحت للم�سلمني هذه]94] امل�سالح مع الفاجر، 
الأمور  فاأي  الفرقة،  مع  كلها  امل�سالح  وفقدوا 
اأوىل بهم، اإل ما يفهم م�ساحلهم]95]، وهم ل 
قال  نف�سه.  على  فظلمه  بظلمه]]9]،  يوؤاخذون 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  ولذلك  حممد:  اأبو 
فا�سمعوا  حب�سي  عبد  عليكم  اأمر  "اإذا  و�سلم: 
ل  اأمرهم،  م�سالح  يف  يريد  واأطيعوه"]]9]،  له 
يف مع�سية اهلل، ول فيما خالف �سنة نبيه، اأن 
اأبو حممد:  وقال  فيفعلونه]]9].  بذلك  ياأمرهم 
وروي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: 
"�سرتون بعدي اأثرة"]99]، ويف حديث اآخر]00]] 
ولو  بالطاعة  فعليكم  اختالفا  بعدي  "�سرتون 
ابن  عن  وروي  ثالثا.  ذلك  ردد  حب�سي"]]0]]، 
"�سيكون  قال:  ال�سالم  عليه  النبي  عن  م�سعود 
عليكم اأمراء و�ستكون اأثرة"، قالوا: فما تاأمرنا 
"اأدوا  قال:  اأدرك ذلك منا،  ر�سول اهلل من  يا 
الذي  اهلل  وا�ساألوا]02]]  عليكم  الذي  احلق 
تكرهون يف  ما  م�سعود:   ابن  وقال  لكم"]03]]. 
وقاله  الفرقة،  يف  حتبون  مما  خري  اجلماعة 
اأبي  ابن  علي  وقال  الزبري]04]].  ابن  عروة 
-يعني  الأمر  هذا  اإن  عنه:  اهلل  ر�سي  طالب 
اأو  عدل  ب�سلطان  اإل  ي�سلح  ل  الأئمة-  اأمر 
قال:  اجلائر،  بال  فما  القائل  و�سيقول  جائر، 
اإنه يتبلغ به املوؤمن، وي�ستمتع به الفاجر. وروي 
عليكم  "يكون  قال:  ال�سالم  عليه  النبي  اأن 
تنكرونها،  باأ�سياء  فيكم  يعملون  اأمراء  بعدي 
من  ولكن  �سلم،  كره  ومن  جنا،  اأنكر  فمن 
لي�ص  الإنكار  واإن  األ  احل�سن:  قال  تابع"]05]]، 
النبي عليه  اأن  ابن عبا�ص  بال�سيف. وروي عن 
�سيئا  اأمريه  من  كره  رجل  "اأميا  قال:  ال�سالم 

ال�سلطان  من  يخرج  اأحدا  لي�ص  فاإنه  في�سرب، 
اأبو  قال  جاهلية"]]0]].  ميتة  مات  اإل  �سربا 
اجلاهلية،  اأهل  بخلق  تخلق  اأنه  يعني  حممد: 
اإذا اأراد اأمرا طلبه ولو بالقتل. وروي اأن النبي 
اأمراء،  يريد  "�سيكون قوم،  قال:  ال�سالم  عليه 
ي�ستوفون حقوقهم كلها ول يوفونكم حقوقكم، 
يق�سون بالهوى ويقتلون يف الغ�سب وي�ستاأثرون 
ر�سول  يا  الأن�سار  من  رجل  فقال  ويفعلون"، 
ولكن  "ل،  قال:  اأعناقهم،  ن�سرب  اأفال  اهلل 
ابن  عن  وروي  تاأتوين"]]0]].  حتى  ا�سربوا، 
عبا�ص اأن النبي }]4]{ عليه ال�سالم قال: "من 
فاإنه  فلي�سرب،  يكره،  ما  الأمري  من  راأى]]0]] 
اإل  فيموت،  �سربا  اجلماعة  يفارق  اأحد  لي�ص 
النبي،  عن  وروي  اجلاهلية"]09]].  ميتة  مات 
اأمتي،  من  خرج  "من  قال:  اأنه  ال�سالم،  عليه 
]يتحا�سى]]0]]]  ل  وفاجرها،  برها  ف�سرب 
فلي�ص  عهدها،  بذي  يفي  ول  منها،  هو  من 
النبي �سلى اهلل  مني"]]]]]. قال احل�سن: قال 
ب�سيفهما،  التقيا  امل�سلمان  "اإذا  و�سلم:  عليه 
يف  واملقتول  فالقاتل  الآخر،  اأحدهما  فقتل 
النار"، قيل: يا ر�سول اهلل هذا القاتل، فما بال 
املقتول، قال: "اإنه قد اأراد قتله"]2]]]. قال اأبو 
الع�سبة  اأهل  يف  ال�سالم،  عليه  يريد،  حممد: 
فاأما  والف�ساد،  القتال  يرى  كالهما  واحَلميَّة، 
من قتل وهو مظلوم، فلي�ص من �ساأنه اخلروج 
بال�سيف على الف�ساد، فهو �سهيد. قال احل�سن: 
القيامة على كفه  يوم  اأحدكم  فال يجيئن]3]]] 
من دم م�سلم، فاإنه ل ي�سم ريح اجلنة. قال اأبو 
كفاية  ذكرنا  وفيما  ذكره،  يكرث  وهذا  حممد: 

ملن وفقه اهلل واأراد جناته.
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قال اأبو حممد: واأكرث هذه الأحاديث اإمنا هي 
فيمن �سل �سيفه على معنى]4]]] الفتنة، وطلب 
امللك، فكيف مبن �سل �سيفه على الق�سد اإىل 
يف  والف�ساد  واحلمية،  والع�سبة،  الظلم، 
مالك،  عن  القا�سم]5]]]  ابن  وروى  الأر�ص. 
اأن للوايل اأن يدعو اأهل الع�سبة اإىل اأن يفوا، 
فاإن اأجابوا )...( واإل جوهدوا، اإن مل يرجعوا 
واإل  رجعوا  فاإن  بينهم،  احلق  منا�سفة  اإىل 
الذين  املع�سية  اأهل  حممد:  اأبو  قال  قوتلوا. 
اإل كربا،  على غري حق،  العداوة  بينهم  يكون 
اأن  دونهم،  من  على  وتطاول]]]]]  ونفا�سة، 
اخلفيف،  الأمر  عليهم  ينقموا  اأو  يقهروهم 
مبا  ير�سوا  ول  اإهالكهم،  اإىل  فيتطاولوا 
قاتلهم  اأبوا  فاإن  والعدل،  احلق  يف  لهم  يجب 
حتى يرجعوا اإىل احلق. قال اأبو حممد: ولقد 
القتال  على  ال�سحابة  من  واحد  عند  يخرج 
ر�سول  اأ�سحاب  اأن  على  ال�سحابة،  بع�ص  مع 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، مل يكن الذي فعلوه 
اإل على التاأويل، وطلب احلق واإقامته، مل يكن 
ذلك من اأحد منهم على �سلوع، ول على طلب 
منهم  كان  ما  كل  التاأويل.  على  بل  الف�ساد، 
وال�سلف  الجتهاد.  اأهل  وهم  بالجتهاد]]]]]، 
وتوقريهم،  بتعزيرهم  اأمر  الذي  ال�سالح 
وح�سن الظن بهم، واأن ل يحل )...( املخارج 
اأبو حممد: واإمنا ذكرت لك  عليهم]]]]]. قال 
ال�سيف  من  الإ�سفاق  اأوداه]9]]]  بع�سهم  اأن 
والقتل، ملا يف قلبه من تعظيم اأمر اهلل للدماء، 
ومل يخرج مع اأحد، لي�ستدل بذلك على تعظيم 
ال�سالح؛  ال�سلف  ويف  الإ�سالم.  يف  القتل  اأثر 
�سيفا  اتخذ  م�سلمة]20]]،  بن  حممد  فمنهم 
من خ�سب، وك�سر �سيفه، واأبى]]2]] اأن يخرج، 

اأمر  من  اأ�سفقوا  ملا  وغريه،  عمر  ابن  ومنهم 
اأبو  قال  عظيم.  اهلل  عند  هو  الذي  الدماء 
حممد: ول اإكراه، اإذا اأ�سفكت الدماء بحقها، 
ال�سديق  قال  وجل.  عز  اهلل  مر�ساة  فذلك 
ر�سي اهلل عنه للذين قالوا له من ال�سحابة، 
دعهم،  له  فقالوا  الزكاة،  منعوا  الذين  يف 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قول  له  فذكروا 
و�سلم "اأمرت اأن اأقاتل النا�ص... }]4]{ حتى 
يقولوا ل اإله اإل اهلل فاإذا قالوها ع�سموا مني 
فهذا  بكر:  اأبو  قال  بحقها"]22]].  اإل  دماآءهم 
من حقها، واهلل لأقتلن من فرق بني ال�سالة 
ذلك  يف  راأيه  وكان  حممد:  اأبو  قال  والزكاة. 
ال�سحابة،  من  خالفه  من  اإليه  ورجع  �سددا، 
 [[23[)...( منع  ممن  الردة،  اأهل  وقاتلوا 
اإىل  الإ�سالم  اأمر  عاد  حتى  وغريهم،  الزكاة 
اأح�سنه، وتبني ف�سل اأبي بكر رحمة اهلل عليه. 
واأما  زيد:  اأبي  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  قال 
اهلل،  ر�سول  اأ�سحاب  بعد  الفنت  من  جرى  ما 
امللك  على  قاتل  فيمن  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سلف  يختلف  فلم  امللك،  على  يقاتله  واآخر 

على النبي عن القتال على هذا. 
قال اأبو حممد: واأما من ملك، وا�ستدت وطاأته 
يف الأر�ص، وظهرت منه اأمور منكرة، فال يقام 
يو�سل  ل  ذلك  لأن  املنكر،  ذلك  ليتغري  عليه 
الذين  وهو من  الكثري،  الدماء  ب�سفك  اإل  اإليه 
ما  جورهم  على  بال�سرب  الأحاديث  تواترت 
كثرية  وجوه  يف  بهم  وينتفع  ال�سالة،  اأقاموا 
من م�سالح امل�سلمني، كما تقدم ذكرنا اإياهم. 
يقوم  ل  وطاأته،  ا�ستدت  من  على  والقيام 
ال�سلف،  اأكرث  راأى  وكذلك  ب�سره.  ذلك  خري 
اأهل  كتب  ولقد  حممد:  اأبو  قال  املدينة.  واأهل 
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وكان  العمري،  عمر  بن  اهلل  عبد  اإىل  الآفاق 
يقوم يف  اأن  ي�ساألونه  نا�سكا، وهو رجل �سالح، 
وقالوا  عمر،  �سنة  ويحيي  املنكر،  وبغري  العدل 
قد  وكان  ونن�سرك،  معك،  نخرج  ونحن  له 
اإىل  فاأتى   )...( واعتزل،  املدينة  من  خرج 
ابن  اأراه  رجال  ملك]24]]  اإىل  فاأر�سل  املدينة، 
بن عمر  اأن عبد اهلل  مللك  قل  له:  فقال  زبري، 
الآفاق،  اأهل  اإليه  كتب  فيما  ي�ساورك  العمري 
وذكر  ين�سرونه،  واأنهم  احلق  يف  اخلروج  من 
اأنه يريد احلق ول يريد الدنيا، وقال للمر�سول: 
فيما  احلجة  عن  فا�ساأله]25]]  اأجابك،  فاإذا 
بن  عمر  اإن  له  قل  ملك:  له  فقال  يقول]]2]]. 
يف  يقول  وكان  هدى،  اإمام  كان  العزيز  عبد 
وليته لو كان اإيل من الأمر �سيء لقلدتها هذا 

ويريد  اخلالفة،  يعني  الأخف�ص، 
حممد]]2]]،  بن  القا�سم  بالرجل 
ذلك  فعل  لو  اأنه  عرف  ولكنه 
اأمية  بنو]]2]]  ذلك  على  جلادلته 
بال�سيوف، فلما عرف عمر اأنه حق 
الباطل،  اإل بخو�ص  اإليه  يو�سل  ل 
اأحد.  اإىل  به]29]]  يو�ص  تركه ومل 
بحق  لك  فمن  له  قل  ملك:  قال 
اإليه  تخو�ص  حتى  اإليه  يو�سل  ل 
حممد:  اأبو  قال  كثريا.  باطال 
فرد  ملك،  بقول  الر�سول  فاأخربه 

مو�سعه،  اإىل  وخرج  حماره،  على  عباءته]30]] 
واأبى]]3]] اأن يخرج. قال اأبو حممد: وهذا كله 
من فعل ال�سلف، رهبه يف الدخول يف الدماء، 
باأمر فيه ريبة، اأو �سبهة، ومل يريدوا اأن ي�سعوا 
اأ�سيافهم اإل يف اجلهاد، ويف اأمر ل �سبهة فيه، 
ول يجر اإىل باطل ول ف�ساد، تعظيما ملا عظم 

اأبو  قال  الأر�ص.  يف  والف�ساد  الدماء  من  اهلل 
النفو�ص  ويقتل  �سيفه،  �سل  فكيف مبن  حممد: 
الذي  واملنكر  فيه،  �سك  ل  الذي  الباطل  على 
ظلم  اأنه  حممد  اأمة  من  اأحد  فيه  يختلف  ل 
وخ�سر من دخل يف ذلك،  لقد خاب  وعدوان. 
وا�ستخف باأمر اهلل العظيم، وا�ستوجب من اهلل 
�سبحانه �سخطه والعذاب الأليم الذي اأعد اهلل 
له، ولبد له من لقاء اهلل، ول يعذره فيما حتمل 
من الأمر الذي عظمه اهلل، وا�ستحق به العذاب 
الأليم، وهو اأهل له. قال اأبو حممد: فليتق اهلل 
وليبادر]32]]   }[4[{ هذا  مثل  يف  دخل  من 
لالإنابة]33]] والتوبة، ويكف يده، ويندم على ما 
تقدم من جرمه، فلعله اإذا �سدق اهلل يف توبته 
قبلها وتاب عليه واأر�سى]34]] عنه 
مما  باأف�سل  دمه  يف  حتامل  من 
الف�سل  فاإن اهلل عنده  باهلل،  ناله 
فيكون  كرمي.  وا�سع  وهو  العظيم، 
)...( ممن اأ�سر حتى اأتته منيته 
على ما هو به، واإمنا وجبت التوبة 
يف  ال�سحابة  لختالف  للتائب، 
توبة القاتل، وقد تقدم ذكر هذا. 
قال اأبو حممد: واإمنا وجبت التوبة 

للتائب لختالف ال�سحابة. 
احت�سبت اأيها الراغب اإيل يف الن�سيحة لهوؤلء 
القوم، رجاء اأن ينتفع بذلك من بلغه، وقد بلغت 
لنا ولك  ا�ساأل]35]]  اأمكنني.  الن�سيحة ما  من 
ال�سبيل  و�سلوك  حمابه،  اإىل  والتوفيق  الهداية 
الأقوم من طاعته من )...(، وهو ح�سبنا ونعم 

الوكيل. مت الكتاب.

الرسالة موضوع 
التحقيق؛ فهي 
باإلضافة إلى 

طبيعتها الفقهية، 
فهي كذلك ذات 

مضمون إصالحي.
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الثمينة  املخطوطة  هذه  اإىل  انتباهنا  لفت  من  ].  اأول 
"جمتمع  اأطروحته  يف  القا�سمي  العلوي  ها�سم  الأ�ستاذ 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من�سورات  الأق�سى"،  املغرب 

الإ�سالمية – اململكة املغربية، ط: 995].
2.  احممد جربون، الفكر ال�سيا�سي يف املغرب والأندل�ص يف 
التاريخ  يف  دكتوراه  اأطروحة  الهجري،  اخلام�ص  القرن 
عبد  بجامعة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  يف  نوق�ست 
امللك ال�سعدي – تطوان، اململكة املغربية، �ست�سدر قريبا 
الثقافة  وزارة  من  وبدعم  بالرباط،  رقراق  اأبي  دار  عن 

املغربية.
يعود  بالرباط،  العامة  اخلزانة  يف  جمموع  �سمن  3.  توجد 
5]2]ك،  رقم  حتت  م�سجل  الكتانية،  املكتبة  اإىل  اأ�سله 
"مفاخر  خمطوط  الر�سالة،  هذه  جانب  اإىل  وي�سم، 
اأخرى  ن�سخة  على  نعرث  ومل  اأخرى.  ون�سو�سا  الرببر" 
التي  املخطوطة  امل�سادر  من  اأي  يف  الر�سالة  هذه  من 
عرفناها، مبا يف ذلك املجموع الثاين الذي ي�سم الن�سخة 
الثانية من خمطوط "املفاخر" التي حتمل رقم: 020]د.

اأقاتل  اأن  "اأمرت  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  4.  فحديث 
ع�سموا  قالوها  فاإذا  اهلل،  اإل  اإله  ل  يقولوا  حتى  النا�ص 
اهلل"،  على  وح�سابهم  بحقها  اإل  واأموالهم  دمائهم  مني 
لفظه  خمتلفا  داود  واأبو  ماجة  وابن  البخاري  عند  يرد 
بع�ص ال�سيء عن ن�ص هذه املخطوطة. )اأنظر على �سبيل 
املثال الهوام�ص التالية من هذا التقدمي 90، 92، 93...(.
ما  هاته  ر�سالته  مطلع  يف  القريواين  زيد  اأبي  ابن  5.  كتب 
يلي: "وكتبت اإليك مبا ح�سرين يف ذلك"، "ولأن ما اأذكره 

من ذلك، فكله مروي عنه، وم�سهور يف اأمر الدين". 
].  نفزاوة من �سعوب الرببر البرت، الذين تفرقت بطونهم يف 
اأق�ساه ح�سب  اإىل  اأدناه  املغرب من  مناطق خمتلفة من 
دائرة  اأ�سحاب  اأن  غري  املفاخر،  و�ساحب  خلدون  ابن 
اأعمال  اإىل  وقبيلته  القريواين  ن�سبوا  الإ�سالمية  املعارف 
الأندل�ص، وقد يكون هذا الأمر �سحيحا اإذا كان املق�سود 
به اأن ابن اأبي زيد القريواين ينت�سب اإىل بطن من بطون 
)ابن  الأندل�ص.  يف  معني  تاريخ  يف  ا�ستقر  الذي  نفزاوة 
العلمية، ط]،  الكتب  دار  بريوت:   ،[ ج:  العرب،  خلدون، 
عبد  حتقيق:  الرببر،  مفاخر  جمهول،  �ص35].   ،[992
 ،2005 ط]،  رقراق-الرباط،  اأبي  دار  بوباية،  القادر 
واإبراهيم زكي خور�سيد وعبد  ال�سنتناوي  اأحمد  �ص0]. 
احلميد يون�ص، دائرة املعارف الإ�سالمية، ج ]، )د. ت(، 

�ص54](. 
].  دائرة املعارف الإ�سالمية، م، �ص، �ص0]. 

].  عبد الكبري بن املجدوب الفا�سي، تذكرة املح�سنني ج]، 
مو�سوعة  �سمن  حجي  حممد  الأ�ستاذ  بعناية  ن�سرت 

ط]،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  بريوت:  املغرب،  اأعالم 
جذوة  املكنا�سي،  بالقا�سي  اأحمد  �ص]25.   ،[99[
والن�سر،  للطباعة  املن�سور  دار  الرباط:  ج]،  القتبا�ص، 

3]9]، �ص94]-]9].
9.  القا�سي عيا�ص، ترتيب املدارك، حتقيق: �سعيد اأعراب، 
اململكة  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  مطبوعات 
ابن فرحون،  ]]9]، ج]، �ص5]222-2.  املغربية، ط]، 
اأبو  الأحمدي  حممد  الدكتور  حتقيق:  املذهب،  الديباج 
علي  اأبو  �ص]430-42.  الرتاث،  دار  القاهرة:  النور، 
�سالح، كتاب القبلة، خمطوط اخلزانة العامة بالرباط، 
5]9ق، �ص4]-5]. موؤلف جمهول،  �سمن جمموع، رقم 
الرباط: دار  بوباية،  القادر  الرببر، حتقيق عبد  مفاخر 

اأبي رقراق، ط]، 2005، �ص54]. 
ال�سنهاجي )]40ه�-455ه�(  الدولة  املعز �سرف  0].  قطع 
رغم  440ه�،  �سنة  ر�سمي  ب�سكل  العبيدية  الدعوة 
قبل  واأركانها  الدولة  طرف  من  بها  الهتمام  تراجع 
هذا التاريخ، ومبدة لي�ست بالق�سرية، ولهذا فقد جعل 
"نهاية  حتقيقه  يف  اأحمد  �سيف  اأبو  م�سطفى  الدكتور 
املعز  متيم  اأبو  رحيل  للنويري  الأدب"  فنون  يف  الأرب 
لدين اهلل العبيدي )ت 5]3ه�( اإىل م�سر �سنة ]]3ه� 

نهاية الدولة العبيدية يف اإفريقية(. 
]].  ال�سنة التي غادر فيها هذا اخلليفة نحو م�سر.

2].  ابن عذاري املراك�سي، البيان املغرب يف اأخبار الأندل�ص 
بروفن�سال،  ليفي  واإ.  كولن  �ص.  ج.  حتقيق:  واملغرب، 

بريوت: دار الثقافة، ج]، �ص]5]. 
)نف�سه،  و]30ه�.  ]29ه�  بني  ما  القريوان  ق�ساء  3].  توىل 
�ص،  م،  الأرب،  نهاية  النويري،   .[[3  ،[59 �ص]5]، 

الهام�ص، ]3]، �ص52، 53(. 
4].  املرجع نف�سه، �ص3]]، ]]]، ]]].

5].  املرجع نف�سه، ج]، �ص2]]، 9]]،]]]. النويري، نهاية 
الأرب يف فنون الأدب )الدولة الفاطمية ببالد املغرب(، 
النجاح،  مطبعة  اأحمد،  �سيف  اأبو  م�سطفى  حتقيق: 

]]9]، الهام�ص رقم ]3]، �ص53. 
بن  حممد  حتقيق:  املدارك،  عيا�ص،  ]].  القا�سي 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من�سورات  ت(،  )ب.  �سريفة، 

الإ�سالمية – اململكة املغربية، ج5، �ص329.
]].  املرجع نف�سه، ج5، �ص329. 

 ،[5[ رقم:  الهام�ص  �ص،  م،  الأرب"،  نهاية  ]].  النويري، 
املذهبي  ال�سراع  الهنتاتي،  الدين  جنم  ذ.  �ص]5. 
بالقريوان وتفاعله مع واقعها القت�سادي – الجتماعي 
والعمراين اإىل منت�سف القرن 5ه�/]]م، جملة التاريخ 

العربي، ع: 0]، )ربيع 420]ه�/999]م(، �ص239.

�ش
ام
هو
ال
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9].  ابن عذاري، البيان املغرب، ج]، م، �ص، �ص]]2-]]2.
20.  ابن فرحون، الديباج، ج]، م، �ص، �ص]42.

العلمية، ط]،  الكتب  دار  الفهر�سة، بريوت:  ]2.  ابن خري، 
]99]، �ص3]2. 

وزارة  من�سورات  الر�سالة،  القريواين،  زيد  اأبي  22.  ابن 
ط3،  املغربية،  الإ�سالمية-اململكة  وال�سوؤون  الأوقاف 

994]، �ص5]، ]].
الت�سوف،  رجال  اإىل  الت�سوف  التاديل،  الزيات  23.  ابن 
والعلوم  الآداب  كلية  من�سورات  توفيق،  اأحمد  حتقيق: 

الإن�سانية – الرباط، ط]، 4]9]، �ص]]4.
وهي  القبلة،  كتاب  خمطوط  يف  مذكورة  الأ�سماء  24.  هذه 
هذا  اأن  بالذكر  واجلدير  يكفي.  مبا  وا�سحة  غري 
مفتاح  حممد  الدكتور  اأ�ستاذنا  اإفادة  ح�سب  املخطوط 
احل�سول  حاولنا  وقد  الباحثني،  اأحد  طرف  من  حقق 
القبلة،  كتاب  �سالح،  علي  )اأبو  ن�ستطع  فلم  عليه 
العامة  5]9ق، �سمن جمموع، اخلزانة  رقم  خمطوط، 

بالرباط، �ص4]-5](.
25.  القا�سي عيا�ص، املدارك، ج. ]، م، �ص، �ص]]]، 9]].
]2.  ابن اأبي زرع، الأني�ص املطرب، املطبعة امللكية-الرباط، 

ط2، 999]، �ص]]].
]2.  احممد جربون، انت�ساب فقهاء �سبتة املبكر للمرابطني 

واأثره، مقالة �ستن�سر قريبا.
]2.  اأبو علي �سالح، كتاب القبلة، م، �ص، �ص4]-5].

املغرب  رجال  م�ساهري  ذكريات  كنون،  اهلل  29.  عبد 
اللبناين،  الكتاب  دار  بريوت:  الفا�سي(،  عمران  )اأبو 

القاهرة: دار الكتاب امل�سري، املجلد الرابع، �ص].
30.  عبد اهلل العروي، جممل تاريخ املغرب، ج.2، البي�ساء: 

املركز الثقايف العربي، ط]، 994]، ج2، �ص5].
]3.  املرجع نف�سه، �ص4].

القادر  عبد  وحتقيق:  درا�سة  الرببر،  مفاخر  32.  جمهول، 
�ص94.   ،2005 ط]،  رقراق،  اأبي  دار  الرباط:  بوباية، 

ابن اأبي زرع، رو�ص القرطا�ص، م، �ص، �ص]0].
وحتديدا  احلقبة،  هذه  على  العلوي  ها�سم  د.  33.  ا�ستغل 
ففي  بو�سوح.  ال�سعوبة  هذه  على  ووقف  املجتمع،  على 
القرن  يف  القبلية  الأحالف  لظاهرة  معاجلته  �سياق 
4ه� قال: "ل نبالغ اإذا قلنا اإننا نقوم بحفريات يف عامل 
جمهول، عملت عوامل متعددة يف طم�ص حقائقه". )د. 
ها�سم العلوي القا�سمي، جمتمع املغرب الأق�سى خالل 
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من�سورات  4ه�/0]م،  القرن 

الإ�سالمية-اململكة املغربية، ط: 995]، �ص0]2(.
اأن بايعه  اأمريا على فا�ص، وله عليها النا�سر بعد  34.  كان 
واأعظمهم  يدا،  زناتة  ملوك  اأب�سط  من  "وكان  اأهلها، 

�ساأنا واأح�سنهم اإىل ملوك بني اأمية انحيا�سا". )ابن اأبي 
عذاري،  ابن  �ص]0].  �ص.  م،  القرطا�ص،  رو�ص  زرع، 

البيان املغرب، ج: 2، م، �ص، �ص243-242(.
عذاري،  ابن  �ص]9.  �ص،  م،  الرببر،  مفاخر  35.  جمهول، 

البيان املغرب، م، �ص، ج2، �ص243-242.
بعد  اخلالفة  توىل  الأندل�سي،  الأموي  اخلليفة  ]3.  هو 

النا�سر �سنة 350ه�، وكانت وفاته �سنة ]]3ه�. 
]3.  جمهول، مفاخر الرببر، م، �ص، �ص03]. ابن اأبي زرع، 

البيان املغرب، م، �ص، ج2، �ص249.
]3.  جمهول، مفاخر الرببر، م، �ص، �ص05].

39.  املرجع نف�سه، �ص]]].
40.  يف الأ�سل اأق�سا.
]4.  يف الأ�سل تهون.
42.  يف الأ�سل يودي.

43.  يف الأ�سل وا�سئل.
44.  يف الأ�سل حوا.
45.  يف الأ�سل حوا.

]4.  هنا لفظة �ساقطة لبد منها حتى ي�ستقيم معنى اجلملة، 
واملعنى فيما نح�سب "مل ير�ص قابيل".

]4.  يف الأ�سل فتمادا.
]4.  يف الأ�سل فخذله.
49.  يف الأ�سل فودته.

اأحد  �سعيد(،  )اأبو  ي�سار  بن  الب�سري،  احل�سن  50.  هو 
يف  و�سب  باملدينة  ولد  الن�ساك،  ال�سجعان  الفقهاء 
كنف علي بن اأبي طالب كان يدخل على الولة ياأمرهم 
عمر  ويل  وملا  لئم،  لومة  احلق  يف  يخاف  ل  وينهاهم، 
بن عبد العزيز اخلالفة كتب اإليه: اإين قد ابتليت بهذا 
الأمر فانظر يل اأعوانا يعينوين عليه، فاأجابه احل�سن: 
فال  الآخرة  اأبناء  واأما  تريدهم،  فال  الدنيا  اأبناء  "اأما 
�ص]22،  ج2،  )الزركلي،  باهلل"  فا�ستعن  يريدونك، 
اإح�سان  حتقيق:  الأعيان،  وفيات  خلكان،  ابن   .22[

عبا�ص، بريوت: دار الثقافة، ج2، �ص9]-3](. 
]5.  يف الأ�سل فورا.

�سكن  تابعي  الرحمن،  عبد  بن  ي  ال�سدِّ اإ�سماعيل  52.  هو 
النا�ص.  واأيام  بالوقائع  عارفا  اإماما  كان  الكوفة، 
منجويه  بن  علي  بن  اأحمد  �ص]]3.  ج]،  )الزركلي، 
عبد  حتقيق   ،2 ج:  م�سلم،  �سحيح  رجال  الأ�سبهاين، 
اهلل الليثي، بريوت: دار املعرفة، ط]، ]]9]، �ص0]4(.
باملاأثور"،  التف�سري  يف  املنثور  "الدر  يف  ال�سيوطي  53.  ذكره 

بريوت: دار املعرفة، ج2، �ص]25.
54.  يف الأ�سل غري وا�سحة.

55.  هو �سفيان بن �سعيد بن م�سروق الثوري )اأبو عبد اهلل(، 
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راوده املن�سور العبا�سي على اأن يلي احلكم فاأبى وانتقل 
اإىل الب�سرة فمات فيها م�ستخفيا �سنة ]]ه� )الزركلي، 

ج3، �ص04]-05]، الأ�سبهاين، ج]، �ص2]5-2]2(.
]5.  رواه البخاري باللفظ التايل: "ل تقتل نف�ص اإل كان على 
اأي�سا  واأحمد  م�سلم  ورواه  منها"،  كفل  الأول  اآدم  ابن 

بلفظ اآخر قريب من هذا.
يف  كذلك  م�سعود  بن  اهلل  وعبد  م�سنده  يف  اأحمد  ]5.  رواه 

م�سنده.
املف�سرين،  وقدوة  الع�سر  بن دعامة؛ حافظ  قتادة  ]5.  هو 
مبا  كثري  عن  وروى  كثري  عنه  روى  0]ه�.  �سنة  مولده 
وكان  ]]]ه�،  اأو   [[[ عام  تويف  مالك،  بن  اأن�ص  فيهم 
بريوت:  الأعالم،  )الزركلي،  والدل�ص.  بالقدرية  متهما 
�ص9]]،  ج5،   ،[995 ط]،  للماليني،  العلم  دار 

الأ�سبهاين، ج2، �ص49]-]5](.
�سلى  النبي،  ور�سول  جليل،  �سحابي  الكلبي،  دحية  59.  هو 
من  عددا  روى  الروم،  قي�سر  اإىل  و�سلم،  عليه  اهلل 
جربيل  ينزل  وكان  باجلمال  مو�سوفا  وكان  الأحاديث 
يف �سورته، وتخرج املع�سرة )التي دنا حي�سها( لتنظر 
)الزركلي،  معاوية  زمن  حتى  وعا�ص  حل�سنه،  اإليه 

الأعالم، ج2، �ص]33(.
وهم  ع�سبته  الرجل  وعاقلة  الدية،  دافع  وهو  0].  العاقل 

القرابة من جهة الأب الذين ي�سرتكون يف دفع ديته. 
]].  يف الأ�سل يقتل.

يف  نحره  عند  ثيابه  جمع  ومعناها  مليبا،  الأ�سل  2].  يف 
وح�سن  م�سطفى  )اإبراهيم  جره.  ثم  اخل�سومة 
الدعوة،  موؤ�س�سة  من�سورات  الو�سيط،  املعجم  الزيات، 

ا�ستانبول، �ص]]](.
يف  �سيبة  اأبي  وابن  الكبري  املعجم  يف  الطربي  3].  ذكره 

م�سنده بلفظ خمتلف وزيادات عند ابن اأبي �سيبة.
4].  يف الأ�سل اأخرى.

املقتول  "يجيء  التايل:  باللفظ  والبيهقي  الن�سائي  5].  رواه 
واأوداجه  يده  يف  وراأ�سه  نا�سيته  القيامة  يوم  بالقاتل 
ت�سخب دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العر�ص". 

]].  املنازعة واخل�سومة.
وهو  ندا  اهلل  تدعو  "اأن  البخاري  ويف  حبان،  ابن  ]].  رواه 

خلقك".
]].  رواه البخاري، وعند ابن حبان "اأن تقتل ولدك خمافة 

اأن يطعم معك".
اأكابر  من  النخعي،  قي�ص  بن  يزيد  بن  اإبراهيم  9].  هو 
من  وهو  احلديث،  روى  و�سدقا،  �سالحا  التابعني 
احلجاج،  من  متخفيا  اهلل،  رحمه  مات،  الكوفة،  اأهل 
 ،5 ج:  )الزركلي،  مذهب  �ساحب  جمتهدا  اإماما  كان 

�ص294، الأ�سبهاين، ج]، �ص]4(.

اأراده  الذي  املعنى  يوؤدي  ل  م�سطرب،  الرتكيب  0].  هذا 
الكاتب.

فقيه  املواز(،  )ابن  زياد  بن  اإبراهيم  بن  حممد  ]].  هو 
املذهب  رئا�سة  اإليه  انتهت  الإ�سكندرية  اأهل  مالكي من 
يف ع�سره، له عدة ت�سانيف. )الزركلي، ج5، �ص294(.

2].  يف الأ�سل بع�سىً.
3].  مل نتبني معنى هذه اللفظة يف الن�ص.

4].  يف الأ�سل بالنا�ص.
5].  يف الأ�سل كفا.

عمر،  اأبو  القي�سي  داود  بن  العزيز  عبد  بن  اأ�سهب  ]].  هو 
الإمام  �ساحب  كان  ع�سره،  يف  امل�سرية  الديار  فقيه 
مالك )الزركلي، ج. ]، �ص333، ابن خلكان، الوفيات، 

ج: ]، م، �ص، �ص]239-23(.
)اأبو  اجلياين  الأندل�سي  يو�سف  بن  عمر  بن  يحيى  ]].  هو 
بني  موايل  من  باحلديث،  عامل  مالكي  فقيه  زكرياء(، 
موؤلفات  عدة  له  القريوان  و�سكن  جيان،  اأهل  من  اأمية 
بريوت،   – العلمية  الكتب  دار  امللتم�ص،  بغية  )ال�سبي، 
ط: ]99]/]، �ص440، ]44، الزركلي، ج]، �ص0]](.

]].  غري وا�سحة يف الأ�سل.
9].  يف الأ�سل الع�سا.

0].  كلمة غري وا�سحة يف الأ�سل.
]].  يف الأ�سل فاإماتة.
2].  يف الأ�سل وحقة.

النا�ص  اأقاتل  اأن  اأمرت  التايل:  باللفظ  البخاري  3].  رواه 
حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل، فمن قال ل اإله اإل اهلل، ع�سم 
مني ماله ونف�سه اإل بحقه وح�سابه على اهلل". واحلديث 
اأبو داود وابن ماجة مع اختالف طفيف يف  رواه كذلك 

اللفظ.
4].  يف الأ�سل دماوؤكم.

�سيبة  اأبي  وابن  داود  واأبو  والرتمذي  البخاري  5].  رواه 
والدرامي مع اختالف يف اللفظ.

م�سلم  امرئ  دم  يحل  "ل  التايل  باللفظ  البخاري  ]].  رواه 
باإحدى  اإل  اهلل،  ر�سول  واأين  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  ي�سهد 
لدينه  واملفارق  الزاين،  والثيب  بالنف�ص،  النف�ص  ثالث: 

التارك للجماعة".
"ترجعوا  الأ�سل  ويف  واآخرون.  وم�سلم  البخاري  ]].  رواه 

بعدي كفارا ي�سرب بع�سكم رقاب بع�ص".
]].  قد يهم البع�ص يف هذه اجلمل ويرى فيها حديثا وهي 
"ل  ال�سابق  للحديث  وتو�سيح  �سرح  فهي  كذلك،  لي�ست 

ترجعوا ...".
9].  يف الأ�سل ا�ستنقد.
90.  يف الأ�سل اأنقدهم.

]9.  رواه البخاري.
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92.  كلمة غري وا�سحة يف الأ�سل.
93.  يف الأ�سل بارا.

94.  يف الأ�سل "اإذا �سح امل�سلمون هذا امل�سالح".
95.  لعل املق�سود اإل ما يحقق م�ساحلهم.

]9.  يف الأ�سل بظلمهم.
]9.  رواه ابن اأبي �سيبة باللفظ التايل: "اإن اأمر عليكم عبد 

حب�سي فا�سمعوا له واأطيعوا ما قدكم بكتاب اهلل". 
]9.  هنا خلل يف الرتكيب ل ي�ساعد على اإدراك املعنى.

99.  رواه البخاري وم�سلم مع اختالف يف اللفظ. 
00].  يف الأ�سل اأخرى.

]0].  مل اأعرث عليه بهذا اللفظ.
02].  يف الأ�سل ا�سئلوا.

03].  رواه م�سلم والبخاري باألفاظ خمتلفة.
اأبو  القر�سي  الأ�سدي  العوام  بن  الزبري  ابن  04].  هو عروة 
واأفا�سل  باملدينة،  ال�سبعة  الفقهاء  اأحد  اهلل،  عبد 
اأهلها وعقالئهم، مل يدخل يف �سيء من الفنت، ومات 
�ص]22.   ،4 ج:  )الزركلي،  94ه�  �سنة  اهلل  رحمه 

الأ�سبهاين، ج]، �ص]]]-]]]( 
اأمراء،  عليكم  ي�ستعمل  "اإنه  م�سلم  �سحيح  يف  05].  جاء 
فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن اأنكر فقد 

�سلم. ولكن من ر�سي وتابع". 
]0].  رواه م�سلم والبخاري مع اختالف طفيف يف اللفظ. 

]0].  مل اأعرث عليه.
]0].  يف الأ�سل رءا.

09].  رواه البخاري باللفظ التايل: "من راأى من اأمريه �سيئا 
فاإنه من فارق اجلماعة �سربا  يكرهه فلي�سرب عليه، 
بلفظ  م�سلم  وعند  جاهلية"،  ميتة  مات  اإل  فمات، 

قريب من هذا.
0]].  غري وا�سحة يف الأ�سل، والت�سحيح من منت احلديث.
]]].  رواه م�سلم باللفظ التايل: "من خرج على اأمتي ي�سرب 
برها وفاجرها ول يتحا�سى من موؤمنها ول يفي لذي 
يف  احمد  ورواه  منه".  ول�ست  مني  فلي�ص  عهده  عهد 
ي�سرب  اأمتي  على  خرج  "من  التايل:  باللفظ  م�سنده 
برها وفاجرها ل يتحا�سى ملوؤمنها ول يفي لذي عهدها 

فلي�ص مني ول�ست منه".
امل�سلمان  التقى  "اإذا  التايل  باللفظ  البخاري  2]].  رواه 
ر�سول  يا  قيل  النار"،  يف  واملقتول  فالقاتل  ب�سيفهما، 
كان  "اإنه  قال:  املقتول،  بال  فما  القاتل،  هذا  اهلل 
حبان  وابن  م�سلم  ورواه  �ساحبه"،  قتل  على  حري�سا 

والبيهقي مع اختالف ب�سيط يف اللفظ. 
3]].  يف الأ�سل يجني.

4]].  يف الأ�سل "معنا".

جنادة  بن  خالد  بن  القا�سم  بن  الرحمن  عبد  5]].  هو 
العتقي امل�سري )اأبو عبد اهلل(، فقيه جمع بني الزهد 
مالك  �سحب  ونظرائه،  مالك  بالإمام  تفقه  والعلم، 
له املدونة، رواها  به وبنظرائه،  ع�سرين �سنة، وتفقه 
عن مالك. كان ل يقبل جوائز ال�سلطان، وكان يقول: 
"لي�ص يف قرب الولة ول يف الدنو منهم خري"، وتويف، 
الديباج  فرحون،  )ابن  ]9]ه�.  �سنة  اهلل،  رحمه 
النور،  اأبو  الأحمدي  حممد  حتقيق:  ج]،  املذهب، 
ج3،  الزركلي،  �ص5]4-]]4.  الرتاث،  دار  القاهرة: 

�ص323(. 
]]].  يف الأ�سل تطاول.

]]].  يف الأ�سل لجتهاد.
]]].  جملة غام�سة املعنى.

9]].  يف الأ�سل وداه.
اأهل  من  �سحابي  الأن�ساري،  َم�سَلمة  بن  حممد  20].  هو 
املدينة، �سهد بدرا، واعتزل الفنت اإىل اأن مات رحمه 
اهلل �سنة 43ه�، يف ولية معاوية باملدينة، يحكى عنه 
اأنه "اتخذ �سيفا من خ�سب بعد وفاة النبي، �سلى اهلل 
)الزركلي،  الفنت".  من  �سيئا  ي�سهد  ومل  و�سلم،  عليه 

ج]، �ص]9. الأ�سبهاين، ج2، �ص]20(.
]2].  يف الأ�سل واأبا.

22].  رواه البخاري بلفظ اآخر.
هذه  يف  لها  معنى  ل  وهي  "من"  زيادة  الأ�سل  23].  يف 

اجلملة.
24].  لعله يق�سد الإمام مالك.

25].  يف الأ�سل ف�سئله.
]2].  يف الأ�سل تقول.

]2].  هو القا�سم بن اأبي حممد بن اأبي بكر ال�سديق )اأبو 
فيها  ولد  املدينة،  يف  ال�سبعة  الفقهاء  اأحد  حممد(، 
التابعني،  �سادات  من  �ساحلا  كان  بنواحيها،  وتويف 
قال عنه البع�ص كان اأف�سل اأهل زمانه، كان يقول يف 
اأوائل  يف  تويف  عثمان،  يف  لأبي  اغفر  "اللهم  �سجوده 
خلكان،  )ابن  و2]]ه�.   [0[ بني  ما  الثانية،  املائة 

الوفيات، ج4، �ص59، الزركلي، ج5، �ص]]](.
]2].  يف الأ�سل بنوا.
29].  يف الأ�سل بها.

30].  يف الأ�سل عباته.
]3].  يف الأ�سل واأبا.

32].  يف الأ�سل وليبادو.
33].  يف الأ�سل النابة.
34].  يف الأ�سل اأر�سا. 
35].  يف الأ�سل ا�سئل.



   العدد  47   124

جماليات

األبعاد الجمالية يف الرتاث اإلسالمي 
من منظور املستشرقني

الباحثني  من  كبري  عدد 
املجال  اأن  الغربيني 
بالإيحاءات  مليء  الإ�سالمي  الرتاثي 
اللغة  بني  توزعت  واجلمالية،  الفنية 
النباتية والزخرفة والعمارة  والهند�سة 
املالحظ  لكن  وغريها.  والب�ستنة... 
الدرا�سات نحو ح�سر  هو جنوح عديد 
ال�سويف؛  الرتاث  يف  اجلمايل  الإبداع 
يعرف  مما  نابعة  قناعة  على  بناء 
يف  يكن  مل  الفني  الإبداع  اأن  عندهم 
املجال الإ�سالمي �سوى باإ�سراق الروح؛ 
ال�سعر،  يف  خ�سو�سا  جت�سدت  وقد 

واحلرف  والتداوي،  ال�سفاء  وطرق 
اململكة  تطورت  وقد  املتنوعة،  اليدوية 
احلب  رحاب  يف  نظرهم  يف  الأوىل 
اإىل  ال�سعر  فن  من  وانتقلت  الإلهي 
مل�سات  يف  والع�سق  التغني  جت�سيد 
متّثلت  الأر�ص؛  على  جمالية  معمارية 
الثالث؛  املمالك  بني  الن�سجام  يف 
حيث التغني بالأ�سجار النادرة وقدرتها 
ومقام  ب�سكنى  وارتباطها  ال�سفاء  على 
بديع  ملكوت  يف  ليكون  ال�سالك، 

ي�ساعف جرعات حبه ملعبوده. 
اجلمايل  الإبداعي  الإيحاء  هذا 

يعترب

د. عزالدين معمي�س 
كلية ال�رصيعة والدرا�سات الإ�سالمية / جامعة قطر
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الرتاث  مناحي  من  الكثري  يف  منت�سر 
الإ�سالمي؛ �سواء تعلق بالظاهرة اجلمالية يف 
لغة القراآن اأو يف اخلط العربي الذي كتبت به 
اأو يف العمارة الإ�سالمية  امل�ساحف العثمانية 
البيئات  من  بيئة  كل  يف  املتنوعة  ومظاهرها 

املتعددة يف العامل الإ�سالمي. 
اأن  يف  تنح�سر  امل�ست�سرقني  قناعة  لكن 
واملحكوم  ال�سويف  املريد  ي�سلكه  الذي  امل�سار 

هي  وقيمية؛  اأخالقية  بروؤية 
للم�سات  املجال  ف�سحت  التي 
اإن�سانية  �سفافة؛  جمالية  فنية 
خ�سو�سا  جتّلت  �سميمها،  يف 
على  املوؤ�س�سة  الأبعاد  ثالثية  يف 

املقامات والأحوال.
نقدية  قراءة  الورقة  وهذه 
امل�ست�سرقني"  "دفاتر  يف  مفتوحة 
الذين تتبعوا ودر�سوا فكرة ثالثية 
الفنية  واآثارها  ال�سوفية  الأبعاد 

و"ريت�سارد  ديفز"  "روبرت  منهم  واملعمارية؛ 
التاريخ"  "قامو�ص  و"هايدن" �ساحب  بريتون" 
اإن  قولهم  غربيني  موؤرخني  عن  ينقل  الذي 
ال�ساحل  من  القادمني  املحمدين  املعماريني 
"الدرجات  بفكرة  جاوؤوا  الذين  هم  الإفريقي 
التا�سع]]]،  القرن  يف  اإ�سبانيا  اإىل  املتعاقبة" 
ويق�سد بالدرجات املتعاقبة امل�سالك الروحية 
ت�سور  عن  وال�سادرة  ال�سالك  بها  مير  التي 

معماري فني. 
وه�و الكت�اب ال�ذي يع�د �س�بيها يف منطه بكتاب 
حي�ث  م�ن  �س�اه"؛  الباك�ستاين"اإدري��ص  الع�امل 

وم�ن  ال�س�امل،  املو�س�وعي  املعلومات�ي  الطاب�ع 
حي�ث الإحاط�ة بظاه�رة الت�س�وف وتاأثرياته�ا 
ممزوج�ا  والإن�س�ان،  واحلي�اة  الدي�ن  يف 
مب�س�اهد ثرية ومتنوعة حول جتليات الظاهرة 
مب�ا  الأزمن�ة،  وع�رب  وغرب�ا  �س�رقا  ال�سوفي�ة؛ 
يوّلد لدى املتلقي والقارئ من جميع امل�ستويات 
�س�ورة وا�سح�ة وفني�ة مدعوم�ة بزخ�م مع�ريف 
غني من الأفكار والأ�سماء والعالقات والرموز 
وبذل�ك  وال�دللت.  واحلكاي�ات 
بني�ة  التط�ور احلا�س�ل يف  نر�س�د 
املعرف�ة اجلمالي�ة الإ�س�المية بع�د 
م�س�رية قرون، وقيمته�ا التطبيقية 
واملعا�س�ر،  الق�دمي  الف�ن  يف 
والآث�ار  اجل�ذور  متلم�س�ني 
مناق�س�ني  امل�س�تفاد،  والر�سي�د 
بع�ص ال�س�به احلداثية التي ترهن 
فاحلداث�ة  باحلداث�ة؛  اجلم�ال 
كم�ا  الك�ون  يلب��ص  جم�ايل  معم�ار 
وم�ن  "هايدغ�ر"]2]  الفيل�س�وف  ق�ال 
احل�س�ارة  عل�ى  م�س�تكرثين  طريق�ه،  �س�لك 
ال�ذي  واجلم�ايل  الفن�ي  الإب�داع  الإ�س�المية 

الي�وم.  �ر  التح�سّ لعقلي�ة  يوث�ق  اأ�سب�ح 
ول ي�سعنا يف هذا البحث اإّل حماولة ا�ستق�ساء 
وقراءة ما جاء يف "دفاتر امل�ست�س�رقني" الذين 
تتبع�وا ودر�س�وا فك�رة ثالثي�ة الأبع�اد ال�سوفية 
الإ�س�المية  اجلمالي�ة  الأبع�اد  م�ن  وغريه�ا 
روؤي�ة  انطالق�ات  واملعماري�ة،  الفني�ة  واآثاره�ا 
ال�س�ياق  يف  واملج�ايل  البع�د  حل�س�ر  نقدي�ة 

ال�س�ويف.

هناك مبدأ مشهور 
يحكم الصوفية 
عموما في نظر 

جل المستشرقين؛ 
هو البحث المستمر 
عن الكمال المؤدي 
إلى العرفان التام.
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يف  للجمال  الفكرية  اجلذور  اأول: 
الرتاث الإ�صالمي

هناك مبداأ م�سهور يحكم ال�سوفية عموما يف 
نظر جل امل�ست�سرقني؛ هو البحث امل�ستمر عن 
باعتبارهم  التام؛  العرفان  اإىل  املوؤدي  الكمال 
يف  الغو�ص  حيث  احلقيقة؛  اإىل  عط�ص  اأهل 
احلايف:  ب�سر  يقول  الكنوز؛  عن  بحثا  البحار 
ويقول  هلل"]3]،  قلبه  �سفا  من  هو  "ال�سويف 
الأخذ  "هو  الت�سوف:  عن  الكرخي  معروف 
اخلالئق"]4]؛  اأيدي  يف  مما  والياأ�ص  باحلقائق 
فلذلك ُاعُترب باأنه جتربة روحية �سعيا للو�سول 
اأو روؤى  تاأمالت عقلية  اإىل اهلل، قد ت�سفر عن 
اأو كمال ديني وخلقي �سديد  العمق  فنية بالغة 

التعلق بالأ�سول. 
احل�سي  من  ال�سري  مفهوم  انبثق  هنا  من 
العالئق  من  التام  التجرد  حيث  املجرد؛  اإىل 
الدنيوية للو�سول اإىل مقامات العارفني؛ وهذه 
وقد  واأطوارا.  وجهدا  وقتا  ت�ستغرق  الرحلة 
بها  الت�سوف فاعلية تقوم  الباحثني  عّد بع�ص 
حا�سة كونية متعالية؛ فهو كالفن ل وجود له من 
دون عاطفة جاحمة؛ لأن الفن ينبع من اأعماق 
النف�ص؛ ويتحّول عرب اخليال اخلالق اإىل واقعة 
فهو  اأو �سورة معرّبة؛  مل�سة معمارية  اأو  �سعرية 

ارتقاء نحو الأ�سمى والأجمل يف النف�ص. 
ولكي ل نقع يف التعميم املفرط؛ لبد لنا هنا اأن 
نوؤكد وجود اختالفات فكرية ومعرفية ومنهجية 
بني جمموعة الجتاهات ال�سوفية؛ رغم انقياد 
�سقناه؛  الذي  املبداأ  اإىل  وحتاكمهم  معظمهم 
وهو البحث عن الكمال؛ فهذه الرغبة مل تلزم 

طريقا واحدا عرب الزمن ال�سويف؛ بل �سهدت 
يف  ال�سوفية  الجتاهات  بني  كبرية  تناق�سات 
طريق العرفان، لذلك اختلفت مقاربات حتديد 
م�سطلح الت�سوف ذاته ح�سب املنهل املعريف؛ 
ميّيزه  كي  املطلق"]5]  "حب  يعتربه  من  فمنهم 
هذه  من  ويجعل  الأخرى  الزهد  طقو�ص  عن 
ال�سفة امليزة الرئي�سة بني الت�سوف احلقيقي 
والت�سوف املزّيف؛ لأن حب الإله يجعل املريد 
بها،  ويتلّذد  بل  وامل�سائب؛  الآلم  كل  يتحّمل 
وهو احلب الذي ميّكن قلب املحب من الو�سل 

والت�سال باحلبيب. 
ومنطا  بعدا  انقلبت  اأن  تلبث  مل  ال�سفة  وهذه 
بنية  يف  وُبعدا  ال�سوفية  ال�سخ�سية  ملاهية 
ال�سوفية  فاخلربة  ال�سوفية؛  املعرفة  نظرية 
املطلق على ثالثة  اأ�سحاب احلب  ف�ّسرها  كما 

اأمناط]]]:
اهلل؛  عن  املتوا�سل  البحث  الأول؛  �� النمط 
ال�سائح  على  يجب  طريق  ب�سورة  له  ويرمز 
بطريق  عليه  وا�سطلح  �سعودا؛  ي�سلكه  اأن 

التدرج اأو الرتقاء اأو معراج الروح. 
النف�ص  برتبية  عنه  يعرّب  ما  �� الثاين؛ 

بالبتالءات وتنقيتها باأنواع الكالم. 
�� الثالث؛ اإ�سارات اقُتب�ست من احلب الإن�ساين؛ 
ُعرّب بها عن لوعة املحب و�سوقه اإىل التوّحد. 
وذاك ما اأنتج خليطا من املذاهب؛ تاأرجحت 

بني وحدة ابن عربي وحلولية احلالج. 
ل بني منطني: على اأننا يف هذه الدرا�سة َنف�سِ

]. �سوفية الالحدود. 



127    العدد  47   

جماليات

تم الخلط ما بين 
عالم الشهود 

وعالم الغيب؛ مع 
أن العقل كأداة 

للمعرفة يؤكد هذا 
التمايز واالنفصال.

2. �سوفية ا�ستبطان الذات. 
فقد كان التاأ�سي�ص الفكري للنمط 
الأفالطونية  بني  خليطا  الأول 
اأخرى؛  خارجية  وم�سادر 
الفيدانتية  الدينية  كالن�سو�ص 
الهندو�سية؛ وخا�سة فل�سفة "�سان 
كرا"؛ حيث تلتقي مع وحدة الوجود 
باأنه  الإله؛  تعريفهم  يف  ال�سوفية 
باأنه  واأحيانا  الوجود]]]،  كل  وجود 
لأنه ل ميكن و�سفه من  العدم]]]؛ 

فالذات  املحدود؛  التفكري  من  نوع  اأّي  خالل 
الإلهية ل متناهية وبال زمان وبال مكان؛ وذاك 

هو الوجود املطلق. 
وقد كان هذا النمط ول يزال مو�سع هجوم من 
ومعرفية  عقدية  لعتبارات  امل�سلمني؛  جمهور 
تتعلق مبنهج البحث عن احلقيقة ذاتها؛ حيث 
الغيب؛  وعامل  ال�سهود  عامل  بني  ما  اخللط  مت 
اأن العقل كاأداة للمعرفة يوؤكد هذا التمايز  مع 

والنف�سال. 
درا�ستنا  �ستن�سب  والذي  الثاين  النمط  اأما 
يف  الذات  ا�ستبطان  عالقة  وهو  عليه؛ 
الت�سوف؛ وهي العالقة التي تكون بني الإن�سان 
وبني اهلل؛ وهي عالقة خالق مبخلوق؛ اأ�سا�سها 
حب ولهفة العبد حلبيبه و�سّيده، وهذا النمط 
عرف اأي�سا باجتاه "الإرادية"؛ من حيث �سلوك 
"التخّلق  اإىل  ل  يو�سِ الذي  الطريق  ال�سويف 
ب�سفات اهلل"، وا�ستمداد اإرادته من اإرادة اهلل 

ا�ستمدادا كليا ل اعتماد على اأحد �سواه. 

ت�سّكلت  الجتاه  هذا  ظالل  ويف 
ال�سوفية؛  لدى  العملية  العقلية 
والأبعاد  املقامات  انبثقت  بحيث 
جعل  وقد  واملراتب.  والأحوال 
الهجويري  الكبري  ال�سويف 
للو�سول  مقامني  )تويف5]4ه( 
الأول:  امل�ساهدة؛  مرتبة  اإىل 
القرب، والثاين؛ التبجيل؛ ويق�سد 
الطاعات  على  الدوام  بالقرب 
التقرب  يبتغي  حيث  والقربات؛ 
على  التبجيل  يقوم  بينما  بالأفعال.  اهلل  اإىل 
"ففرق  الت�سرع:  وقوة  والتدّبر  والتفّكر  التاأمل 
يف  حَترّي  من  وبني  الأفعال،  يف  يتفّكر  َمن  بني 
اجلالل؛ فواحد من هذين يكون رديف اخلّلة، 

والآخر قرين املحّبة"]9]. 
وقد كان جلهود اجلهويري ُم�سافة اإىل ما قام 
اإعادة  الأثر املهم يف  القا�سم املحا�سبي  اأبو  به 
مما  والتخل�ص  الأوىل  �سريته  اإىل  الت�سّوف 
هدفه  عن  اأبعدته  و�سوائب  بدع  من  به  علق 
النف�سية  التزكية  يف  اأ�سا�سا  املتمثل  ال�سامي 
كلها،  ال�سوفية  التجربة  نربا�ص  وهي  املثلى؛ 
ولعل اأهم ما ي�سرتكان فيه الربط بني ال�سريعة 
واحلقيقة؛ حيث بّينا اأن ال�سريعة دون احلقيقة 
ال�سريعة  دون  احلقيقة  واأن  رياء،  اإّل  لي�ست 

لي�ست اإّل نفاقا. 
ال�سوفية  عند  الطريق  مراحل  تطّورت  وقد 
فيها  ات�سحت  الن�سج  من  مرحلة  اإىل  لت�سل 
باب  ففي  والتجليات.  والأبعاد  املقامات 
به  مير  اأول  كمقام  التوبة  تاأتي  املقامات؛ 
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فكرة الصوفية 
األساسية وغايتهم 

العليا: الحق 
وليس الخير؛ أما 

أفالطون فالخير هو 
محور جمالياته.

جانب  على  مفهومه  ويقوم  ال�سويف،  العارف 
عملي مهم؛ وهو الإقالع عن الذنب وعن كل ما 
يتعّلق بالدنيا، لذلك فهو بوابة العرفان ومفتتح 
لهذا  التمهيد  يف  املت�سوفة  برع  وقد  الطريق. 
املقام؛ وا�ستعريت اأبلغ العبارات والأ�ساليب يف 
الآخرة،  والرتغيب يف  الدنيا واحلط منها  ذم 
مملكة  لرت�سم  ال�سعرية  احلا�سة  وا�ستثريت 
فنية يف توبة العارف ال�سويف؛ ومن بني ما قيل 
املثنوي:  يف  جاء  ما  التوبة؛  يف  املجال  هذا  يف 
اأدنى  "التوبة دابة عجيبة، تقفز يف حلظة من 

مو�سع اإىل ال�سماء"]0]]. 
من  ال�سوفية  عند  بالدنيا  التعلق  اعُترب  لقد 

القلوب،  �سوارف  اأ�سباب  اأكرب 
�سفاء  ومعكر  الأفكار،  وت�سوي�ص 
وقد  واخلواطر،  ال�سرائر  ونقاء 
الذي  اخلالء  ببيت  الدنيا  �ُسّبهت 
حالت  يف  اإّل  املرء  يطلبه  ل 

ال�سرورة]]]]. 
والذي  الثاين  املقام  كان  لذا 
الورع،  مقام  التوبة؛  بعد  ياأتي 
واملُكنة  امل�ستطاع  قدر  الُبعد  ُبغية 
و�سد  التوبة،  قبل  ما  مرحلة  عن 

وعليه  الفتنة جمددا،  لدخول  باإحكام  الأبواب 
فّر املريدون من املدن وا�ستقروا بالرباري]2]]، 
اأو اخرتعوا لأنف�سهم اأحياء وفق اأمناط معمارية 
وتف�سله  والتبتل  اخللوة  لل�سويف  تتيح  خا�سة 
على  ال�سرتة  وتلب�ص  اخلارجي،  العامل  عن 
الأحياء  يف  جنده  ما  وهذا  بيته]3]]،  واآل  اأهله 
الدم�سقية القدمية ومناطق من الف�سطاط يف 

من  امل�ستنبتة  والعزمية  لالإرادة  وكان  م�سر، 
عمق الذات الأثر يف اخليال الوا�سع الذي مّكن 
اجلديدة  املدائن  هذه  ت�سييد  من  ال�سوفية 

ال�ستثنائية. 
بل اإن اخلروج اإىل الرباري زهدًا وورعًا كان يف 
غاية التنا�سق مع ما هو موجود داخل هذه املدن 
الذات  ا�ستبطان  اآلية  حيث  من  ال�ستثنائية؛ 
والك�سف، فقد اأ�سبحت يف قناعة ال�سوفية كل 
ل�سانا  الزاهد  العارف  لدى  الرباري  يف  زهرة 
ي�سّبح بحمد اهلل، وكل ورقة فيها اأو يف نويرها 
اهلل  حكمة  يقراأ  اأن  للمرء  ميكن  كتاب  مبثابة 
فيه؛ فاهلل قد و�سع اآياته يف الآفاق ويف النف�ص 
اإّل  الإن�سان  على  وما  الب�سرية، 
�سبيل  وذاك  عليها،  يتعرف  اأن 
ت�سّبح  الزنبق  فزهرة  العارفني؛ 
األ�سنة،  بع�سرة  �سمت  يف  هلّل 
والبنف�سج يجل�ص متوا�سعا يف ثوبه 
القامت؛  الأزرق  اللون  ال�سويف ذي 
التاأّمل،  ُركبة  على  راأ�سه  وا�سعا 
النقط  ذات  احلمراء  وال�سوا�سن 
تنمو  اأن  ميكن  القلب  يف  ال�سوداء 
الفوؤاد املحرتق لدى املحب�وب،  يف 
املنافقني  بقلوب  ال�سويف  تذّكر  اأن  ميكن  اأو 
الرطبة  بعينيه  ينظر  والرنج�ص  ال�سوداء، 
يفّكر  املحب  يجعل  اأو  اخلالق،  اإىل  امل�سدوهة 
العي�سالن  اأن  الناع�ستني، كما  يف عيني املحب 
املفاَرق  املحبوب  جتاعيد  ي�سبه  القامت  املجّعد 

من الأهل والآل]4]]. 
يكن  مل  املفتوح  الطبيعي  الف�ساء  فاإن  وهكذا 
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تعبريا عن  اأو  احلياة،  ال�سويف هربا من  لدى 
مقاومة  على  املكنة  وعدم  الجتماعي  الف�سل 
ال�ساعرة  املحبة  الذات  بل  املدينية،  الفتنة 
يف  لتجوب  امللكوت،  لهذا  �سعت  التي  هي 
بدائعه وحُتّوله عرب اخليال اخلالق اإىل جنات 
�سّيدوها  التي  البيوت  اأمام  منت�سبة  م�سطفة 
وفقا ل�سخ�سيتهم املعمارية ال�ستثنائية، والتي 
هذا  خلالق  وذوبان  بعمق  الت�سبيح  فيهم  تثري 
لكل  باحلب  مليئة  �سفافة  ذات  ومن  اجلمال 

مظاهر الوجود؛
"يعد  بقوله:  اإيكو  امربتو  املفكر  ذلك  ي�سرح 
عليه  نحن  ُنطلق  كّل،  من  جزءا  الإن�ساُن 
الزمن  يف  حمدود  جزء  وهو  ا�سم"الكون"، 
واأفكاره  نف�سه  ي�سع  نراه  اأننا  اإّل  واملكان، 
منف�سلة  كاأ�سياء  التجريب؛  مو�سع  وم�ساعره 
يهبط  ما  وهو  جن�سه،  بني  من  الآخرين  عن 
اإىل نوع من اخلداع الب�سري لوعيه، وهذا  به 
اأنواع  من  نوع  �سوى  لي�ص  التوّهم  اأو  اخلداع 
وجودنا  يقل�ص  حيث  اإلينا؛  بالن�سبة  ال�سجون 
وقدر حمدود من احلب  اإىل رغبات �سخ�سية 
لعدد حمدود من الأ�سخا�ص الأكرث قربا منه. 
هذا  من  اأنف�سنا  حترير  يف  مهمتنا  وتتلخ�ص 
حتى  حبنا  دائرة  تو�سيع  طريق  عن  ال�سجن 
مظاهر  وجممل  احلّية  الكائنات  كل  نحت�سن 

الطبيعة يف جمالها الفّتان"]5]]. 
الباطنة  الذات  بني  اخلالق  التناغم  هذا  اإن 
يف  ُيح�سر  مل  الغناء  والطبيعة  لل�سويف 
نقله  بل  والغابات؛  والرباري  والقفار  الفيايف 
ال�سويف معه اأينما حّل وارحتل، واأدت تاأمالته 

تاأثر  اإىل  اجلمال  هذا  حماكاة  يف  ومبثوثاته 
به  الإ�سالمية  املجتمعات  من  وا�سعة  قطاعات 
وبالت�ساميم اخليالية التي �سّورها الزهاد من 
ال�سوفية، ثم نقلت هذه الت�ساميم من الت�سور 
التي  الدور واملنازل والأحياء  التطبيق؛ يف  اإىل 
اأي�سا  �سكنها هوؤلء العارفون؛ بل انعك�ص ذلك 
الرابع  القرن  كان  ولذا  امل�ساجد؛  على زخرفة 
واخلام�ص وال�ساد�ص انعكا�سا ل�سخ�سية الأبعاد 
اأن  حتى  احلياة؛  ومنط  التفكري  يف  ال�سوفية 
البالد  من  وغريهما  وقونية  الآ�ستانة  معمار 
الرتكية املتاأثرة بعرفانية جالل الدين الرومي 
ال�سويف  العرفاين  التاأمل  لنمط  جت�سيدا  تعد 

الناجت عن ُبعد ومقام الورع. 
م�سادر  من  ا�ستخال�سا  امل�ست�سرقون  ويذكر 
و�سط  يف  الكبري  امل�سجد  اأن  الإ�سالمي  الفن 
يحاط  الأندل�ص؛  يف  واأمثاله  "قونيا"  مدينة 
ال�سغرية  امل�ساجد  من  العديد  الغالب  يف  بها 
واملدار�ص؛ واإىل جانبها البالط الرائع ذي اللون 
البناء  ذلك  قّبة  يف  والأخ�سر  الفاحت  الأزرق 
املزخرف؛ فمن املثلثات الرتكية واملغربية على 
�سكل خم�سة يف اأربعة؛ والتي حتمل ا�سم النبي 
حممد، �سلى اهلل عليه و�سّلم، واخللفاء الأربعة 
القّبة،  قاعدة  ترتفع  اآخرين  اأنبياء  واأ�سماء 
تتخّللها النوافذ؛ مزّينة باآيات من القراآن بخط 
ذاتها  والقّبة  التعقيد،  �سديد  منقوط  كويف 
مر�سومة  مهارة  يف  مت�سابكة  بنجوم  مغّطاة 
الأخ�سر  الرتكوازي  اللون  ذات  البالط  بقطع 
ت�سّكل  حيث  والأبي�ص؛  والأ�سود  الأزرق  واللون 
غري  بذاته،  منفردا  منوذجا  منها  واحدة  كل 
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اأنها مرتبطة بالقطع الأخرى بطريقة تفوق كل 
�سكل  ينعك�ص  كي  مفتوحة  القّبة  وقمة  و�سف، 
املاء  حو�ص  يف  بالّليل  النجوم  و�سكل  ال�سماء 

ال�سغري املوجود يف و�سط املدر�سة]]]]. 
املقام  املرور على  ال�سورة دون  تكتمل  وهنا ل 
و�سلته  "التوّكل"  وهو  ال�سوفية  لدى  الثالث 
والتحليل.  للنقا�ص  املطروح  باملو�سوع  الفكرية 
ال�سوفية  جعل  الذي  الورع  ثم  التوبة  فمع 
اأمناط خا�سة،  اأحياء خا�سة ووفق  يقيمون يف 
للتاأمل  والفيايف  الرباري  اإىل  خروجهم  وكذا 
هي  دنيا  يف  وزهدا  وال�ستغفار،  والت�سبيح 
فاإنهم  الكالب،  عليها  يتكالب  مزبلة  عندهم 
مل يِكلون اأمرهم اإىل اهلل دون تقدمي الأ�سباب 
عن  ا�ستغنائهم  اإىل  املوؤدية  الطرق  وحت�سيل 
قال  كما  اخللق؛  من  العون  وطلب  اليد  مد 
مت�سل  اخللق،  عن  منقطع  "ال�سويف  ال�سبلي: 
القراآين  التوكل  اأخذوا مبفهوم  بل  باحلق"]]]]، 
وترك  والجتهاد  الك�سب  وطلب  الكد  يف 
فقد  وعليه  والأ�سباب،  الأحوال  مل�سرّي  النتائج 
بالأع�ساب،  العالج  الطب  جمال  يف  ابتكروا 
ويف القوت اأ�سناف من النبات مل تكن معروفة 
على عهدهم، ثم انتبهوا اإىل الفخار واحلرف 
ال�سجاد  اأبهى  ن�سجت  التي  املختلفة  اليدوية 
واأجمل اأنواع الأفر�سة من اخليوط امل�ستخرجة 

من النبات. 
اآمن  التي  للفكرة  تاأكيدا  املقام  هذا  يف  ولعل 
املوؤديني  والورع  الزهد  اأن  من  املت�سوفة  بها 
يعنيان  ل  الدنيا؛  من  والتجّرد  التطّهر  اإىل 

يف  يكمن  املعنى  بل  التام؛  والعتزال  املفارقة 
�سرورة التمييز بني احلقيقة واجلوهر؛ واأي�سا 
املادية  اجل�سد  �سرورات  بني  اجلمع  اإمكانية 
ومتطّلبات الروح وتطلعاتها الأخالقية: "فلي�ص 
قها؛  فُيفرِّ الدنيا  تفريق  يعرف  الذي  الرجل 
مي�سكها  كيف  يعرف  الذي  الرجل  واإمنا 

فُيم�سكها"]]]]. 
ل  احلق  ال�سويف  يعتربون  فاإنهم  وهكذا 
اإّل بعد خروجه من مقام الزهد  ي�سري كامال 
البقاء والتمكني  اإىل مقام  والتطهر من الدنيا 
ُيفّرق  وهنا  املعي�ص،  الإن�ساين  العامل  واقع  يف 
بني الرهبنة والزهد يف مغزى ق�سة وقعت بني 
ال�سويف اأحمد بن احلواري )تويف 230ه( وبني 
اأحد رهبان الن�سارى املنقطعني؛ حني �ساأل ابن 
اأن  ي�ستقيم  كان  "اأما  الراهب:  ذلك  احلواري 
تذهب معنا، هاهنا، يف الأر�ص وجتيء، ومتنع 
هيهات!هذا  الراهب:  فرّد  ال�سهوات؟  نف�سك 
وهو  واأنا يف �سعف"]9]]  قّوة؛  اأنت  الذي ت�سف 
من  ال�سويف  احلواري  ابن  يثبت  مهم  ن�ص 
والتجّرد  والتطهر  الزهد  وقيمة  اأهمية  خالله 
بقيمة  نف�سه  الآن  يف  واعرتاف  الدنيا،  من 
ومن  و�سطه.  يف  والعي�ص  العامل  اإىل  النزول 
امل�سوؤولية  ب�"م�سكلة  عليه  ي�سطلح  ما  برز  هنا 
الإن�سانية"]20] عند ال�سوفية ومفكري الإ�سالم 
الإطار  داخل  الإرادية  اجتاه  ومتظهر  عموما، 
الكد  حيث  التوكل؛  مقام  خالل  من  ال�سويف 
لتحقيق  املعي�سة  �سبل  حت�سيل  يف  والجتهاد 
الكفاف؛ والذي به فقط يتحقق ال�ستغناء عن 

اخللق..
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عبـّر الصوفية 
أنفسهم عن 

صعوبة تحديد 
أو وصف ما 
يشعرون به 

في مواجيدهم 
ومشاهداتهم.

وهو ما اأدى كما راأينا اإىل ن�سوء احلرف اليدوية 
النباتي،  التقليدي  والطب  الفخار  و�سناعة 
ال�سوفية؛  الأبعاد  ثالثية  اكتملت  ذاك  وعند 
والعملية،  الروحية  املنهجية  حولها  ومتحورت 
ثالثية  خالل  من  نطاقها  يف  امل�سري  مت  حيث 
وحال  اخلوف،  وحال  املحبة،  حال  مع  اأخرى؛ 
لتتج�سد يف  والأحوال  املقامات  اإن  بل  الرجاء؛ 
للوعي  الدار�سني  حتليل  ح�سب  واحدة  مملكة 
وال�سالكني  العارفني  األهمت  ال�سويف]]2]؛ 

يف  رهيبا  وخياليا  عاطفيا  تدفقا 
األ  والزخرفة؛  والعمارة  ال�سعر 
كان  فلقد  احلب،  مملكة  وهي 
ين�سب؛  ل  معينا  املحبة  مو�سوع 
مراحل  يبتكرون  ال�سوفية  جعل 
لُت�ساف  متعّددة؛  واأقوال  متفاوتة 
عامل  يف  املمّيزة  امل�سطلحات  اإىل 
واملودة،  كالود  الذات؛  ا�ستبطان 

والأن�ص والقرب وال�سوق... اإلخ. 
امل�ست�سرقني؛  من  العديد  وح�سب 
وقبلها  الفنية  املمالك  هذه  فاإن 

يف  ثم  وامل�سطلحات،  والأحوال  املقامات 
وال�سور؛  والإ�سارات  الرموز  لحقة  مرحلة 
واإتاحة  ال�سويف  املعجم  تطور  يف  ت�ساعد 
الفر�سة لرفع ال�ستار عن بنية التفكري العميقة 
متهيد  من  الدار�سني  ومتّكن  ال�سوفية،  لدى 
علميا  توؤ�ّس�ص  ونظريات  اأبحاث  اأمام  الطريق 
فكرة  خالل  من  ال�سوفية  لعبه  الذي  للدور 
تطّور  يف  واأحوال"  "مقامات  الأبعاد  ثالثية 

اللغات والآداب والفنون الإ�سالمية. 

ثانيا: الإطار املعريف للجمال الإ�صالمي 
يف نظر امل�صت�صرقني

بعد اأن حّددنا الإطار الفكري الذي ن�ساأت فيه 
فكرة اجلمال ونظرية ثالثية الأبعاد ال�سوفية 
اأ�سا�ص  امل�ست�سرقني  من  جمهرة  يعتربها  التي 
التاريخ  يف  املج�سدة  اجلمالية  والأبعاد  الفن 
امل�ستند  يف  النظر  اإعمال  من  لبد  الإ�سالمي، 
كلم�سة  وتبلورت  عنه  انبثقت  الذي  املعريف 
فكيف  معماري.  منط  اأو  فنية  ملحة  اأو  �سعرية 
لنهج عرفاين اأن يتحول اإىل جتربة 
اأن  املنطقي  فنية جمالية؛ كان من 
والتن�ّسك؟  التعبد  رحاب  ينتهي يف 
روحي  معراج  الت�سوف  اأن  كما 
غاية  ي�ستهدف  مقامات  وفق 
الرحلة  هذه  فهل  خم�سو�سة؛ 
اإدراك  اإىل  تنتهي  املقامات  باأبعاد 

اليقني اأو مكا�سفته؟ 
املعرفة  نظرية  اأن  املعلوم  فمن 
ممّيزات  على  تتوفر  الإ�سالمية 
تاأخذ  فهي  لغريها؛  متاحة  غري 
وروح  عقل  من  جمتمعة؛  الإن�سانية  بالطاقات 
وح�ص؛ م�سافة اإىل الأ�سل وهو الوحي الرباين؛ 
خال�سة،  عقلية  ول  جتريبية،  لي�ست  فهي 
بل  خال�سة،  نقلية  ول  مثالية،  اأو  باطنية،  ول 
حيث  امل�سادر؛  بني  واجلمع  بال�سمول  تّت�سم 
اأنها تعالج  التناق�ص وحتّقق اليقني، كما  تدفع 
ولذلك  متفاوتة؛  مبناهج  جميعا  املو�سوعات 
يف  جديدة  معرفية  م�سطلحات  وتظهر  تتكّرر 
والت�سّور  والإدراك  كال�سعور  العام؛  اإطارها 
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والفرا�سة  والراأي  واحلكمة  والفقه  والفهم 
والك�سف  واخلربة  والنظر  والتاأمل  والبديهة 

والتجلي...اإلخ. 
حيث  من  الإ�سالمية  املعرفة  ُترد  اأن  وميكن 
مو�سوعها اإىل م�سدرين خمتلفني]22]؛ اأحدهما 
يذهب نحو الأ�سفل: "جتربة ح�سية، اإح�سا�سات، 
نحو  يتجه  الآخر  وامل�سدر  لة"،  خميِّ ذاكرة، 
واملفاهيم  اخلال�ص  العقل  "مبادئ  الأعلى: 
العامة"، وتكون املعرفة تبعا لهذين امل�سدرين؛ 
اإّما اأر�سية )مادية(، اأو ماورائية )غيبية(. ولو 
�سرحنا اأكرث فاإننا ناأخذ باأداتي املعرفة وهما: 
والعقل  وغريهما،  وب�سر،  �سمع،  ِمن  احِل�ّص 
بدللته املتنوعة ِمن: ملكات الإدراك، والفهم 

يف الدماغ، والقلب، واللب، والفوؤاد..
مو�سوع  حول  امل�سلم  معرفة  فاإّن  ثّم  ومن 
معني، تاأتي عن طريق اجلمع بني القراءتني اأو 
القراءة يف امل�سدرين: الوحي والكون، ونتيجٌة 
)احل�ص  الأداتني  من  كل  وظيفة  بني  للجمع 
والعقل(، ويتعاون م�سدرا املعرفة، كما تتعاون 

اأداتا املعرفة، يف تزويد امل�سلم باملعرفة.
حال  اأية  على  تبقى  �سوف  امل�سلم  معرفة  لكن 
معرفًة ب�سريًة، ُتن�سب اإىل الإن�سان، وهو يت�سف 
�سبحانه،  ِعْلم اهلل  اأمر خمتلف عن  بها. وهي 
فعلُم  الأخرى.  الكائنات  وِعْلم  املالئكة،  وِعْلم 
اهلل مطلٌق، وعلُم الإن�ساِن ن�سبٌي يزيد وينق�ص، 
الإن�ساَن  اهلُل  ُيعِطي  وعندما  ويخطئ،  وي�سح 
    ﴿ ،سيئًا من علِمِه�
         

    

﴾ )البقرة: ]5](، فاإّن     

ما يكت�سبه الإن�ساُن من هذا العلِم ي�سبُح جزءًا 
بدللته  حمدودًا  ويبقى  الب�سري،  العلم  من 

ومعانية بحدود الإدراك الب�سري]23].
وروؤى  اأحكام  تتولد  امل�سدرين  وبتفاعل 

وت�سورات؛ تتاأّلف من:
�� اأحكام متعالية عن الوجود احل�سي لالإن�سان 

ومرتبطة بعامل الغيب. 
�� اأحكام قيمية توّجه الفعل الب�سري يف دائرة 

احلياة الجتماعية. 
ا�ستبطان  من  م�ستمدة  جتريبية  �� اأحكام 

العقل للمبادئ اأو القوانني الطبيعية. 
�� اأحكام جمالية وفنية م�ستمدة من ا�ستبطان 
الذات للوجود، اأو من ا�ستنباط العقل طبقا 

حلا�سة الوجدان املنفعلة. 
ويف املنظور ال�سويف ُت�ستبعد التجربتان العقلية 
واحل�سية؛ لي�ص بو�سفهما اأداتني غري �ساحلتني 
احلقيقة؛  اإىل  الو�سول  اأو  املعرفة  لتحقيق 
املتمثلة  الغاية ال�سوفية  تلبيان  ولكن لأنهما ل 
فمن  ومكا�سفتها،  وتذوقها  احلقيقة  تلم�ص  يف 
عند  �سك  مو�سع  لي�ص  احل�ص  املبداأ  حيث 
التي  املعرفية  الكفاية  يحقق  ل  لكنه  ال�سوفية 
تن�سدها النف�ص ال�سوفية؛ وخا�سة معرفة اهلل 
العقل؛  و�سيلة  يرف�سوا  مل  اأنهم  كما  �سبحانه، 
ولكنهم اأكدوا على �سرورة اأن ي�ست�سيء العقل 
بنور القلب؛ كي ل يفقد العقل توازنه ويتخطى 

حدوده.
اإل  املنطقي  الإقناع  يحقق  قد  العقل  اأن  فمع 
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نظرية المعرفة 
اإلسالمية ليست 

تجريبية، وال 
عقلية خالصة، 
وال باطنية، أو 

مثالية، وال نقلية 
خالصة، بل تتـّسم 

بالشمول.

الإمياين،  الذوق  يحقق  اأن  ي�ستطيع  ل  اأنه 
يف  اجلاحمة  والرغبة  املرهف،  وال�سعور 
فالغاية  ال�سويف.  الطريق  يحققها  التي  احلب 
جمرد  لي�ست  ال�سوفية،  املعرفة  تن�سدها  التي 
واملنظومات؛  والأفكار  للقيم  املنطقي  الإثبات 
بل مالم�سة جمالية القيم والأفكار واملنظومات 
هو املبتغى؛ ولذلك اعترب الغزايل اأن طريقهم 
يقول:  لليقني  واملو�سل  املورث  هو  املعرفة  يف 

هم  ال�سوفية  اأن  يقينا  "فعلمُت 

خا�سة...  اهلل  لطريق  ال�سالكون 
الطرق]24]"،  اأ�سوب  وطريقهم 
كما اأن �سريهم يعد مبثابة "ال�سري 
الينابيع  ينبوع  اإىل  الطريق  يف 
ت�ستهدف  جوانية  وثبة  فهي  كّلها؛ 
عليا  غاية  باجتاه  الوقائع  جتاوز 
من  ول  الوقائع  ن�سيج  من  لي�ست 
ف�سيلتها، الأمر الذي يرتتب عليه 
اأو  دربا  ال�سويف  املوقف  يكون  اأن 
يف  اإل ّ ينتهي  ل  درب  على  �سلوكا 

النبع احلقيقي؛ وهو احلق"]25]. 
وُينظر اإىل املعرفة ال�سوفية على اأنها حمكومة 
بالغاية؛ والغاية هي التي حتّدد ماهية ال�سعور 
التي تخدمها؛  الو�سائل  ال�سلوك وترّتب  وتوّجه 
املحكومة  املنطقية  التوجهات  عك�ص  وهي 
مبركزية املقدمة اأو الواقع ولي�ص الغاية؛ فحتى 
واإن بدى لنا التناق�ص وال�سطراب من منظور 
فاإن  للمعرفة؛  ال�سوفية  الروؤية  يف  منهجي 
ال�سوء  هي  الغاية  بكون  يتم�سكون  املت�سوفة 
منهجا  ثمة  فلي�ص  وبغريها  املنهج  ينري  الذي 

اأ�سال؛ لأن كل �سري اإمنا هو باجتاه هدف.
الربهان  يعتربون  الإ�سالم  فال�سفة  كان  فاإذا 
الب�سرية،  املعقولية  قمة  ال�سوري  املنطقي 
على  الإ�سالمية  الإلهيات  تاأ�سي�ص  فيحاولون 
فاإن  النظري؛  وال�ستدلل  املنطقي  الربهان 
الدينية"  "احلقيقة  تاأ�سي�سهم  بحكم  ال�سوفية 
املعاناة  على  وتاأكيدهم  الب�سرية"  "الفطرة  يف 
يرّجحون العمل على النظر؛ في�سلكون م�سالك 
اأغنى واأو�سع من م�سالك الربهان 
اأو  الذوق  م�سالك  اإنها  ال�سوري، 
الك�سف؛ من حيث �سموليته جلميع 

ال�ستعدادات الإن�سانية]]2]. 
اأن  الباحثني  بع�ص  يعترب  وهنا 
التطهر  وغاية  ال�سويف  الذوق 
ال�سعور  اإىل  للو�سول  والتجرد 
�سوره:  اأبهى  يف  العميق  ال�سايف 
"هو رد فعل ذاتي اأو وجداين على 

مدن اأ�سابها "التخّمج"؛ فما عادت 
لأنها  الروح  ل�ست�سافة  ت�سلح 
الجتماعي،  بالف�ساد  منخورة 
ي�سرح رجال  اأن  �سيء  امل�سادفة يف  فلي�ص من 
يعتكفوا  اأن  اأو  والِقفار،  الرباري  يف  الت�سّوف 
يف بيوتهم اأو يف زواياهم متوارين عن النا�ص، 
ففي املدن الكربى يتكالب النا�ص على الرثوات 
اأنه  ف�سال عن  اإن�سانيتهم،  من  ينتق�ص  تكالبا 

يحيلهم جميعا اإىل عبيد"]]2].
الكالمية  املقدمات  عقم  للغزايل  بدى  لقد 
له  "وظهر  اليقني  مالم�سة  يف  والفل�سفية 
الو�سول  ميكن  ل  ما  خوا�سهم  اأََخ�صَّ  اأّن 
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وتبّدل  واحلال  بالذوق  بل  بالتعّلم،  اإليه 
ال�سفات"]]2]. 

مقولت  اأبرز  من  واحلال  الذوق  مقولتا  تعد 
املقام  ثالثية  خالل  من  يت�سح  كما  ال�سوفية 
ال�سوفية  ال�سخ�سية  اإذ  احلال؛  وثالثية 
وحمتوياتهما  لأبعادهما  طبقا  تتحّدد 
ثم  "ومن  والتوكل  والزهد  فالتوبة  الوجدانية؛ 
تفكري  غريزة  تنتج  والرجاء"  واخلوف  احلب 
"غريزة  ت�سميتها  ميكن  الإن�سان  يف  اأ�سيلة 
واحلنني  باملجهول  الولع  "غريزة  احلقيقة" 
الب�سر  اأن  ذلك  والأعايل"]29]،  النائيات  اإىل 
غور،  لها  ُي�سرب  ل  اأ�سلي  علّو  بغريزة  مزّودون 
ول حمتوى لها �سوى احلميم الدافئ، اأو �سوى 
ال�سوق الراع�ص، اجلامح �سوب الأوج، وما هذه 
الغريزة �سوى قوة البحث عن الوجود الأ�سلي 
وهذا  جزئي.  وجود  كل  ل  ويوؤ�سّ ُي�سرط  الذي 
يعني اأن ال�سوفية ل ي�سعها اإّل اأن تكون حركة 
الكثافة  اأو من  الداخل،  اإىل  نزوح من اخلارج 

اإىل اللطافة"]30]. 
هي  الكا�سفة  الداخلية  املمّيزات  هذه  ولعل 
على  الت�سوف  لتف�سيله  الغزايل  دفعت  التي 
مل  اأنه  مع  احلقيقة؛  اإدراك  يف  الكالم  علم 
"فوجدتها  قال عنها:  بل  املتكلمني؛  يعب طرق 
الكالمية(،  )الأدلة  اأي  مبق�سودها؛  وافية 
ل الغزايل  غري وافية مبق�سودي"]]3]. وقد ح�سّ
التجربة ال�سوفية من حت�سيله لعلم املتقدمني 
وكتبهم؛ كقوت القلوب لأبي طالب املكي، وكتب 
عن  املاأثورة  واملتفّرقات  املحا�سبي،  احلارث 
ثم  الب�سطامي،  يزيد  واأبي  وال�سبلي  اجلنيد 

ح�سل ما مل ي�ستطعه بالتعلم وبال�سماع، وجزم 
اإليها وهي اأن من اأخ�ص  ل  بالنتيجة التي تو�سّ
اإليه  الو�سول  ميكن  ل  ما  اأن  خ�سائ�سهم 
وتبّدل  واحلال  بالذوق  بل  ال�سماع؛  اأو  بالتعلم 

ال�سفات]32].
ثالثية  يف  اجلمال  ظاهرة  فاإن  وعليه 
مقابٍل  معريف  منظور  من  موؤ�س�سة  الأبعاد 
وهو  الأخرى؛  املعرفة  ونظريات  ملناهج 
ا للمقدمات واإعمال  )املنظور املعريف( لي�ص ر�سًّ
يف املح�سو�ص للخروج بقانون يوافق املح�سو�ص، 
الكتاين:"�سفاء  بكر  اأبو  عرّب  كما  هو  واإمنا 
احلليم  عبد  الدكتور  اأعجب  وقد  وم�ساهدة"، 
على  فيها،  وراأى  العبارة]33]،  بهذه  حممود 
املقامات  لثالثية  ال�سامل  التعريف  اإيجازها، 
للت�سوف؛  املخت�سرتني  الأحوال؛  وثالثية 
املعرفة  على مذهب يف  املوؤَ�س�ص  التعريف  هذا 
ال�سفاء  وو�سيلته  غايته؛  وله  و�سيلته  له 
جعل  الذي  بال�سبط  وهذا  املكا�سفة،  وغايته 
والفن،  الت�سوف  بني  يربطون  امل�ست�سرقني 
ويجعلونه رديفا له، وُيرمز لكل علم ذي �سبغة 
روحانية اأو جمالية باأنه ذو جذر �سويف]34]؛ وهو 
ما جعل بع�ص الباحثني يف ال�ساأن ال�سويف يقف 
يف  م�سرقة  جوانب  ثمة  اأن  اإىل  ي�سري  ما  على 
الفنية  التجربة  قوام  مت�ص  ال�سوفية  التجربة 
مبفهومها املعا�سر، على خالف ما قد يت�سور 
للبع�ص من اأن نزوع التجربة ال�سوفية اإىل ما 
وراء ال�سورة الظاهرة لهذا العامل يجعلها على 
القدمية؛  اجلمالية  الفل�سفات  بع�ص  مع  وفاق 
بامليتافيزيقا؛  ة  الأخري  ارتباط هذه  من حيث 
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وبخا�سة فل�سفة اأفالطون التي يت�سور البع�ص 
اأن اقرتان القيمة اجلمالية فيها بفكرة املثال، 
يقع  مما  هو  الإلهام؛  بفكرة  ال�ساعر  وارتباط 
ويوؤكد  ال�سوفية.  التجربة  ذاته يف  النحو  على 
من  القيمتني؛  بني  وجلية  موجودة  املفارقة  اأن 
نحو  الأفالطونية  اجلمالية  القيمة  نزوع  حيث 
الإلهام  فكرة  عن  خروجها  ثم  ومن  املثالية 
القيمة  ونزوع  الدافق،  وال�سعور  والك�سف 
يختمر  الذي  الإلهام  نحو  ال�سوفية  اجلمالية 

الإن�سانية  النف�ص  اأعماق  يف 
الذات  عمق  ارتباط  من  ويت�سكل 
يف  ُيوَلُد  فهو  اخلالق؛  باخليال 
ال�سيء  يف  ولي�ص  الإن�سان  اأعماق 
الأ�سا�سية  ال�سوفية  ففكرة  ذاته؛ 
وغايتهم العليا: احلق ولي�ص اخلري؛ 
حمور  هو  فاخلري  اأفالطون  اأما 
ل  اجلمايل  فاملثال  لذا  جمالياته؛ 
فيما  تلّم�ص  اإذا  اإّل  �سحيحا  يكون 
)املجتمع  اخلارجي  الواقع  يحاكيه 
بقيم  املحكوم  الطبيعة(  اأو 
موقعه  يف  �سيء  كل  ت�سع  حمّددة 

املنا�سب]35]. 
احلقيقة  عن  ال�سوفية  التجربة  بحثت  لقد 
اللتزام  مبنهج  متعلقة  لأ�سباب  اخلري  بدل 
نظر  يف  حمكومة  طريقة  فهي  يحكمها؛  الذي 
ال�سويف  والعرف  ال�سرعي  بالقانون  اأ�سحابها 
اأو  التخّيل  كان  ولذا  �سيوخها،  من  املوؤ�س�ص 
الواقع  ب�سفة  مّت�سما  ال�ستبطان  اأو  املحاكاة 
العاطفة  الغيبي، وكانت  اأو  اأو احل�سي  النف�سي 

يدور  �سبق  ما  وكل  العقل؛  ب�سمة  م�سبوطة 
والفن  للعاطفة  وعامة  كلية  روؤية  اإطار  يف 
باملعيار  ويتذرع  ينفلت  اأن  يجوز  ول  واجلمال؛ 
والثمرة. ولذلك كانت عملية التخّيل م�ستوحاة 
وكان  العارف  ال�سويف  واأعماق  ذات  من 
التج�سيد الفني يف عامل الواقع يحاكي مبادئ 
التجربة واأبعادها من مبتداأ ال�سري اإىل مرحلة 
عنا�سر  ثالثة  نوؤكد  اأن  علينا  ولذا  املكا�سفة، 

اأ�سا�سية يف ال�سورة الفنية عند املت�سوفة:
الرئي�ص  العن�سر  وهي  الذات؛   .1

الو�سول  عرب  الفنية؛  ال�سورة  يف 
عرب  لينعك�ص  التام  ال�سفاء  اإىل 
ويكون  اخليال؛  يف  عميقة  تاأمالت 
الت�سفية  بعمليتي  ال�سفاء  هذا 
ثالثية  عرب  الت�سفية  والتحلية؛ 
والتوّكل،  والزهد  التوبة  مقامات 
احلب  اأحوال  ثالثية  عرب  والتحلية 
الذات  وتكون  والرجاء.  واخلوف 
هي  وال�ستبطان؛  ال�سفاء  بعد 
النظرية  عك�ص  الإلهام.  م�سدر 
العن�سر  ُت�سّلط  التي  الأفالطونية 
اأفالطون  األغى  فقد  الذات؛  على  اخلارجي 
احلر،  الباطن  جوهرها  يف  الإن�سانية  الذات 
من  املطلق  اجلمال  يف  نظريته  بذلك  فهّد 
موّجه  واقعي  لفن  ن�سري  اأول  وكان  اأ�سا�سها، 
خا�سعا  براغماتيا  اأي  اجتماعيا؛  توجيها 
مبداأ  اأو  للتزام  النظر  دون  واللذة  للم�سلحة 
اأن  ترى  التي  ال�سوفية  النظرة  عك�ص  حاكم، 
اإدراكنا  دون  حتول  بالأ�سياء  النفعية  عالقتنا 

أخذ المتصوفة 
بمفهوم التوكل 
القرآني في الكد 
وطلب الكسب 

واالجتهاد 
وترك النتائج 

لمسيـّر األحوال 
واألسباب.
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حلقائقها اجلوهرية، واأن الت�سال 
الأ�سياء  يف  اجلوهرية  باملعاين 
يقرتن  الظاهرية  حجبها  وجتاوز 
يف الوقت نف�سه بالجتاه اإىل اأعماق 

الذات.
ال�سور  تلك  وهو  اخليال؛   .2  
اخلطابات  تعك�سها  التي  الرمزية 
والن�سو�ص والوقائع والتاأمالت، يف 
ينبغي  الذي  العامل  لرت�سم  العقل، 
وجب  ولذلك  الذات،  تعي�سه  اأن 

وال�سور  واملقولت  اخلطابات  ببنية  الهتمام 
والوقائع...، وطريقة ا�ستغالها الوظائفية. 

ويندرج مع اخليال يف العملية اجلمالية؛ املتخيل 
ي�ستغل  عندما  املتحولة،  املادة  وهو  )الوعي( 
اخليال، فكثريًا ما يذهب؛ اأي )اخليال( بعيدًا 
عن الن�ص والواقع وروحه اإىل اأوهام واأ�ساطري 
ال�سرورة  فمن  لذلك  ب�سلة،  للعلم  متت  ل 
اإحاطة هذا املتخيل اأو املخيال ب�سوابط لكي ل 
ويدخلنا  الذاتي،  التاأمل  ينفلت عن مو�سوعية 
يف متاهات احللول والوحدة والفي�ص كما حدث 

مع التيارات املتطرفة يف الت�سوف.
ميكن  فال  الوجود،  اأو  املح�صو�س؛  الواقع   .3

اأن يتحقق ال�ستبطان والتاأمل والتما�ص القيمة 
لأن  الوجود احل�سي؛  تام عن  اجلمالية مبعزل 
ذلك يدخلنا يف وحدة متطرفة، وينقلب العامل 
امل�ساهد اإىل �سور جمازية؛ وذلك مرفو�ص يف 
الروؤية ال�سوفية املعتدلة، فالوجود له قيمة يف 
احلقيقة  اإدراك  يف  يلتم�ص  واجلمال  التمّثل؛ 
اجلوهرية الكامنة وراء هذا الوجود ال�ساخ�ص، 

وعينا  يربز  جديد  خليال  وعك�سنا 
الداخلي؛  واإمياننا  و�سعورنا 
اخلفي،  اإىل  الظاهر  من  فننفذ 
وهذه  املجّرد.  اإىل  املح�سو�ص  ومن 
�سدقيتها  اإثبات  يف  تتعا�سد  روؤية 
الروؤى  معظم  ومو�سوعيتها 
يف  خا�سة  املعا�سرة]]3]،  اجلمالية 
والعامل  الذات  التوا�سل بني  حيوية 
ويتحول  النفعية؛  القيمة  خارج 
املح�سو�ص فيها اإىل اأبعد من حدود 

اجل�سد واملادة واملاألوف.

الفنية  الأبعاد  يف  نقدية  روؤية  ثالثا: 
فكر  يف  الإ�صالمي  الرتاث  يف  واجلمالية 

امل�صت�صرقني 
امل�ست�سرقني  اهتمام  بروز  اإن  القول  ميكن 
بالظاهرة اجلمالية والفنية يف الإ�سالم، ترجع 
اإىل درا�ساتهم الوا�سعة حول اأ�سرار الت�سوف، 
يف  موجود  هو  ما  وبني  بينه  املقابلة  وحماولة 
العهود  منذ  موجودا  كان  ما  اأو  الغربية  البيئة 
ويرجع  وامل�سيحية.  الغربية  للح�سارة  الأوىل 
املحاولت  اإىل  عموما  بالت�سوف  اهتمامهم 
�سو�سيوثقايف،  تعريف  لو�سع  التاأ�سي�سية 
اتفق  حيث  لتعريفه؛  الأوىل  ومقاربتهم 
جمهورهم على حّده من خالل الكلمة الأجنبية 
)Mystik( وجذورها؛ والتي تعود ح�سبهم اإىل 
�سيء مفعم بالأ�سرار ل ميكن بلوغه بالو�سائل 

العادية اأو باملجهود العقلي]]3]. 
الفني  للمنطلق  وتاأ�سي�سا  و�سعا  ُيَعدُّ  ما  وهو 

المعجم الصوفي 
ال يتأسس على 
نمط واحد من 

الوعي، بل يتعدّد 
بحسب الوحدات 

المعنوية.
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واجلمايل يف روؤية امل�ست�سرقني للرتاث ال�سويف 
عموما. وما يزيد تاأكيد هذا الأمر اأن الكلمتني 
م�ستقتان   )Mysterium(و  )Mystisch(
مبعنى  )mycim(؛  اليونانية  الكلمة  من 
املولعني  امل�ست�سرقني  واأهم  العينني]]3].  اإغالق 
بربط الت�سوف بالأ�سرار؛ امل�ست�سرقة الأملانية 
اأندرهيل" )Evelyn Underhill( يف  "اإيفلني 
كتاب لها ترجم اإىل الأملانية عن الهيلينية �سنة 

 .[9[[[39[

من  وال�ستقاق  امليل  هذا  ي�سوب  ما  ورغم 
املدر�سية  والتغليفات  احلد�سية  ال�ستنتاجات 
امل�ست�سرقني  غالبية  تف�سيل  اإىل  اأّدت  التي 
الهادف  الغنو�سي  لالجتاه  الت�سوف  ُمرادفة 
عميقة  فل�سفية  وجودية  جتربة  لبناء  ح�سبهم 
فاإن جزًءا  ا�ستغراق احلب"،  "جتربة  عنوانها: 
ال�ستقاق  هذا  ربط  يغفل  مل  درا�ساتهم  من 
يف  ومعرفيا  فكريا  تاأ�ّس�ص  الذي  بالجتاه 
املبحث ال�سابق، وقد اأبان امل�ست�سرق الفرن�سي 
"هرني كوربان" عن الفوارق بني النمط النبوي 

التجربة  يف  الغنو�سي  والنمط  الإ�سالم  يف 
امل�ست�سرقة  ال�سوفية، و�سارت مع هذا الجتاه 
تاأكيدها  �سيمل" من خالل  ماري  "اآنا  الأملانية 
بنيتها  خالل  من  ال�سوفية  فهم  �سهولة  على 
والبنية اللغوية ثالثية الرتكيب، وتق�سد الأ�س�ص 
الأوىل التي قامت عليها التجربة ال�سوفية قبل 

تركيبة النظام الفل�سفي والغنو�سي]40].
وميكنني اإيجاز بع�ص املاآخذ العلمية والتاريخية 
على القراءة ال�ست�سراقية لظاهرة اجلمال يف 

ال�سياق الإ�سالمي؛ من خالل النقاط الآتية:

1. ربط الوعي بالتجربة الروحية ح�صرا

التجربة  اأن  امل�ست�سرقني  من  نخبة  توؤكد 
تاأ�سي�ص  يف  الرئي�ص  ال�سبب  هي  الروحية؛ 
الوعي ال�سويف املحكوم باأبعاد ثالثية؛ مقامات 
هيئة  يف  التجربة  هذه  جت�ّسدت  ثم  واأحوال، 
من  وال�سفاء  �سعرا،  املنظوم  وال�سغف  التعبري 
ال�سهوات احليوانية والعالئق الدنيوية ومن ثم 

ي�ستتبعها ال�سفاء من الأمرا�ص الع�سوية]]4]. 
بهذه  وافتنت  امل�ست�سرقني  بع�ص  اعتنى  وقد 
الإ�سراق  فن  باأن  �سّرح  اأن  حد  اإىل  الثالثية 
�سديد  "اأرابي�صك"  على  ينطوي  ال�سويف 
الرتكيب عرفته اإيرلندا يف الع�سور الو�سيطة، 
يقول روبرت ديفز: "مما قد ينطوي على اأهمية 
اأكرب اأن الفن الإ�سالمي الأ�سمى؛ اأي املعمار هو 

�سويف"]42]. 
عند  ال�سويف  املعجم  تطور  وي�ساعدنا 
و"بول�ص  ما�سينيون"  "لوي�ص  امل�ست�سرَقنْي 
ال�سويف  الفكر  تطّور  عملية  ر�سم  على  نويا" 
َتعبُّد  ال�سوفية؛ وحتّولها من حالة  التجربة  اأو 
اإىل حالة فنية وجمالية عميقة. كما ي�ساعد يف 
ك�سف دللت الرموز وال�سور التي ي�ستخدمها 
ال�سوفيون؛ وتداخل بع�ص تلك الرموز وال�سور 
العامة  بالبنية  وعالقتها  البع�ص  بع�سها  مع 
املعروفة  امل�ست�سرقة  تقول  ال�سويف؛  للتفكري 
اآنا �سيمل: "متّهد تلك الدرا�سات الطريق اأمام 
تطّور  يف  الت�سّوف  اإ�سهام  عن  اأخرى  اأبحاث 

اللغات والآداب والفنون الإ�سالمية"]43].
"فرت�سماير"  ال�سوي�سري  اأ�ساف  ثم 
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علمية  املرّكزة حول  بجهوده   )Fritz Maier(
مقاربة  ميدان  يف  فتحا  ال�سوفية  الدرا�سات 
الت�سوف وفق مناهج الرتبية الروحانية وعلم 
النف�ص وعلم الجتماع والعمارة والريا�سيات... 
وغريها؛ حيث �سمحت هذه املناهج بفهم عميق 
"الذوق" عند ال�سوفية؛ الذي  لدللة م�سطلح 
اأو  تعبدية  كلها؛  ال�سوفية  التجربة  حمور  يعد 

جمالية. 
وق�د حف�ل الق�رن التا�س�ع ع�س�ر بن�س�ر العدي�د 
م�ن اأعم�ال امل�ست�س�رقني التي ت�دور حول تاريخ 
احل�س�ارة الإ�س�المية وتراثه�ا وفنونه�ا؛ ن�س�اأة 
وج�ذورا وبنية؛ مما مّك�ن العلماء تدريجيا من 
احل�س�ول عل�ى ت�س�ّور اأف�س�ل مقارن�ة بالنزعة 
اأعم�ال  معظ�م  يف  �س�ادت  الت�ي  الت�س�ويهية 
مل�ا  ق�راءة  ويف  امل�ست�س�رقني.  م�ن  ال�س�ابقني 
عر�سناه يف املبحثني ال�س�ابقني واأعمال الكثري 
اإلي�ه من�ذ ح�ني  اأملحن�ا  فيم�ا  امل�ست�س�رقني  م�ن 
ع�س�ر،  التا�س�ع  الق�رن  يف  ت�سنيفاته�م  ح�ول 
ف�اإن املالحظ�ة الأوىل اجلدي�رة بالهتم�ام هي 
ال�ست�س�راقية  الأو�س�اط  يف  ال�س�ائد  العتق�اد 
الأوىل  بالدرج�ة  ميتافيزيقي�ة  اأم�ة  الع�رب  اأن 
مقاب�ل  املطل�ق  الغيب�ي  م�ن  وعيه�م  يت�س�كل 

الغرب�ي عموم�ا]44]. لوع�ي  امل�س�كل  الك�وين 
للوعي  خا�سعة  الفنية  فالأعمال  ثم  ومن 
بهذه  املحكومة  الداخلية  وال�سريرة  الباطني 
الفن  اأو  املعمار  فلي�ص  ولذلك  امليتافيزيقا، 
نابعا من تدبر عقلي وخيال حم�سو�ص ممتزج 
هذا  مع  جتاوب  هو  واإمنا  وثابة،  �سفافة  بروح 
كان  واإذا  قبيحا؛  اأو  ح�سنا  اأنتج  �سواء  الوعي 

من  فاإنها  العلمي  باملعنى  فنية  مل�سات  هناك 
امل�ست�سرق  ذلك  عن  يعرب  كما  اأجنبي،  تاأثري 
كتابه  بابون مالدونادو" يف  "با�سيليو  الإ�سباين 
حتدث  اأن  بعد  الأندل�ص"  يف  الإ�سالمي  "الفن 
بان�سياب وتف�سيل عن معمار مدينة الزهراء: 
الوجود  هو  فيه  جدال  ل  الذي  الأمر  اأن  "غري 

املكثف لعنا�سر الفن الكال�سيكي ب�سفة عامة 
حتى ع�سر اخلالفة القرطبية، وهي كال�سيكية 
الآثار  من  الباقية  احلجرية  الكتل  م�سدرها 
والتاأثريات  الأندل�ص،  اأر�ص  على  كانت  التي 
اإىل  العنا�سر  تلك  كل  اأدت  وقد  البزنطية، 
والإثارة  بالغرابة  يت�سم  اإ�سباين  نه�سة  ع�سر 

والتفرد"]45].
"وات�سمت  قائال:  �سابق  ن�ص  يف  حتدث  وقد 
ميكن  لدرجة  بكرثتها  الزخرفية  العنا�سر 
معها القول باأن العمارة ما هي اإّل ذريعة لتبلغ 
التطور  طريق  يف  م�سبوق  غري  �ساأنا  الزخرفة 
والن�سج، واإذا كان معلوما لنا اأن ذلك يحدث 
يف اأ�ساليب فنية اأخرى، فاإن الفن العربي يبّزها 
الزخرفية  والوحدات  الأ�سكال  بتنوع  جميعا 
يّت�سل  اإنه الرثاء الذي ينجم عندما  النباتية؛ 
الإ�سالم بالثقافة املتو�سطية وهو ثراء مل يرثه 
اأن  اإن�سافا  الإ�سارة  �سرورة  مع  الإ�سالم"]]4] 
الأندل�ص  يف  الإ�سالمي  بالفن  اأ�ساد  املوؤلف 
الإ�سباين ودوره يف نه�سته،  الفن  وتاأثريه على 
الأ�سالة فيه، وعادة ميزجه  اأغفل جانب  لكنه 
"بالفن  الفن  ذلك  على  يطلق  اأخرى  بعنا�سر 

املدّجن". 
الأبعاد  من  جتعل  التي  النظرة  اأن  كما 
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التاأمل  عدمية  الإ�سالمي  الرتاث  يف  اجلمالية 
العقلي؛ ينق�سها ال�سمول والدقة، كون الرتاث 
متنوع  الفني  الإبداعي  جانبه  يف  الإ�سالمي 
يف  والفنية  اجلمالية  فالظاهرة  وخ�سب، 
الباطني  للوعي  تخ�سع  ل  مثال،  القراآن،  لغة 
التاأثري  واإن كان  العقل  بقدر ما تالم�ص حدود 
يتعلق بالباطن... ومن جهة اأخرى فاإن املعجم 
ال�سويف ل يتاأ�س�ص على منط واحد من الوعي، 
ل  التي  املعنوية  الوحدات  بح�سب  يتعّدد  بل 
للظروف  تبعا  تن�ساأ  ما  بقدر  اأفقية  ن�ساأة  تن�ساأ 
تعريف  يف  املحا�سبي  فاحلارث  وال�سياقات، 

عليه  درج  ما  خمالفا  للت�سوف  له 
الأغلب، ي�سفه باأنه: "علوم الظاهر 

وعلوم املعامالت والإ�سارات"]]4]. 
يف  متخ�س�سة  درا�سات  وهناك 
تتبعت  ال�سويف  الدليل  املعجم 
يف  الواردة  املختلفة  امل�سطلحات 
اأن  اإىل  وخل�ست  ال�سوفية،  تاريخ 
على  قامت  املعجم  هذا  م�سامني 

العنا�سر الآتية]]4]:
واحدة  على حقيقة  يدل  املفرد، حيث  اللفظ   �
فقط، وبذلك ل ميكن اأن يحمل م�سمونا اآخر 
اإىل  اأن نف�سر به امتداد الوعي ال�سويف  ميكن 

اأ�سكال اأخرى. 
� الدللت امل�سرتكة، عن طريق ترادفات جتمل 
فيها املعاين بع�سها بع�سا؛ كم�سطلح "الفناء" 
وهي  م�سرتكة  عديدة  معاين  يت�سمن  والذي 

املحو واملحق وال�سعق والطم�ص. 
مثل:  ال�سويف؛  بالطريق  خا�سة  م�سطلحات   �

املقامات،  ال�سالك،  ال�سلوك،  الرحلة،  ال�سفر، 
الوا�سل،  الو�سول،  املجاهدة،  الأحوال، 

الغاية... 
مثل:  ال�سوفية؛  التجربة  � م�سطلحات تخ�ص 
الفقر،  الوارد،  امل�ساهدة،  الك�سف،  الروؤيا، 

الهواجم، الهواج�ص... 
الإح�سان،  مثل:  املذهب؛  � م�سطلحات تخ�ص 
الولية،  اجلذبة،  الفي�ص،  احل�سرة،  الإرادة، 
ال�سيخ،  الأ�سماء،  اأمهات  احلقائق،  حقيقة 

املريد.... 
يف  بالغة  حقائق  يو�سح  ذلك  وكل 
اللفظي  واملعجم  ال�سويف  الوعي 
اأن  يف  خ�سو�سا  تتمثل  لل�سوفية؛ 
ترجمة ال�سلوكيات اإىل م�سطلحات 
تختلف �سيغها بني ال�سم وامل�سدر، 
الفروق  من  ال�ستفادة  اأن  كما 
املرتادفة  الألفاظ  بني  املوجودة 
جد مهم يف اإبراز عالقات ا�ستقاق 
كال�سهود  ونحتها؛  امل�سطلحات 
واملناجاة،  وامل�سامرة  وامل�ساهدة، 

واملخاطبة واملحادثة]49]... 
منط  على  ال�ست�سراقية  الدرا�سات  تكن  ومل 
واحد يف حتليل املعرفة ال�سوفية و�سبط الوعي 
مع  الدرا�سات  هذه  �سهدت  فقد  ال�سويف، 
امل�ست�سرق ال�سهري هرني كوربان م�سارا مغايرا 
حني اأدمج الفينومينولوجيا يف جتميع املقا�سد 
ال�سمنية لكل اأفعال ال�سعور والال�سعور ال�سويف 
يف  للمعطيات  املو�سوعية  ال�سمة  اختزال  دون 
الإدراك احل�سي، اأو ح�سر جمال املعرفة احلق 

يعد سير 
المتصوفة 

بمثابة السير في 
الطريق إلى ينبوع 

الينابيع كّلها.
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والدالة يف عمليات الفهم العقلي وحدها]50]. 
والتجربة الروحية يف الإ�سالم، كانت يف الإطار 
عن  بعيدة  وغريبة  تارة،  ال�سرعي  القانوين 
حقائق الإ�سالم تارة اأخرى، واأجزاء من دائرة 
هذه التجربة ميداٌن رحٌب وا�سٌع يزخر بعنا�سر 
واألوان �ستى من الثقافات، امتزجت يف �ساحته 

التي  والأديان  والعقائد  الأفكار 
وقد  القدمي،  ال�سرق  يف  ُوجدت 
به  تتميز  كانت  مبا  فيه  اأّثرت 
الريا�سات  يف  وخربات  �سور  من 
واملواجيد  والتجارب  الروحية 
واللغة ال�سرية الرمزية الغام�سة، 
العبادة  اأن  للكثريين  خيل  حتى 
الإ�سالم،  يف  والتزكية  والزهد 
التجارب  لأ�سكال  �سور  اإل  ماهي 

الروحية القدمية.
2. اخللط بني الذوق ال�صويف والذوق الفني

لدى  الذوق  يرادف  ما  وهو  الوعي  تاأ�سي�ص  اإن 
حني  الذات  عمق  من  اإّل  يكون  ل  ال�سوفية؛ 
امل�ست�سرقة  اإليه  ت�سري  ما  وهو  التام؛  ال�سفاء 
"ا�ستبطان  مب�سطلح  عليه  وت�سطلح  الأملانية 
اأو الكت�ساف اجللي  الذات"؛ فهذا ال�ستبطان 
للذات يف اأعماقها؛ ل يكون عند اأ�سحاب هذا 
املجرد  اإىل  احل�سي  من  بال�سري  اإّل  الجتاه؛ 
ت�سوب  التي  العالئق  من  التام  والتخل�ص 
الو�سول اإىل احلقيقة عرب الذوق واحلب الذي 

ي�سله العارف. 
موقف  مع  ما،  بقدر  املوقف،  هذا  ويلتقي 

اأن اجلمال هو  اأفالطون  يرى  اأفالطون؛ حيث 
جتلي احلقيقة؛ واأن الذوق الفني هبة مقد�سة 
يف  معه  يختلف  ولكنه  لالإن�سان]]5].  اهلل  من 
الغاية والهدف والنهاية؛ فبينما يكون احل�سي 
التجرد  يكون  لأفالطون؛  الأ�سمى  الهدف 
عند  الأ�سمى  هو  املجرد  واإدراك  احل�سي  من 
التجربة  تهدف  ففيما  ال�سوفية، 
اجلمالية  املتعة  اإىل  الأفالطونية 
تق�سد  الوظيفية،  والثمرة 
حتقيق  اإىل  ال�سوفية  التجربة 
ما  فكل  ولذلك  العبادية؛  املهمة 
واأدوات  و�سائل  من  بها  يقرتن 

يكون قرين مذهب اللتزام. 
اأ�سا�ص  امل�ست�سرقون  جعل  لقد 
على  مبنيا  ال�سوفية  التجربة 
مبداأ الذوق؛ لذلك كانت اجلوانب 
ودرجات  الروحية  الرتبية  ومناهج  العملية 
الذي  املبداأ  مع  ومتنا�سقة  مرتبطة  الرتقي 
يرجع يف حقيقته اإىل املحبة التي ت�سمن �سفاء 
والذوق  احلب  يتاأتى  ول  والباطن؛  ال�سريرة 
واحلقيقة  والطريقة  ال�سريعة  مبطابقة  اإّل 
لبع�سها بع�سا؛ لأن املراد هو ال�سفاء يف �ستى 
امل�ستويات: اأولها؛ التطّهر من ال�سمات الدنيئة 
ومن دن�ص الروح. وثانيها؛ حمو اآثار الب�سرية؛ 
وثالثها؛  الإن�سان(.  يف  اجل�سدية  النزعة  )اأي 

تطهري ال�سفات وا�سطفائها]52]. 
الأبعاد  بني  الربط  امل�ست�سرقون  حاول  وقد 
الرباري  يف  ال�سوفية  لها  ح�سّ التي  الروحية 
عدد  يف  انت�سرت  التي  املعمارية  الأمناط  مع 

ال يمكن أن 
يتحقق االستبطان 
والتأمل والتماس 
القيمة الجمالية 
بمعزل تام عن 
الوجود الحسي.
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ينقل  بل  امل�سهورة،  الإ�سالمية  احلوا�سر  من 
هوؤلء امل�ست�سرقون اأن ال�سالطني كانوا ياأمرون 
عرفانية  مع  ان�سجاما  املعمار  من  معنّي  بنمط 

ال�سالكني.
وجهة  من  تقت�سي،  ال�سوفية  التجربة  اإن 
غري  خا�سة  "ملكة  بوجود  القول  نظرهم، 
"العقل الطبيعي" وهي التي يتم بها الت�سال؛ 
ويتو�سعون  باملو�سوع"]53].  الذات  تتحد  وفيها 
اللمحات  قيام  اإىل  ي�سريون  حني  التو�سيح  يف 
والّلمع والإ�سراقات مقام الت�سّورات والأحكام 
والق�سايا يف املنطق العقلي، بحيث اأن املعرفة 
�سعور  �ساحبها  ويغمر  ُوجدانيا،  معا�سة  فيها 
من  كفي�ص  وتغمره  فيه  ت�سطرم  بقوى  عارم 

النور. 
اأهمية  على  التنبيه  يف  احل�سرمي  علي  يقول 
عملية  يف  القيود  من  العارفة  الذات  حترر 
الذات  فاإن  التاأمل اجلمايل؛  "يف حال  التاأمل: 
تتحّرر من الإرادة؛ فتختفي الأنا الفردية فيها، 
وت�سبح ذاتا عارفة خال�سة، تدخل مع الأ�سياء 
واملو�سوعات يف هوية واحدة، وت�ستغرق فيها يف 
بو�سفه  العامل  يختفي  وعندئذ  �سوفية،  وحدة 

متّثال"]54].
لكنهم اأغفلوا اإىل حد ما الإرادة واجتاه الإرادية 
املوجود عموما عند الزهاد وال�سالكني؛ ف�سلطة 
ا�ستبطان  عملية  يف  توفرها  ينبغي  الإرادة 
الذات؛ ول ميكن للمريد اأو ال�سالك بلوغ املحبة 
حترر  دون  احلقيقة  اإدراك  ول  العرفان،  اأو 
اأ�سر  من  الإرادة  وفك  الأغالل،  من  الذات 
الرتبية  يف  عام  �سرط  وذاك  وامللذات،  الهوى 

ال�سوفية  عند  ولي�ص  الإ�سالم،  يف  الروحية 
ح�سرا. 

عملية  املح�سو�ص  �سوائب  من  التطهر  اأن  كما 
وال�سعوري،  العقلي  التاأمل  يف  عموما  مطلوبة 
التاريخ،  بتنوعاتها عرب  الفنية  اإن املدار�ص  بل 
متفقة على التحرر من الأغالل وعالئق الذات 

يف عملية الإبداع. 
وقد ربط املت�سوفة بني املعرفة وامل�ساهدة وبني 
روؤية القلب وانفتاح الب�سرية، من خالل اأكرث 
بالتجربة  م�سا�سا  واأكرثها  روحية،  الجتاهات 
عرّب  اأخرى  جهة  من  لكن  ذاتها.  النف�سية 
ال�سوفية اأنف�سهم عن �سعوبة حتديد اأو و�سف 
وم�ساهداتهم،  مواجيدهم  يف  به  ي�سعرون  ما 
من  فيها  مبا  ال�سوفية  التجربة  باأن  وبّينوا 
ملعرفة  ثمرة  باعتبارها  ومواجيد،  م�ساهدات 
مبا�سرة من غري و�سائط من مقدمات وق�سايا 
ذاتي  اإدراك  عن  تعرب  جتريب؛  اأو  وبراهني 
معرفته  وتعدية  تعميمه،  ميكن  ل  )فردي( 

للغري]55]. 
القراءة  يف  الغربية  املركزية  �صطوة   .3

ال�صت�صراقية
اجلمايل  الرتاث  مع  امل�ست�سرقني  جّل  تعامل 
العقالنية  القولبة  مبنطق  عموما  الإ�سالمي 
ماك�ص  الذم  اأ�سد  يذمها  كان  التي  الأداتية 
بتعال  ال�ست�سراقي  العقل  تعامل  حيث  فيرب؛ 
ف�ساءات  من  الرتاث  هذا  اأخرج  معريف 
الطابع  ذات  املعرفية  الإن�سانية  املمار�سة 
الأداتي،  التجريبي  ولي�ص  العلمي  العقالين 
وبذلك اأدخلها يف درا�سات الأ�سطورة واخليال 
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لل�سعوب  ما تخ�س�ص  والتي عادة 
�سرتاو�ص  ليفي  فعل  كما  البدائية 

مع قبائل البورورو يف الربازيل.
التي  الدرا�سات  اأن  واحلا�سل 
ورغم  امل�ست�سرقون،  اأجنزها 
للعديد  اخلاّلق  الإبداعي  الطابع 
الكبار  درا�سات  خا�سة  منها؛ 
كوربان،  )نيكل�سون،  اأمثال  من 
�سيمل  ماري  اآن  ما�سينيون، 
"اإّل  الأول،  الرعيل  من  وغريهم( 

اأنها ل تخلو من ممار�سات معرفية ذات طابع 
الن�سو�ص  على  الباحثة  الذات  متار�سه  قمعي 
البحثي  القمع  جتليات  وتتعّدد  املدرو�سة، 
لن�سو�ص ال�سوفية؛ ما بني البحث عن امل�سادر 
الأ�سا�سية للت�سوف الإ�سالمي ونظريات التاأّثر 
يكتفي  الذي  امليكانيكي  الطابع  ذات  والتاأثري 
وزمانيا،  مكانيا  وكيفيته  الأفكار  نقل  بر�سد 
لظاهرة  املعّقدة  الطبيعة  عند  التوقف  دون 
وممار�سات  احل�سارات  بني  الثقايف  التالقح 
والتنا�ص...  الحتواء  واأ�سكال  املعريف  الدمج 
اإلخ وبالطبع تنطوي هذه الت�سورات على نزعة 
مركزية حاّدة للفكر الغربي واحل�سارة الغربية، 
للم�سيحية  العقيدية  املركزية  عن  ناهيك 
وح�سورها اجللي ال�ساطع يف التجربة ال�سوفية 
كما بلور ما�سينيون جتربة احلالج ال�سهيد عرب 

مرايا اخلال�ص امل�سيحي"]]5]. 

م�سطلح  اإطالق  اأن  كما 
الت�سوف  على  "املي�ستي�سزم" 
ملناهج  كلية  قولبة  هو  الإ�سالمي 
درا�سة الت�سوف الغربي، وهذا ما 
ُيعد و�سعا وتاأ�سي�سا للمنطلق الفني 
يف  والغربي  امل�سيحي  واجلمايل 
روؤية امل�ست�سرقني للرتاث ال�سويف 
عموما، خا�سة واأن الغالبية تف�سل 
بالأ�سرار،  املفعم  بالعلم  تعريفه 
به  اأكرثهم  انبهار  �سر  وذاك 
يف  ذلك  نالحظ  ال�سرق،  وب�سحر 
درا�ساتها  يف  خا�سة  �سيمل؛  ماري  اآنا  كتابات 
ال�سويف  ال�سعر  حول  وامل�ستفي�سة  املتنوعة 

الفار�سي، وخ�سو�سا "جالل الدين الرومي".
هذا  اأن  اأعتقد  "ل  فوؤاد:  هالة  الدكتورة  وتعلق 
قمعا  يقل  املت�سوفة  بهوؤلء  الغربي  النبهار 
يف  هوؤلء  م�سادر  عن  الباحث  نقي�سه  عن 
خا�سة  امل�سيحية،  والعقيدة  الغربية  احل�سارة 
حيث  ات�ساعا  اأكرث  اإطار  يف  اأحيانا  يندرج  اأنه 
الغام�سة  املتخّيلة  بال�سورة  الغربي  النبهار 
زواره  ي�سيب  الذي  اجلميل  ال�ساحر  لل�سرق 
مدارات  يف  وي�ستلبهم  بالُوجد،  الغربيني 
ناهيك عما ميكن  الطاغية،  والفتتان  الإغواء 
خيالت  من  النظرة  هذه  عليه  تنطوي  اأن 
ذاتها  ال�سوفية  الن�سو�ص  ت�ستلب  وت�سورات 
اأحيانا  وحتملها  اخلا�سة،  مداراتها  خارج 
توّقعات وهواج�ص الباحث الغربي اأ�سرَي ال�سحر 

والفتتان"]]5].

لقد وضع اهلل 
تعالى آياته في 

اآلفاق وفي النفس 
البشرية، وما على 

اإلنسان إاّل أن 
يتعرف عليها، وذاك 

سبيل العارفين.
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اخلامتة
ميكن اأن نخل�ص اإىل عدة نتائج جد مهمة من 
اأن  اأهمها  من  لعل  املركز؛  البحث  هذا  خالل 
توظيف  حاول  ال�ست�سراقي  الفكر  من  جانبا 
من  حالة  خللق  الرتاث  يف  اجلمايل  الوعي 
امل�سلم  العقل  اأو  الرتاث  بنية  يف  التجزئة 
الوعي  و�سبط  ال�سوفية  املعرفة  حتليل  ويف 
عا�ستها  حالة  عن  يعرب  ما  وذاك  ال�سويف، 
مبنطق  ي�سمى  فيما  ال�ست�سراقية  املنظومة 
الرتاث  هذا  اأخرج  الأداتية  العقالنية  القولبة 
من ف�ساءات املمار�سة الإن�سانية املعرفية ذات 
الطابع العقالين العلمي اإىل ميدان الأ�سطورة 
بدرا�سات  عالقة  لها  والتي  وامليثولوجيا 
ع�سر  التا�سع  القرن  بدايات  يف  ال�ستعمار 

والع�سرين..
اإىل حد ما  ُتغفل  اإن جل هذه الدرا�سات  حيث 
عند  عموما  املوجود  الإرادية  واجتاه  الإرادة 
والعتقاد  الأ�سطوري؛  املنطق  يف  ي�سنف  من 
العرب  اأن  ال�ست�سراقية  الأو�ساط  يف  ال�سائد 
اأمة ميتافيزيقية بالدرجة الأوىل يت�سكل وعيهم 
من الغيبي املطلق مقابل الكوين امل�سكل لوعي 
للعقل  ملكات  فهي  وبذلك  عموما،  الغربي 
ولتهيئة  العلمي،  الأداتي  العقل  يهذبه  الباطن 
ال�سخ�سية القابلة للتح�سر وفقا ملرجعية هذا 

العقل. 
لفك  درا�سات  مزيد  اإىل  يحتاج  ذلك  وكل 
العلمي،  من  الأ�سطوري  وتبيان  اللتبا�ص 
اجلمالية  الأبعاد  من  جتعل  التي  فالنظرة 
العقلي؛  التاأمل  عدمية  الإ�سالمي  الرتاث  يف 

الرتاث  لأن  والدقة،  ال�سمول  ينق�سها 
متنوع  الفني  الإبداعي  جانبه  يف  الإ�سالمي 
لغة  يف  والفنية  اجلمالية  فالظاهرة  وخ�سب، 
الباطني بقدر  للوعي  القراآن، مثال، ل تخ�سع 
ما تالم�ص حدود العقل واإن كان التاأثري يتعلق 

بالباطن. 
درا�سات  هناك  اأخرى  جهة  من  لكن 
نهائيا  ت�سلم  واإن مل  ا�ست�سراقية من�سفة حتى 
وظفت  الغربي،  املركزي  العقل  حتيز  من 
اكت�ساف  يف  الدقيقة  وحتقيقاتها  خربتها 
مبا  والإبداع  للفن  املوّلدة  الثالثية  الأبعاد 
ينطوي على"اأرابي�سك" �سديد الرتكيب عرفته 
اإيرلندا يف الع�سور الو�سيطة، حيث مينح ذاك 
لتنمية  "جنينة �سرية"  الفرَد املتفاين  الرتكيب 
تلك  ومّهدت  وال�ستيعاب،  الفهم  على  قدراته 
عن  اأخرى  اأبحاث  اأمام  الطريق  الدرا�سات 
اللغات  تطّور  يف  الإ�سالمي  الرتاث  اإ�سهام 

والآداب والفنون الإ�سالمية. 
التجربة  اأن  تقرير  اأي�سا؛  النتائج  اأهم  ومن 
الروحية يف الإ�سالم، كانت يف الإطار القانوين 
حقائق  عن  بعيدة  وغريبة  تارة،  ال�سرعي 
الدائرة  من  واأجزاء  اأخرى  تارة  الإ�سالم 
بعنا�سر  يزخر  وا�سٌع  رحٌب  ميداٌن  الثانية 
واألوان �ستى من الثقافات، امتزجت يف �ساحته 
يف  ُوجدت  التي  والأديان  والعقائد  الأفكار 
ال�سرق القدمي، وقد اأّثرت فيه مبا كانت تتميز 
الروحية  الريا�سات  يف  وخربات  �سور  من  به 
الرمزية  ال�سرية  واللغة  واملواجيد  والتجارب 
العبادة  اأن  للكثريين  خيل  حتى  الغام�سة، 
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احلواري  اأبي  ابن  اأحمد  ترجمة  يف  والعّباد،  الن�ساك 

رقم الرتجمة ]45.
يف  الفل�سفي  الفكر  تاريخ  ريان،  اأبو  حممد  20.  انظر: 
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والزهد والتزكية يف الإ�سالم، ما هي اإل �سور 
لأ�سكال التجارب الروحية القدمية، واحلقيقة 
ال�ست�سراقي  العقل  حاول  وقد  ذلك،  غري 
الثانية،  بالدائرة  الإبداع  رهن  ال�ستعماري 
واحلقيقة التاريخية التي اأثبتناها تقول بتاأثري 
الروحية  التجربة  اأ�سالة  عرب  الروح  �سفافية 
اخليال  موهبة  يف  ال�سرعي  بالإطار  والتزامها 

والتاأمل، مبا خّلف تراثا زاخرا يف �ستى امليادين 
ما  وهو  العميق،  والنظر  بالتفكري  تت�سم  التي 
يف  امل�سلمني  الباحثني  على  ثقيلة  تبعة  يلقي 
�سرورة تتبع نواحي التحيز ال�ست�سراقي الذي 
الإ�سالمية  والفنون  العلوم  من  كثريا  اختطف 
عن  نزعت  اأجنبية  مبوؤثرات  لي�سلها  الأ�سيلة 

الفكر الإ�سالمي �سفة البتكار والإبداع.
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 دالئل النور يف ديوان
" بشائر وذخائر "

يعقوب،  بن  حممد  ال�صاعر 
القراءة،  مو�صوع  ديوانه 
"الب�صائر"  هما  اثنتني  بكلمتني 
ترتبطان  �سفتان  وهما  و"الذخائر"، 
دفتيه  بني  املجموع  هذا  ي�سمه  مبا 
للب�سارة  �سفة  فالب�سائر  ق�سائد؛  من 
تنماز  التي  واجلمال  واحل�سن  والِب�ْسر 
الذخائر  اأما  ال�سعرية.  الدرر  هذه  بها 
ق�سائد  به  تزخر  ما  على  عالمة  فهي 
الديوان من معان �سريفة ونبيلة ميكن 
واآخرته.  لدنياه  يّدخرها  اأن  للمرء 
هاتني  جمع  قد  الفار�س  ابن  ووجدت 

الكلمتني يف بيت يقول فيه:

ب�صائر اإقرار ب�صائر عربة
�صرائر اآثار ذخائر دعوة
وتت�سكل هذه ال�سميمة التي نحتفل اليوم 
ق�سيدة  واأربعني  �سبع  من  ب�سدورها 
اخلليلية،  الأبحر  على  ُنِظمت  عمودية، 
التي  للبحور  ك�سف  بعملية  قمت  وقد 
اإجراء  خالل  من  وذلك  عليها،  وردت 
عدد  فوجدت  �سامل،  اإح�سائي  حتليل 
بحر  وزن  على  جاءت  التي  الق�سائد 
الأمر  وهو  ق�سيدة،  ع�سرين  اخلفيف 
ال�ساعر  ميول  مدى  يل  ك�سف  الذي 
حممد بن يعقوب نحو هذا البحر الذي 
وخّفة،  �سال�سًة  البحور  اأكرث  من  يعد 

عنون 

د. حممد الفهري 
اأ�ستاذ جامعي



147    العدد  47   

جماليات

كما  اإيقاعا،  العربي  ال�سعر  بحور  اأجمل  ومن 
الب�سيط،  بحر  وزن  على  ق�سائد  �ست  األفيت 
وخم�سا على وزن الكامل، وثالثا على وزن كل 
واملتقارب،  والرمل،  والرجز،  الطويل،  من؛ 
على  واحدة  وق�سيدة  الوافر،  من  وق�سيدتني 

وزن املديد واملتدارك.
التجديدية  املظاهر  بع�ص  لحظت  وقد  هذا 
نلفي  بحيث  الكال�سي،  اخلليلي  الإيقاع  داخل 
ينظم ق�سيدة على  يعقوب  بن  ال�ساعر حممد 
من  يت�سكل  بناء  تعتمد  التي  املزدوجة  منط 
بقافية  تقفيتهما  اإىل  فيهما  ُيعَمد  �سطرين 
ال�سابقني  ال�سطرين  لقافية  خمالفة  واحدة 

املظهر  وهذا  الالحقني،  اأو 
اخرتعه،  قد  كان  التجديدي 
عامر  بن  ب�سر  معلوم،  هو  كما 
يعزوه  كما  اجلاحظ،  يذكر  مثلما 
واملظهر  غريه.  اإىل  بع�سهم 
يعقوب  بن  حممد  عند  اجلديد 

يكمن يف م�ستويني: 
اإن  بحيث  الدليل؛  امل�صتوى   .1

فتح  يعقوب  بن  حممد  ال�صاعر 
ن�سه  يف  النبوي  املديح  غر�ص  على  املزدوجة 
هذا  �سعراء  عك�ص  اخللق"،  ب�"اأ�صرف  املعنون 
الأغلب  يف  يق�سرونه،  كانوا  الذين  النمط 
الأعم، على مو�سوعات مثل الق�س�ص واحلكم 
وهو  الكتب،  ونظم  العلم  وم�سائل  والأمثال 
الأمر الذي جعل القدماء ل يلحقون املزدوجة 

بالق�سيدة ول ي�سمونها بها.
2. امل�صتوى ال�صكلي؛ بحيث جند ال�صاعر حممد 

بحر  وزن  املزدوجة  لهذه  يختار  يعقوب  بن 
الأغلب،  يف  ياأتي،  ال�سكل  هذا  اأن  علما  املديد 
على وزن بحر الرجز اأو يف بع�ص الأحيان على 

وزن بحر املتقارب.
ومن املظاهر التجديدية يف الديوان؛ ا�ستعمال 
خمم�سا  الكامل  يعقوب  بن  حممد  ال�ساعر 
اأنه  ووجهه  )ا�صتفهامات(،  ق�سيدة  يف  كما 
والثاين جمزوًءا.  تاما  الأول  امل�سراع  ا�ستعمل 
الرمل  من  بيتا  ال�سنيع  هذا  مثل  وجدت  وقد 
بع�ص  تذكره  احلراين  اللحام  احل�سن  لأبي 
كتب العرو�ص نقال عن الثعالبي يف "يتيمته" 

و"خا�س اخلا�س" بحيث يقول فيه:
وا�ستَعال    َذَكاٍء  َفْرِط  من  كنُت 

ي الناِر يف اجلزِل الَيِبي�ِص كَتَلظِّ
اأنه  ووجهه  خمم�ص،  بيت  فاإنه 
دون  العرو�ص  يف  اجَلزء  ا�ستعمل 
ال�ساعر  ا�ستعمل  بينما  ال�سرب، 
يف  اجَلزء  يعقوب  بن  حممد 
كالعلل،  العرو�ص  دون  ال�سرب 

حيث يقول:
َي�اُء ِلَنْغَم�ٍة َم�اَذا اإَِذا اْبَت�َس�َم ال�سِّ

�ُفوٍر �َس�ِري�ْد َح�ْي�َرى ِلُع�سْ
َماِئِل َتاِئه�ًا ِف�ي ُظْل�َم�ٍة َبْي�َن اخْلَ

َيْجَتاُز يِف َع�ْزٍم َوِط�ي���ْد
�ٍم َوَل َلْي�اَل ِب�اَل َهْم��ٍص َو َل جَنْ

�َس�اٍر َق�ِري��ٍب اأَْو َب�ِع�ي��ْد
َن�ا َي�ْسَع�ى اإَِل�ى َفْج��ٍر ِلَيْم�الأَُه اأَ

�ى ِلْل�ُوُج�وْد؟ �ِس�ي�دًا ُت�َغ�نَّ

البشائر صفة 
للبشارة والِبشـْر 

والحسن والجمال 
التي تنماز بها هذه 

الدرر الشعرية.
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من المظاهر 
التجديدية 
في الديوان؛ 

استعمال الشاعر 
محمد بن يعقوب 
الكامل مخمسا.

اأتت  التي  )جموح(  ق�سيدة  يف  جنده  كما 
ال�سدور  تقفية  يوؤثر  املتقارب  بحر  وزن  على 

بقافية  والأعجاز  النون  بقافية 
الإبدالت  من  م�ستفيدا  الدال 
التي اأتاحتها لنا بع�ص الأمناط 
فن  مثل  امل�ستحدثة  ال�سعرية 
بع�ص  مال  وقد  التو�سيح، 
هذا  اإىل  اأي�سا  املهجريني 
حمدود،  ب�سكل  واإن  التنويع، 
اإياه  موظفا  حجاج  ندرة  مثل 
يف ق�سيدة )اأغنية اخلريف( 

التي يقول يف مطلعها:
مزم��ار ال�سبا       اأنغام  ذكر  مير 
اأي�����ار �سهر  الربا       يف  زهر  نفح  اأو 
اأ�سفاري ما قيل يل مرحبا       يف كل 
والدار �سبا       لالأهل  وقلبي  اإل 

اإذا كان ال�ساعر ندرة حداد �سيعمد اإىل تغيري 
ال�ساعر  فاإن  املقطع،  هذا  بعد  ال�سدور  قافية 
يف  موحدة  قافية  �سيلتزم  يعقوب  بن  حممد 
جميع ال�سدور، بحيث يقول مفتتحا ق�سيدته:

َحبيب����ي َوَقْلِب��ي َو ُمْقَلَة َعْيِني
َواأَْنَفا�َص ُروِح����ي َو�َسْعَد �ُسُعوِدي

ي َثنِّ َلْي�����َك اأُ َفِمْن���َك اأَنا َواإِ
اإَِذا َما َبَلْغ���ُت ِب�َسْي��ِري ُح�ُدوِدي

ي اأُِحبُّ��َك ُحّبًا ُيج�َ��اِدُل َعنِّ
َلُدودًا ِبَعْهٍد �َسَما ِف���ي اْلُعُه��ود

اإىل اأن يقول يف نهايتها:

َوُكْن يِل اإَِلِه����ي ِبِحْفٍظ وَعْوٍن
�ٍد ُمِفيِد َوَدْف��ٍع اإِىَل ُك��لِّ َق�سْ

منوذجا  الديوان  يف  جند  كما 
م�ستحدث  �سكل  وهو  للرباعيات 
اأي�سا، غري اأنه �سيعتمد فيه العرو�ص 
اخلليلي ولي�ص الدوبيتي، يتمثل ذلك 
الوافر،  جمزوء  وزن  اعتماده  يف 
املعنونة  الق�سيدة  ال�ساأن يف  كما هو 
بحيث  ال�سريف(  النبوي  ب�)املولد 
والثانية  الأوىل  الأ�سطر  �سرتد 
والرابعة متناظرة القافية اأو الروي، 
عنها.  خمتلفا  الثالث  ال�سطر  �سياأتي  بينما 
بها  ي�ستهل  التي  الأبيات  هذه  اإىل  ولننظر 

ق�سيدته: ]جمزوء الوافر]
َة َط��اِئٍر �َس�������اِدي يَّ ������ي َمْوِلَد اْلَه���اِدي      حَتِ اأَُحيِّ
دًى ِبَجَواِنِب اْل���َواِدي �وُج َل���������َها      �سَ ِباأَْنَغ�اٍم مَيُ

ثم ُيتبعها بقوله:
ِباأَْعَم��اِقي ِباأَ�ْس��َواٍق       ُمَغْلَغَلًة  ُدَه�ا  اأَُردِّ
اِقي �سًا       َيُتوُه ِبِريِح��َها ال�سَّ َواأَْكَرُع َرْوَحَه��ا َكاأْ

بحر  وزن  على  منظومة  ثانية  ق�سيدة  ويف 
جنده  بال�سباح(  )مرحبا  بعنوان:  الرمل 
ي�سمى  ما  اأو  الرباعية  معمارية  اأي�سا،  يعتمد، 
بقوله  املفتتح  يف  ي�ستهلها  حيث  بالدوبيت، 

معتمدا قافية الباء:
����َراْب َب��اْب    َعْي�ُسَنا َكال�سَّ يِف َثَناَيا ال�سَّ
َذاِئُق��وَن اْلَع�َذاْب     ِعْنَد َعْدٍن َخ��َراْب
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ويختمها بقوله معتمدا قافية احلاء:
َرى َواْلِبَطاْح �����وُر َلْح      يِف الذُّ َواإَِذا النُّ
��َباْح ����اْح      َمْرَح�ب�ًا ِبال�سَّ َهلََّل اْلُكلُّ �سَ

ال�سدور  تقفية  اإىل  عمد  ال�ساعر  اأن  ونالحظ 
والأعجاز وتوحيد القافية يف كل اأربعة اأ�سطر، 
فن  �سعراء  �سنيع  ي�سبه  هذا  �سنيعه  يف  وهو 
مقطوعات  بنظم  فيه  يلتزمون  الذين  املواليا 
من بيتني يكونان غالبا على وزن بحر الب�سيط، 

واعتماِد قافية موحدة تكون �ساكنة الآخر. 
وق�سد الإبانة عن جودة طبعه و�سعة مادته نهج 
)عذرا  ق�سيدة  يف  يعقوب  بن  حممد  ال�ساعر 
احللي  الدين  و�سفي  املعري  مهيع  حبيبي( 
ياأخذ  بحيث  يلزم،  ل  ما  لزوم  يف  وغريهما 
يف  وحركات  حروف  بالتزام  نف�سه  ال�ساعر 
واإمنا  القافية،  علم  قواعد  تتطلبها  ل  القافية 
وللدللة  املو�سيقي،  الإيقاع  لزيادة  ذلك  يفعل 

على مهارته اللغوية.
ويف ن�ص حممد بن يعقوب نلفي بع�ص نفحات 

ق�سيدة تاأبط �سرا ال�سهرية التي يقول فيها: 
فه���لك  ه���الك  جنوة      من  يبغى  طاف 
قت�����لك �س�������يء  �سلة      اأي  �سعري  ليت 
خت����لك تعد      اأم ع�����������دّو  مل  اأمري�ص 
اأم  ت����وىل ب��ك ما      غال يف  الدهرال�سلك
ك���ل �س�������يء قاتل      ح�ني ت�ل�ق�����ى اأج���لك
�����د      لل�فت�ى حيث �س�������لك والم�ن��اي��ا ر�سَ

هذه  ت�سكيل  جديد  من  ال�ساعر  يعيد  و�سوف 
التجربة التي يبدو اأنه ت�سّربها على نحو جيد، 
وا�ستطاع اأن يفرغها يف قالب روحاين رائق واإن 

م�ستوى  على  ظاهرة  ظلت  الآثار  بع�ص  كانت 
اللغة والقافية، حيث يقول:

َم�ا اأَْكَمَلْك!َي�اَربِّ َم����ا اأَْكَرَم������ْك! ِل  يِف اْلَف�سْ
ِم���ْن اأََجلَّ���������َك  َمْول����ًى َع��������اَل َوَمَلْك!َوَم������ا 
َف����اأََن���ا َت����َلْكَخ��َل��ْق��َت���ِن�����ي  مُمْ اأََن�����ا  ِفي����َما 
�����َلْكَوَج�����اُه���َك اْلُمْرَتَج��ى اإِْذ َو�سَ ِلْلَعْب���������ِد 
َذا ِبُج�����������وِدَك  َه����َلْكاأَْحَيا  َي��������اُة  َواحْلَ تًا 
اأََم���������������اًل َه����������ا  فُّ اأََم��������َلْكحَتُ َمْن  ُيْه����َداُه 
ِب�������َدْر ُن����������وٌر  َحَلْكَفاأَْنَت  اْلُوج�ُوِد  يِف  ٍب 
ِعْن�ِدي َمْوَلَي  �َس�����َلْكَوِع�ْس�ُق  �َس�َل��ْك���ُت  اإِْن 
َل���ُه ����ي  ِب���ُذلِّ ِبَفَلْكاأَ�ْس��َع����ى  َه�ى  ال�سُّ �َسْعَي 
َفَما َحِبيِب�ي  اأَْبَه�اَك! َم������ا اأَْجَمَلْك!ُع��������ْذرًا 
ِر�سًا �ُسُج�����وِدي  َل���ْكُمَنى  ُك��لُّ�����ُه  َواْلأَْم������ُر 

اإيقاع  تردد  بتتبع  اأقوم  اأن  حاولت  هذا  بعد 
املديح  وال�سياء من خالل ق�سائد  النور  حقل 
وك�سف  الديوان،  هذا  يف  الواردة  النبوي 
اإيقاع  وهذا  دللتها،  وحتول  معانيها  اإبدالت 
اإىل  فلننظر  �سكلي،  ولي�ص  دليل  مظهر  ذو 
ق�سيدة  من  اقتطفناه  الذي  املقطع  هذا 
)حممٌد ر�سوُل اهلل( والذي يقول فيه ال�ساعر:

َباُح����ُه َوُه����َداُه ُهَو ِفيَنا ِم�سْ
ِلِه َن�����ث�َْرى َوَمَداُه الَِّذي ِبَو�سْ

ِميُع ِمْنُه َعَدا َم���ْن يُء اجْلَ َي�ْسَت�سِ
اآَثَر اللَّْيَل يِف ِغَماِرِه َم���������ْسَرى

�ْسِل مَلْ َيَزْل يِف �َسَن�اُه َخامِتُ الرُّ
ْرَق�اُه َب���ْدَرا َل َيِني �َساِبحًا مِبَ



   العدد  47   150

جماليات

حاولت تتبع تردد 
إيقاع حقل النور 
والضياء من خالل 

قصائد المديح 
النبوي الواردة في 

هذا الديوان، وكشف 
إبداالت معانيها 
وتحول دالالتها.

ا َوُنوُرُه َظلَّ ِفي������َنا َغاَب َعنَّ
ا ِة َخ������رْيَ َغاِمرًا اأَْبَي�َص امْلََحجَّ
بيت  كل  يف  ترتدد  ال�سياء  دللة  اأن  �سنالحظ 
جمموعة  خالل  من  الأربعة،  الأبيات  هذه  من 

م�سباُحه،  نظري:  الدوال  من 
نوُره.  بدرا،  �سناه،  ي�ست�سيئ، 
الدال  ال�ساعر من خالل  وي�سعى 
الكرمي  الر�سول  ت�سبيه  اإىل  الأول 
به، اأي امل�سباح لكونه ينري للنا�ص 
الطريق، فمحمد، �سلى اهلل عليه 
ونوره  الر�سل  خامت  هو  و�سلم، 
�سيظل منت�سرا يف الأفق كالبدر، 
من  الرغم  على  يغمرنا  و�سيظل 

غيابه حمققا اخلري للعباد. 
)اأ�سرف  املزدوجة  يف  وجنده 

اخللق( ي�ستهلها بقوله:

ْلِق َجِميعًا اأَْح����َمُد اأَ�ْسَرُف اخْلَ
ْفِق َوَغْيٌث َم��������َدُد َمْنَبُع الرِّ

َو�ِسَراُج اهلِل ِمْن ُك���������لٍّ َدَنا
َيْقَتِني ِمْن ُنوِرِه ُكلُّ �َس��������َنا

فهو يخرب اأن الر�سول هو اأف�سل اخللق ملا اجتمع 
والهداية  واخلري  الرفق  مثل  �سفات،  من  فيه 
التي �سبهها ال�ساعر بال�سراج يف البيت الثاين 
بجامع ما بني اللفظني من اإر�ساد ق�سد جتنب 
كل ما هو قبيح اأو خبيث، كما اأن الر�سول يعّد 

م�سدر النور الذي يقتني منه كل �سياء.
عليه  اهلل  �صلى  مدحه  )يف  ق�سيدة  يف  اأما 

اهلل  �سلى  الر�سول،  مبقدم  اأنه  فيذكر  و�صلم( 
اأ�سبحت  التي  عليه و�سلم، حل اخلري بالدنيا، 
فلة بهية كال�سنا، وهذا امللمح اجلمايل اجلديد 
يرتكز يف اإ�سارته على فعل الإميا�ص وال�سطوع 
واللمعان واجلدة، ون�ست�سف هذا 

من خالل قوله: 
يَها ْنَي��ا ُتَروِّ اأََتْي��َت َغْيثًا اإِىَل الدُّ

َبَح����ْت ُفلًَّة ِمْن ِخرَيِة اْلُفّل َفاأَ�سْ
اَها يَّ ام��ًا حُمَ �����َة اْلِعْطِر َب�سَّ َنِديَّ

لِّ َن���ا َمْوُفوَرَة الطَّ ًة َكال�سَّ َب��ِهيَّ
واإىل نف�ص الدللة �سينزع ال�ساعر 
يف البيت املوايل، غري اأنه �سيجعل 
يف هذه ال�سورة امل�سطفى، �سلى 
نورا  نف�سه  و�سلم،  عليه  اهلل 
ي�سيء م�ساري الأر�ص باخل�سب 
واجلذب،  العقم  بعد  واحلياة 

حيث يقول: 
ْت اَء َم�َساِري الأَْر�ِص َفاْهَتزَّ َيا َمْن اأَ�سَ

ْخِل َواأَْنَبت���ْت َبْعَد ُعْقٍم َغاَبَة النَّ
َتِخ�ْص اإِلَّ ِت���ي مَلْ مَتْ ِعْنَد اْلَفاَلِة الَّ

ْمِل َل امْلَْدُفوَن يِف الرَّ ْن�سَ ِلُتْنِبَت احْلَ

ال�سفات  من  جمموعة  هذا  عِقب  �سيذكر  ثم 
بها  يت�سف  كان  التي  الأخرى  احلميدة 
فيما  م�سريا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول، 
بعد اإىل اأن هديه الأ�سمى �سيظل �ساطعا دوما، 
الذي  النجم  لفظ  ذلك  اأجل  من  ا�ستعار  وقد 
ين�سر اأنواره على الدنيا، فيك�سوها �سياء. كما 
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ف�سبهها  ال�سياء،  تلكم  حركة  عند  توقف  اأنه 
الزهو  باأنثى مدّللة مت�سي اخليالء دللة على 

والعزة، يقول: 

ْنَيا ُم����َك الأَْجَلى ِمَن الدُّ َومَلْ َيِغْب جَنْ
َحتَّى َك�َساَها �َسَنا َيْخَتاُل ِف���ي َدلِّ

�س���ِي َح�ْت ِبِه َكَنَهاٍر َداِئٍم مَيْ  اأ�سْ
�ل �ِل َواْلَف�سْ َعَلى ُهدًى ُم�ْسَتِقيِم الأَ�سْ

اأياٍد"  "َكْم علينا لأحمد من  ويقول يف ق�سيدة 
التي ميتدح فيها الر�سول امل�سطفى الكرمي:

ِب��ي َخرْيِ َه�اٍد اأُْغِذُق امْلََدَح ِللنَّ
�َساِد َخرْيِ َمْن َجاَء ِباْلُهَدى َوالرَّ

���َنا ِبِه ِمْن ِعظاٍت ا َحثَّ َمْن مِبَ
ُة اهلِل اأُْر�ِسَل���ْت ِلْلِعَباِد ِمنَّ

���ُه َوَهَداُه ِاْجَتَب�����اُه َفاْخَت�سَّ
َدِق َهاِد َفاْهَتَدى َواْنَب�َرى َكاأَ�سْ

َوَبَدا النُّوُر َلِئحًا ِف��ي َظ�����اَلٍم
َحاِلٍك َفاْحَتَف���ى ِب�ِه ُكلُّ َناِد

واْنَت�َس�ى ِمْن �َسَناه َمْن َكاَن َيْحَيا
يف َظاَلٍم َعَل���ى َمدًى ُمَتَماِد

حيث ي�سبه لنا الر�سول بالنور الذي بزغ داخل 
ال�ساعر  به  ق�سد  ما  الذي  احلالك  الظالم 
�سوى ال�سرك والوثنية، و�سوف ينت�سي ب�سيائه 
كل  يحملها  كان  التي  الر�سالة  �سياء  هي  التي 

من كان يحف الظالم به من كل جانب.
ال�صريف(  النبوي  )املولد  ق�سيدة  ويف 

الربية  خري  مولد  نور  ب�سائر  طلوع  ومبنا�سبة 
احلدث  هذا  بتحية  ال�ساعر  يتقدم  وحلولها 
العظيم الذي �سينت�سر �سياء نوره يف كل �سماء، 
وعلى امتداد املدى الذي ميكنها اأن ت�سطع فيه. 
حيث  النور  مبولد  نورا  ي�سعان  البيتان  وهذان 

يقول فيهما ال�ساعر: 
������ي َمْوِلدًا َطَلَع��ْت    َب�َساِئُر ُنوِرِه َو�َس��َع�������ْت اأَُحيِّ
َفَعمَّ �َسَن������اُه ُكلَّ �َس��َما    َوُكلَّ َمدًى ِبِه �َسَطَع������ْت

ق�سيدة  يف  اأي�سا  النور  يرتدد  مباين  وبتلوين 
حيث  ال�صالم(  عليه  مولده  ذكرى  وحي  )من 
البيتني  هذين  يف  كالمه  يفتتح  ال�ساعر  جند 
بالنداء على اأ�سرف اخللق اأخالقا، واأم�ساهم 
م�سني،  فعل  اأو  �سعف  اأو  وهن  كل  مواجهة  يف 
الر�سول هو �سناء  باأن  ليقر بعد ذلك، موؤكدا، 
على اعتبار اأنه اأتى لينري الطريق للب�سرية من 
زيغ النف�ص و�سعفها، وهو غيث تنمو به النفو�ص 

وترتعرع على حب اخلري حيث يذكر قائال: 

اأََل َيا َخْي��َر َخْل��ِق اهلِل ُخْل��قًا
���اُهْم �ِسَن���اَنا ْم�سَ َواأَْزَكاُهْم َواأَ

َلأَْنَت َلَنا �َسناٌء، اأَْنَت َغْي�����ٌث
َحى َه�َواَنا ا اأَْم�َسى َوَما اأَ�سْ مِبَ

يطفح  التي  النور  اإيقاعات  بع�ص مظاهر  هذه 
حممد  لل�ساعر  وذخائر"  "ب�سائر  ديوان  بها 
التجربة  هذه  و�سمت  اأنها  واأظن  يعقوب،  بن 
ديوان  عن  به  ينماز  خا�ص  مبي�سم  ال�سعرية 
يف  خا�ص  الذي  املعا�سر  املغربي  ال�سعر 

مغامرات �سكلية ودللية متباينة. 
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 تفسري القرآن بالقرآن
عند العالمة محمد األمني الشنقيطي 
مــن خــالل تفـسـريه "أضــواء البيان"

الفريد  التف�سري  رافقت  قد 
مبقا�سده،  ال�سامخ  بابه،  يف 
الزاخر مبعانيه، املمتع بات�ساقه وجماله، 
القراآن  اإي�ساح  يف  البيان  "اأ�سواء 
مبا  قراأته  الزمن،  من  حقبة  بالقراآن" 
لدبلوم  بحث  اإعداد  مدة  به  �سنحت 
الدرا�سات العليا املعمقة حول؛ الرتجيح 
عند الإمام ال�سنقيطي، تف�سري يف غاية 
فيه  ترتبط  املنهجية،  والدقة  الإبداع 
الدللت  من  في�سا  يولد  ربطا  الآيات 
واملعاين ال�سامقة، وهو ما ل ميكن اإل اأن 
يكون ثمرة لفتح واإمداد ورباين، بتنوير 
القلب للمعرفة، و�سحذ اجل�سد للمثابرة 

علم  ذر  فلله  واملذاكرة،  التاأمل  على 
ال�سناقطة يف التف�سري، وزعيم حمرري 
�ساحب  التنزيل،  اآيات  بني  التعار�ص 

الأ�سواء البينة والبيان امل�سيء. 
واإىل جانب الأ�سواء هناك بع�ص امل�سادر 
تف�سري  مبنهج  التزمت  التي  التف�سريية 
الكتاب  "تف�سري  مثل:  بالقراآن  القراآن 
بالكتاب" لعبد الرحيم عنرب الطهطاوي 
تاأويل  القراآن:  و"نظام  )ت5]3]ه(، 
الفرقان بالفرقان" للمعلم عبد احلميد 
الفراهي )349]ه(، و"التف�سري القراآين 
اخلطيب  حممود  الكرمي  لعبد  للقراآن" 

)]40]ه(.

كنت

دة. فاطمة الزهراء النا�صري 
باحثة مبركز الدرا�سات القراآنية بالرابطة املحمدية للعلماء
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من منظور الوحدة 
البنائية للنص القرآني 
تنبثق ضرورة النظر في 
اآليات بمنهج التكامل 

والربط بين الجزئي 
والكلي، والعام والخاص.

عملية  ال�سنقيطي  قبل  املف�سرون  مار�ص  كما 
بتفا�سريهم  بدًءا  بالقراآن  القراآن  تف�سري 
كالطربي  امل�سحف؛  ترتيب  بح�سب  امل�سنفة 
يف "جامع البيان يف تاأويل القراآن"، وابن كثري 
يف  والقرطبي  العظيم"،  القراآن  "تف�سري  يف 
"اجلامع لأحكام القراآن" وغريهم، ذلك اأن هذا 
املنهج لزم لكل متاأمل يف كتاب اهلل عز وجل.

تف�سري  كذلك  تفرق  وقد 
ذكر  كما  بالقراآن،  القراآن 
يف  قجوي،  حممد  الدكتور 
كتب الوجوه والنظائر]]] وكتب 
املبهمات]2]، وكتب املت�سابه]3]، 
علم  وكتب  امل�سكل]4]،  وتاأويل 
توجيه  وكتب  املنا�سبة]5]، 

القراءات]]].
القراآن  تف�سري  جتليات  ومن 
الدرا�سات  كذلك  بالقراآن 

التف�سري  وم�سنفات  امل�سطلحية]]]، 
املو�سوعي]]]، كما اأن هناك العديد من قواعد 
بالقراآن  القراآن  تف�سري  تفر�ص  التي  التف�سري 
ال�ستعمال  من  باملعهود  "التف�سري  كقاعدة: 

القراآين" وغريها كثري...

ق�صايا  بالقراآن:  القراآن  تف�صري  اأول: 
واإ�صكالت

1. هل يخطئ مف�صر القراآن بالقراآن؟ 
القراآين  للن�ص  البنائية  الوحدة  منظور  من 
تنبثق �سرورة النظر يف الآيات مبنهج التكامل 

والربط بني اجلزئي والكلي، والعام واخلا�ص، 
واملجمل واملبني، واملطلق واملقيد، ولأن عنا�سر 
امل�سدر  هي  املحورية  التف�سريية  العملية 
تف�سري  عملية  يف  فامل�سدر  املف�سرة؛  والذات 
القراآن بالقراآن هو القراآن نف�سه؛ وهو ل يحتاج 
درجات  واأعلى  الإ�سناد،  توثيق  اأو  اإثبات  اإىل 
هذا التف�سري هو تف�سري النبي، �سلى اهلل عليه 
للقراآن  تف�سري  لأنه  و�سلم، 

بالقراآن وال�سنة معا. 
القراآن  تف�سري  قوة  وتتجلى 
الن�سني  كال  اأن  يف  بالقراآن 
ينتميان  واملف�َسر  املف�سر 
اللغوي  امل�ستوى  نف�ص  اإىل 
التف�سري  واملعريف، على خالف 
بقول  كالتف�سري  اآخر؛  بن�ص 
اأي  اأو  التابعي  اأو  ال�سحابي 

جمتهد من املجتهدين.
التف�سريية؛  العملية  يف  الثاين  العن�سر  اأما   
�سبغة  اإ�سفاء  �سبب  فهو  املف�سرة،  الذات  اأي 
من  حتاول  لأنها  التف�سري؛  هذا  على  الظنية 
املتاحة  واملنهجية  املعرفية  الآليات  خالل 
"الزمني  التاريخي  ال�سياق  خالل  ومن  لها 
ول  ببع�سها،  القراآنية  الآيات  ربط  واملكاين" 
ميكن للمف�سر اخلروج من هذا ال�سياق اأو عدم 
الر�سوخ لهذه الآليات، هذا يف اأح�سن الأحوال 
عندما يرتفع املف�سر عن ا�ست�سحاب املذهبيات 

والإيديولوجيات ال�سائدة يف ع�سره.
القراآن  تف�سري  اأ�سباب اخلطاأ يف  من  اأن  ذلك 
مع  ال�سني  بفتح  املف�سر،  عن  الغفلة  بالقراآن 
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 ﴿ :ال�سدة، من القراآن؛ كما يف قوله تعاىل
حيث  )يو�سف: 24(؛   ﴾      

مبقام  تليق  ل  مذاهب  املف�سرين  بع�ص  ذهب 
اآيات  عن  غفلة  يف  ال�ساأن،  هذا  يف  الأنبياء 
     ﴿ اأخرى كقوله تعاىل:  حمكمة 
 ﴿ وقوله:   ،)24 )يو�سف:   ﴾ 

﴾ )يو�سف: 32(،     

الآليات  �سعف  عامل  يف  داخل  العن�سر  وهذا 
املعرفية واملنهجية للمف�سر التي اأ�سرنا اإليها.

القراآن  تف�سري  منهج  يف  اخلطاأ  ي�سل  وقد 
درجة  اإىل  املناهج،  �سائر  يف  كما  بالقراآن، 
النحراف، جند ذلك مف�سال يف كتاب: "تف�سري 
القراآن بالقراآن: تاأ�سيل وتقومي"]9]، الذي جمع 
مادته من تفا�سري الجتاه العتزايل والراف�سي 
واخلارجي وغريها من الجتاهات التي جانبت 
ال�سواب يف منهج التاأويل، مما يعني اأن املعول 
عليه يف قوة التف�سري وم�سداقيته لي�ص امل�سدر 
عامل  املف�سرة  الذات  اأي�سا  بل  فقط،  املعتمد 
يف  توفرت  فاإذا  التف�سري؛  حجية  يف  حموري 
اكت�سى  املطلوبة  وال�سوابط  ال�سروط  املف�سر 
تف�سريه احلجية وامل�سداقية، كما ت�سقط هذه 
الأخرية يف حال وقع يف التع�سف املنهجي واإن 

ا�ستند اإىل القراآن نف�سه.
بني  يرتاوح  بالقراآن  القراآن  فتف�سري  لذلك 
اأن  يجب  ول  والنحراف،  واخلفاء  الو�سوح 
نخلط بينه وبني "تف�سري القراآن للقراآن" الذي ل 
تتدخل فيه الذات املف�سرة؛ كما يف قوله تعاىل: 
﴾ )الإخال�ص: 2( املف�سرة بقوله:   ﴿

كما  اأو   ،)3 )الإخال�ص:   ﴾       ﴿

 ﴾       ﴿ وجل:  قوله عز  يف 
     ﴿ بقوله:  املف�سر   )[9 )املعارج: 
﴾ )املعارج:       

.)2[-20

القراآن  وتف�صري  الرتادف]0]]  ق�صية   .2
بالقراآن 

من  الكرمي  القراآن  يف  الرتادف  ق�سية  تعترب 
الإ�سكالت اللغوية التي مت اإ�سقاطها على ن�ص 
القراآن  لغة  خ�سو�سية  مراعاة  دون  الوحي 
وهيمنته  بالكون،  وعالقته  املتميزة،  وبنائيته 

على الظواهر اللغوية وجتاوزه لنقائ�سها. 
التطابق الدليل فكرة لغوية  والرتادف مبعنى 
غري واقعية ا�ستنفذت طاقة الكثري من العلماء 
نفيها  على  التدليل  اأو  اإثباتا  عليها  للتدليل 
اإنكارا، ملا لها من اأثر كبري يف تف�سري القراآن، 
املفردة  م�ستوى  على  الفكرة  اإقرار  اإن  بل 
القراآنية �سربة قوية لالإعجاز يف نظم القراآن 
الذي قام عليه الدر�ص البالغي، ولعلم الأ�سباه 
والنظائر... ول معنى للحديث عن الدرا�سات 
نقول  مادمنا  الرتتيل  نظرية  ول  امل�سطلحية 
يف  اأن  كما  القراآنية،  املفردة  يف  بالرتادف 
الإعجاز  اأنواع  اأهم  لأحد  طم�سا  القول  هذا 
الذي  املتفردة،  وبنائيته  القراآن  بنظم  املتعلق 
اجلرجاين،  القاهر  عبد  ومعامله  اأ�س�سه  ف�سل 
والذي دافع عنه وتبناه عدد كبري من اللغويني 

والبالغيني. 
اأن  من  البيان  علماء  قرره  مما  انطلقنا  وقد 
وحركاته  وحروفه  باألفاظه  القراآين  الن�ص 
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ونرباته ل ميكن اأن يقوم �سيء من ذلك مقام 
وتبعرث  النظم  ذلك  اختل  واإل  مطلقا،  غريه 

الرتتيب وان�سرمت خيوط الرتتيل.
اأن  نالحظ  بالقراآن  القراآن  تف�سري  ق�سية  ويف 
بع�ص املف�سرين بالغوا يف القول بالرتادف، ومل 
اللغة  يف  الدقيقة  الفروق  اإىل  اأحيانا  ينتبهوا 
القراآنية؛ فف�سروا املفردات القراآنية مبفردات 
قراآنية اأخرى قد تكون قريبة منها، لكن فريقا 
الدللية  بالفروق  تام  وعي  على  كان  اآخر 
عا�سور  بن  كالطاهر  املفردات  بني  الدقيقة 
والإمام ال�سعراوي وغريهم وفيما ياأتي مناذج 

عن ذلك. 
قال الطاهر بن عا�سور يف تف�سري 
     ﴿ تعاىل:  قوله 
         

"عن   :)[3 )املوؤمنون:   ﴾ 
بينهما؛  التفرقة  الأعرابي  ابن 
الذوات،  على  الإتاوة  اخلرج  باأن 
الأر�سني،  على  الإتاوة  واخلراج 
به املعطي،  وقيل: اخلرج ما تربع 
اأداوؤه...وهذا  لزمه  ما  واخلراج: 
لأن  عليه؛  التعويل  ينبغي  الذي 
الأ�سل يف اللغة عدم الرتادف]]]].

"ك�سفتني  والرحمة؛  الراأفة  بني  فرق  كما 
والثانية  الراأفة  من  اأولهما  م�ستقة  م�سبهتني 
يف  بالرحمة  مف�سرة  والراأفة  الرحمة،  من 
وعليه  اللغة،  اأهل  من  اجلمهور  كالم  اإطالق 
اللغة  اأهل  من  املحققون  وخ�ص  الزجاج  درج 
الراأفة مبعنى رحمة خا�سة، فقال اأبو عمرو بن 

العالء الراأفة اأكرث من الرحمة اأي اأقوى، اأي هي 
الراأفة  اجلوهري  قول  معنى  وهو  قوية،  رحمة 
اأ�سد الرحمة، وقال يف "املجمل" الراأفة اأخ�ص 
من الرحمة ول تكاد تقع يف الكراهية والرحمة 
تقع يف الكراهية للم�سلحة، فا�ستخل�ص القفال 
من ذلك اأن قال: الفرق بني الراأفة والرحمة اأن 
الراأفة مبالغة يف رحمة خا�سة وهي دفع املكروه 
   ﴿ تعاىل:  كقوله  ال�سر  واإزالة 
﴾ )النور: 2( واأما الرحمة      

فا�سم جامع يدخل فيه ذلك املعنى ويدخل فيه 
الإف�سال والإنعام]2]].

اأي اأن بني الراأفة والرحمة عموما 
كان  ما  واأيا  مطلقا،  وخ�سو�سا 
رءوف  بني  فاجلمع  الراأفة  معنى 
ورحيم يف الآية يفيد توكيد مدلول 
بامل�ساواة  الآخر  مبدلول  اأحدهما 
اعتبار  على  واأما  بالزيادة،  اأو 
الراأفة  ملعنى  املحققني  تف�سري 
الو�سفني  بني  فاجلمع  والرحمة؛ 
الرحمة  يرحم  تعاىل  اأنه  لإفادة 
مطلق  ويرحم  مل�ستحقها  القوية 

الرحمة من دون ذلك"]3]].
اأكرثوا  الذين  املعا�سرين  املف�سرين  ومن 
الإمام  املفردات  هذه  مثل  اإىل  اللتفات 
العداوة  بني  تفريقه  ذلك  من  ال�سعراوي، 
والبغ�ساء، فالأوىل تعني: "انف�سال متالحمني 
هي  والثانية  وبغ�ساء،  عداوة  بينهما  حدثت 
البغ�ساء  كاأن  مكروه،  ب�سيء  القلب  انفعال 
توجد يف ال�سدور بعد ح�سول العدوان، وكاأن 

ال معنى للحديث 
عن الدراسات 

المصطلحية وال 
نظرية الترتيل 

مادمنا نقول 
بالترادف في 

المفردة القرآنية.
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العداوة تكون هي املنطقة الو�سط التي باعدت 
لنزغ  ا�ست�سلما  اأن  بعد  ال�سخ�سني  هذين  بني 
ال�سيطان، وهذان الثنان كان يجمعهما من قبل 
ال�سفاء واملودة واحلب والأخوة الإميانية"]4]]. 
"نالحظ  وال�سياء:  النور  بني  الفرق  يف  وقال 
 ﴿ :هنا دقة التعبري القراآين يف قوله تعاىل
﴾ )البقرة: ]]( ومل يقل ذهب اهلل   
ب�سوئهم، مع اأنهم اأوقدوا النار ليح�سلوا على 

ال�سوء، فما هو الفرق بني ال�سوء 
احلق  قول  قراأنا  اإذا  والنور؟ 
     ﴿ �سبحانه وتعاىل: 
 ﴾       

اأقوى  اأن ال�سوء  )يون�ص: 5( جند 
من النور، وال�سوء ل ياأتي اإل من 
اإ�سعاع ذاتي، فلو اأن احلق، تبارك 
ب�سوئهم،  اهلل  ذهب  قال  وتعاىل، 
لكان املعنى اأنه �سبحانه ذهب مبا 
النور...  لهم  واأبقى  النور،  يعك�ص 
   ﴿ تعاىل:  قوله  ولكن 
يبق  مل  اأنه  معناها   ...﴾ 

لهم �سوءا ول نورا"]5]].
لقد تفطن اأغلب املف�سرين اإىل ق�سية التفريق 
فاأبرزوا  القراآنية  املفردات  من  املت�سابه  بني 
الفروق بدقة، ومل يت�ساهل يف تف�سري املفردات 
الأ�سا�سي  وامل�سدر  منهم،  القليل  اإل  ببع�سها 
لتذوق هذا الإعجاز البنائي يف تف�سري القراآن 
وتفا�سري  املو�سوعية  التفا�سري  هو  بالقراآن، 

القراآن بالقراآن على اخل�سو�ص. 

ال�صنقيطي  الأمني  حممد  الإمام  ثانيا: 
وتف�صريه اأ�صواء البيان

1. نبذة عن ال�صيخ حممد الأمني ال�صنقيطي
ترجم له، رحمه اهلل تعاىل، العديد من العلماء 
مقدمة  يف  �سامل  حممد  عطية  تلميذه  منهم: 
"الأعالم"]]]]،  يف  والزركلي  الأ�سواء]]]]، 
الأدباء  يف"مو�سوعة  �سليم  بن  �سعيد  واأحمد 
والكتاب ال�سعوديني"]]]]، وحممد املجذوب يف 
عرفتهم"]9]]،  ومفكرون  "رجال 
ال�سدي�ص  الرحمن  عبد  له  واأفرد 
ال�سيخ  "ترجمة  بعنوان:  ترجمة 

حممد الأمني ال�سنقيطي"]20].
حممد  املف�سر  العالمة  الإمام  هو 
بن  املختار  حممد  بن  الأمني 
ولقبه:  ال�سنقيطي،  القادر  عبد 
الباء  وت�سديد  الهمزة  مبد  اآبا، 
عام  اهلل،  رحمه  ولد،  الإباء،  من 
تويف  فقد  يتيما،  ون�ساأ  325]ه 

ثروة  له  وترك  �سغري  وهو  والده 
دون  وهو  القراآن  واملال،حفظ  احليوان  من 
العا�سرة من عمره، در�ص خالل حفظه للقراآن 
بع�ص املخت�سرات يف فقه الإمام مالك كرجز 
ال�سيخ ابن عا�سر ودر�ص خاللها الأدب والنحو، 

وال�سرية على زوجة خاله]]2].
العلماء  من  جمع  على  العلوم  بقية  در�ص  ثم 
منهم ال�سيخ حممد بن �سالح امل�سهور، وال�سيخ 
وال�سيخ  عمر،  اأحمد  وال�سيخ  الأفرم،  حممد 
النعمة، وال�سيخ  حممد  وال�سيخ  زيدان،  حممد 

يستحضر السنة 
النبوية بقوة 

متحريا الصحة 
في الغالب لفصل 
النزاعات العلمية 

وبيان الصواب 
في الكثير من 

المسائل الخالفية.
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عنهم  اأخذ  وغريهم...،  مود،  بن  اأحمد 
والتف�سري  والبالغة  والأ�سول  وال�سرف  النحو 

واحلديث]22].
من بني اأعماله التي تولها يف بالده التدري�ص 
والفتيا، ولكنه ا�ستهر بالق�ساء والفرا�سة فيه، 
خرج من بالده لأداء فري�سة احلج، لكنه رغب 
يف البقاء يف امل�سجد النبوي لتدري�ص التف�سري، 
وقد اختري للتدري�ص يف املعهد العلمي بالريا�ص 
عند افتتاحه، وكان له دور يف تاأ�سي�ص اجلامعة 
اأع�ساء  كاأحد  وعني  املدينة،  يف  الإ�سالمية 
وكان  ت�سكيلها،  بداية  عند  العلماء  كبار  هيئة 
العامل  لرابطة  التاأ�سي�سي  املجل�ص  يف  ع�سوا 

الإ�سالمي]23]. 
اأما تالمذته فكرث، منهم ابنيه؛ الدكتور عبد اهلل 
ال�سناقطة؛  من  كبري  وعدد  املختار،  والدكتور 
ال�سنقيطي، والدكتور  اأحمد  اأحمد بن  كال�سيخ 
حممد  والدكتور  احلبيب،  �سيدي  ولد  حممد 
و ال�سيخ  اهلل،  �سيف  بن  الناجي  بن  اخل�سر 
حماد الأن�ساري، وال�سيخ عبد املح�سن العباد، 
وال�سيخ بكر بن عبد اهلل اأبو زيد، وال�سيخ عبد 

العزيز القارئ، والدكتور عبد اهلل قادري]24].
من موؤلفاته: "اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن 
اآي  عن  ال�سطراب  اإيهام  و"دفع  بالقراآن"، 
الكتاب"، و"منع جواز املجاز على املنزل للتعبد 
رو�سة  على  الأ�سول  يف  و"مذكرة  والإعجاز"، 
الناظر"، و"اأدب البحث واملناظرة"، و"رجز يف 
يف  و"األفية  مالك"،  الإمام  مذهب  على  البيوع 
املنطق"، و"نظم يف الفرائ�ص"]25]، تويف رحمه 

اهلل تعاىل �سنة 393]ه.

مبا�سرة  يجرنا  البيان"  "اأ�سواء  عن  احلديث 
اأ�سول  علم  يف  مهمة  ق�سية  عن  للحديث 
الذي  بالقراآن،  القراآن  تف�سري  وهي  التف�سري، 
يظل اأ�سواء البيان النموذج التطبيقي الأمثل-
على  املرتبع  ال�ساعة-  حلد  عليه  وقفنا  الذي 
راأ�ص التفا�سري التي �سلكت منهج تف�سري القراآن 
و�سالمة  وال�سمول  العمق  حيث  من  بالقراآن؛ 
اأجنزت  وقد  العلمي،  احلياد  وحتري  املنهج 
والأطروحات  الر�سائل  من  جمموعة  حوله 
من  مزيد  اإىل  يحتاج  كان  واإن  اجلامعية]]2]، 

البحوث والدرا�سات ل�ستكناه درره وفتوحاته.
مقا�سده  اأهم  تعاىل،  اهلل  رحمه  ذكر،  وقد 
بالقراآن  القراآن  بيان  اأول:  كالآتي؛  تاأليفه  من 
مع اللتزام بالقراءات ال�سبعية دون القراءات 
ال�ساذة، ثانيا: بيان الأحكام الفقهية مع اأدلتها 
من ال�سنة، واأقوال العلماء، والرتجيح بالدليل 
قائل  لقول  ول  معني  ملذهب  تع�سب  غري  من 

معني]]2].
2. منهجه العام 

جميع  بتف�سري  معنيا  البيان"  "اأ�سواء  يكن  مل 
الآيات، بل وقف، رحمه اهلل تعاىل، عند الآيات 
اأو  اأخرى  باآية  قراآنيا  تف�سريها  له  عن  التي 
اأكرث، وقد كان هاج�سه الأول هو رفع التعار�ص 
بيان  الثاين  وهاج�سه  الآيات،  بني  الظاهري 
الراجح من الأقوال التف�سريية عند التعار�ص، 
قال رحمه اهلل تعاىل: "اإذا بينا قراآنا بقراآن يف 
مذهبه  اأن  ويدعي  فيها غرينا  يخالفنا  م�ساألة 
فاإننا نبني  اأي�سا،  لنا يدل عليه قراآن  املخالف 
بال�سنة ال�سحيحة �سحة بياننا وبطالن بيانه، 
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فيكون ا�ستدللنا بكتاب و�سنة فاإن ا�ستدل من 
خالفنا ب�سنة اأي�سا مع القراآن الذي ا�ستدل به، 
الراجح،  اأنه  لنا  يظهر  ما  رجحان  نبني  فاإننا 
يقم  ومل  بقراآن  خمالفنا  ا�ستدل  اإذا  وكذلك 
دليل من �سنة �ساهدا لنا ول له فاإننا نبني وجه 

رجحان بياننا على بيانه"]]2].
بقوله:  العام  منهجه  مالمح  بع�ص  و�سح  وقد 
الكتاب  هذا  يف  به  التزمنا  مما  اأن  "اعلم 
من  مبني  الكرمية  لالآية  كان  اإن  اأنه  املبارك 
بيان  الأوىل  باملق�سود،  واف  غري  القراآن 
مفهوم  بيان  والثانية:  مبنطوق...  منطوق 
مبفهوم...  منطوق  بيان  الثالثة:  مبنطوق... 

والرابعة بيان مفهوم مبفهوم"]29]. 
امل�سائل اخلالفية دون  م�ساألة من  يثري  وهو ل 
العلماء،  من  فريق  كل  واأدلة  اأقوال  يعر�ص  اأن 
رجحانه،  له  بدا  ما  مرجحا  بينها،  مقارنا 
عنده  والرتجيح  الرتجيح،  يف  دليله  مو�سحا 
ل يقت�سر على امل�سائل الفقهية؛ بل �سامل لكل 
امل�سائل  يف  اأو  التف�سري  يف  كان  �سواء  خالف، 
الأ�سولية اأو الق�سايا العقائدية اأو غري ذلك... 
القراآن  تف�سري  على  يقوم  منهجه  اأن  كما 
واجلوهرية  البارزة  اخل�سي�سة  وهي  بالقراآن 
معتمدا  املعا�سرة،  التفا�سري  �سمن  لتف�سريه 
القراءات ال�سبعية م�ستاأن�سا بالقراءات ال�ساذة 
ي�ستح�سر  اأنه  كما  لل�سحيحة،  لال�ست�سهاد 
ال�سنة النبوية بقوة متحريا ال�سحة يف الغالب 
يف  ال�سواب  وبيان  العلمية  النزاعات  لف�سل 
وقفة  يقف  كما  اخلالفية،  امل�سائل  من  الكثري 
الأ�سولية  امل�سائل  من  الكثري  عند  اخلبري 

والفوائد اللغوية، وميكن القول باأن ال�سنقيطي 
الذي  باملنهج  التزاما  الأكرث  املف�سرين  من 

�سطره يف املقدمة. 

من  بالقراآن  القراآن  بيان  اأنواع  ثالثا: 
خالل الأ�صواء

ذكر، رحمه اهلل تعاىل، اأنواعا عديدة لتف�سري 
من  نوعا  ع�سرين  على  تزيد  بالقراآن  القراآن 

اأهمها]30]:
ا�صرتاك  ب�صبب  الواقع  الإجمال  بيان   .1
�صواء كان ال�صرتاك يف ا�صم اأو فعل اأو حرف؛ 
ا�سم  ال�سرتاك يف  ب�سبب  الإجمال  اأمثلة  ومن 
 ﴾     ﴿ تعاىل:  قوله 
بال�سرتاك  يطلق  العتيق  فاإن  )احلج: ]2(، 
على القدمي، وما مييز منهجه، رحمه اهلل، هنا 
الأمثلة  الرتجيح يف جميع  تخليه عن  هو عدم 

التي ذكرها لالإجمال ب�سبب ال�سرتاك.
2. بيان الإجمال الواقع ب�صبب اإبهام يف ا�صم 
اأو  جمع  ا�سم  اأو  مفردا  اأو  كان  جمعا  جن�س؛ 
ذكر  وقد  حرف]]3]،  معنى  اأو  مو�سول  �سلة 
عدة اأمثلة لكل نوع من اأنواع هذه الإجمالت مع 

بياناتها بالتف�سيل.
عنه  �صوؤال  يقع  ثم  مو�صع  يف  �صيء  ذكر   .3
لذلك  مثال  وذكر  اآخر؛  مو�صع  يف  وجواب 
 ﴾       ﴿ تعاىل:  قوله 
املراد  ما  هنا  يبني  مل  فاإنه  )الفاحتة: ]( 
يف  وجواب  عنهم  �سوؤال  وقع  ولكن  بالعاملني 
   ﴿ تعاىل:  قوله  وهو  اآخر  مو�سع 
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تفسير القرآن بالقرآن 
يتراوح بين الوضوح 
والخفاء واالنحراف، 

وال يجب أن نخلط بينه 
وبين "تفسير القرآن 

للقرآن" الذي ال تتدخل 
فيه الذات المفسرة.

         

       

﴾ )ال�سعراء: 22- 23(. 
من  املتبادر  الظاهر  كون   .4
اللغوي  الو�صع  بح�صب  الآية 
اآخر  قراآين  بدليل  مراد  غري 
مثاله  غريه؛  املراد  اأن  على 
 ﴾   ﴿ تعاىل:  قوله 
ظاهره  فاإن   ،)22[ )البقرة: 
كله  الطالق  اأن  منه  املتبادر 
حم�سور يف املرتني ولكنه تعاىل 

خ�سو�ص  املرتني  يف  باملح�سور  املراد  اأن  بني 
 ﴿ :الطالق الذي متلك بعده الرجعة بقوله
         

﴾ )البقرة: ]22(.
قول  الآية  يف  العلماء  بع�س  يقول  اأن   .5
ويكون يف نف�س الآية قرينة تدل على بطالن 
رحمه  حنيفة  اأبي  قول  ذلك  من  القول؛  ذلك 
مثال؛  الذمي  بالكافر  يقتل  امل�سلم  اإن  اهلل: 
بالنف�ص  النف�ص  عموم  يفيده  ذلك  اإن  قائال 
       ﴿ تعاىل:  قوله  يف 
قوله  فاإن   ،)4[ )املائدة:   ﴾   

         ﴿ الآية:  اآخر  يف 
﴾ قرينة على عدم دخول الكافر اإذ ل تنفع 

الأعمال ال�ساحلة مع الكفر.
6. اأن يذكر وقوع �صيء يف القراآن ثم يذكر يف 
تعاىل:  قوله  مثاله  وقوعه؛  كيفية  اآخر  حمل 
             ﴿

  ﴾ )البقرة: 50( فاإنه مل يبني 

هنا كيفية الوعد بها؛ هل كانت 
جمتمعة اأو متفرقة؟ ولكنه بينها 
 ﴿ بقوله:  الأعراف  يف 
       

         

﴾ )الأعراف: 42](]32]. 
اأن يقع طلب لأمر ويبني يف   .7
ذلك  من  املق�صود  اآخر  مو�صع 
تعاىل  كقوله  املطلوب؛  الأمر 
     ﴿ الأنعام:  يف 
         

يف  بني  فاإنه   ،)9 )الأنعام:   ﴾   

اأن  اإنزاله  املقرتح  بامللك  اأن مرادهم  الفرقان 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  معه،  اآخر  نذيرا  يكون 
     ﴿ تعاىل:  قوله  يف  وذلك 
           

 ﴾             

)الفرقان: ](.
8. اأن يذكر اأمر ا يف مو�صع ثم يذكر يف مو�صع 
له  يذكر  كاأن  الأمر؛  بذلك  يتعلق  �صيء  اآخر 
�سبب اأو مفعول اأو ظرف مكان اأو ظرف زمان 
هذه  من  نوع  لكل  اأمثلة  ذكر  وقد  متعلق  اأو 

الأنواع]33].
الداخلة  املعاين  اأحد  على  ال�صتدلل   .9
القراآن؛  يف  الغالب  هو  بكونه  الآية  معنى  يف 
فغلبته فيه دليل عدم خروجه من معنى الآية، 
كقوله:  ال�سرك،  على  الظلم  اإطالق  ومثاله 
)الأنعام:   ﴾       ﴿

)لقمان:   ﴾     ﴿ وقوله:   ،)[3
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يظل "أضواء 
البيان" النموذج 

التطبيقي األمثل 
المتربع على رأس 

التفاسير التي 
سلكت منهج تفسير 

القرآن بالقرآن.

 ﴾     ﴿ وقوله:   ،)[3

     ﴿ :البقرة: 252(، وقوله(
               

﴾ )يون�ص: ]0](]34].   

تعاىل  اهلل  به  و�صف  ما  جميع  اأن  بيان   .10

نف�صه يف هذا القراآن العظيم من ال�صفات فهو 
مو�صوف به حقيقة ل جمازا؛ وقد مثل، رحمه 
اهلل، لذلك بال�ستواء واليد والوجه ونحو ذلك 
وعال،  جل  تنزيهه،  مع  ال�سفات،  جميع  من 
البيان  وذلك  احلوادث،  �سفات  م�سابهة  عن 
وعال:  جل  قوله  يف  ال�سفات  جلميع  العظيم 
 ﴾           ﴿

)ال�سورى: 9(.
11. اأن يرد لفظ حمتمل لأن يراد 

الأنثى،  به  تراد  واأن  الذكر  به 
املراد؛  اأيهما  اأخرى  اآية  فتبني 
   ﴿ تعاىل:  قوله  ومثاله 
﴾ )البقرة: ]](، فاإن النف�ص  
وقد  والأنثى،  الذكر  على  تطلق 
اأنها  اإىل  وتعاىل،  �سبحانه  اأ�سار، 
العائد  ال�سمري  بتذكري  ذكر  هنا 
   ﴿ قوله:  يف  اإليها، 

﴾ )البقرة: 2](. 

12. اأن يخلق اهلل �صيئا حلكم متعددة فيذكر 

املذكورة  البقية  نبني  فاإننا  مو�صع  يف  بع�صها 
 ﴿ تعاىل:  قوله  يف  كما  الأخر؛  املوا�صع  يف 
 ﴾          

النجوم  خلق  حكم  من  فاإن   ،)9[ )الأنعام: 
اأي�سا  ال�سياطني  ورجم  الدنيا  ال�سماء  تزيني 

       ﴿ بقوله:  بينه  كما 
 ﴾       

       ﴿ وقوله:   ،)5 )امللك: 
           

  ﴾ )ال�سافات: ](.

13. اأن يذكر اأن �صيئا �صيقع ثم يبني وقوعه 

       ﴿ كقوله:  بالفعل؛ 
   ﴾ )الأنعام: 49](، و�سرح 

  ﴿ ،يف النحل اأنهم قالوا ذلك بالفعل
                 

﴾ )النحل: 35(. 
اآية  يف  ذكر  �صيء  على  تعاىل  يحيل  اأن   .14

كقوله  عليها؛  املحال  الآية  نبني  فاإننا  اأخرى 
       ﴿ �سبحانه: 
         

         

)الن�ساء:   ﴾     

هي  عليها  املحال  والآية   )[39

     ﴿ تعاىل:  قوله 
       

         

﴾ )الأنعام: ]](.
اأو�صاف  له  �صيء  يذكر  اأن   .15

اأو�صافه  نبني  فاإنا  اأخر،  موا�صع  يف  مذكورة 
تعاىل:  كقوله  املوا�صع؛  تلك  يف  املذكورة 
فاإنا   ،)5[ ﴾ )الن�ساء:     ﴿

نبني �سفات ظل اأهل اجلنة يف غري هذا املو�سع 
 ﴾     ﴿ وجل:  عز  كقوله 
 ﴾  ﴿ :الرعد: ]3(، وقوله �سبحانه(
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)الواقعة: 32(.
اإ�صارته تعاىل يف الآية من غري ت�صريح   .16

القراآن  يف  به  ال�صتدلل  يكرث  برهان  اإىل 
العظيم على �صيء فاإننا نبني ذلك؛ ومثاله قوله 
     ﴿ :سبحانه�
      

       

               

﴾ )البقرة: 20 -]2(، فقد    

ثالثة  اإىل  الكرمية  الآية  هذه  يف  تعاىل  اأ�سار 
براهني من براهني البعث يكرث ال�ستدلل على 

البعث بكل واحد منها يف القراآن:
اأ. خلق اخلالئق اأول فاإنه من اأعظم الأدلة على 
   ﴿ اأخرى:  مرة  اخللق  على  القدرة 

    ﴾ )ي�ص: 9](.

ما  خلق  من  لأن  والأر�ص؛  ال�سماوات  خلق  ب. 
هو  ما  خلق  على  قادر  فهو  واأكرب  اأعظم  هو 
    ﴿ :اأ�سغر بال �سك، كقوله

 ﴾ )النازعات: ]2(.
اآيات  يف  اأو�سحه  موتها  بعد  الأر�ص  اإحياء  ج. 
       ﴿ كقوله:  كثرية 

﴾ )ف�سلت: 39(. 
بع�س  يف  ي�صرح  ثم  عام  لفظ  يذكر  اأن   .17

العام فيه؛  اأفراد ذلك  املوا�صع بدخول بع�س 
 ﴾         ﴿ كقوله تعاىل: 
)احلج: 30( فقد �سرح بدخول البدن يف هذا 
     ﴿ بعده:  بقوله  العموم 

﴾ )احلج: 34(.   

التي كانت حتكم عملية  القواعد وغريها  هذه 
تف�سري القراآن بالقراآن يف "الأ�سواء"؛ تعني اأن 
هذه العملية كانت موؤطرة مبنهج علمي وا�سح 
فتوحات  اأو  خواطر  جمرد  تكن  ومل  و�سارم، 
كله  ذلك  ومع  �سابط،  اأو  لقاعدة  تخ�سع  ل 
اأن  الكتاب؛  بداية من عنوان  ال�سنقيطي  اأعلن 
اإي�ساحات  جمرد  هي  التف�سريية  املادة  هذه 
الكلمة من حمولة دللية تفيد  مبا حتمله هذه 

الن�سبية والظنية والجتهاد.

خال�صة
وجله  وا�سع  باب  بالقراآن  القراآن  تف�سري 
التي  التفا�سري  يف  ومقل  مكرث  بني  املف�سرون 
اأو ما ي�سطلح  بالنا�ص،  وتنتهي  بالفاحتة  تبداأ 
ومل  التجزيئي،  بالتف�سري  البع�ص  عليه 
كالإمام  منهم؛  قليلة  قلة  اإل  بالتاأليف  يفرده 
القول،  �سبق  كما  اخلطيب،  وابن  ال�سنقيطي، 
اأن  هو  املتوا�سع  ببحثنا  اإليه  تو�سلنا  والذي 
من  ين�سب  ل  معني  بالقراآن  القراآن  تف�سري 
املبارك  الربط  بها  يجود  اأن  ميكن  الدللت، 
الربانية،  وفتوحاته  املعرفية،  باآلياته  للمف�سر 
وحتدياته  واملكانية،  الزمانية  و�سياقاته 

التاريخية.
اأن  بوهم  قطعية  تف�سريات  ثماره  من  ولي�ص 
الن�ص  كان  واإن  فاإنه  بالقراآن،  كان  التف�سري 
غاية  يف  معناه  وكان  الثبوت  درجات  اأعلى  يف 
الظهور والرجحان، فاإن الربط بني الآيات اإمنا 
الآيات  ويربط  ويقارب  يتاأمل  اإن�سان،  به  يقوم 
من  خمتلفة  وجوها  واحد  كل  فريى  باحلياة، 
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اجلوزي:  ابن  قال  كما  والنظائر  بالوجوه  ].  واملق�سود 
القراآن  من  موا�سع  يف  ذكرت  واحدة،  الكلمة  تكون  "اأن 
على لفظ واحد، وحركة واحدة، واأريد بكل مكان معنى 
الوجوه  علم  يف  النواظر  الأعني  "نزهة  الآخر"،  غري 
والنظائر"، �ص3]، فالنظائر وحدة اللفظ والوجوه تعدد 
واملوؤلفات  الكرمي،  القراآن  يف  الأمة  لفظ  ومثاله  املعنى، 
لأبي  معناه"،  واختلف  لفظه  اتفق  "ما  منها:  كثرية  فيه 
بكر  لأبي  والنظائر  الوجوه  وكتاب  املربد،  العبا�ص 
النقا�ص، واأ�سهرها معجم مفردات األفاظ القراآن للراغب 

الأ�سفهاين.
ورد  ما  ببيان  يعني  الذي  العلم  املبهم  بعلم  2.  املق�سود 
مبهما يف القراآن الكرمي من الأعالم والأماكن والأحداث 
"التعريف  فيه  املوؤلفات  اأ�سهر  من  الأمور،  وتفا�سيل 
والإعالم ملا اأبهم يف القراآن من الأ�سماء والأعالم" لعبد 
لبن  القراآن"،  مبهمات  و"التبيان يف  ال�سهيلي،  الرحمن 
وا�ستغنى  موا�سع  يف  وف�سل  �سرح  القراآن  لأن  جماعة، 
عن ذلك يف موا�سع اأخر لذلك يعتمد على اأية اأخرى اأو 

اأكرث اأو دللة ال�سياق لبيان املبهم.
3.  املت�سابه من اأهم املوؤلفات فيه: "حل الآيات املت�سابهات" 
الفن  هذا  يف  امل�سنفات  باقي  اأن  والفريد  فورك،  لبن 
واجلبائي،  والهمداين،  كقطرب،  املعتزلة؛  ل�سيوخ  كلها 

والقا�سي عبد اجلبار. 
4.  امل�سكل: هو ما التب�ص من الآيات وغم�ص ب�سبب ال�ستباه 
والتداخل اأو ب�سبب خفاء املعنى ودقته، وهذا يعم ما يوهم 
الإ�سكال، من موؤلفاته:"تاأويل  التعار�ص وغريه من وجوه 
لبن  اأ�سكلت"  اآيات  "تف�سري  قتيبة"،  لبن  القراآن  م�سكل 
اآيات الكتاب" ملحمد  اإيهام ال�سطراب عن  "دفع  تيمية، 

الأمني ال�سنقيطي. 
5.  املق�سود بعلم املنا�سبة؛ العلم الذي تعرف به علل الرتتيب 

اأي عالقة اجلزء مبا وراءه وما اأمامه من الرتباط. 
تاريخية  درا�سة  بالقراآن  القراآن  "تف�سري  كتابه:  ].  انظر 
القراآنية،  الدرا�سات  مركز  اإ�سدارات  من  ونظرية"، 
ط]، مطبعة املعارف اجلديدة، �سنة 5]20م، من �ص95 

اإىل]30.
تعاىل:  اهلل  رحمه  الأن�ساري  فريد  الدكتور  ح�سب  ].  وهي 
حيث  من  الدليل  واقعه  ملعرفة  امل�سطلح  يف  "بحث 
عنه  املتولدة  وفروعه  له،  املكونة  وخ�سائ�سه  مفهومه 
الأ�سويل  امل�سطلح  به"  املدرو�ص  العلمي  جماله  �سمن 
عند ال�ساطبي، ]: ]5، طبعة دار ال�سالم، �سنة 0]20م، 
يف  املعريف  احلقل  هذا  يف  هائلة  درا�سات  اأجنزت  وقد 
البو�سيخي  ال�ساهد  الدكتور  �سطره  الذي  امل�سروع  اإطار 
من خالل جمموعة كبري ة من البحوث اجلامعية، انظر 
"دليل الر�سائل والأطروحات اجلامعية باملغرب يف جمال 

يف  موا�سيعها  حول  اأجنز  ما  مع  القراآنية؛  الدرا�سات 
دة.فاطمة  وتقييم"،  وت�سنيف  جرد  العاملية:  اجلامعات 
الدرا�سات  مركز  اإ�سدارات  من  النا�سري،  الزهراء 

القراآنية، �سنة: ]]20.
].  وهو النظر يف الآيات التي تربط بينها وحدة مو�سوعية 
باملو�سوع  متعلقا  القراآن  يف  جاء  ما  با�ستقراء  معينة 
املدرو�ص، وتتبع �سياقات ذلك" انظر مباحث يف التف�سري 
ط]،  القلم،  دار  دم�سق:  م�سلم،  مل�سطفى  املو�سوعي 
املو�سوع:  هذا  يف  املوؤلفات  اأمثلة  ومن  �ص25.  9]9]م، 

وكتب:  الأ�سعري،  احل�سن  لأبي  الأفعال"  خلق  "كتاب 

"الإميان"، "العبودية"، "الفرقان" لبن تيمية، وكذلك: " 

�ش
ام
هو
ال

التعار�ص  اإىل  الأمر  ي�سل  وقد  البيان،  وجوه 
خ�سو�سا  بالقراآن،  القراآن  مف�سري  بني 
اخللفيات  وتختلف  املذهبيات،  تهيمن  عندما 

واملرجعيات. 
وهذا اللون من التف�سري هو مرتع خ�سب لأهل 
مثل:"الهداية  وحديثا  قدميا  واملروق  الإحلاد 

والعرفان" لأبي زيد حممد، "والبيان بالقراآن" 
املق�سود  التغييب  حيث  املهدوي،  لكمال 
للكثري  املجال  يتيح  التف�سري، مما  للحديث يف 
والت�سور  الروؤية  و�سوح  وعدم  التعميم  من 

العملي يف الكثري من الق�سايا.
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القراآن واملراأة"، " اليهود يف القراآن"، "القراآن وال�سمان 
الجتماعي" لعزة دروزة.

القراآن  تف�سري  يف  "اخلطاأ  هو:  الأ�سلي  الكتاب  9.  عنوان 

بالقراآن".
0].  انظر درا�سة من�سورة �سمن اأعمال ندوة:"بالغة الن�ص 

القراآين" التي نظمها مركز الدرا�سات القراآنية ب�سراكة 
�سنة:  باملحمدية،  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  مع 
2]20 عنوان الدرا�سة: الرتادف يف القراآن الكرمي بني 

منهجية القراآن املعرفية ودعاوى القراءات املعا�سرة. 
]].  التحرير والتنوير، ]]: ]9.

2].  املرجع نف�سه، 2: 25.

3].  املرجع نف�سه.

4].  املرجع نف�سه، ]: ]]3.

5].  تف�سري ال�سعراوي، ]: ]]].

البيان،  "اأ�سواء  طبعات  بع�ص  �سمن  الرتجمة  ]].  ن�سرت 

وقد ا�ستغرقت �سبعة ع�سر �سفحة من القطع الكبري.
]].  انظر ج]، �ص45.

]].  انظر ج2، �ص39] وما بعدها.

9].  انظر �ص 5]].

20.  من من�سورات دار الهجرة بال�سعودية.

 ،[[  :[ �سامل  عطية  لل�سيخ  الرتجمة  البيان"  ]2.  "اأ�سواء 

"علماء ومفكرون عرفتهم" حممد املجذوب، ]: ]]].

22.  املرجع نف�سه، ]: ]].

23.  بكر اأبو زيد، "طبقات الن�سابني"، �ص]29.

ال�سيخ  ال�سنقيطي"  الأمني  حممد  ال�سيخ  24.  "ترجمة 

عبدالرحمن ال�سدي�ص، �ص 9]].
25.  "اأ�سواء البيان"، م، �ص، ]: ]2.

يف  ال�سنقيطي  "منهج  بعنوان:  ماج�ستري  ر�سالة  ]2.  منها: 

البيان" لعبد الرحمن  اأ�سواء  اآيات الأحكام من  تف�سري 
اأم  جامعة  حممود،  املجيد  عبد  اإ�سراف:  ال�سدي�ص، 

القرى، �سنة: 0]4]ه.
"حممد  بعنوان:  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لنيل  بحث    �  
الأمني ال�سنقيطي ومنهجه يف التف�سري"، ملحمد قجوي، 
البو�سيخي، فا�ص: كلية الآداب، ظهر  ال�ساهد  اإ�سراف: 

املهراز، �سنة ]99].
بعنوان:  املعمقة  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لنيل  بحث    �  

"منهج حممد الأمني ال�سنقيطي يف تف�سري اآيات الأحكام 

من خالل �سور البقرة، الن�ساء، املائدة"، ملحمد عبد اهلل 
بن حممد احل�سرامي، اإ�سراف: عبد املجيد جميب، دار 

احلديث احل�سنية، �سنة: 2002. 
بعنوان:  املعمقة  العليا  الدرا�سات  دبلوم  لنيل  بحث   �  
"ال�سنقيطي ومنهجه يف التف�سري" ل�سمرية بنت �سقر اآل 
حممد، ويبدو اأنها تناولت املنهج العام يف هذا التف�سري.

ببالد  واملف�سرون  "التف�سري  بعنوان:  دكتوراه  ر�سالة   �  
حتت  مولي،  حممد  �سيدي  بن  ملحمد  �سنقيط" 
الإ�سالمية  الدرا�سات  �سعبة  زيد،  اأبو  اأحمد  اإ�سراف 
تخ�س�ص القراآن وعلومه، جامعة حممد اخلام�ص كلية 
اجلامعية  ال�سنة  الرباط  الإن�سانية،  والعلوم  الآداب 
لل�سنقيطي  �ساحبه  فيه  تعر�ص  وقد  422]ه/]200م، 

وتف�سريه �سمن تفا�سري بالد �سنقيط.
]2.  "اأ�سواء البيان"، م، �ص، �ص35. 

]2.  املرجع نف�سه، �ص20.

29.  مثل، رحمه اهلل تعاىل، لبيان املنطوق باملنطوق: ببيان 

 ،)2 ﴾)املائدة:        ﴿ تعاىل:  قوله 
 ،)4 )املائدة:   ﴾     ﴿ بقوله: 
 ﴿:قوله مفهوم  ببيان  مبنطوق،  مفهوم  ولبيان 
   ﴿ قوله:  مبنطوق   )[ )البقرة:   ﴾ 
﴾ )ف�سلت:        

تعاىل:  قوله  ببيان  مبفهوم؛  منطوق  ولبيان   ،)43

 )4 )املائدة:   ﴾       ﴿

مبفهوم اآية حترمي الدم مطلقا وهو منطوق قوله تعاىل: 
مبخالفته  يدل   )[4[ )الأنعام:   ﴾     ﴿

مفهوم  ولبيان  كذلك،  لي�ص  امل�سفوح  غري  اأن  على 
    ﴿ :مبفهوم: بقوله تعاىل
املح�سنات  باأن  القول  على   ،)[ )املائدة:   ﴾ 

الكتابية ل  الأمة  اأن  فاإنه يدلف مبفهومه على  احلرائر 
يجوز نكاحها )50: ]5(.

30.  اأ�سواء البيان، م، �ص، �ص44.

]3.  املرجع نف�سه، �ص]3.

32.  املرجع نف�سه، �ص]4.

33.  املرجع نف�سه، �ص42.

34.  املرجع نف�سه، �ص44.
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محددات منهجية يف الفكر االجتهادي
دراسـة يف ضـوابط التأصيل والتنزيل

يف  اأ�سيلة  مفاهيم 
لها  الإ�سالمية  ثقافتنا 
الزماين  الخرتاق  على  كبرية  قدرة 
مفاهيم  وهي  واملو�سوعاتي،  واملكاين 
حموريا  هّما  ت�سكل  اأن  ينبغي  اأ�سا�سية 
ويتطلب  النظر  يف  جتديدا  ي�ستدعي 
الواقع  حلركية  م�ستمرة  مواكبة 
العلوم  ولدينامية  واملعقدة  املت�سارعة 
املفاهيم؛  هذه  اأهم  ومن  املتطورة، 
والنظر،  والتجديد،  والفقه،  الجتهاد، 
مظاهر  تتجلى  فعربها  والتنزيل... 
اإعمال العقل وفقه الن�ص وفقه الواقع، 

املنتوج  اإخراج  يتم  ذلك  �سوء  ويف 
ال�ستخاليف،  الب�سري  احل�ساري 
مرتبط  منتوج  وهو  واملادي،  الروحي 
والت�سويب  للت�سديد  وقابل  بواقعه 

والرقي ملا هو اأف�سل واأح�سن. 
واملتاأمل يف معظم التجارب احل�سارية 
املميزة  الإمكانات  اأن  يجد  الإ�سالمية 
تفعيلها  يتم  مل  املتعالية  ملرجعيتنا 
بنف�ص القوة التي وردت بها يف الوحي، 
عرفت  التي  القليلة  الفرتات  وحتى 
الوهج  بنف�ص  ت�ستمر  مل  التفعيل  هذا 
حمل  حل  ما  �سرعان  اإذ  والعطاء؛ 

ثمة 

د. حممد عال 
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
جامعة ال�سلطان مولي �سليمان / بني مالل 
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المتأمل في تجربتنا 
الحضارية يجد أن 
اإلمكانات المميزة 

لمرجعيتنا المتعالية 
لم يتم تفعيلها بنفس 
القوة التي وردت بها 

في الوحي.

التقليد  اآفات  والإبداع  والتجديد  الجتهاد 
واحل�سو والبتداع، وقد كانت هذه الآفات �سببا 
على  تاريخية  باجتهادات  الهتمام  ت�سخم  يف 
ح�ساب الن�ص املوؤ�س�ص لها، فنالت من القدا�سة 

مثلما نال الن�ص نف�سه اأو اأكرث.
النبوية  والتجربة  الوحي  ن�سو�ص  دلت  وقد 
حتكم  منهجية  حمددات  وجود  على  الأوىل 
الفكر الجتهادي على م�ستوى التاأ�سيل النظري 
اأن  و�سنحاول  العملي،  التنزيل  م�ستوى  وعلى 

املحددات  هذه  من  بع�سا  نربز 
الوعي  ي�سكل  والتي  املنهجية، 
لبناء عقلية  بها مقدمة �سرورية 
مع  متفاعلة  جتديدية  اجتهادية 
مرجعيتها.  �سوابط  وفق  واقعها 
حمددات  ثالثة  على  و�ساأركز 
بني  الف�سل  حمدد  اأ�سا�سية: 
التمييز  والتاريخ، وحمدد  ال�سرع 
وحمدد  والفروع،  الأ�سول  بني 

وحدة الن�ص وتعدد الفهم.

ال�ص��رع  ب��ني  الف�ص��ل  الأول:  املح��دد 
والتاري��خ

احلديث عن ال�سريورة التاريخية للفكر والثقافة 
حديث  العمق  يف  هو  الإ�سالمية  التجربة  يف 
متفاوتة:  بدرجات  ثالثة  عنا�سر  تفاعل  عن 
الإلهي؛  الوحي  والعقل.  والواقع  الوحي 
ال�سحيحة،  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن 

باعتبارهما الأ�سول املوؤ�س�سة للت�سريع واملوّجهة 
"الذي  املتغري  والواقع  والعمران.  لال�ستخالف 
عقول  وتكييفه  وت�سخي�سه  اإدراكه  يف  تتفاوت 
النا�ص وتقديراتهم، مبن فيهم الفقهاء. وتبعا 
لذلك يتحدد الكثري من اجتهاداتهم وفتاويهم 
العقل  وكذا  به"]]]،  واملتاأثرة  بالواقع  املرتبطة 
الذي يتفاعل مع الوحي ويعاي�ص الواقع فتتاأ�س�ص 
لديه منهجية التاأويل والتنزيل، وقد غلب على 
الأوىل  الإ�سالمية  التجربة  يف  العقل  هذا 
التابعني،  ع�سر  بعد  خا�سة  الفقهي،  العقل 
مع  مرة  لأول  تفاعله  بحكم 
كثرية.  فقهية  وجزئيات  ق�سايا 
ذواتهم  يف  الفقهاء  "تفاوت  وقد 
ومراتبهم  الفكرية  وقدراتهم 
املنهجية.  وم�سالكهم  العلمية 
ولكل واحد من هذه الأمور تاأثريه 
بل  ونتائجهم.  اجتهاداتهم  يف 
قد  وطباعهم  اأخالقهم  حتى 

يكون لها تاأثري يف ذلك"]2]. 
�سرورة  املحدد  هذا  يقت�سي 
والتنزيل  الوحي  بني  التمييز 
اأن  اأ�سا�ص  على  معني،  واقع  يف  له  التاريخي 
الوحي ن�ص مطلق متعايل عن الزمان واملكان 
عرب التجارب وال�سياقات املختلفة. وقد ت�سمن 
انق�ست  تاريخية  لتجارب  اإ�سارات  الوحي 
منها،  والعظات  العرب  لأخذ  اأ�سحابها،  بفناء 
ولبناء جتارب جديدة راقية ومتجاوزة لأخطاء 
وم�ستنرية  وزلتهم،  وهفواتهم  ال�سابقني 
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معرفة  "اأن  كما  وعطاءاتهم.  باإجنازاتهم 
يف  الأ�سا�سية  امل�سائل  من  به  والإحاطة  الواقع 
املجتمع  عن  النزواء  لأن  الفقيه؛  عمل  جناح 
الزوايا  يف  الفقهي  العمل  وممار�سة  والواقع 
اإل  يكون  اأن  ميكن  ل  النا�ص  هموم  عن  بعيدا 
تكرارا لآراء القدامى الذين كانوا يتعاملون مع 
واقعهم. و�سحيح اأن الفقيه اليوم اأ�سبح يحتاج 
الخت�سا�ص  واأ�سحاب  اخلرباء  ا�ست�سارة  اإىل 
نظرا  عليه  تعر�ص  التي  امل�سائل  خمتلف  يف 

لتعّقد الواقع، وكرثة امل�ستجدات"]3].
ومن الأخطاء املنهجية اإ�سقاط الواقع املعا�سر 
الع�سر  مبنظار  والنظر  ال�سابقني،  واقع  على 
لنا  وّفر  قد  املعريف  فالرتاكم  ع�سرهم،  اإىل 
ونظريات  ومناهج  ومفاهيم  واآليات  اأدوات 
ن�ستطيع من خاللها الوقوف على بع�ص ثغرات 
لي�ص  واملنهجية،  املعرفية  وهفواتهم  ال�سابقني 
ق�سورا وتهاونا منهم، بل مل ت�سعفهم اأدواتهم 
ومعرفتهم حينذاك من التنّبه لها واإ�سالحها. 
ع�سرهم  عا�سوا  اأنهم  القول  ميكن  ثّم  ومن 
ع�سرنا  نعي�ص  ونحن  واإ�سكالياته،  بظروفه 
فرتة  بعد  �سياأتي  ومن  واإ�سكالياتنا،  بظروفنا 
�سيعي�سون  ق�سرت،  اأم  طالت  الزمن،  من 
فاملعا�سرة  وبالتايل  واإ�سكالياتهم،  ظروفهم 
مواجهة  على  اأي ع�سر  كل جيل يف  قدرة  هي 
اإمكاناته  على  اعتمادا  وحتدياته،  اإ�سكالته 

وتراكم خرباته. 
من هنا تقت�سي املو�سوعية والإن�ساف الإقرار 

لظاهرة  امل�ستوعبة  الكلية  الروؤية  و�سوح  باأن 
ال�سابقة  التجارب  تقييم  بعد  اإل  ل يح�سل  ما 
والقوة  واخلطاأ،  الإ�سابة  نقاط  على  والوقوف 
ال�سابقة  فاملمار�سات  وبالتايل  وال�سعف. 
ت�سكل لنا، يف جمملها، جتارب اختبار لنقي�ص 
اأو بعدها من امل�ستوى الجتهادي  درجة قربها 
املعرفة  اإليه  و�سلت  ما  �سوء  على  املطلوب 
احلايل؛  الزمن  ح�سب  ونظرياتها  ونظمها 
ت�سرفنا  نوع  العلمية  بالو�سائل  ن�سمن  لأننا ل 
من  بها  مّر  التي  والأحوال  الظروف  نف�ص  يف 
�سبقونا، وبالتايل ل مربر لأن ت�ستمر جملة من 
اإ�سكالت �سابقة رغم توفرنا على روؤى معرفية 
اأبو  يقول  وجتاوزها.  حللها  وا�سحة  ومنهجية 
الإ�سكالية  هذه  مو�سحا  حمد  حاج  القا�سم 
اأننا  يف  يكمن  وبينهم  بيننا  اخلالف  "ولكن 
مناهجهم،  عن  خمتلفة  وروؤى  مناهج  نوظف 
�سمن خ�سائ�ص تكوينية مفارقة خل�سائ�سهم 
التكوينية، ول نقول باأنهم عجزوا يف ما جنحنا 
فيه من بعدهم، واإمنا نقول اإنهم اأبدعوا �صمن 
�سمن  اأنتجوا  قد  فهم  الفكرية،  خ�صائ�صهم 
خ�سائ�ص العقل املح�ص، اأما نحن فننتج بقوة 
واملعرفية،  النظرية  العلم  حمددات  مع  العقل 
ثقايف  اإرث  من  خلفوا  ملا  النظر  يجب  ولهذا 
من خالل تلك اخل�سائ�ص الفكرية واملنهجية 
التي ت�سكل �سمنها وعينا بال�سريورة التاريخية 
وباملتغريات الجتماعية، بدل التقليل من �ساأن 

ذلك املوروث الثقايف"]4].
فكل التجارب التاريخية الإ�سالمية، هي نوع من 
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إن النص الشرعي 
)قرآنا وسنة نبوية( 

واحد ال يتغير 
لكن الفهم متعدد، 

والدين واحد ال 
يتغير، لكن أشكال 

التدين مختلفة.

التفاعل الإيجابي مع الوحي، ول ميكن لتجربة 
اأن تتحول اإىل اأ�سل يحاكم اإليها الأ�سل الأول. 
فاملرجعية احلاكمة تبقى للمطلق املهيمن ولي�ص 
اإليه  يحتكم  اأ�سل  اإذ لبد من  املتغري؛  للن�سبي 
اأو تنازع التجارب، وهذا املطلق  عند اختالف 
هو الوحي )املرجعية املتعالية( الذي يقع خارج 
الب�سرية.  والن�سبية  الإن�سانية  التجربة  حيز 
قرروا يف  علمائنا حني  بع�ص  لهذا  ولقد فطن 
بع�ص موؤلفاتهم ف�سول توؤ�سل لن�سبية التجارب 

يف  "ف�سل  مثل:  من  الإن�سانية 
بح�سب  واختالفها  الفتوى  تغرّي 
والأحوال  والأمكنة  الأزمنة  تغري 
و"يف  والعوائد.."]5].  والنيات 
ويف  عامة،  ب�سفة  الفقه  مو�سوع 
خا�سة،  ب�سفة  ال�سيا�سي  الفقه 
لبد اأن ننتبه اإىل اأن هناك ق�سايا 
تناولها  وم�سطلحات  واأفكارا 
الفقهاء وُكّتاب ال�سيا�سة ال�سرعية 
واأ�سبحت  ال�سلطانية،  والأحكام 

وهي  ت�سانيفهم،  يف  ومتوارثة  متداولة  مادة 
وتنظيم  تو�سيف  من  اأكرث  لي�ست  احلقيقة  يف 
�ساغتها  التي  والأعراف  للنظم  ظريف،  فكري 
التاريخ.  حلركة  الفعلية  املمار�سة  و�سنعتها 
ففي هذا ال�سنف من الق�سايا والأفكار ميتزج 
تاريخ  ميتزج  بالأحرى  اأو  بال�سرع،  التاريخ 
باملرجعية  امل�سلمني،  وت�سرفات  امل�سلمني 
يكون  وقد  الإ�سالمية.  والثقافة  الإ�سالمية 
ن�سيب  من  اأكرث  فيها  وتاأثريه  التاريخ  ن�سيب 

ال�سرع واأدلته"]]].
اجلمع  حني  جليا  يظهر  التحدي  كان  واإذا 
واملزج بني ا�ستلهام الواقع باإ�سكالته وق�ساياه 
على  اعتمادا  وتكميل،  اإ�سالح  من  يتطلبه  وما 
زمن  يف  واإر�ساداتها  ال�سرعية  والأدلة  املبادئ 
حمدد، يتبني لنا مدى التعّقد يف العالقة التي 
وقد  وانف�سال،  ات�سال  وال�سرع  التاريخ  جتمع 
يف  الري�سوين  الدكتور  اجلدلية  هذه  ناق�ص 
فيما  املقال  "ف�صل  �سّماه:  مبحث 
بني ال�صرع والتاريخ من الت�صال 
اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  والنف�صال" 
�سروري  "ف�سل  الف�سل  هذا 
بتاريخنا،  �سرعنا  نخلط  ل  حّتى 
}..{؛  لنا.  دينا  التاريخ  نّتخذ  ول 
ومكوناتها  ال�سريعة  بني  فالف�سل 
من  ومكوناته  والتاريخ  جهة،  من 
عنا  ويرفع  يريحنا  اأخرى،  جهة 
احلرج يف مبداأ املراجعة والغربلة 
لرتاثنا يف الفقه ال�سيا�سي وغريه. 
ويريحنا ويرفع عنا احلرج حني ناأتي اإىل عديد 
فننزع  الفقه  هذا  يف  واملقررات  املقولت  من 
عنها �سفة احلجية واللزوم، اأو �سفة القدا�سة 

كما يقال"]]].
واخلال�سة اأن جملة من الجتهادات الفقهية اأو 
الأ�سولية "اإمنا هي معطيات معرفية منجزة يف 
خا�سة،  واجتماعية  وثقافية  تاريخية  �سياقات 
ول ميكن جتريدها من ب�سمات الع�سر املنبثقة 
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كلما درنا حول 
الحقيقة كلما 

رأيناها في 
صورة مختلفة.

امل�سروطية  عن  ف�سلها  ي�سح  ل  مثلما  فيه، 
الزمانية واملكانية والثقافية التي اأنتجها، فهي 
منخرطة يف تاريخ اأ�سحابها، ولي�ست حقائق اأو 
اأنها  كما  الواقع،  على  مت�سامية  مثالية  جواهر 
لي�ست عابرة للمحّددات، والظروف، واملحيط 
الذي تبلورت يف داخله، اإنها مرتهنة بالف�ساء 
اخلا�ص وخلفيات الفقيه والأ�سويل الذي قالها 
"انبنت  الفقهية  املعرفة  فهذه  دّونها"]]]،  اأو 

وتقديرات  وظروف  اأعراف  على 
و�سديدة  وجيهة  كانت  م�سلحية 
الأ�س�ص  تلك  ولكن  حينها،  يف 
والعتبارات تغريت تغريات تامة، 
يف  باأ�ص  ول  جوهرية.  تغريات  اأو 
اأن نتجاوز ما ذهب  هذه احلالت 
واملجتهدون  الفقهاء  جمهور  اإليه 
الإجماعات  وحتى  املتقدمون. 

تتغري  فاإنها  ُذكر،  ما  على  ُبنيت  التي 
اأن  اأما  الظرفية،  وموجباتها  اأ�سبابها  بتغري 
اختاره  وراأي  ظنه  ظن  اإىل  اليوم  اأحدنا  يعمد 
الثابتة  الأ�سلية  املعاين  بفهم  يتعلق  واأعجبه، 
على  �سيء  كل  قبل  يتوقف  مما  للن�سو�ص، 
ويحتاج  التنزيل،  لع�سر  اللغوية  الدللت 
وبينها  فهمها  كما  اللغة  قواعد  احرتام  اإىل 
املتقدمون، ويتوقف على اعتبار ما فهمه اآلف 
عرب  والعلماء  والأئمة  والتابعني  ال�سحابة  من 
عدة ع�سور، ثم يتحدى به الإجماع واجلمهور، 
العقل  من  لي�ص  فهذا  والالحقني،  وال�سابقني 
ول من العلم يف �سيء"]9]، وتبقى هذه املوازنة 

حرية  تناه�ص  ل  ناحية  من  فهي  مهما،  اأمرا 
نطاق  يف  ولكن  والنقد،  الفكر  وحرية  البحث 
املوؤ�س�سة  العتبارات  واحرتام  املعقولية  من 

علميا ل عاطفيا.
والأولوية التي تفر�ص نف�سها يف حمدد الف�سل 
بني ال�سرع والتاريخ مراجعة مدونتنا الفقهية 
مع مراعاة مقت�سيات واقع اأ�سبح اأكرث تعقيدا 
اأن تهيمن عليه فتاوى فردية كانت 
اأي  ب�سيط؛  عي�ص  بنمط  مرتبطة 
"املدونة  �سياغة  اإعادة  تكون  اأن 
جتديد  على  مرتكزا  الفقهية" 
العلوم  اأنواع  بجميع  ال�سلة 
والقت�سادية  وال�سرعية  العقلية 
وخلق  والطبية..  والجتماعية 
خمتلف  بني  التوا�سل  ج�سور 
�سامل  كلي  اإطار  يف  نظمها  خالل  من  العلوم 
و"توظيف املكا�سب الراهنة للعلوم يف درا�سة، 
والتعبريات  التجليات  وم�ساءلة  وحتليل، 
واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  الدينية  والظواهر 
واآثارها  وحدودها  منابعها  واكت�ساف 
اإىل  التنبيه  هنا  واملق�سود  ومعطياتها"]0]]. 
املتعالية  املمكنة،  التجديد  ا�ستئناف  مداخل 
عن تاأثري التاريخ وحتكمه يف عدد من الأبنية 
القراآن  ذلك  ويوؤكد  له.  املتجاوزة  ال�سرعية 
والتدبر  التفكري  اإدامة  اإىل  يدعو  الذي  نف�سه 

والتعقل والعتبار. والنظر 
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املح���دد الث���اين: التميي���ز ب���ني الأ�ص���ول 
والفروع

وامل�سائل  والأركان  الثوابت  الأ�سول  ت�سكل 
املتغريات  الفروع  وت�سكل  للدين،  الكربى 
د  وامل�سائل الفقهية اجلزئية يف الدين. فقد تفرَّ
لغريه  تتوفر  مل  جليلة  خا�سة  مبيزات  الوحي 
اإلهية  امليزات؛  هذه  واأهم  املنزلة،  الكتب  من 
ال�سماء،  من  ينزل  وحي  اآخر  واأنه  م�سدره، 
اكتملت  وبه  والتغيري،  التبديل  من  حمفوظ 
الر�سالت ال�سماوية، وهو خطاب موجه للنا�ص 
جميعا "ر�سم للنا�ص عاّمة قواعد الفكر والنظر 
هذا  واأن  العملية،  احلياة  قواعد  جانب  اإىل 
للكون  نهائي  ت�سور  على  ا�ستمل  قد  القراآن 
ال�سلوك  قواعد  و�سع  قد  واأنه  )ميتافيزيقي(، 
الإن�ساين )الأخالق(، واأنه مل يرتك جانبا من 
جوانب الفكر والعمل )اأو الدين وال�سريعة( اإل 
قد  امل�سلمني  واأن  كاملة..  �سورة  بو�سع  ومالأه 
م�سدرين،  من  وعملهم  فكرهم  مادة  تلم�سوا 
متعاونني  �سارا  اللذان  وال�سنة،  القراآن  هما: 
ير�سمان للم�سلم احلياة اجلديدة، وير�سخانها 
امل�سدران  فُهما  قواعدها"]]]]،  جميع  يف 
الأ�سا�سيان للت�سريع الإ�سالمي؛ "م�سدر واحد 
من�سئ وكا�سف عن العقيدة وال�سريعة. وم�سدر 
مبني  تنفيذي  وتطبيقي  وتفعيلي  تاأويلي  واحد 
ميزة  وهذه  وتطبيقه،  الكتاب  اتباع  لكيفية 
وهي  اخلامتة،  الر�سالة  هذه  مزايا  اأهم  من 
على  والقدرة  والت�ساع،  املرونة  اأعطتها  التي 
والأمكنة  الأزمنة  م�ستجدات  لكل  ال�ستجابة 

والأن�ساق احل�سارية والثقافية وحاجات الأمم؛ 
عليا؛  ومقا�سد  كلية،  قواعد  على  تعتمد  لأنها 
ومل ت�ستغل بالتفا�سيل اجلزئية الدقيقة اإل تلك 
التي هي مظنة احليف الب�سري فاحتاجت اإىل 
والكتاب  واملواريث..  كالأنكحة  عليها؛  الن�ص 
الكرمي وبيانه النبوي يف ال�سنة هما متكامالن 
ميكن  ملا  الوحيد  امل�سدر  فهما  متالزمان، 
كان  ولذلك  الفقهية"؛  "احلقيقة  ب  ت�سميته 
م�ساحة  وكانت  بّينا،  واحلرام  بّينا  احلالل 

امل�ستبهات حمدودة جّدا"]2]].
والفروع  الأ�سول  بني  التفريق  جتليات  ومن 
ال�سايف  النبع  اإىل  املبا�سر  الرجوع  �سرورة 
علق  مما  وتطهريه  و�سنة(  قراآن  )الوحي= 
كل  "وجتاوز  وعوالق،  و�سوائب  روا�سب  من  به 
حجب  الذي  الثقايف  املوروث  و�سور  اأ�سكال 
امل�سادر  تلك  من  املبا�سر  وال�ستمداد  الروؤية 
منهجية  وبناء  وقنوات.."]3]]  و�سائط  عرب  اإل 
م�سادر  الو�سائط  تلك  من  جتعل  معرفية 
واأ�سمل  اأكرب  حقائق  اإىل  للو�سول  ا�ستئنا�سية 
لذاتها،  مق�سودة  نهائية  م�سادر  ولي�ست 
باعتبارها جهدا ب�سريا وجتارب دينية مرتبطة 
بالزمان واملكان، لها عربها وعظاتها وميزاتها 
ونقاط قوتها و�سعفها، ومن ثم "لبد من نظر 
به  يراد  فهما  الدين  لفهم  م�ستاأنف  اجتهادي 
معاجلة الواقع، وهو نظر يلتزم �سرورة فح�ص 
ثرية،  اأفهام  من  ورد  ما  وا�ستيعاب  الرتاث 
واهتداء،  وا�سرت�ساد  ا�ستفادة  التزام  ولكنه 
ال�سابقني  لأفهام  وتقليد  اتباع  التزام  ولي�ص 
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على �سبيل احلتم املفرو�ص فاإن ذلك ل يربره 
�سرع ول ين�سلح به واقع"]4]] مع الإ�سارة، اإىل 
هدم  ولي�ست  وترميم  بناء  عملية  التجديد  اأن 
"ال�سرت�ساد باجليل  اأهمية  ثم  وتقوي�ص، ومن 
اأجل  للدين ومن  ال�سليم  الفهم  اأجل  الأول من 
التي  الغلو  واأ�سكال  ال�سوائب  من  التخل�ص 
هذا  ينفي  ول  عليه"]5]].  طراأت  اأو  به  حلقت 
وت�سويبا  ت�سحيحا  املوروث  مراجعة  �سرورة 
النافع  ال�سالح  الإبقاء  على  قائمة  مبنهجية 
وجتاوز ال�سار الثقيل. فال بّد من ت�سفية ركام 

ال�سوائب وال�سبهات العالقة. 
هذه  و�سرورة  �سرعية  يف  يزيد  ما  واأكرث 
"فقهنا وتراثنا مبعظم مفرداته  املراجعة كون 
القرنني  ما بني  اإىل  يرجع  وموؤلفاته،  وق�ساياه 
يف  الآن  واأننا  الهجريني،  والثامن  اخلام�ص 
تكون  اأن  يدعو  مما  ع�سر..  اخلام�ص  القرن 
املراجعات املطلوبة عميقة و�ساملة، ول ت�ستثني 
اإل ما كان �سرعا من�سو�سا، �سحيحا �سريحا. 
واإذا ا�ستح�سرنا اأن ما يف�سلنا عن ذلك الفقه 
مبئات  تعّد  طويلة  زمنية  مدة  جمرد  لي�ص 
التطورات  اأي�سا  عنه  تف�سلنا  بل  ال�سنني، 
النوعية الهائلة التي عرفتها جمتمعاتنا والعامل 
والأ�سعدة:  املجالت  كافة  يف  حولنا،  من 
واملالية  والجتماعية  والت�سريعية  ال�سيا�سية 
والثقافية  والعلمية  والإدارية  والقت�سادية 
وحده  هذا  اأفلي�ص  والتوا�سلية...  وال�سناعية 
على  واملالءمة،  والتجديد  للمراجعة  موجبا 

نطاق وا�سع؟"]]]].

والفروع  الأ�سول  بني  التفريق  جتليات  ومن 
منهجية  حماكاة  لل�سابقني  حماكاتنا  تكون  اأن 
تقليدية  معلوماتية  حماكاة  ولي�ست  عقالنية 
اإ�سقاطية، مبعنى اأن ننظر يف طريقة تعاملهم 
مع الوحي، ومنهج تنزيله على الواقع، والعتزاز 
من  والتحرر  وقيمه،  الدين  بهذا  الكبري 
اإقدامهم  اخلرافة واخلوف والذل. وكيف كان 
و�سجاعتهم، واأحيانا مغامراتهم وخماطراتهم 
يف ع�سور القوة؟ وكيف كانت هفواتهم ونقاط 
�سعفهم يف ع�سور التقليد واجلمود؟ فالوقوف 
ح�سارة  يوؤ�س�سوا  جعلهم  الذي  املنهج  على 
ا�ستيعاب  خالله  من  وا�ستطاعوا  وعلوما، 
ودمج ثقافات وعلوما اأخرى، اأف�سل بكثري من 
املعارف  جزئيات  من  اأنتجوا  ما  على  الوقوف 
وكرثة التفا�سيل، فالنتائج والثمار تاأتي نتيجة 
طبيعية بعد بناء الأ�س�ص والأركان. لذلك ميكن 
يف  يكون  اأن  يجب  لآبائنا  "ولءنا  اأن  القول 
حماكاتهم يف وقفتهم جتاه احلياة، ل يف اإعادة 
"ل  امل�سكلة  لأن  بحرف"]]]]؛  حرفا  �سنعوه  ما 
تكمن يف احل�سارة، ول يف الرتاث، واإمنا تكمن 
يف النظام الثقايف الذي طورناه نحن يف القرون 
احلديثة من اأجل ا�ستيعاب هذه احل�سارة وهذا 
الرتاث. اإنها تكمن يف فاعليتنا، اأو بالأحرى ل 

فاعليتنا الثقافية والعقلية احلديثة"]]]]. 
الأ�سول  بني  التفريق  غياب  فاإن  ولالأ�سف 
بع�ص  فقط  فيه  ي�سقط  مل  منهج  والفروع 
حتى  فيه  �سقط  بل  الدين،  عن  املدافعني 
من  واملغالون  امل�ست�سرقني  من  الناقمون 
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كرامة اإلنسان 
مرهونة بحريته، 
وعزته مرهونة 

بإنسانيته. 

هوؤلء  جعل  مما  احلاقدين،  العلمانيني 
الدين  اأ�سول  بني  كثرية  اأحيان  يف  يخلطون 
ت�سكل  باأ�سحابها  مرتبطة  تاريخية  وجتارب 
العلمي  املنهج  اأن  ومعلوم  للدين.  معينا  فهما 

لنقد الرتاث يقت�سي الطالع على 
مبقا�سده،  وال�ستئنا�ص  معارفه 
ت�سّدوا  ممن  الكثري  اأن  حيث 
ل  مبا  فيه  "تكّلموا  الرتاث  لنقد 
البث فيما  يعرفون وتطاولوا على 
ي�سح  فكيف   }..{ يفقهون.  ل 
اأن  الرتاث  لغة  يجيد  ل  ملن  اإذن 
يدعي لنف�سه القدرة على تقوميه! 

فمن اأين يقع على حقيقة م�سامينه وعلى كنه 
لي�ص  لزم،  العلمي  ال�سرط  وهذا  اآلياته!"]9]]. 
فقط لتقومي الرتاث واإمنا لتقومي وت�سويب كل 

جمال علمي اأو معريف.
حتكم  التي  والقبليات  امل�سبقات  اأ�سرب  من 
من  والغريب  ال�ساذ  ت�سيُّد  الباحثني؛  بع�ص 
الأقوال والعبارات التي ُنقلت يف الرتاث خا�سة 
عن  والتغافل  والتغا�سي  الفقهي...  جانبه  يف 
البحر امل�سيء من معارفه وجتاربه التي ت�سكل 
الزمان  عرب  هادية  منارات  منها  الكثري  يف 
واملكان. وهذا املنهج الذي اأ�ّس�سه امل�ست�سرقون 
لالأ�سف،  ت�سّربه،  الأمة،  تراث  على  الناقمون 
املثقفني  من  العديد  وعي،  بدون  اأو  بوعي 
ُيعّظم  اأن  يجب  كان  "فما  العرب،  واملفكرين 
من  حتقريه  اإىل  ذهبوا  متاأ�سلة،  معان  من 
غري حت�سر، وما كان يجوز حتقريه من و�سائل 

مقتب�سة، ذهبوا اإىل تعظيمه من غري تقرت"]20] 
و"ل يطلب ال�ساذ اإل من يريد الزيغ عن احلق 
واملروق، ول يطلب الغريب اإل من يريد املخالفة 
هذه  على  الوقوف  اأن  علما  والظهور"]]2]. 
والت�سويب  للت�سحيح  املنزلقات 
ذاته،  حد  يف  مطلوبا  اأمرا  يعّد 
والتحقري  للت�سفي  ت�سّيدها  اأما 
يف  الكّل  لإ�سقاط  عليها  والقيا�ص 
�سلة واحدة، فهذا منهج متحامل 
واملو�سوعية  الإن�ساف  عن  بعيد 

والعلمية.

املحدد الثالث: وحدة الن�س وتعدد الفهم
اإن الن�ص ال�سرعي )قراآنا و�سنة نبوية( واحد ل 
يتغري لكن الفهم متعدد، والدين واحد ل يتغري، 
لكن اأ�سكال التدين خمتلفة. لقد كان الإ�سالم 
دين جميع الأنبياء]22]، اإل اأن �سرائعهم خمتلفة 
بهذا  التدين  ومناهج  طرق  بتعدد  ومتعددة 
       ﴿ الواحد  الدين 
ذلك  لكل  فنتيجة   )50 )املائدة:   ﴾ 
يف  تتفق  التي  املختلفة  التف�سري  مدار�ص  جند 
اأخرى  وتختلف يف  الن�سو�ص  لبع�ص  تف�سريها 
وجند  الفهم،  يف  الب�سر  مداخل  لتباين  نظرا 
التي  املختلفة  واملذاهب  املتعددة،  ال�سنة  كتب 
تعددت مناهجها وطرق ا�ستنباطها. ول �سرر 
اأن ينحاز كل واحد اإىل مدر�سة معينة اأو مذهب 
�سيح�سل  واإمنا  عنه..  ويدافع  فيتعلمه  معني، 
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البد من أصل 
يحتكم إليه عند 
اختالف أو تنازع 
التجارب، وهذا 

األصل هو الوحي. 

وتدابر  تع�سب  اإىل  الأمر  حتول  اإذا  ال�سرر 
الأطراف  اأو  الطرف  اإىل  والنظر  وت�سادم 
ي�سل  واأحيانا  واحلقد،  العداوة  بعني  الأخرى 
اإىل حد القتتال كما حدث يف عدد من  الأمر 
العامل  ال�سابقة ويف عدد من مناطق  التجارب 

الإ�سالمي املعا�سرة. 
را�سخة  بقناعة  الإميان  املحدد  هذا  يقت�سي 

وتنوع  ثراء فكري،  "الختالف  اأن 
احلياة،  �سنن  من  وهو  ثقايف، 
اخلاطئة  املمار�سات  اأن  غري 
التنوع  جمال  اأف�سدت  التي  هي 
اأن  واحلقيقة  الطيف،  واألوان 
حيث  من  الإ�سالمية  املذاهب 
اإىل  جوهريا  تختلف  ل  الفقه 
يف  وتبقى  اخلالف،  درجة 
�سخ�سنة  لكن  الختالف،  دائرة 

من  اخلروج  على  قادرة  غري  جعلتها  املذاهب 
ال�سخ�ص  لهذا  روؤيتنا  دائرة �سيقة تتالءم مع 

اأو ذاك"]23]. 
اأحد حرية  اأن الإ�سالم يعطي مبدئيا لكل  كما 
اإبداء ما يعتقد به من اأقوال واآراء، وهذه احلرية 
الفكرية قد تقود اأحيانا اإىل ال�سطط والإ�سفاف 
وال�سالل، اإل اأن احلد منها اأي�سا قد يقود اإىل 
واإىل  والركون،  واحلجر  وامل�سادرة  النغالق 
اخلرافة واجلهل والتع�سب. لهذا فتح الإ�سالم 
جمال الراأي وحرية الفكر علما اأن الفكر الذي 
�سي�سمد وي�ستمر له ميزات خا�سة متكنه من 
تعاىل:  قال  واملدافعة]24]،  البقاء  على  القدرة 
             ﴿

      

العلمي  فالغنى  9](؛  )الرعد:   ﴾   

عليه،  والت�سييق  الفكر  على  باحلجر  يكون  ل 
بقدر  والتو�سع  بالمتداد  له  بال�سماح  واإمنا 
 ،﴾  ﴿ تو�سع الكون �ستت�سع املعرفة
 ﴿ فلماذا الت�سييق ما دام اأن علمنا حمدود
 )[5 )الإ�سراء:   ﴾        

اأو�سع  املجهول  دائرة  اأن  دام  وما 
من دائرة املعلوم.

وبدايات  الكبرية  الأخطاء  ومن 
النحراف يف الفهم وال�ستمداد هو 
عندما بداأت تعمد مدار�ص اأو فرق 
الوحي  حما�سرة  اإىل  واجتاهات 
التاأويل  حيازة  مّدعية  باأفهامها، 
ال�سحيح للمقّد�ص، فلم ت�سمح له 
به  ت�سمح  اإل مبقدار ما  بالمتداد 
اأخرى  عقولها ومداركها، فتحرم بذلك عقول 
الراأي  يف  حقها  وت�سادر  الفهم  يف  حظها  من 
بقيود  اإحاطته  اأي�سا  ذلك  ومن  والجتهاد، 
ومعانيه  األفاظه  وحمل  اجتهادية،  و�سوابط 
على تخ�س�سات مدر�سية معينة بال�سكل الذي 
لتلك  وامل�ستوعبة  املنفتحة  الدللت  يحجب 
من  كثري  "اأ�سحت  حتى  واملعاين]25]،  الألفاظ 
وت�سوغ  �ساغت  التي  وامل�سطلحات  املفاهيم 
وحدودها  بالوحي.  ل  بالتاريخ  معرفة  ثقافتنا 
ت�سريعية  منها  اأكرث  تعليمية  مذهبية  مدر�سية 
ال�سرعية  الدللت  انح�سرت  حيث  كلية، 
هذا  ويف  التاريخية"]]2].  الدللت  وانت�سرت 
وحّد  والإبداع  الفهم  على  وحجر  ت�سييق 
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للمعرفة من التطور. وجند مثال راقيا عند ابن 
)595/520ه-]2]]/]9]]م(  احلفيد  ر�سد 
الثائر  املتكلم،  والفيل�سوف  الأ�سويل  الفقيه 
عن  متحدثا  يقول  واملقلدين،  التقليد  على 
التف�سيل  )ا�سم  "الأفقه"  مفهوم  م�سادرة 
"كما  ر�سد:  ابن  يقول  زمانه،  يف  الفقه(  من 
جند متفقهة زماننا يظنون اأن الأفقه هو الذي 
�سبيه  لهم  عر�ص  وهوؤلء  اأكرث،  م�سائل  حفظ 
اَف هو الذي عنده  ما يعر�ص ملن ظن اأن اخَلفَّ
خفاف كثرية ل الذي يقدر على عملها، وبني اأن 
اإن�سان بقدم  �سياأتيه  الذي عنده خفاف كثرية 
ل يجد يف خفافه ما ي�سلح لقدمه، فيلجاأ اإىل 
�سانع اخلفاف �سرورة، وهو الذي ي�سنع لكل 
اأكرث املتفقهة يف  قدم خفا يوافقه، فهذا مثال 

هذا الوقت"]]2].
اإن مل  الفقه  من  الثقيل  احِلمل  هذا  قيمة  فما 
وم�ستجدات  م�سكالت  حل  وجوده  اأ�سا�ص  يكن 
اإن مل جند فيه  اأن ينفع  الزمان؟ وماذا ع�ساه 
الأنام؟  واإراحة  الإ�سكال  لإزالة  عليه  نبني  ما 
اأ�سا�ص  منه  ال�سابق  م�ستمر،  تراكم  فالفقه 
حني  نوعية،  طفرات  فيه  اأن  �سك  ول  لالحق، 
�سبيه، عندها  اأو  للنازلة حكم مماثل  يكون  ل 
مياَر�ص الفقه يف اأبهى �سوره واأح�سن حلله، من 
خالل اإعمال النقل والعقل وغريها من اأ�سول 
مع  عجيب  تكامل  يف  وال�ستنباط  ال�ستدلل 

مقا�سد ال�سرع وظروف الواقع.
اإذ  اأكرث  التنوع يغني احلقائق ويو�سحها  وهذا 
اأن "احلقيقة تظل بعيدة املنال ويظل لكل الب�سر 
احلق، وعليهم الواجب اأن ي�سعوا ملعرفتها، وكل 

منهم �سيتو�سل اإىل معرفة �سيء غري متطابق 
لأنه  جوانبها،  من  بع�سا  �سيعرف  الآخر،  مع 
كلما درنا حول احلقيقة كلما راأيناها يف �سورة 
خمتلفة، كما يقول اأين�ستني، لذلك يظل اإرداف 
كل قول ب�"واهلل اأعلم" معربا عن انفتاح الن�سق 
وحمققا  الإ�سالمية،  لالإب�ستيمولوجيا  وحمددا 
وقناعته  وجهده،  نف�سه  عن  الإن�سان  لر�ساء 
باأنه لي�ص هو الأعلم واإمنا هو واحد من الذين 

يعلمون"]]2].
واملتاأمل يف �سبكة املفاهيم املتداولة يف الثقافة 
بينة يف مدلولتها  الإ�سالمية، يجد اختالفات 
الختزال  اإىل  اأحيانا  ت�سل  قد  وحمولتها، 
اململ،  الف�سفا�ص  ال�سمول  اأو  املخّل،  البخي�ص 
مما ي�ستدعي حذرا �سديدا يف التعامل مع هذه 
املفاهيم. قد يح�سل تطور اأو تغري دليل بفعل 
حركة التاريخ وتطور احل�سارة والعمران، فتتم 
بناء  خالل  من  والت�سديد  الت�سويب  عملية 
تعاريف جديدة اأكرث ا�ستيعابا و�سمول لدللت 
ال�سائدة،  اأو  ال�سابقة  التعاريف  ت�ستوعبها  مل 
فتكون للدللت اجلديدة قدرة اأكرب على توجيه 

م�سار البحث والفكر والثقافة الإ�سالمية.
بالأحكام  "العلم  باأنه  الفقه، مثال،  ُعّرف  فقد 
اأدلتها  من  امل�ستنبطة  العملية  ال�سرعية 
"الفهم  باأنه  ُعّرف  كما  التف�سيلية"]29]، 
ومعارف  حقائق  جلملة  والإدراك  والوعي 
تعريف  يف  وجاء  وبال�سرع"]30].  بالكون  متعلقة 
"بذل الو�سع يف نيل حكم �سرعي  اأنه  الجتهاد 
تعريفاته  ومن  ال�ستنباط"]]3]،  بطريقة  عملي 
والعبادة".  العادة  يف  اجلهد  "بذل  اأنه  اأي�سا 
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وحماربة  ال�سنة  "اإحياء  اأنه  التجديد  يف  وقيل 
دائرة  على  )لرتكيز  العلم"]32]  واإكثار  البدعة 
اأي�سا  ُعّرف  ولكنه  املح�سة(،  ال�سرعية  العلوم 
اأنه "النظر يف اآيات الآفاق والأنف�ص، وما يلزم 
فيهما من علوم موؤ�س�سة حل�سارة الأمة يف هذا 
اآياته  يف  تعاىل  اهلل  عن  يفقه  والكل  الجتاه. 

الن�سية والإن�سانية والكونية"]33]. 
قول  "قبول  معرفيا، جمرد  يعني،  "ل  والتقليد 
الغري بال حجة" كما عرفه علماء اأ�سول الفقه، 
ومتابعته"  الغري  "حماكاة  جمرد  يعني  ول 
"حالة  ولكنه  ال�سائد"]34]..  العرف  يف  هو  كما 
امل�ساب  فتجعل  الأمم  ت�سيب  وعقلية  نف�سية 
يف حالة ك�سل عقلي، وا�سرتخاء ذهني وبالدة 
نف�سية، فهو يف حالة تلق م�ست�سلم على الدوام 
ليوجد  والإ�سكالت  الأ�سئلة  له  يثري  ينتظر من 
اإىل  يدفعه  قد  البارد  التوتر  من  قدرا  عنده 
اإىل  يرجع  اأن  فاإما  القا�سر،  املحدود  البحث 
الكالم  علم  كان  واإذا  الآخر"]35]،  اأو  الرتاث 
العقائد  عن  "احلجاج  م�سمون  يحمل  �سابقا 
الإميانية، بالأدلة العقلية، والرد على املبتدعة 
ال�سلف  العتقادات عن مذاهب  املنحرفني يف 
املعا�سر  الكالم  علم  فاإن  ال�سّنة]]3]،  واأهل 
من  با�ستفادته  مّطردا  جتديدا  يعرف 
العلوم،  كل  يف  احلا�سلة  التطورات  خمتلف 
التاأويل  ومناهج  ال�ستدلل  اآليات  طّور  حيث 

والهرمنيوطيقا والتحليل والتفكري. 
هديف من خالل اإيراد هذه التعاريف )مع منهج 
حقيقتني:  على  التاأكيد  هو  املتعّمد(  الختيار 
كانت  التي  املفاهيم  من  العديد  اأن  الأوىل؛ 

لها دللت كّلية م�ستوعبة، مت حتجيم دللتها 
مبجال  خا�سة  اأو  �سيقة  جوانب  على  لتقت�سر 
تداويل معني، والثانية؛ اأن العديد من املفاهيم 
كان  حيث  خمتزل،  التاريخ  عرب  تداولها  كان 
ومت  اخلا�سة  اجلزئية  الدللت  هو  الأ�سل 
اإغفال باقي الدللت الأخرى، فتم ال�ستدراك 

بت�سحيح دللتها امل�ستوعبة ال�ساملة. 
وعموما ل ينبغي اأن تبقى املفاهيم جامدة وفق 
حمددات زمنية معينة، واإمنا ينبغي اأن تتحرك 
�ستبقى  واإل  املتغري،  الزمني  الإيقاع  وت�ساير 
والن�سيان  الوهن  ي�سيبها  وبذلك  متجاَوزة 
واملوت. واملنهج القومي يف تعاملنا مع املفاهيم 
امل�ستوعبة  الدللت  على  الإبقاء  يقت�سي 
ال�سمولية املنتمية اإىل اإطارها العام، مع اإمكانية 
تنزيل املفهوم على جمال تداويل خا�ص؛ اأي اأن 
ال�ستغال  دائرة  دائرتني:  يف  ي�ستغل  املفهوم 
ال�ستغال  دائرة  ثم  الأ�سل،  وهي  العامة 
الثانية  الدللة  وهذه  الفرع،  وهي  اخلا�سة 
التداويل  املجال  ومنهج  نوعية  بح�سب  تتغري 
املدرو�ص يف احلقول املعرفية املختلفة. وبالتايل 
نكون قد حافظنا على الدللة احلقيقية العامة 
حني  منفتحة  �ستكون  بطبيعتها  التي  للمفهوم 
من  جمال  يف  معني  معريف  منوذج  درا�سة  نوّد 
خ�سوبة  للمفاهيم  يعطي  ما  وهذا  املجالت، 
وجمالت  املختلفة  املرجعيات  داخل  وحركية 

التداول املتباينة.
املتعددة  مب�ساربها  الفكرية  فالنخب  لذلك 
اأف�سل  ون�سجا  وفهما  وعيا  تظهر  باأن  مطالبة 
اجلدلية  الإ�سكالية  والق�سايا  املفاهيم  اجتاه 
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املنهج  هذا  �ساأن  فمن  اهتمامها،  ت�سغل  التي 
التجديد  وا�ستئناف  واملعرفة  العلم  اإغناء 
وعلمي  فكري  توا�سل  من  لبد  ثم  ومن  فيها، 
على  قائم  توا�سل  الأمة،  مكونات  جميع  بني 
والعرتاف  الآخر  قبول  واأخالقيات  قيم 

احلوار  "يفقد  ل  حتى  بوجوده 
وتهدر  وجوده،  مربرات  الفكري 
وتفقد  الأمة،  اأبناء  عقول  فاعلية 
امل�ستويات  ف�سائلها على خمتلف 
اإمكانات الفهم املتبادل، واحلوار 
الرتاكم  قواعد  وبناء  امل�سرتك، 
والنقد  التقومي  وقدرات  املعريف، 
التحليل  عن  ف�سال  والت�سحيح 
وبذلك  والرتكيب  والتفكيك 
ي�سبح عامل الأفكار فارغ املعنى، 
الفكرة  وتفقد  امل�سمون  فاقد 

قيمتها واأهميتها]]3].

خامتة
�سابقا  اإليها  اأ�سرنا  التي  املحددات  جمموع 
متكاملة؛  مو�سوعية  وحدة  بينها  فيما  ت�سكل 
ميكننا  والتاريخ  ال�سرع  بني  الف�سل  فمحدد 
من روؤية متجددة لل�سرع عرب التاريخ، وحمدد 
خ�سائ�ص  يربز  والفروع  الأ�سول  بني  التمييز 
ال�سرع  متيز  التي  وال�سمول  والعاملية  املرونة 
اأما  الو�سعية،  الّنظم  من  غريه  عن  الرباين 
فيعطي  الفهم  وتعدد  الن�ص  وحدة  حمدد 
الن�ص يف �سوء  العقل مع  لتفاعل  جمال رحبا 
الواقع املتغري املتجدد، كما يربز تفاوت الأفهام 

احللول  اأرقى  اإىل  للو�سول  الأفكار  وتالقح 
واأقوم امل�سالك.

الإ�سكالية  اأن  ال�سابقة  التحليالت  ُتظهر  كما 
ل�سبط  جهود  اإىل  حتتاج  ومعّقدة،  مرّكبة، 
وجود  مع  خا�سة  وجتلياتها،  مظاهرها 
ال�ساحة  يف  ف�سيف�سائية  اأطياف 
وجه  على  منها  والدينية  الفكرية 
اأولية  يجعل  مما  اخل�سو�ص، 
امل�سرتكة  النقاط  عن  البحث 
�سرورة ملحة، لتنميتها وتو�سيعها 
والبناء عليها. فنحن اأمام جدلية 
مو�سوع  واملو�سوع؛  الذات  ثنائية 
العبادة  مق�سد  حول  يحوم 
وذات  ال�ستخالف،  وحتقيق 
متجردة  من�سفة  تكون  اأن  ينبغي 
متحيزة  امل�سبقة  احلمولت  من 
الآخر  م�سادرة  دون  به  تقتنع  الذي  "للحق" 
"احلق"  لأحقيته يف التفكري والقرتاح لن�سرة 

الذي يعتقده.
اأن يظل  ينبغي  كانت درجة الختالف،  ومهما 
والتفاعل  الحرتام  على  مبنيا  �سلميا  اختالفا 
والتهمي�ص  والإق�ساء  القطيعة  بدل  واحلوار، 
املنهج  هذا  اأن  �سك  ول  والتنقي�ص.  والتحقري 
ف�سيئا،  �سيئا  تت�سع  بوادره  بداأت  القومي 
لي�سل  عليه  واملحافظة  تنميته  هو  واملطلوب 
ي�سكل  وثقايف  وفكري  اجتماعي  تعاقد  اإىل 
اجلميع  يتنف�سه  احلياة  �سرورات  من  �سرورة 
كما يتنف�ص الهواء، لأن كرامة الإن�سان مرهونة 

بحريته، وعزته مرهونة باإن�سانيته.

سأركز على محدد 
الفصل بين الشرع 
والتاريخ، ومحدد 

التمييز بين األصول 
والفروع، ومحدد 

وحدة النص 
وتعدد الفهم.  
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والتداول  منها  بالبقاء  ي�سمد  مل  الإ�سالمي  التاريخ 
هذه  م�سمون  من  كبرية  ن�سبة  واأن  ي�سرية،  مناذج  اإل 
وجتديد  النظر  اإعادة  اإىل  بحاجة  املتبقية  النماذج 
التدبر بناء على املتغريات الجتماعية والتاريخية وكذا 
املناهج املعرفية احلديثة. وهذا النظر املتجدد مطلب 
للوحي نف�سه، و�سرورة يفر�سها الواقع ل�سمان التفاعل 
والتناغم والن�سجام والقدرة على مواكبة احلياة، وكذا 
النفتاح على ف�ساءات رحبة والإ�سغاء لإيقاع املتغريات 
ال�سديدة التعقيد والتنوع، واإل �ستح�سل املفارقة وتغيب 

�سروط التنزيل. 
العربي  الفكر  يف  والتجديد  الجتهاد  �سبار،  25.  �سعيد 

والإ�سالمي املعا�سر، م، �ص، �ص]]-2].
يف  واحلداثة  والأيديولوجية  النخبة  �سبار،  ]2.  �سعيد 

املعرفة  درا�سات  مركز  املعا�سر،  العربي  اخلطاب 
الإن�سانية بني مالل،  واحل�سارة، كلية الآداب والعلوم 

ط2، 2]20، �ص].
]2.  ابن ر�سد، "بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، حتقيق: عبد 

والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  ال�سالم  دار  العبادي،  اهلل 

�ش
ام
هو
ال
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ط]، )]]4]ه/995]م(، 3]]/2.
اإ�سكالية  "ق�سايا  ]2.  من تقدمي ملحمد ن�سر عارف لكتاب 

موؤلفني، كتاب  املعا�سر" ملجموعة  الإ�سالمي  الفكر  يف 
عارف،  حممد  ن�سر  واإ�سراف:  حترير  جماعي، 
العاملي  املعهد   ،"[[ الإ�سالمي  الفكر  ق�سايا  "�سل�سلة 

للفكر الإ�سالمي، ط]، )]]4]ه/]99]م(، �ص].
نهاية  الأ�سنوي،  بن احل�سن  الرحيم  الدين عبد  29.  جمال 

ال�سول يف �سرح منهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول" لنا�سر 
اإ�سماعيل،  حممد  �سعبان  حتقيق:  البي�ساوي،  الدين 
)420]ه/999]م(،  ط]،  حزم،  ابن  دار  بريوت: 
واأدلته،  الإ�سالمي  الفقه  الزحيلي،  ووهبة   .[/[[

 ،[/[[ دم�سق: دار الفكر، ط]، )405]ه/5]9]م(، 
ور�سيد ر�سا، تف�سري املنار، 9/349.

العربي  الفكر  يف  والتجديد  الجتهاد  �سبار،  30.  �سعيد 

والإ�سالمي املعا�سر، م، �ص، �ص5]].
منه  وقريب  �ص220،  الفحول،  اإر�ساد  ]3.  ال�سوكاين، 

املنهاج،  والبي�ساوي،   ،4/2[[ الأحكام،  الآمدي، 
.2/222

32.  املناوي، في�ص القدير، ]2/35.

33.  حوار مع د. �سعيد �سبار مبوقع الرابطة املحمدية لعلماء 

املغرب حول "الجتهاد والتجديد يف الفكر الإ�سالمي" 
ال�ساعة  اإىل   [[:00 ال�ساعة  من   ،200[-05-0[ يوم 

.[9:00

الفكر  يف  والعاملية  اخل�سو�سية  العلواين،  جابر  34.  طه 

ط]،  الهادي،  دار  بريووت:  املعا�سر،  الإ�سالمي 
)424]ه/2003م(، �ص23. 

35.  املرجع نف�سه.

خلدون،  ابن  مقدمة  خلدون،  بن  الرحمن  ]3.  عبد 

والتوزيع/لبنان،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  بريوت: 
)]200م/]42]ه(، �ص]]4.

 – الثقافة   – احل�سارة  ن�سر،  عارف  ]3.  حممد 

املفهوم،  ودللة  امل�سطلح  ل�سرية  درا�سة  املدنية، 
ط2،  الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  فريجينيا: 

)5]4]ه/994]م(، �ص9.
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سؤال املرجعية واإلنسية يف الخطاب اإلسالمي املعاصر
 - عبد الوهاب املسريي نموذجا -

مالمح الروؤية النقدية
الدكتور عبد الوهاب امل�سريي، 
وجودية  جتربة  اهلل،  رحمه 
املادي  النموذج  فيها  �ساد  وفكرية 
الفل�سفي وهيمن ردحا من الزمن، لكن 
اإميانه بالإن�سان ككائن مركب وفاعل له 
كينونته كما له م�سروطيته املادية �سكل 
فقد  الأ�سا�سي،  لتحوله  النظري  املركز 
جدوى  عدم  تدريجي  ب�سكل  يدرك  بداأ 
بالظاهرة  الإحاطة  يف  املادي  النموذج 
هذا  لب�ساطة  نظرا  املركبة،  الإن�سانية 
ي�سعر  بداأ  كما  واختزاليته،  النموذج 

منوذج  تبني  ب�سرورة  متزايد  ب�سكل 
ومتعدد  تركيبية  اأكرث  وفل�سفي  فكري 

الأبعاد وامل�ستويات]]].
الغنية  الفكرية  امل�سرية  هذه  طوال 
م�سادر  يف  التنوع  بذلك  الرجل  متيز 
فيها؛  ال�ستغال  وحقول  املعرفة 
وال�سيا�سة  املعرفة  ونظرية  كالفل�سفة 
والتاريخ  النف�ص  وعلم  الجتماع  وعلم 
من  تنهل  ومناهج  وباأدوات  واللغة، 
الثورة  من  امل�ستمدة  النقدية  الروح 

الب�ستيمولوجية املعا�سرة.
خا�ص؛  طراز  من  مفكرًا  امل�سريي  يعد 

عا�س 

د. عبد اهلل اإدالكو�س 
جامعة ال�سلطان مولي �سليمان / بني مالل
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يعد المسيري 
مفكرًا من طراز 

خاص؛ فقد تمكن 
من فك شفرة 

التحيز في المناهج 
والعلوم والمفاهيم 

والمصطلحات.

املناهج  يف  التحيز  �سفرة  فك  من  متكن  فقد 
وامل�سطلحات]2]، كما متكن  واملفاهيم  والعلوم 
خا�سة،  وتف�سريية  حتليلية  اأدوات  تطوير  من 
ومن  والأن�ساق،  املذاهب  تفكيك  من  مكنته 
ليعيد  واملعريف،  املنهجي  ناظمها  اكت�ساف 
ترتيبها والتاأليف بني عنا�سرها يف اإطار روؤية 
كرامة  اإىل  تنظر  اإن�سانية  توحيدية  وجودية 
الطبيعة لكنه  وتوؤمن بكونه جزءا من  الإن�سان 

باأداء  مكلف  واأنه  منها،  يتجزاأ 
اأمانة، وم�ستاأمن على الوجود ككل 
وهذا ينعك�ص على ت�سوره املعريف 
وظيفته  وعلى  جهة،  من  للحياة 

التاريخية من ناحية اأخرى]3].
اأعماله  يف  ي�سدر  الرجل  اأن  كما 
عن عقلية نقادة قادرة على النفاذ 
على  وقادرة  تقراأ،  ما  اأعماق  اإىل 
التف�سري  واإعادة  املعلومات  حتليل 
التي  الأعمال  وهي  والرتكيب، 

ل�ساحبها  يتوفر  مل  لو  تظهر  اأن  لها  كان  ما 
مبعزل  قدما  تدفعه  التي  القوية  الإرادة  تلك 
اخلارجي،  العامل  يفر�سها  التي  ال�سروط  عن 
باأي  القيام  عن  كبري  وباإ�سرار  اأحجم  فقد 
يعوقه،  اأو  الفكري  م�سروعه  مع  يتناق�ص  عمل 
فاملثقف الذي ميثله امل�سريي هو �سخ�ص راهن 
على ح�ص نقدي ناأى به عن الأفكار املبتذلة اأو 
داخله  يف  الإن�سانية  النزعة  وكانت  املتملقة، 
هي املحرك الأكرب لكتابات ما فتئت تقاوم كل 

اأ�سكال ال�ستبداد وال�سيطرة والظلم]4].

ي�ستمدها  فاعلية  لالإن�سان  اأن  امل�سريي  يوؤمن 
احلرية  ومن  والعقلية  الذاتية  اإمكانياته  من 
التي يت�سف بها، وبالتايل فهو موؤهل ليتح�سل 
يف  وال�ستخالف  الكون  يف  املركز  مرتبة 
الأر�ص، كما اأن الإن�سان بناء على هذه املرتبة 
ال�سذاجة  على  مبنيا  كائنا  لي�ص  ال�سريفة، 
العامل  معطيات  تاأثريات  ليتلقى  والرتابة، 
اإىل  يعمد  بل  تلقائية،  اأو  ب�سلبية  ومكوناته 
تلقيها ح�سورا وبق�سدية، فيوؤلف 
بينها بوحي من م�سبقاته النظرية 
عقلية كانت اأو وجدانية اأو عقدية، 
فين�سدها ب�سكل خا�ص وم�ستقل ل 
يكرر الآخرين كما ل يتجاوزهم، 
واأ�سالة  التميز  مربرات  فتربز 

النظر]5].
ل  النقدي  املوقف  هذا  مثل  اإن 
مرجعية  من  اإل  ي�سدر  اأن  ميكن 
بالرتكيب  تت�سم  وت�سورية  نظرية 
والتجاوز، اإنها مرجعية التوحيد، فهي املرجعية 
اأ�سكال  كل  �سد  للوقوف  مقومات  متتلك  التي 
الإن�ساين  الوعي  ان�سداد  تنكر  التي  العدمية 
الب�سري  بال�سمري  والعودة  الغائية،  اأفق  اإىل 
"فاإذا كان  اإىل دائرة الغاية والهدف الأ�سمى، 
اإن�سان معنى،  للوجود معنى، ت�سبح حلياة كل 
وبالتايل يكون الإن�سان كيانا م�ستقال وم�سوؤول، 
معنى  ت�سور  ميكن  ل  هذا  من  العك�ص  وعلى 
عملية  فيه  وتتم  ال�سدفة،  فيه  ت�سود  لعامل 

اخللق بال�سدفة املح�سة]]].
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امل�سريي  منظومة  يف  تبلور  كما  فالتوحيد 
التي  املتجاوزة  املرجعية  تلك  هو  الفكرية، 
ذلك  هو  بتعبريه  اأي  الناظم؛  الكلي  ت�سكل 
قول  كل  وراء  يكمن  الذي  املعريف"  "النموذج 
هو  النموذج  وهذا  اإن�سانية،  اأو ظاهرة  فعل  اأو 
يربط  الذي  وهو  التنوع،  وراء  الوحدة  م�سدر 
ودللة،  معنى  فتكت�سب  التفا�سيل،  كل  بني 
جديدة  معلومة  ولي�ص  كل،  من  جزءا  وت�سبح 
جتل  هو  والنموذج  فح�سب،  فريدة  طرفة  اأو 
التي  الروؤية  تلك  للكون،  الإن�سان  لروؤية  معني 
والإن�سان  اهلل  الثالثة:  املحاور  حول  تدور 
درجة  اإىل  مرتابطة  حماور  وهي  والطبيعة.. 
اأنه ميكن ا�ستخال�ص موقف النموذج من اهلل 
والإن�سان من خالل درا�سة موقفه من الطبيعة، 
وبهذا يتجلي اأن مفهوم التوحيد هنا لي�ص بابا 
بطريقة  نعاجله  فح�سب،  العقيدة  اأبواب  من 
مبت�سرة جافة، حتى ليظنه ال�سان بابا م�ستقال 
عن باقي اأبواب املعرفة الأخرى، فال هو يوؤ�س�ص 

لها ول هي ت�ستند اإليه]]].
و"النموذج عبارة عن �سبكة ت�سورية تتحكم يف 
مفردات الفهم وعنا�سره، وتوليد املعقولية اإزاء 
العامل مبكوناته، �سواء اأاأعلن املتبنى واأبرز، اأم 
اأ�سمر واأخفى، ويف كلتا احلالتني ي�سدر الوعي 
للوعي  حتفظ  وت�سورية،  نظرية  م�سكاة  عن 

حتركه املتوازن قبالة الظواهر"]]].
للم�ستند  العامة  املالمح  �سبق  مما  لنا  تبني 
عبد  وفقه  �ساغ  الذي  والت�سوري  املعريف 

ومناذجه  النقدية  روؤيته  امل�سريي  الوهاب 
التحليلية والتف�سريية وهي التي و�سفها بالقول 
"عندما يتجه الإن�سان اإىل ظاهرة ما م�ستهدفا 

تف�سريها، فانه يقوم بعدة خطوات حتى ي�سل 
اإىل هذا التف�سري، وحينما يرى الإن�سان ظاهرة 
ما، فعليه التعامل مع عدد كبري من العالقات 
يقوم  وعندئذ  والوقائع،  واحلقائق  والتفا�سيل 
العقل با�ستبعاد بع�سها لأنه يعتقد اأنها ل دللة 
الآخر  البع�ص  "من وجهة نظره" وي�ستبقي  لها 
خطوة  ذلك،  بعد  وتاأتي،  التجريد"  هو  "وهذا 
التي  واحلقائق  والوقائع  العالقات  بني  الربط 
اأبقاها فين�سقها تن�سيقا خا�سا بحيث ت�سبح، 
تكون  اأن  اأي  للواقع؛  مماثلة  ت�سوره،  ح�سب 
قادرة على تقدمي �سورة معربة ب�سكل �سحيح 
التجريد  عملية  عن  ينتج  وما  الواقع،  عن 
الظاهرة  عنا�سر  بني  العالقات  وت�سور 
لكنه  الواقع  مياثل  بناء  فهو  "النموذج"  ي�سمى 
افرتا�سي؛ اأي متخيل ومع هذا ت�سبه العالقات 
عنا�سر  بني  املوجودة  العالقات  عنا�سره  بني 

الواقع"]9].
الباحث  ي�سجلها  التي  الأ�سا�سية  املالحظة 
حول التعريف ال�سابق، تكمن يف ذلك احل�سور 
والتجريد  كال�ستبعاد  نقدية  ملفردات  امللفت 
وهي  والتخيل،  والفرتا�ص  والتن�سيق  والدللة 
مفردات حتيل على ت�سور م�سمر ملاهية العقل 
النقدي  العقل  اإنه  الرجل،  به  يب�سر  الذي 
فوتوغرافية  اآلة  لي�ص  هنا  فالعقل  التوليدي، 
�سماء دورها الأ�سا�سي ت�سجيل ال�سورة ونقلها 
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المرجعية الكامنة 
التي تستند 

إليها العلمانية 
والحداثة الغربية 
أفضت إلى تفكيك 
اإلنسان وانهياره.

كما هي بدعوى املو�سوعية، بدون اأدنى عمليات 
يف  فعال  دورا  للعقل  اإن  بل  والربط،  التن�سيق 

عملية اإدراك الواقع.
وبالتايل فهم الظاهرة يف حالتها الكلية، وذلك 
الو�سف،  مرحلة  اأ�سا�سيتني:  مرحلتني  عرب 

وتتحقق عرب تفكيك الظاهرة اإىل 
مرحلة  ثم،  الأ�سا�سية.  مفاهيمها 
املفاهيم  تركيب  اأي  الرتكيب، 
الظاهرة  متغريات  وك�سف 
وتكون  الزمن،  عرب  وتفاعالتها 
العملية  هذه  خال�سة  بذلك 
قدرة  الأكرث  النموذج  اكت�ساف 
على التف�سري، وذلك ل يتحقق اإل 
يف اإطار "املو�سوعية الن�سبية"]0]].

العقل،  هذا  من  النقي�ص  وعلى 
يرى امل�سريي اأن ال�سبب الأ�سا�سي لالأزمة التي 
من  منها  ينبثق  وما  الغربية  احلداثة  تعي�سها 
اأنظمة اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية، يرجع 
اأي  الأداتي؛  العقل  فر�سها  التي  الهيمنة  اإىل 
ال�سكلي  امل�ستوى  على  يلتزم  الذي  العقل  ذلك 
بالإجراءات دون هدف اأو غاية؛ اأي اأنه يوظف 
عن  ت�ساوؤل  دون  الغايات  خدمة  يف  الو�سائل 
اإن�سانية  كانت  اإذا  وما  الغايات،  هذه  م�سمون 
اأو معادية لالإن�سان، وهو على امل�ستوى الفعلي؛ 
وحركته  واأولوياته  غاياته  يحدد  الذي  العقل 
بهدف  مادي  عملي  منوذج  من  انطالقا 
وحو�سلتهما؛  والإن�سان  الطبيعة  على  ال�سيطرة 

اأي حتويلهما اإىل و�سيلة]]]].
والغاية الأ�سا�سية التي يطمح اإليها هذا النمط 
درجة  بلوغ  هي  الأداتي  العقالين  التفكري  من 
العنا�سر  كل  تلغي  التي  املو�سوعية،  عالية من 
التي  الفرادة  تلغي  كما  للظواهر،  اجلوانية 
يتميز بها الإن�سان بح�سب ال�سروط 
التاريخية واحل�سارية التي ينتمي 
اإليها، ولذلك ي�سمي امل�سريي هذا 
النوع من املو�سوعية باملو�صوعية 
الواقع  اأن  تفرت�ص  فهي  املتلقية، 
ب�سيط واأن العقل �سلبي واأن عالقة 
العقل بالواقع عالقة ب�سيطة، وهي 
�ساذجة  وافرتا�سات  ت�سورات 

واختزالية]2]].

الإن�صان بني مرجعيتني
الفكرة  باأنها"  املرجعية  امل�سريي  يعرف 
يف  الأفكار  كل  اأ�سا�ص  ت�سكل  التي  اجلوهرية 
روؤية  تقوم  اأن  ميكن  "ل  والتي  معني  منوذج 
واملبداأ  النموذج  ميتافيزيقا  فهي  دونها  العامل 
وتن�سب  الأ�سياء  كل  اإليه  ترد  الذي  الواحد 
اإليه ول يرد اأو ين�سب اإليها. وهنا ميكن القول 
والذي  بذاته  املكتفي  املطلق  املرجعية هي  باأن 
وهو  والظواهر.  والأ�سياء  الأفراد  كل  يتجاوز 
ومعناه  ونظامه  متا�سكه  العامل  مينح  الذي 

ويحدد حالله وحرامه]3]].
امل�سريي  ي�ستند  ال�سابق  التعريف  على  بناء 
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يرفض فيكو 
الواحدية المادية 

التي طرحها 
ديكارت والثنائية 
الصلبة، ومفهوم 

اإلله كمحرك أول.

بني  التمييز  على  الإن�سان  لق�سايا  مقاربته  يف 
مرجعيتني الأوىل يطلق عليها ت�سمية املرجعية 
املرجعية  ي�سميها  والثانية  الكامنة،  النهائية 
التي  الكامنة  املرجعية  اأن  ويرى  املتجاوزة، 
ت�ستند اإليها العلمانية واحلداثة الغربية اأف�ست 
اإىل تفكيك الإن�سان وانهياره، "ففي اإطار هذه 
باعتباره يحوي  للعامل  ينظر  الكامنة  املرجعية 
داخله ما يكفي لتف�سريه، دون حاجة اإىل اللجوء 
اإىل �سيء خارج النظام الطبيعي، لذا لبد اأن 

ت�سيطر الواحدية املادية... 
الكامنة  املرجعية  اإطار  ففي 
يف  واحد  جوهر  �سوى  يوجد  ل 
منها  يتكون  واحدة  مادة  الكون، 
اأن  امل�سريي  يرى  كما  �سيء،  كل 
اإطار  يف  تدور  املادية  النظم  كل 
هذه  اإطار  ويف  الكامنة،  املرجعية 
كائنا  الإن�سان  ي�سبح  املرجعية 
طبيعيا ولي�ص مقولة م�ستقلة داخل 

النظام الطبيعي]4]].
فالإن�سان وفق روؤية امل�سريي التف�سريية يتنازعه 
اجتاهان: الأول؛ هو النزعة الربانية الإن�سانية، 
والثاين؛ ي�سميه بالنزعة اجلنينية، اأما النزعة 
انه  الإن�سان  الإن�سانية فهي حني يرى  الربانية 
يعي�ص يف الطبيعة، ولكن ل يرد يف كليته لها ول 
ميكن تف�سريه يف كليته من خالل مقولت مادية 
حم�سة، فهو اإن�سان ل يذعن حلدود املادة رغم 
وجوده داخلها، واإمنا يتحرك يف اإطار املرجعية 

املتجاوزة]5]].
يف  الرغبة  تلك  اجلنينية  النزعة  تتمثل  بينما 
الهروب من عبء الهوية والرتكيبية والتعددية 
واخل�سو�سية والإن�سانية امل�سرتكة والأخالقية 
العاملية واحلدود والزمان واملكان واملقدرة على 
الطفولة  اإىل عامل  الإن�سان  يعود  التجاوز حتى 
قبل  ما  اإىل  بل  الطبيعي،  والإن�سان  الأوىل 
الطفولة الأوىل حينما كان جنينا، عامل �سائل 

ب�سيط ل يوجد يف اأي حاجة للتجاوز]]]].
هذه  بني  امل�سريي  يربط 
وبني  ال�سائلة،  اجلنينية  النزعة 
يف  �سادا  لالإن�سان  منوذجني 
اإذ  احلديثة؛  الغربية  احل�سارة 
اأ�سا�سيان  تعبريان  اأنهما  يعترب 
الإن�صان  هما  الطبيعي،  لالإن�سان 
القت�صادي الذي حتركه الدوافع 
حتقيق  يف  والرغبة  القت�سادية 
الربح والرثوة، اأو الإن�سان املحكوم 
يعرب  القت�سادي  والإن�سان  الإنتاج،  بعالقات 
عن مبداأ املنفعة بحيث ل يعرف الإن�سان �سوى 

�ساحله القت�سادي]]]]. 
الذي  القت�سادي  الإن�سان  هذا  جانب  واإىل 
�سميت  اآدم  فل�سفتي  من  كل  عنه  عربت 
ي�سطف  املارك�سية،  مارك�ص  وكارل  الليربالية 
الإن�ساين اجل�سماين اأو اجلن�سي كما عربت عنه 
كل من فل�سفتي فرويد وبافلوف، وهو الإن�سان 
الذي حتركه دوافع جن�سية اأو غدده الع�سبية، 
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�سوى  يعرف  ول  اللذة  مبداأ  عن  يعرب  وهو 
والرتف  ال�ستهالك  اإن�سان  اإنه  ومتعته،  لذته 
للحتميات  البعد خا�سع  اأحادي  والتبذير، وهو 
قوانني  يتجاوز  ل  القيمة  من  متجرد  الغريزية 

احلركة]]]].
ت�ستند الروؤية الإن�سانية يف املرجعية املتجاوزة 
والتاريخ  الطبيعة  عامل  خارج  نقطة  اإىل 
التوحيدية  النظم  يف  النقطة  هذه  والإن�سان، 
هي الإله الواحد املنزه عن الطبيعة والتاريخ، 
يحركهما ول يحل فيهما، ووجوده هو �سمان اأن 
لن  الطبيعة  عن  الإن�سان  تف�سل  التي  امل�سافة 
تختزل ولن تلغى، ومن هنا ميكن اأن نفهم كيف 
العلمانية  حبائل  عن  بعيدا  بقي  الإ�سالم  اأن 
الفكر  اأدرك  الذي  امل�سري  ذات  اإدراك  ومن 
احللولية  التاأثريات  هذه  كل  رغم  الغربي، 
الألوهية  "ت�سور  اإىل  راجع  فالأمر،  الباطنية، 
اإىل  والتوحيد،  التنزيه  مطلق  على  القائم 
يتناق�سان  اللذان  ال�ستخالف،  مفهوم  جانب 
قي ال�سميم واأي توجه حلويل، وما يرتتب عن 
الإلهية  الذات  بني  فا�سلة  م�سافات  من  ذلك 
اخللق  عاملي  بني  اأو  والإن�سان  الطبيعة  وعامل 
والأمر"]9]]، ففي املرجعية املتجاوزة الإ�سالمية 
ويح�سر  الف�سفا�سة،  الثنائيات  حت�سر 
وفق  الإن�سان  اأن  اأي  املتوازن؛  املركب  الإن�سان 
على  القدرة  ميلك  املرجعي،  الت�سور  هذا 
متعدد  رباين  اإن�سان  فهو  والتفاعل،  التجاوز 
على  قادرا  يجعله  ما  احلرية  من  له  الأبعاد، 
هوية  له  اأن  كما  الأخالقية،  القرارات  اتخاذ 

اإطار  ففي  ذاته،  حول  يتمركز  ول  حمددة 
ل  اإن�سانيته  تاأكيد  ميكنه  املتجاوزة  املرجعية 
اإىل  بالإ�سارة  واإمنا  ال�سيقة  ذاته  اإىل  بالعودة 

النقطة املرجعية املتجاوزة]20].
على  التوازن  برت�سيخ  الإ�سالم  يكتفي  "ل 

امل�ستوى  اإىل  ينقله  بل  الفردي،  امل�ستوى 
اأي�سا. فنجده تارة راغب يف احلياة  اجلماعي 
ومت�سوف  عنها  من�سرف  واأخرى  ومالذها 
يف�سر  ما  وهذا  واأبقى،  اأف�سل  هي  اآخرة  اإىل 
امل�ستوعبة  اأو  "الف�سفا�سة"  الثنائيات  اأي�سا 
وتر�سيد  لحت�سان  الدين  هذا  يوفرها  التي 
الكائن الب�سري، بعيدا عن الواحديات ال�سلبة 
احلادة. ففي ثنائية "الدنيا/الآخرة" نقراأ قوله 
         ﴿ مثال:  تعاىل 
         

         

 ﴾         

 ﴿ مبا�سرة:  وبعدها  )اآل عمران: 4]( 
           

             

           

 )[5 عمران:  )اآل   ﴾       

    ﴿ كما نقراأ كذلك
      

  ﴾ )الكهف: 45( واأنكر احلق، 

القول  على  يقت�سر  من  على  وتعاىل،  �سبحانه 
             ﴿

الدعاء  اإىل  واأر�سد   )[99 )البقرة:   ﴾ 
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   ﴿ :بخريي الدنيا والآخرة معا
        

﴾ )البقرة: 99]("]]2].    

يظهر  الإن�سان،  حياة  يف  كثرية  جوانب  وثمة 
فيها الفرق بني املرجعيتني: املرجعية املتجاوزة 
�صعيد  الدكتور  ي�سرب  الكمونية،  واملرجعية 
فئة  يف  يتجلى  ذلك،  على  بارزا  مثال  �صبار 
يعرب  كان  الفئة  هذه  واملتقاعدين،  امل�سنني 
الآكلة  ب�"الأفواه  ال�سمولية  الأنظمة  يف  عنها 
غري املنتجة" والتي يعرب عنها يف نظام العوملة 
احلايل ال�سمويل الكلي ب�"املواطنني الفائ�سني" 
عن احلاجة يقول: "الأنظمة ال�سمولية اعتمدت 
واملحارق  الأفران  بوا�سطة  الت�سخني  طريقة 
الغازية، كما حدث لقطاعات امل�سنني واملر�سى 
اجلرحى  واأحيانا  واليهود  منهم  امليوؤو�ص 
وتعتمد  النازي،  احلكم  اإبان  اأنف�سهم  الأملان 
بوا�سطة  التربيد  طريقة  الثانية  الأنظمة  يف 
وامل�سنني؛  العجزة  وبيوت  واملحا�سن  املالجئ 
الإن�سان  التحييد والعزل املنهجي لإن�سانية  اأي 
املرجعية  يف  اأما  الجتماعية...  وكينونته 
املتجاوزة. فما اأجمل اأن نقراأ يف القراآن الكرمي 
   ﴿ تعاىل  قوله  ال�سريحة  عن هذه 
             

           

         

   ﴿ بل   ،)23 ﴾ )الإ�سراء:  
         

         

﴾ )العنكبوت: ]("]22]. 
فيه  نفخ  طني،  من  الإن�سان  اهلل  خلق  وحينما 
املادة  عن  خمتلفا  اإن�سانا  فاأ�سبح  روحه  من 
التي خلق منها كائنا له عقل قادر على التمييز 
 ﴿ وال�سر  اخلري  بني  الختيار  وعلى 
           

                 

وجود  يعني  مما   )[-[0 )ال�سم�ص:   ﴾
الطبيعي/ احليز  عن  م�ستقل  اإن�ساين  حيز 
املادي، وهو ما ميكن ت�سميته بالإن�سان الرباين 
"تفرت�ص وجود  التي  الربانية  النزعة  اإطار  يف 
الطبيعة/ اإىل  رده  ميكن  ل  العامل  يف  عن�سر 
مينح  الذي  فهو  "الطني/الرحم".  املادة 
وعيه  فيه  ويولد  املتناهية،  تركيبه  الإن�سان 
يف  يذوب  ل  م�ستقل  م�سوؤول  ككائن  بنف�سه 
ففي  بالإله(]23]  )ولي�ص  الكل  لي�ص  وهو  الكل، 
هو  اهلل  )الإ�سالمية(  املتجاوزة  املرجعية 
اخلالق �سبحانه والإن�سان هو خملوق م�ستخلف 
واملخلوق  اخلالق  بني  وامل�سافة  الأر�ص،  يف 

حمفوظة يف اإطار هذه الثنائية.
احلفاظ  هو  اإذن،  املتجاوزة،  املرجعية  اأ�سا�ص 
ثنائيات  اأي  الف�سفا�سة؛  الثنائيات  على 
الدنيا/ اجل�سد/الروح،  "اخلالق/املخلوق، 
هذه  ف�سمن  الخ".  اهلل/الإن�سان...  الآخرة، 
امل�سافة التي تف�سل بني هذه الثنائيات يكت�سب 
وعي  من  فيه  اهلل  اأودعه  مبا  فاعليته  الإن�سان 
بها  ا�ستاأهل  عقلية  وقدرات  وحرية  واإرادة 
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يصدر المسيري 
في أعماله عن 

عقلية نقادة قادرة 
على النفاذ إلى 
أعماق ما تقرأ.

من�سب اخلالفة يف الأر�ص ومنحه مركزية يف 
الكون.

الثنائيات  هذه  فاإن  الكمونية  املرجعية  يف  اأما 
احللولية  فالروؤية  لها.  وجود  ول  متاما  تلغى 
وللطبيعة  لالإن�سان  مادية  روؤية  تقدم  املادية 
لعامل  مفرطة  اختزالية  يف  ت�سقط  وبالتايل 
الإن�سان بحيث ي�سبح مقولة مادية تتحكم فيه 

قوانني مطردة هي قوانني الطبيعة 
فهو جزء ل يتجزاأ منها؛ وهو بذلك 
يربطه  املادي  �سقفها  حتت  يعي�ص 

بها حبل �سري]24]. 
والنتيجة احلتمية ملثل هكذا ت�سور 
اأو الروؤية تكمن يف امل�ستوى العملي، 
احلاجة  منطق  ي�سبح  بحيث 
الذي  هو  املبا�سرة  الطبيعية 

لل�سلوك  املوؤطر  الأخالقي  املذهب  يف  يتحكم 
العملي، فاملذاهب املادية تذهب اإىل اأن ال�سيء 
اإليه  ي�سعى  اأن  بالإن�سان  يجدر  الذي  الوحيد 
الطبيعة  بها  جتود  التي  املادية  اخلريات  هو 
املعايري  على  ينطبق  نف�سه  وال�سيء  واحلياة، 
وكل  باجلمال  والإح�سا�ص  فال�سعور  اجلمالية، 
اإىل  بردها  فهمها  ميكن  الإن�سانية  الأحا�سي�ص 
عن  تعبري  جمرد  فهي  الواحد،  املادي  املبداأ 

�سيء مادي يوجد يف الواقع]25].

يف نقد اإن�صانية احلداثة 
معرفيا  الغربية  احلداثية  الإن�سية  تاأ�س�ست 

على العقالنية املجردة والتمركز حول الإن�سان 
للمعرفة  وواحدا  وحيدا  م�سدرا  باعتباره 
التقليدية يف  الو�سائط  كل  اإ�سقاط  مع  العلمية 
ال�سياق  اأ�سرنا يف ذات  الإن�سانية، كما  املعرفة 
اأن هذا امل�سار اأدى اإىل ماأزق معريف وح�ساري 
التي  الأوىل  والأهداف  لل�سعارات  مناق�ص 

رفعتها احلداثة .
املقاربة  تعد  املنطلق  هذا  من   
املرحوم عبد  التي قدمها  املعرفية 
فهو  اأهمية  ذات  امل�سريي  الوهاب 
املمار�سة  اأ�سول  درا�سة  يبتغي 
للخطاب  العلمية  والبنية  املعرفية 
اأنه  اأي  الإن�سية؛  ولأبعاده  احلداثي 
للمراجعة بالك�سف  يقدم م�سروعا 
الكامنة  املرجعية  الأبعاد  عن 
احلداثة  لت�سكالت  واملوؤ�س�سة 
التقومي  اإمكان  حتقيق  وبالتايل  و�سريورتها 

والتجاوز.
الإن�سي  اخلطاب  لت�سكل  حتليله  �سياق  يف 
امل�سريي  الوهاب  عبد  ميو�سع  الغرب  يف 
احلا�سل  ال�سراع  �سمن  الت�سكل  هذا  م�سار 
على  الأول  النموذج  يتاأ�س�ص  منوذجني،  بني 
الركيزة  فهو  الكون،  مركز  يف  الإن�سان  و�سع 
الواعية  احلرة  الإرادة  �ساحب  النهائية 
والقوة املبدعة، وهو �ساحب القدرات العقلية 
ا�ستنباط  على  قادرة  وحوا�سه  الالمتناهية، 
املعرفة من الواقع، وهذا النموذج يوؤكد وجود 
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لعل أبرز المدارس 
الفلسفية الغربية 
اقترابا من فلسفة 

فيكو النقدية؛ 
مدرسة فرانكفورت.

ال�ستقاللية  من  بقدر  يتمتع  ككائن  الإن�سان 
الطبيعة]]2]. على 

واإىل جانب هذا النموذج ال�سالف الذكر، ظهر 
الطبيعة  من  جعل  واحدي  مادي  اآخر  منوذج 
مركزا  عنها  املختلفة  والتنويعات  الواعية  غري 
للكون، ومن مت فاإن هذا النموذج ينكر مركزية 
الإن�سان ل�سالح مركزية اأخرى هي الطبيعة]]2].
هما  النموذجني  هذين  اأن  امل�سريي  ويرى 
للروؤية  امل�سكالن  الأ�سا�سيني  الإطارين 
النموذجان  ت�سكل  فقد  الهيومانية،  الإن�سانية 

التاريخية،  اللحظة  نف�ص  يف 
يدور  كليهما  اأن  هذا  من  والأهم 
يف اإطار املرجعية املادية الكامنة، 
داخله  يحوي  العامل  اأن  روؤية  اأي 
جند  ولهذا  لتف�سريه.  يكفي  ما 
كثريا من كتب التاريخ ت�سنفهما 
الرتاث  من  جزءا  باعتبارهما 
 "humanistic" "الهيوماين" 

"اإن�ساين/هيوماين"  كلمة  اأن  هذا  ومعنى 
تطلق على الفكر املتحيز لالإن�سان وعلى الفكر 

املعادي له يف ذات الوقت"]]2].
الفكر  يواجهها  التي  الأ�سا�سية  والإ�سكالية 
امل�سريي  يت�سورها  كما  الهيوماين  الإن�ساين 
الذي  املادي  ال�سياج  ذلك  يف  اأ�سا�سا  تكمن 
والطبيعة  الإن�سان  فثنائية  الفكر،  بهذا  يحيط 
وحدها  املادة  الطبيعة  نطاق  داخل  �ستنح�سر 
املادي،  ال�سقف  داخل  الإن�سان  و�سيتحرك 

اأبى،  اأم  �ساء  النهائية  مرجعيته  �ستكون  كما 
اإىل  الإن�سان  يرد  وبالتايل  املادة،  الطبيعة  هي 
عنا�سره  اإىل  تفكيكه  �سيتم  كما  دونه،  هو  ما 
ثنائية  اأن  يرى  مت  ومن  الأ�سا�سية،  املادية 
املادي  الإطار  هذا  داخل  والطبيعة  الإن�سان 
الهيوماين  الإن�ساين  الفكر  اإليه  ي�ستند  الذي 
فل�سفي،  اأ�سا�ص  لها  لي�ص  واهية  ثنائية  هي 
يت�سق  ل  وجودي  اختيار  وجداين،  فاأ�سا�سها 
فل�سفيا مع النموذج املادي الذي ي�سكل الإطار 

املرجعي]29].
ملثل  والفل�سفي  الوجودي  املاآل 
ميكن  ل  الإن�سانية  الروؤية  هذه 
اأن تكون اإل عن�سرية تنبني على 
اأي  غربية؛  ح�سارية  مركزية 
الغربي،  الإن�سان  اإن�سانية  على 
يف  يدور  الذي  الفكر  "فهذا 

جعل  الكامنة  املرجعية  اإطار 
وو�سعه  الكمون  مو�سع  الإن�سان 
ا�ستخالف  دون  الكون  مركز  يف 
التاريخية  املمار�سة  بينت  وقد  الإله"]30]،  من 
يف  يدور  الذي  الهيوماين  الإن�ساين  الفكر  اأن 
اإميان عميق  اإىل  نف�سه  مادي مل يرتجم  اإطار 
الإن�سان  باإن�سانية  واإمنا  امل�سرتكة،  بالإن�سانية 
هو  فالإن�سان  الكون،  يف  ومركزيته  الأبي�ص 
مرجعية ذاته وهو الذي يوؤله قيمه من داخله، 
ظهرت  امل�سرتكة،  الإن�سانية  من  بدل  ولذا 
وظفت  التي  الإمربيالية  الغربية  الإن�سانية 
العامل ل�سالح الإن�سان الغربي الذي قام باإبادة 
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وت�سخري املاليني واحتالل اأرا�سيهم، وبدل من 
الإن�سانية  مفهوم  اإىل  ت�ستند  اإن�سانية  حداثة 
الداروينية  املادية  احلداثة  ظهرت  امل�سرتكة 

بكل وح�سيتها واأنانيتها واأنيابها واأظافرها]]3].
انتهى  التي  اخلال�سة  هذه  امل�سريي  ي�سع 
الغربية  الإن�سانية  للنزعة  نقده  �سياق  اإليها يف 
الغربي  التاريخ  ت�ستح�سر  نقدية  روؤية  �سمن 
لتطور  طبيعي  م�سار  �سمن  اأي  �سموليته؛  يف 
الأ�سا�ص  التعبري  هو  التطور  فهذا  العلمانية، 
الطبيعة،  حول  املتمركز  النموذج  لهيمنة 
ينتهي  اأن  اإىل  لالإن�سان  التدريجي  والتفكيك 
نهائية،  كمرجعية  الب�سرية  الطبيعة  باختفاء 
فاأنه ابتداء من فكر حركة ال�ستنارة بداأت هذه 
الروؤية  لنطاق  التدريجي  الت�ساع  يف  العملية 
الروؤية  ح�ساب  على  الواحدية  الكمية  املادية 
الإن�سان  بني  تف�سل  التي  الكيفية  الإن�سانية 
نهاية  يف  العملية  هذه  اأدت  وقد  والطبيعة، 
والتفكيكي  العدمي  الفكر  �سيادة  اإىل  املطاف 
يف  لالإن�سان  املعادية  الجتاهات  �سيادة  واإىل 
الجتاهات  وهي  احلديثة،  الغربية  احل�سارة 
النظري  وتكاملها  ذروتها  اإىل  �ست�سل  التي 
الإن�سانية  بعد  وما  احلداثة  بعد  ما  فكر  يف 

الهيومانية]32].
لالإن�سان  املعادية  ب�سماتها  احلداثة  بعد  فما 
الن�سق  تطور  حلظات  من  حلظة  اإل  لي�ست 
وكل  املادي،  ال�سقف  حتت  الغربي  الفكري 
حماولة للتفلت من القب�سة املا بعد حداثية، ل 

الغربي على  العقل  يعلو  ما مل  تنجح  اأن  ميكن 
ال�سقف املادي، ومادام حتت هذا ال�سقف فاإن 
الهيومانية  لالإن�سانية  احلداثي  بعد  ما  النقد 

�سيبقى ذا م�سروعية ل ميكن اإنكارها]33].
الإن�سان  منح  الهيوماين  الإن�ساين  ف�"الفكر   
اأو  الإله  األغى  حني  ولكنه  الكون  يف  مركزية 
هم�سه، اأي حني األغى ما وراء الطبيعة/املادة، 
فاإنه مل يبق �سوى ال�سقف املادي، ولذا كان ل بد 
اأن يرتاجع النموذج املتمركز حول الإن�سان، بل 
وميكن القول اإن منوذج التمركز حول الإن�سان 
كان  الذي  النه�سة  ع�سر  اأوهام  من  وهم  هو 
تاما من  الإن�سان حتررا  يتحرر  اأن  اإىل  يطمح 
اأي اإميان ديني، وذلك باإنكار وجود الإله متاما 
عالقة  ل  خا�سا  �ساأنا  الديني  الإميان  جعل  اأو 
بو�سع  وبالتايل يكون  املادي،  العامل  له مبعرفة 
اأن  العامل ويدر�سه دون  اأن يركز على  الإن�سان 
اإميانية،  اأو  عاطفية  غ�ساوة  اأية  عيونه  تغ�سى 
وي�سخر  الإله  ي�سبح  ذاته  هو  فاإنه  وبذلك 

الطبيعة ل�ساحله..
على  باأقدامه  وقف  حني  الإن�سان  ولكن   
اإىل  ينظر  اأن  دون  الطبيعة/املادة،  الأر�ص 
النجوم واملالئكة، وحينما بدا يوؤ�س�ص مناذجه 
اأ�سا�ص  على  الفل�سفية  واأن�ساقه  التف�سريية 
ل  كان  وح�سب،  اخلال�سة  املادية  القوانني 
تخ�سع  ذاته كظاهرة  يف�سر  اأن  من  له  منا�ص 
لنف�ص القوانني املادية الطبيعية والكمية، فهي 
القوانني الوحيدة التي ت�سري على الكون. ومن 
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الثاين  الهيوماين  النموذج  انت�سار  بداأ  هنا 
حتى  الإن�ساين  الأول  النموذج  على  الطبيعي 
الكاملة  �سبه  ال�سيادة  الكمي  للنموذج  حتققت 

يف نهاية الأمر واأ�سبح هو النموذج الفعال]34].
املركبة،  الفكرية  منطلقاته  مع  ان�سجاما 
جيوب  الغربي  الفكر  يف  باأن  امل�سريي  يعرتف 
على  ال�سر�ص  الهجوم  هذا  ترف�ص  للمقاومة، 
الإن�سان وعامله الداخلي، فرغم هذا التناق�ص 
داخل املنظومة الإن�سانية الهيومانية، فاإن كثري 
من الفل�سفات ترى اأن الإن�سان يحوي داخله ما 
واأن  ال�سماء  املادية  اإىل احلركة  رده  ل ميكن 

عامله لي�ص منف�سال عن القيمة.
باأن  يوؤمنون  الفكر  هذا  حملة  فاإن  "ولذلك 
�سراع،  حلبة  اأو  غابة  جمرد  لي�ص  املجتمع 
ولي�ص خاليا من املعنى، واأن منظومات الإن�سان 
على  تفر�ص  واجلمالية  والأخالقية  املعرفية 
هذا العامل نظاما، وتزود الإن�سان باأطر اإدراكية 
ومعرفية ي�سبغ من خاللها املعنى والهدف على 
الفكر  هذا  حملة  فاإن  ولذا  وكيانه،  وجوده 
ال�سالح  �سناعة  و�سد  الإمربيالية  �سد  يقفون 
اإن�سانية  ثمة  باأن  يوؤمنون  فهم  البيئة،  وتلويث 
م�سرتكة وثمة تاريخا م�ستمرا، واأن هذا الكون 
هو مرياث كل الأجيال ولبد من احلفاظ عليه، 
حتقيق  هو  الإن�ساين  الوجود  من  الهدف  واأن 
الب�سري،  اجلن�ص  اأبناء  لكل  والرقي  ال�سعادة 
كثرية  املقاومة  هذه  جتليات  اأن  والواقع 
ومتعددة، وميكن القول باأن الفل�سفة الإن�سانية 

الهيومانية يف الغرب بتاأكيدها القيم الأخالقية 
واقعه  جتاوز  على  الإن�سان  ومقدرة  املطلقة 
الإن�سان  حماولة  عن  تعبري  الطبيعي/املادي، 
البحث غري  وعن  العدمية  قب�سة  من  الإفالت 
املقد�ص  عن  املادي  الإن�سان  قبل  من  الواعي 

غري املادي"]35].
وكثريا ما ي�ستح�سر امل�سريي مناذج من الفكر 
الغربي التي ت�سكل رموز املقاومة الفكرية �سد 
الفل�سفة  يف  الإن�سان  على  ال�سر�سة  الهجمة 
يف  ي�ستح�سره  منوذج  اأبرز  ولعل  الغربية، 
فيكو  الإيطايل  الفيل�سوف  هو  ال�سياق  هذا 
الذي   ،Giambatistia Vico (1668-1744(
تعد اأعماله من اأبرز ما كتب يف نقد العقالنية 
نقد  وباخل�سو�ص  ع�سر،  الثامن  القرن  يف 
العقالنية الديكارتية، ميكن القول اإن النموذج 
للواحدية  رف�سه  هو  فيكو  كتابات  يف  الكامن 
الثنائية  ثم  ديكارت  طرحها  التي  املادية 
ال�سلبة التي حاول اأن يفر�سها، بعد ذلك، من 
واأخريا  امل�ستقلة،  الواعية  الذات  خالل مفهوم 

مفهوم الإله كمحرك اأول.
 وهكذا فاإن فيكو يرف�ص الفكرة املحورية التي 
احلديث  الغربي  املادي  الفكر  اإليها  ي�ستند 
وحدة  وهي  الغرب،  يف  الإن�سانية  والعلوم 
العلوم والتي تفر�ص وحدة الإن�سان والطبيعة/
املادة، ووحدة الإن�سان والأ�سياء. واإذا اأردنا اأن 
لقلنا  بامل�سطلح احلديث  فيكو  فل�سفة  نلخ�ص 
والبحثي  املعريف  ديكارت  منوذج  اأن  يعترب  اإنه 
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تأسست اإلنسية 
الحداثية الغربية 

معرفيا على العقالنية 
المجردة والتمركز 

حول اإلنسان 
باعتباره مصدرا 
وحيدا وواحدا 

للمعرفة العلمية.

روؤية  يرف�ص  ففيكو  ولذلك  مت�سيء،  منوذج 
الإن�سان باعتباره جزءا من الطبيعة واأنه يرى 
اأ�سا�سية بني الإن�سان والطبيعة،  اأن ثمة ثنائية 
واأن الإن�سان خمتلف عن الطبيعة ب�سبب اأ�سله 

الإلهي]]3].
الذي  النقد  هذا  امل�سريي  ويرى 
قدمه فيكو، ا�ستمر يف احل�سارة 
الغربية بقدر ما ازدادت القب�سة 
املادية يف الن�سق املعريف الغربي، 
الفل�سفية  املدار�ص  اأبرز  ولعل 
فيكو  فل�سفة  من  اقرتابا  الغربية 
فرانكفورت]]3]  مدر�سة  النقدية، 
مع فارق وحيد لكنه اأ�سا�سي وهو 
رف�سهم تاأ�سي�ص ثنائية الطبيعة/
اأ�سا�ص غري مادي،  الإن�سان على 
ولذا فقد انتهى كل مفكري هذه 
عميقة  ت�ساوؤمية  بروؤية  املدر�سة 

تكاد تكون عدمية]]3].
اأن امل�سريي حني يبحث يف املنظومات  والواقع 
يف  الإن�سان  عن  املدافعة  الفل�سفية  الفكرية 
يبحث  الأمر  حقيقة  يف  فاإنه  الغربي  ال�سياق 
ميكن  ما  اأي  الإن�ساين،  للم�سرتك  اأر�سية  عن 
اأن يوؤ�س�ص لالإن�سانية امل�سرتكة كاأر�سية حلداثة 
اإن�سانية تنطوي على رف�ص احلداثة املادية التي 
ل توؤمن باإن�سانية الإن�سان، والتي تذهب اإىل اأن 
العامل اإن هو اإل مادة ا�ستعمالية يوظفها القوي 
امل�سرتكة  الإن�سانية  تطرح  ولذلك  ل�ساحله، 

ومع  الذات  مع  التوازن  فكرة  ذلك،  من  بدل 
الطبيعة]39].

امل�سرتكة  الإن�سانية  مفهوم  على  التاأكيد  هذا 
ا�ستعادة  يف  رغبة  الأمر  حقيقة  يف  هو 
هذا  بو�سف  وتركيبيته،  الإن�ساين  الفاعل 
امل�سرتكة"  "الإن�سانية  املفهوم 
الب�سرية  الطبيعة  ملفهوم  بديال 
الواحدة،  والإن�سانية  اجلامدة 
فيه  ت�ستوي  مفهوم  فهو 
قيم  وفق  جمعاء  الإن�سانية 
معينة، ويقرتح امل�سريي اإمكانية 
انطالقا  معيارية  قيم  توليد 
امل�سرتكة،  الإن�سانية  هذه  من 
الإن�سانية  كل  اأمامها  ت�ستوي 
مع احلفاظ على هوية كل �سعب 
احل�سارية ...  وخ�سو�سياته 
لي�ست  الإن�سانية  هذه  اأن  غري 
الواقع متاما،  يتجاوز  اأفالطونيا جامدا  مثال 
واإمنا  له،  ظالل  جمرد  الواقع  ي�سبح  بحيث 
بطاقة  يتمتع  فالإن�سان  ب�سرية،  اإمكانية  هي 
ذاته  �سياغة  اإعادة  له  تتيح  كامنة،  اإبداعية 
ح�سب وعيه احلر، وما يتو�سل اإليه من معرفة 
من خالل تراكم التجارب، ف�سال عن تطويره 
من  وغريها  وجمالية  اأخالقية  منظومات 

احل�سارية]40]. الأ�سكال 
هذا  على  اهلل،  رحمه  امل�سريي،  راهن  لقد 
اختالف  رغم  الإن�سان،  عن  املدافع  اخلطاب 
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].  امل�سريي عبد الوهاب، رحلتي الفكرية يف البذور واجلذور 
دار  ط]،  مو�سوعية،  غري  ذاتية  غري  �سرية  والثمر: 

ال�سروق 2005، �ص]]].
2.  ي�سري امل�سريي اإىل اأن ق�سية التحيز يف املنهج وامل�سطلح 
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الوهاب  عبد  عند  التوحيدي  املنهج  اأوحمنة،  حاج  ].  دواق 

امل�سريي: مدخل اإىل الإب�ستيمولوجيا التوحيدية، م، �ص، 
�ص]].

اليهود  املوجزة،  املو�سوعة  امل�سريي،  الوهاب  9.  عبد 

واليهودية ال�سهيونية، دار ال�سروق، ط]، 2003، املجلد 
الأول، �ص]2.

0].  اإدالكو�ص عبد اهلل، يف نقد اخلطاب احلداثي، امل�سريي 

ومنهجية النماذج، املركز الثقايف العربي، ط]، 4]20، 
�ص]3-]3.

والإميان:  الإن�سانية  رحابة  الوهاب،  عبد  ]].  امل�سريي 

من  واإ�سالميني  علمانيني  مفكرين  اأعمال  يف  درا�سة 

�ش
ام
هو
ال

اعتربهم  ملن  واحل�سارية  الثقافية  املرجعيات 
حاملي لواء الإن�سانية يف الفكر املعا�سر ب�سقيه 
لديه  تبلورت  وفاته  فقبل  والإ�سالمي،  الغربي 
تعيد  �ساملة  درا�سة  اإجناز  يف  �سديدة  رغبة 
"وهو  جديد،  من  الإن�سانية  النزعة  اكت�ساف 
قد  كان  التي  الفكرية  الدعوة  بتلك  يذكرنا  ما 
"روجي جارودي"  طرحها الفيل�سوف الفرن�سي 
الت�سامن  من  نوع  اإىل  م�سريا  �سنوات،  قبل 
الثقافات  يف  املعنى"  "�سبكات  اأ�سماه  ما  بني 

العاملي  امل�ستوى  على  املختلفة  واحل�سارات 
والو�سعية  املادية  النزعات  تلك  مواجهة  يف 
اأي  الب�سرية عن  والأفعال  التي ف�سلت احلياة 
معنى اأو قيمة كلية مطلقة ت�سفي عليها قيمتها 
ومغزاها وجتعلها تتجاوز جمرد الوجود املادي 
لالإن�سان،  املبا�سرة  النفعية  وامل�سالح  املح�ص 
اأو تلك النزعات الإن�سانية املفرطة التي جعلت 
دومنا  نهائية  مرجعية  ذاته  حد  يف  الإن�سان 

حاجة لأي مرجعية مطلقة خارجة"]]4].
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ال�سرق والغرب، دار ال�سروق، ط]، 2]20، �ص5].
احلداثة  يف  معرفية  درا�سات  الوهاب،  عبد  2].  امل�سريي 

الغربية، مكتبة ال�سروق الدولية، ط]، ]200، �ص323.
3].  امل�سريي عبد الوهاب، الفل�سفة املادية وتفكيك الإن�سان، 

دم�سق: دار الفكر، دم�سق، ط]، 2002، �ص]3. 
اإىل  املادية  امل�سريي: من  الوهاب  4].  ال�سيخ ممدوح، عبد 

الفكر  لتنمية  احل�سارة  مركز  امل�سرتكة،  الإن�سانية 
الإ�سالمي، ط]، ]200، �ص]]2.

احلداثة  يف  معرفية  درا�سات  الوهاب،  عبد  5].  امل�سريي 

الغربية، مكتبة ال�سروق، ط]، ]200، �ص22.
]].  املرجع نف�سه، �ص23 )بت�سرف(.

احلداثة  يف  معرفية  درا�سات  الوهاب،  عبد  ]].  امل�سريي 

الغربية، م، �ص، �ص24.
]].  املرجع نف�سه �ص24 )بت�سرف(.

9].  املرجع نف�سه، �ص339.

احلداثة  يف  معرفية  درا�سات  الوهاب،  عبد  20.  امل�سريي 

الغربية، م، �ص، �ص22.
]2.  �سبار �سعيد، قيمة الإن�سان وتكرميه بني املرجعية املادية 

عبد  عامل  يف  �سمن:  املتجاوزة،  واملرجعية  الواحدية 
الوهاب امل�سريي، م، �ص، �ص395-394.

22.  �سبار �سعيد، قيمة الإن�سان وتكرميه بني املرجعية املادية 

عبد  عامل  يف  �سمن:  املتجاوزة،  واملرجعية  الواحدية 
الوهاب امل�سريي، م، �ص، �ص]39.

اخلطاب  نقد  يف  اهلل،  عبد  اإدالكو�ص  اأي�سا:  راجع   
احلداثي: امل�سريي ومنهجية النماذج، م، �ص.

23.  عبد الوهاب امل�سريي، اللغة واملجاز بني التوحيد ووحدة 

الوجود، دار ال�سروق، ط]، 2002 �ص229.
للح�سارة  علمي  نقد  الإن�سان:  اإن�سانية  24.  دوبورينيه، 

املادية، ترجمة: نبيل �سبحي الطويل، بريوت:  موؤ�س�سة 
الر�سالة، ط]، 4]9]، �ص]].

25.  امل�سريي عبد الوهاب، الفل�سفة املادية وتفكيك الإن�سان، 

م، �ص، �ص]].
والإميان:  الإن�سانية  رحابة  الوهاب،  عبد  ]2.  امل�سريي 

من  واإ�سالميني  علمانيني  مفكرين  اأعمال  يف  درا�سة 
ال�سرق والغرب، م، �ص، �ص30.

]2.  املرجع نف�سه، �ص]3.

]2.  املرجع نف�سه، �ص33.

29.  املرجع نف�سه، �ص39.

30.  امل�سريي عبد الوهاب، الفل�سفة املادية وتفكيك الإن�سان، 

دار الفكر، ط]، 2002، �ص0]].
والإميان"،  الإن�سانية  "رحابة  الوهاب،  عبد  ]3.  امل�سريي 

م، �ص، �ص40.
والإميان"،  الإن�سانية  "رحابة  الوهاب،  عبد  32.  امل�سريي 

م �ص، �ص 35.
الفيل�سوف  قدمه  الذي  النقد  ال�سدد  هذا  يف  33.  نحيل 

الف�سل  يف  معامله  بينا  وقد  هايدغر،  مارثن  الملاين 
الثاين من الباب الأول من هذا البحث.

والإميان"  الإن�سانية  "رحابة  الوهاب،  عبد  34.  امل�سريي 

م �ص، �ص ]3.
والإميان"  الإن�سانية  "رحابة  الوهاب،  عبد  35.  امل�سريي 

م �ص، �ص ]3.

]3.  نف�سه، �ص 44.

]3.  راجع الف�سل الثاين من الباب الأول من هذا البحث، 

مدر�سة  رواد  قدمه  الذي  النقد  اإىل  فيه  اأ�سرنا  وقد 
فرانكفورت لأ�س�ص اغرتاب الإن�سان املعا�سر

والإميان"  الإن�سانية  "رحابة  الوهاب،  عبد  ]3.  م�سريي 

م �ص، �ص 49.
39.  نف�سه، ]4.

"الإن�سان يف املرجعية املتجاوزة  40.  راجع: رحماين ميلود، 

اإ�سالمية  "جملة  �سمن  امل�سريي"،  الوهاب  عبد  عند 
املعرفة" العدد ]] ال�سنة ]]، 2]20، �ص 30]/]3].

والإميان"  الإن�سانية  "رحابة  الوهاب،  عبد  ]4.  امل�سريي 

م �ص، �ص ].
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السياسة الشرعية وفقه العمارة

للبناء  الإ�صالمي  املفهوم  اأول: 
يف  والعمران  للبناء  والعمران؛ 

الت�صريع الإ�صالمي مفهومان:
الأول: القوة والإتقان

الإ�سالم  ال�سفة من �سفات 
امل�سلم  به  يقوم  عمل  فكل 
اأ�سا�ص  والقوة  متقًنا،  يكون  اأن  ينبغي 
النا�ص  بني  املعامالت  ففي  الإتقان، 
فمن  متقنا؛  العمل  يكون  اأن  ينبغي 
ي�سنع �سيًئا يجب عليه اأن يتقن �سنعته، 
متمكن  قوي   من  اإل  الإتقان  يتاأتى  ول 
يف عمله وخربته، وقد اأكد ر�سول اهلل، 
بقوله:  ذلك  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
واأتقنه"]]].  عمالً  عمل  من  اهلل  "رحم 
اأحدكم  اإذا عمل  "اإن اهلل يحب  وقوله: 
على  بن  طلق  روى  يتقنه"]2].  اأن  عماًل 

وهو  النبي  على  "قدمت  قال:  التميمي 
فيه  يعملون  وامل�سلمون  م�سجده  يبني 
طني  وخلط  عالج  �ساحب  وكنت  معه، 
ور�سول  الطني  اأخلط  امل�سحاة  فاأخذت 
اهلل ينظر اإيل ويقول: "اإن هذا احلنفي 
قال:  اإنه  اآخر  قول  ل�ساحب طني" ويف 
اأ�سبطكم  فاإنه  والطني  احلنفي  "دعوا 

القوة  اأن  على  �سبق  ما  فدل  للطني". 
والإتقان �سرط يف البناء؛ لي�ص لأن ذلك 
اإتقانه  ينبغي  عماًل  باعتباره  واجب 
احلفظ  منه  الق�سد  لأن  بل  فح�سب، 

ودرء اخلطر.
الثاين: اجلمال

مبظهره  يهتم  اأن  امل�سلم  يف  يفرت�ص 
وملب�سه لأن الإ�سالم دين جمال، ودين 
ومن  واحًدا  اإلًها  يعبد  فامل�سلم  طهارة، 

وهذه 

د. خالد عزب 
مدير اإدارة الإعالم مبكتبة الإ�سكندرية / جمهورية م�رص العربية
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يفترض في المسلم 
أن يهتم بمظهره 

وملبسه ألن 
اإلسالم دين جمال، 

ودين طهارة.

على  �سبق  ما  ويدل  اأ�سمائه احل�سنى اجلميل، 
اأن اجلمال مطلوب يف البناء والعمران كما هو 
مطلوب يف الثياب وغريها، وجمال البناء يبدو 
يف تنا�سقه وترتيبه ح�سب عرف الزمان واملكان 

ما دام اأنه حممود يف ذاته وغاياته]3].
الإ�سالمية  العمارة  ارتبطت 
باإطارين حاكمني لها من الناحية 

الفكرية:
ال�سيا�سية  هو  الأول؛  الإطار 
ال�سيا�سية  وهي  ال�سرعية، 
املجال  يف  احلاكم  يتبعها  التي 
تتعلق  كانت  �سواء  العمراين، 
اأو  العامة،  ال�سيا�سية  بالأمور 
بالعمران مبا�سرة، وكالهما يرتك 

اأثره على العمارة.
واملق�سود  العمارة،  فقه  هو  الثاين؛  الإطار 
ترتبت  التي  القواعد  جمموعة  العمارة  بفقه 
بني  لالحتكاك  نتيجة  العمران  حركية  على 
الأفراد ورغبتهم يف العمارة وما ينتج عن ذلك 
امل�سلمني،  فقهاء  عنها  يجيب  ت�ساوؤلت،  من 
م�ستنبطني اأحكام فقهية من خالل علم اأ�سول 

الفقه.
جاءت ت�ساوؤلت امل�سلمني للفقهاء يف هذا املجال 
تتنا�سب مع قيمهم  ت�سييد عمائر  لرغبتهم يف 
مبرور  الفقهاء  اأحكام  وتراكمت  وح�سارتهم، 
العمران  حلركه  قانونّيا  اإطاًرا  لت�سكل  الزمن 
واملحكومون على  به احلكام  يلتزم  املجتمع  يف 

ال�سواء.

اأو  للعمارة  ال�سرعية  ال�سيا�سة  روؤية  ومتثل 
الكليات،  يتناول  حاكما  عاّما  اإطاًرا  العمران 
مع  يتداخل  وهو  باجلزئيات،  عالقة  له  ولي�ص 
فقه العمارة يف العديد من نقاط التما�ص نتيجة 
وقيم  �سرعية  اأ�س�ص  على  العمارة  فقه  لرتكاز 

ح�سارية خا�سة بالأمة الإ�سالمية.
ينطلق  الإ�سالمية  العمارة  ففقه 
على  يتعني  كليات  جملة  من 
احرتامها،  ال�سرعية  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سة  على  القائمون  كان  واإن 
يتجاوزون هذه الكليات لعتمادهم 
رغباتهم؛  تنفيذ  يف  ال�سلطة  على 
فال�سيا�سة تقوم على �سلطة الدولة 
بينما  تنفيذها.  اإىل  ت�سعى  التي 
املجتمع  على  يقوم  العمارة  فقه 
فقه  قواعد  على  احلفاظ  اإىل  ي�سعى  الذي 

العمارة وتنفيذها كما يراها الفقهاء.
ل  مبوؤلفات  ال�سرعية  ال�سيا�سة  حظيت  لقد 
خلدون،  ابن  مقدمة  اأبرزها  كان  لها،  ح�سر 
هذا  يف  كتب  ما  اأن�سج  اليوم  اإىل  تعد  والتي 
من  لها  ح�سر  ل  م�سادر  وهناك  املجال، 
اأبوابها عالقة  تتناول �سمن  ال�سيا�سي  الرتاث 
عمارة  خا�سًة  بالعمران.  ال�سرعية  ال�سيا�سة 

املدن وال�سروط الواجبة فيها]4].
ومل يحظ فقه العمارة يف املقابل مبوؤلفات كالتي 
حظيت بها ال�سيا�سة ال�سرعية، ومرد ذلك اإىل 
باملجتمع  ارتبط  تطبيقي  علم  العمارة  فقه  اأن 
اجلدل  كان  وبالتايل  بال�سلطة.  يرتبط  ومل 
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والنوازل،  الفتاوى  كتب  �سمن  حوله  الدائر 
مقارنة  حمدود  بعدد  اإل  مبوؤلفات  ي�ستقل  ومل 

مبوؤلفات علم ال�سيا�سة ال�سرعية]5].
الإطار الأول

الفاعلية احلركية للحاكم  ال�سيا�سة على  تقوم 
اإىل  خاللها  من  ي�سعى  التي  الفاعلية  وهي 
فقهاء  وتنبه  املحكومني،  م�سالح  حتقيق 
باأن  فذكروا  ذلك،  اإىل  ال�سرعية  ال�سيا�سة 
"لل�سلطان �سلوك �سيا�سة، وهي احلزم عندنا، 

ول تقف على ما نطق به ال�سرع]]]".
احلنبلي  عقيل  ابن  ف�سله  الذي  الأمر  وهو 
اإحدى  خالل  من  ال�سابق  التعريف  �ساحب 
جمادلته لفقيه �سافعي قال: "ل �سيا�سة اإل ما 
ال�سيا�سة ما كان  "باأن  ال�سرع" فرد عليه  وافق 
من الأفعال بحيث يكون النا�ص معه اأقرب اإىل 
ي�سرعه  مل  واإن  الف�ساد،  عن  واأبعد  ال�سالح 
نزل  ول  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الر�سول، 
ما  اإل  �سيا�سة  ل  بقولك:  اأردت  فاإن  وحي،  به 
وافق ال�سرع؛ اأي مل يخالف ما نطق به ال�سرع 
فغلط  ال�سرع  به  نطق  ما  اأردت  واإن  ف�سحيح، 

وتغليط لل�سحابة"]]].
جنيم  ابن  تعريف  يف  جنده  املعنى  ونف�ص 
كالمهم  "وظاهر  الرائق:  البحر  يف  احلنفي 
هنا اأن ال�سيا�سة فعل �سيء من احلاكم مل�سلحة 

يراها، واإن مل يرد بها دليل جزئي"]]].
اإىل  الو�سول  ميكن  التعريفات  هذه  ومن 
م�سمون ال�سيا�سة وجوهرها يف النقاط التالية:
ذاتها  حد  يف  ت�ستند  ال�سيا�سة  �سرعية  ��  اأن 

لبناء  معنى  اأي  قبل  املبدئية،  �سرورتها  اإىل 
اأو  الفردي  القبول  اأ�سا�ص  على  �سرعيتها 

اجلماعي.
��  اأن العالقات الإن�سانية التي تتناولها ال�سيا�سة 
تعبري  هي  ما  بقدر  فردية  عالقات  لي�ست 
بجماعة  فرد  عالقة  تفاعلية؛  عالقات  عن 

وجماعة بجماعة.
عن  تنف�سل  ل  جوهرها  يف  ال�سيا�سة  ��  اأن 
غايات  غاياتها  فت�سبح  وغاياتها،  مق�سدها 

بو�سائل]9].
روؤية  يف  الأ�س�ص  تلك  تطبيق  حاولنا  ما  فاإذا 
التاأكيد  جمددًا  لأمكننا  ال�سرعية  ال�سيا�سة 
الدللت  ت�سكل  اأ�سا�سية  عنا�سر  عدة  على 
ال�سيا�سة ال�سرعية منها،  ال�سطالحية ملفهوم 
ل  فيما  امل�سالح  فقه  على  تقوم  ال�سيا�سة  اأن 
امل�سلحة  هي  ال�سيا�سة  اأ�سا�ص  فاإن  فيه.  ن�ص 
املعتربة. وهي فاعلية حركية ت�ستهدف التوافق 
مع م�سمون ال�سرع]0]]. وال�سيا�سة، اإذن، تخ�سع 
لروؤية احلاكم مل�سلحة الأمة املرتبطة ب�سوابط 
ن�ستقرئ  اأن  ن�ستطيع  الإطار  �سرعية. ويف هذا 
روؤية علماء ال�سيا�سة ال�سرعية لدور احلاكم يف 

املجال العمراين.
و�سع املاوردي �سوابط عامة ملواطن ال�ستقرار؛ 
�ساحًلا  املكان  اعتبار  ميكن  ل  اأنه  مبعنى 
لال�ستيطان ما مل يت�سمن هذه ال�سوابط التي 
اأي  بامل�سر؛  املق�سود  حددها عند حديثه عن 
املدينة، حيث يذكر اأن املق�سود بامل�سر خم�سة 

اأمور:
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كان للمماليك 
تعلق كبير 
بالعمارة، 

وكان للسياسة 
دور بارز في 

تشجيعهم على 
تشييد المنشآت.

لل�سكون  طلًبا  اأهلها  ي�ستوطنها  اأن  �� اأحدها: 
والدعة.

ا�ستهالك  من  فيها  الأموال  حفظ  �� الثاين: 
واإ�ساعة.

�� الثالث: �سيانة احلرمي واحلرم من انتهاك 
ومذلة.

من  احلاجة  اإليه  تدعو  ما  التما�ص  �� الرابع: 
متاع و�سناعة.

�� واخلام�ص: التعر�ص للك�سب وطلب املادة]]]].
�ساحلة  يجدها  ال�سوابط  لهذه  املتاأمل  اإن 

موطًنا  جتد  ل  فاإنك  زمان؛  لكل 
هذه  من  يخلو  لال�ستقرار  �ساحًلا 
لأنها  املانعة؛  اجلامعة  ال�سوابط 
الأموال،  وحفظ  ال�سكون،  ت�سمل 
التما�ص  احلرمات،  وحفظ 
الأ�سا�سية،  واحلاجات  ال�سناعة 
واأخرًيا طلب الك�سب وال�سعي لطلب 
املاوردي،  غطى  فقد  لهذا  مواده، 
والقت�سادية  الجتماعية،  احلياة 
على  يجزم  جتده  ولهذا  والأمنية، 
هذه  من  يخلو  الذي  املكان  اأن 

ال�سوابط ل ي�سلح ل�ستقرار الإن�سان]2]]، كما 
اخلم�سة  الأمور  هذه  اأحد  عدم  "فاإن  قوله  يف 
فلي�ست من مواطن ال�ستقرار وهي منزلة قيعة 

ودمار"]3]].
مراعاتها  الواجب  ال�سوابط  العلماء  حدد 
واحلوا�سر  املدن  اتخاذ  عند  احلاكم  قبل  من 
ما  هذا  من  دقيقة،  ل�سروط  وفًقا  واإن�سائها 

موا�سع  اختيار  �سروط  يف  خلدون  ابن  ذكره 
املدن وهي:

�� اأن حتاط ب�سور يدفع امل�سار عنها.
على  الأمكنة  من  متمنًعا  مو�سًعا  حتتل  �� اأن 

ه�سبة اأو على نهر اأو با�ستدارة بحر.. اإلخ.
الهواء  بطيب  يتمتع  الذي  املوقع  �� مراعاة 

لل�سالمة من الأمرا�ص.
�� جلب املاء باأن يكون البلد على نهر اأو باإزائه 

عيون عذبة.
�� طيب املراعي ل�سائمتهم.

هي  الزروع  فاإن  املزارع  �� مراعاة 
الأقوات]4]].

مدينة  لأي  تتيح  ال�سوابط  وهذه 
اأن تنمو وتتطور، ف�سل ابن الأزرق 
ما حتدث عنه ابن خلدون، فاأ�سار 
اإىل اأن ما يجب مراعاته يف اأو�ساع 
املدن اأ�سالن مهمان: دفع امل�سار، 
وجلب املنافع، ثم يذكر اأن امل�سار 
باإدارة  ودفعها  اأر�سية،  نوعان: 
يف  و�سعها  اأو  املدينة  على  �سور 
طبيعّيا  حم�سن  اأو  ممتنع  مكان 
من  الثاين  والنوع  العدو.  اإليها  ي�سل  ل  حتى 
طيبة  املوا�سع  باختيار  ودفعة  �سماوي  امل�سار 
تعفن  اأو  بركوده  منه  خبث  ما  لأن  الهواء؛ 
مبجاورته مياها فا�سدة، اأو منافع متعفنة، اأو 
الكائن  للحيوان  املر�ص  ي�سرع  خبيثة،  مروج 

فيه ل حمالة، كما هو م�ساهد بكرثة.
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لم ير المستشرقون 
في المشهد 

الحضري للمدن 
اإلسالمية إال 

مشهدًا مضطربـًا 
فوضويـّا غير منظم.

عند  كانت  التي  بفا�ص  مثاًل  لذلك  وي�سرب 
ال�سكان،  كثرية  باإفريقية  العمران  ا�ستعار 
وتخفيف  الهواء  متوج  على  معيًنا  ذلك  فكان 
مر�ص،  ول  عفن  فيها  يكن  فلم  منه،  الأذى 
املتعفن  هواوؤها  ركد  �ساكنوها  خف  وعندما 
وي�سرب  واملر�ص.  العفن  فكرث  مياهها  بف�ساد 
يراع  ومل  و�سعت،  اأخرى  ببالد  عك�سّيا  مثاًل 
فيها طيب الهواء، وكانت اأمرا�سها كثرية لقلة 
�ساكنيها وعندما كرثوا انتقل حالها من ذلك، 
"فا�ص  امل�سمى  العهد  لهذا  بفا�ص  امللك  كدار 

اجلديد" وكثري من ذلك يف العامل]5]].
املنافع  وهو جلب  الثاين:  والأ�سل 
توفر  منها:  اأمور  مبراعاة  يتاأتى 
اأو  نهر  على  البلد  يكون  كاأن  املاء 
باإزائه عيون عذبة لأن وجود املاء 
قريًبا من البلد ي�سهل على ال�ساكن 
حاجة املاء وهي �سرورية. وطيب 
لبد  اإذ  وقربه،  لل�سائمة  املراعي 
احليوان  دواجن  من  قرار  لذي 
ومتى  والركوب  وال�سرع  للنتاج 
كذلك  لها  ال�سروري  املرعى  كان 

وقرب  بعده،  يف  امل�سقة  معاناة  من  اأوفق  كان 
وكونها  القوت،  هو  الزرع  لأن  الطيبة  املزارع 
حت�سيله،  يف  واأقرب  اتخاذه  يف  اأ�سهل  كذلك 
لعموم  فاحلطب  واخل�سب،  للحطب  وال�سجر 
للمباين،  واخل�سب  النريان  وقود  به  البلوى 
كمايل،  اأو  �سروري  فيه  يتح�سل  مما  وكثري 
الق�سية من  لت�سهل احلاجة  البحر  وقربه من 

الأمور  هذه  اأن  يف  خفاء  ول  النائية،  البالد 
تتفاوت بح�سب احلاجة وما تدعو اإليه �سرورة 

ال�ساكن]]]].
�سروًطا  يعد  خلدون  ابن  ذكره  ما  كان  واإذا 
الربيع  اأبي  ابن  انتقل  فقد  باملو�سوع،  تتعلق 
بنا اإىل دور احلاكم يف تخطيط املدينة، ونراه 
بالن�سبة  فهي  �سديدة،  بدقة  الدور  هذا  يحدد 
وخل�سها  تنفيذها.  عليه  م�سوؤوليات  للحاكم 

ابن اأبي الربيع يف ثماين نقاط هي:
لل�سرب  العذب  املاء  اإليها  ي�سوق  اأن  �� اأحدها: 

حتى ي�سهل تناوله من غري ع�سف.
طرقها  يقدر  اأن  �� الثاين: 
ول  تتنا�سب  حتى  و�سوارعها 

ت�سيق.
جامًعا  فيها  يبني  اأن  �� الثالث: 
على  ليقرب  و�سطها  يف  لل�سالة 

جميع اأهلها.
اأ�سواقها  يقدر  اأن  �� الرابع: 
لينال �سكانها حوائجهم  بكفايتها 

من قرب.
�� اخلام�ص: اأن مييز قبائل �سكانها باأن ل يجمع 

اأ�سداًدا خمتلفة متباينة.
اأف�سح  فلي�سكن  �سكناها  اأراد  اإن  �� ال�ساد�ص: 
من  له  كنًفا  خوا�سه  يجعل  واأن  اأطرافها، 

�سائر جهاته.
اغتيال  خوف  ب�سور  يحوطها  اأن  �� ال�سابع: 

الأعداء؛ لأنها بجملتها دار واحدة.
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ال�سنائع  اأهل  من  اإليها  ينقل  اأن  �� الثامن: 
بقدر احلاجة ل�سكانها]]]].

يت�سح من كالم ابن اأبي الربيع املتوفى )�سنة 
2]2ه/5]]م(، مدى الفهم املقرون بالتحليل 

�سوق  ففي  املدن،  اإن�ساء  اأ�س�ص  يف  املنطقي 
املياه للمدينة لل�سرب، لت�سهيل مهمة احل�سول 
املخطط  و�سول  على  دليل  ع�سف"  "دون  عليه 
احل�سري اإىل مرحلة احلرية يف اختيار املوقع 
الطبيعية  باحلتمية  ي�سمى  ما  متخطًيا  املدين 
(determinism) التي حتتم على املخطط اأن 

واملواقع  الأنهار  اأودية  من  بالقرب  مدنه  يبني 
ذات الرثوات الطبيعية]]]].

لن�سوء  وعامل  احلياة  ع�سب  هو  � املاء 
احل�سارات، يف حالة توفره، كما اأنه عامل من 
عوامل انتهائها يف حالة ندرته، ولذا فابن اأبي 
املدينة،  لعمارة  احلاكم  على  ي�سرتط  الربيع 
م�سادر  عن  بعيًدا  موقعها  يكون  قد  التي 
املياه، اأن يجلب املاء اإليها، وهو ما حدث فعاًل 
جلب  فقد  الإ�سالمية،  املدن  من  العديد  يف 
امل�سلمون املاء اإىل مدينة مدريد من تالل بها 
بني  يرتاوح  مبا  املدينة  عن  تبعد  جوفية،  مياه 
قنوات  يف  وذلك  كيلومرًتا،  ع�سر  واثني  �سبعة 
ي�سمح  متدرج،  انحدار  يف  املياه  بها  جتري 
بني  الفرق  ويرتاوح  املدينة.  اإىل  املاء  بجريان 
الغريب  من  يكن  مل  ولذا  مرت.  ومائة  ثمانية 
اجلديدة  مدينتهم  على  الأندل�سيون  يطلق  اأن 
كلمة  من  مركب  وهو  )جمريط(،  مثل  لفًظا 
الالتينية  النهاية  تلك  ومن  العربية،  جمرى 

التكثري؛  على  تدل  التي  يط(،   …( الدارجة 
فيها  تكرث  التي  )املدينة  اإذن،  الكلمة،  فمعنى 
اأو  املجاري  اإىل  هنا  والإ�سارة  املجاري(، 
القنوات املائية اجلوفية، التي كانت حتمل املاء 
ندرة  من  جدة  عانت  لقد  املدينة.  �سكان  اإىل 
و�سفها  القد�سي  زارها  فحينما  كثرًيا،  املياه 
وي�سار.  جتارات  اأهل  اأهلها  )عامرة،  باأنها 
القرن  منت�سف  املاء، ويف  تعب من  واأهلها يف 
اإليها  خ�سرو  نا�سر  قدم  الهجري  اخلام�ص 
واأ�سار اإىل عدم وجود الأ�سجار والزرع بها رغم 
ازدهارها العمراين، و�سبب ذلك قلة املاء، ويف 
عليها  ويل  حينما  اجلرك�سي  اململوكي  الع�سر 
قن�سوة الغوري عني بحل م�سكلة املياه اخلا�سة 
جلدة،  الغربية  املناطق  من  املاء  فجلب  بها، 

وهو ما �ساعد على ازدهار املدينة. 
الدين  �سالح  �سيدها  التي  اجلبل  قلعة  ويف 
يو�سف  بئر  حفر  مت  فقد  القاهرة،  يف  الأيوبي 
بعمق ت�سعني مرًتا يف ال�سخر جللب املياه اإىل 
البئر من بئرين غري م�ستمرين  القلعة، يتكون 
على اخلط العمودي نف�سه ومت�ساويني يف العمق 
بع�ص  عند  بالبئرين  �سميتا  ولذلك  تقريًبا، 
للبئر  الأفقي  املقطع  م�ساحة  تبلغ  املوؤرخني. 
م�ساحة  اأن  حني  يف  مربع،  مرت   2.3 ال�سفلية 
وقد  مربعة،  اأمتار  خم�سة  العلوي  البئر  مقطع 
احتيج اإىل هذا امل�سطح يف البئر العلوي لأجل 
ال�ساقية  لتدوير  الالزمة  الثريان  نزول  تاأمني 
املركزة يف قعر املهوى الأول والتي ت�سحب املياه 
حني  يف  من�سوبها،  اإىل  الثاين  املهوى  قعر  من 
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يقوم زوج اآخر من الثريان بتدوير �ساقية ثانية 
اأعلى البئرين مهمتها رفع املاء من  مركزة يف 

من�سوب ال�ساقية الأوىل اإىل �سطح الأر�ص. 
ولعل اأكرث املظاهر اإدها�ًسا يف ت�سميم وتنفيذ 
احلجري  اجلدار  رقة  هي  العلوية  البئر  هذه 
وممر  البئر  مهوى  بني  والفا�سل  املنحوت 
قي�ست  وقد  البئر،  اأ�سفل  اإىل  املنحدر  الثريان 
�سماكته يف بع�ص الأماكن ومل تتجاوز الع�سرين 

�سنتيمرتا]9]].
تقدر  اأن  الربيع  اأبي  ابن  فريى  ال�سوارع  � اأما 
وو�سائل  الب�سري،  ال�ستخدام  تنا�سب  ب�سورة 
على  اإما  كانت  والتي  اآنذاك  املتاحة  النقل 
حدثت  واإذا  الإن�سان.  بوا�سطة  اأو  الدواب 
طفرة يف و�سائل النقل كالتي بداأت يف الع�سر 
العربات  ا�ستخدام  انت�سار  و�ساحبها  احلديث 
فيجب  ال�سيارات،  ثم  اخليول  جترها  التي 
وطبيعة  النقل  و�سيلة  مع  ال�سوارع  تتنا�سب  اأن 
ا�ستخدامها يف كل ع�سر، ولذا فاإن من در�سوا 
املدن الإ�سالمية وعابوا عليها �سيق �سوارعها، 
در�سوها من منظور املتطلبات املعا�سرة حلركة 
النقل، فلم يراعوا طبيعة الع�سر الذي �سيدت 

فيه هذه املدن.
� اأما ا�سرتاط املركزية يف مواقع امل�ساجد، فهذا 
غاية يف اختيار املوقع املنا�سب ملرفق ي�ستخدمه 
النا�ص خم�ص مرات يف اليوم، فاملركزية ت�سهل 
املحيطة،  الأماكن  جميع  من  اإليه  الو�سول 
قلب  اختيار  ولعل  ما.  نوًعا  متقاربة  مب�سافات 
اإىل  كذلك  يعود  م�سجدها،  ليكون  املدينة 

املكانة التي يحتلها الإميان يف قلب كل م�سلم. 
العالقة  ميثل  كذلك  اجلامع  امل�سجد  واأن 
الرتابطية بني اأنحاء املدينة كافة، فكما حتتل 
اإليها  ويتوجه  الإ�سالمي،  العامل  مركز  الكعبة 
امل�سلمون خم�ص مرات يف اليوم لأداء ال�سالة، 
فاإن امل�سلمني يتوجهون اإىل امل�سجد اجلامع يف 
بني  الفارق  ولعل  ال�سالة..  لأداء  املدينة  قلب 
اخلم�ص،  ال�سلوات  وم�ساجد  اجلامع  امل�سجد 
يعود اإىل اأن امل�سجد الرئي�سي هو اجلامع ل�سمل 
املدينة  اأمري  خطبة  يف  جمعة،  يوم  كل  املدينة 
التي عادة ما حتمل مغزى �سيا�سّيا واجتماعّيا.

� اأما �سرط تقدير الأ�سواق بكفايتها، فيدل على 
اأمور كثرية منها: األ تزيد على حاجة ال�سكان، 
ا  فتنهار الأ�سعار، وتبور الب�سائع، واأل تقل اأي�سً
عن احلاجة فرتتفع اأ�سعارها. كما اأن يف ذلك 
لالأ�سواق  املنا�سب  احلجم  لتحديد  اإ�سارة 

ب�سورة تنا�سب حجم ال�سكان]20].
وخطورة  �ساكنيها،  قبائل  متييز  �سرط  � اأما 
يف  ال�سكني  القطاع  يف  الأ�سداد  خلط 
التخطيط  يف  العبقرية  غاية  فهذا  املدينة. 
الدقيق  الفهم  على  املبني  الإ�سكاين 
يحر�ص  هو  اآخر  مبعنى  الب�سرية.  لالأجنا�ص 
العرقي  بالن�سجام  ي�سمى  ما  اإيجاد  على 
 (Ethono - urban Homogenity) احل�سري
احل�سري  العرقي  الت�ساد  ونبذ 
لأنه  (Ethono - urban Hetrogenity)؛ 

 segregation التكتل  اإىل  بالتايل  �سيوؤدي 
وحتويل املدينة اإىل بقاع عرقية موزعة توزيًعا 
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ظلت سلطة 
المجتمع داخل 
الحارة غالبة إال 
أنه بمرور الوقت 
ظهرت وظيفة 
شيخ الحارة.

ويف   .)groups of divers( من�سجم  غري 
املعا�سرين  املخططني  من  الكثري  اأن  الواقع 
يف  كثرًيا  اهتماًما  الظاهرة  هذه  يعريوا  مل 
عودة  اإىل  بالتايل  اأدى  مما  املدنية،  خططهم 

الهجرات  اإىل  اأخرى  مرة  ال�سكان 
العرقية  القرابة  وراء  الداخلية 

والعائلية. 
ب�سور،  املدينة  اإحاطة  �سرط  � اأما 
قبل  املدن  خ�سائ�ص  من  فهذا 
كانت  حيث  ال�سناعية،  الثورة 
توؤدي وظيفتني رئي�سيتني:  الأ�سوار 
الداخلي  املجتمع  حفظ  الأوىل؛ 
كاأ�سرة واحدة، وهذا م�سداق قول 
ابن اأبي الربيع "لأنها بجملتها دار 

وذلك  احلماية،  الأخرى؛  والوظيفة  واحدة".. 
نظًرا ملحدودية ال�سالح اآنذاك وكرثة احلروب، 
وخا�سة يف املدن احلدودية. و�سنجد يف الأ�سل 
اأن املدن الإ�سالمية مل تكن ذات اأ�سوار، غري اأن 
تفتت دولة اخلالفة اإىل دويالت ون�سوب النزاع 
بينها، اأدى اإىل ت�سييد مدن ذات اأ�سوار للدفاع 
ال�سام  لبالد  ال�سليبي  الغزو  واأدى  عنها، 
الأ�سوار حول املدن  ت�سييد  اإىل  وتهديده م�سر 

والهتمام بها وجتديدها.
حمل  م�سر  حكم  الدين  �سالح  توىل  فعندما 
م�سر  عن  للدفاع  جهادّيا  م�سروًعا  معه 
وت�سمن  ال�سليبيني،  من  ال�سام  بالد  وحترير 
باإقامة  الداخلية  اجلبهة  تاأمني  امل�سروع  هذا 
القاهرة  ب�سقيها  امل�سرية  العا�سمة  �سور حول 

والف�سطاط )�سكل 50، ]5، لوحة 34(، لي�سهل 
اأحرقت  الف�سطاط  واأن  عنهما، خا�سة  الدفاع 
على يد الوزير الفاطمي �ساور خوًفا من وقوعها 

يف يد ال�سليبيني لعدم وجود �سور يحميها.
من  الدين  ل�سالح  ثبت  قد  وكان 
�سعوبة  الفاطمية  التجربة  خالل 
والقاهرة  الف�سطاط  عن  الدفاع 
بنى  لو  اأنه  فراأى  واحد،  وقت  يف 
م�ستقاًل  �سوًرا  منهما  واحدة  لكل 
قوة  اإىل  مدينة  كل  لحتاجت 
وبالتايل  عنها،  للدفاع  منفردة 
املخ�س�ص  اجلي�ص  �سينق�سم 
قوتني،  اإىل  العا�سمة  عن  للدفاع 
ويف ذلك اإ�سعاف له، ولذا كان من 
ال�سروري بناء ال�سور ومده لي�سم الف�سطاط، 
اجلي�ص  لقيادة  مقًرا  تكون  بينهما  قلعة  وبناء 

املدافع عن العا�سمة]]2].
 (35 (لوحة  املدفعية  �سالح  تطور  اأدى  وقد 
ع�سر  التا�سع  القرن  اإىل  اخلام�ص  القرن  من 
تدريجّيا،  املدن  اأ�سوار  اأهمية  تال�سي  اإىل 
قذائف  اأمام  تتهاوى  الأ�سوار  كانت  فقد 
يد  على  مت  للمدفعية  التطوير  وهذا  املدافع. 
العثمانيني والأوروبيني، فقد اأحدث العثمانيون 
ذلك  يف  ماألوف  غري  رعًبا  املدفعية  بنريان 
الزمان، ففي معركتهم مع املجريني يف موقعة 
"موهات�ص" ق�سمت نريان املدفعية خط احل�سود 

املدفعية  قذائف  وبلغت  ق�سمني،  اإىل  املجرية 
املدافعة  القوات  على  �سقطت  التي  العثمانية 
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األف قذيفة،  5]5]م �ستني  عن مالطة يف عام 
العثمانيون  بها  اأمطر  التي  القذائف  عدد  اأما 
2]5]م  اإىل  ]]5]م  عام  من  جو�ستا  فاما 
اأفعال  ردود  بداأت  قذيفة]22].   [[[000 فكانت 
املدفعية  اأمام  الأ�سوار  تهاوي  على  اأوروبا  يف 
الكثيفة  الرتابية  املتاري�ص  وحلت  تدريجّيا، 
التي مل تكن ترتفع ارتفاًعا كبرًيا حمل الأ�سوار 
املدافع  قذائف  فكانت  املدن،  عن  الدفاع  يف 
اتخذوا  ثم  جدوى،  دون  وت�سيع  فيها،  تغو�ص 
اأ�سموها  ارتفاًعا،  املوا�سع  اأكرث  يف  "تبات" 
و�سعوا  خيالة،  اأي  (cavaliers)؛  كافالييه 
النظام،  هذا  اأثبت  الدفاعية.  املدفعية  عليها 
وا�ستخدم  اأوروبا.  يف  عمم  حيث  فاعليته 
نابليون هذا النظام، فاأقام "طابية" على تالل 

الدرا�سة، �سربت القاهرة والأزهر 
]3( منها وذلك  52، لوحة  )�سكل 
اأثناء ثورة القاهرة الأويل]23]. اأدى 
ذلك اإىل تواري اأهمية اأ�سوار املدن 
وكذلك القالع واإىل ظهور مفاهيم 
ما  وهو  املدن.  عن  للدفاع  جديدة 
اأ�سوارها  اإزالة  اإىل  باري�ص  دفع 

.[24[
لعدم جدواها عام9]9] 

على  الربيع  اأبي  ابن  � ا�سرتط 
من  حتتاجه  ما  املدينة  اإىل  ينقل  اأن  احلاكم 
ازدهارها،  اإىل  يوؤدي  �سرط  وهو  ال�سنائع. 

وتوافر احلاجات ال�سرورية بها.
ال�سرعية  ال�سيا�سة  علماء  اأن  املالحظ  ومن 
الربيع،  اأبي  ابن  ذكره  ملا  الكثري  ي�سيفوا  مل 

واإن كان ما ذكره قد خ�سع ملزيد من التف�سري 
ابن  من  كل  ذكر  ما  نحو  على  والتو�سيح 

خلدون]25] واملاوردي]]2].

ال�صرعية  ال�صيا�صة  ثانيا: نظرة علماء 
لل�صروح املعمارية

ال�سيا�سة  علماء  نظرة  حول  ت�ساوؤل  لنا  يبقى 
ال�سرعية لل�سروح املعمارية املرتبطة بال�سلطة، 
قدم ابن خلدون روؤية لهذه العالقة، فهو يربط 
فعلى  املعمارية،  اآثارها  وعظم  الدولة  قوة  بني 
خلدون  ابن  اأكد  الأثر،  يكون  الدولة  قوة  قدر 
وقوته  ورهبته  العمران  روعة  تفاوت  على 
"فاإن  يقول:  ذلك  يف  وهو  الدول  قوة  بتفاوت 
منها  اأدرك  ومن  متفاوتة،  العمران  اأحوال 
يح�سر  و�سطى فال  اأو  �سفلى  رتبة 
ما  اإذا  ونحن  فيها،  كلها  املدارك 
لنا عن دولة بني  اعتربنا ما ينقل 
والعبيديني  اأمية  وبني  العبا�ص 
ونا�سبنا ال�سحيح من ذلك، والذي 
من  ن�ساهده  بالذي  فيه  �سك  ل 
بالن�سبة  اأقل  هي  التي  الدول  هذه 
ملا  وهو  بونا،  بينها  وجدنا  اإليها 
قوتها  اأ�سل  يف  التفاوت  من  بينها 
على  جارية  كلها  فالآثار  ممالكها،  وعمران 
فخذ  قدمناه…  كما  القوة  يف  الأ�سل  ن�سبة 
من الأحوال املنقولة مراتب الدول يف قوتها اأو 
ابن  وعد  �سغرها"]]2].  اأو  و�سخامتها  �سعفها 
مفاخر  من  املعمارية  املاآثر  املالقي]]2]  ر�سوان 

تمثل رؤية 
السياسة الشرعية 
للعمارة أو العمران 

إطارًا عامـّا 
حاكما يتناول 

الكليات.
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الدول وعمارة واإ�سالح اململكة و�سبل اخلريات، 
واأخذ يعدد ما �سيده ملوك امل�سلمني من �سروح 

ومن�ساآت معمارية]29].
ال�سروح  هذه  اإىل  نظروا  الفقهاء  اأن  غري 
نظرة مغايرة، فعندما اأ�سرف اخلليفة النا�سر 
قراميد  اتخذ  اإنه  حتى  البناء  يف  الأندل�ص  يف 
الزهراء  بق�سر  قبته  يف  وف�سة  ذهًبا  مغ�ساة 
�سفراء  �سقفها  وجعل  كثرًيا،  ماًل  عليها  اأنفق 
الأنظار،  ت�ستلب  نا�سعة  بي�ساء  اإىل  فاقعة 
مملكته،  لأهل  يوما  متامها  اإثر  فيها  جل�ص 
واأهل  الوزراء  من  ح�سر  ومن  لقرابته  فقال 
ذلك  من  �سنعه  مبا  عليهم  مفتخًرا  اخلدمة 
هل  وقال  الفتانة  البدائع  من  به  يت�سل  وما 
اأو �سمعتم ملًكا كان قبلي فعل مثل هذا  راأيتم 
اأو قدر عليه؟ فقالوا: ل واهلل يا اأمري املوؤمنني، 
اإىل  �سبقك  وما  كله،  �ساأنك  يف  لأوحد  اإنك 
اإلينا  انتهى  ول  راأيناه،  ملك  هذه  مبتدعاتك 
خربه، فاأبهجه قولهم و�سره. وبينما هو كذلك 
ناك�ص  وهو  �سعيد،  بن  منذر  القا�سي  دخل  اإذ 
قاله  له كالذي  اأخذ جمل�سه قال  فلما  الراأ�ص، 
واقتداره  املذهب  ال�سقف  ذكر  من  لوزرائه 
تنحدر  القا�سي  دموع  فاأقبلت  اإبداعه.  على 
على حليته، وقال له: واهلل يا اأمري املوؤمنني ما 
ظننت ال�سيطان لعنه اهلل يبلغ منك هذا املبلغ، 
ما  مع  التمكني،  قيادك هذا  اأن متكنه من  ول 
على  به  وف�سلك  ونعمته،  ف�سله  من  اهلل  اآتاك 
العاملني، حتى ينزلك منازل الكافرين، فانفعل 
اأنزلتني  وكيف  تقول،  ما  انظر  وقال  النا�سر، 

 ﴿ يقول:  اهلل  األي�ص  نعم  قال  منزلتهم 
             

           

 .)32 )الزخرف:   ﴾...     

و�سكر  تعاىل  وبكى خ�سوعا هلل  اخلليفة  فوجم 
القا�سي واأمر بنق�ص ال�سقف الذهبي]30].

كان ابن خلدون ح�سيًفا حني ربط بني العمران 
والدولة واأطوارها وحركية العمران، فعند ابن 
رئي�سية.  اأطوار  باأربعة  التمدن  مير  خلدون، 
طور تكون فيه النواة احل�سرية الأوىل �سغرية 
وم�ساكنها و�سكانها قليلون، يليه طور تزداد فيه 
امل�ساكن وتتنوع كما يزداد ال�سكان، وطور ثالث 
ال�سكان  ويقف  التعدد  عن  املباين  فيه  تتوقف 
عند حدود معينة ويقل النمو. ثم مرحلة نهائية، 
وهي العودة مرة اأخرى اإىل احلالة الأوىل حالة 
الب�ساطة واندثار احل�سارة واأحياًنا ين�سئ اهلل 

تعاىل غريها قرنا اآخرين]]3].
يذكر ابن خلدون املرحلة الأوىل فيقول: "اعلم 
قليلة  تكون  اأوًل  اختطت  اإذا  الأم�سار  اأن 
ال�سكان وقليلة اآلت البناء من احلجر واجلري 
كالزليج  احليطان؛  على  يعايل  مما  وغريهما 
والف�سيف�ساء  والزجاج  والربج  والرخام 
واآلتها  بدوّيا  يومئذ  بناوؤها  فيكون  وال�سدف 
الثانية:  املرحلة  ذلك  بعد  تاأتي  ثم  فا�سدة". 
"فاإذا عظم عمران املدينة وكرث �سكانها كرثت 

الآلت بكرثة الأعمال حينئذ وكرث ال�سناع اإىل 
اأن تبلغ غايتها من ذلك" وهذه مرحلة ازدياد 
ال�سكان وكرثة اخلطط باملدينة، وبداية ظهور 
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مواد التاأنق؛ كالرخام والف�سيف�ساء.
عمرانها  تراجع  "فاإذا  الثالثة:  املرحلة  اأما 
وخف �سكانها قلت ال�سنائع لأجل ذلك فقدت 
لعدم  الأعمال  تقل  ثم  البناء..  يف  الإجادة 
ال�ساكن فيقل جلب الآلت من احلجر والرخام 
من  وت�سييدهم  بناوؤهم  وي�سري  وغريهما... 
م�سنع  من  فينقلونها  مبانيهم  يف  التي  الآلت 
اإىل م�سنع لأجل خالء اأكرث امل�سانع والق�سور 
واملنازل بقلة العمران"، وهذه املرحلة، كما هو 
وا�سح، مرحلة تراجع الن�ساط العمراين ب�ستى 
�سوره ب�سبب قلة ال�سكان، والتي يقل على اأثرها 
با�ستخدام  وي�ستعا�ص عنها  البناء،  جلب مواد 

مواد بناء من املباين القائمة.
من  تنقل  تزال  ل  "ثم  النهائية:  املرحلة  اأما 
ق�سر اإىل ق�سر ومن دار اإىل دار اإىل اأن تفقد 
يف  البداوة  اإىل  فيعودون  جملة  منها  الكثري 
اأخري،  مرة  الأ�سل  اإىل  العودة  وهنا  البناء". 
احلياتية  للدورة  م�سابهة  دورة  اإذن،  فهي، 
لالإن�سان حيث يبداأ طفال ثم �سابا ثم اإىل اأرذل 
العمر، وهذا قريب ب�سكل كبري اإىل الواقع؛ لأن 
التمدن ظاهرة ب�سرية ت�سب وت�سيب مع الإن�سان 

وظروفه]32].
مرتبطة  الأطوار  هذه  اأن  خلدون  ابن  وي�سيف 
هو  الأول  الدولة  فطور  نف�سها،  الدولة  بعمر 
والبعد عن الرتف  البداوة  التاأ�سي�ص وهو طور 
اأ�سماه  ثان  طور  ثم  وال�سجاعة.  ال�سدة  وفيه 
النتقال من  بامللك" وهو طور  "النفراد  بطور 
اإىل  البدوي  العمران  اأو  البداوة اخل�سنة  حياة 

احلياة املرتفة اأو العمران احل�سري. اأما الطور 
واخل�سونة  البداوة  ن�سيان  طور  وهو  الثالث 
وفقدان  اجلنب  ومتكن  الرتف  يف  والنغما�ص 
الرجولة وال�سجاعة وهو طور "الفراغ والدعة". 
يف  تنتهي  مرحلة  وهي  النهائية  املرحلة  ثم 
"حيث  النقرا�ص  اإىل  فيها  الدولة  الغالب 
تذهب الدولة مبا حملت" كما يقول ابن خلدون 
وهذا يعني زوال احل�سارة نف�سها]33]. وقبل ابن 
الدولة  "اإن  بقوله:  لهذا  املاوردي  اأ�سار  خلدون 
لت�سرع  البط�ص  و�سدة  الطباع  بخ�سونة  تبداأ 
باللني  تتو�سط  ثم  الطاعة،  بذل  اإىل  النفو�ص 
وال�ستقامة ل�ستقرار امللك وح�سول الدعة، ثم 
تختم بانت�سار اجلور، و�سدة ال�سعف لنتقا�ص 

الأمر وقلة احلزم"]34].
واإذا كان الرتف امل�ساحب للعمارة وزخرفتها، 
يدل  ح�سارّيا  مظهًرا  الأحيان  من  كثري  يف 
مهم  عامل  اآخر  جانب  من  فاإنه  الرتقاء  على 
ابن  يقول  �سيا�سّيا  الدول  �سقوط  عوامل  من 
وخ�سب  والك�سب،  "النعيم،  ذلك:  يف  خلدون 
اإىل  يوؤدي  الدولة  ظل  يف  وال�سكون  العي�ص، 
يف  امللك  مبذاهب  والأخذ  والراحة  الدعة 
والتاأنق  ذلك  من  وال�ستكثار  واملالب�ص  املباين 
والرتف  الريا�ص  من  ح�سل  ما  مبقدار  فيه 
وما يدعو اإليه من توابع ذلك، فتذهب خ�سونة 
البداوة وت�سعف الع�سبية والب�سالة، ويتنعمون 
بنوهم  وتن�ساأ  الب�سطة.  من  اهلل  اأتاهم  فيما 
الرتف عن خدمة  واأعقابهم يف مثل ذلك من 
اأنف�سهم وولية حاجتهم وي�ستنكفون عن �سائر 
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ي�سري  حتى  الع�سبية  يف  ال�سرورية  الأمور 
ع�سبيتهم  فتنتق�ص  و�سجيه  لهم  خلًقا  ذلك 
وب�سالتهم يف الأجيال بعدهم بتعاقبهم اإىل اأن 

تنقر�ص الع�سبية فياأذنون بالنقرا�ص]35].
يف  النا�ص  متادى  "اإذا  خلدون:  ابن  ويذكر 
ي�ستدعيها  ل  �سناعات  بينهم  ظهرت  الرتف 
مثاًل،  كالغناء،  ال�سروريات  من  فرغ  من  اإل 
التفنن  "يق�سد  احل�سارة؛  يف  �سفه  اآخر  وهي 
الرتف  خطورة  ومن  وظيفة]]3].  وجعلها  فيها 
لأنه  نف�سه  عن  الدفاع  عن  الإن�سان  يعجز  اأن 
قد عود نف�سه على النعيم فهو قد ا�ستاأجر من 
به  و�سل  اأن  اإىل  مهماته  ويوؤدي  باأعماله  يقوم 

يدافع  مبن  ال�ستعانة  اإىل  الأمر 
عنه با�ستخدام اأمواله. ومعلوم اأن 
عن  للدفاع  وامل�ستاأجرين  املرتزقة 
البالد اأكرث خطًرا عليها]]3]، يقول 
ميكافيللي يف ال�سبب: "لأنها قوات 
غري جمدية؛ لأنها جمزاأة وطموحة 
ل تعرف النظام، ول حتفظ العهود 
بال�سجاعة  وتتظاهر  واملواثيق 
باجلنب  وتت�سف  الأ�سدقاء  اأمام 
اإيذاًنا  اإذن،  فهي،  الأعداء  اأمام 
اأو  طريقها  عن  اإما  الدولة  بدمار 

خارج  من  الطامعني  مهمة  ت�سهيل  طريق  عن 
درجة  يحمل  ميكافيللي  ذكره  وما  البالد"]]3]. 
التاريخ  يف  هناك  اأن  غري  ال�سدق،  من  عالية 
واإن  اإليه،  ذهب  ما  عن  تخرج  خا�سة،  حالت 
ع�سرها  اأخريات  يف  باطنها  يف  حتمل  كانت 

�سفات املرتزقة، ومن ذلك املماليك كظاهرة 
م�سابهة.

ظاهرة املماليك 
للعمارة،  حّبا  الفئات  اأكرث  من  املماليك  كان 
على  ت�سجيعهم  يف  بارز  دور  لل�سيا�سة  وكان 
اململوكي  النظام  اأن  ذلك  املن�ساآت  ت�سييد 
يف  ي�سبهه  ما  يوجد  ل  اإذ  فريًدا؛  نظاما  يعد 
احل�سارات القدمية بالرغم من اعتمادها على 
النظام  فرادة  وتنبع  اإعداد جيو�سها.  الرق يف 
موؤ�س�سة  اإىل  التحول  من  متكنه  يف  اململوكي 
من  مكنها  ما  وهو  ال�سارمة،  قوانينها  لها 
والدفاع  ال�سلطة  على  ال�ستيالء 
عن ديار الإ�سالم وحماربة اأعدائه 
بالأخ�ص  متثلوا  الذين  ال�سر�سني 

يف ال�سليبيني واملغول.
اإىل  امل�سلمون  املوؤرخون  تنبه  لقد 
اأهمية النظام اململوكي ومتكنه من 
الدفاع عن الإ�سالم بعد اأن انهارت 
بغداد  و�سقطت  العبا�سية  اخلالفة 
ابن  اأ�سهرهم  ومن  املغول،  يد  يف 
خلدون، الذي اأرجع هذه الظاهرة، 

اإىل انغما�ص العرب يف الرتف]39].
ع�سر  اإىل  م�سر  يف  املماليك  ن�ساأة  وتعود 
له  كان  حيث  اأيوب،  الدين  جنم  ال�سالح 
مماليك اأتراك ثبتوا معه يف حمنته يف الوقت 
من  فاأكرث  الأكراد،  حوله  من  انف�ص  الذي 
�سرائهم وو�سع نظاًما �سارًما لرتبيتهم، حتى 

العالقة بين 
سكان الحارة 

عالقة تضامنية، 
تستهدف الحفاظ 

على المجتمع 
وكيانه وقيمه.
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املن�سورة  معركة  بعد  خا�سة  ع�سبية  �ساروا 
عني  ومعركة  ال�سليبيني  فيها  هزموا  التي 

جالوت التي هزموا فيها املغول]40].
بالد  يف  والعقد  احلل  ذلك،  بعد  لهم،  و�سار 
ال�سام وم�سر؛ يقول القد�سي يف ذلك: "الأتراك 
هم القائمون الآن عن عامة امل�سلمني؛ فالنا�ص 
ل يحملون اأي نوع من ال�سالح مهما قل �ساأنه، 
واأ�سبح  املف�سدين،  قلوب  رعبهم يف  األقى  وقد 
والنا�ص  اأهلهم.  على  مطمئنني  الإ�سالم  اأهل 

يقبلون قول الأتراك"]]4].
اأ�سابها  املوؤ�س�سة  هذه  ولكن 
اأ�سباب  لعدة  والوهن  ال�سعف 
املماليك  جلب  انعدام  اأبرزها 
تربيتهم،  وبالتايل  ال�سن،  �سغار 
للدولة،  ولئهم  �سمان  وبالتايل 
�سناعة؛  ذلك  خلدون  ابن  وعد 
حيث يقول: "اعلم اأن امل�سطنعني 
اللتحام  يف  يتفاوتون  الدول  يف 
قدميهم  بتفاوت  الدولة  ب�ساحب 
ب�ساحبها  اللتحام  يف  وحديثهم 

الع�سبية  يف  املق�سود  اأن  ذلك  يف  وال�سبب 
لأجل  بالن�سب  يتم  اإمنا  واملغالبة  املدافعة  من 
والتخاذل  والقربى  الأرحام  ذوي  يف  التنا�سر 
والولية  قدمناه  كما  والبعداء  الأجانب  يف 
منزلة  تنزل  باحللف  اأو  بالرق  واملخالطة 
فاإمنا  طبيعًيا  كان  واإن  الن�سب  اأمر  لأن  ذلك؛ 
اللتحام  به  كان  الذي  واملعنى  وهمي  هو 
املمار�سة  وطول  واملدافعة  الع�سرة  هو  اإمنا 

اأحوال  و�سائر  والر�ساع  باملربي  وال�سحبة 
بذلك  اللتحام  ح�سل  واإذا  واحلياة،  املوت 
بني  م�ساهد  وهذا  والتنا�سر.  النعرة  جاءت 
فاإنه يحدث  ال�سطناع  مثله يف  واعترب  النا�ص 
من  خا�سة  ن�سبة  ا�سطنعه  ومن  امل�سنع  بني 
واإن  اللحمة  وتوؤكد  املنزلة  هذه  تنزل  الو�سلة 
موجودة.."]42].  الن�سب  فثمرات  ن�سب  يكن  مل 
انعك�ص هذا على مفهوم الأ�سرة لدى املماليك 
ون�سف  قرنني  زهاء  م�سر  حكموا  الذين 
)]4]-923ه/20]]-520]م(؛  الزمان  من 
هي  لديهم  الأ�سرة  تكن  مل  حيث 
والأم  الأب  من  املكونة  الأ�سرة 
حياة  لديهم  يكن  مل  بل  والبن، 
ورغم  املعروف،  باملعنى  عائلية 
على  حر�سوا  اأفرادها  غالبية  اأن 
الأطفال.  اإجناب  وعلى  الزواج 
الت�سري  نظام  على  ا  واأي�سً
واملحظيات،  اجلواري  واقتناء 
وذلك اأن نظام املماليك قام على 
من  بينهم  جمعت  التي  العالقات 
اأوا�سر الرق والعتق والرتبية واخلدمة، وكذلك 
والتي  وال�سغري  الكبري  اململوك  بني  العالقات 
الأخوة،  روابط  واأحيانًا  البنوة،  روابط  ت�سبه 
ومل يكن يف حياة اململوك من الروابط العائلية 
غري واحدة منها فقط، وخري ما يو�سح ذلك، 
معاين األفاظ امل�سطلح اململوكي؛ فالأ�ستاذ]43] 
والآين]45]  الأكرب،  الأخ  هو  والآغا]44]  الأب،  هو 
هو الأخ الأ�سغر، وورد يف امل�سادر اململوكية ما 

يربط ابن خلدون 
بين قوة الدولة 
وعظم آثارها 

المعمارية، فعلى 
قدر قوة الدولة 

يكون األثر.
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ي�سري اإىل اأن لفظ اأخ يرادف لفظ خ�سدا�ص]]4]. 
وكان  خ�سدا�سية،  لفظ  يرادف  اأخوة  ولفظ 
البن يف اأحيان كثرية ل يخلف الأب يف مركزه 

ا يف ثروته]]4]. ول يرثه اأي�سً
اأ�ستاذه  حمل  يحل  الذي  هو  اململوك  واإمنا 
حرميه]]4].  على  ال�ستيالء  يف  حتى  ويرثه 
الواحد منهم كان ل  اأن  يو�سح ذلك  وخري ما 
ياأكل  اأن  يف�سل  اإمنا  وحرميه  اأبنائه  مع  ياأكل 
اخلا�سة  احلجج  بع�ص  ون�ست  مماليكه،  مع 
اأحق النا�ص  اأن الأ�ستاذ  باأوقاف املماليك على 
اململوك]49].  يوقفه  الذي  الوقف  بريع  بالتمتع 
لطبقة  العائلية  احلياة  اأ�سبحت  فقد  ثم  ومن 
بني  العالقة  اأ�سا�ص  على  تقوم  ل  املماليك 
على  تقوم  ما  بقدر  واأبنائه  وزوجته  الرجل 
وبني  ومماليكه،  الأ�ستاذ  بني  العالقة  اأ�سا�ص 

املماليك وبع�سهم البع�ص]50].
الحرتام  على  القائمة  العالقة  هذه  اأن  غري 
انهيارها  كان  الزمالة  حقوق  وعلى  املتبادل، 
على  و�سقوطها  املماليك  دولة  لنهيار  مقدمة 
اآخر  �سبب  العثمانية.وهناك  الدولة  غرار 
وهو  املماليك،  دولة  �سقوط  اإىل  اأدى  اأ�سا�سي 
قادرة  تكن  مل  فهي  اململوكية،  املوؤ�س�سة  جمود 
عدم  ب�سبب  وال�ستمرارية.  التطور  على 
جمال  يف  حدثت  التي  للتحولت  ا�ستيعابها 
الأ�سلحة  على  العتماد  واأهمها  احلرب،  فنون 
النارية، فقد انت�سر العثمانيون على املماليك 
ب�سبب  ]]5]م  العام  دابق  مرج  معركة  يف 
ميقتون  املماليك  كان  بينما  معداتهم،  حداثة 

الأ�سلحة النارية ويعتربون اأن احلرب تقوم على 
الفرو�سية والبطولة ال�سخ�سية]]5].

اإىل احلكم  العلماء  نظرة  ت�ساوؤل حول  وهناك 
دربوا  جملوبني  عبيد  على  قام  الذي  اململوكي 

تدريًبا ع�سكرّيا، ومدى �سرعية هذا احلكم؟
كان العلماء يتطلعون اإىل النظام اململوكي من 
اإىل  يفتقرون  كانوا  وملا  اجلماعة  حماية  اأجل 
اإىل  احتاجوا  فقد  والتنظيم  القتالية  املهارات 
فاعتمدوا  املجتمع.  حلماية  املماليك  م�ساعدة 
املدن  يف  الأمن  ل�سبط  ع�سكري  نظام  على 
اأي  من  املجتمع  وحلماية  وال�سامية.  امل�سرية 
غزو خارجي ومل يكن العلماء بال�سرورة موالني 
اأي �سيغة حكومية،  اأو  اأي طائفة  اأو  لأي نظام 
فكل نظام ع�سكري م�سلم م�ستقر ميكنه حماية 

اجلماعة من الأذى كان يعترب مالئًما.
الدولة  اأن  اإىل  ال�سيا�سة  نظريتهم  وتذهب 
يف  النظام  حلفظ  �سرورية  كانت  الع�سكرية 
اململوكي  ال�سراع  حالت  يف  واإنه  املجتمع، 
بحقه  للمنت�سر  يعرتفون  كانوا  العر�ص،  حول 
هذه  عن  مناأى  يف  املجتمع  جاعلني  باحلكم، 
ا قبولهم يف ال�سام  ال�سراعات وهذا يف�سر اأي�سً
على  املنت�سرة  العثمانية  بال�سلطة  وم�سر 

املماليك]52].
كل  على  مقدم  عندهم  املجتمع  اأمن  كان  فقد 
على  بيرب�ص  الظاهر  العلماء  و�ساعد  �سيء. 
لإ�سفاء  م�سر  اإىل  العبا�سية  اخلالفة  نقل 
العلماء  وكان  اململوكي.  احلكم  على  ال�سرعية 
وحفظة  ومدر�سني،  وفقهاء  واأئمة،  ق�ساة 
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للقراآن الكرمي، ورواة للحديث ال�سريف، وتوىل 
البع�ص  وعمل  الدواوين،  يف  منا�سب  بع�سهم 
اململوكية.  الدولة  يف  ووزراء  حمت�سبني  منهم 
ال�سلطة  بني  الو�سل  حلقة  كانوا  فقد  ولذا 

واملجتمع.

الإطار الثاين
التجربة  تراكم  على  الثاين  الإطار  يقوم 
العمرانية واملعمارية لدى امل�سلمني وما يواجهها 
فيطرحون  الفقهاء،  على  تعر�ص  م�ساكل  من 
لها حلوًل �سرعان ما تكونت منها قواعد عامة، 
املجتمع  احرتام  بفعل  ال�سلطة  اأهل  احرتمها 
اإياها قانوًنا �سرعّيا ويف�سر هذا  لها، واعتباره 
الإ�سالمية،  املدينة  العمران يف  الإطار حركية 
العمائر.  وفقها  �سيدت  التي  القواعد  وكذلك 
منذ  العمارة  فقه  قواعد  الفقهاء  و�سجل 
الفقيه  احلكم  عبد  بن  اهلل  فلعبد  مبكر  وقت 
البنيان"  "كتاب  4]2ه/29]م(  )ت  امل�سري 
الفقهية  امل�سادر  ورد ذكره يف عدد من  الذي 
ومل يعرث على خمطوط منه بعد، ولكنه موؤ�سر 
مدينة  يف  العمارة  فقه  تبلور  على  ومبكر  مهم 
الف�سطاط التي عا�ص فيها ابن عبد احلكم]53].

وهذا الإطار مل ينل حظه من الدرا�سة ب�سورة 
املدينة  درا�سة  جعل  ما  وهو  الآن،  اإىل  كافية 
الإ�سالمية تنق�سم اإىل نزعتني، اأن�سار النزعة 
ال�ست�سراقية  املدر�سة  من  اأ�سا�سا  هم  الأوىل: 
القدمية الذين مل يروا يف املدينة التي اختلفوا 
يف ت�سميتهم لها بني اإ�سالمية وعربية و�سرقية 

وحاراتها  اأزقتها  وتعدد  ال�سيقة،  طرقها  اإل 
امللتوية كالتواء املتاهة، وم�ساكنها املنغلقة على 

نف�سها]54].
اإل  املدن  لهذه  احل�سري  امل�سهد  يف  يروا  ومل 
تتداخل  م�سهًدا م�سطرًبا فو�سوّيا غري منظم 
نوافذ  ب�سبب  التهوية  قليلة  �سكنية  كتل  فيه 
هذه  فاأ�سحاب  الداخل،  على  املطلة  دورها 
غري  الإ�سالمية  املدينة  يف  يروا  مل  النزعة 
وقوانينه  املجتمع  فهم  يحاولوا  ومل  ال�سلبيات، 
وتف�سري العوامل املتداخلة التي اأعطت للمدينة 
مظهرها العام، �سواء كانت �سيا�سية اأو بيئية اأو 
جغرافية اأو اجتماعية اأو دينية… اإلخ، وبدونها 

جمتمعة ل ميكن فهم املدينة وعمارتها.
مو�سوعية،  الأكرث  الثانية  النزعة  ن�ساأت  ولذا 
اأن املدينة الإ�سالمية لي�ست جمرد  والتي ترى 
اإنها  بل  وامل�ساكن،  لالأحياء  فو�سوي  جتمع 
تنظيم للمجال احل�سري، ياأخذ بعني العتبار 
يف  لل�سكان،  احلقيقية  واحلاجيات  الرغبات 
ان�سجام تام مع تركيبة اجتماعية متما�سكة]55]، 
ثم اإن ما بدا للبع�ص اأنه غري مرتب فلعله، على 
عك�ص ذلك، هو منط من التنظيم الذي يختلف 
جماليته  له  والذي  الهند�سي  التنظيم  عن 

اخلا�سة به]]5].
املدن  تكن  اأمل  الآن:  املطروح  وال�سوؤال 
الإجابة  ال�سلطة؟  قبل  من  تخطط  الإ�سالمية 
طبيعة  بيان  اإىل  حتتاج  الت�ساوؤل  هذا  عن 
املدينة واأ�سلوب التعامل معها. فاملدن القدمية 
على  تركوها  فاحتني  امل�سلمون  دخلها  التي 
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يحتاجه  ما  فيها  واأحدثوا  حالها 
كامل�ساجد،  بنايات  من  الإ�سالم 
القدمية  بناياتها  مع  وتعاملهم 
التي  ال�سرع،  لأحكام  وفًقا  جاء 

ق�سمت البنايات اإىل:
دور  بناء  مثل  الواجب؛  البناء   �
فيها  لتقام  كامل�ساجد  العبادة 
احل�سون  وبناء  ال�سلوات، 

والأ�سوار والأربطة للدفاع عن ديار امل�سلمني.
تندب  والتي  املنائر،  كبناء  املندوب؛  البناء   �
لالآذان فيها لكي ي�سرع النا�ص لأداء ال�سالة، 
وبناء الأ�سواق، حيث يحتاج النا�ص لل�سلع، ولكي 
ال�سرع  فندب  عنها،  البحث  عناء  يتكلفوا  ل 
اأ�سحاب  بها  ي�ستقر  لكي  الأ�سواق  بناء  لذلك 

ال�سلع، وي�سهل للنا�ص �سرائها منهم.
تبنى  التي  امل�ساكن  بناء  مثل  املباح؛  البناء   �
ال�سريعة  اأن  املعروف  فمن  ال�ستغالل،  بهدف 
الدين،  اخلم�ص؛  املقا�سد  حلفظ  جاءت 
والنف�ص، واملال، والعر�ص، والن�سل. واهلل جعل 
اأ�سباًبا مادية يقوم بها الب�سر، كي يحققوا تلك 
امل�ساكن  بناء  الأ�سباب  هذه  ومن  املقا�سد، 
واأموالهم  اأنف�سهم  فيها  النا�ص  ليحفظ  والدور 
الن�سل  فيبقى  الأ�سر  فيها  وتقوم  واأعرا�سهم، 

الإن�ساين ملتزًما بدينه مقوًما جمتمعه]]5].
� البناء املحظور؛ كبناء دور املنكر كاخلمارات 
املقابر  على  والبناء  والقمار،  البغاء  ودور 
والبناء يف اأر�ص الغري، وهذا النوع من الأبنية 

هو الذي اأزاله امل�سلمون يف املدن القدمية.

واأن  ف�سبق  اجلديدة  املدن  اأما 
كنموذج  للف�سطاط  تعر�سنا 
عام  خمطط  فيها  ونرى  منها، 
يقف عند حدود  ال�سلطة،  حتدده 
اأو احلارة، ولكن  اأو احلي  اخلطة 
امل�سلمني  احتياج  تكفي  طرق  فيه 
التخطيط  ع�سر  لظروف  طبًقا 
كانت  التي  املوا�سالت  ولو�سائل 
الفراء  يعلى  اأبو  هو  فها  اآنذاك،  م�ستخدمة 
"وقد  فيذكر  الب�سرة  تخطيط  عن  يحدثنا 
عمر،  عهد  على  الب�سرة  ال�سحابة  م�سرت 
فجعلوا عر�ص  اأهلها،  لقبائل  وجعلوها خططًا 
ذراًعا،  �ستني  مربدها  وهو  الأعظم  �سارعها 
ع�سرين  ال�سوارع  من  �سواه  ما  عر�ص  وجعلوا 
اأذرع،  �سبعة  زقاق  كل  عر�ص  وجعلوا  ذراًعا، 
ملربط  ف�سيحة  رحبة  خطة  كل  و�سط  وجعلوا 
املنازل،  يف  وتال�سقوا  موتاهم،  وقبور  خيلهم 
ومل يفعلوا ذلك اإل عن راأي اتفقوا عليه اأو ن�ص 

ل يجوز خالفه]]5].
ولكن يظل الت�ساوؤل قائما حول كيفية منو املدن 
منظًما  ع�سوّيا  منًوا  اخلطط،  اأو  الأحياء  اأو 
قانون  اإطار  ويف  ال�سلطات،  من  تدخل  دون 
�سطوته  وله  املجتمع،  اأفراد  لكل  ملزم  حاكم 
اأنف�سهم؛  من  بوازع  ويطبقونه  يعرفونه  عليهم 
للفقه  الكلية  الأحكام  من  م�ستقى  �سرع  لأنه 
الإ�سالمي؟ اإن احرتام الدين وما يت�سمنه من 
قيم وت�سبع املجتمع به هو الدافع اإىل ما �سبق 

ذكره.

لم يحظ فقه 
العمارة بمؤلفات 
كالتي حظيت بها 

السياسة الشرعية.
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باحلق  العمارة  فقه  يعرف يف  ما  ين�ساأ  وهكذا 
ملكية  هو  واحلق،  ال�سرر.  بحيازة  يعرف  وما 
مادية ومعنوية؛ فاملادية ترتبط مبكان املن�ساأة 
للمجتمع.  العامة  القيم  على  مرتتبة  واملعنوية 
الرتفاق]59].  حق  اأو  التعلى،  حق  اأمثلته  ومن 
اأما حيازة ال�سرر، فيعني اأن من �سبق يف البناء 
يحوز العديد من املزايا التي يجب على جاره، 
ياأخذها يف  واأن  اأن يحرتمها  ياأتي بعده،  الذي 
اعتباره عند بنائه م�سكنه، وبذلك ي�سيغ املنزل 
املعمارية  الناحية  من  الالحق  املنزل  الأ�سبق 
قامت  القاعدة  وهذه  ال�سرر.  حليازته  نتيجة 

�سرر  "ل  هو  �سريف  حديث  على 
ول �سرار"]0]].

اأن  ن�ستطيع  �سبق  ما  على  وبناء 
ن�سع ت�سوًرا لكيفية ت�سكل املدينة 
عمليات  خالل  من  اخلطة  اأو 
فقه  قواعد  ووفق  املتتابعة  البناء 
ت�ستقر  املدن  ف�سوارع  العمارة؛ 
حيث  الزمن،  من  فرتة  بعد 

ال�سوارع  �سكل  على  امل�ستخدمة  الفئة  ت�ستقر 
عليها  التعدي  ي�سعب  والتي  ت�ستخدمها،  التي 
بالبناء، فالطريق هنا ملك جلماعة امل�سلمني، 
اأو  املارة  حق  من  عليه  فال�سيطرة  وبالتايل 
امل�ستخدمني له، ولأن كل �ساكن يف املدينة مير 
بذلك،  فهو،  غريها،  من  اأكرث  الطرق  ببع�ص 
ع�سو يف الفريق امل�سيطر على كل ال�سوارع التي 
اختلف  امل�سيطرين  عدد  فاإن  لذلك  بها،  مير 
من طريق لآخر لختالف عدد مرات ترددهم 

عليه، بناء على موقع الطريق واجتاهه.
فاإن  جديد  حي  اأو  جديدة،  مدينة  ن�ساأت  واإذا 
يف  البناء  تتابع  طريق  عن  يتم  فيها  البناء 
يف  املارة  عدد  كرث  فاإذا  احلي،  هذا  اأماكن 
مكان ما، فاإن هذا الطريق �سيكون اأكرث �سعة، 
الرتفاق]]]]  على حق  بناًء  فيه،  املارة  و�سيمنع 
وحق املرور]2]]؛ اأي بناء ي�سيق الطريق، وبذلك 
املعمارية  الوحدات  وتتجاور  البناء  يزحف 
حدود  ت�ستقر  اأن  اإىل  البع�ص  بع�سها  بجوار 
فالطريق  لها.  املارة  ل�ستخدام  تبًعا  الطرق 
النا�ص،  وقيم  واإمكانيات،  رغبات،  يعك�ص 
تف�سرًيا  نقدم  اأن  ن�ستطيع  وبذلك 
�سبكة  ن�ساأة  كيفية  عن  وا�سًحا 
يف  املثال،  �سبيل  على  الطرق، 
مدينة  بني  املح�سورة  املنطقة 
الفاطمي  واحل�سن  الف�سطاط 
يف  الطرق  و�سبكات  "القاهرة" 
بولق ال�ساحية ال�سمالية الغربية 

بالن�سبة للقاهرة.
الطرق  نق�سم  اأن  ن�ستطيع  �سبق  ما  على  وبناًء 
من  م�ستويات  ثالثة  اإىل  الإ�سالمية  املدن  يف 

الطرق: 
اأمثلتها  العامة]3]] ومن  الطرق  امل�صتوى الأول؛ 
بني  تربط  والتي  بالقاهرة  العظمى  الق�سبة 
بابي الفتوح وزويلة وامتداد هذه الق�سبة الذي 
جاء بطريقة طبيعية نتيجة لرتفاق عدد كبري 
يعرف  الذي  المتداد  بهذا  املدينة  �سكان  من 
اأمثلته  ومن  وال�سروجية،  واملغربلني  باخليامية 

سقوط دولة 
المماليك يعود إلى 
جمود مؤسساتها، 

بحيث لم تعد قادرة 
على التطور.
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و�سكة  الربع،  حتت  و�سارع  الأحمر،  الدرب 
اإحدى  واأ�سارت  بالقاهرة  وال�سليبة  احلبانية، 
بني  ي�سل  الذي  العام  الطريق  اإىل  الوثائق 
القاهرة وبولق]4]]. وهذا النوع من الطرق هو 
ت�سرف  الدولة  وكانت  امل�سلمني]5]]  حقوق  من 
عليها،  وحتافظ  الطرق،  من  النوع  هذا  على 

وتزيل اأي تعديات عليها.
اخلا�ص،  العام  الطريق  هو  الثاين؛  امل�صتوى 
وهو اأقل درجة من الطريق العام؛ اإذ الرتفاق 
به من قبل جماعة امل�سلمني، يقل عن �سابقه، 
فيه  ال�ساكن  الفريق  �سيطرة  تزداد  وبالتايل 
العام  الطريق  اإىل  عادة  يف�سي  وهو  عليه، 

وتتفرع منه �سبكة طرق اأكرث خ�سو�سية.
واأف�سل  اخلا�ص،  الطريق  الثالث؛  امل�صتوى 
وهذا  النافذ،  غري  الطريق  النوع  هذا  اأمثلة 
ا،  الطريق ملك ل�ساكنه فقط ولذا �سمي خا�سّ
ويخ�سع ملثل هذا النوع الطرق التي يغلق عليها 
لعتبار  عام،  اأو  خا�ص  عام  طريق  على  باب 
وباعتبار  غريها،  وبني  بينها  فا�ساًل  الباب 
الطرق داخل الباب ملك للقاطنني يف احلي اأو 
اأمثلة  اأبرز  ومن  الباب؛  من  تبداأ  التي  احلارة 
باب عطفة احلمام خلف  بالقاهرة  النوع  هذا 
باخليامية  امل�سك  عطفة  وباب  زويلة،  باب 
الباب،  من  الهدف  كان  برجوان.  حارة  وباب 
فيما  الدولة  �سلطة  بحدود  الإعالم  اإذن، 
ال�سلطة  هذه  وانتهاء  املدينة،  ب�سوؤون  يخت�ص 
املجتمع،  �سلطة  ذلك  بعد  لتبداأ  الباب،  عند 
احلفاظ  يف  اجلماعية  �سلطته  ميار�ص  الذي 

نافذة  اأزقة  عدة  من  تتكون  التي  احلارة  على 
وغري نافذة تت�سابك جميعها لتتقابل عند باب 
مق�سور  احلارة  بطرق  النتفاع  وحق  احلارة. 
على القاطنني بها، ولي�ص لأحد منهم الرتفاق 
فيها على غري الوجه املعروف اإل باإذن ال�سركاء 
الإذن،  بعد  اأحدهم  من  امل�سرتي  حتى  كلهم، 

كاإحداث ميزاب، اأو �ساباط، اأو رو�سن]]]].
�سلطة  هنا  ال�سلطة  اأن  لنا  يت�سح  هذا  من 
وهي  امل�سيطرة،  هي  هنا  فاجلماعة  جماعية، 
احلاكمة. فماذا لو مل تتفق اجلماعة؟ هنا تلجاأ 
الدولة  لأن  ال�سلطة؛  اإىل  ولي�ص  الق�ساء  اإىل 
�سلطتها �سيا�سية اأما الق�ساء فهو ميثل ال�سرع 
التي  الق�سايا  خالل  ومن  اإلزامي.  وحكمه 
لالإفتاء  العلماء  على  اأو  الق�ساة  على  عر�ست 
الأحكام  العديد من  التعرف على  اأمكننا  فيها 

الفقهية املتعلقة بعمارة احلارات.
الق�سايا  اأهم  من  احلارات  اأبواب  ق�سايا  تعد 
داخل  ال�سلطة  ممار�سة  اأ�سلوب  تك�سف  التي 
ببناء  احلارة  اأفراد  اأحد  يقوم  فقد  احلارة، 
اأن  على  �سكانها،  كل  موافقة  بعد  احلارة  باب 
اإ�سافية  "�ساباط" فوقها ليكت�سب م�ساحة  ميد 
احلق  هذا  اكت�سب  وقد  ذلك،  نظري  ملنزله 
للقا�سي،  بطلب  تقدم  حينما  اآغا"  "ح�سن 

على  القزازين  درب  بوابة  بناء  يف  له  لالإذن 
حيث  بذلك،  له  فاأذن  �ساباط،  فوقها  ميد  اأن 
مل يعرت�ص اأحد من �سكان الدرب]]]]، و�سجلت 
حمكمة الباب العايل واقعة م�سابهة، فقد تقدم 
للمحكمة  بطلب  حممد"  بن  "يو�سف  املدعو 
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اأو�سح فيه اأن باب احلارة الذي يوجد يف بيته 
مدة  منذ  تهدم  قد  ببولق  فرج  ال�سيخ  بدرب 

طويلة، واأن اأحًدا مل يهتم باإ�سالحه.
نفقته  على  باإ�سالحه  القيام  يقرتح  فهو  ولذا 
ال�سخ�سية، وبناء طبقة فوق الباب، ليتو�سع يف 
بيته القائم بجوار الباب، وح�سل على موافقة 
القا�سي  له  واأذن  ذلك،  على  باحلارة  ال�سكان 

بتجديد الباب وبناء الطبقة]]]].
ال�سكان؟  اأحد  اعرت�ص  لو  فماذا 
كتابه  يف  الرامي  ابن  يروي 
نازلة  البنيان"  باأحكام  "الإعالن 
كانت  لرجل  تون�ص،  يف  وقعت 
نافذ  غري  بزقاق  كثرية  دور  له 
دار.  الزقاق  يف  معه  اآخر  ولرجل 
فجعل �ساحب الدور باًبا على فم 

اإىل  الواحدة  الدار  �ساحب  فم�سى  الزقاق، 
بهدم  القا�سي  فاأمر  بذلك،  واأعلمه  القا�سي 

الباب]9]].
�سيانة  اأو  اإ�سالح  اأن  احلارات  اأحكام  وتبني 
اإل  فيها،  القاطنني  بالق�سمة بني  تتم  مرافقها 
اإذا توىل اأحدهم ذلك عنهم نظري امتياز يقره 

القا�سي.
عالقة  هي  احلارة  �سكان  بني  والعالقة 
ب�سوؤون  يتعلق  ما  على  تقوم  ل  ت�سامنية، 
ت�سل  بل  فح�سب،  عمرانية  رعاية  من  احلارة 
وقيمه،  وكيانه  املجتمع  على  احلفاظ  حد  اإىل 
ح�سر  فقد  لذلك،  منوذج  التالية  واحلادثة 
جمع من اأهايل خط باب ال�سعرية اإىل القا�سي 

ومنهم جعفر  ال�سعرية،  باب  احلنفي مبحكمة 
بن عبداهلل، وال�سيد اأحمد بن ال�سريف حميي 
ال�سريف  ابن  البا�سط  عبد  وال�سريف  الدين، 
بكر،  اأبي  بن  الدين  �سم�ص  واحلاج  القا�سم، 
ممن  وغريهم  �سعود،  بن  من�سور  واحلاج 
ت�سرروا من ال�سيخ اأبي احل�سن بن اأبي الي�سر، 
املذكور،  باخلط  اأنه  القا�سي  اأعلموا  حيث 
حمل  وهو  النيل،  زائد  درب  داخل 
الن�سوة  من  جماعة  �سكن  �سكنهم، 
�سريتهن غري حميدة، وهم مت�سررون 
من ذلك، فاأمر القا�سي اأبا احل�سن، 
خالل  يف  باإخراجهن  �سكنهم،  مالك 
ثالثة اأيام، و�سدد على عدم �سكن اأحد 
بالأو�ساف  يت�سف  من  اإل  الدرب  يف 
احلميدة، و�سجلت هذه الواقعة بتاريخ 

4] ربيع الأول �سنة )]]0]ه/]0]]م(]0]].

ظلت �سلطة املجتمع داخل احلارة غالبة اإل اأنه 
مبرور الوقت ظهرت وظيفة �سيخ احلارة، وهو 
برعاية  ليقوم  اختياره  يتم  الذي  �سكانها  اأحد 
�سوؤون احلارة اليومية، وكان عمله تطوعّيا، وهو 
غالًبا ما يكون من اأعيانها الأثرياء اأو العلماء. 
على  نفوذها  تفر�ص  الدولة  بداأت  اأن  ومنذ 
احلارات داخل املدن، يف القرن التا�سع ع�سر، 
الجتماعية،   ووحدتها  وظيفتها  احلارة  فقدت 
�سيخ  بتحول  الدولة،  اإىل  اإدارتها  وحتولت 
اإىل موظف يتقا�سي راتًبا من الدولة،  احلارة 
حفظا  احلارة  على  الدولة  عني  اأ�سبح  حيث 

للنظام وال�ستقرار فيها]]]].

السياسة 
تقوم على فقه 
المصالح فيما 

ال نص فيه.
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حوليات  والعمران،  املدن  على  احل�سبة  املني�ص،  2].  وليد 
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و�سيا�سة امللك، م، �ص.
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ترجمة: م�سطفي ماهر، القاهرة: دار الفكر للدرا�سات، 

993]، ج]، �ص543-542.
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ج3، �ص35-34. 
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35.  ابن خلدون، املقدمة، م، �ص، ج2، �ص 424. 
]3.  امل�سدر نف�سه، ج3، �ص9]9.

]3.  وليد املني�ص، التف�سري ال�سرعي للتمدن، م، �ص، �ص50.
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اأو  ان  اآقا  بعد غزو جنكيز خان وجمعها  الذين جاءوا 
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اأيناك وهي  اأو  اأنياك  اأ�سلها  اأنيات  اأيني جمعها  اأو  45.  اأين 
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994]، �ص9] -90.
54.  DE PLANHOL (X), les fondements 
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التا�سع  القرن  يف  القاهرة  حارات  م�سايخ  )دكتور( 
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املسلمون والسياق الكوني املعاصر 
انطالقا من كتاب: "مطارحات حول املجتمعات اإلسالمية يف سياق العوملة"

للدكتور أحمد عبادي

التعارف  اأ�سكال  اأحد  العوملة 
احل�ساري،  والتدافع  الثقايف 
الأ�س�ص  تهديد  يف  توؤثر  قد  اأنها  غري 
عرب  القيمية  للمنظومة  الإن�سانية 
التاريخ، �سواء طال ذلك الأثر امل�ستوى 
الفردي اأو الأ�سري اأو املجتمع اأو العامل 
ككل، ولعل اأهم املداخل الكربى ملقاربة 
ظاهرة العوملة يف هذا التو�سيف اأربعة:
املدخل الأول: جانب العلم: ويت�سخ�ص 
العلمي  البحث  اأ�سداه  ما  يف  ذلك 
يف  لالإن�سان  خدمات  من  الالحمدود 
بقطع  وال�سهود  ال�ستخالف  اجتاه 
قد  الثقافية،  اأبعادهما  عن  النظر 
باجلوانب  امل�سا�ص  اإىل  ذلك  يتجاوز 
الروحية وما يتعلق بها من قيم اإن�سانية 

نبيلة خ�سو�سية اأو عاملية.
اأدق  ومن  املال  جانب  الثاين:  املدخل 
جتلياته ما اأ�سى يعرف باخلو�س�سة اأو 
اخل�سوم  اأ�سد  من  وهي  اخل�سخ�سة، 
لكونها  القيم،  ملنظومة  املفرت�سني 
اجلمعي  للمخيال  تهديد  مبداأ  تعد  مل 
للخدمات املادية امل�سرتكة، بل اأ�سبحت 
يف  القيمية  الأبعاد  تطول  خماطرها 
الإن�سان مبا يف ذلك اجلوانب الروحية. 
قيمنا  من  جمموعة  اأ�سبحت  حتى 
الإن�سانية تنق�ص عروة عروة بتاأثري من 

الت�سييء املادي مل�سامينها.
املدخل الثالث: جانب الإعالم، وهو من 
من  يحمله  ملا  خطورة،  الأكرث  املداخل 
فكرية عابرة  و�سميائيات  متعينة  رموز 

متثل 

د. احل�صان �صهيد 
 اأ�ستاذ التعليم العايل، كلية اأ�سول الدين وحوار احل�سارات، تطوان ـ املغرب 
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للثقافات وخارقة للح�سارات، اإن على امل�ستوى 
اأو  الجتماعية  اأو  الأ�سرية  اأو  النف�سية  القيم 

حتى العاملية.
املدخل الرابع: جانب القوة: حيث 
يف  املت�سمنة  ال�سلطة  دللت  اإن 
الق�سرية  ب�سياغتها  العوملة  اأوجه 
"الفوعلة" مبا حتمله من فهومات 
حتويل  من  التغيري،  يف  الإكراه 
�ستطول  ح�ساري  وتغيري  ثقايف 
لدى  القيمية  املفردات  حمالة  ل 
احلرية  مفهوم  واأولها  الإن�سان، 

اأو الإكراه يف املعتقد، اأو يف الفكر، وهذا موؤ�سر 
الأولوية  مينح  الجتاه  هذا  يف  الدفع  اأن  على 

للمظاهر على اجلواهر. 
التدافع  هذا  يف  العوملة  به  تتميز  مما  واإن 
خلفية  على  انطواوؤها  هو  املعا�سر  احل�ساري 
ذلك  ويبدو  الإن�سانية  للقيم  ناعمة  اخرتاقات 

يف اأمرين:
مبظاهرها  املعا�سرة  العوملة  الأول: اأن 
يف  احل�سا�سة  املناطق  اإىل  تت�سلل  وجتلياتها 
مع  الإن�سان  ي�ستاأن�ص  اأن  اإىل  الروحية،  القيم 
اأ�سكال تطبيعية اإىل درجة العادة والأمر الواقع.
مع  النف�سي  والتعاقد  التطبيع  مبلغ  اأن  الثاين: 
القيمية  اجلوانب  مت�ص  التي  العوملية  الأ�سكال 
تلك  من  التخل�ص  معها  ي�سعب  الإن�سان،  يف 
الأ�سكال واإعادة العتبار لتلك القيم بعد ذلك 
ومدرو�سا  �سافيا  جهدا  يتطلب  مما  التطبيع. 

يف تغيري الو�سع القائم.

من  والثقايف  الفكري  التوج�ص  هذا  خ�سم  يف 
الهيمنة املختلفة امل�سارب، كان من الطبيعي اأن 
املقتدرة  الأكادميية  الأقالم  ل ترتدد عدد من 
يف ال�سياق الإ�سالمي من حماولٍة 
بروؤية  الإ�سكال  هذا  لتحرير 
ومتداول.  �سائد  هو  عما  خمتلفة 
ومن اأبرز ذلك كتاب: "مطارحات 
يف  الإ�سالمية  املجتمعات  حول 
�سياق العوملة" ال�سادر قبل ثالث 
الدكتور  الأملعي  للمفكر  �سنوات، 
العام  الأمني  عبادي،  اأحمد 
للرابطة املحمدية لعلماء املغرب، 
وهو من من�سورات كلية اأ�سول الدين بتطوان، 
واعية  حما�سرة  الكاِتب  فيها  األقى  التي 

مل�سامينه الأ�سلية.

يف فكرة الكتاب املركزية
معريف،  ناظم  يف  املاتع  الكتاب  هذا  ياأتلف 
ير�سد فيه الكاتب �سوؤال العوملة املعا�سرة بلغة 
نافذة ب�سرية، وفكر نبيه، وقد وزع مو�سوعات 
الورقة  هذه  �ستتوىل  مباحث،  �سبعة  بني  ِعقده 

عر�ص اأهم اأفكارها. 
ويف�سح املوؤلف منذ م�ستهل الكتاب عن م�سوغ 
عملي اأ�سيل يف مطارحاته الفكرية، ويتمثل يف 
للنهو�ص  م�سلتزما  �سرطا  باعتباره  الواقع  فقه 
يتبعه  امل�سوغ  ذلك  اإن  بل  الإ�سالمية،  بالفكرة 
"هذه  لتكون  اعتبارية،  قيمة  يقل  ل  اآخر 
بالتبع،  واآخر  مركزي  مربر  لها  املطارحة 
املناط  حتقيق  اأن  فهو:  املركزي  املربر  اأما 

تتمثل المداخل 
الكبرى لمقاربة 
ظاهرة العولمة 

في العلم، والمال، 
واإلعالم، والقوة.
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ي�ستلزم املعرفة بقرائن الأحوال وم�ستاأنفاتها، 
وبت�ساري�ص الواقع الذي يوجد فيه هذا املناط، 
اإناطة  فاإن  بالواقع،  علم  عندنا  يكن  مل  واإذا 
اأمرا  ي�سبح  ومبناطاتها  مبتعلقاتها  الأحكام 
يف غاية الع�سر"]]] وكل ذلك التحقيق الفكري 
كل  مفارق  لأنه  اليوم،  عامل  يف  والت�سخي�سي 
املفارقة ملا �سبقه من عوامل موغلة يف التاريخ، 
وباأدوات  جديدا،  ا�ستب�سارا  يتطلب  مما 
"اإن  بل  واأ�سيقته،  ق�ساياه  مع  تتنا�سب  حديثة 

الذي  العامل  هو  لي�ص  اليوم  عامل 
كان يعرفه اأ�سالفنا، ول اأجدادنا، 
بالأم�ص  نحن  حتى  ول  اآباوؤنا،  ول 

القريب"]2].
ي�ستهله  والواقع،  العوملة  فمبحث 
تعريف  با�ست�سكال  اأحمد  الدكتور 
العوملة مت�سائال "هل العوملة ميكن 
اأو  كالمي،  تعريف  بها  يحيط  اأن 
اأم  يقال،  كما  مانع؟  جامع  حد 
ذلك؟"]3]  تتجاوز  الق�سية  اأن 
حتريره،  �سعوبة  بقدر  �سوؤال  وهو 

لأن  متعينة،  بح�سارة  خو�س�سته  معه  يتعذر 
من  �سرب  العوملة  "اأن  الأخري  يف  احلا�سل 
امليل احل�ساري، فحني ت�سبح حل�سارة معينة 
اإمكانات َتُفوق اإمكانات ح�سارة اأخرى، ي�سبح 
من  املوؤثر،  احل�ساري  التدفق  من  نوع  عندنا 
املَُهيَمن  احل�سارة  نحو  املهيمنة  احل�سارة 

عليها"]4].
 اإمنا قد تتباين �سور العوملة على تعددها زمنيا 
وح�ساريا، بح�سب ثابتها احل�ساري املميز لها، 

�سورة  عرفت  مثال،  الإ�سالمية  احل�سارة  لأن 
عوملًة  كانت   " اإمنا  العوملة،  من  الأخرى  هي 
النبل  من  فيها  عوملة  وكانت  بالأ�سا�ص،  قيمية 
هذه  اأئمة  يفتاأ  مل  اإنه  بحيث  اجلاذبية،  ومن 
ومل  دعاة،  ُبعثوا  امل�سلمني  باأن  ُيَذّكرون  الأمة 

ُيبعثوا جباة"]5]
ووجهتها،  بقبلتها  متفردة  هذه،  الأمة  وعوملة 
"فقد �سمي "اأمة"؛ اأي اأن لها قبلة؛ وهي تتيمم 

متعددة  وجهات  من  انطالقا  وتوؤّمه  �سطرها، 
 ﴾      ﴿

م�ستقة  فالأمة   ،)[4[ )البقرة: 
تيمم �سطر  اأي  من هذا العتبار؛ 
هذا  هي  والإمامة  معينة،  قبلة 
اأفرادا  احل�سارية  للجموع  الأَُمّ 
القبلة  هذه  نحو  جماعات،  اأو 
من  الرغم  وعلى  املوحدة."]]] 
التحقيق  نهاية  يف  يبقى  ذلك، 
جميع  بني  امل�سرتك  القا�سم  "اأن 
مركزية  ح�سور  هو  العوملات 
عليه  متعارف  جاذب  قطب  و�سخو�ص  معينة، 
اأي  الر�سالة؛  وا�ست�سعار  حتتها.  املن�سوين  بني 

وجود مركزية معينة"]]].
فريى  الوجود،  ومراتب  العوملة  مبحث  واأما 
ميال  باعتبارها  العوملة  اأن  اأحمد  الدكتور 
التمثالت  "�سبكة  من  منظومة  فهي  ح�ساريا، 
والقيم،  )الت�سورات،  لديها  املعتمدة 
والت�سريعات، وال�سلوكات("]]] لأنه منها ت�ستمد 
قوتها، وهذا ما "ي�سكل نقطة جذب للمنتظمات 
للعامل،  والتمثل  الت�سور  هذا  يف  تنخرط  التي 

جعل الدكتور 
عبادي العملية 
التعليمية، أولى 
الحلقات الكبرى 
المترابطة في 
بناء العولمة 

القوية المنافسة.
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القاسم المشترك 
بين جميع 

العولمات يتمثل 
في حضور 

مركزية معينة.

الذي  العقيدة/العتقاد  ي�سمى  عندنا  وهو 
يكتنز خارطة الوجود، ويزخر بقدرة تف�سريية 
نقطة  اإىل  اإ�سافة  والأحياء"]9].  للحياة  هائلة 
اآخر  عامل  معها  يتوثق  هذه  واجلذب  القوة 
لأن  تاأهلها  حل�سارة  مينح  "الذي  وهو  موؤثر، 
و�سالمة  متانة  فهو  عوملة،  حربة  راأ�ص  ت�سبح 

�سل�سلة الإدراك"]0]].
لذلك، فاإن احلالة العوملية املوؤثرة وفقا للعاملني 
مراتب  اإىل  ال�ستناد  يقت�سي  ال�سابقني، 
واإن  وعمال،  علما  باملطلوب  قائمة  وجودية، 
باعتبارها  الوجود  مراتب  عن  علماوؤنا  حتدث 
الكاتب مرتبة  اإليها  اأربعة مراتب]]]]، م�سيفا 

م�ستجدات  بح�سب  خام�سة، 
الوجود  مبرتبة  نعته  ما  اليوم، 

الفرتا�سي.
الوجود  مرتبة  فهي  الأوىل:  اأما 
هذا  عني  اأي  امل�صخ�س؛  العيني 
فيه،  ونحيى  نعي�ص  الذي  الواقع 
ميكن  ل  وقوانني  �ُسنَن  له  فالواقع 
بدون الوعي بها اأن ُيتعامل بر�سد 

وفاعلية معه، اأو اأن يتم ت�سخريه.
والثانية من مراتب الوجود: فمرتبة الوجود 
للمعلومات  النقل  فيها،  يتم  حيث  الذهني؛ 
اإىل  امل�سخ�ص  العيني  الوجود  من  واملدركات، 
الوجود الذهني، وهو نقل قد تقع فيه انك�صارات 

معرفية.
كيف  اللفظي؛  الوجود  مرتبة  والثالثة: 
ذهني  اإىل  نقلته  الذي  هذا  اأنقل  كيف  اأعرب؟ 

اإىل الآخر؟ وقبل ذلك، كيف خّزنته؟

الَبَناين  الوجود  مرتبة  فهي  الرابعة  واأما 
لت�سكل  النهائية  ال�سورة  وتعترب  )الكتابي(: 

املراتب ال�سابقة
فهي  ووجوديا،  ح�ساريا  املحينة  واخلام�صة 
لها  مرتبة  وهي  الفرتا�صي:  الوجود  مرتبة 
قوتها ال�ساربة اليوم؛ فالذاكرات الفرتا�سية، 
حت�سل  بدورها  اأنها  غري  ح�سورا،  الأكرث  هي 
ر�سدها  من  لبد  معرفية  انك�سارات  معها 
ن�ستثمر  اأن  ولبد  ت�سحيحها،  على  واحلر�ص 
والتحليل،  النظر،  جمال  يف  كبرية،  بجدية 
والر�سد، ويف الكيفية التي تتوارث بها املعارف 

واملعلومات عرب مراتب الوجود املختلفة.
الثالث  املبحث  ينظر  حني  يف 
النتقال  وعملية  العوملة  يف 
اإىل  الإدراك  �سل�سلة  �سبط  من 
�سدره  اإذ  التمثالت،  �سبكة  بناء 
مفاده:"  متب�سر  مبلحظ  الدكتور 
العوملات  خمتلف  ير�سد  الذي  اأن 
الكويكب  هذا  �سهدها  التي 
لها  اأن  يجد  �سوف  ال�سغري، 
الإدراك؛  بكيفية  ع�سوية  عالقة 
يكون  الإدراك  ومنهج  الإدراك،  طبيعة  لأن 
بح�سبها  تتج�سد،  �سوف  التي  التكييفات  وراء 
وينبني   [[2[ الإن�سان  اأفعال  عليها،  وتاأ�سي�سا 
�سبكة  باعتبارها قاعدة  الإدراك،  �سل�سلة  على 

متثالت مقومات خم�سة كربى: 
اأما املقوم الأول: فهو �صبكة الت�صورات؛ ذلك 
عند  تكون  العوملة  تقود  التي  "احل�سارة  اأن 
متثالتها وت�سوراتها، كما �سبقت اإليه الإ�سارة، 
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الذي يرصد 
مختلف العولمات 
التي شهدها هذا 
الكويكب الصغير، 
سوف يجد أن لها 

عالقة عضوية 
بكيفية اإلدراك.

تكن  واإذا مل  للحياة ولالأحياء،  تف�سريية  قدرة 
اأقوى،  اأو  م�ساوية،  تف�سريية  قدرة  مقابلها  يف 
التف�سريية  القدرة  هذه  اإىل  ال�ستلحاق  فاإن 

الغالبة �سوف يكون حتميا" ]3]].
القيمي؛  البعد  فهو  الثاين  املقوم  واأما 
ولعل"القراآن املجيد فيه خارطة قيمية يف غاية 
املجيد  القراآن  يف  ترى  اإنك  حيث  الو�سوح، 
�سالمل قيمية، وترى كيف اأن هذه القيم تتغري 
من حيث اأولويتها بح�سب موا�سعها يف القراآن 
املجيد، فهناك مواطن يكون فيها الإيثار قيمة 

عليا، واأخرى تكون فيها الت�سحية 
قيمة عليا، ويف اأخرى العلم"]4]].

على  الثالث  يقوم  حني  يف 
م�سمار  تعد  التي  الت�صريعات؛ 
لعتمال  الوطي�ص  حامية  معركة 
لإن�سان  وموؤرقة  حارقة  ق�سايا 
الإن�سان،  حقوق  "كق�سية  اليوم، 
بال�سكل  منها،  الغر�ص  يعد  والتي 
كونيا،  عليه  التوافق  مت  الذي 
لالإن�سان،  والكرامة  احلرية  هو 

امليثاق  لهذا  تاأ�سي�سا  هناك  اأن  �سك  ل  ولكن، 
العاملي حلقوق الإن�سان على مرجعيات، لي�ست 
لي�ص  فاحلل  نحن.  مرجعيتنا  هي  بال�سرورة 
اأبدا يف النغما�ص الكلي، ول يف الرف�ص الكلي 
الهوام�ص  تثمري  يف  هو  واإمنا  امل�سروط،  غري 

املتاحة"]5]].
الأمة  لأن  ال�صلوك؛  مقوم  فهو  الرابع:  اأما 
هائلة هادية يف  و"تر�سانة  قويا  ر�سيدا  متتلك 
جاذبة؛  بديعة  منظومة  وهي  ال�سلوك،  جوانب 

كل  َعّلمنا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  فالر�سول، 
�سيء، حتى الدخول اإىل اخلالء، وحتى اخلروج 
منه، حتى لب�ص الثوب اجلديد، حتى ما نقوله 
عند نحر الأ�سحية، وحتى ما الذي اأقوله حني 
اأحلق راأ�ص املولود اجلديد، وما الذي  اأن  اأريد 
ما  وهو  اأظافري،  اأق�ص  اأن  اأردت  اإذا  اأقوله 
موجودة  لي�ست  التفا�سيل  من  خارطة  ي�سكل 
وهي  اأخرى،  ح�سارة  يف  ال�سفاء  هذا  مبثل 

كلها بركة"]]]].
ثنائي اللغة والتوا�صل  واأخريا، يعترب الكاتب 
احلّمال  "لأنه  بالغة،  اأهمية  ذي 
واملعطيات  واملعاين،  للم�ساعر 
ان�سبط،  ما  ومتى  واملعارف، 
�سارت  وبهاء،  بو�سوح  وانت�سج 
اأهل  ت�ستدمج  التي  اجلاذبية  له 

احل�سارات الأخرى"]]]].
وقد خ�س�ص الكاتب مبحثا رابعا 
والتاأرجح  بالعوملة  اأ�سماه  ملا 
اأن  فيه  يعترب  حيث  احل�صاري، 
قوتها  اأثبتت  التي  الأمم  حركة 
عرب التاريخ حتى اليوم، بني عمرانها 
احل�ساري على قطبني اثنني، و�سمهما باإبداعية 
الرهبنة،  وقطب  التكاثر  بقطب  قراآنية، 
 ﴿ العامل؛  يف  غرق  وهو  فالأول 
﴾)التكاثر:          

فانطالقا  الرهبنة  قطب  الثاين  واأما   ،)2-[

     ﴿ تعاىل:  قوله  من 
لكن  )احلديد: ]2(،   ﴾  

     ﴿ وجل:  عز  اهلل  يقول  وكما 
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للوجود مراتب 
متعددة؛ الوجود 

العيني المشخص، 
والوجود الذهني، 
والوجود اللفظي، 
والوجود البـَنـَاني، 

والوجود االفتراضي.

الدافعية  فاإن  لذلك  ﴾)احلديد:]2(،  

يف احل�سارة الغربية جاءت، اإذن، من النتقال 
من قطب الرهبنة اإىل قطب التكاثر، والآن هم 

يف قطب التكاثر]]]].
ا�ستثناء  تكن  واإن مل  القراآنية،  واأما احل�سارة 
لها،  ي�سّجل  الذي  اأن  "غري  املبداأ،  حيث  من 
التاأرجح  جعل  بالغ،  باتزان  ات�سمت  اأنها  هو 

اإليها يبقى �سمن حدود  بالن�سبة 
قول  وهو  �سنة،  املائة  تتجاوز  ل 
عليه  اهلل  �سلى  الأكرم  الر�سول 
ِة  اْلأُمَّ ِلَهِذِه  َيْبَعُث   َ "اإِنَّ اهللَّ و�سلم: 
ُد  َعَلى َراأْ�ِص ُكلِّ ِماَئِة �َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ
لأن  اإل  ذلك  وما  ِديَنَها"]9]]،  َلَها 
ح�سارة  القراآنية  احل�سارة  هذه 
     ﴿ امليزان 

﴾ )الرحمن: 5("]20]. 
العقل  يف  التكاثري  البعد  اإن 

تق�سد  تكاثرية،  اأ�سئلة  عنه  تنا�سلت  الغربي، 
الهيمنة على الوجود ككل، مهما كانت حيثياته 
اآخذ  اأن  "اأنا قادر على  اأبرزها؛  واأ�سوله، ولعل 
هذا ال�سيء، مِلَ ل اآخذه اإذن؟ اأنا قادر على اأن 
اأ�سيطر على �سمال اإفريقيا،مِلَ ل اأ�سيطر؟"]]2] 
التكاثر  �سبكة  لتطوير  مفاتيح  اأ�سئلة  تلك 
تطوير  خالل  "من  احل�ساري  املد  لتحقيق 
حيث  العلمي،  البحث  وا�ستحرار  ال�سنائع، 
فاعلية  اأدى  مما  اجلامعات،  وظيفية  ظهرت 

�ساربة"]22].
املوؤلف  على  لزما  كان  اخلام�س،  املبحث  لكن 
العوملة،  اأنواع  يف  للنظر  بحثا  فيه  يفتح  اأن 

راأ�ص من روؤو�ص  اإل  اأن القت�ساد ما هو  ليربز 
العوملة، بل هي الآكد يف تاريخ اأبعادها والهيمنة 
ال�سركات  من  جعلت  اإذا  خ�سو�سا  فيها، 
"العوملة  اأن  يعترب  لذلك  لها،  عنوانا  الكربى 
وقد  العوملة،  اأنواع  اأهم  اأحد  القت�صادية 
حدثت العوملة القت�سادية حني قررت جمموعة 
الوليات  دولة  يف  الكربى  املوؤ�س�سات  من 
تب�سط  اأن  الأمريكية  املتحدة 
من  انطالقا  وذلك  �سيطرتها، 
 "why not?" ال�سوؤال الذي يقول

)مل ل؟("]23].
الفكر  يف  معهود  هو  كما 
الراأ�سمايل، اإن احلاجة ل تعرف 
يقت�سي  واملمكن  املمكن،  اإل 
حتقيقه،  حتى  البحث  �سرعة 
والنتائج،  العقبات  كانت  مهما 
يف  ترتجم  التي  املعادلة  وهي 
بامتياز،  براغماتية  اأ�سئلة  جملة 
اآخر  �سوؤال  ي�سبقه   "why not?" سوؤال�" لأن 
اأو  ال�سيء  هذا  اأخذت  لو  كيف   "What if?"
مل   "why not?" اأخذه؟ اأ�ستطيع  هل  ذاك؟ 
و�سيمنعني  �سيقاوم،  �ساحبه  لأن  اأخذه؟  ل 
الكيفيات،  من  بكيفية  اأو  املعاين،  من  مبعنى 
و�ساأحاول من جهتي اأن اأحت�سب كل الإمكانات 
حتى اأقرر هل اآخذ اأو ل اآخذ. فقد تكون هناك 
قيم متنعني، والتي حني تنعدم ل تبقى هناك 
فردية  ال�ستحواذ  لعمليات  كوابح  اأو  فرامل 

كانت اأم جماعية"]24].
من  �سبكة  اإىل  بالأ�سا�ص  يعود  كله  وهذا 
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من دون تعليم قوي، 
ومنافس يتعذر 

االنتقال من الوجود 
العيني المشخص 
إلى الوجود الذهني.

العوملي  العر�ص  على  املوؤكدة  املفاهيم 
من  جمموعة  هنا  اأن  "مبعنى  القت�سادي، 
املركبات  اأو  املفاهيم،  من  اأو  الرباديغمات، 
الذي  احلراك  هذا  وراء  الكامنة  املفاهيمية 
عن  الأجوبة  اأ�سرب  من  ينبثق  والذي  نراه 
وهو   ،[25[""What if?/why not?" اأ�سئلة
على  وال�سيطرة،  الهيمنة  على  يحيل  قرار 
الأطراف املرجو ا�ستيعابها يف الزمن املركزي، 

اإذ "القرار اخلطري واملحوري الذي 
اأنتجت  التي  احل�سارات  اتخذته 
العامل  توجيه  قرار  هو  عوملة، 
بل   ،"Control The World"

واأحيانا كثرية: ال�سيطرة على العامل 
 .[2[["Master The World"

النزعة  هذه  مقابل  يف  لكن 
الهيمنية التي تنحو منحى الإلغاء 
التنميط  بغية  وال�سالب،  الكلي 

الإن�ساين  الوجود  يف  يعتمل  ال�سامل،  الثقايف 
على  عنه  بديال  اعتباره  ميكن  اآخر،  منوذج 
من  يتخذ  الذي  وهو  واعتباريا،  نظريا  الأقل 
ولي�ص  التعارف،  و"هو  والتاآزر مطلبا،  التفاهم 
ت�سبح  اأن  اأي  امل�سرتك،  والتعلم  ال�سيطرة. 
وهو  م�سرتكة،  واخلربات  والتجارب،  القيم 
       ﴿ تعاىل:  قوله 
           

           

وقد   )[3 ﴾)احلجرات:        

اآية  بني  الع�سوية  ال�سلة  عن  البع�ص  يت�ساءل 
والثقافية،  احل�سارية  ومداليلها  التعارف 

"ما  بتعبري خمت�سر:  اأو  القت�سادية  بالهيمنة 
عالقة هذا بالعوملة القت�سادية؟"]]2].

القت�سادية  العوملة  واجهة  يف  النظر  اإن 
وبحث  طرقها،  ر�سد  خالل  من  املعا�سرة، 
املنافع  من  له  م�سالكها،  وتقفي  و�سائلها 
احل�سيف،  النبيه  على  يخفى  ل  ما  املنهجية 
لكن "هل نحن حّللنا قواعد اللعبة هذه؟ اأم اأننا 
اتفاقيات  على  املقا�سد  يف  غو�ص  دون  وّقعنا 
العاملية؟  التجارة  منظمات 
يف  التكوينات  من  عندنا  وهل 
ميكننا  ما  الإ�سالمية،  جمتمعاتنا 
اإىل  والنظر  البنود  هذه  فح�ص 
تفا�سيلها؟ اأم اأننا جمرد موؤ�ّسرين 

م�ستهلكني؟"]]2].
الأ�سئلة،  هذه  عن  الإجابة  اإن 
فقه  من  الأقل،  على  �ستمكننا، 
دواليب المتداد والهيمنة يف هذا 
الكون، ومداخله وخمارجه، لذلك، اإذا عرفنا 
اأن الكون ت�ستقطبه عنا�سر مالية كربى، يتعذر 
متيزا  بغريها  النفراد  اأو  عنها،  ال�ستقالل 
وانعزال، "اإننا بداأنا نر�سد ت�سّكل ثالثة مناطق 
وهذه  حمددة،  عمالت  �سيطرة  فيها  كربى، 
اليورو،  ومنطقة  الدولر،  هي:منطقة  املناطق 
امل�سّكلة  هي  الدولر  منطقة  الني؛  ومنطقة 
من:اأمريكا، وكندا، واملك�سيك. ومنطقة اليورو 
الذي مت التفاق عليه �سنة 999]م  هي الحتاد 
وال�سني،  اليابان،  الني:  منطقة  ثم  الأوروبي، 

ودول جنوب �سرق اآ�سيا"]29].
اإن هذا التو�سيف احلايل للو�سع القت�سادي، 
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لم تعد الحاجة إلى 
منظومة قيمية 
إنسانية مطلبا 

فئويا؛ بل أضحت 
بعدا كونيا إنسانيا 

تنبع من فطرة 
اإلنسان الوجودية.

اإىل  كما مت تر�سيمه حتت قهر العوملة، يدفعنا 
الإ�سالمية  العاملية  عر�ص  طرق  عن  البحث 
املفقرت  والأخالق،  بالقيم  املر�سودة  البديلة، 

اإليها يف هذا العامل.
املجتمعات  الكاتب  �سماه  اآخر،  مبحث  ويف 
الإ�صالمية يف ظل �صياق العوملة، يجعل الدكتور 
عبادي العملية التعليمية، اأوىل حلقات الكربى 
املناف�سة،  القوية  العوملة  بناء  يف  املرتابطة 

عربه  متر  الذي  هو  التعليم  "لأن 

والقيمية،  الت�سورية،  اخلربات 
الوظيفية،  الدربات  اأي�سا  ولكن 
التي يراد بها حتقيق ال�ستمرارية 
ملفهوم القومية، والقوم هم الذين 
بع�ص"]30]؛  بحوائج  بع�سهم  يقوم 
لأنه من دون تعليم قوي، ومناف�ص 
يتعذر النتقال من الوجود العيني 
الذهني،"  الوجود  اإىل  امل�سخ�ص 
الوجود  ندرك  اأن  يت�سور  وهل 
الناحية  من  امل�سخ�ص،  العيني 

الفيزيائية اإذا مل تكن عندنا اأ�سرب ا�ستق�ساء 
ميدانية، وخمتربات جمهزة، لكي نتحاور فيها 
من  اأو  الفيزيائية،  الزاوية  هذه  من  الكون  مع 
الزاوية البيولوجية، اأو من الزاوية الكيميائية، 
مركز  عندنا  هل  اجلغرافية؟  الزاوية  من  اأو 
املبحث  ليختم  اجلغرافية؟"]]3]  لالأبحاث 
ب�سوؤال حموري موؤرق بقوله "وهنا يحق لنا طرح 
ال�سوؤال الآتي: هل تعليمنا يبني قدرات النا�سئة 
على اأن يتم النتقال بكيفية اأمينة �سليمة دقيقة 

بني هذه املراتب، اأم لي�ص كذلك؟"]32].

نحو نظر  اأما املبحث املوايل، الذي عنونه ب: 
الجتماعي  التما�صك  م�صاألة  اإىل  م�صتاأنف 
وهذه  العوملة،  �سياق  يف  العربي  العامل  يف 
ب�سبكة  الإدراك  �سل�سلة  افرت�ستها  ق�سية 
�سياق  يف  املجتمعية  بالقبلة  وكذا  ت�سوراتها، 
فيها  النظر  تاأ�سي�ص  ويعود  الراهنة،  العوملة 
هنا لعتبارين رئي�سيني]33]: اأولهما؛ اأن العوملة 
هو  كما  الإدراك  �سل�سلة  خلخلت  قد  الراهنة 
متعارف عليها يف الأجيال ال�سابقة 
"جيل  اإدراك  طرائق  اأن  ب�سبب 
الوقوف  اأن  وثانيهما؛  الإنرتنت" 
على حلقات �سل�سلة الإدراك، وعلى 
َد  ما اأ�سابها من خلخلة، ُيي�ّسر َر�سْ
والتي  املمكنة،  ال�ستدراك  دروب 
ا�سرتاتيجيات  �سوغ  ميكن  بها 
يف  الجتماعي  التما�سك  لتقوية 
"تفر�ص علينا  العربي. كما  عاملنا 
اإىل  وعينا  يرتقي  اأن  املنطقة  يف 
مراقي اأكرث تطورا، يف ا�ستح�سار 
خ�سائ�ص  من  باتت  ت�سعة  ملقت�سيات]34]  تام 

العامل املعا�سر، وهي:
و"التجوهر"  "التبلور"  الأول، ظاهرة  املقت�صى 
لكوكبة من اللغات احلية التي اأ�سبحت مبثابة 
ما ميكن ت�سميته ب�"املفاعل" اللغوي والتوا�سلي 
الل�سني  البعد  على  تاأكيد  وفيه  اليوم؛  لعامل 
مع  وموؤثرة  فاعلة،  للغات  التوا�سلي  واللغوي 

العوامل املختلفة تاأثريا وتاأثرا ويف �سلبها. 
واملقت�صى الثاين، املتمثل يف املوجة التطويرية 
"النانوتكنولوجيا" التي نقلت  الرابعة التي هي 
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تتسلل العولمة 
بمظاهرها وتجلياتها 

إلى المناطق 
الحساسة في 
القيم الروحية.

متناهي  العامل  على  القت�سار  من  اإدراكنا 
وما  ال�سغر،  متناهية  العوامل  اإىل  الكرب، 
اإعادة  من  والإعالمية  الرقمية  الثورة  اأحدثته 

ت�سكيل الفكر والوجود.
البيئي  الهم  يف  فيتمثل  الثالث،  املقت�صى  اأما 
الحتبا�ص  بدافع  جعلنا،  الذي  امل�سرتك، 
وهو  الأخرى،  الطبيعية  والكوارث  احلراري 

الذي بات م�سدر تهديد حقيقي 
مركبة  على  الآدمي  للوجود 

الكون.
اأما املقت�صى الرابع، فيتمثل فيما 
الت�سال  تكنولوجيات  اأفرزته 
انبثقت  التي  احلديثة،  والإعالم 
الظواهر؛  من  جملة  �سلبها  من 
الجتماعية"  "املواقع  كظاهرة 
يف  ناتئة  نحوتا  نحتت  والتي 
ب�سبب  الهوياتية،  اجلوانب 

اللذين  الكبرية  والفاعلية  ال�سريع  الإيقاع 
فر�سا على عاملنا.

باملنظومة  فيت�سل  ال�صاد�س،  املقت�صى  اأما 
احلقوقية وباحلريات مما اأ�سبح له �سريان يف 
العامة واخلا�سة،  الدولية  والقوانني  الد�ساتري 
الب�سر،  بني  عليه  متوافقا  توجها  واأ�سبح ميثل 
كافة  يف  وا�ستدماجه  ا�ستح�ساره،  وجب  مما 

اأبعاد الك�سب احل�ساري مبختلف جتلياته.
املنظومة  يف  فيتج�سد  ال�صابع،  املقت�صى  اأما 
وهي   ،"Global Ethics" الكونية  القيمية 
يف  البع�ص،  بع�سها  مع  القيم  توا�سج  ظاهرة 
مما  م�سرتكة،  قيمية  منظومة  ت�سكيل  اأفق 

على  البالغ  اأثره  �سك  بدون  له،  يكون  �سوف 
ال�سعيد  على  الجتماعي  التما�سك  اأ�سرب 

العاملي.
املحاولت  يف  الثامن،  املقت�صى  يتمثل  حني  يف 
اقت�سادي،  نظام  اإيجاد  اإىل  الرامية  احلثيثة 
�ساأنه  من  نظام  وهو  �سامل،  و�سيا�سي  وثقايف 
ال�سعب  من  �سيكون  حيث  ُكلِّيا،  يكون  اأن 
اأهل ح�سارة معينة  اإ�سهام  جدا، 
من  م�ستبطنة  كلية  بروؤية  فيه 
مرجعيتهم، دون اأن ياأخذوا بعني 

العتبار هذه املقت�سيات.
وهو  التا�صع،  املقت�صى  واأخريا 
ظاهرة ان�سهار الأن�ساق املعرفية، 
واملرّكبات  املرجعية،  والأطر 
يف  تتبلور  باتت  التي  املفاهيمية 
ت�سبه  مفاهيمية  جممعات  �سكل 
مبثابة  وهي  املدينة"،  "اأحياء 
قباب مفاهيمية واملرجعية ال�ساخ�سة يف عاملنا 
اجلديد، والتي بتاأثريها وتوجيهها يتم التعاطي 
بني خمتلف احل�سارات يف عاملنا..وعلى وقعها 
واملرجعية  املفاهيمية  "القبة  مرحلة  انبثقت 
 "Islam  Dom Christen" و"  Dom " ل�

."Budhist Dom"و
ويف ختم هذا العر�ص املخت�سر، ميكن القول: 
اإن�سانية  قيمية  منظومة  اإىل  احلاجة  تعد  مل 
ذي  فئويا؛  مطلبا  وع�سرنا  عاملنا  ت�سود 
خ�سو�سية تاريخية اأو جغرافية اأو دينية حتى؛ 
اإن�سانيا تنبع من فطرة  اأ�سحت بعدا كونيا  بل 
ال�سليم  العي�ص  اإىل  التواقة  الوجودية  الإن�سان 
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الإ�سالمية  املجتمعات  حول  مطارحات  عبادي،  ].  اأحمد 
وحوار  الدين  اأ�سول  كلية  من�سورات  العوملة،  �سياق  يف 
املغرب،  تطوان،  العربي،  اخلليج  مطبعة  احل�سارات، 

ط]، )]43]ه/5]20م(، �ص]].
2.  املرجع نف�سه، �ص]].
3.  املرجع نف�سه، �ص]].
4.  املرجع نف�سه، �ص]].
5.  املرجع نف�سه، �ص]].

].  املرجع نف�سه، �ص]]-9].
].  املرجع نف�سه، �ص20.
].  املرجع نف�سه، �ص23.
9.  املرجع نف�سه، �ص23.

0].  املرجع نف�سه، �ص23.
حول  مطارحات  يف:  املراتب  هذه  تف�سيل  ]].  انظر 

املجتمعات الإ�سالمية يف �سياق العوملة، م، �ص، �ص24.
2].  انظر املرجع نف�سه، �ص]2.

3].  املرجع نف�سه، �ص]3.

4].  املرجع نف�سه، �ص33.

5].  املرجع نف�سه، �ص35.

]].  املرجع نف�سه، �ص35.

]].  املرجع نف�سه، �ص]3.
]].  انظر املرجع نف�سه، �ص]4.

يف  واحلاكم   ،429[ رقم  �سننه،  يف  داود  اأبو  9].  اأخرجه 
امل�ستدرك 4/]]5-]]5.

�سياق  يف  الإ�سالمية  املجتمعات  حول  مطارحات  20.  انظر 
العوملة، م، �ص، �ص42.
]2.  املرجع نف�سه، �ص50.
22.  املرجع نف�سه، �ص50.
23.  املرجع نف�سه، �ص53.
24.  املرجع نف�سه، �ص53.
25.  املرجع نف�سه، �ص53.
]2.  املرجع نف�سه، �ص54.
]2.  املرجع نف�سه، �ص54.
]2.  املرجع نف�سه، �ص55.
29.  املرجع نف�سه، �ص]5.
30.  املرجع نف�سه، �ص]].
]3.  املرجع نف�سه، �ص]].
32.  املرجع نف�سه، �ص3].
33.  املرجع نف�سه، �ص]].

34.  املرجع نف�سه، من �ص]] اإىل 5].

�ش
ام
هو
ال

ل  القيمي  واقعنا  اأن  كما  القومي،  وال�ستمرار 
يفتاأ يدق ناقو�ص اخلطر ملحاولة اللتفاف على 
الواقع املادي اخلطري؛ الذي ا�ستهوى الإن�سانية 
جلوانب  اإىل  الأكيد  النتباه  دون  املعا�سرة 

الروحية املتاأ�سلة يف فطرة الإن�سان. 
ولقد ا�ستاأنف الدكتور اأحمد عبادي، النظر يف 
التما�سك  عالقة  ربط  خالل  من  امل�ساألة  هذه 
الجتماعي يف عاملنا العربي ب�سل�سلة الإدراك، 
يف  املجتمعية  وبالقبلة  الت�سورات،  وب�سبكة 
�سياق العوملة الراهنة، يف ا�ستح�سار ملقت�سيات 

العامل  خ�سائ�ص  من  اأ�سبحت  منهجية 
قوة  اأي  حتلي  �سرورة  اإىل  داعيا  املعا�سر. 
املنهاجي،  التكييف  من  قدر  باأكرب  اقرتاحية 
والتنزيل،  الفهم  مبقت�سيات  للوعي  امل�ستدرج 
والوظيفية،  العلمية،  من  ممكن  قدر  ولأكرب 
وتت�سح  تتبني  حتى  املاآلت،  خمتلف  واعتبار 
اأفق قدح زند تفاعل مثمر، لرت�سيد  الروؤية يف 
املفاهيمية  املنظومات  باقي  مع  التفاعل 

واملرجعية.
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قراءة يف كتاب: العالم إىل أين؟ السوق أم القوة؟ 

Ou va le monde ? le marché ou la force ?
Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec Jean-Michel Baer

على �صبيل التقدمي

العامة  الدللية  البنية 
الهام  الكتاب  لهذا 
اأ�سا�سيتني؛  اأطروحتني  حول 
نيزوتو"  "نيكول  عنها  تدافع  الأوىل 
Nicole(، منطلقة   Gnesotto (
واحلا�سم  املحدد  الدور  من 
 )Géopolitique( "ل�"اجليو�سيا�سي
القوة  لعامل  القوية  العودة  خالل  من 
للنظام  وتوجيه  تاأثري  عامل  باعتباره 
باتت  التي  الدولية  والعالقات  الدويل 
الفو�سى  من  قليل  بغري  مطبوعة 
ي�سدر  الثانية  والأطروحة  والالنظام. 
 )Pascal Lamy( "عنها "با�سكال لمي
 معطيا الأولوية للعوامل البنيوية املهيكلة 

 )Géoéconomie( "ل�"اجليواقت�سادي
والعتماد املتبادل يف العالقات الدولية 
اأ�سهم  وقد  املبادلت]]].  م�ستوى  على 
الأطروحتني   هاتني  حيثيات  بلورة  يف 
ق�ساياها  اأهم  حول  النقا�ص  وتعميق 
مي�سال  "جون  ال�سحفي  واإ�سكالياتها 
الذي   )Jean-Michel Baer( بايري" 
هذا  مادة  حترير  يف  الف�سل  له  يعود 

املوؤلف الر�سني.
مقدمة  من  يتكون  الذي  املوؤلف  وهو 
جاءت  املقدمة  اأق�سام؛  وثالثة  وخامتة 
يرام،  ما  على  �سيء  ل  دال:  بعنوان 
من  تاريخا  باعتبارها  العوملة  مربزة 
احللم  اأن  كيف  وكا�سفة  اخليبة، 

تتاأ�ص�س 

د. عبد ال�صالم طويل 
رئي�س الوحدة العلمية لالإحياء/الرابطة املحمدية للعلماء
اأ�ستاذ القانون العام بكلية احلقوق/جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان 
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أمست العولمة، 
رغم اعتبارها 

تاريخا من الخيبة، 
بمثابة القاعدة 
واإلطار واألفق 

الناظم والحاكم لكل 
العالقات اإلنسانية.

الأوروبي بات يرتنح.  حمل الق�سم الأول عنوان: 
"عامل يف حالة حتول". وقد انق�سم بدوره اإىل 

ف�سلني؛ 
وقد  القوة".  "عودة  بعنوان:  الأول  الف�سل 
تناوله يف جملة من الق�سايا والعناوين الفرعية 
"الكاو"  اإىل  العقالنية  اأق�سى  من  اأهمها؛ 
وانهيار  ت�سدع  الأمريكي،  التفوق  ال�سامل، 
النظام الدويل، عجز القوة، العوملة ال�سيا�سية 
ول  الأخالق  تلطف  ل  التجارة  لها،  وجود  ل 

تهذبها.
بعنوان:  الثاين  والف�سل   
الكبري".  التحول  "ا�صطرابات 
العناوين  على  ا�ستمل  وقدر 
التالية: ثالث �سدمات،  الفرعية 
ال�سائع،  املعنى  عن  البحث  يف 
الالمتناهي  التعقيد  اكت�ساف 
ف�سيلة  واحلقائق.  للوقائع 
القت�سادي،   التفاعل  اعتدال 
احلتمية  جماعي،  وعي  حتول 
متعددة  �سيا�سة  الإيكولوجية، 
بني  واملواءمة  للتوفيق  الأطراف 

القت�ساد وال�سيا�سة.
مو�سوع:  حول  الثاين  الق�سم  متحور  حني  يف 
متغريا".  ع�صرة  و�صتة  م�صارين  يف  "العامل 
تناول  الأول  الف�سل  ف�سلني؛  اإىل  وتفرع 
الوليات  التحديد:  وجه  وعلى  الفاعلني، 
واليابان،  ورو�سيا،  والهند،  وال�سني،  املتحدة، 
واأمريكا الالتينية، واإفريقيا، وال�سرق الأو�سط. 
الرهانات  على  الثاين  الف�سل  ان�سب  بينما 

والهجرة،  اللجوء  خا�ص:  وبوجه  والتحديات، 
الأمن  الإرهاب،  املناخي،  والتغري  الطاقة 
املخاطر  احلكامة،  املحيطات،  ال�سيرباين، 

والأمن، الغرب، الدميقراطية والقيم.
اأما الق�سم الثالث فقد جاء بعنوان: "اأوروبا يف 
حتد للعامل"، وانق�سم اإىل ثالثة ف�سول؛ اأولها 
وثانيها  املاآل؟"  اإىل هذا  "كيف و�صلنا  بعنوان: 
بعنوان:  والثالث  وال�صرد"،  "املعنى  بعنوان: 

"املعيار والقوة: العقد الأوروبي اجلديد". 
لفهم  املا�سة  احلاجة  من  الكتاب  انطلق  لقد 
جيد لهذا العامل. بحيث ل ميكن 
الذهاب بعيدا يف ارتياد اآفاق هذا 
الفهم، اإل باملواجهة واجلدل بني 
واملقاربات  والتحليالت  الأفكار 

من خالل احلوار. 
املوؤلف  هذا  مادة  ي�سكل  ما  وهو 
بني  التفاعل  خالل  من  الهام 
نيزوتو"  "نيكول  من  كل  روؤية 
الكربى  للق�سايا  و"ب�سكال لمي" 
خا�ص:  وبوجه  الدولية،  للبيئة 
يف  العوملة  وديناميات  �سريورة 
والثورة  الراأ�سمايل  النظام  بتحولت  �سلتها 
وحتديات  رهانات  واملعلوماتية،  التكنولوجية 
"اجليو�سيا�سي"  جدل  الأوروبي،  البناء 
و�سع  عرب  وذلك  و"اجليواقت�سادي". 
من  جملة  ومتحي�ص  اختبار  حتث  مقاربتيهما 
بالفاعلني]2]،  ال�سلة  ذات  امللمو�سة  الأ�سئلة 
واتفاقهما  الدولية]3].  والتحديات  والرهانات 
على  وتدليلهما  الأوروبي  البناء  اأ�سالة  على 
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العنيفة  الأزمات  لأوروبا،رغم  امل�سافة  القيمة 
التي تخرتقها، �سعيا لتملك و�سبط العوملة.

البناء الأوروبي ومفارقات العوملة 
وجهك  قلبت  اأينما  يرام؛  ما  على  �سيء  ل 
يحا�سرك  العامل  اإىل  نظرت  زاوية  اأية  ومن 
اليقني؛  وغياب  وال�سك  بالذهول  ال�سعور  نف�ص 
اأثارتها  التي  واملخاوف  املفارقات  من  بدءا 

الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 
على م�ستوى العامل مهددة للقيم 
اأن  الدميقراطية. مرورا بحقيقة 
] باملئة من �سكان العامل ميلكون 
اأكرث من الرثوة التي يحوزها 99 
من  اأقل  يف  واأنه  الباقني.  باملئة 
نف�سها  داع�ص  فر�ست  �سنتني 
باعتبارها القوة الإرهابية الأوىل 
العامل ويف حوزتها كنز حرب  يف 
يناهز ثالثة ماليري دولر. و�سول 

اإىل اأن اأكرث من مليون لجئ اجتاحوا الأرا�سي 
لأن  العدد مر�سح  وهذا   ،20[5 �سنة  الأوروبية 
القادمة.  القليلة  الأعوام  يت�ساعف يف غ�سون 
دولة  اأية  فيه  ت�ستطع  مل  الذي  الوقت  يف  هذا 
اأوروبية ا�ستعادة معدل النمو الذي كانت تتمتع 

به قبل الأزمة.
ولذلك �سرعان ما اأعيد ر�سم احلدود، لتنت�سب 
مع  تزامنا  ال�سائكة،  والأ�سالك  اجلدران 
الت�ساعد امللفت لالأحزاب ال�سعبوية املتطرفة 
واأحزاب اأق�سى اليمني التي و�سلت اإىل م�ستوى 
ال�سيطرة على مقاليد احلكم يف كل من بولونيا 

وهنغاريا. يف الوقت الذي اأقدمت فيه بريطانيا 
على تراجع "تاريخي" من الع�سوية يف الحتاد 

الأوروبي. 
وهو ما ميثل غي�سا من في�ص الأحداث والوقائع 
ب�"الكوارث"  نعتها  يف  الكتاب  يرتدد  مل  التي 
توحي  درامية  بلغة  وذلك   ،)catastrophes(
يخيم  مكان  كل  "يف  الآفاق:  وان�سداد  بالتاأزم 
عينها،  الفو�سى  وت�سود  نف�سه،  ال�سطراب 
ومعاملنا  ينهار،  عاملنا  اأن  بحيث 
بعدم  و�سعور  غائمة،  تبدوا 
بالوعي  ي�ستبد  اجلماعي  الفهم 

الأوروبي"]4].
اأمل  خيبة  اأن  ذلك  وتف�سري 
الركيزتني  طالت  مزدوجة 
اجلماعي  للك�سب  الأ�سا�سيتني 
يتعلق  قرن؛  ربع  منذ  الغربي 
من  القت�سادية  بالعوملة  الأمر 
من  الأوروبي  والبناء  جهة، 
العوملة  اأم�ست  ذلك  ومبقت�سى  اأخرى.  جهة 
التاريخ  وهو  اخليبة،  من  تاريخ  اإىل  حتيل 
اأمل"  خيبة  "ق�سة  �سيغة:  يف  اإيراده  مت  الذي 

 .[5[ )histoire d’une désillusion(
التي  العادية  غري  بالتحولت  الكتاب  يذكرنا 
من  الت�سعينيات  عقد  خالل  العامل  �سهدها 
انهار  اأ�سهر  غ�سون  ففي  املا�سي؛  القرن 
ال�سيوعية،  واندحرت  ال�سوفياتي  الإحتاد 
�سارخة،  مفارقة  يف  ال�سني،  واعتمدت 
اإىل  يرتقي  �سوف  ما  وهو  ال�سوق.  اقت�ساد 
م�ستوى ثورتني تاريخيتني مل يرتدد الكتاب يف 

ال تند العولمة 
عن حكم التاريخ 
ومنطقه وسننه 
في الصيرورة 

والتطور؛ فهي ظاهرة 
تاريخية بالتعريف.
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اجلزم بتغيريهما للعامل.
للتغيري  قابل  وغري  ماألوفا  لنا  بدا  فما   
والتال�سي؛  ال�سمحالل  يف  �سرع  ما  �سرعان 
النووي  الردع  ظل  يف  الباردة  احلرب 
ان�سطار   ،)La dissuasion nucléaire(
ال�سيوعية،  ال�سمولية  مواجهة  واأملانيا،  اأوروبا 
ترنح م�سروع اأوروبا "الإثنى ع�سرية" املن�سجمة 
"العامل  وفقر  تخلف  واملزدهرة،  واملتما�سكة 

الأمريكية  ال�سيطرة  الثالث"، 
قد  ذلك  كل  الغربي،  والتفوق 
كوين  �سياق  يف  تدريجيا  انحل 
معومل. حيث �سارت العوملة، منذ 
الواقع  يف  الثمانينيات،  اأواخر 
والأفق  والإطار  القاعدة  مبثابة 
العالقات  لكل  واحلاكم  الناظم 

الإن�سانية.
عاملا  ولدت  قد  اأنها  فمع 

رموزه،  فك  ال�سعب  من  م�ستقر  معقدا غري 
الفقر  مظاهر  فيه  ترتاجع  عامل  اأنه  اإل 
الغنى.كما  مظاهر  خمتلف  انبثاق  مل�سلحة 
�سرعت بظهور قوى كربى جديدة مل تكن اإىل 
موات  عامل  نفوذ.  ول  تاأثري  ذات  قريب  وقت 
فيه  اأ�سحت  عامل  مذهلة،  تكنولوجية  لثورات 
وال�سبكات  والإنرتنت،  املالية،  الريا�سيات 
"األفا واأوميجا" الديناميات  الجتماعية مبثابة 

اجلديدة للنمو والتاأثري]]].
تهدم،  تذهل،   ،)structure( تهيكل  فالعوملة 
التقليدية،  الغربية  املجتمعات  توازن  اأحيانا، 

اأ�سبحت  لكنها  التقليدية  القواعد  عن  تند 
اأ�سا�ص النظام الدويل. فاجلغرافية ال�سيا�سية 
اإليه  حتيل  مبا  نف�سها،   )Géopolitique(
يف  الدولية  للقوى  وتراتبية  قوة،  عالقات  من 
العامل، تخ�سع لتاأثريها؛ حيث اأ�سحت، يف راأي 
موجة  اإىل  بالنظر  وهام�سية  ثانوية  الكثريين، 
تعمل  التي  والتجارية  القت�سادية  التفاعالت 

على هيكلة العامل.
غري اأن الكتاب ي�سدد على اأن هذه 
عن  ذلك،  كل  مع  تند،  ل  العوملة 
يف  و�سننه  ومنطقه  التاريخ  حكم 
ال�سريورة والتطور. فهي ظاهرة 
وم�سداق  بالتعريف؛  تاريخية 
الهام  املوؤلف  هذا  اأن  تاريخيتها 
ر�سد مراحل كربى لتطورها على 

ال�سكل التايل:
ال���ع��ول�م���ة ال�ص��ع��ي��دة  اأول: م�رح�ل�ة 

 )Mondialisation heureuse(
ومتتد من �سنة 5]9] اإىل ]200. وقد راكمت 
الآمال  من  للعديد  موؤ�س�سة  ديناميات  ثالث 
وانت�سار  حمدود،  ل  وازدهار  رخاء  الرائعة: 
�سامل  واأمن  اأجمع،  العامل  يف  الدميقراطية 
تكفله منظمة الأمم املتحدة والوليات املتحدة 

كقوة راعية.
فيها  �سادت  التي  املرحلة  اإنها 
الك��ام����������ل����ة"  الأ�س��������������واق  "ن��ظ��ري�����ة 
 ،)La théorie des Marchés parfaits(
والزدهار  الرخاء  باأن  القناعة  �سادت  مثلما 

اضطرابات ومعضالت 
عالمنا الراهن 

ال تكمن في العولمة، 
وإنما تكمن في 

رأسمالية السوق.
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البعيد  املدى  على  مكفول  العاملي  والنمو 
النمو  معدلت  اأن  بحيث  العوملة.  بوا�سطة 
خيارات  فتحت  قد  ال�ساعدة  للدول  الهائلة 
العاملية،  للتجارة  بالن�سبة  كبرية  واإمكانات 
لهذه  الغربية  ال�سركات  لولوج  وبالن�سبة 

الأ�سواق اجلديدة]]].
مع  البع�ص،  فيها  اعتقد  التي  املرحلة  اإنها   
يف  التاريخ"]]]  ب�"نهاية  فوكوياما،  فران�سي�ص 

م�سطحا]9]  اأ�سبح  كوكب  ظل 
ومبادلت  لعالقات  كف�ساء 
ال�سلمية  طبيعتها  ا�ستمدت 
وتكنولوجيا  التجارة  من  الهادئة 
العامل برمته  املعلومات؛ فما دام 
الليربايل  القت�ساد  اعتمد  قد 
وما  ال�سوق،  منطق  على  القائم 
تعد  عاملية  و�سطى  طبقة  دامت 
وما  انبثقت،  قد  املاليني  مبئات 
الإنرتنت قد وحدت  دامت �سبكة 
العامل يف توا�سل م�ستمر ل يعرف 
الدميقراطية  فاإن  النقطاع، 
باتت قاب قو�سني اأو اأدنى من اأن 

ت�سود وتغني خمتلف اأرجاء املعمورة.
وهك���ذا فق���د ب���دت املواجه���ات وال�سراع���ات 
اأم�س���ت  اأنه���ا  ل���و  كم���ا  الإي���دي��ول��������وج��ي����ة 
اعت��ب������ره  وم����������ا  املا�س���ي،  م���ن  ج����������زءا 
للح�س���ارات  �سراع���ا  "�سامويل هانتنغت���ون" 

)Chocs de civilisation(، ت���راءى يف اأنظ���ار 
اأغل���ب الغربي���ني، حم����ص �س���رب م���ن التخم���ني 

الأكادمي���ي  النظ���ري  التجري���د  اأو  والتكه���ن 
املجن���ح]0]].

العدو  وغياب  ال�سرقي  املع�سكر  انهيار  اأن  فمع 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  جعل  ال�سوفياتي 
ذلك،  مع  ظلت،  اأنها  اإل  مهيمنة  عظمى  قوة 
جورج  جعل  ما  وهو  دميقراطية.  دولة 
جديد  عاملي  نظام  اإىل  يدعوا  الأب  بو�ص 
وجعل   ،[[[[)Nouvelle ordre mondial(
لأول  تتحد  الدولية  اجلماعة 
الثانية،  العاملية  مرة بعد احلرب 
قلب  ]99]،على  �سنة  وتتوجه 
الكويت  عن  للدفاع  واحد،  رجل 

يف مواجهة �سدام ح�سني.
 وهكذا فقد بدا كما لو اأن الغرب 
 vainqueur( الذي انت�سر بي�سر
sans coup férir( فيما اعتربه 

الكتاب "حربا عاملية ثالثة" واجه 
ال�سوفياتية  التوتاليتارية  خاللها 
ي�سيطر  قرن،  ن�سف  مدى  على 
الو�ساية  ظل  يف  العامل  على 
الأمريكية باعتبارها قوة عظمى ناجعة وراعية 

لل�سالم وبالتايل مرحب بتدخلها.
ث�ان�ي�ا: م�رح�لة "الع�����ول�مة ال�م�وؤل�م�ة" 

)Mondialisation douloureuse(
مركز  على  الإرهابي  الهجوم  تاريخ  من  بداية 
ديناميات  بلغت   ،200[ عام  العاملية  التجارة 
الإنهاك  من  مداها  ال�سعيدة  العوملة  مرحلة 

"الجغرافيا 
السياسية" هي 

التي تقود العالم 
وتحدد وجهته حسب 

"نيكول نيزوتو" ، 
خالفا لـ"بسكال 

المي" الذي يعطي 
األولوية لـ "الجغرافيا 

االقتصادية".
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ليحل حملها ويعقبها تدريجيا نوع من "العوملة 
املوؤملة"؛ بحيث اأن توقعات واآمال الأم�ص �سرعان 
ما حتولت اإىل اأوهام اقت�سادية، ودميقراطية، 
اأ�سفرت   200[ �سنة  من  بداية  وا�سرتاتيجية. 
اإحداث  عن  واملالية  القت�سادية  الأزمة  حدة 
الغربية  الدميقراطيات  بنية  اختالل عميق يف 

باأن  اكت�سفت  التي  العريقة، 
لي�سا  الالحمدود  والرخاء  النمو 
وبذلك  بال�سرورة.  م�سمونني 
ك�سف  العاملية على  الأزمة  عملت 
مفارقات وتناق�سات العوملة التي 
تبدى اأنها لي�ست �ساملة ول عاملية 
 )ni globale ni mondiale(
كما  الدول،  جميع  تعني  ل  فهي 
ال�سرائح  جميع  منها  ت�ستفيد  ل 
يف  حتى  الجتماعية  والفئات 

اإطار الدول املتقدمة؛ فمثلما تعمل على تنمية 
الرثوة العاملية، فاإنها متعن باملقابل يف تفجري 
وحيازة  متلك  يف  والتباينات  الفوارق  وتعميق 

الرثوة]2]].
م�سرق  مب�ستقبل  َتِعُد  تعد  مل  فالدميقراطية 
ودلت عليه، ح�سب  ما كر�سته  لالإن�سانية؛ وهو 
 ،200[ ل�سنة  اجليورجية  الأزمة  الكتاب، 
بوتني"  ل�"فالدميري  التوتاليتاري  والت�سلب 
الثورات  وف�سل   ،)Vladimir Poutine(
الأحداث  من  وغريها   ،20[[ ل�سنة  العربية 

التي خلخلت املعادلة ال�سيا�سية العاملية.

القوة  تلكم  تعد  مل  املتحدة  الوليات  اأن  كما 
لأن  قابلة  قوة  باتت  واإمنا  الناعمة،  املهيمنة 
اجلدد  فاملحافظون  اخلطورة؛  بالغة  تكون 
 (monopuissace( مزهوون بقوتهم الأحادية
وباإميانهم،  البن،  بو�ص  جورج  حكم  ظل  يف 
بالطبيعة  هذيان،  من  يخلوا  ل  الذي 
ال�ستثنائية للدميقراطية الأمريكية كانوا وراء 
قرار اإعالن احلرب على العراق، 
وهي احلرب التي اأحدثت اختالل 
ال�سني  التوازن  بنية  يف  عميقا 
ال�سيعي مل�سلحة بروز اإيران كقوة 
اأدنى من  اأو  اإقليمية قاب قو�سني 
الذي  الأمر  نووية.  قوة  تغدوا  اأن 
والعداء  الكراهية  م�ساعر  يغذي 
عن  بالإجهاز  ويهدد  للغرب، 
الذي لزال ه�سا يف  الأمن  نظام 

ال�سرق الو�سط]3]].

ثالث���ا: مرحلة عوملة الأزم���ات والعجز 
والوهن

)mondialisation des crises et de 

l’impuissance(
وهي مرحلة اأكرث تعقيدا من �سابقاتها؛ فبينما 
بطريقة  التململ  يف  النمو  عجلة  �سرعت 
اأمريكا،  يف  فعلية  بكيفية  الغرب؛  يف  متفاوتة 
وب�سيغة متذبذبة غري موؤكدة يف اأوروبا، ي�سجل 
الكتاب تباطوؤ وثرية النمو يف الدول ال�ساعدة 
وبوجه  اإفريقيا  وجنوب  والأرجنتني  كالربازيل 
خا�ص ال�سني. رغم اأن اقت�ساديات هذه الدول 

أحدث غزو العراق 
اختالال عميقا في 

بنية التوازن السني 
الشيعي؛ لمصلحة 

بروز إيران كقوة 
إقليمية على وشك 
أن تغدو قوة نووية.
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توا�سل اإ�سهامها يف حفز دينامية النمو العاملي 
اإىل الأمام. 

وعلى م�ستوى امل�سهد ال�سيا�سي، فاإن ديناميات 
وتتعمق:  ترت�سخ  والتفكك  والتحلل  العنف 
بدولة  ومترت�ص  ت�سلح  الإرهابي  فالتطرف 
 )proto-État( الت�سكل  مرحلة  يف  جديدة 
�سبه  بالقوة  �سمت  ورو�سيا  الأو�سط،  بال�سرق 
املتنامي  ال�سعود   ،20[3 �سنة  القرم  جزيرة 
اأوروبا  اأنحاء  خمتلف  يف  املتطرف  لليمني 

يتجدر، وتركيا تنزع وتنزلق نحو 
املهاجرين  وتدفق  الديكتاتورية، 
املجتمعات  يق�سم  والالجئني 
الأوروبية، ف�سال عن فوز "دونالد 
 )Donald Trump( ترامب" 
الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  يف 
على �سهوة املخاوف التي غداها 
ذلك  املتطرف،  ال�سعبوي  اليمني 
واليمني  ال�سعبوي  املد  �سعود  اأن 
ت�ساعد  نتيجة  يعد  املتطرف 
والغ�سب  الإحباط  م�ساعر 
الطبقة  من  كبري  جانب  وا�ستياء 

الو�سطى التي اهتزت مكانتها الجتماعية ومت 
ال�سلبية  امل�ساعفات  بفعل  واإهانتها  اإق�ساوؤها 
املتحدة  الوليات  مكانة  م�ست  التي  للعوملة 
ثورة  م�ستوى  اإىل  ي�سل  ما  وهو  نف�سها]4]].  
"نيكول  نظر  وجهة  من  العوملة  �سد  ال�سعب 
جانب  وثورة   ،)Nicole Gnesotto( نيزوتو" 
الظلم  مظاهر  �سد  الو�سطى  الطبقة  من 
الجتماعي من وجهة نظر "با�سكال لمي"]5]]. 

بعد حملة انتخابية م�سحونة بخطاب الكراهية 
مناه�سة  م�ساريع  على  وقائمة  لالأجانب، 
م�سرعا  املجال  تفتح  احلر  والتبادل  للهجرة 
التطور  بخ�سو�ص  والتكهنات  التخمينات  لكل 

العميق لل�سيا�سة واملجتمع الأمريكيني.
اهلل،  اإل  العلم  حق  يعلمه  ل  امل�ستقبل  اأن  فمع 
اأزمة  اإمكانية ت�سافر  اأن الكتاب ل ي�ستبعد  اإل 
اأبعادا  تاأخذ  ما  �سرعان  �سينية  اقت�سادية 
عدم  من  حالة  �سيادة  ظل  يف  خا�سة  عاملية؛ 
ويف  اأوروبا،  يف  ال�سيا�سي  اليقني 
يف  لل�سلطة  جدري  حتول  ظل 
ويف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
التفكك  عملية  ا�ستفحال  ظل 
الأو�سط  بال�سرق  املت�سارعة 
وهو  الإرهابي،  الغليان  وقع  على 
حمالة،  ل  املجال،  �سيفتح  ما 
ال�سيناريوهات  واأخطر  لأ�سوء 
التاأزم  ظل  يف  خا�سة  املمكنة. 
وروح  بنية  طال  الذي  والنق�سام 
من  امل�سرتك  الإ�سالمي  العمل 
خالل منظمة املوؤمتر الإ�سالمي، 
جامعة  خالل  من  امل�سرتك  العربي  والعمل 

الدول العربية وخمتلف منظماتهما الفرعية. 
يوحد  �سيء  فال  الدين،  ا�ستبعدنا  ما  فاإذا 
"نيكول  نظر  وجهة  من  الأو�سط،  ال�سرق 
وا�ستفحال  القت�سادي  الركود  غري  نيزوتو" 
الأزمات ال�سيا�سية. ولذلك فال غرابة اأن يربح 
مكانه على هام�ص العوملة وتفاعالتها ونتائجها 
"با�سكال  اأو�سح ذلك  "اجليو-اقت�سادية" كما 

في سنة 2016 بلغ 
عدد الفقراء بأوروبا 

إلى 120 مليونا، 
وارتفع معدل 

البطالة إلى 10.1% 
في منطقة األورو، 
ولدى الشباب وصل 

إلى 20.7%.
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لمي"]]]]. 
اإن هذه النتقالت بالغة ال�سرعة من عوملة اإىل 
اأخرى، ب�سكل ل يكاد يف�سح املجال للم�سوؤولني 
لها،  امل�ساحبة  التحولت  مع  والتاأقلم  لفهمها 
الفو�سى  حالة  كبري  حد  اإىل  تف�سر  التي  هي 
باتت  التي  والقلق  وال�سطراب  والرتباك 
وملمو�ص.  جلي  ب�سكل  الأوروبية  املواقف  متيز 
كل  باأن  مكان  كل  يف  الإح�سا�ص  ي�سيطر  حيث 
اأم�ست  احلكومات  وباأن  وينهار،  يتحلل  �سيء 

والتحكم  ال�سيطرة  عن  عاجزة 
يف التطورات التي يعرفها العامل، 

وباأن الأ�سوء والأفدح قادم.
فمع اأن الكتاب ي�سدر عن ت�سور 
ل ينكر اأن العوملة اأ�سحت مبثابة 
املعا�سر،  للعامل  الفقري  العمود 
اإل اأنه يعترب، يف الوقت نف�سه، اأن 
ه�ص،  عمود  الفقري  العمود  هذا 
قوة  متثل  العوملة(  )اأي  واأنها 
بدينامياتها  التنبوؤ  ال�سعب  من 

تكون  لكي  قابليتها  عن  ف�سال  مراقبتها،  اأو 
مدمرة. ولذلك ل متثل، باأي حال من الأحوال، 
واإ�سفاء الطابع  العاملي لإغناء كوكبنا  الرتياق 

الدميقراطي ال�سلمي عليه.
خا�ص؛  بوجه  اأوروبا  به  ا�سطلت  ما  وهو 
اإىل  بها  الفقراء  عدد  بلغ   20[[ �سنة  ففي 
اإىل  البطالة  معدل  وارتفع  فقري،  مليون   [20

%].0] يف منطقة الأورو، ولدى ال�سباب و�سل 

ما  عادة  التي  النمو  توقعات  اأما   ،20.[% اإىل 

يجريها �سندوق النقد الدويل بالن�سبة ملجموع 
منطقة الأورو فقد ترواحت �سنة ]]20 ما بني 
حتجب  لزالت  احلقائق  هذه   .[.[% %].]و 

الأوهام  من  دينامية  على  وتخيم  وتداري 
منذ  عملها  تعمل  التي  الأمل  وخيبة  اجلماعية 

عقدين]]]].
الغني  احلواري،  الكتاب  هذا  �سدور  تزامن 
مع  مقارن،  مو�سوعي  ونقدي  حتليلي  بنف�ص 
روما؛  اتفاقيات  اإبرام  على  عاما  �ستني  مرور 
قرن  ن�سف  من  اأكرث  مدى  فعلى 
ما  قدر  الجنازات  من  حتقق 
حتقق من الخفاقات واخليبات. 
وهو ما جعل الكتاب يكثف حقيقة 
�سورة"حلم  يف  ويعك�سها  اأوروبا 
ذلك  ينفي  اأن  دون  يرتنح"]]]]؛ 
جمملها  يف  تظل  احل�سيلة  اأن 
وجهة  مع  من�سجمة  اإيجابية 
لإكراهاته  وم�ستجيبة  التاريخ 

وحتدياته ورهاناته.
ويف هذا ال�سياق يذكرنا الكتاب اأن اأوروبا تعد 
جاءت  فقد  ولذلك  عامليتني؛  حربني  وليدة 
ثورية يف مبدئها القائم على اقت�سام ال�سيادات 
كما  م�سرتكة]9]]،  �سيادة  �سورة  يف  الوطنية 
العدوين  �سمت  حيث  ت�سكلها؛  كيفية  يف 
اأملانيا  اأوروبا؛  يف  الرئي�سيني  واخل�سمني 
اأ�سل  يف  �سراعهما  كان  ما  بقدر  اإذ  وفرن�سا؛ 
اآثارها  وتعميق  الثانية  العاملية  احلرب  تاأجيج 
دور  وتعاونهما  لئتالفهما  كان  الوخيمة، 
الأوروبي.  الحتاد  لعجلة  املحرك  "الدينامو" 

أسرف العرب في 
االحتراب غير 

معتبرين بتجارب 
األمم المتحضرة، 
فأمعنوا في هدم 
بيوتهم بأيديهم.
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النفا�سة  بالغ  وح�ساري  تاريخي  در�ص  وهو 
الذين  املحدثني  وامل�سلمني  للعرب  بالن�سبة 
بالغة  بينية  و�سراعات  حروبا  يخو�سون  باتوا 
هدم  يف  فاأمعنوا  يعتربوا  مل  اأن  بعد  العبثية، 

بيوتهم باأيديهم.
رهان  على  الأوروبي  البناء  قام  لقد 
الوعي  من  ينطلق  عظيم  ومق�سد  رائع 
خالل  من  القت�سادي  الندماج  باأن 
ي�سهم  والرخاء،  والزدهار  للنمو  كفالته 
والندماج  ال�سالم  اأ�س�ص  اإر�ساء  يف 
لأوروبا  الأ�سلية  امل�سفوفة  اإنها  ال�سيا�سي. 
)la matrice originelle de l’Europe(؛ 

من  كل  يغدوا  مبقت�ساه  التي 
لنف�ص  وجهان  وال�سيا�سة  ال�سوق 
الت�سامن  اأن  بحيث  الدينامية. 
الفالحي  املجال  يف  الفعلي 
ي�سهم  واملايل  والقت�سادي 
�سيا�سي  وعي  بلورة  يف  تدريجيا 
جماعية  واإرادة  م�سرتك، 
من  متنامي  عدد  مع  للعي�ص 

الدميقراطيات الأوروبية.

املراحل الكربى للمغامرة الأوروبية
املف�سلية  املراحل  ور�سد  الكتاب  تتبع  مثلما 
كربى  مراحل  يف  العوملة  ظاهرة  لتطور 
الكربى  املراحل  معه  نتتبع  �سوف  ثالث، 
الأوروبية"  ب��"املغامرة  عنه  عرب  ملا 

:)l’aventure européenne(

 1950 �صنة  من  متتد  التي  الأوىل  املرحلة 
اإىل 1990.

ال�سبكة  بناء  على  كلي  ب�سكل  ان�سبت  وقد   
فقد  ولذلك  الذكر.  �سالفة  الت�سامنية 
لأوروبا  الذهبي  الع�سر  املرحلة  هذه  �سكلت 
اأربع  مدى  فعلى  )l’âge d’or de l’Europe(؛ 
وممتدا  ملحوظا وم�ستمرا  النجاح  كان  عقود 
من  متناميا  عددا  اأن  بحيث  وملهما؛  وموؤثرا 
لعدد  م�سرتك  م�سروع  �سمن  تكتل  الكفاءات 
متنامي من الدول؛ من اأوروبا املكونة من �ستة 
اأع�ساء، اإىل اأوروبا امل�سكلة من ت�سعة اأع�ساء، 

اإىل اأوروبا "الإثنا ع�سرية". 
وهو امل�سروع الذي جنح يف ك�سب 
جل رهاناته؛ بدءا من امل�ساحلة 
التاريخية بني اأملانيا وفرن�سا، وما 
ترتب عن ذلك من �سيادة لل�سلم 
يف  ولو  الغربية  اأوروبا  يف  والأمن 
الأمريكية،  النووية  املظلة  ظل 
مرورا بال�سوق الأوروبية امل�سرتكة 
للوحدة  الطريق  مهدت  التي 
الأوروبية  والنقدية  القت�سادية 
ومدعوم  معزز  لنمو  ك�سرط 
)croissance soutenue(، و�سول اإىل بداية 
 )peuple européen( "اأوروبي "�سعب  ت�سكل 
من خالل انتخاب الربملان الأوروبي بالقرتاع 

العام منذ �سنة 9]9].
طبعا، لقد اندلعت العديد من الأزمات هددت 
واأ�سعار  العاملي،  النقدي  النظام  ا�ستقرار 

االندماج االقتصادي 
من خالل كفالته 
للنمو واالزدهار 

والرخاء، يسهم في 
إرساء أسس السالم 
واالندماج السياسي.
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البرتول.. غري اأن اأوروبا ل تعدم 
اخلربة ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية 
اإيجاد  يف  ت�سعفها  ما  عادة  التي 
مع  للتعامل  املنا�سبة  احللول 
خمتلف هذه الأزمات والتحديات 
اأكرث  تخرج  جتعلها  بطريقة 
اإن  ال�سابق.  الو�سع  من  قوة 
املبارك"  الذهبي  "الع�سر  هذا 
الذي   ،)cet âge d’or béni(
بدا كما لو اأنه �سيدوم اإىل الأبد، 
جاك  "اأوروبا  ج�سدته  والذي 

 )l’Europe de Jacques Delors( دولور" 
يعود  لن  و�سوف  انتهى  واأح�سن جت�سيد،  اأجلى 

رغم �سدة احلنني اإليه]20].
ال�سغرية  الغربية  اأوروبا  لأن 
تعي�ص  التي   )petite Europe de l’Ouest(
وان�سجام  وازدهار  ورخاء  دميقراطية  يف 
ال�سرورة  مبنطق  عليها  تعني  وت�سامن، 
حتول  حتدث  اأن  والإ�سرتاتيجية  التاريخية 
 )une profonde métamorphose( عميقا
من  الت�سعينيات  مطلع  يف  احتادها  بنية  يف 
القرن املا�سي. وذلك ا�ستجابة ملا �سوف يرتتب 
اأعلنها  التي  البريي�سرتويكا]]2]  �سيا�سة  على 
لتاليف  منه  حماولة  غوربات�سوف"  "ميخائيل 

الحتاد  اأ�سابت  التي  العميقة  البنيوية  الأزمة 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  �سراعه  يف  ال�سوفياتي 
مع  املنهك  والإ�سرتاتيجي  والإيديولوجي 

املع�سكر الراأ�سمايل]22].
وعلى اإثر هذه الأزمة �سوف ينهار جدار برلني 

الأملانيتني،  وتتوحد 
الإحتاد  ويتفكك 
لتتحرر،  ال�سوفياتي، 
حلف  دول  بذلك، 
يف  كانت  التي  وار�سو 
للتحرر  ت�سعى  معظمها 
الهيمنة  من  والنعثاق 
ال�سوفياتي.  والإحلاق 
ملنطق  وا�ستجابة 
فقد  التاريخية  ال�سرورة 
الغربية  اأوروبا  التزمت 
الحتاد  وموؤ�س�سات  هياكل  �سمن  باحت�سانهم 
والدميقراطية يف  تعزيزا لال�ستقرار  الأوروبي 
اأوروبا �سمن م�سار من التفاو�ص والتاأهيل بالغ 
اأن  ليت�سح  �سنوات  ثالث  مدة  خالل  التعقيد 
هذا الرهان وهذا التحول بقدر ما كان �سعبا 

بقدر ما كان �سروريا.
البن���اء  م���ن  الثاني���ة  املرحل���ة 
الك���ربى"  "اأوروب���ا  مرحل���ة  الأوروب���ي: 
امت���دت  الت���ي   .)La grande Europe(

.2008 �ص���نة  اإىل   1990 �ص���نة  م���ن 
وقد متيزت بغري قليل من التعقيد بفعل ارتفاع 
�سقف الرهانات التي اأعلنت خاللها؛ ذلك اأن 
الإحتاد الأوروبي الذي اأحدث مبقت�سى اتفاقية 
 )Le traité de Maastricht( "ما�سرتيخت" 

لتعزيز  جديدة  ت�سامنية  اأهداف  لنف�سه  ر�سم 
عملة  اعتماد  قبيل؛  من  والندماج  التكامل 
دائرة  وتو�سيع  اليورو،  يف  تتمثل  موحدة 
مع  للتفاو�ص  متعددة  م�سارات  بفتح  الع�سوية 

عمـّقت األزمة 
االقتصادية االنقسامات 
بين الشمال والجنوب، 

وبعثت مشاعر اإلحباط 
واالستياء وغذت 

النزوعات الشعبوية 
اليمينية المتطرفة.
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التبعية  من  حتررت  التي  الدول  من  العديد 
املراقبة  عمليات  واإلغاء  ال�سرقي،  للمع�سكر 
واعتماد  امل�ساركة،  البلدان  على احلدود بني 
املوؤقت  الدخول  ب�ساأن  م�سرتكة  �سيا�سة 
لالأ�سخا�ص من خالل "تاأ�سرية �سينجن"، وكذا 

اعتماد �سيا�سة خارجية واأمنية موحدة..
كبريين  واأمل  طموح  عن  عرب  فقد  وبذلك 

امل�سار  وتر�سيخ  لتعزيز 
والزدهار  للقارة،  الدميقراطي 
مليار  لن�سف  والإغناء اجلماعي 
ال�سيا�سي  والتاأثري  ال�ساكنة،  من 
على املحيط اخلارجي، من خالل 
ال�سرقية  اأوروبا  بني  امل�ساحلة 

واأوروبا الغربية.
الحتاد  تو�سيع  دينامية  اأن  غري 
الأوروبي �سرعان ما اأحدثت حالة 
والتجان�ص،  الن�سجام  عدم  من 
التوازنات  خلخلت  على  وعملت 

القائمة، واأدت اإىل حالة من الإرباك يف الآراء، 
واإعادة  املوؤ�س�سات،  يف  النظر  اإعادة  وفر�ست 
�سوغ �سردية �سيا�سية م�ست�ساغة ومتوافق عليها 

من اجلميع.
ثماره  يوؤتي  القت�سادي  الندماج  كان  بينما 
الإيجابية وي�سهم يف حتقيق الرخاء اجلماعي، 
املتحدة  الوليات  �سنتها  التي  باحلرب  اإذا 
ه�سا�سة  مدى  تك�سف   2003 �سنة  العراق  على 
امل�ساحلة التي متت يف كنف الحتاد الأوروبي 
ومدى  ال�سرقية،  واأوروبا  الغربية  اأوروبا  بني 
على  الفريقني  بني  التقارب  الذي حكم  التوتر 

م�ستوى الذهنيات وروؤى العامل، ومدى معاندة 
ومدى  لالقت�سادي،  ومعاك�سته  ال�سيا�سي 
ب�سدد هذه احلرب؛  الأوروبي  املوقف  انق�سام 
حيث مل ترتدد الدول حديثة الن�سمام لالإحتاد 
اأوروبا  ومن  الو�سطى  اأوروبا  من  الأوروبي 
ال�سرقية يف دعم الغزو الأمريكي للعراق دومنا 

حتفظ.
ف�سل  الو�سع؛  هذا  كر�ص  ومما 
�سنة  الأوروبي  الد�ستور  م�سروع 
و�سيا�سي  قانوين  كاإطار   2005

التو�سع  لعملية  وكافل  موؤطر 
الت�سويت  بفعل  وذلك  باأمان، 
ال�سلبي لكل من فرن�سا والأرا�سي 

املنخف�سة.
ع�سفت  فحينما  وهكذا 
باأوروبا  القت�سادية  الأزمة 
ع�سفت  فقد   ،200[ �سنة 
يف  اأ�سيب  اأوروبي  مب�سروع 
الوهن  اأ�سابه  اأوروبي  وببناء  القلب]23]، 
اجليو�سيا�سية"  "الثورة  بفعل  والإنهاك 
كان  التي   )révolution géopolitique(
ال�ستعجال  وجه  على  تنجزها  اأن  عليها  يتعني 

على مدى زمني مل يتجاوز العقدين.
املرحل���ة  وه���ي  الثالث���ة:  املرحل���ة 
الت���ي ج���رى نعته���ا ب�" اأوروب���ا الأزم���ات" 

)Une Europe  des  cr i s es (
حيث ا�سطرب البناء الأوروبي مثلما ا�سطربت 
ونتائج  م�ساعفات  اأن  كما  الأوروبية،  الفكرة 

لم تعد األزمة أمرا 
طارئا وعارضا في 

مسار تطور االقتصاد 
العالمي واالقتصاد 

األوروبي، بل أصبحت 
بمثابة البنية 

المحددة لهما معا.
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الأزمة القت�سادية قد عمقت النق�سامات بني 
دول ال�سمال ودول اجلنوب، واأ�سهمت يف اإفقار 
جانب من الطبقة الو�سطى، وهزت م�سداقية 
الحتاد الأوروبي باعتباره عامل ازدهار ورخاء 
ناجع]24]. كما بعثت م�ساعر الإحباط وال�ستياء 
وغذت النزوعات ال�سيادية، وال�سعبوية اليمينية 

لالأجانب  املعادية  املتطرفة 
املوقف  اإىل  و�سول  واملهاجرين، 
ال�ساعق  اليميني  "النف�سايل" 
الأوروبي  الحتاد  عن  لبريطانيا 

الذي اأعلن �سنة ]]20.
الالجئني  اأزمة  عملت  لقد 
الديناميات  هذه  تعزيز  على 
�سرعان  حيث  التفكيكية؛ 
بني  اجلدران  انت�سبت  ما 
واأغلقت  الأوروبية،  الدول 
الت�سامن  مبداأ  احلدود، و�سجب 

املناه�سة  العن�سرية  وا�ستفحلت  املالأ،  على 
.)le racisme antimusulman( للم�سلمني

اإىل  املتطرف  اليمني  اأحزاب  و�سول  فمع 
هنغاريا  من  كل  يف  فيه،  م�ساركتها  اأو  احلكم 
اأوروبا  معامل  تت�سكل  بداأت  وفنلندا،  وبولونيا 
اأم�ست   )plus autoritaire( �سلطوية  اأكرث 
وحمط  مهددة  الأ�سا�سية  احلريات  فيها 
ت�سكيك يف و�سائل الإعالم ويف قطاع العدالة، 
امل�سروعية  من  نوع  على  للح�سول  تتحايل 

ال�سيا�سية]25]. 
 يف ظل تهديد اإرهابي خميم، اأمعن يف زعزعة 
ا�ستقرار ال�سياق ال�سرتاتيجي يف �سرق وجنوب 

اأوروبا، وبدل ال�سعي اإىل دمقرطة دول اجلوار، 
احلروب  حلت  لأوروبا،  ح�سارية  كر�سالة 
املدنية يف اأوكرانيا والعراق و�سوريا وتركيا. ول 
ريب اأن هذا النقالب يف املنظور قد �سكل اأكرب 
تراجيديا بالن�سبة مل�ستقبل اأوروبا انطالقا من 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
ويف نهاية الأمر، ويف ب�سع �سنني، 
الأوروبي،  والبناء  العوملة  فاإن 
الأكرث  الإطارين  باعتبارهما 
التجربة  يف  ور�سوخا  �سالبة 
اأ�سبحا  ما  �سرعان  الدولية، 
ب�سدة، ويف حالة جمود؛  مهتزين 
النفتاح  يف  اأمال  ميثل  كان  فما 
بالن�سبة  ي�سكل،  اأ�سحى  والنمو 
والنغالق  لالإكراه  رمزا  للبع�ص، 

والياأ�ص الجتماعي.
طارئا  اأمرا  الأزمة  تعد  مل 
العاملي  القت�ساد  تطور  م�سار  يف  وعار�سا 
البنية  مبثابة  اأ�سبح  بل  الأوروبي،  والقت�ساد 
البناء  م�ستوى  وعلى  معا]]2].  لهما  املحددة 
الأوروبي خل�ص الكتاب اإىل اأن الأزمة الأوروبية 

اأزمة تاريخية]]2].
  

ال�ص���وق  منط���ق  ب���ني  الع���امل:  م�ص���ري 
ومنط���ق الق���وة

اأم�ست  الذي  الو�سع  هذا  اإىل  و�سلنا  كيف 
والعنف  وال�سطراب  الفو�سى  مظاهر  معه  
للنظام  اجلديدة  القواعد  ت�سكل  اأنها  لو  كما 

تحقق في أوروبا من 
االنجازات قدر ما 

تحقق من اإلخفاقات 
والخيبات؛ وهو ما 

جعل الكتاب يكثف 
حقيقة أوروبا في 
صورة"حلم يترنح".
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ال�سلم  قيم  اإىل  النظر  مت  ما  بعد  الدويل، 
والأمن والرخاء، واحلرية والقانون، منذ مدة 
الوعود  باعتبارها  عاما،  الع�سرين  تتجاوز  مل 

ال�سحرية لنهاية احلرب الباردة؟
العوملة  تعمل  اأن  املوؤمل  كان  لقد 
على توحيد العامل الغربي ب�سقيه؛ 
ال�سابق  وال�سرتاكي  الليربايل 
العتماد  من  الدينامية  نف�ص  يف 
على  والباعث  احلامل  املتبادل 
من  امل�سرتك،  والتقدم  النمو 
الأوروبي  الندماج  اأن  منطلق 
يفرت�ص امل�ساحلة واإعادة اللحمة 
للقارة الأوروبية مبا يحقق الأمن 
التجدد  دائم  ب�سكل  والرخاء 

اأنه  غري   ،)indéfiniment renouvelées(
ل العوملة ول الندماج الأوروبي مل ينتجا الآثار 
ما  وهو   )escomptés( املرجوة  الإيجابية 

�سكل بوؤرة ا�ست�سكال اأ�سا�سية يف هذا الكتاب:

اليوم يف  	 تتحكم  التي  الديناميات   ما هي 
اأو  القت�ساد  القوة؟  اأم  ال�سوق  العامل؟ 

"اجليو�سيا�سية"؟

 هل باإمكان اقت�ساد ال�سوق اإ�سفاء الطابع  	
نف�ص  �سمن  وتوحيده  العامل  على  ال�سلمي 

امل�سري؟

اأن  	 و"اجليو�سيا�سة"  القوة  باإمكان   هل 
تكري�سا  الأ�سواق  وحدة  تفكيك  اإىل  يوؤديا 
كل  من  املنفلتة  والتوترات  لال�سطرابات 

�سابط؟ 
الذي  احلوار  يوؤطر  الذي  ال�ست�سكال  اإنه 
 Jean-Michel( بايري"  مي�سال  "جون  اأداره 
لمي  با�سكال  بني   )Baer

و)نيكول   )Pascal Lamy(
 .)Nicole Gnesotto( )نيزوتو
فمن وجهة نظر )نيكول نيزوتو( 
فاإن "اجليوبولتيك" هي التي تقود 

العامل وحتدد وجهته.
اأنه يف ال�سنة التي  ومما له دللة 
ال�سيوعية  ال�سني  فيها  �ستن�سم 
العاملية  التجارة  منظمة  اإىل 
فيها  �سارك  مفاو�سات  اإثر  على 
ينهار  �سوف  )با�سكال لمي(، 
العاملية  التجارة  مركز  برجي 

.)world trad centre(
ب�سرورة  حمكوم  نظام  من  النتقال  مت  لقد 
كبريتني  نوويتني  قوتني  بني  التوازن  حتقيق 
غري  ت�سامنا،  اأقل  الأقطاب،  متعدد  عامل  اإىل 
م�ستقر، فو�سوي، بدون معايري ول رقابة، حتت 
ل  دويل  ملجتمع  املفرت�سة  والرعاية  الإ�سراف 

وجود له من وجهة نظر "نيكول نيزوتو".
لذلك،  خالفا  يذهب،  لمي"  "ب�سكال  اأن  غري 
مف�سحا  النتظام  يف  �سرع  قد  العامل  اأن  اإىل 
والنمو  والتقدم  الزدهار  من  لدينامية  املجال 
التوازن  اإعادة  على  قادر  العام  القت�سادي 
للعالقة بني دول ال�سمال ودول اجلنوب، معتربا 
اأن العوملة ب�سلبياتها واإيجابيتها، قد عملت على 

لقد ظل التطلع 
إلى أن يحل القانون 

الدولي ومنظمة 
األمم المتحدة 

محل توازن 
الرعب واألحالف 

العسكرية كأساس 
لألمن الدولي.
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اإخراج وحترير اأكرث من مليار فرد من الفقر.
مده�سة  بطريقة  التنفيذ  حيز  و�سعت  لقد 
والتبادل  لالإنتاج  وعمليات  م�سارات  وهائلة 
عابرة للحدود الوطنية، حمدثة ومعززة لعملية 
اأن  �ساأنها  من  �سامل  وت�سامن  متبادل  اعتماد 
الناحية  من  والنزاعات  اخلالفات  من  حتد 
الفعلية، موؤكدا باملقابل اأن بوؤر التوتر واحلروب 
الأقل  تعد  ولذلك  العملية  بهذه  معنية  غري 

العاملي.  القت�ساد  يف  اندماجا 
اإل  احلالية  واملعاناة  الآلم  وما 
انبثاق  خما�ص  ومعاناة  اآلم 
وم�سارا  منحا  ينحو  جديد  عامل 

متطورا.
فاإن  املتخ�س�ص،  لغري  بالن�سبة 
للعامل  املزدوجة  الروؤية  هذه 
وتطوره ت�ستحق اأن ت�سلط ال�سوء 
ما  واإبراز  كوكبنا،  تقلبات  على 
هكذا  يدور.  ويجعله  فيه  يوؤثر 
هذا  ومق�سد  هدف  يتحدد 
اإىل  �سعيه  خالل  من  الكتاب 
ق�سايا  وتنقيح  ومتحي�ص  بحث 

وبع�ص  الأوروبية،  والوحدة  العوملة،  قبيل؛  من 
التحديات والرهانات املفتاحية للو�سع الدويل 
القراءات  بني  املقابلة  خالل  من  اجلديد، 
للعامل.  و"اجليواقت�سادية"  "اجليو�سيا�سية" 
على  القارئ  م�ساعدة  اإىل  يطمح  فالكتاب 
من  الراهنة  للمرحلة  املعقدة  الطبيعة  اإ�ساءة 

تاريخنا]]2].
الت�ساوؤلت حول ما �سوف  فاإن هذه  تاأكيد  بكل 

لي�ست  للعامل  الدافعة  الكربى  القوة  ي�سكل 
الإن�ساين؛  التاريخ  قدم  قدمية  اإنها  جديدة، 
عن  تكف  مل  الباردة،  احلرب  نهاية  فمنذ 
مغزى  حول  الغربي  النقا�ص  على  ال�ستحواذ 
الباردة  احلرب  �سكلت  لقد  العوملة.  وم�ستقبل 
ملنطق  وخا�سع  مهوو�ص  لعامل  منوذجا 
عالقات القوة الع�سكرية والنووية وال�سيا�سية. 
يعطيها  التي  الأولوية  هي  مبا  فاجليو�سيا�سة، 
للدفاع  ال�سراع  طريف  من  كل 
عن اأرا�سيهم وم�ساحلهم، ظلت 
النظام  واأوميغا"  "األفا  ت�سكل 

الدويل]29].
بحيث ل يعدو القت�ساد اأن يكون 
جمرد �سكل من الأ�سكال امل�ستمدة 
بني  الإيديولوجية  املواجهة  من 
الغرب  ففي  والغرب؛  ال�سرق 
الأوروبي،  الحتاد  وحتديدا 
الجتماعي  القت�ساد  ينتع�ص 
لل�سوق ويزدهر على اأ�سا�ص املبداأ 
املتمثل  للدميقراطيات  الأ�سا�ص 
يف  بينما  الفردية،  احلرية  يف 
 ،)Comecon( اإطار"الكوميكون"  يف  ال�سرق 
التجاوزات  من  عانت  طاملا  ال�ساكنة  فاإن 
املوجه واملخطط بطريقة  بالقت�ساد  املرتبطة 
فو�سوية من طرف اأعلى قمة يف الدولة مل�سلحة 
ولذلك  وقياداته.  وزعمائه  ال�سيوعي  احلزب 
املع�سكرين  التجارية بني  املبادلت  يكاد معدل 

ال�سرقي والغربي ي�ساوي ال�سفر. 
غري اأن انهيار النظام ال�سوفياتي �سنة 990]، 

لم تتردد "نيزوتو" 
في الحكم على 
األمم المتحدة، 
والبنك الدولي، 
وصندوق النقد 

الدولي، ومنظمة 
التجارة العالمية 
بعدم شرعيتها 
ومشروعيتها.
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الذي  الوقت  يف   ،[99[ �سنة  دوله  وتفكيك 
دخلت فيه ال�سني بكل قوة اإىل عامل القت�ساد 
زعزعة  على  عمل  ال�سوق،  اقت�ساد  الليربايل، 
يقينيات "اجليو�سيا�سي"، حيث بات من املمكن 
ارتياد عوامل ع�سر جديد دومنا حاجة للتو�سل 

بالعنف.
تخلت اجليو�سيا�سة  اللحظة  انطالقا من هذه 
العامل،  لقراءة  كمفتاح  املركزي  و�سعها  عن 
"اجليواإقت�سادي"  ليحتل  ن�سبيا  متغريا  لتغدوا 

التي  املرحلة  اإنها  الأوىل.  املرتبة 
الأمريكي  الرئي�ص  فيها  اأجاب 
اأحد  ت�ساوؤل  عن  كلينتون"  "بيل 
القوة  بخ�سو�ص  ال�سحافيني 
لياأتي  كوكبنا؟  حترك  التي 
جوابه: اإنه القت�ساد الغبي]30]. 

فيها  بلور  التي  املرحلة  اإنها 
قمة  يف  وهو  الأمريكي،  الفكر 
العاملي،  ال�سرتاتيجي  التفكري 
للقوة؛  اجلديدة  التحديدات 
ناي"  "جوزيف  جند  حيث 

)القوة  ملفهومي  ينظر   )Joseph Nye(
الناعمة  والقوة   )Hard power( ال�سلبة( 
 )soft power/ la puissance douce(
على   )l’influence( للتاأثري  الأولوية  معطيا 
وال�ستمالة  والإغراء  الإغواء  والإلزام،  القوة 
والإلزام..  الإكراه  على  وال�ستدراج، 
)La séduction d’avantage que le 
coercition(.

ها�ص(  )رت�سارد  ي�ستحدث  اأن  قبل 
يف  الزمن،  من  بعقد   )Richard Haass(
ظل الثورات اجلارية يف تكنولوجيا املعلومات، 

مفهوم القوة الذكية.
 )Smart power/la puissance intelligente(
 )Edward Luttwak(  "اأر�سى"اإدوارد لوتواك
يعمل  �سوف  التي  الأ�س�ص   [990 �سنة 
ذلك،  بعد  تطويرها،  على   )Pascal Larot(
يف فرن�سا؛ حول مفهوم "اجليواإقت�سادي" عرب 
النتقال من عامل قائم على القوة، 
والإقليم،  والإكراه،  واملواجهة 
واجلندي، والدولة اإىل عامل اآخر 
والتجارة  ال�سوق  ملنطق  يخ�سع 
اللعب،  وقواعد  والتفاو�ص، 
القت�سادية  فالعوملة  وال�سبكة. 
الهادئة  التجارة  مثل  مثلها 
 )L e  doux  commerce (
اأن تف�سي بكيفية  ملنت�سكيو يتعني 
ودمقرطة  اإغناء  اإىل  طبيعية 
وملا  تدريجية.  بكيفية  كوكبنا 
كانت الدول الدميقراطية ل تعلن 
البع�ص  املبداأ، على بع�سها  احلرب، من حيث 
ال�سامل  العاملي  ال�سالم  فاإن  خالفاتها،  حلل 

يغدوا مبثابة الأفق الأ�سمى لغرب معومل.
ال�سوق  قوة  ان�سافت  عقود  ثالثة  مدى  فعلى   
لتف�سري  حماولة  يف  الدول  قوة  اإرادة  اإىل 
املثال،  �سبيل  على  فرن�سا،  ففي  العامل؛  تطور 
على  العمل  اخلارجية  التجارة  وزارة  حاولت 
التنفيذ  حيز  وا�سعة  التطورات  هذه  توليف 

تستحث المحيطات 
دول العالم على 
تعزيز تعاونها 

والحد من صراعها؛ 
إي إلى المزيد من 
"الجيواقتصادي" 

والقليل من 
"الجيوسياسي".
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"دبلوما�سية  ب��  معززة  اقت�سادية  دبلوما�سية 
 )Diplomat ie  d’ influence تاأثري" )
�سالحيات  �سمن  ال�سياحة  اإدماج  لدرجة 

.)Quai d’Orsay(
تف�سي  األ  الت�ساوؤل:  يجري  ال�سياق  هذا  ويف 
القوة  عالقات  باأن  العتقاد؛  يف  املبالغة 
اإىل  للدول،  ال�سيا�سي  الأفق  من  اختفت  قد 
حولنا؟  من  العامل  بحقيقة  وجهلنا  انخداعنا 
ال�سني،  وع�سكرة  بوتني،  رو�سيا  تك�سف  األ 
وتدلل  والربيك�سيت..  الداع�سي،  والإرهاب 
القوة،  رهانات  وعناد  جتدر  مدى  على 

ومظاهر  امل�ساعر،  وعنف 
والعنيفة  الغا�سمة  القوة 

للجيوبوليتيك؟
نظرنا  ت�سليط  يف�سي  األ   
مظاهر  على  ح�سريا 
اإىل  امل�ساعر،  وجموح  القوة 
دفع  قوة  بفقدان  التهديد 
بالدينامية  واجلهل  التاريخ، 

املوؤ�س�سة  القت�سادية،  للعوملة  ال�ستثنائية 
اأكرث  عامل  اجتاه  يف  لالإن�سانية  بطيء  لتطور 

رخاء وازدهارا ورمبا اأكرث �سالما؟ 
الرهانات،  تغريت  �سنة،  ثالثني  من  اأكرث  بعد 
مت  كما  املع�سكرات،  بني  املواجهة  واختفت 
ت�سحيح اختالل التوازن بني ال�سمال واجلنوب 
متعدد  العامل  ليغدوا  منه.  كبري  جانب  يف 
من  يقينا،  واأقل  تعقيدا،  واأكرث  الأقطاب، 
ال�سعب التنبوؤ به، لكنه اأكرث ترابطا واعتمادا.

ففي ظل عوملة جارفة ومتوح�سة منفلتة من كل 
وعاجزة  واهنة  اأوروبية  قارة  ظل  ويف  �سابط، 
 ،)Déboussolée( الوجهة  وم�سطربة 
اليقني  وعدم  العنف  هيمنة  من  ننده�ص  ل 

والفو�سى العارمة على امل�سهد الدويل]]3].
لقد عاد "اجليو�سيا�سي" لي�سكل ركيزة مركزية 
باأوروبا،  الأمر  تعلق  �سواء  الدويل؛  للنظام 
اإفريقيا،  اأو  الو�سط،  ال�سرق  اأو  اأو رو�سيا]32]، 
ُتَبْننِيُ  القوة  عالقات  اأم�ست  حيث  اآ�سيا،  اأو 
بالأحرى  اأو   ،)structurent( )من البنية( 
تاأتي وجُتهز على التوازنات الإقليمية اأكرث مما 
القت�سادية  العوملة  جتعلها 

�سلمية.
نفقات  اأن  الدامغ  والدليل 
ال�سعيد  على  الت�سلح 
�سنوات  اأربع  بعد  العاملي 
ما  �سرعان  النخفا�ص  من 
�سنة  منذ  الرتفاع  اإىل  عادت 
من  اأكرث  اإىل  لت�سل   20[5

00]]مليار دولر اأمريكي. وبالتزامن مع ذلك 

فاإن الختيارات الالعقالنية يبدوا اأنها تكت�سح 
الف�ساء ال�سيا�سي يف الغرب كله تقريبا.

الأنظمة الإ�صرتاتيجية الكربى
عل���ى  نيزوت���و"  "نيك���ول  م���ع  نق���ف 
الثالث���ة  الإ�س���رتاتيجية  الأنظم���ة 
الت���ي   )les trois systèmes stratégiques(
تعاقبت على النظام الدويل وحكمت العالقات 

القانون الدولي القائم 
كإطار مرجعي موجه 

وضابط للسياسة العالمية 
عادة ما يتم تجاهله 

والتعامل معه باستخفاف.
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الدولية منذ �سنة 945]؛ 
اأول: احلرب الباردة )1990-1950( القائمة 
والغرب،  ال�سرق  بني  القطبية  ثنائي  نظام  على 
وال�سيا�سية  الإ�سرتاتيجية  املناف�سة  وعلى 
القائم  الليربايل  الراأ�سمايل  املع�سكرين  بني 
واملع�سكر  ال�سوق،  ونظام  الدميقراطية  على 

ال�سرتاكي ال�سوفياتي القائم على 
الإنتاج  لو�سائل  اجلماعية  امللكية 

وعلى القت�ساد املوجه.
والقائم على مع�سكرين ع�سكريني؛ 
كل  وار�سو؛  وحلف  الناتو  حلف 
من  تر�سانة  على  ي�ستند  منهما 
الروؤو�ص  من  الآلف  ع�سرات 

النووية. 
ووجه املفارقة اأن هذا ال�ستقطاب 

مثلما جعل احلرب م�ستحيلة فقد جعل ال�سالم 
بعيد املنال كما عرب عن ذلك ب�سكل بليغ املفكر 
ومع   .)Raymond Aron( اأرون"  "راميون 
اإل يف �سمال  ذلك فاإن احلرب لي�ست م�ستحيلة 
العامل  يف  بالوكالة  متار�ص  بينما  الأطلنطي، 
القوى  عن  نيابة  ال�سرا�سة  بالغ  ب�سكل  الثالث 
عرب  احليوية  م�ساحلها  عن  ودفاعا  العظمى 

العامل.
املنطق  هذا  على  الباردة  احلرب  وبقيام 
القوة  عالقات  على  القائم  ال�ستقطابي 
الرهانات  اأولوية  وعلى  النووية،  الع�سكرية 
الإ�سرتاتيجية على ح�ساب التعاون القت�سادي، 
مل  الباردة  احلرب  ظل  يف  الدويل  النظام  فاإن 

للمناورة؛  هام�ص  اأي  اأنف�سهم  لالأوربيني  يرتك 
اإطار  يف  املتحدة  الوليات  مع  فبتحالفها 
مظلتها  حماية  من  وا�ستفادتها  الناتو،  حلف 
ول  الو�سائل  ل  لها  تكن  مل  اأوروبا  فاإن  النووية، 
ال�سعيد  على  �سيا�سي  دور  باأي  للقيام  الإرادة 

الدويل]33].
وعلى  العامل  تق�سيم  على  بقيامه 
نظام  فاإن  واأملانيا،  اأوروبا  �سطر 
العديد  اأثار  قد  �سرق/غرب 
خالل  من  �سواء  املفارقات؛  من 
كفالته لل�سلم العاملي عرب التهديد 
ال�سامل.  الدمار  �سالح  با�ستعمال 
لل�سلم  �سمانه  خالل  من  اأو 
مقابل  الغربية  اأوروبا  واحلرية يف 
القارة،  لن�سف  امل�سلح  الحتالل 
"نيكول  ت�سدد  اأمننا،  اأن  بحيث 
وكذا  حريتهم.  ح�ساب  على  يتحقق  نيزوتو" 
مقابل  ال�سمال  حماية  يف  الإمعان  خالل  من 
املمنهج  وال�سرتاتيجي  القت�سادي  ال�ستغالل 

للجنوب.
الدويل  التوتر  من  حلظات  هناك  كانت  لقد 
اأ�سحى فيها على  اأن العامل  لو  ال�سديد بدا كما 
من  )au bord du gouffre(؛  الهاوية  حافة 
واندلع   ،[9[[ �سنة  برلني  جدار  بناء  قبيل 
هذه  اأن  غري   ،[9[2 �سنة  الكوبية  الأزمة 
من  الأوروبيني  متنع  مل  والتوترات  التناق�سات 
النوم ول من حياة الرخاء والزدهار باعتبارهم 

اأكرب امل�ستفيدين من احلرب الباردة]34].
القائم  القطبية  ثنائي  العاملي  النظام  كان  لقد 

تمثل إفريقيا 
الفاعل المستقبلي 
الكبير في العولمة، 

إذا ما سلمنا 
باإلحصائيات 

العالمية.
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وقابال  مقروءا،  ب�سيطا،  النووي  الردع  على 
للتنبوؤ، مدان من الناحية الأخالقية لكنه ناجع؛ 
اإىل  النووي  التوتر  بت�سعيد  التهديد  اأن  ذلك 
اأن ينتج عن ذلك من تدمري  مداه، وما ميكن 
جعل  طاملا  الإن�ساين،  للمجتمع  واإفناء  للعامل 
والحتاد  املتحدة  الوليات  العظميني  القوتني 
خو�ص  عن  ترتدعان  �سابقا،  ال�سوفياتي، 
القارة  يف  خا�سة  بينهما  مبا�سرة  حرب  اأية 
املدمرة  الآثار  اإىل  بالنظر  وذلك  الأوروبية؛ 

عليهما معا وعلى العامل اأجمع.
فاإنها  الثالث  العامل  حروب  اأما 
اإىل  تف�سي  اأن  من  اأقل  تظل 
اندلع مواجهة ع�سكرية مبا�سرة 
وتالفيا  العظميني.  القوتني  بني 
معقدة  تر�سانة  اأن  جند  لذلك 
من الإجراءات والتدابري التقنية 
)الهاتف الأحمر(، ومن اللقاءات 
لتدعيم  اتخذت  الديبلوما�سية 

الت�سلح، عرب  للحد من  �سعيا  النظام  ا�ستقرار 
الحتاد  بني  القمة  لقاءات  من  �سل�سلة  عقد 

ال�سوفياتي والوليات املتحدة الأمريكية.
 بالن�سبة للغربيني فاإن املعادلة وا�سحة و�سفافة 
يف  الغرب  للتنبوؤ؛  قابل  والعامل   )Limpide(
ال�سطهاد،  �سد  احلرية  ال�سرق،  مواجهة 
الإيديولوجية  �سد  العاملية  الدميقراطية 
ال�سيوعي  التهديد  وتزايد  التوتاليتارية.ات�ساع 
اجلماعي �سد العامل احلر يربر يف نف�ص الآن 
من  ونوع  ال�سرتاتيجي،  التب�سيط  من  نوعا 
الع�سكري،  للتوازن  املعطاة  املطلقة  الأولوية 

والتبعية  احلر  للعامل  الأمريكية  الزعامة 
ال�سيا�سية لأوروبا يف اإطار حلف الناتو.

انزاح  ال�سوفياتي  لالحتاد  املفاجئ  بالنهيار 
العدو الإيديولوجي ل�"لعامل الليربايل احلر"من 
وب�سكل  لذلك،  تبعا  لتنهار،  الدويل  امل�سهد 
انتظمت  طاملا  التي  القطبية  الثنائية  طبيعي 
موازيني  على  ا�ستنادا  العامل  اأحوال  ظلها  يف 
ب�سكل  النووي  الرعب  وتوازن  الع�سكرية  القوى 
اأحادي  دويل  نظام  حملها  ليحل  اأ�سا�سي. 
القطبية )Unipolaire( مطبوع 
للوليات  وال�سيطرة  بالزعامة 
و�سلت  التي  الأمريكية  املتحدة 
حد  على  درجة"الوحدانية"  اإىل 
تعبري حممد عابد اجلابري الذي 
يتميز  النظام  هذا  اأن  يك�سف 
بطابع فريد مل ي�سهده التاريخ من 
قبل، وهو الطابع الذي مل يرتدد 

يف و�سفه ونعته ب�"الوحدانية".
الحتاد  انهيار  "منذ  اأنه  اأن  ذلك؛  وتف�سري 
مع  العامل  "يتقا�سم"  كان  الذي  ال�سوفياتي 
املع�سكر الراأ�سمايل الغربي، حلت "الوحدانية" 
حمل التعدد، لي�ص فقط على م�ستوى ال�سراع 
بني "ال�سرق" و"املغرب"، بل اأي�سا على م�ستوى 
ول  ال�سيوعي  املع�سكر  ل  اأنه  ذلك  منهما،  كل 
املع�سكر الراأ�سمايل كان واحدا موحدا، بل لقد 
عبارة  منهما  كل  كان  متعددا؛  منهما  كل  كان 
"العداء"  بينها  يجمع  اأطراف  بني  حتالف  عن 
حول  الختالف  مع  ولكن  الآخر،  للمع�سكر 
ال�سراع  خو�ص  وطريقة  والأهداف  الدوافع 

ال تمثل 
الديمقراطية 

النتيجة النهائية 
والطبيعية للعولمة 

االقتصادية.
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واحلدود التي يجب اأن يقف عندها".
داخل  هناك  "كان  فقد  ذلك،  من  اأبعد   
منوا  الأيام  مع  يزداد  �سراع  مع�سكر  كل 
كان  ال�سيوعية  الكتلة  فداخل  وا�ستفحال؛ 
�سيئا  ال�سني  �سيئا، وكانت  ال�سوفياتي  الحتاد 
الغربي  الراأ�سمايل  املع�سكر  وداخل  اآخر... 
الأقطار  وكانت  �سيئا،  املتحدة  الوليات  كانت 
املتحدة  الوليات  اآخر؛كانت  �سيئا  الأوروبية 
فيتنام  تقاتل مبفردها يف كوريا اجلنوبية ويف 

الخ،  اجلنوبية...  اأمريكا  ويف 
مبفردها  تقاتل  فرن�سا  وكانت 
يف  ثم  ال�سينية،  الهند  يف 
وكان  العربي...الخ.  املغرب 
من  املتحدة  الوليات  موقف 
الإ�سرائيلي  العربي-  ال�سراع 
يختلف، على الأقل من حني اإىل 
اآخر، عن موقف كل من فرن�سا 
وبريطانيا اللتني مل تكونا دائما 

على خط واحد، ل يف هذا ال�سراع ول يف غريه 
من ال�سراعات الدولية.

وعندما انهار الحتاد ال�سوفياتي تطورت الأمور 
الأقل على م�ستوى  عك�ص ما كان متوقعا، على 
املنطق ! ذلك اأن اندحار العدو امل�سرتك عادة 
ما ينتج عنه انحالل عرى الت�سامن والتحالف، 
يف  اخلالف،  وا�ستفحال  التعدد  وانت�سار 
الطرف الذي كان ي�سارعه. ولكن الذي حدث 

هو العك�ص]35].
جديد  "جيو�سيا�سي"  و�سع  قيام  ب�سدد  اإننا 

 une nouvelle donne géopolitique(
s’installe(. ووجه املفارقة اأن "اجليو�سيا�سة" 

اجلديد،  الو�سع  هذا  ظل  يف  باتت،  نف�سها 
بحيث  العوملة؛  دينامية  خلف  وتتوارى  تنمحي 
التي  هي  الع�سكرية  القوة  عالقات  تعد  مل 
والنمو  التجارة  واإمنا  الدويل،  النظام  تهيكل 

القت�سادي]]3].
الن������������������ووي  ال���������������ردع  اأن  غ�������ي���������ر 
يختف  مل   )La dissuasion nucléaire(
بقدر  ال�سرتاتيجي،  الأفق  من 
ق�سوى  �سمانة  ميثل  اأم�سى  ما 
ذاك؛  اأو  احلد  هذا  اإىل  خفية 
ورو�سيا  الناتو  حلف  اأن  لدرجة 
توقيع  يف  انخرطا  ما  �سرعان 
يف  ا�سرتاتيجية.  �سراكة  اتفاق 
حني اكت�سف الحتاد الأوروبي، 
اتفاقية  مبوجب  اأحدث  الذي 
"ما�سرتيخت" �سنة 992]، مدى 

 La complexité( التعقد ال�سرتاتيجي للعامل
يف  يراقب  وهو   ،)stratégique du monde

النهيار  مع  اأوروبا،  اإىل  احلرب  عودة  عجز 
الدموي ليوغو�سالفيا ال�سابقة.

يكون  اأن  يو�سك  تربيرا،  األفى  اأنه  غري 
انطالقا  لتو�سعه  الواعد  الأفق  يف  اأ�سطوريا، 
من الوحدة الأملانية،حيث وجد يف تراجع حدة 
اإ�سرتاتيجية  التوتر بني ال�سرق والغرب فر�سة 
خارجية  �سيا�سة  و�سع  يف  اأ�سعفته  �سغرية؛ 
فاعال   ،[999 �سنة  من  بداية  ليغدو،  موحدة 
دوليا متوا�سعا يف احلفاظ على الأمن الدويل 

ال تخفي الصين 
زهوها واعتزازها 

بالمزاوجة بين النمو 
االقتصادي والتسلطية 
واالستبداد السياسي.



243    العدد  47   

قــــراءات

لكنه �سرعي. لقد راكم، منذ ذلك احلني، قوة 
جنينية  ومكونات  عليها،  غبار  ل  اقت�سادية 
لقوة ا�سرتاتيجية مل تكن متاحة؛ حيث بدا كما 
لو اأن حلم الآباء املوؤ�س�سني بات قاب قو�سني اأو 

اأدنى من التحقق.
�سرعان  الأمريكي  القطبية  الأحادية  نظام 
على  القائم  القطبية  الثنائية  نظام  اأزاح  ما 
احلرب الباردة، والردع النووي؛ ليف�سح املجال 
اأقل  الدولية  العالقات  من  لنموذج  تدريجيا 

مثالية  واأكرث  لل�سراع  نزوعا 
ال�سابق.  من   )plus idéaliste(
حيث حل القانون الدويل ومنظمة 
الأمم املتحدة حمل توازن الرعب 
كاأ�سا�ص  الع�سكرية  والأحالف 

لالأمن الدويل]]3].
 يف هذا العامل اخلا�سع لل�سيطرة 
ال�سعيدين  على  الغربية 
فقد  وال�سرتاتيجي،  القت�سادي 
قد  برمته  العامل  اأن  لو  كما  بدا 
الغربي لالقت�ساد  النموذج  تبنى 
الليربايل القائم على ال�سوق، كما 

باتا  قد  العاملي  وال�سالم  الدميقراطية  اأن  بدا 
من  واحلد  للت�سلح،  هيكلي  نزع  املنال.  قريبي 
املدنية.  التنمية  مل�ساريع  دعما  الت�سلح  نفقات 
الدفاع  على  الإنفاق  متو�سط  كان  فبينما 
الأوروبي ي�سل اإىل %]،3 من الناجت الداخلي 
اإىل  انتقل  فقد   ،[9[9 5]9]و  بني  ما  اخلام 
%]،] من الناجت املحلي اخلام �سنة ]]20 قبل 

الأزمة.

واملفاو�سات  القانون  على  قيامه  خالل  فمن 
قد  الأوروبي  النموذج  فاإن  املتبادل  والعتماد 
بامتياز،  ال�سيا�سي  النموذج  باعتباره  جتلى 
نوعا  للعوملة،  منا�سبة  الأكرث  احلكامة  منوذج 

من الطليعة الإ�سرتاتيجية النموذجي.
اأحادي القطبية �سوف  اأن النظام الدويل  غري 
حيث  الزمن؛  من  عقد  حوايل  اإل  ي�ستمر  لن 
للتخلي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �ست�سطر 
يف  الأمور  مقاليد  على  وهيمنتها  زعامتها  عن 
الثانية؛  الألفية  بداية  مع  العامل 
الإرهابية  الهجمات  اإثر  على 
�سوف  التي  واملهينة  العنيفة 
القاعدة  طرف  من  لها  تتعر�ص 
�سوف  ما  وعلى   ،200[ �سنة 
ال�سلبية  بالغة  اآثار  من  يرتتب 
ورمزية ح�سورها  �سدقيتها  على 
خالل  من  واعتبارها  الدويل 
تدخلها غري املح�سوب يف العراق 
اأن  قبل   ،2003 عام  من  بداية 
ل�سنة  القت�سادية  الأزمة  تفعل 
اإ�سعاف  يف  العميق  فعلها   200[

منوذج الراأ�سمالية الليربالية واملالية املتطرفة 
يف�سي  �سوف  ما  وهو  اأمريكا.  اعتمدته  الذي 
اإىل ما ا�سطلحت عليه "نيكول نيزوتو" ب� "تف�سخ 
القطبية"  الأحادي  الدويل  النظام  وت�سدع 
.)Délitement du système unipolaire(

الإ�صرتاتيجي"  "الكاو  الثالثة:  املرحلة 
.)Chaos stratégique(

ظلها  يف  وتعاين  نعي�سها،  التي  املرحلة  اإنها 

انطلقت دينامية من 
التسابق المحموم 

بين النزوع إلى 
توحيد األسواق 

من جهة، وتجزئة 
وتفكيك المشهد 

السياسي من 
جهة أخرى.
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غليان  حالة  من  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
لإيران،  ال�سرتاتيجي  ال�سعود  منذ  متوا�سل 
ب�"احلرب  "نيزوتو"  عنه  عربت  ما  واندلع 
الأهلية" يف العراق و�سوريا، وا�ستفحال الأزمة 
العمياء،  الفتنة  اإىل درجة  و�سلت  التي  الليبية 
وت�سكل جماعات اإرهابية اأكرث قوة واأكرث غنى 

من بع�ص الدول.
يف  تتم  املجريات  هذه  كل  اأن  املفارقة  ووجه 
اأهمية  باتت حتوز على  ظل ح�سور قوى دولية 
كال�سني  املنطقة؛  يف  ق�سوى  اإ�سرتاتيجية 

على  ت�سدد  ورو�سيا  والهند 
وتدافع  م�ساحلها  خ�سو�سية 
قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  عليها 

ونفوذ �سلب وناعم!؟ 
ما  بكل  رو�سيا،  حتتج  فبينما 
ع�سكرية،  قوة  و�سائل  من  اأوتيت 
املتوارث  الأوروبي  النظام  على 
الباردة،  احلرب  نهاية  منذ 
قد  املتحدة  الوليات  اأن  جند 
للجدل  مثريا  رئي�سا  انتخبت 

اأ�س�ص  مع  كليا  تتعار�ص  ومواقف  يتبني خطابا 
النظام الأمريكي القائم على القيم الليربالية، 

والتبادل احلر، وحلف الناتو]]3].
ليجد العامل نف�سه ب�سدد عامل متعدد الأقطاب 
ول  املعامل  وا�سحة  غري  عوملة  رحم  من  ينبثق 
اأي  متثل  ل  قطبية  تعددية  اأنها  غري  الوجهة. 
تطور يف حد ذاتها ما دامت مل ت�سهم يف اإر�ساء 

اأ�س�ص عامل اأكرث �سلما واأكرث اأمنا.

ويدين،  ي�ستنكر،  الدويل  املجتمع  اأن  فمع 
وي�سعف، ويتدخل اأحيانا، غري اأن عدم النجاعة 
متوقعة  وغري  مذهلة  كبرية  تظل  اجلماعية 
)L’inefficacité collective est colossale. 
Sidérante. Inattendue(.

يبدوا اأن عنف البع�ص ل يقابله ويوازنه اإل عجز 
وانكفاء البع�ص الآخر على ذاته. وهو ما ي�سري 
التي مل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  حتى على 
تعد تهتم بتكييف واإدارة الأزمات الدولية كما 
يف  الأوىل  القوة  كونها  رغم  ال�سابق  يف  كانت 
لأكرث  اإنفاقها  خالل  من  العامل 
من %50 من امليزانية الع�سكري 
فحتى  العامل.  م�ستوى  على 
�سكل  الذي  اخلارجي،  التدخل 
البن،  بو�ص  جورج  نظام  ركيزة 
بعيد  حد  اإىل  فعال  غري  اأ�سبح 

 .)largement inopérante(
لي�سل هدف ال�سيا�سة اخلارجية 
اأوباما"  "باراك  رئا�سة  ظل  يف 
عدم  اإىل   )Barack Obama(
وحتللها  املتحدة  للوليات  الهيكلي  اللتزام 
من التزاماتها الدولية للبحث عن حل ملختلف 
بدعوى  الأو�سط  وال�سرق  اأوروبا  يف  الأزمات 
الرتكيز على اآ�سيا. وهو ما جعل "نيكول نيزوتو" 
ال�سيا�سة  مب�ستقبل  التكهن  ب�سعوبة  ت�سلم 
اخلارجية الأمريكية التي اأم�ست تنحوا منحى 

العزلة الإ�سرتاتيجية.
مل يحدث منذ عقود اأن ظهر العامل بهذا القدر 

ينفي "باسكال المي"، 
رغم كل مظاهر 
األزمة، أن نكون 

بصدد مرحلة تتفكك 
فيها حضارتنا 

وتسارع الخطى إلى 
انهيارها وحتفها.
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وا�سطراب  والغمو�ص  ال�ستقرار  عدم  من 
الوجهة وعدم التوقع؛ لدرجة اأن مقولة "املفاجئة 
 )surprise stratégique( الإ�سرتاتيجية" 
اأ�سا�ص  مبثابة  �سارخة،  مفارقة  يف  اأم�ست، 

النظام الدويل.
بالغ  و�سع  يف  نف�سها  األفت  فقد  اأوروبا  اأما 
�سعفها  جهة  من  جهتني؛  من  اله�سا�سة 

القت�سادي، ومن جهة ديناميات 
عدم الندماج ال�سيا�سي من جهة 
�سيا�ستها  ظلت  حيث  اأخرى. 
الأمنية  و�سيا�ستها  اخلارجية 
وهويتها  ومرتددة،  متلعثمة 
مهددا،  ورخاوؤها  مهتزة، 
وتاأثريها  �سعيفا،  وت�سامنها 
منعدم  الدويل  النظام  يف 

 .)inexistante(
"اجليو�سيا�سة"  هذه  �سمن 
اكت�سف  اجلديدة  العاملية 
ا�ست�سكله  ما  الغرب 
وا�سطلح  بادي"  "برتراند 

القوة"  وهن  اأو  "عجز  ب�  عليه 
 .[39[)L’impuissance de la puissance(
قواعده  انهارت  عامل  مواجهة  يف  وذلك 
الوطنية  الدول  م�ستوى  على  لي�ص  وموؤ�س�ساته؛ 
الدويل  املنتظم  م�ستوى  على  واإمنا  فح�سب، 
والبنك  املتحدة،  الأمم  الأ�سا�سية؛  وموؤ�س�ساته 
ومنظمة  الدويل،  النقد  و�سندوق  الدويل، 

التجارة العاملية]40].
يف  "نيزوتو"  ترتدد  مل  التي  املوؤ�س�سات  وهي 

احلكم بعدم �سرعيتها ومتثيليتها الدميقراطية، 
غري  والربازيل  والهند  ال�سني  دول  اأن  موؤكدة 
ممثلة يف �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
ونفوذها  القت�سادية  قوتها  تعك�ص  بكيفية 
الأمن  واأن جمل�ص  العامل،  الفعلي يف  وتاأثريها 
النظام  يعك�ص  زال  ل  املتحدة  لالأمم  التابع 
العاملي ل�سنوات ال�ستينيات من القرن املا�سي.

اإعادة  ي�ستدعي  الذي  الأمر 
والهيئات  القواعد  يف  النظر 
والتفاو�ص  القائمة،  والنظم 
اأمكن  ما  الدميقراطي  والتوافق 
على ا�ستحداث قواعد وموؤ�س�سات 
تدبري  على  قادرة  اأخرى  ونظم 
العامل مبا يحقق  اأحوال  وانتظام 
والأمن  والعدل  ال�سلم  قيم 

الدويل.
الأبعاد  تتجاوز  الأزمة  اأن  ذلك 
لتطال  والتمثيلية  التنظيمية 
الأبعاد القيمية والأخالقية، التي 
ا�سطراب  مو�سوع  متثل  باتت 
 l’objet de trouble ou de( كامن  وت�سو�ص 
confusion latente( رغم اأهميتها الق�سوى 

بالن�سبة للدميقراطيات الغربية. وتف�سري ذلك 
املتغري  النظرية  الناحية  من  ت�سكل  القيم  اأن 
تن�سيب  يف  الف�سل  له  يرجع  الذي  النهائي 
واإ�سفاء  ال�سلطة  م�سالح  عن  املبا�سر  الدفاع 
وال�سيا�سات  املواقف  على  واملعنى  املعيارية 

والأزمات الدولية.
القيم  اأزمة  "نيزوتو"  تك�سف  ال�سياق  هذا  ويف 

من مظاهر أزمة 
الوضع الدوالي 
الراهن؛ نهاية 

التفوق الغربي، 
وارتفاع التفاوتات 

اإلجتماعية، وانعدام 
األمن االقتصادي، 

وغياب الثوابت 
المعيارية.



   العدد  47   246

قــــراءات

خالل  من  الدويل  النظام  يف 
واأمريكا  ورو�سيا  الغرب  موقف 
املتاأزمة  الأو�ساع  من  حتديدا 
و�سوريا  وليبيا  م�سر  من  كل  يف 
اأدنى  دومنا  وتركيا  والعراق 
الدميقراطية  مل�ستقبل  مراعاة 
الإن�سان.  حقوق  وكفالة 
الدولية  القوى  حتمل  فبدل 
الوليات  بزعامة  الكربى 
التاريخية  مل�سوؤولياتها  املتحدة 
"نيزوتو"  تك�سف  والأخالقية 

الأمريكية  لل�سيا�سة  الالاأخالقية  الأبعاد  عن 
البنيوي  والنزوع  ترامب"،  "دونالد  برئا�سة 
الإ�سرتاتيجي  للغياب  عموما  الغربيني  لدى 
 )l’abstentionnisme  stratégique (
يخرتق  الذي  العنف  مواجهة  يف  وال�ستقالة 
 voir de démission، face aux( العامل 

.)violences du monde

الغربي  العام  الراأي  اأن  الأمر  يف  والأخطر 
حكوماته  على  لل�سغط  كعادته  يتفاعل  مل 
وهو  الإن�سانية.  القيم  منظومة  عن  دفاعا 
مع  تفاعال  فرن�سوا"  "البابا  عنه  عرب  ما 
 )Lampedusa( "لمبيدوزا"  لجئي  ماأ�ساة 
الالمبالة"  كوكبة  اأو  ب�"عوملة   20[3 �سنة 
التي   )Globalisation de l’indifférence(
حكمت موقف املجتمع الدويل. ووجه املفارقة، 
تيارات  وت�ساعد  القت�سادية  الأزمة  ظل  يف 
اليمني املتطرف، اأن م�ساعر العن�سرية ومعادة 
والالجئني  واملهاجرين  الأجانب  وكراهية 

قدر  وا�ستفحلت  ازدادت  قد 
لدى  بالعجز  ال�سعور  ا�ستفحال 

الغربيني عموما.
القوة  مبقدور  يعد  مل  بحيث 
القيم  ول  القانون  ول  الع�سكرية 
على  حركتهم  وتوجه  تقود  اأن 
مواجهة  يف  الدويل  امل�ستوى 
تكر�سها  التي  الالمبالة  مفعول 
مقابل  القت�سادية،  العوملة 
ال�سيا�سية  الهدم  قوى  تنامي 

والإ�سرتاتيجية]]4].
وغري  غريب  اإيقاع  وفق  تعاقبت  فقد  وهكذا 
 rythme( ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  معتاد 
 )inaccoutumé sur la scène politique

وتنظيمه  العامل  اأحوال  لتدبري  اأنظمة  ثالثة 
 Trois systèmes d’organisation du(
اأكرث  مراحل  تعد  اأنها  واحلا�سل   .)monde

من كونها اأنظمة؛ 
��  مرحلة احلرب الباردة.

�  مرحلة التفوق الأمريكي.
�  مرحلة "الكاو" العاملي.

مرحلتني  يف  "نيزوتو"  تختزلها  ما  �سرعان 
على  قائم  نظام  نظامني؛  يف  جتاوزا  اأو 
الإ�سرتاتيجية  العقالنية  من  اأق�سى  �سكل 
اأكرث  ي�ستمر  مل  النووي  الردع  يف  متمثلة 
ت�سيطر  لعامل  املجال  مف�سحا  عقدين؛  من 
املعمم  والعجز  و"الكاو"،  الفو�سى  عليه 
l(؛  ’ impu i s s anc e  géné r a l i s é e (

أغلب األنظمة 
التعليمية والجامعية 

عبر العالم لم تعد 
تضطلع بدورها 

في مجال التكوين، 
والحراك االجتماعي.
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الأمريكية  القوة  اأن  يبدوا  ل  بحيث 
الف�سيلة  ول   )la force américaine(
 )la vertu européenne( الأوروبية 
العامل  تطور  يف  والتحكم  التاأثري  على  بقادرة 

و�سريورته. 
"نيزوتو"  ال�سياق تت�ساءل  يف هذا 
من  بدل  الرهان،  ميكن  هل 
القت�سادية؟  العوملة  على  ذلك، 
املايل  الندماج  قوة  باإمكان  هل 
البور�سة  خالل  من  والتجاري 
حتقيق  يف  ت�سهم  اأن  وال�سوق 
تقرب  واأن  لكوكبنا،  ال�ستقرار 
�سمن  واملجتمعات  الدول  بني 
و�سيا�سي  اقت�سادي  م�ستقبل 

م�سرتك؟
ومع ت�سككها يف اأن يتحقق ذلك، 
ومده�سا  مفاجئا  يبدوا  فما 

الو�سع  هذا  ظل  يف  ملفت  ب�سكل  ومهيكال 
الدويل اجلديد، بالن�سبة اإليها، هو بالتحديد؛ 
مقاومة وممانعة ال�سيا�سي، وقوة امل�ساعر غري 
القت�سادي  املنطق  وعجز  لالختزال،  القابلة 
املحلية  القوة  عالقات  وكبح  تروي�ص  على 

واجلهوية والعاملية.
وجود  اأي  "نيزوتو"  تنفي  اأخرى،  وب�سيغة 
امل�سهد  يقوم  بينما  اإذ  ال�سيا�سية]42]؛  للعوملة 
وقواعد،  قوانني،  على  العاملي  القت�سادي 
عام،  ب�سكل  بها  معرتف  ومبادئ  وموؤ�س�سات، 
ومقبولة من قبل الكافة، فال �سيء من كل ذلك 
ما  وهو  ال�سيا�سي.  امل�سهد  م�ستوى  على  يوجد 

يف  تكون  اأن  يحتمل  التي  املفارقات  اأحد  ميثل 
ال�سوق  فمقابل  العوملة؛  ا�ستقرار  زعزعة  اأ�سل 
ال�سيا�سي  امل�سهد  اأن  جند  املوحدة،  العاملية 
دولتي  فاعل   [93 حوايل  اإىل  ومق�سم  مفتت 
)acteurs étatique(. فالندماج القت�سادي 
اأ�سكال  اأكرث  مع  يتعاي�ص  العاملي 

النق�سام والتفكك ال�سيا�سي. 
نظر  وجهة  من  فامل�سكل، 
غياب  يف  يكمن  ل  "نيزوتو"، 
اأن  يف  واإمنا  م�سرتكة،  قواعد 
حدده  كما  الدويل،  النظام 
بات مو�سوع اعرتا�ص  الغربيون، 
الف�ساء  خارج  من  لي�ص  متنام 
من  واإمنا  الغربي  احل�ساري 
ال�سياق  هذا  ويف  كذلك.  داخله 
على  قائم  دويل  نظام  بني  متيز 
الدولية  القوى  م�سالح  حتقيق 
الأكرث نفوذا وهيمنة، بل وقائم على النتهازية 
 )l’opportunisme politique( ال�سيا�سية 
ونظام  "الرتامبية"]43]،  تعبرياتها  اأجلى  يف 
اإر�سائه  يف  اأ�سهمت  كما  دميقراطي  دويل 
زعمائها  بقيادة  نف�سها  املتحدة  الوليات 

التاريخيني الكبار.
القانون  مبعيارية  النحدار  هذا  اأن  والأخطر 
ح�سا�سية  عن  يعرب  بات  الدوليني  والنظام 
مل  العامل  من  كبريا  جانبا  اأن  ذلك  عامة؛ 
ينتظر انتخاب "دونالد ترامب" رئي�سا للوليات 
الغربية،  للقيم  ويتنكر  ينكر  لكي  املتحدة 
يف  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  وحلقوق 

في ظل االضطراب 
السياسي، 

وعدم اليقين 
 وغياب المعنى،
يتم استدعاء 

جماعاتي للهوية 
في بعديها 

القومي والديني.
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�سموليتها ومرجعيتها الكونية. فالقانون الدويل 
كاإطار مرجعي موجه و�سابط لل�سيا�سة العاملية 
عادة ما يتم جتاهله والتعامل معه با�ستخفاف 
الدوليني  وغري  الدوليني  الفاعلني  قبل  من 
الو�سط.  ال�سرق  يف  ال�ستقرار  يهددون  ممن 
رو�سيا  الكربى؛  الدولية  القوى  مقدمتهم  ويف 

والوليات املتحدة الأمريكية.
التي  الدولية  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  اأما 
اأ�سكال  من  �سكال  متثل  اأن  فيها  يفرت�ص 

ويف  للعوملة  بالن�سبة  احلكامة 
املتحدة،  الأمم  هيئة  مقدمتها 
على  العرتا�ص  يتم  ما  فعادة 
مبادئها  وعلى  بل  م�سروعيتها، 
 Elles sont contestées(
 dans leur légitimité ou

مثلما   )leur principes

طبيعتها  على  العرتا�ص  يتم 
وغري  الدميقراطية  غري  وبنيتها 

التعددية]44].
لل�سيادة  الأولوية  تعطي  العامل  دول  فاأغلب 
الوطنية والعالقات الدولية القائمة على عالقات 
املواقف  انت�سار  يف�سر  ما  وهو  والتاأثري؛  القوة 
يف   )attitudes révisionnistes( التحريفية 
"فالدميري  اأمعن  اأوروبا  الدولية؛ ففي  ال�ساحة 
بوتني" يف رف�ص اأي منظور واأي م�سار لدمقرطة 
ورو�سيا  بل  اأوكرانيا،   )démocratisation(
حماولة  على  ذلك،  من  بدل  وي�سر،  نف�سا، 
الإمرباطورية  واأجماد  عظمة  وبعث  اإحياء 

الرو�سية.

تعرت�ص  ال�سني  اأن  كيف  فنجد  اآ�سيا  يف  اأما   
ب�سدة على اأيلولة الوليات املتحدة قوة اأ�سيوية 
تربمها  تخفي  ول   )puissance asiatique(
وانزعاجها من متتعها بهذه امليزة. وذلك بقدر 
ما تعمل على اإعاقة كل تطور للقانون الدويل يف 
اجتاه كفالة املزيد من احلماية لل�سعوب حينما 

تتعر�ص للخطر من قبل حكوماتهم اخلا�سة.
الراديكاليات  فاإن  الأو�سط،  ال�سرق  ويف 
النظام  على  وتعرت�ص  تناه�ص  الإرهابية 
عن  املتوارثة  واحلدود  الإقليمي 
وتنتع�ص  العامليتني.  احلربني 
و�سيا�سات  م�ساريع  ف�سل  من 
لدول  القت�سادي  التحديث 
على  دللت  كما  الأو�سط  ال�سرق 
وتعمل  نيزوتو"]45].  نيكول  ذلك" 
واحلقيقة  الوجود  اإفقار  على 
حد  اإىل  وتذهب  بل  الإن�سانيني، 
من  الإن�سانية  ال�سخ�سية  جتريد 

اإن�سانيتها واآدميتها]]4].
باتت  م�سرتكة  ول م�سالح  مبادئ  ول  لغة  فال 
اأكرث  بات  الذي  الدويل،  املجتمع  وتوحد  جتمع 
اإىل  منه  وخيايل  يوتوبي  غربي  مب�سروع  �سبها 
اأحوال  وتنظيم  و�سبط  لتدبري  ناجعة  وحدة 
العامل]]4]. مع العلم اأن توحيد العامل ال�سيا�سي 
 )l’unification du monde politique(
التي  الأخطار  مواجهة  يف  ي�سعف  اأن  ميكن 
القائمة  الدولية  املنظمات  اأن  ذلك  تهدده، 
تن�ساأ  ما  عادة  القرار  وجماعية  التوافق  على 
ملواجهة خطر �سامل وحمدق يهدد اجلماعة يف 

انبعاث البنيات 
األنثربولوجية ما 

قبل حديثة يدعونا 
للتساؤل: هل القبلية 
هي من سوف تعلن 

نهاية العولمة؟
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وجودها.
"نيكول نيزوتو" مناذج  اأوردت  ويف هذا الإطار 
من التعاون الدويل ملواجهة املخاطر والتحديات 
التي تهدد املجتمع الدويل: فمجموعة الع�سرين 
حماولة  يف   200[ عام  اأحدثت  اإمنا   )G20(
اأزمة مالية  واأخطر  لأول  لجرتاح حل جماعي 
املخاطر  ملواجهة  العامل  توحد  مثلما  للعوملة. 
على  العامل  دول  ت�ستحث  فاملحيطات  البيئية. 
املزيد من التعاون والقليل من التوتر وال�سراع؛ 
والقليل  "اجليواقت�سادي"  من  املزيد  اإىل  اإي 

من "اجليو�سيا�سي"]]4].
لإفريقيا  القت�سادي  فالإقالع 
امل�ستقبلي  الفاعل  باعتبارها 
�سلمنا  ما  اإذا  العوملة،  يف  الكبري 
العاملية، ل يحول،  بالإح�سائيات 
احلروب  اندلع  دون  �سكل،  باأي 
اأن  يبدو  بحيث  بربرية.  الأكرث 
معاك�سا  منحى  تنحوا  الدينامية 
ال�ستقرار  فزعزعة  متاما؛ 
ال�ساحل  من  كبري  جانب  يف 

اإفريقيا يجعل هذه التحليالت املتفائلة  وغرب 
للموؤ�س�سات القت�سادية الدولية غري واقعية ول 

حقيقية.
اأمريكا  بني  املتبادل  املايل  العتماد  اأن  كما 
الإ�سرتاتيجية  الق�سايا  يتجاوز  ل  وال�سني 
التايوان،  ا�ستقالل  قي  تتمثل  التي  الكربى 
الوليات  و�سرعية  الكوريتني،  توحيد  واإعادة 

املتحدة الأمريكية كقوة اآ�سيوية. 

 )Les casus belli( ونذرها  احلرب  فذرائع 
الديناميات  من  مكان،  كل  يف  ت�ستخف، 
بوتني  للعوملة:فرو�سيا  واملالية  القت�سادية 
تعرت�ص ب�سدة على اأي ح�سور حللف الناتو يف 
عربت  كما  ال�سابقة،  اليوغو�سالفية  الأرا�سي 
مبنا�سبة   200[ �سنة  وا�سح  ب�سكل  ذلك  عن 
اأي  على  تعرت�ص  مثلما  جورجيا.  مع  احلرب 

تعاون جتاري بني الحتاد الأوروبي واأوكرانيا.
تعد  مل  القت�سادية  العوملة  فاإن  واأخريا 
الطريق  اأو  العاملي  واملنطلق  الأر�سية  مبثابة 
الذي  الدميقراطية  نحو  امللكي 
النظريات  عليه  راهنت  طاملا 
للطبقات  كان  اإذا  الليربالية. 
التاريخي  ال�سياق  يف  الو�سطى، 
الأوروبي، دور رئي�سي يف املطالبة 
واإ�سفاء  ال�سيا�سية  باحلريات 
الأمم  على  الدميقراطي  الطابع 
اليوم،  نبحث  ف�سوف  احلديثة، 
يف  مماثل  تاأثري  اأي  عن  عبثا، 

اإطار الدول املعوملة حديثا]49].
النهائية  النتيجة  الدميقراطية  متثل  ل 
والطبيعية للعوملة القت�سادية؛ فال ال�سني ول 
با�ستثناء  العربي"،  "الربيع  بلدان  ول  رو�سيا 
ال�سيا�سية.  الدميقراطية  نحو  تتجه  تون�ص، 
ال�سرق  اأن دول  ال�سحيح؛ ذلك  العك�ص هو  بل 
الإرهابي  املكون  عن  النظر  بغ�ص  الأو�سط، 
اأية  خنق  عن  تكف  مل  مييزها،  الذي  املت�سدد 
ت�ستمر  اأن  يائ�سة،  حتاول،  دميقراطية  �سرارة 

يف البقاء والوجود. 

القدرة على فهم 
قوى العولمة ومنطق 
حركتها وتناقضاتها 

يمثل شرطا 
واقفا لدفع شرها 

وجلب خيرها.
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فال�سني ل تخفي زهوها واعتزازها باملزاوجة 
وال�ستبداد  والت�سلطية  القت�سادي  النمو  بني 
له  كتب  ما  اإذا  النموذج،  وهذا  ال�سيا�سي، 
"نيكول  ت�ستبعد  ل  ال�ستمرار،  يف  النجاح 
نيزوتو" اأيلولته النموذج البديل الأكرث مناف�سة 
يكون  �سوف  وحينذاك  الأمريكي]50].  للنموذج 
النظام  م�ستوى  على  ثوري  اأثر  النجاح  لهذا 

الدويل]]5]. 
"البوتيني"  النموذج  لتباع  تنزع  تركيا  اأن  كما 

يف  بوتني(  فالدميري  اإىل  )ن�سبة 
ظل لمبالة الزعماء الأوروبيني، 
تتحرج  ل  التي  الالمبالة  وهي 
ب�"العار"  نعتها  يف  "نيزوتو" 

.)La honte(
اخللو�ص  يف  ترتدد  مل  مثلما 
الغربية  الدميقراطيات  اأن  اإىل 
ميكن  عميقة  لتحديات  تتعر�ص 
ال�سربات  بفعل  تكون خطرية  اأن 
الأزمة  من  بدًءا  املت�سافرة 
احلدود،  وانك�ساف  القت�سادية، 

التحرير  اإىل  و�سول  الغرب  ب�سيخوخة  مرورا 
الأنواع  خمتلف  من  للتدفقات  الأ�سكال  متعدد 
التقليدية  للمعايري  ت�ستبطنه من تهديد  مع ما 

بالتفجر.
للوليات  رئي�سا  ترامب"  "دونالد  فوز  اأما 
املتحدة فال يعد من وجهة نظر "نيكول نيزوتو" 
للطبقات  الكبري  والتذمر  للغ�سب  نتيجة  اإل 
مظاهر  خمتلف  بعودة  يهدد  الذي  الو�سطى 
وكراهية  الأجانب،  وكراهية  العن�سرية، 

والنزوع  والغريية،  الختالف  ورف�ص  الن�ساء، 
اإىل التطلع اإىل منط �سلطوي للحكم.

ويف اأوروبا �سرائح كاملة من ال�سكان ا�ست�سلمت 
ل�سبح ال�سعبوية وال�سوفينية الوطنية التي ت�سل 
اإىل درجة كراهية الأجانب يف اأكرث مظاهرها 
تفاهة و�سخافة]52]. بحيث اأن املاأ�ساة الأوروبية 
تكمن يف املفارقة القائمة بني رغبة الأوروبيني 
القت�سادي  لالندماج  لنموذج  جت�سيدهم  يف 
يكون من القوة بحيث يف�سي يف نهاية املطاف 
والت�سامن  الوحدة  حتقيق  اإىل 
النزوع  وبني  الأوروبي،  ال�سيا�سي 
نحو  املعكو�ص  والفعلي  الواقعي 
ال�سيا�سية  والتجزئة  التفكيك 

لالأوروبيني.
ويف النهاية انطلقت دينامية من 
اإىل  النزوع  الت�سابق املحموم بني 
توحيد الأ�سواق من جهة، وجتزئة 
من  ال�سيا�سي  امل�سهد  وتفكيك 
العتماد  بني  اأخرى،  جهة 
جهة،  من  املتبادل  القت�سادي 
القوة  وموازين  لعالقات  املزعزع  العنف  وبني 
العاملي كما على م�ستوى الحتاد  امل�ستوى  على 

الأوروبي.
اأن  ينفي  ل  لمي"  "ب�سكال  فاإن  جهته  ومن 
ال�سنوات الأخرية ل تدعوا للتفاوؤل، واأن الآمال 
التي طاملا مت تعليقها على اإحراز تقدم م�ستمر 
والتطورات  املنجزات  بف�سل  اأف�سل  عامل  نحو 
اأ�سيبت باخليبة؛ بفعل الأزمة  القت�سادية قد 
 ،200[ �سنة  انفجرت  التي  القت�سادية 

المجاالت المندمجة 
في الدينامية 
االقتصادية 

العولمية ال تشكل 
أي تهديد لجوارها 
والعالم من حولها، 
والعكس صحيح.
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وال�سيا�سات  الإرهابية،  العمليات  وت�ساعد 
�سوريا،  يف  املاأ�ساوية  والأو�ساع  الرو�سية، 
الغرب،  يف  ال�سعبوية  احلركات  وت�ساعد 
الربيك�ست،  على  الربيطاين  والت�سويت 
للوليات  رئي�سا  ترامب"  "دونالد  وانتخاب 

املتحدة.
غري اأنه مع ذلك يت�ساءل: هل ميكن اأن نخل�ص 
من جملة ما �سبق اأننا ب�سدد الدخول يف مرحلة 
اأفول وانحدار وتراجع؛ مرحلة فو�سى ت�ستدعي 

نزاعات  الفو�سى،  من  املزيد 
النزاعات.  من  املزيد  ت�ستدعي 
الأهواء  انت�سار  هل نحن ب�سدد 
انعدام  العقل،  على  والنزوات 
على  احلرب  الثقة،  على  الثقة 
ال�سالم، وهل نحن ب�سدد مرحلة 
وت�سارع  ح�سارتنا  فيها  تتفكك 
وحتفها؟  انهيارها  اإىل  اخلطى 
اأن ل �سيء من ذلك  نافيا  ليوؤكد 

يعد حتميا]53].
الراهنة،  ال�سطرابات  لأن  اأول 
من  التقليل  ميكن  ل  والتي 

خطورتها، تعد نتيجة حتول وتغري يف الباراديغم 
 Le fruit d’une transformation, d’Un(
changement de paradigme( متمثال يف 

القوى  لأن  وكذلك  فيها.  رجعة  ل  التي  العوملة 
ميكن  والتي  والتقدم،  التطور  على  احلافزة 
يف  توجد  عليها،  وال�ستناد  العتماد  ويحبذ 
و�سيوع  تنامي  واأخريا  وعمل.  دينامية  حالة 

الوعي ب�سرورة تغيري منوذجنا التنموي.

بولين"  "كارل  من  لمي"  ي�ستعري"ب�سكال 
الكبري"  "التحول  مفهوم   )Karl Polanyi(
ليقف   )La grande transformation(
يف  تكمن  والتي  اجلارية،  التحول  حالة  على 
جمموع  اندماج  بني  القائمة  التوترات  اأ�سل 
وتفكك  جهة،  من  الراأ�سمالية  القت�ساديات 
ال�سيا�سية من جهة  الف�ساءات  وانق�سام بع�ص 
اأخرى. وهو ما يحيل اإىل ظاهرة العوملة مبا هي 
التي  ال�سوق  راأ�سمالية  لتو�سع  تاريخية  مرحلة 
دفعها  وقوة  ديناميتها  ت�ستمد 
التي هزت  البتكارات  موجة  من 

عمليات الإنتاج وال�ستهالك.
"با�سكال"  يربز  ال�سياق  هذا  ويف 
"روين  الثالثي؛  اأن  كيف 
 ،)R. Descartes( ديكارت" 
ريكاردو"  و"دافيد 
و�سومبيرت   ،)D. Ricardo(
 )Joseph  Schumpeter (
اأنف�سهم  على  انت�سروا  قد 
م�سبوقني؛  غري  واإيقاع  بقوة 
العلم  اأجل  من  انت�سر  ديكارت 
العلمي  للتطور  واملج�سد  ال�سك،  عن  النا�سئ 
والتكنولوجي. وريكاردو من اأجل منطق التبادل 
وما نتج عنه من تق�سيم دويل للعمل. و�سومبيرت 
من اأجل عملية الإيجاد والإتالف الناجتة عن 
الإنتاجية  البنيات  حول  التناف�ص  و�سدة  حدة 
من  وذلك  الجتماعية.  لأنظمة  على  وبالتايل 
خالل ربطه البتكارات بالدورات القت�سادية 

والتنمية.

إرادة الدول في 
االلتحاق بموكب 

االقتصاد العالمي 
تحث تأثير العقوبات 

العادلة، من شأنه 
أن يشكل مصدر 
اعتدال وانفتاح 

للدول تالفيا لعزلتها.
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هذه  تف�سري  اأن  يعترب  اأنه  ومع 
عن  ناجتة  بكونها  التوترات وال�سطرابات 
 )le front froid( الباردة  اجلبهة  التقاء 

العلمية  العقالنية  على  القائمة 
احل�ساب  وعلى  والقت�سادية، 
واجلبهة  امل�سالح]54]،  وت�سوية 
 )le front chaud( ال�ساخنة 
ال�سيا�سية  امل�ساعر  على  القائمة 
..)passions  politiques (
اأنه  اإل  ب�سيطا،  تف�سريا  يعد 
رغم  ال�سوق  راأ�سمالية  اأن  يوؤكد 
وغرائزها  نزعاتها  لها  اأن 
ج�سعها،  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة 
اأنها  اإل  لل�سيطرة،  واإرادتها 

باعتبارها  الثقة  اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف  تظل 
ال�سيا�سة  تت�سمن  مثلما  و�سعورا]55]،  قيمة 
احل�ساب وقانون الكرثة اأو قانون العدد الأكرب 
ويبقى،   .)la loi des grands nombres(
من وجهة نظر "دي�سال"، اأن )2+2=4( قاعدة 
القت�سادي  النظام  اإطار  يف  القيمة  تلخ�ص 
باعتباره نظاما كليا، خالفا للنظام الأخالقي 

الذي يظل حمليا بهذا ال�سدد. 
"كارثي"  نف�ص  من  تخلوا  ل  درامية  وبلغة 
العوا�سف والأعا�سري  مفردات  ت�ستح�سر 
يقف  وهدير]]5]،  وبرق  رعد  من  يرافقها  وما 
تعرب  �سدمات  ثالث  على  لمي"  "با�سكال  بنا 
الدوايل  الو�سع  اأزمة  ا�ستفحال  مدى  عن 
الغربي،  التفوق  بنهاية  يتعلق  اأولها  الراهن: 
بني  التفاوت  م�ستوى  بارتفاع  يت�سل  وثانيها 

القت�سادي،  الأمن  انعدام  وا�ستفحال  النا�ص 
وثالثها يتعلق بغياب املعايري الثقافية والثوابت 
لدى  خا�سة  ومكانة  اأهمية  على  حتوز  التي 

الأنرثبولوجيني. 
التفوق  من  األفية  ن�سف  نهاية 
ما  اأو  الغربية،  وال�سيادة 
�سفرينو"  مي�سال  "جون  �سماه 
 )Jean- Michel Severino(
الكبري"  النقالب  اأو  ب�"النحدار 
 )Le grand basculement(
من  العديد  عرب  متخ�ص  الذي 
والتطور  التقدم  بفعل  العقود 
ب�  ينعت  كان  ما  �سهده  الذي 

"العامل الثالث".
تبعا  يتم  ال�ستدراك  اأو  التدارك  هذا 
ال�سوق  اقت�ساد  راأ�سمالية  انت�سار  لنموذج 
التقدم   )tiré par(بوا�سطة امل�سحوبة 
منتوجا  يعد  الذي  والتكنولوجي  العلمي 
الأورو-اأمريكية  الثقافية  للم�سفوفة  خال�سا 
�سالن�ص"  "مار�سال  ذلك  على  دلل  كما 

.)Marshall Sahlins(
منوذجا  يج�سد  ل  النموذج  هذا  اأن  غري 
ال�سعور  يف�سر  ما  وهو  ليرباليا؛  �سيا�سيا 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لفقدان  القوي 
عقد  الذي  لتفوقها  فقط  لي�ص  خا�ص،  ب�سكل 
العامل،  عرب  م�ساحلها  عن  الدفاع  عملية 
املنظمات  من  جديد  منط  لنبثاق  واإمنا 
�سلطوية  واأكرث  ليربالية  اأقل  ال�سيا�سية 
 .)moins libérale plus autoritaire(

المفارقة أن العجز 
المزمن وطويل 

المدى التي تسجله 
الواليات المتحدة في 
معامالتها الخارجية 

تتم تغطيته 
بانتظام من خالل 
االدخار الصيني.
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التي ميكن ويتعني الدخول يف  املوؤ�س�سات  وهي 
مواجهة معها.

الإيجابية  اآثارها  تفوق  للعوملة  ال�سلبية  الآثار 
�سواء تعلق الأمر مب�ستوى الت�سغيل، اأو املداخيل، 
اأو التفاوتات، وتوزيعها. وهي الآثار التي عمقتها 
اأزمة ]200، ولو اأن اآثارها كانت بادية قبل ذلك؛ 
الأولية  الدخول  وانخفا�ص  الركود،  خالل  من 
)la réduction des revenus primaires(؛ 

عرب  توزيعها  اإعادة  قبل  اأي 
وال�سريبي،  الجتماعي  النظام 
الطبقة  من  جلانب  بالن�سبة 

الو�سطى يف العامل الغربي.
ي�سجل"با�سكال  ال�سياق  هذا  ويف 
التفاوتات  تنامي  لمي" 
والختاللت الجتماعية منذ �سنة 
5]9]، وب�سكل اأو�سح يف الوليات 

واأملانيا،  واليابان،  املتحدة، 
كر�ص  ما  وهو  املتحدة.  واململكة 
ي�ستفيد  لن  النظام  باأن  ال�سعور 
منه اإل من يقودونه، وهو ما جعل 
للجميع،  الرخاء  بتحقيق  الوعود 

النظر  مت  الذي  املوؤمل  التاأقلم  خالل  من  ولو 
كما  م�سداقيته.  يفقد  انتقالية،  كمرحلة  اإليه 
كر�ص ال�سعور بالت�ساوؤم بالن�سبة للو�سع القائم، 
الأجيال  وم�سري  مل�ستقبل  بالن�سبة  وكذلك 
انخفا�ص  اأن  افرتا�ص  من  انطالقا  القادمة 
اأو  املزمن  الركود  اأ�سل  يف  يكمن  الإنتاجية 
 )la stagnation séculaire( الأجل  الطويل 

والتباطوؤ طويل املدى للنمو.

عدم  تكر�ص  التكنولوجية  الثورات  اأن  كما 
والتوتر  لال�سطراب  م�سدرا  ومتثل  اليقني، 
ا�ستيعاب  ال�سعب  ومن  الجتماعي.  والقلق 
الإنتاج  وتنظيم  والتاأهيل،  العمل،  على  اآثارها 
الرقمنة.  لتعميم  �سريع  انتقال  لتحقيق  �سعيا 
والإنتاج  الأ�سواق  تخ�سع  العامل  هذا  ففي 
التطور  مع  يقطع  ملنطق  واملناف�سة  والتوزيع 

البطيء املالحظ منذ قرن ون�سف.
فالأطروحات حول امل�ستقبل تبدو 
ترتاوح  والتوقعات  متناق�سة  هنا 
التوظيف،  كارثية  بني  وتتاأرجح 
املال،  لراأ�ص  ال�سديد  والرتكيز 
ناحية  ومن  االهائل،  والحتكار 
الق�سوى  الفردانية  اأخرى، 
ال�سبكات  عرب  لل�سالحيات 
الجتماعية، اأو القت�ساد الناعم 
جمتمع  اأو  والتقا�سم،  للم�ساركة 

الرتفيه.]]5] 
قائما  التفاق  يظل  ذلك،  ومع 
والفارق  ال�سروري  الدور  على 
للذكاء واملعرفة والتاأهيل يف وقت 
�ساد فيه العتقاد، على الأقل يف العامل الغربي، 
باأن اأغلب الأنظمة التعليمية واجلامعية مل تعد 
واحلراك  التكوين،  جمال  يف  بدورها  ت�سطلع 
كما   )la mobilité sociale( الجتماعي 

ينبغي. 
ك�سف  يف  ريب،  بال  ت�سعف،  الأ�سئلة  هذه 
والتوتر  بالقلق  مطبوعة  بيئة  ب�سدد  احل�ساب 
عامل  يف  الأمل  فيها  �ساد  عقود  بعد  واخلوف 

انتقل عدد الطبقة 
الوسطى عالميا 

من 1.4 مليار سنة 
2009 إلى 3.2 مليار 
سنة 2020/2019 

ومن المتوقع أن 
يصل إلى 4.9 مليار 
سنة 2030، ثلثيها 

في آسيا.
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اأف�سل. ين�ساف اإىل ذلك بعد اآخر للعوملة؛ بعد 
فقدان ال�سيطرة، واحلرمان والتجريد، وعدم 
القدرة على التحكم يف جتاوزاتها اأو على الأقل 
يف فهم قواها. وما ترتب عن ذلك من �سدمة 
ا�سطلح  ما  اأو  ثقافية،  طبيعة  من  ارتدادية 

 Laurent Bouvet( عليه 
 )et Christophe Guilluy

الثقايف"  الأمن  "انعدام  ب� 
 )L’insécurité culturelle(
الهوياتية  للنزعات  املكر�ص 
التهديد  مب�ساعر  املرتبطة 

وال�سدمة حينما يحدث املكروه.
ب�سدام  الأمر  يتعلق  ل 
 le choc des( احل�سارات 
جند  كما   )civilisations

هنتنغتون"،  "�سامويل  لدى 
احل�سارة"  يف  ب�"قلق  واإمنا 

الذي   [5[[)malaise dans la civilisation(
الأطلنتي،  فتح، كما نالحظ ذلك على �سفتي 
من  تت�سكل  �سيا�سية  وو�سعيات  ملواقف  جمال 
عنا�سر حمائية، انعزالية، اأو معادية لالأجانب 

معروفة يف التاريخ.
وعدم  ال�سيا�سي،  ال�سطراب  هذا  ظل  يف 
تتغذى  امل�سروعية  فاإن  املعنى،  وغياب  اليقني 
يف  للهوية  جماعاتي  ا�ستدعاء  من  ب�سهولة 
الرتداد  ي�سبه  فيما  القومي والديني؛  بعديها 
الذي   )régression identitaire( الهوياتي 
التعار�ص بني من  الأ�سا�سي حول  يدور حموره 
ي�سبهوننا وبني من يختلفون عنا، بني "النحن" 

بدل  لالنغالق  �سارخ  تكري�ص  يف  و"الهم" 
النفتاح]59].

هل  لمي":  "ب�سكال  يت�ساءل  ال�سياق  هذا  يف 
باأن  التطورات  هذه  من  ن�ستخل�ص  اأن  ميكن 
العامل قد دخل يف مرحلة ممتدة من النفكاك 
بني  وال�سيا�سة؛  القت�ساد  بني 
التقنو-اقت�سادية  العقالنية 
م�ست�سحبة  وهي  املتوا�سلة 
جهة،  من  العوملية  اآثارها  جلميع 
والنطواء  النكفاء  نزعات  وبني 
 )repli identitaire( الهوياتي 
على  يرتتب  اأن  ميكن  ما  مع 
اأمنية  لأو�ساع  انفجار  من  ذلك 
القبلية  هل  جديدة؟  دولية 
نهاية  تعلن  �سوف  من  هي 
الغرب  يف  نعي�ص  هل  العوملة؟]0]] 
من  به  متيزت  وما   [930 باأزمة  �سبيهة  اأزمة 
انفكاك لل�سيا�سة عن القت�ساد؟ اإذ بينما نحى 
منحى  التكنولوجية  التحتية  وبنياته  القت�ساد 
بالطابع  ال�سيا�سة ظلت مطبوعة  فاإن  التعومل، 
املحلي الوطني؛ ذلك اأن الت�سويت عادة ما يتم 
امل�سادقة  اأو  ال�سيا�سيني،  امل�سوؤولني  لنتخاب 
والتفاقيات  القوانني  على  العرتا�ص  اأو 
اأو العرتا�ص على الطفرات  ولي�ص للم�سادقة 
 .)les sauts technologiques( التكنولوجية
وهو ما يف�سر ال�سعور بفقدان التحكم والعجز، 
خا�سة حينما ُتوؤثر نتائج هذه الثورات �سلبا على 

الن�سيج القت�سادي والجتماعي املتداخل.
وما يرتتب عن ذلك من اللجوء والبحث عن كب�ص 

يتعين أن تركز 
الحماية االجتماعية 
بالمعنى الواسع على 

حماية األشخاص 
قبل الوظائف، 

وتأمين المسارات 
الوظيفية قبل 

األوضاع المهنية. 
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 .)Bouc émissaire( فداء 
"با�سكال  يرتدد  ل  و،هاهنا، 
لمي" يف النت�سار لالنفتاح بدل 
اأن  وعيا منه  والنكفاء،  النغالق 
يف النفتاح تكمن عنا�سر التهدئة 
ما  كل  وتاليف  ملواجهة  الالزمة 
عملية  ويعيق  يعقد  اأن  �ساأنه  من 

العي�ص �سويا.
ينتقد "با�سكال لمي" النظر اإىل 
باعتباره  اجلديد  العاملي  النظام 
جديد"  عاملي  فو�سى  "نظام 

كم�سدر   )nouveau désordre mondial(
ذلك  من  النقي�ص  على  والأدواء.  ال�سرور  لكل 
ومنطق  العوملة  قوى  فهم  على  القدرة  ففي 
اأن�سار  يجد  اأن  يتعني  وتناق�ساتها  حركتها 
فعلهم  مربر  وال�سلم  وال�ستقرار  النفتاح 

.)raison d’agir( وتدخلهم
العاملي  النظام  نهاية  كر�ست  لقد 
الرعب  توازن  على  القائم  ال�سابق 
من  حالة   )l’équilibre dans la terreur(
يقوم  عاملا  اأن  ريب  ل  والتعقيد؛  اليقني  عدم 
اخلا�سة  اإيديولوجيته  منهما  لكل  قطبني  على 
عامل  من  ب�ساطة  اأكرث  يعد  التوازن،  يكفل 
اإيديولوجيا جديدة  متعدد الأقطاب تنبثق فيه 
م�سطبغة بالدين والنزعات الوطنية الهوياتية 
الذي  الفراغ  مالأ  اإىل  ال�ساعية  ال�سعبوية  اأو 
حيث  ال�سوفياتي  القطب  انهيار  على  ترتب 

تت�سابك الإ�سرتاتيجيات وتتواجه.

ويف هذا ال�سياق يت�ساءل "ب�سكال 
العاملي  النظام  هذا  هل  لمي": 
اجلديد اأكرث خطورة من النظام 
اأن  يتعني  الذي  ال�سابق  العاملي 
نغذي احلنني اإليه؟ لتاأتي اإجابته 
ما  اإذا  بالإيجاب  اأول؛  افرتا�سية 
النووي  الرعب  توازن  اأن  اعتربنا 
الدمار  من  الإن�سانية  حفظ  قد 
الفناء  اإىل  املف�سي  ال�سامل 
 .)conflagration générale(
النظام  هذا  �سكل  ما  واإذا 
ا�ستعادة  القومية  على  املرتكز 
اإىل  قادت  التي  ال�سوفينية  الوطنية  للنزعات 
التحذيرية  للو�سية  تاأكيدا  عامليتني،  حربيني 
ميرتان"  "فران�سوا  الأ�سبق  الفرن�سي  للرئي�ص 
هي  "القومية  )François Mitterrand(؛ 
احلرب"]]]]. وثانيا بال�سلب؛ اإذا ما مت التفكري 
يف م�سري ال�ساكنة امل�ستعبدة يف ال�سرق، واإذا 
ما مت العرتاف والإقرار باأن القت�ساد ولي�ص 
املع�سكر  انهيار  يف  ت�سبب  الذي  هو  ال�سيا�سة 

ال�سيوعي وانهيار جدار برلني.
وهن��ا يذكرن��ا "ب�س��كال لم��ي" كي��ف اأن �س��نوات 
الت�س��عينات م��ن الق��رن املا�س��ي مل تك��ن مبن��اأى 
)Inouïes(؛  الهائل��ة  العن��ف  مظاه��ر  ع��ن 
برون��دا،  العرق��ي  التطه��ري  البلق��ان،  ح��روب 
ح��رب الع�ساب��ات باأمري��كا الالتيني��ة، منظم��ة 
اإيت��ا )ETA( البا�س��كية الت��ي تو�س��لت بالعن��ف 
الإرهاب��ي لتحقي��ق ا�س��تقاللها عل��ى اإ�س��بانيا. 
الأيرلن��دي  اجلمه��وري  اجلي���ص  ومنظم��ة 

منظور العالقات 
الدولية الذي ظل 
سائدا منذ الحرب 
العالمية الثانية، 

منظور غربي لم يعد 
يتالءم وال يعبر عن 

الحقائق الموضوعية 
لعالمنا الراهن.
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)IRA( )Irish Republican Army( الت��ي 
تو�س��لت هي الأخ��رى بالإره��اب لتحرير اإيرلندا 
واإع��ادة  الربيط��اين  احلك��م  ال�س��مالية من 

توحيده��ا م��ع اجلمهوري��ة الأيرلندي��ة.
لكن بعد عقد الت�سعينات، وعلى مدى ع�سرين 
عدد  بداأ  العام  القت�سادي  النمو  من  �سنة 
النزاعات وال�سراعات يتناق�ص تدريجيا. ويف 
بني  املعقدة  العالقات  حتليل  فاإن  الإطار  هذا 
ال�سيا�سية  واجلغرافية  القت�سادية  اجلغرافية 
اأن  مفادها  ملفتة؛  ظاهرة  بروز  اإىل  اأدى 

الدولية  وال�سراعات  النزاعات 
الإرهابية  والبوؤر  الأ�سا�سية 
اجلغرافية  املجالت  يف  توجد 
القت�ساد  يف  اندماجا  الأقل 
بقيت  التي  واملجالت  العاملي، 
الذي  الهائل  النمو  هام�ص  على 
ثالثني  حوايل  منذ  العامل  عرفه 
بني  للمقارنة  يدعونا  �سنة 
عرب  التجارية  املبادلت  خريطة 

العاملية  التجارة  منظمة  تعك�سها  كما  العامل 
لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  وخريطة   )OMC(
بجنيف  ب�سوي�سرا  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة 
 Le Haut Commissariat des Nations(
بوؤر  التي تعك�ص   )unies pour les réfugiés

العامل،  عرب  ال�سراعات  وم�سادر  النزاعات 
والتوتر  ال�سراع  جمالت  اأن  اإىل  ليخل�ص 
تيار  عن  البعيدة  الأماكن  يف  تكمن  الدويل 
املبادلت القت�سادية الدولية. لنخل�ص اإىل اأن 
القت�سادية  الدينامية  يف  املندجمة  املجالت 

والعامل  جلوارها  تهديد  اأي  ت�سكل  ل  العوملية 
منت�سكيو  مقولة  ي�ستح�سر  وهنا  حولها؛  من 
الأ�سلحة  فاإن  التجارة  متر  حيثما  ال�سهرية" 
 là ou le commerce passe، les("متر ل 

.)armes ne passent plus

والتوترات  ال�سطرابات  اأن  اإىل  ليخل�ص 
والأزمات تربز وت�ستفحل حينما ل تنتج العوملة 
وال�سرق  اأفغان�ستان،  يف  وحتديدا  اآثارها]2]]؛ 
وجمهورية  وال�سومال،  واأوكرانيا،  الأو�سط، 
من  اأن  ذلك  الدميقراطية، وتف�سري  الكونغو 
فجوات وثقوب العوملة تربز البوؤر 
التي  العوملة  وهي  الإرهابية]3]]. 
لفظها  يف  اجلهاديون  يرتدد  مل 
واملفقر  املنغلق  تاأويلهم  با�سم 
واحلقيقة  الإ�سالمي  للدين 

الدينية.
"ب�سكال لمي" م�سوؤولية  ل يخفي 
وخا�سة  املتقدمة  الدولية  القوى 
الدويل،  النظام  يف  منها  املوؤثرة 
خالل  من  وذلك  املاآل،  لهذا  الو�سول  يف 
مع  العالقة  اأزمة  تدبري  لكيفية  ا�ستح�ساره 
الإقناع،  اأ�ساليب  كل  ا�ستعمال  حمبذا  اإيران؛ 
لتحقيق  والناعمة  ال�سلبة  القوة  م�سادر  وكل 
وملثيالتها  لها  املمكن  ال�ستيعاب  درجات  اأكرب 
القت�سادي  النظام  بنية  يف  الدول  من 
اإرادة  اأن  كيف  اأبرز  حيث  الدويل.  وال�سيا�سي 
العاملي  القت�ساد  مبوكب  اللتحاق  يف  الدول 
ي�سكل  اأن  �ساأنه  من  العقوبات،  تاأثري  حتث 

م�سدر اعتدال وانفتاح تالفيا لتهمي�سها.

كلما توزعت 
السلطة، في 

صيغتها االقتصادية 
والسياسية، كلما 
أمست أقل خطورة.
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اإذا كان لالقت�ساد الدويل، يف طريق الندماج، 
يف  وقائي  ودور  ال�سدمات،  كبح  يف  الف�سل 
مواجهة �ستى اخلالفات والنزاعات، فاإن ذلك 
املعلومات  تكنولوجيا  ثورة  تاأثري  بفعل  يعود، 
وو�سائل النقل، اإىل الطبيعة اجلديدة للتق�سيم 
القت�سادي  العتماد  واإىل  للعمل،  الدويل 

واملايل املتبادل التي حتدثها.
البنية  �سمن  الع�سري  فالإنتاج 
لل�سلع  احلديثة  ال�سناعية 
واخلدمات اأم�سى يتم يف اأكرث من 
الوحدات  من  العديد  وعرب  دولة 
الإنتاجية املتكاملة، بحيث اأ�سبح 
على  يتوفر  الع�سري  امل�سنع 
كل  يف  اإنتاجية  ووحدات  ور�سات 
مكان. الأمر الذي ي�سهم يف الرفع 
من الكفاءة والفعالية القت�سادية 
وم�ساعفة الإنتاج. وما لذلك من 

اأثر اإيجابي مبا�سر على م�ستوى العي�ص، وزيادة 
من  الرفع  يف  املجتمعات  ت�سعف  التي  املوارد 

م�ستوى خدمات التعليم وال�سحة.. 
علما اأن التداخل والرتابط والت�سابك، هاهنا، 
يعد  كما  اقت�ساديا  يعد   )l’imbrication(
ماليا؛ فالعجز املزمن وطويل املدى التي ت�سجله 
تتم  املتحدة يف معامالتها اخلارجية  الوليات 
ال�سيني؛  الدخار  خالل  من  بانتظام  تغطيته 
الدولر من  ا�ستقرار  ال�سني يف  لدرجة حتكم 

خالل مدخراتها ال�سخمة منه]4]].
وهو ما يف�سر، من وجهة نظر "با�سكال لمي"، 
وجود م�سلحة موؤكدة لدى جل الدول يف تاليف 

من  م�سدرا  وي�سكل  يثري  اأن  �ساأنه  من  ما  كل 
من  بدل  والبحث،  وال�سراع،  النزاع  م�سادر 
ذلك، عن كل ما من �ساأنه اأن يعزز ا�ستقرارها. 
ال�سني  بني  التوتر  ا�ستدت حدة  ما  اإذا  بحيث 
والوليات املتحدة الأمريكية، على �سبيل املثال، 
با�ستعادة  تطالب  اأن  باإمكانها  الأوىل  فاإن 
توظيفاتها املالية على �سكل مدخرات �سخمة، 
اإىل  يذهب  اأن  �سحبها  �ساأن  من 
الدولر  بانهيار  التهديد  حد 
الوليات  اأن  كما  دولية.  كعملة 
هذه  ب�سداد  بالتزامها  املتحدة 
القت�ساد  فاإن  امل�ستحقات 
من  الكثري  يفقد  �سوف  ال�سيني 
على  املبا�سر  الأثر  ذات  الأرباح 

قوة اقت�ساده.
والت�سابك  التداخل  فاإن  وهكذا 
للدول  يعطي  واملايل  القت�سادي 
"با�سكال  ي�سدد  القت�سادي،  للردع  اأ�سلحة 
لمي" على �سرورة ا�ستعمالها باعتدال وتوازن، 

واإل ترتبت عليها اآثاًرا غري حم�سوبة العواقب.
 اإزاء احلتمية املو�سوعية للعوملة، وعدم قابلية 
تعبريه  بفعل  لالرتكا�ص؛  التكنولوجي  التطور 
"با�سكال  عن تطور تاريخي ل رجعة فيه، فاإن 
 :)Jane Birkin( لمي" مل يجد اأبلغ من اأغنية

"اأود لو اأن الأر�ص تتوقف لكي اأنزل"]5]]. 
حتقق  الذي  التوازن  اأن  يعترب  فهو  ولذلك 
ذاتها  العوملة  لأن  اأول  مقنع؛  غري  يظل 
امل�ست�ساغة  غري  املظاهر  من  العديد  ت�ستبطن 
ال�ستقرار.  وعدم  لال�سطراب  واملثرية 

تكرس الثورات 
التكنولوجية عدم 

اليقين، وتمثل 
مصدرا لالضطراب 

والتوتر والقلق 
االجتماعي.
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�سمن  املنخرطة  الدول  خمتلف  لأن  وثانيا 
من  ينبغي  ما  ت�ستخل�ص  مل  �سريورتها 
القت�سادي  اعتمادها  ب�سدد  الدرو�ص 
اجلماعية  احلكامة  م�ستوى  على  املتبادل 

.)gouvernance collective(
مو�سوعي  ت�سور  عن  لمي"  "با�سكال  ي�سدر 
وتاريخي للعوملة؛ فمثلما اأن هذه الأخرية ت�سهم 
فاإنها  الإن�ساين،  التطور  م�سرية  تعزيز  يف 
مقبولة  غري  و�سعيات  عينه،  الوقت  يف  تنتج، 
اإنها يف   .)des situations inacceptables(

وان�سجام  تناغم  يف  احلالة  هذه 
الثورة  مع   )en résonance(
ع�سر  التا�سع  للقرن  ال�سناعية 
ال�سافر  ال�ستغاليل  وموكبها 
بال  جاحمة  هوجاء  لراأ�سمالية 
م�ساواة  ول   ،(débridé( زمام 
 ،)odieuse( و�سائنة  بغي�سة 
املطلق  الفقر  بني  جتمع 
والغنى   )pauvreté absolue(

الفاح�ص. 
من  املقارنة  مندد  اأن  وميكن 
الأزمات  ا�ستح�سار خليط  خالل 

بالدول  تع�سف  ظلت  التي  الراأ�سمالية 
اأو خم�سة ع�سرة �سنة،  ال�سناعية يف كل ع�سر 
والقرن  ع�سر،  التا�سع  القرن  امتداد  على 

الع�سرين اإىل حدود اأزمة 930].
الأزمات،  هذه  مثل  اإنتاج  اإعادة  ولتاليف 
�سبط  عملية  تدريجيا  الدول  اعتمدت 
 )régulation( الراأ�سمايل  للنظام  ورقابة 

الدورية  للتقلبات  املعاك�سة  وال�سيا�سات 
اأزمة  اأن  غري   .)contracycliques(
الذي  الرتاخي  مدى  عن  ك�سفت  قد   200[

وال�سبط  الرقابة  عملية  م�ستوى  على  حدت 
والفرحة  "البتهاج  تاأثري  حتث  ال�سالفة، 
على  �سيطرت  التي   )l’euphorie( العارمة" 
املع�سكر  انهيار  اإثر  على  الليربايل  الفكر 

ال�سوفياتي]]]].
ل ينكر "با�سكال لمي" اأن جانبا من ال�ستياء 
الذي يغذي انبعاث: "اجليو�سيا�سي" ي�سدر عن 
والبطالة،  الجتماعي،  الإق�ساء 
ال�سو�سيو-اقت�سادي،  والتمييز 
كما ي�سدر عن خماوف الطبقات 
اأو  فقدان  من  الغربية  الو�سطى 
ولعل  الجتماعي.  و�سعها  تقهقر 
الت�ساعد  ذلك؛  على  دليل  اأبلغ 
يف  ال�سعبوية  للحركات  امللفت 

اأوروبا والوليات املتحدة.
لمي"  "با�سكال  فاإن  ذلك  ومع 
العوملة  اأن  اآخر،  جانب  يوؤكد،من 
 La( )قد غريت املعادلة )الو�سع
دول  دخول  خالل  من   )donne

من  اأحدثه  وما  العاملي  القت�ساد  يف  جديدة 
واجلنوب  ال�سمال  بني  القوة  عالقات  انقالب 
الدول  بني  جيدا  توازنا  لي�سمنوا،بذلك، 
املتقدمة والدول ال�ساعدة مل يكن من املمكن 
ت�سوره خالل �سنوات الت�سعينات والثمانينات. 
توؤكد ذلك، من خالل  املوؤ�سرات  اأن كل  بحيث 
ال�سحة،  م�ستوى  على  حتققت  التي  املنجزات 

التحوالت العميقة 
التي يشهدها النظام 

البيئي تقتضي 
تغييرا عميقا في 

بنية وفلسفة النظام 
االقتصادي الدولي، 

وكذا في طبيعة 
النموذج التنموي.
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الأمية،  وحمو  التعذية،  ونوعية  احلياة،  واأمد 
والرتبية.

وتطور  القت�سادي  الندماج  اأ�سهم  لقد 
الفقر،  من  احلد  يف  العوملة،  بفعل  املبادلت، 
فعلى  الو�سطى،  الطبقات  اأو�ساع  وحت�سني 
اأخرجت   )20[0-[990( عاما  ع�سرين  مدى 
املدقع،  الفقر  من  �سخ�ص  مليون   [00 حوايل 

الو�سطى  الطبقة  عدد  وارتفع 
من  انتقل  العاملي  ال�سعيد  على 
 3.2 اإىل   2009 �سنة  مليار   [.4
ومن   2020/20[9 �سنة  مليار 
مليار   4.9 اإىل  ي�سل  اأن  املتوقع 
مع  اآ�سيا.  يف  ثلثيها   ،2030 �سنة 
بالنظر  الرتفاع  هذا  يعنيه  ما 
اإىل حتكم هذه الطبقة يف مفاتيح 
العامل  عرب  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
ويعد  يتحدد  الذي  لوزنها  تبعا 
النمو  مل�ستوى  مبا�سرة  نتيجة 

القت�سادي]]]].
ال�سينيني  ال�سياح  نفقات  فاإن  عامة،  وب�سفة 
يف اخلارج قد انتقلت من 50 مليار دولر �سنة 
5]20، غري  �سنة  دولر  مليار   220 اإىل   20[0

الجتماعية،  التفاوتات  ارتفاع  اأن  املفارقة  اأن 
النخفا�ص  يخفي  ال�سمال،  دول  يف  خا�سة 

الكبري للفقر يف الدول ال�ساعدة.
ومع اأن "با�سكال لمي" ل ينفي م�سوؤولية العوملة 
يف ازدياد التفاوتات الجتماعية، اإل اأنه يت�ساءل 
ب�سيغة ا�ستنكارية: األ تعود م�سوؤولية ت�سحيح 
ال�سريبية  ال�سيا�سات  اإىل  التفاوتات  هذه 

والجتماعية، �سيا�سات توزيع الدخل، وتنظيم 
ال�سلطات النقابية امل�سادة؟]]]].

اأن  اإىل  يذهب  الذي  ال�سيني  املثل  لي�ستح�سر 
الغبي  فاإن  القمر،  اإىل  ي�سري  حينما  احلكيم 
اأن  لي�ستخل�ص  اأ�سبعه،  اإىل  النظر  يربح  ل 
ل  الراهن  عاملنا  ومع�سالت  ا�سطرابات 
اإىل  هاهنا،  يحيل،  الذي  الأ�سبع  يف  تكمن 
العوملة، واإمنا تكمن يف راأ�سمالية 
 le capitalisme de( ال�سوق 
اأن  على  م�سددا   .)marché

على  قائمة  الراأ�سمالية  طبيعة 
اجلديدة  الفر�ص  ا�ستغالل 
لتحقيق  للعمل  الدويل  للتق�سيم 
تكون  اأن  الأرباح.  من  قدر  اأكرب 
ب�سكل  موزعة  غري  الأرباح  هذه 
الدويل  بالأمر  لي�ص  وعادل  جيد 
وجهة  من  يعود،  واإمنا  العام، 
الوطني  املحلي  للتدبري  نظره، 
قرب  م�ساألة  يعد  الذي  الت�سامن  على  القائم 

.)affaire de proximité(
عليها،  يتوقف  ول  بالعوملة  يتعلق  ل  فالأمر 
احلماية  اأنظمة  بعجز  يتعلق  ما  بقدر 
الجتماعية عن اإيجاد العالج لهذه الختاللت 
الراأ�سمالية  يف  املتاأ�سلة  والعلل  والعيوب 
 )ces travers intrinsèques au capitalisme(
التي نعرف عنفها ونزوعها اإىل تكري�ص خمتلف 
�سواء  الجتماعي  والظلم  احليف  اأ�سرب 
الربيكاريا  زمن  يف  اأو  الربوليتاريا،  زمن  يف 
)précariat(. لقد مرَّ على الثورة ال�سناعية 

الرهان، اليوم، 
ال يتمثل في النكوص 

أو االنكفاء على 
الذات، وإنما في 

الرهان على الحضارة، 
وإعادة النظر في 
اقتصاد السوق.
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قرنان، بحيث اأن عوملة الأم�ص مل تعد هي عوملة 
يف  واملتمثل  املهيمن  النظام  اأن  غري  اليوم، 

الراأ�سمالية ظل قائما.
ال�سيا�سة  على  الرهان  ميكن  ل  ذلك  ومع 
لتح�سني   )protectionnisme( احلمائية 
فعل  ردود  حتدث  لأنها  الجتماعية  العدالة 
عك�سية متتالية، وتعمل على اإفقار اجلميع كما 

ح�سل اإبان اأزمة 930].
بل اإن احلل يكمن يف احلماية الجتماعية باملعنى 
الوظائف،  قبل  الأ�سخا�ص  حماية  الوا�سع؛ 

قبل  الوظيفية  امل�سارات  تاأمني 
من  الرفع  املهنية]9]]،  الأو�ساع 
التوزيع،  اإعادة  اأنظمة  جناعة 
الت�سامن  اأنظمة  اإ�سالح وتعزيز 
التفكك  من  تعاين  باتت  التي 
خمتلف  حماربة  والنحالل، 
اأ�سكال التمييز من خالل ال�سكن 
والرتبية والثقافة. و�سع حد لبيع 
العرتاف  العامة.  املمتلكات 
ل  ال�سوق  اإىل  املوكل  الدور  باأن 
العمل  تنازل عن  اأي  يرتتب عليه 
العام. واإذا كانت العوملة مرغوبة 

ما  اإىل  يعود  ذلك  فاإن  ال�ساعدة  الدول  يف 
اأتاحته من منو اأ�سهم يف ظهور خدمات للرتبية 
الجتماعي  الرتقاء  بجعل  �سمحت  وال�سحة 

ممكنا بالن�سبة لالأجيال القادمة.
وجهة  من  الأول،  املقام  يف  ي�سدر  ذلك  وكل 
ووطني  حملي  هو  مما  لمي"،  "با�سكال  نظر 
الأنظمة  نوعية  من  وعام،  دويل  هو  مما  اأكرث 

الداخلية التي ت�سكل الف�ساء الأ�سلي للت�سامن 
املح�سو�ص. من عالقات القوة والتوافقات التي 
ل تعود اإىل العوملة، واإمنا اإىل العالقات القدمية 

بني الراأ�سمال والعمل.
اإىل  النكو�ص  يف  يتمثل  ل  اليوم،  فالرهان، 
الذات  على  والنكفاء  النطواء  يف  ول  الوراء 
على  الرهان  واإمنا  مدمرا،  اإل  يكون  لن  الذي 
جزئيا،  اأو  كليا  النظر،  واإعادة  احل�سارة، 
يوكلها  التي  املهمة  اإنها  ال�سوق.  اقت�ساد  يف 
"ب�سكال لمي" للقوى التقدمية التي يتعني عليها 
اأن تبلور اإجابات اأكرث اإقناعا من 
الأجوبة التي قدمت خالل العقود 

الأخرية.
كذلك،  ي�سائل،  الرهان  هذا  اإن 
اللتزام  على  الفاعلني  قدرة 
حقيقية  جماعية  مبراعاة 
لكن  ال�ساملة.  البينية  لعالقاتهم 
بناء  باأن  العرتاف  من  بد  ل 
امل�سرتكة  والقواعد  املوؤ�س�سات 
غداة  باهرا  جناحا  حققت  التي 
احلرب العاملية الأوىل، واأ�سهمت 
العوملة  بواكري  يف  التحكم  يف 
منذ  الإجهاد  من  مداها  بلغت  قد  املعا�سرة، 
اإن�ساء املنظمة العاملية للتجارة )OMC( التي 
حلت حمل "التفاقية العامة للتعرفة اجلمركية 
توقيعها  مت  التي   )GATT( والتجارة" 
اجلنائية  "املحكمة  اإن�ساء  وكذا  مبراك�ص، 
من  الت�سعينيات  اأوا�سط   )CIP( الدولية" 

القرن املا�سي. 

التداخل والتشابك 
االقتصادي والمالي 

يعطي للدول 
أسلحة للردع 

االقتصادي، يشدد 
"باسكال المي" على 
ضرورة استعمالها 
باعتدال وتوازن.
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وهي املوؤ�س�سة التي مل يجد "با�سكال لمي" اأدنى 
العاملية  للحكامة  رمز  اآخر  اعتبارها  يف  حرج 
ول  املتحدة  الوليات  ل  مادامت  �سوءا؛  الأكرث 
رو�سيا ول ال�سني مل ت�سادق على نظامها، وما 
قررت  قد  الإفريقية  الدول  من  العديد  دامت 

حديثا عدم امل�سادقة على نظامها. 
وجهة  تف�سريها، من  التي جتد  الو�سعية  وهي 
العالقات  اأن منظور  "با�سكال لمي"، يف  نظر 

بعد  �سائدا  كان  الذي  الدولية 
يعد  الثانية  العاملية  احلرب 
اأوروبو- غربيا  وت�سورا  منظورا 
يعرب  ول  يتالءم  يعد  مل  اأمريكي 
اأوروبا  حيث  اليوم  عامل  عن 
من   [0% اإل  متتلك  ل  واأمريكا 
وحيث  العامل،  �سكان  اإجمايل 
الإنتاج  ن�سف  من  اأكرث  اأن 
ما  طرف  من  يتم  القت�سادي 
قريب  وقت  اإىل  ي�سمى  كان 

بالدول ال�سائرة يف طريق النمو.
اإىل جانب تقادم وفوات النموذج امل�ستعمل منذ 
�ستني عاما، تن�ساف ه�سا�سة وح�سا�سية م�ساألة 
امل�سروعية. وهي امل�ساألة التي طاملا طرحت منذ 
اأو   )Saint Augustin( "اأوغ�سطني "القدي�ص 
"األتو�سيو�ص" )Althsus(، ومبقت�ساها فاإن كل 
من  اإل  تربيره  يتم  ل  الإن�سانية  لل�سلطة  نظام 
خالل الوعي بالنتماء ملجموعة معينة، وحاجة 

هذه الأخرية ل�سمان وحماية وجودها.
لمي":  "با�سكال  يت�ساءل  ال�سياق  هذا  ويف 

من  �سنة  ثالثني  اأن  نعترب  اأن  ميكن  هل 
ومن  لها،  �سابق  ل  التي  القت�سادي  الندماج 
بني  القوى  لعالقات  التاريخية  التوازن  اإعادة 
وو�سائل  الإنرتنت  وثورة  واجلنوب،  ال�سمال 
عامليا،  مهيمنة  و�سطى  طبقة  وانبثاق  النقل، 
نف�ص  يف  اجلماعي  العي�ص  مبقت�سيات  والوعي 
واملخاطر  املحدودة،  املوارد  ذي  الكويكب 
تهديدا  الإن�ساين  الوجود  تهدد  التي  املاحقة 
احلراري،  كالحتبا�ص  فعليا؛ 
واجلفاف،  البيئي،  والتلوث 
الدمار  واأ�سلحة  واملجاعات، 
الدويل،  والإرهاب  ال�سامل، 
واجلرمية  املخدرات  وانت�سار 
املنظمة، وا�ستداد حدة النزعات 
العن�سرية ومعاداة الأجانب..هل 
�سلف،  ما  كل  اأن  نعترب  اأن  ميكن 
تاأثري  اأي  له  لي�ص  كثري،  وغريه 
التنظيم  على  انعكا�سات  اأية  ول 

الدويل؟ 
لكل  بالن�سبة  عليا  م�سرتكة  م�سلحة  هناك 
و�سبط  تنظيم  يف  الدول  وكل  احلكومات 
العوملة على الأ�سعدة القت�سادية والجتماعية 
بالدول  ينزع  �سوف  الذي  الأمر  وهو  والبيئية. 
"با�سكال  نظر  وجهة  من  حثيثا،  بها  وينحوا 
لمي"، اإىل القبول باختالفاتها، وتخفيف حدة 

توتراتها.
القت�سادي  الندماج  عملية  ت�ستمر  ولكي 
تت�سكل  اأن  معينة،  حلظة  يف  يتعني،  العاملي 
يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  م�سرتكة  قيم  قاعدة 

لكي تستمر عملية 
االندماج االقتصادي 

العالمي يتعين أن 
تتشكل قاعدة قيم 
مشتركة من شأنها 

أن تسهم في الحد من 
"الفوارق المعرفية".
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ب�"الفوارق  الأنرثوبولوجيون  �سماه  مما  احلد 
 )les différence cognitives( املعرفية" 
التي متثل دوما م�سفوفة التوترات واخلالفات 

والنزاعات.
يف  دوليا  حتقق  ما  مبحدودية  اإقراره  ومع 
الن�سبي  تفاوؤله  يخفي  ل  اأنه  اإل  الجتاه،  هذا 
مكونات  خمتلف  بني  التعاون  مب�ستقبل 
يذكرنا  ال�سياق  هذا  ويف  الدويل.  املجتمع 
اأهمها؛  الوقائع/احلقائق  من  مبجموعة 
اإىل  ان�سمت  قد  تقريبا  العامل  دول  كل  اأن 
حدث  الذي  التطور  للتجارة،  العاملية  املنظمة 
احلدود  عرب  ال�سريبي  التهرب  مواجهة  يف 
 )la  fraude  fiscale  transfrontière(

ال�سريبية  واملالذات 
 ،)l e s  paradis  fiscaux (
اتفاقي باري�ص ومراك�ص للحد من 
 )COP2[( الحتبا�ص احلراري
الذي  التقدم   ،[[0[)COP22(و
ال�سيدا.  مواجهة  يف  اإحرازه  مت 
�سلف  ما  كل  باأن  لي�ستخل�ص 
املجتمع  اأن  على  ويوؤكد  يدل 
الدويل موؤهل لتحقيق املزيد من 
تطور  اإىل  وي�سري  النجاحات، 
احلكامة  من  املزيد  نحو  حقيقي 

على ال�سعيد الدويل]]]]. 
على  لمي"  "ب�سكال  يقف  ال�سياق  هذا  ويف 
والرهانات  للتحديات  املتنامية  الأهمية 
ميكن  مبا  جماعي  وعي  تبلور  وعلى  البيئية، 
ل  التي  البيئية"  التنموية  ب�"املفارقة  ت�سميته 

ميكن جتاوز تناق�ساتها اإل بالنجاح يف التوفيق 
واملوازنة الر�سيدة بني احلاجة اإىل التنمية وما 
تقت�سيه من زيادة يف الإنتاج وا�ستجابة للحاجة 
امل�ستمر  للتزايد  تبعا  لال�ستهالك  املتنامية 
لعدد ال�سكان يف العامل من جهة، وبني �سرورة 
الأر�سي وعدم  كوكبنا  البيئة يف  احلفاظ على 
ا�ستنزاف موارده الطبيعية، وا�ستغاللها مبا ل 

يخل بالنظام الإيكولوجي من جهة اأخرى.
ي�سهدها  التي  العميقة  التحولت  اأن  ريب  ل 
بنية  يف  عميقا  تغيريا  تقت�سي  البيئي  النظام 
يف  وكذا  الدويل،  القت�سادي  النظام  وفل�سفة 
طبيعة النموذج التنموي. وهو ما جعل "ب�سكال 
�ساأنه  من  تدريجي  تغيري  على  يراهن  لمي" 
م�ستوى  على  حتول  يحدث  اأن 
مبا  واملوؤ�س�سات  الأفراد  �سلوكات 
الذي  التوتر  حدة  من  يخفف 
الراأ�سمالية  تغذيه  ما  عادة 
القت�سادي"  "الإن�سان  لدى 
 )L’Homo économiques(
وهو  وامل�ستهلك،  العامل  بني 
حمليا  يعد  الذي  التغيري 

وكونيا]2]]. 
احلكامة  يف  التطور  مظاهر  من 
"ب�سكال  ير�سده  كما  الدولية 
مفهوم  من  النتقال  لمي" 
وجوده  ي�ستمد  الذي   )Multilatéralisme(
و�سرعيته من اتفاقية و�ستفاليا �سنة ]4]] التي 
اأر�ست نظاما متعدد الأطراف لتدبري العالقات 
الدولية، لكنه تعدد مقت�سر على الدول الوطنية 

يسيطر اإلحساس 
بأن كل شيء 

يتحلل وينهار، 
وبأن الحكومات 

أمست عاجزة عن 
السيطرة والتحكم 
في التطورات التي 

يعرفها العالم.
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مفهوم  اإىل   ،)État-nation( ال�سيادة  ذات 
فيه  تتاأ�س�ص  الذي   )Polylatéralisme(
نظام متعدد  الآخر على  الدولية هو  العالقات 
يتمثل  وجوهري  اأ�سا�سي  فارق  مع  الأطراف، 
الدولية  العالقات  يف  الفاعلة  الأطراف  اأن  يف 
الدول  على  مقت�سرة  تعد  مل  الدويل  والنظام 
جدد:  فاعلني  اإىل  جتاوزتها  واإمنا  الوطنية 
متعددة  ال�سركات  املدين،  املجتمع  منظمات 
الكربى  الأكادميية  املوؤ�س�سات  اجلن�سيات، 
 ،)les grandes institutions académiques(

ت�سمها  التي  الكربى  واملدن  بل 
 .)G40( الأربعني  جمموعة 
متعدد  عاملا  فاإن  وبالتايل 
ي�ستدعي  املعنى  بهذا  الأطراف 
املحادثة واحلوار والتفاو�ص]3]]. 
التطورات  هذه  وراء  ما  ويف 
ي�ستخل�ص "ب�سكال لمي" انت�سار 
الرغبات  على  والعقالنية  العقل 
اأن  موؤكدا  والدوافع،  والنزعات 
ال�سلطة، يف �سيغتها القت�سادية 
كلما  توزعت  كلما  وال�سيا�سية، 
على  مدلال  خطورة؛  اأقل  اأم�ست 

وتوزيعها  الكهربائية  الطاقة  انت�سار  باأن  ذلك 
التخفيف من حدة  اأ�سهم يف  قد  ول متركزها 

التوتر اجليو�سيا�سي عرب العامل.
للقوة  الأ�سا�سي  امل�سدر  اأن  يفرت�ص  كما 
القت�سادي  الأداء  على  يقوم  اأ�سبح  ما  اإذا 
الب�سرية  اأغلبية  تت�سكل  حينما  والجتماعي، 
املقبلني،  العقدين  الو�سطى خالل  الطبقة  من 

امل�سالح  تقاطع  نحو  التوجه  ي�ستاأنف  ف�سوف 
�سبيل  على  تتحدد،  التي  الأ�سا�سية  والقيم 
وحرية  التمييز،  وعدم  الكرامة،  يف  املثال، 
�سعيا  يراهن،  الإطار  هذا  ويف  الوعي. 
اإيجاد  على  الكربى،  التحديات  ملواجهة 
على  املعنى  واإ�سفاء  م�سرتك،  اأخالقي  اأ�سا�ص 
للعوملة  اأخالق  من  انطالقا  اجلماعي  الفعل 
 .[[4 [)éthique  de  la  globalisation(
القيم  على  املتنامي  لالحتجاج  تالفيا 

الغربية]5]].
ال�سعبويات  خمتلف  وملواجهة 
وال�سوفينيات،  العن�سرية، 
والنزعات  الهوياتي،  والنكفاء 
التي  املنغلقة  الأنانية  احلمائية 
واليقني،  املعنى  غياب  ت�ستغل 
بلورة  لمي"  "ب�سكال  يدعو 
املخاوف،  تلغي  ل  م�سادة  روؤى 
للحوار  مو�سوعا  جتعلها  واإمنا 
لفهمها  �سعيا  والتعاون  والتوافق 
اإيجاد  اأفق  يف  وتف�سريها 
لتجاوزها.  املو�سوعية  ال�سروط 
�سرعان  التي  الروؤى  وهي 
كونية  عاملية  روؤية  يف  ويوحدها  يكثفها  ما 
اأ�سولها  جتد   )Vision cosmopolitique(
لعاملنا؛  الكربى  احلكمة  وم�سادر  التقاليد  يف 
نظره،  وجهة  من  الأوروبي،  البناء  يعد  حيث 
اأكرث اأ�سكالها اكتمال، وذلك بف�سل العوملة التي 
حتمينا من مظاهر الالت�سامح وما يرافقها من 

�سدمات وتوترات. 

اإلنتاج العصري 
ضمن البنية 

الصناعية الحديثة 
للسلع والخدمات 

أمسى يتم في أكثر 
من دولة وعبر 

العديد من الوحدات 
اإلنتاجية المتكاملة.
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[.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec Jean 
Michel Baer, "où va le Monde? Le Marché 
ou La force?",Odile Jacob, Paris, 20[[, 
p:[5.
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الغرب، الدميقراطية والقيم.
4.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec Jean 

Michel Baer, "où va le Monde? Le Marché 
ou La force?", op. cit, p:9.
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.Ibid، p.[[  .[

.Ibid، p.[[  .[
املطلق  من  التاريخ  "نهاية  طويل،  ال�سالم  عبد  ].  انظر: 
الهيغيلي اإىل املطلق الفوكويامي"، بريوت: جملة ال�ساهد، 

عدد: 3]]، 999].
9.  Thomas Friedman, La terre est plate. Une 

brève histoire du 2[ siècle, Editions saint-
Simon, 200[.

[0.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec 
Jean Michel Baer, "où va le Monde? Le 
Marché ou La force?", op. cit, p:[2.

[[.  "Un second système international 
totalement inédit se met en place: un 
système unipolaire, marqué par la 
solitude et la spermatie incontestable 

de la puissance américaine. Les États-
Unis détiennent en effet, pendant 
une petite décennie ([990-2000); une 
avance écrasante pour l’ensemble des 
attributs de la puissance; qu’il s’agisse de 
performances économiques, d’excellence 
technologique, de crédibilité militaire 
et bien sur d’attractivité politique et 
culturelle", Ibid, p.32.

[2.  Ibid, p.[3.
[3.  Ibid, p.[4.
[4.  Ibid, p.30.
[5.  Ibid, p.[[.
[[.  Ibid, p.[0[-[09.
[[.  Ibid, p.[5.
[[.  "L’Europe: un rêve qui vacille", Ibid, p.[5.
[9.  "le partage des souverainetés nationales".
20.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec 

Jean Michel Baer, "où va le Monde? Le 
Marché ou La force?", op. cit, p:[[.

البناء"  "اإعادة  حرفيا  البريي�سرتويكا  م�سطلح  ]2.  ي�سري 
فقط  تعني  ل  غوربات�سوف  م�سروع  يف  دللتها  اأن  غري 
اجلوانب  متعددة  اأي�سا  جتديد  عملية  بل  بناء،  اإعادة 
مب�سطلح  وظيفيا  البريي�سرتيكا  وترتبط  والأهداف. 
ووظيفتها  ال�سفافية  اإىل  يحيل  الذي  "الغال�سنو�ست" 
اأولئك  كل  عن  الغطاء  تك�سف   " اأن  غوربات�سوف  ح�سب 
من  يعد  ومل  قانونية،  غري  بامتيازات  يتمتعون  الذين 
 .)39 الركود")�ص:  مع  التعاي�ص  يف  ل�ستمرار  اجلائز 

�ش
ام
هو
ال

ل  لل�سعبويني  بالن�سبة  العوملة  من  فاملواقف 
ت�سور  خالل  من  جزئيا،  اإل  تف�سريها،  ميكن 
خالل  من  ول  النفتاح،  و�سلبيات  ايجابيات 
واملادية،  العقالنية  العتبارات  من  جملة 
من  جمموعة  خالل  من  بالأحرى  واإمنا 
من  تعلي  التي  الرمزية  واملواقف  الأو�ساع 
الوطنية  والنزعة  والنعزال،  العزلة  �ساأن 
وذلك  العن�سرية،  حد  ت�سل  التي  ال�سوفينية 
ثقافية  من خالل �سدمات م�سادة من طبيعة 

.)contre- chocs de nature culturelle(
و�سعيا للمواءمة بني اأنظمة احلياة القت�سادية 
واحلياة ال�سيا�سية يتعني الرهان على الأنظمة 
فامل�سكلة  وال�سرديات.  والتمثالت،  ال�سيا�سية، 
اإىل دمقرطة العامل، واإمنا  ل تكمن يف ال�سعي 
مهدها  يف  الدميقراطية  على  احلفاظ  يف 
ويف  املوؤ�س�سة  قيمها  وعلى  غريه،  قبل  الغربي 
ترياق  تعد  التي  والغريية  احلرية  مقدمتها 

كراهية الأجانب]]]]. 
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يقول غوربات�سوف: "اإن البريي�سرتويكا تقع يف مركز حياة 
طبيعي  اأمر  وهذا  نحن،  جمتمعنا  الروحية،  جمتمعنا 
البالد؟"  م�سري  على  يجري  الكالم  لي�ص  اأو  للغاية، 
تنوعه  بكل  حتديدا،  الإن�سان  بل  "فال�سعب،  )�ص9( 
الإبداعي، هو الوجه الرئي�سي الفاعل للتاريخ. ولذا، فاإن 
مهمة البريي�سرتويكا الأوىل، و�سرطها ال�سروري وَمكمن 
نا�سطا  ليكون  ودفعه  الإن�سان  اإيقاظ  يف  تقوم  جناحها، 
وذا م�سلحة حقيقية، والو�سول اإىل اأن ي�سعر كل فرد اأنه 
مالك البالد واأن مكان عمله وم�سنعه ومعمله هي جميعا 
موؤ�س�سات ميلكها. هذا هو الأمر الرئي�سي )...( وهكذا، 
فاإن اإقحام الإن�سان يف كل عمليات حياتنا هو جوهر كل 
ما نقوم به. ففي "فرن" البريي�سرتويكا ين�سهر املجتمع، 
وين�سهر الإن�سان فيه قبل اأي �سيء، وهذا هو يف الواقع 
جتديد املجتمع. اإنها الق�سية الأكرث جدية التي اأخذنا على 
الأهم  مهمتنا  "اأما   .)3[ مهمة حتقيقها" )�ص:  عاتقنا 
يف الوقت الراهن فاأن ُنْنه�ص الإن�سان روحيا، حمرتمني 
عامله الداخلي، معززين مواقعه اخللقية. واإننا ن�سعى اإىل 
و�سع كل كمون املجتمع الذهني وكل اإمكانات الثقافة يف 
الغني  اجتماعيا،  والفاعل  الن�سيط  الفرد  تكوين  �سبيل 
اأن  الإن�سان  وعلى  احلي.  ال�سمري  وذي  روحيا،  والعادل 
يعرف ويح�ص اأن الآخرين بحاجة اإىل �سماع كلمته، واأن 
كرامته ل ُتهان واأنهم يحرتمونه ويثقون به. وعندما يرى 
الإن�سان كل ذلك ف�سيكون قادرا على عمل الكثري")�ص: 
النهائي  البريو�سرتويكا  "هدف  اأن  اإىل  ليخل�ص   .)3[
معمق  جتديد  هو  الهدف  وهذا  اإلينا.  بالن�سبة  وا�سح 
اأحدث  ال�سرتاكية  واإعطاء  البالد،  حياة  اأوجه  جلميع 
اأ�سكال التنظيم الجتماعي، والك�سف الكامل عن الطابع 
احلا�سمة:  ودللتها  اأبعاده  كل  يف  لنظامنا  الإن�ساين 
واخللقية")�ص45  وال�سيا�سية-الجتماعية  القت�سادية 
والتفكري  "بريي�سرتويكا  غوربات�سيوف،  م.�ص.  (.انظر: 
اأحمد  حممد  ترجمة  اأجمع"،  والعامل  لبالدنا  اجلديد 

�سومان واآخرون، دار الفارابي، ]]9].
والعداء  باحل�سار  الوعي  �سديد  غوربات�سوف  كان  22.  لقد 
طرف  من  الإ�سالحية  �سيا�سته  به  ووجهت  الذي 
الوليات  بزعامة  الراأ�سمايل  الإيديولوجي  اخل�سم 
ت�سويه  يحاولون  ""اإنهم  يقول:  الأمريكية؛  املتحدة 
اإنهم   )...( الدميقراطية  واإ�ساعة  الغال�سنو�ست 
ي�ستفزوننا للحد من الغال�سنو�ست وكبحها والرتاجع عن 
عرب  التحري�ص  خالل  من  وذلك  الدميقراطية،  اإ�ساعة 
عملية  عرقلة  م�ستهدفني  اجلماهريي،  الإعالم  و�سائل 
واإ�ساعة  الغال�سنو�ست  دون  تعقل  ل  التي  البريي�سرتويكا 
يقول:"يوؤكد  الإطار  هذا  ويف   ) الدميقراطية")0]] 
البع�ص اأن املهمات الهائلة التي طرحتها البريي�سرتويكا 

املبادرات  من  ناجمة  �سرورة  اأملتها  اإمنا  بالدنا،  يف 
ال�سلمية التي تقدمنا بها يف الآونة الأخرية على ال�سعيد 
املعروف  فمن  متاما.  تب�سيطي  الراأي  هذا  اإن  العاملي. 
نهجا  بعيد  اأمد  منذ  يتبع  ال�سوفياتي  الحتاد  اأن  جيدا 
�سلميا يت�سم بالرغبة يف التعاون، ف�سال عن اأنه تقدم يف 
بها  الأخذ  قدر  لو  التي  املقرتحات،  من  بالكثري  ال�سابق 
اإن   " م�سيفا:  الدويل".  الو�سع  حت�سني  لأمكن  حينه  يف 
يخدم  دولية طبيعية مبا  اإ�ساعة ظروف  لنا م�سلحة يف 
ودون  حرب  دون  ال�سالم  مع  اأننا  بيد  الداخلي.  تقدمنا 
النووية  الأ�سلحة  من  خال  عامل  مع  ونحن  ت�سلح،  �سباق 
بل  الداخلي،  لتطورنا  مالئما  ظرفا  ي�سكل  ذلك  لأن  ل 
اأبعاد عاملية تنبثق من واقع  لأنه حاجة مو�سوعية، ذات 
الأبعد.  اإىل  ي�سري  اجلديد  تفكرينا  اأن  )...(اإل  الع�سر 
اإنه  فح�سب.  النووي  اخلطر  جو  يف  يعي�ص  ل  فالعامل 
يعاين كذلك من عدم العثور على حلول مل�سائل اجتماعية 
العلمية-التقنية  الثورة  كربى و�سغوطات جديدة ولدتها 
ال�سامل"  العاملي  الطابع  ذات  املع�سالت  واحتدام 

)�ص9(.
23.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec 

Jean Michel Baer, "où va le Monde? Le 
Marché ou La force?", op. cit, p:[[[.

24.  "ébranlé la crédibilité de l’Union 
européenne comme facteur de 
prospérité, Pascal Lamy et Nicole 
Gnesotto avec Jean Michel Baer, "où va 
le Monde? Le Marché ou La force?", op. 
cit, p.[[. 

25.  "se met sournoisement en position de 
légitimé politique",Ibid, p.[9.

2[.  Ibid, p.20. 
2[.  Ibid, p.[[[. 
2[.  Ibid, p.2[. 
29.  Ibid, p.22. 
30.  "It is the economy,stupid! ",. Ibid, p.23.
3[.  Ibid, p:29. 

رو�سيا  اأن  اإىل  لمي"  يذهب"با�سكال  لرو�سيا  32.  بالن�سبة 
"اجليواقت�سادي"  بني  للتعار�ص  الأجلى  احلالة  متثل 

و"اجليو�سيا�سي".. اأنظر:
Ibid، p.[[.
33.  "Alliée aux États-Unis dans le cadre 

de l’Otan, protégée par le parapluie 
nucléaire américain, l’Europe ne 
possédait ni les moyens ni surtout 
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la volonté de jouer le moindre rôle 
politique sur la scène internationale", 
Ibid, p:30.

34.  " Eux qui furent les grands bénéficiaires 
de la guère froide", Ibid, p.3[.

اأن  املتوقع  من  كان  الذي  الواحد"  "القطب  ف�  35.  وهكذا 
يكون متعددا اأكرث من ذي قبل، اأ�سبحت "الواحدية" فيه 
الآخر"،  "الراأي  يراعي  "الراأي"  فيه  يعد  مل  "وحدانية"! 
الوحيد"،  "الراأي  ميثل  الأمريكي"  "الراأي  اأ�سبح  بل 
يف  يرتدد  مل  احلايل  بو�ص  الرئي�ص  اأن  درجة  اإىل  وذلك 
نطاق  وات�سع  �سدنا" !؟  فهو  معنا  لي�ص  "من  �سعار:  رفع 
هذه "الوحدانية" لتفر�ص نف�سها على اخلطاب ال�سيا�سي 
املعا�سر باأكمله، ويف كل جمال، ومن الأمثلة التي اأوردها 
اجلابري يف هذا ال�سياق اأن عبارة "هيئة الأمم املتحدة" 
التي كانت حتتل حيزا مهما يف اخلطاب العاملي، وبالتايل 
"املجتمع  عبارة  حملها  حلت  العتبار،  من  بنوع  حتظى 
الدويل"، وكاأن اأمم الأر�ص قد احتدت وكونت "جمتمعا" 

واحدا اأو "جماعة" واحدة !
ت�سم  "الأمم"  وا�سح:  ال�سيا�سية  الناحية  من  و"الفرق   
اأمم  وجود  يت�سور  ول  واحلكومات،  الدول  جمموعة من 
ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  وبخا�سة  واحدة،  حكومة  عليها 
)الدولة/ بالدولة  الأمة  ا�سم  فيه  يقرتن  الذي  الغربي 
دولة  يحتمل  فهو  "املجتمع"  اأما   .)Etat-Nation الأمة 
"املجتمع  واحدة بلغ التعدد فيها ما بلغ )كالهند مثال(. 
راأ�سه،  على  واحدة  دولة  بوجود  توحي  عبارة  الدويل" 
"الوليات  اإنها  فمعروف:  ا�سمها  اأما  عليها.  وحتيل 
املتحدة"، التي اأ�سبح ا�سمها ينطق من دون اإ�سافة لفظ 
"اأمريكية"، ليرتك املجال للفظ اآخر ل ينطق ولكنه يفهم: 
لفظ "الدولية"، فت�سبح العبارة املخفية هكذا: "الوليات 
"املجتمع الدويل".اأنظر: حممد  الدولية" رئي�سة  املتحدة 
ع�سرنا.. يف  "الوحدانية"  "خطاب  اجلابري،  عابد 
مركز  العربي،  امل�ستقبل  جملة  العامل؟"،  �سي�ست�سلم  هل 
عدد]]2003/2،  بريوت،  العربية،  الوحدة  درا�سات 

�ص]]]-2]].
3[.  " Ce ne sont plus les rapports de force 

militaires qui structurent le système 
international, c’est le commerce et le 
développement économique", Pascal 
Lamy et Nicole Gnesotto avec Jean 
Michel Baer, "où va le Monde? Le 
Marché ou La force?", Op.cit, p.32.

3[.  "Le droit international, l’organisation 
des Nations unies remplacent l’équilibre 

de la terreur et les alliances militaires 
comme fondement de la sécurité 
internationale", Ibid, p.33.

3[.  Ibid, p:35.
39.  Bertrand Badie, L’Impuissance de 

la puissance. Essai sur les nouvelles 
relations internationales. Fayard, 2004.

40.  "L’ONU est paralysée, le FMI et la 
Banque mondiale débordés, l’OMC 
impuissante, sans parler des difficultés 
à créer les nouvelles institutions 
nécessaires pour gérer le climat, les 
réfugiés, la cybersécurité", Pascal Lamy 
et Nicole Gnesotto avec Jean Michel 
Baer, "où va le Monde? Le Marché ou 
La force?", Op.cit, p.3[.

4[.  "Alors que La mondialisation 
économique se fait de plus en plus 
différenciée, de multiples forces de 
déconstructions politique et stratégique 
se donnent désormais libre cours", Ibid, 
p.3[.

42.  لأخذ فكرة اأو�سح عن مفهوم العوملة ال�سيا�سية وحدوده، 
والعوملة  ال�سيا�سة  "عوملة  اهلل،  عبد  اخلالق  عبد  اأنظر: 
ال�سيا�سية"، بريوت: جملة امل�ستقبل العربي، العدد]]2، 

2002، �ص25. 
ب�سكل  رابطة  نيزوتو"  "نيكول  تت�ساءل  ال�سياق  43.  ويف هذا 
درجة  اإىل  ينحدر  الذي  امل�سلحي  امل�سلك  هذا  �سريح 
النتهازية ال�سيا�سية املتواطئة مع اأكرث الأنظمة �سوءا يف 

كوكبنا:
- D’ailleurs, de quel ordre Donald 
Trump se fera-t-il le champion? 
Un ordre basé sur les intérêts de 
puissance et l’opportunisme politique, 
y compris avec les pires régimes de 
la planète? ou, au contraire, un ordre 
international démocratique, tel qu’il 
est traditionnellement porté, dans 
le discours sinon dans les fais, par 
l’Amérique? Ibid, p.39.

44.  "L’avènement d’un multilatéralisme 
efficace, incarné par l’ONU, n’est pas 
un objectif partagé par l’ensemble 



267    العدد  47   

قــــراءات

de la communauté internationale, à 
commencer par les Etats-Unis de 
Donald Trump,?" Ibid, p.39.

45.  Ibid, p.[22.
4 [ .   " l a   m a r c h a n d i s a t i o n   e t   l a 

déshumanisation de la personne 
humaine", p.40.

4[.  "Ni grammaire, ni principes, ni 
intérêt communs: la communauté 
internationale ressemble d’avantage à 
une chimère occidentale qu’à une entité 
efficace sur la régulation du monde",? 
Ibid, p.40.

4[.  Ibid, p.[3[.
49.  "Si les classe moyennes ont eu 

historiquement, en Europ, un rôle 
majeur dans la revendication des 
libertés politiques et la démocratisation 
des nations moderne, on cherche 
en vain aujourd’hui une pareille 
influence dans les Etats nouvellement 
mondialisés", Ibid, p.4[.

50.  "La chine se félicite de pouvoir conjuguer 
croissance économique et autoritarisme 
politique, et ce modèle, s’il s’avère 
durable, pourrait bien devenir le 
modèle alternatif le plus compétitif face 
au modèle américain", Ibid, p.42.

5[.  Ibid, p.[0.
52.  "la xénophobie la plus triviale qui soit", 

Ibid, p.42.
53.  "Non, rien de cela n’est inéluctable", Ibid, 

p.44. 
54.  "le front froid de la rationalité 

scientifique et économique, le calcul, 
l’ajustement des intérêts", Ibid, p.45.

55.  "le capitalisme de marché connait aussi 
ses pulsions: l’avidité, la volonté de 
domination. Il a besoin de la confiance, 
qui est un sentiment.. ", Ibid, p.45.

5[.  "Ce sont ces orages, avec leurs 
grondements et leurs éclairs, auxquels 
nous assistons..".

5[.  "Les thèses sur l’avenir sont ici 
contradictoires et les prévisions oscillent 
entre d’un côté le cataclysme sur l’emploi, 
la concentration extrême du capital, de 
gigantesques monopoles, et, de l’autre, 
le nirvana de l’individualisation ultime 
des pouvoirs via les réseaux sociaux, la 
douce économie du partage ou de la 
société des loisirs",? Ibid, p.4[.

]5.  كما جند لدى "�سيجموند فرويد".
59.  اأنظر التعددية الثقافية..

[0.  "est-ce le tribalisme qui sonne le glas de 
la globalisation?", Ibid, p.4[.

[[.  "le nationalisme, c’est la guerre", Ibid, 
p.49.

[2.  "Les turbulences apparaissent là ou 
la mondialisation n’a pas produit ses 
effets", Ibid, p.50.

[3.  "C’est dans les trous de la mondialisation 
qu’apparaissent les foyers terroristes", 
Ibid, p.50.

[4.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec 
Jean Michel Baer, "où va le Monde? Le 
Marché ou La force?", Op.cit, p.5[.

[5.  "Moi, Je voudrais que la terre s’arrête 
pour descendre", Ibid.

[[.  Ibid, p.52.
[[.  Ibid, p.[0[.
[[.  Ibid, p.54.
[9.  "Protéger les personnes plus que 

les emplois, sécuriser les parcours 
professionnels plus que les situations..", 
Ibid, p.54.

[0.  Pascal Lamy et Nicole Gnesotto avec 
Jean Michel Baer, "où va le Monde? Le 
Marché ou La force?", op. cit, p.[4[-[4[.

[[.  Ibid, p.5[.  
[2.  Ibid, p.5[.  
[3.  "Un monde polypolaire appelle la 

conversation et la négociation", Ibid, p:59.
[4.  Ibid, p.[50.
[5.  Ibid, p.[[2.
[[.  Ibid, p.[[4-[[[.
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متابعات

ــر ــادي عش ــاء الح ــى اإلحي ملتق
"نظرية املخطوط العربي يف مرآة الغرب"
انطالقا من محاضرة علمية ألقاها الدكتور مراد تدغوت

لالإحي�اء  العلمي�ة  الوح�دة 
ع�س�ر  احل�ادي  ملتقاه�ا 
املخط�وط  "نظري�ة  مو�س�وع:  ح�ول 
انطالق�ا  الغ�رب"  م�راآة  يف  العرب�ي 
م�ن حما�س�رة علمي�ة األقاه�ا الدكت�ور 
وناق�س�ها  عليه�ا  عق�ب  تدغ�وت  م�راد 

�س�اتذة: الأ
جم�ال  ود.  �س�عود،  الق�ادر  عب�د  د.   �
الركراك�ي،  الأزرق  وذ.  بام�ي، 

طوي�ل. ال�س�الم  ود. عب�د 
وذل�ك ي�وم الثن�ني ]0 رجب 439]ه 
مبق�ر  ]]20م،  مار��ص   2[ ل�� املواف�ق 

�س�ارع  للعلم�اء،  املحمدي�ة  الرابط�ة 
ب  ��ص.  ال�س�هداء،  �س�احة  املقاوم�ة، 
ابت�داًء  املحيط-الرب�اط  9302، ح�ي 
�سباح�ا  ع�س�ر  احلادي�ة  ال�س�اعة  م�ن 

.)[[h00(

نظمت
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متابعات

ــر ــي عش ــاء الثان ــى اإلحي ملتق
"املسألة الرتبوية يف املنظور اإلسالمي"

انطالقا من محاضرة ألقاها الدكتور عبد الكريم العيوني

" تقويم السلوك اإلنساني يف ضوء القرآن الكريم 
والسرية النبوية املطهرة"

لالإحي�اء  العلمي�ة  الوح�دة 
ع�س�ر  الث�اين  ملتقاه�ا 
الرتبوي�ة  "امل�ص�األة  مو�س�وع:  ح�ول 
انطالق�ا  الإ�ص�المي"  املنظ�ور  يف 
عب�د  الدكت�ور  األقاه�ا  حما�س�رة  م�ن 
"تق�ومي  بعن�وان:  العي�وين  الك�رمي 
الق�راآن  �ص�وء  يف  الإن�ص�اين  ال�ص�لوك 
الك�رمي وال�ص�رية النبوي�ة املطه�رة"، 

الأ�س�اتذة: مب�س�اركة 
حمم�د  ود.  بوزي�دي،  اأحم�د  د.   �
املنت�ار،  حمم�د  ود.  ع�روي،  اإقب�ال 

طوي�ل. ال�س�الم  عب�د  ود. 

�س�عبان    23 اخلمي��ص  ي�وم  وذل�ك 
]]20م،  م�اي   [0 ل�� املواف�ق  439]ه 
للعلم�اء،  املحمدي�ة  الرابط�ة  مبق�ر 
ال�س�هداء،  �س�احة  املقاوم�ة،  �س�ارع 
��ص. ب 9302، ح�ي املحيط-الرب�اط 
ع�س�ر  احلادي�ة  ال�س�اعة  م�ن  ابت�داًء 

.)[[h00( �سباح�ا 

نظمت
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متابعات

ــر ــث عش ــاء الثال ــى اإلحي ملتق
"دور املتاحف يف حفظ الذاكرة التاريخية 

لألمة وحفز مسريتها الحضارية"
انطالقا من محاضرة ألقاها األستاذ الشرقي دهمالي بعنوان:

" املتاحف واملعالم التاريخية:
شواهد على تنوع الرتاث الثقايف للمغرب"

لالإحي�اء  العلمي�ة  الوح�دة 
املحمدي�ة  للرابط�ة  التابع�ة 
ح�ول  ع�س�ر  الثال�ث  ملتقاه�ا  للعلم�اء 
حف�ظ  يف  املتاح�ف  "دور  مو�س�وع: 
وحف�ز  لالأم�ة  التاريخي�ة  الذاك�رة 
مب�س�اركة  احل�صاري�ة"،  م�ص�ريتها 
الأ�س�اتذة حمم�د اإقب�ال عروي، وجمال 
وذل�ك  طوي�ل.  ال�س�الم  وعب�د  بام�ي، 
انطالق�ا من حما�سرة األقاها الأ�س�تاذ 
متح�ف  مدي�ر  دهم�ايل،  ال�س�رقي 
اللجن�ة  ورئي��ص  املغ�رب،  ات�س�الت 
والتقني�ة  العلمي�ة  للمتاح�ف  العاملي�ة 

للمتاح�ف  ال�دويل  للمجل��ص  التابع�ة 
املجل��ص  رئي��ص  ونائ�ب  )الأيك�وم( 
ال�دويل للمتاح�ف الإفريقي�ة، بعن�وان: 
"املتاح�ف واملع�امل التاريخية �ص�واهد 
عل�ى تن�وع ال�رتاث الثق�ايف للمغ�رب".
وذل�ك ي�وم الثالث�اء 2] �س�وال 439]ه 
مبق�ر  ]]20م،  يوني�و  ل��]2  املواف�ق 
�س�ارع  للعلم�اء،  املحمدي�ة  الرابط�ة 
ب  ��ص.  ال�س�هداء،  �س�احة  املقاوم�ة، 
ابت�داًء  املحيط-الرب�اط  ح�ي   ،9302
�سباح�ا  ع�س�ر  احلادي�ة  ال�س�اعة  م�ن 

.)[[h00 (

نظمت
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متابعات

ــر ــع عش ــاء الراب ــى اإلحي ملتق
"مقصد االستخالف بني النص والتاريخ"
السالم األحمر ألقاها فضيلة األستاذ عبد  انطالقا من محاضرة 

لالإحي��اء  العلمي��ة  الوح��دة 
ع�س��ر  الراب��ع  ملتقاه��ا 
ح��ول مو�س��وع: "مق�ص��د ال�ص��تخالف 
ب��ني الن���س والتاري��خ" انطالق��ا م��ن 
الأ�س��تاذ  ف�سيل��ة  األقاه��ا  حما�س��رة 
بعن��وان:  الأحم��ر  ال�س��الم  عب��د 
الأر���س  يف  الإن�ص��ان  "ا�ص��تخالف 
للق��راآن  عاّم��ًا  مق�ص��دًا  باعتب��اره 
وذل��ك  واحل�ص��ارة"  وال�ص��ريعة 

الأ�س��اتذة: مب�س��اركة 
حل���ويل،  اله���ادي  عب���د  د. 

حمم���د  ود.  الع�س���ري،  ود. من�س���ف 
النا�س���ري، ود. اإدري����ص ال���رتكاوي، 

ال�س���الم طويل. عب���د  ود. 
�سف�ر   [5 اخلمي��ص  ي�وم  وذل�ك 
اأكتوب�ر   25 ل�� املواف�ق  440]ه 
املحمدي�ة  الرابط�ة  مبق�ر  ]]20م، 
�س�احة  املقاوم�ة،  �س�ارع  للعلم�اء، 
ح�ي   ،9302 ب  ��ص.  ال�س�هداء، 
املحيط-الرب�اط ابت�داًء م�ن ال�س�اعة 
.)[3h00( ال�زوال  بع�د  الواح�دة 

نظمت
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الزاهد  م�سطفى  الباحث 
اجلامعية  اأطروحته  عن 
املالكي  الغرناطي  ُجَزيِّ  "ابن  بعنوان: 
الفقهية"،  القوانني  يف  ومنهجه 
كلية  طفيل،  ابن  جامعة  بالقنيطرة 
الآداب والعلوم الإن�سانية. وهذا تقرير 

مكثف عن اأهم حماورها وق�ساياها.
العزيز  كتابه  يف  وجل،  عز  اهلل،  يقول 
يديه  بني  من  الباطل  ياأتيه  ل  الذي 
     ﴿ خلفه:  من  ول 
           

       

 ﴾ )الأحزاب: 23(. 

الغرب  يف  املالكي  املذهب  اأعالم  من 
الغرناطي  جزي  ابن  الإمام  الإ�سالمي 
اأثر  العلم  ]4]ه(، لهذا  )املتوفى �سنة 
الإ�سالمية  الأمة  على  واأخالقي  علمي 

عامة، والغرب الإ�سالمي خا�سة.

اأهمية املو�صوع واأ�صباب اختياره
يبحث  كونه  يف  املو�سوع  اأهمية  تكمن 
املالكية،  اأجلِّ كتب  كتاب فقهي من  يف 
وي�سري  املالكي،  املذهب  يف  كتاب  فهو 
اإىل بقية املذاهب الأخرى اإ�سارة دقيقة 
العبارة،  �سهل  اأنه  كما  وخمت�سرة، 
بالإ�سافة اإىل اأن الكتاب يحتوي على ما 

دافع 

د. م�صطفى الزاهد 
اأ�ستاذ الثانوي التاأهيلي، بوزارة الرتبية الوطنية / مدينة �سال

ابن جـُزَيِّ الغرناطي املالكي 
ومنهجه يف القوانني الفقهية
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اأمور دينه، عقيدة،  تعلمه من  املرء  يجب على 
نبيه، �سلى  وعبادة، ومعاملة، و�سلوكا، و�سرية 
اهلل عليه و�سلم، وتاريخ الإ�سالم وامل�سلمني اإىل 
زمن املوؤلف، كل ذلك باإيجاز واخت�سار، وذلك 
اأن درا�سة �سرية العلماء والتعرف على مكانهم 

ودرا�سة موؤلفاتهم لها اأهمية ق�سوى
تتمثل فيما يلي:

على  بالطالع  املوؤلف،  قيمة  ]. معرفة 
حقول  خمتلف  يف  العلمية  اإنتاجاته  اأكرث 
من  وترفع  الباحث،  فكر  ت�سقل  املعرفة، 

همته يف طلب العلم.
2. درا�سة �سريتهم لها اأثر على اأخالق الفرد 

واملجتمع، عبادة ومعاملة.
خمتلف  يف  امل�سلمني  تاريخ  على  3. الطالع 
واحل�سارة  والفكرية  العلمية،  املجالت 

الإ�سالمية.
4. اأكد العلماء اأنه ل يجوز العمل والفتوى من 
الكتب التي يجهل موؤلفوها، ول يعلم �سحة 

ما فيها]]].
اأ�صباب اختيار املو�صوع، فهي  اأما فيما يخ�س   

جمملة فيما يلي:
والفقه  عامة،  الإ�سالمي  الفقه  خدمة   .[
املالكي منه خا�سة، ومن اأجلِّ كتب املالكية 
الفقهية"  "القوانني  كتاب:  املخت�سرة 
املالكي  الغرناطي  جزي  ابن  للعالمة 

املتوفى �سنة: ]4]ه. 
حمكمة  خطة  على  الكتاب  ا�ستمال   .2
يف  منها  الأ�ساتدة  ميكن  دقيقة  ومنهجية 

درا�ستنا الأكادميية املعا�سرة. 
املرء  على  يجب  ما  على  احتوى  الكتاب   .3
و�سلوكا  ومعاملة  وعبادة  عقيدة  تعلمه 
اأن  فاأحببت  خمت�سرة،  بعبارات  و�سرية، 
اأثري انتباه الدار�سني والباحثني اإىل اأهمية 

الكتاب. 
ن�ساطا  الباحث  العلماء يزيد  4. معرفة �سري 

وحيوية، وتزوده بطاقة فكرية واأدبية.

الدرا�صات ال�صابقة:
فيما يتعلق بالدرا�سات ال�سابقة، ح�سب معرفتي 
ل يوجد من بحث يف املو�سوع: منهج ابن جزي 
ال�ستغال  اأما  الفقهية،  القوانني  يف  ومنهجه 
قبل  من  بحث  فقد  لالإمام  اأخرى  كتب  على 
الباحث الزبريي )علي حممد(، بعنوان: "ابن 
جزي ومنهجه يف التف�صري"، دم�سق: دار القلم، 

دم�سق، ط]، )]40]ه/]]9]م(.

منهجية البحث وخطته: 
الو�سفي،  املنهج  البحث:  يف  املتبع  املنهج  اأما 
فقد جعلتها  البحث،  واأما خطة  وال�ستقرائي، 
يف مقدمة، ومبحثني، و�ستة مطالب، وخامتة. 

وتف�سيلها على النحو الآتي:
اأهمية املو�سوع،   مقدمة: حتتوي على ما يلي: 
واأهدافه،  اختياره،  واأ�سباب  واإ�سكالته، 
والدرا�سات ال�سابقة، واإ�سافته العلمية، ومنهج 

البحث، وخطته. 
املبحث الأول: ملحة من حياة ابن جزي املالكي 
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املطلب الأول: ن�صبه وولدته.
املطلب الثاين: حياته العلمية.

 املطلب الثالث: ا�صت�صهاده.
املبحث الثاين: التعريف ب�"القوانني الفقهية" 

تعريفا وقيمة ومنهجا 
"القوانني  بكتاب  التعريف  الأول:  املطلب 

الفقهية"
املطلب الثاين: قيمة الكتاب

املطلب الثالث: منهجه يف الكتاب. خامتة.
اإ�صكالت البحث:

طلب  يف  عالية  همة  لهم  املتقدمني  للعلماء   
متميز،  ومنهج  والتدوين،  والتاأليف  العلم 
وخطة حمكمة يف موؤلفاتهم، ودرا�ستهم ملختلف 
العلوم ال�سرعية، من الواجب علينا اأن نتعرف 
ومن  بحثهم،  وخطة  منهجهم  وعلى  عليهم، 
جزي  ابن  الإمام  الأندل�ص  يف  املالكية  اأعالم 

رحمه اهلل: 
]. فمن هو ابن جزي؟

2. وما هي اأهم موؤلفاته؟
3. وما منهجه يف كتابه القوانني الفقهية؟

ومن اأجل امل�ساهمة يف التعريف باأعالم املذهب 
املالكي جاء هذا البحث لي�سلط ال�سوء عن هذا 

العَلم.

املبحث الأول: ملحة من حياة ابن ُجَزيِّ 
املالكي

املطلب الأول: ن�صبه وولدته
الأديب  العالمة،  العامل  الفقيه  هو  ن�صبه:   .1

ع�سره،  ووحيد  دهره،  فريد  ال�سهيد  الزاهد، 
اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد 
اهلل بن يحيى بن عبد الرحمن بن يو�سف ابن 
الأندل�سي  الغرناطي  الكلبي  جزي  ابن  �سعيد 
الأ�سالة  وذوي  غرناطة  اأهل  من  املالكي، 
من  وملة  من  �سلفه  واأ�سل  فيها،  والنباهة 
الفتح  عند  اأولهم  بها  نزل  الرباجلة،  ح�سون 
�سرار  بن  ح�سام  اخلطار  اأبي  قريبهم  �سحبة 
كانت  املرابطني،  دعوة  خلع  وعند  الكلبي. 

جلدهم بجيان ريا�سة وانفراد بالتدبري]2].
ورجحت هذا الرتتيب يف الن�سب، كما رجحت 
امل�سادر  على  اعتمادا  القا�سم  باأبي  كنيته 

واملراجع التي بني يدي.
2. ولدته: ت�سري امل�سادر اأنه ولد يوم اخلمي�ص 

تا�سع من ربيع الثاين �سنة 93]ه بغرناطة التي 
كانت حا�سرة الأندل�ص وِقبلة علماء املغرب يف 
وقد  والأدب،  للفكر  ازدهار  ع�سر  كان  ع�سر 
عا�سر من ملوك بني الأحمر �ستة، وقد ق�سى 
جل حياته زمن حكم املوؤدي باهلل اأبو احلجاج 

يو�سف الأول )33]-55]ه(]3].
املطلب الثاين: حياته العلمية

"كان،  اخلطيب:  بن  الدين  ل�سان  تلميذه  قال 
العكوف  من  ُمثلى  طريقة  على  اهلل،  رحمه 
ُحر  من  القتيات  على  والقت�ساد  العلم.  على 
الن�سب، والن�سغال بالنظر، والتقييد والتدوين، 
فقيها حافظا، قائما على التدري�ص، م�ساركا يف 
فنون: من العربية والفقه والأ�سول والقراءات 
م�ستوعبا  للتف�سري  حفظة  والأدب،  واحلديث، 
لالأقوال، جماعة للكتب، ملوكي اخلزانة، ممتع 
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املحا�سرة، قريب الغور، �سحيح الباطن، تقدم 
بلده على حداثة  الأعظم من  بامل�سجد  خطيبا 
�سنن  على  وجرى  ف�سله،  على  فاتفق  �سنه، 

اأ�سالته"]4].
جزي،  ابن  الإمام  اأن  يتبني  الن�ص  هذا  من 
والتعليم  للعلم  متفرغا  كان  اهلل،  رحمه 
من  له  كان  اأنه  امل�سادر  وتذكر  والت�سنيف، 
الوفري؛  املال  عليه  يدر  ما  الزراعية  الأرا�سي 
وتدري�ص  العلم  لطلب  متفرغا  كان  ولذلك 
الطلبة، والتاأليف. فمن هم �سيوخه؟ ومن هم 

تالمذته؟ وما هي اأهم موؤلفاته؟
اأول: �صيوخه

تلقى الأ�ستاذ العالمة ابن جزي خمتلف العلوم 
العلماء  من  جمموعة  عن  والأدبية،  ال�سرعية، 
�ساعرا  مقرئا،  عاملا،  اأ�سبح  حتى  الأجالء، 
له  م�سهودا  موؤلفا،  فقيها،  اأ�سوليا،  اأديبا، 

بالعلم والعمل، وهوؤلء اأبرز �سيوخه: 
الزبري  بن  اإبراهيم  ابن  اأحمد  جعفر  اأبو   .1

]2]ه  �سنة:  ولد  الغرناطي  الأندل�سي  الثقفي 
للت�سنع،  راف�سا  احلديث،  ح�سن  كان  بجيان، 
قامعا  املنكر،  عن  ناهيا  باملعروف  اآمرا  ثقة، 
بن  القا�سم  اأبو  �سيوخه  من  البدع،  لأهل 
ال�ساط، واأبو عبد اهلل بن برطال، نحوي موؤرخ، 
له  اأن  كما  مف�سرا،  بكونه  وا�ستهر  حمدث، 
الدين،  اأ�سول  ويف  واأ�سوله  الفقه  يف  م�ساركة 
التاأويل  ومالك  ب�سكوال،  ابن  تاريخ  على  ذيل 
عليه  و�سلي  ]0]ه(  عام:  )تويف  التف�سري،  يف 

بغرناطة]5].

"الت�سهيل لعلوم  قال ابن جزي عنه يف مقدمة 
و�سائر  بالأندل�ص  القراآن  علم  ختمت  التنزيل" 
بن  جعفر  اأبي  الأ�ستاذ  �سيخنا  على  املغرب 
القراآن،  خدمة  يف  عمره  قطع  وقد  الزبري، 
وله  ب�سطة يف علمه، وقوة يف فهمه،  واأتاه اهلل 
العربية  عنه  اأخذ  دقيق"]]]،  ونظر  حتقيق  فيه 
"ردع  موؤلفاته  من  والقراآن  واحلديث  والفقه 
على  الرد  يف  املجاهل"  اعت�صاف  عن  اجلاهل 
ال�سوذية"]]] و"الربهان يف ترتيب �صور القراآن" 

و"�صبيل الر�صاد يف ف�صل اجلهاد".
2. هبة الدين اأبو عبد اهلل حممد بن عمرة بن 

الغرناطي  الفهري  ر�سيد،  بن  عمر  بن  حممد 
املحتلة  "�سبتة"  مواليد  من   [[[)[2[-[5[(
اإىل  قدم  الوطن  ح�سرية  اإىل  اهلل  اأعادها 
غرناطة �سنة 92] حيث توىل الإمام واخلطابة 
باجلامع الأعظم، ثم انتقل اإىل فا�ص �سنة ]0] 
فقيها،  حمدثا،  كان  اأيامه  اآخر  ق�سى  وبها 

مقرئا، نحويا خطيبا.
النحو"  يف  القوانني  "تلخي�س  موؤلفاته  من 
و"اإفادة الن�صيح يف رواية ال�صحيح" و"اإي�صاح 

املذاهب فيما يطلق عليه ا�صم ال�صاحب".
حممد  بن  اهلل  عبد  بن  قا�سم  القا�سم  اأبو   .3

الأن�ساري: من مواليد �سبتة �سنة:  ال�ساط  بن 
43]ه فقيه، واأديب لغوي، كان ن�سيج وحده يف 

اأ�سالة النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، 
اأن  ويبدو  ال�سمائل،  ح�سن  اإىل  الفهم  وت�سديد 
بن جزي رحل اإليه اإىل �سبتة لتلقي العلم عنه؛ 
لأن ابن فرحون اأ�سار اإىل اأن ابن ال�ساط اأم�سى 
"اأنوار  موؤلفاته:  من  بها  التدري�ص  يف  عمره 
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الفروق"  القواعد  م�صائل  تعقب  يف  الربوق 
و"غنية الرائ�س يف علم الفرائ�س" و"حترير 
اهلل،  رحمه  توفى،  الثواب"  توفري  يف  اجلواب 
الوطن،  اإىل حظرية  املحتلة، ردها اهلل  ب�سبتة 

عام: 23]ه]9].
بن  اأحمد  بن  علي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو   .4

علي برطال )ت 09]( قال عنه ابن اخلطيب: 
"�صيخ الق�صاة وبقية املجتهدين"]0]].

بن  داود  بن  اأحمد  بن  اأبو عبد اهلل حممد   .5

مو�سى بن مالك اللخمي املعروف بابن العماد 
وفقيها،  وحمدثا،  مقرئا،  كان   )[[2 )ت 
و�ساعرا، من موؤلفاته "املمتع يف تهذيب املقنع" 
اأبي عمرو  يف القراءات و"املقنع" من ت�سنيف 

الداين]]]].
6. اأبو املجد يو�سف بن احل�سني بن عبد العزيز 

بن حممد بن اأبي الأحو�ص )49]-05](]2]].
عبد  بن  يحيى  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو   .7

الرحمن بن اأحمد بن الربيع، القرطبي )]2]-
.[[3[)[[[

يو�سف  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو   .8

رجل  كان  الطنجايل:  الها�سمي  اأحمد  بن 
�سالكا  باخللق،  رفيقا  اللقاء،  �سهل  �ساحلا، 
�سنن ال�سالح من ال�سلف، �سمتا وهديا، ب�سره 
مغ�سو�ص، ول�سانه �سامت اإل من ذكر اهلل، عز 
بن  جعفر  اأبو  �سيوخه  من  نافع،  وعلمه  وجل، 
مبالقة  مولده  الربيع،  بن  احل�سن  واأبو  الزبري 

�سنة: 40]ه ووفاته بها �سنة: 24]ه]4]].
اخلطيب  ابن  عد  ذكر  ما  اإىل  بالإ�سافة 

اآخرين]5]].
ثانيا: تالمذته

�ص  درَّ العلماء،  من  جمموعة  على  تعلم  وكما 
من  امل�سعل  حملوا  الذين  التالميذ  من  عددا 

بعده، ويف مقدمتهم اأولده:
1. اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن 

يحيى بن جزي )ولد �سنة: 5]]ه وتويف �سنة: 
5]](: كان من اأهل الف�سل والنزاهة، والهمة، 

وتر�سح  الطريقة،  وا�ستقامة  ال�سمت،  وح�سن 
فنون:  يف  ح�سنة  م�ساركة  له  �سلفه،  رتب  اإىل 
قراأ  و�سعر،  وحفظ،  واأدب،  وعربية،  فقه،  من 
على والده اأب القا�سم، توىل الكتابة ال�سلطانية 
اأبي احلجاج يو�سف بن ن�سر )33]- يف عهد 
55](، توىل ق�ساء "برجة" "واأندر�ص" و"وادي 

اآ�سر" اإثر وفاة العالمة اأبي �سعيد فرج بن قا�سم 
ابن مالك"،  األفية  "�سرح  بن لب. من موؤلفاته 
مو�سوع  الفقهية"  "القوانني  على  وتقييدات 
ت�سدير  وله  متو�سطا،  �ساعرا  وكان  الدرا�سة، 
مطلعها:  التي  القي�ص  امرئ  لق�سيدة  بديع 
اأي�سا:  له  البايل،  الطلل  اأيها  �سباحا  عم  األ 

"خمت�سر البيان يف ن�سب اآل عدنان"]]]].

اأديبا  كان   )[5[ )ت  حممد  اهلل  عبد  اأبو   .2

بطوطة"  ابن  "رحلة  �ساغ  الذي  وهو  �ساعرا، 
الأحمر،  بني  دولة  يف  الكتبة  توىل  باأ�سلوبه 
فرحل  وامتحنه،  يو�سف  احلجاج  اأبو  �سايقه 
اإىل املغرب و�سغل من�سب كاتب لدى املرينيني 
بفا�ص  وظل   )[50-[29( عنان  اأبي  عهد  يف 

حتت رعاية املرينيني حتى وفاته.
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3. اأبو حممد عبد اهلل كان اأديبا، فقيها، توىل 

معيدا  غرناطة،  ببلده  لالإقراء  وقعد  الق�ساء 
وم�ستقال، ثم تقدم للق�ساء بجهة نبيهة، على 
زمن احلداثة، وهو لهذا العهد خمطوب رتبة، 

وجار اإىل غاية)]]]](.
ومن تالمذته اأي�صا:

حممد  هو  اخلطيب:  بن  الدين  ل�سان   .4

موؤرخ،  �سعيد  بن  اهلل  عبد  بن  الدين  ل�سان 
وجغرايف، وطبيب، واأديب، ووزير اأندل�سي، ولد 
من  3]3]م،  عام  الأندل�ص  يف  غرناطة  قرب 
م�سنفاته "الإحاطة يف اأخبار غرناطة" "معيار 
"الكثيبة  والديار"  امل�ساهد  ذكر  يف  الختيار 
"التعريف  الثامنة"  املائة  اأدباء  يف  الكامنة 
فا�ص  �سجن  يف  واغتيل  ال�سريف"  بامل�سطلح 
جتاه  وقربه  )]]]ه/4]3]م(،  عام  باملغرب 

باب املحروق]]]].
اآخرين  الإحاطة  يف  اخلطيب  ابن  عد  وقد 

منهم:
5. اأبو عثمان: هو �سعيد بن حممد بن اإبراهيم 

اأهل  من  الغ�ساين،  �سعيد  بن  عا�سم  بن 
اأهل  من  اخلطيب:  ابن  عنه  قال  غرناطة، 
الكتاب  على  يقوم  والإدراك،  واملعرفة  الذكاء 
فنون  يف  وي�سارك  وتدري�سا،  حفظا  العزيز 
قراأ على  وتعديل،...  وفقه وح�ساب  اأ�سول  من 
ولد  جزي  بن  القا�سم  اأبي  اخلطيب  الأ�ستاذ 
�سنة  يذكر  ومل   [99 عام  احلجة  ذي  التا�سع 
له، لأنه قال  وفاته لأنه كان حيا عند ترجمته 

وهو الآن على حاله املو�سوفة]9]].

ثالثا: م�صنافته
يف  ونفي�سة،  قيمة  موؤلفات  جزي  ابن  األف 
والأ�سول،  واحلديث،  والتف�سري،  القراءات، 
والفقه، والعقيدة، والنحو والتاريخ، قال رحمه 

اهلل:
��ُد لكل بني الدنيا مراُدُ ومق�صَ

واإن مرادي �صحُةُ وف���راُغ
لأبل�َغ من علم ال�صريعة مبلغ��ا

يكون به يل يف احلياة بالُغ
ففي مثل هذا فليناف�س اأولو النهى

وح�صبي من الدنيا الغروِر بالُغ
فما العي�س اإل يف نعيم موؤبد

به العي�س رْغُدُ وال�صراب ي�صاغ]20]

اإذا كان ق�سده اأن يبلغ من علم ال�سريعة مبلغا، 
املقرئ  الأ�ستاذ  فاألف  مراده  اهلل  حقق  فقد 
"الفقيه،  فيه:  قيل  ولذا  العديدة،  التاآليف 
العامل،  اخلطيب،  املقرئ  الأ�صتاذ،  اجلليل، 
املثيل  املاجد،  احل�صيب،  امل�صنف،  املتفنّن، 
بوقيعة  ال�صهيد  الفا�صل،  املعظم  ال�صدر، 

طريف]]2]".
وهذه اأهم م�صنفاته:

1. يف التف�صري وعلوم القراآن

� "الت�سهيل لعلوم التنزيل" يف التف�سري مطبوع، 
للموؤلف  اأغلب من ترجم  الكتاب  يذكر  واإن مل 
حجر  وابن  اخلطيب  كابن  املتقدمني  من 
الديباج  يف  فرحون  وابن  الكامنة،  الدرر  يف 
املذهب والدودي يف طبقات املف�سرين واملقرئ 
اإل  وغريهم  الريا�ص،  واأزهار  الطيب  نفح  يف 
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اأن املتاأخرين عدوه من موؤلفاته كحاجي خليفة 
اأ�صامي  عن  الظنون  "ك�صف  )ت ]]0]ه( 
الكتب والفنون"، وحممد املكنا�سي )025]ه( 

يف كتابه درة احلجال]22].
� اأ�سول القراء ال�ستة غري نافع.

� املخت�سر البارع يف قراءة نافع.
2. يف احلديث النبوي ال�صريف

� و�سيلة امل�سلم يف تهذيب �سحيح م�سلم.
� الأنوار ال�سنية يف الكلمات ال�سنية.

�سحيح  من  املخرجة  والأذكار  الدعوات   �
الأخبار.

3. يف الفقه واأ�صوله

� القوانني الفقهية يف تلخي�ص مذهب املالكية، 
واحلنفية  ال�سافعية  مذهب  على  والتنبيه 
البحث  مو�سوع  وهو  مقارن(  )فقه  واحلنبلية 

والدرا�سة، و�سياأتي احلديث عنه. 
الإحاطة  يف  اخلطيب  ابن  ذكره  ال�سالة،   �
393/3 عند ترجمته لبن املوؤلف عبد اهلل ابن 

جزي.
� تقريب الو�سول اإىل علم الأ�سول مطبوع.

4. يف العقائد

� النور املبني يف قواعد عقائد الدين.
حممد  اأن  قيل  الدين،  علم  من  ال�سروري   �
بذكره يف خطبة  انفرد  القي�سي  امللك  بن عبد 
اأحاديث  �سرح  الأخيار  العلماء  "منهاج  كتابه: 

كتاب الأنوار"]23].
5. يف علم النحو

� الفوائد العامة يف حلن العامة.
6. يف علم التاريخ والرتاجم

علماء  كثرية من  على جمل  ت�ستمل  الفهر�سة   �
امل�سرق واملغرب.

غري  يف  جزي  ابن  ترجمة  خالل  من  ويظهر 
غري  اأخرى  تاآليف  له  اأن  ومرجع  م�سدر  ما 
العامة  املكتبات  يف  البحث  لعل  ذكرت،  التي 
عنها  يك�سف  وخارجه  الوطن  داخل  واخلا�سة 

اأو عن بع�سها. 
وهذه بع�س الأبيات من �صعره رحمه اهلل:

يارب اإن ذنوبي اليوم قد كرثت
فما اأطيق لها ح�سرا ول عددا

ولي�ص يل بعذاب النار من قبل
ول اأطيق لها �سربا ول جلدا

فانظر اإلهي اإىل �سعفي وم�سكنتي
ول تذيقني حر اجلحيم غدا

ومن �سعره اأي�سا:
وكم من �صفحة كال�صم�س تبدو

في�صلي ح�صنها قلب احلزين
غ�ص�صت الطرف عن نظري اإليها

حمافظة على عر�صي وديني]24]

املطلب الثالث: ا�صت�صهاده 
ذي  ابن  بكر  اأبو  الوزير  املحدث  الفقيه  قال 
الوقيعة  يوم  اأن�سدين  احلكيم:  ابن  الوزارتني 

من اآخر �سعره قوله:
ق�صدي املوؤمل يف جهري واإ�صراري

ومطلبي من اإلهي الواحد الباري
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�صهادة يف �صبيل اهلل خال�ص��ة
متحو ذنوبي وتنجيني من النار

اإن املعا�ص��ي رج�س ل يطهرها
اإل ال�ص�وارم من اأميان كف�ار]25]

 ثم قال يف اليوم: اأرجو اأن يعطيني اهلل ما �ساألته 
يف هذه الأبيات، قال الوزير فقلت له: وجعلت 
للكفار ميينا فلو كان غري هذا اللفظ مو�سعه، 
فقال يل واحلطمة يف النا�ص من اأيدي الكفار 
واملراد  اهلل،  رحمه  به،  عهدي  اآخر  فكان  قال 
طريف]]2]،  موقعة  هي  اإليها  امل�سار  بالوقيعة 

التي حقق اهلل لبن جزي فيها رجاءه]]2].
وهو  ُفقد  ا�ست�سهاده:  يف  اخلطيب  ابن  قال 
ب�سائرهم،  ويثبت  ويحر�سهم،  النا�ص  ي�سحذ 
يوم الكائنة بطريف، �سحوة يوم الثنني تا�سع 
و�سبعمائة  واأربعني  اأحد  عام  الأوىل  جمادى 
وعقبه  �سهادته،  اهلل  تقبل  )]4]ه(  هجرية، 

ظاهر بني الق�ساء والكتابة]]2].
ابن  ل�سان  على  ورد  مبا  املحور  هذا  اأختم   
اخلطيب يف ر�سالة ال�سيا�سة حاكيا ق�سة رجل 
مع الر�سيد قال: واعلم باأن مواقع العلماء من 
وامل�سابيح  املتاألقة،  امل�ساعل  مواقع  ملكك، 
املتعلقة، وعلى قدر تعاهدها تبذل من ال�سياء، 
وجتلو بنورها �سور الأ�سياء، وفرعها لتحبري ما 
جدتك.  البلى  بعد  من  ويح�سن  مددك،  يزين 
حميت  واإذا  الأوائل،  ذكرت  الأواخر،  وبعناية 

املفاخر خربت الدول]29]. 
م�سابيح  فالعلماء  الأوائل  �سيوخنا  �سدق  قد 
ننجى،  جهنم  حر  ومن  ي�ست�ساء  بهم  الدجى، 

نلقى  اأن  اإىل  الالحق،  على  ف�سل  له  وال�سابق 
اخلالق.

ب�"القوانني  التعريف  الثاين:  املبحث 
الفقهية" تعريفا وقيمة ومنهجا 

لكتاب "القوانني الفقهية" ميزة قل ما جندها 
�سنتعرف عليه  ما  املوؤلفات وهذا  يف غريه من 

من خالل هذا املحور:
وقد انتظم هذا املبحث يف املطالب الآتية:

"القوانني  بكتاب  التعريف  الأول:  املطلب 
الفقهية"

الفقهية"،  "القوانني  با�سم  الكتاب  ا�ستهر 
تلخي�س  يف  الفقهية  "القوانني  كامال  وا�سمه 
مذهب  على  والتنبيه  املالكية  مذهب 
وا�ستهر  واحلنبلية"،  واحلنفية  ال�صافعية 
عند البع�ص با�سم قوانني الأحكام ال�صرعية، 
قراءة  خالل  ومن  الفقهية،  الفروع  وم�صائل 
على مذهب  الفقه  الكتاب يف  اأن  يبدو  الكتاب 
بقية  اإىل  وي�سري  الأوىل،  بالدرجة  املالكية 
يف  كتاب  فهو  دقيقة،  اإ�سارة  الأخرى  املذاهب 
الفقه املقارن كما ي�سمى عند املتاأخرين، ورغم 
ثمان  عن  �سفحاته  تزيد  ل  اإذ  حجمه،  �سغر 
ح�سب  �سفحة،   )4[[( واأربعمائة  و�سبعني 
الطبعة التي بني يدي ال�سادرة عن دار الر�ساد 
احلديثة بتحقيق الأ�ستاذ عبد الكرمي الف�سيلي 
مبقدمة املحقق، ومع ذلك ا�ستمل على العقيدة 
الكتاب  اإىل  بالإ�سافة  واملعامالت  والعبادات 
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اجلامع فيما يجب على امل�سلم معرفته والعمل 
مبقت�ساه.

املوؤلف:  فيها  بني  مقدمة،  على  ا�ستمل  الكتاب 
مو�سوعه، وميزته، وا�سطالحه فيه، وترتيبه. 
كما احتوى على العقيدة والعبادات واملعامالت 
والكتاب اجلامع. اأما العقيدة: ففيها الفاحتة: 
فيما يجب يف العتقادات من اأ�سول الديانات 
وا�ستمل على ع�سرة اأبواب، خم�سة يف الإلهيات، 
اإىل  فق�سمه  الفقه  اأما  ال�سمعيات.  يف  وخم�سة 

ق�سمني:
الق�صم الأول يف العبادات: وفيه ع�سرة كتب، 
ويف كل كتاب اأبواب جمموع الأبواب يف الق�سم 

مائة باب.
الق�صم الثاين يف املعامالت: وفيه اأي�سا ع�سرة 
كتب ومائة باب، كما ا�ستمل اأي�سا على الكتاب 

اجلامع وفيه ع�سرون بابا.
وع�سرون)]2(  واحد  الكتاب  كتب  جمموع 

وجمموع الأبواب مائتان وثالثون بابا.
بقوله:  الكتاب  ترتيب  اإىل  املوؤلف  اأ�سار  وقد 
اعلم اأنني افتتحته بعقيدة �سنة وجيزة، تقدميا 
الفروع  اأهم من  الأ�سول  اأن  لالأهم، فال جرم 

ومن احلق تاأخري التابع وتقدمي املتبوع.
يف  اأحدهما  ق�سمني:  اإىل  الفقه  ق�سمت  ثم 

العبادات والآخر يف املعامالت.
و�سمنت كل ق�سم ع�سرة كتب على مائة باب، 
فانح�سر الفقه يف ع�سرين كتابا ومائتي باب.

 � الق�صم الأول: فيه من الكتب: كتاب الطهارة، 
الزكاة،  كتاب  اجلنائز،  كتاب  ال�سالة،  كتاب 

كتاب ال�سيام، والعتكاف، كتاب احلج، كتاب 
اجلهاد، كتاب الأميان والنذور، كتاب الأطعمة 
ال�سحايا  كتاب  والذبائح،  وال�سيد  والأ�سربة 

والعقيقة واخلتان.
 � الق�صم الثاين: فيه من الكتب: كتاب النكاح، 
البيوع،  كتاب  به،  يت�سل  وما  الطالق  كتاب 
الأق�سية  كتاب  للبيوع،  امل�ساكلة  العقود  كتاب 
بالأق�سية،  املتعلقة  الأبواب  كتاب  وال�سهادات، 
وما  الهبات  كتاب  واحلدود،  الدماء  كتاب 
كتاب  به،  يتعلق  وما  العتق  كتاب  يجان�سها، 
بكتاب  ختمته(  )ثم  والو�سايا.  الفرائ�ص 

اجلامع، وهو يحتوي على ع�سرين بابا.
 واإمنا انح�سرت الكتب والأبواب يف هذا العدد؛ 
لأنني �سممت كل �سكل اإىل �سكله، واأحلقت كل 
فرع باأ�سله. ورمبا جمعت يف ترجمة واحدة ما 
يفرقه النا�ص يف تراجم كثرية، رعيا للمقاربة 

وامل�ساكلة، ورغبة يف الخت�سار]30].
ال�سروريات  ا�ستمل على  الكتاب  اأن هذا  اعلم 
مما يجب على املرء اأن يتعلمه يف جمال العقيدة 

والعبادات واملعامالت وال�سري وال�سلوك.
تلخي�ص  يف  اهلل،  املوؤلف،رحمه  اأجاد  فقد 
العقيدة، وال�سريعة، وال�سلوك، وح�سب اطالعي 
ل يوجد كتاب مثله تلخي�سا و�سهولة وجمعا بني 
املذاهب يف الذكر، فحق اأن يعد من اأجلِّ كتب 
بالتعلم والدرا�سة، فجزاه  واأن يحاط  املالكية، 
اهلل خري ما جزى به خلفاء الأنبياء والر�سل يف 

العلم والعمل وتقدمي النفع للنا�ص.



281    العدد  47   

رسائل جامعية 

املطلب الثاين: قيمة الكتاب
كتابه  يف  الأن�ساري  فريد  الدكتور  عد  قد   
الربانية،  اإىل  الكتاب  من  العامِلية  "مفهوم 

كتاب  جزي،  لبن  الفقهية"  "القوانني  كتاب 
التخرج يف مادة الفقه املالكي لطالب العامِلية، 
الفقهية لبن  القوانني  وكتاب  قال رحمه اهلل: 
جزي، رحمه اهلل، كتاب مظلوم! كما وقع ظلم 
كتاب "املوافقات" لل�ساطبي؛ اإذ مل ي�ستهر ذلك 
يف  اإل  مدر�سيا  كتابا  يجعله  الذي  ال�ستهار 
اأخرى  ملخ�سات  احتلت  وقد  املا�سي!  القرن 
ال�سدارة يف الفقه املالكي، وهي ل ترتقي علميا 
اإىل م�ستوى القوانني، فهذه املدونة املخت�سرة 
للفقه املالكي قد متيزت مبا مل يتميز به غريها 
تعريف  ذلك  من  ويكفي  املذهب.  تاريخ  يف 
رحمه  قال  حيث  هذا،  بكتابه  نف�سه  امل�سنف 
�سائر  ينيف على  الكتاب  اأن هذا  "واعلم  اهلل: 
الكتب بثالث فوائد: الفائدة الأوىل: اأنه جمع 
العايل.  اخلالف  وذكر  املذهب؛  متهيد  بني 
املذهب  يف  فاإنها  الكتب،  من  غريه  بخالف 
خا�سة، اأو يف اخلالف العايل خا�سة. الفائدة 
الثانية: اأنا ملحناه بح�سن التق�سيم والرتتيب، 
من  فيه  فكم  والتقريب.  بالتهذيب  و�سهلناه 
البعيد  يقرب  اأ�سيل،  وتف�سيل  ق�سيم،  تق�سيم 
ق�سدنا  اأنا  الثالثة:  الفائدة  ال�سريد.  ويلني 
اأنهما  على  والبيان،  الإيجاز  بني  اجلمع  فيه 
العبارة،  �سهل  بعون اهلل  يجتمعان. فجاء  قلما 
لطيف الإ�سارة، تام املعاين، خمت�سر الألفاظ، 
ولقد  قال:  اظ!"  احُلفَّ به  يلهج  باأن  حقيقا 
موجودة  امليزات  هذه  فكل  اهلل.  رحمه  �سدق 

اأجمع خمت�سر مفيد  يف القوانني وزيادة. فهو 
حتى  بالكربى،  املقارنة  مع  املالكي،  الفقه  يف 
"بداية  كتاب  من  خمت�سر  )اإنه  بع�سهم:  قال 
املجتهد" لبن ر�سد(. وهو غري �سحيح. فمادته 
املذكور  الكتاب  على  التفريع  حيث  من  تزيد 
ول  �ستى،  كتب  من  خمت�سر  هو  بل  بكثري. 

عالقة من الناحية املنهجية بني الكتابني]]3].
وميكن اأن جنمل قيمة الكتاب فيما يلي: 

امل�سلم  على  يجب  ما  على  ا�ستمل  الكتاب   .1

دينه:  اأمور  من  ال�سروريات  من  تعلمه 
واآدابا  و�سريا،  ومعاملة،  وعبادة،  عقيدة، 

و�سلوكا.
وبني  املالكي  الفقه  بني  �ساحبه  فيه  2. جمع 

باأ�سلوب  الأخرى،  الإ�سالمية  املذاهب 
�سهل و�سل�ص؛ اإل اأنه يحتاج اإىل �سرح بع�ص 

امل�سطلحات الفقهية، والتعليق عليها.
3. يتميز بح�سن الرتتيب والتق�سيم كما قال 

املوؤلف رحمه اهلل.
القواعد  من  كثري  على  الكتاب  ا�ستمل   .4

وال�سوابط والقوانني الفقهية، التي متكن 
القارئ املتمر�ص من جمع �ستات كثري من 

الفروع وامل�سائل الفقهية.

املطلب الثالث: منهجه يف الكتاب
مل  رمبا  متميزا  منهجا  املوؤلف  �سلك  لقد   
والتبويب،  التق�سيم،  حيث  من  اإليه،  ي�سبق 
والرتتيب، والخت�سار، ومواد هذا الكتاب من 
حيث التعبري ت�سبه اإىل حد كبري مواد القانون 
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احلديث يف ح�سن الرتتيب ويف �سهولة العبارة 
والهتمام باحل�سر العددي وذكر الأرقام.

اأول: اأق�صام الكتاب وعناوين مكوناته
اأ. اأق�صام الكتاب:

 فقد ق�سم الكتاب اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سة:
اأ�سماه  ما  وهو  العقائد؛  الأول:  الق�صم 
من  العتقادات  يف  يجب  فيما  ب�"الفاحتة" 

اأ�سول الديانات.
الق�صم الثاين: الفقه؛ وقد جعله ق�سمني: فقه 

العبادات، وفقه املعامالت.
الكتاب  وهو  والآداب؛  ال�صري  الثالث:  الق�صم 

اجلامع.
اإذ  للفقه،  املخ�س�ص  الق�سم  هو  ق�سم  واأهم 
ق�سمه اإىل فقه العبادات وفقه املعامالت. وكل 
من  يتكون  كتاب  وكل  كتب،  من  يتكون  ق�سم 
اأبواب، وكل باب يتاألف، يف الغالب، من ف�سول 
وداخل الف�سول م�سائل، واأحيانا الباب يتكون 

من م�سائل.
ب. عناوين مكوناته:

ويف الكتاب تق�سيمات اأخرى، وهي:
� فرع: جاء يف خم�ص و�سبعني )5]( مو�سعا.
� فروع: ورد يف واحد و�سبعني)]]( مو�سعا.
� بيان: جاء يف واحد واأربعني )]4( مو�سعا.

� تكميل: وقد ورد يف �ستة ع�سر) ]]( مو�سعا.
� تلخي�ص: وقد ورد يف اثني ع�سر)2]( مو�سعا.

� تنبيه: وقد جاء يف اثني ع�سر)2]( موقعا.
� فوائد: يف اأربعة )4( موا�سع.

� خامتة: جاءت يف ثالثة )03( موا�سع.
� حتقيق: يف مو�سع واحد، يف قوله:)اإمنا يدخل 
�سبعة  فيه  اجتمعت  من  النار  املوؤمنني  من 

اأو�ساف...(]32].
� فائدة: ورد عنوانا يف مو�سع واحد، يف قوله: 
"ترفع الأيدي اإىل اهلل، تبارك وتعاىل، يف �سبعة 

مواطن..."]33].
� متهيد: ورد يف مكان واحد، يف قوله: متهيد: 
اأربعة  يف  التفا�سل  حترمي  احلديث  يف  ورد 
اأ�سناف من املطعومات، وهي: القمح وال�سعري 

والتمر وامللح]34]. 
ثانيا: التاأ�صيل عند ابن جزي

النبوية  وال�صنة  الكرمي  بالقراآن  تاأ�صيله  اأ. 
املطهرة

الآراء  عر�ص  يف  الإيجاز  املوؤلف  ق�سد  واإن 
املذهب  املذاهب، وخا�سة  الفقهية يف خمتلف 
ال�ستدلل  من  يخل  مل  الكتاب  اأن  اإل  املالكي، 
بالقراآن وال�سنة، وخا�سة يف الأبواب املخ�س�سة 
املخ�س�ص  اجلامع  الكتاب  ويف  للعقيدة، 
اأربع  مبعقول  ا�ستدلله  مثل  وال�سري،  لالآداب 
اآيات على وحدانية اهلل عز وجل]35]. ويف ق�سمي 
اإل  للم�سائل  يوؤ�سل  فلم  واملعامالت  العبادات 

نادرا اأو اإ�سارة اإىل الأحاديث ال�سحيحة. 
ب. ا�صتدلله بالقواعد الأ�صولية 

وردت يف الكتاب قواعد اأ�سولية معدودة، وهي: 
� الإجماع حجة]]3].

� ال�ستثناء: اإذا ا�ستثنى ما ل ي�ستغرق �سح]]3]. 
فعند  تاأ�سيال،  ل  تفريعا  اأخرى  قواعد  ووردت 
حديثه على �سروط وجوب الطهارة، ذكر منها: 
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ل  الأول:  فعلى  الدعوة.  بلوغ  وقيل:  الإ�سالم، 
عليه؛  جتب  الثاين:  وعلى  الكافر،  على  جتب 
الكفار  وذلك مبني على اخلالف يف خماطبة 
هل  قاعدة:  على  متفرع  وهذا  بالفروع.]]3] 

الكفار خماطبون بفروع ال�صريعة اأم ل؟
وعند حديثه على من جتب الكفارة، قال: فاإن 
اأو  �سافر  اأو  مر�ص  ثم  عذر  لغري  الفطر  تعمد 
اإىل  امل�سهور، نظرا  الكفارة يف  حا�ست، فعليه 

احلال؛ وقيل: ت�سقط نظرا يف املاآل]39].
ويف م�ساألة: حترمي التفا�سل يف الأ�سناف من 
الواردة يف احلديث، وهي: القمح،  املطعومات 
ذلك  تاأويل  يف  حكى  وامللح.  والتمر،  وال�سعري، 
اأربعة مذاهب، منها: مذهب مالك واأ�سحابه، 
منعوا التفا�سل فيها، وقا�سوا عليها كل مقتات 
متخذا  يكون  اأن  بع�سهم  وا�سرتط  مدخر، 

للعي�ص غالبا]40]. 
من  املعدودة  املعاين  من  معنى  اإىل  اأ�سار  كما 
اأ�سول الفقه وهو الحتياط]]4]، مثال يف املكروه 
يوم  �سوم  ومنه:  جملة،  ذكر  ال�سيام  من 
ال�سك، وهو اآخر يوم من �سعبان، قال: احتياطا 
الهالل  روؤية  ويف  الهالل]42].  يظهر  مل  اإذا 
�سعبان  اآخر  رئي  اإن  حنبل:  ابن  وقال  قال: 
فهو  رم�سان  اآخر  يف  رئي  واإن  للما�سية،  فهو 
بالحتياط  عمل  كما  احتياطا]43].  للم�ستقبلة، 
املالكية،  عند  ال�ستظهار  وهو  اأخرى،  ب�سيغة 
بها  التي متادى  املبتداأة  ت�ستظهر،  وقيل:  قال: 

الدم، على ذلك بثالثة اأيام]44]. 
ج. القواعد وال�صوابط الفقهية

 بالن�سبة للقواعد وال�سوابط الفقهية، يعتقد اأن 
الكتاب كله �سوابط للم�سائل والفروع الفقهية؛ 
اإل اأن ابن جزي مل ي�سغ كل القواعد وال�سوابط 
امل�سائل  مع  مندجمة  بل  حمكمة،  �سياغة 
م�سوغة  و�سوابط  قواعد  وهناك  الفرعية، 
�سياغة حمكمة، قد قمت با�ستخراجها ودرا�سة 
مناذج منها يف بحث يل حتت عنوان: القواعد 
وال�سوابط الفقهية عند ابن جزي )ت ]4]ه( 

جمع وترتيب ودرا�سة مناذج. )مطبوع(.
ثالثا: ترجيحاته واآراوؤه

اإن الكتاب مو�سوع يف املذهب املالكي بالدرجة 
اإىل  والإ�سارة  الخت�سار،  وجه  على  الأوىل 
غري  من  دقيقة  اإ�سارة  الأخرى  املذاهب 
يدل  املالكي  للمذهب  ت�سديره  اأن  اإل  ترجيح؛ 
امل�سائل  من  كثريا  و�سحح  له،  ترجيحه  على 

الفقهية، منها:
واإما  بالنظر،  اإما  يح�سل  العتقاد:  قال   .1

فيه.  العلماء  فاختلف  التقليد  فاأما  بالتقليد. 
فمذهب املتكلمني اأنه ل يجوز ول يجزئ. وقال 
اأكرث املحدثني اأنه جائز يخل�ص عند اهلل، وهو 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل،  ر�سول  لأن  ال�سحيح؛ 
باأي  الإميان  بح�سول  النا�ص  من  قنع  و�سلم، 

وجه ح�سل، من تقليد اأو نظر]45].
قال:  الو�صوء،  فرائ�س  من  �صيئا  ن�صي  من   .2

"قال الطليطلي: اإنه يعيد الذي ن�سي وما بعده 

ول يبتدئ الو�سوء". قال: وهو ال�سحيح، واهلل 
اأعلم]]4].

بينهما  الفرق  يف  النا�س  اختلف  وقد   .3
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قال:  كبريا.  اختالفا  وال�صغائر(  )الكبائر 
ورد  ما  الكبائر هي  اأن  ال�سواب  اإىل  والأقرب 
اأو ورد عليها وعيد  اأنها كبائر،  يف الن�ص على 

يف القراآن اأو يف احلديث]]4].
الأ�سح، يف  بقوله: على  كما رجح عدة م�سائل 

ع�سرة موا�سع]]4].
مو�سوع  املقدمة:  يف  اهلل،  رحمه  بني،  وقد 
يف  كتاب  فهذا   " فقال:  فيه  ومنهجه  الكتاب 
الفقهية،  الفروع  وم�سائل  ال�سرعية،  الأحكام 
اأبي عبد اهلل مالك  املدينة:  اإمام  على مذهب 
بن اأن�ص الأ�سبحي، ر�سي اهلل عنه، اإذ هو الذي 
املغرب،  و�سائر  بالأندل�ص  بالدنا  اأهل  اختاره 
اقتداء بدار الهجرة، وتوفيقا من اهلل، تعاىل، 
امل�سدوق، �سلى اهلل  ال�سادق  لقول  وت�سديقا 
عليه و�سلم: "ل يزال اأهل املغرب ظاهرين على 

احلق حتى تقوم ال�ساعة".
ثم زدنا اإىل ذلك التنبيه على كثري من التفاق 
وبني  امل�سمى  الإمام  بني  الذي  والختالف 
الإمام اأبي عبد اهلل حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، 
النعمان بن ثابت، والإمام  اأبي حنيفة  والإمام 
بذلك  لتكمل  حنبل؛  بن  اأحمد  اهلل  عبد  اأبي 
الفائدة ويعظم النتفاع، فاإن هوؤلء الأربعة هم 
الأتباع  واأولو  الأر�ص  اأقطار  يف  امل�سلمني  قدوة 

والأ�سياع. 
اأئمة  من  غريهم  مذهب  على  نبهت  ورمبا   
واحل�سن  الثوري]49]،  ك�سفيان  امل�سلمني، 
الب�سري]50]، وعبد اهلل بن املبارك]]5]، واإ�سحاق 
بن راهويه]52]، واأبي ثور]53]، والنخعي]54]، وداود 
من  اأكرثنا  وقد  الظاهرية،  ]55]اإمام  علي  بن 

بن  و�سعيد  �سعد]]5]،  بن  والليث  مذهبه،  نقل 
والأوزاعي]]5]، وغريهم ر�سي اهلل  امل�سيب]]5]، 
عنهم اأجمعني. فاإن كل واحد منهم جمتهد يف 

دين اهلل، ومذاهبهم طرق مو�سلة اإىل اهلل.
اإذا  فقال:  الكتاب  يف  ا�سطالحه  اأو�سح  كما 
تكلمنا يف م�ساألة فنبداأ اأول مبذهب مالك، ثم 
واإما  وت�سريحا  ن�سا  اإما  غريه  مبذهب  نتبعه 

اإ�سارة وتلويحا.
م�ساألة  يف  اخلالف  حكاية  عن  �سكتنا  واإذ   �

فذلك موؤذن يف الأكرث بعدم اخلالف فيها.
اإجماع  فنعني  والتفاق  الإجماع  ذكرنا  واإذا   �

الأمة.
اتفاق  فنعني:  اجلمهور"]59]،   " ذكرنا  واإذا   �

العلماء اإل من �سذ قوله.
� واإذا ذكرنا الأربعة، فنعني: مالكا، وال�سافعي، 
اإ�سعار  ذلك  ويف  حنبل.  وابن  حنيفة،  واأبا 
�سرحنا  ورمبا  لهم،  العلماء  بع�ص  مبخالفة 

بذلك.
فنعني:  لقوم،  خالفا  اأو  قوم  قال  قلنا  واإذا   �

خارج املذاهب الأربعة.
� واإذا ذكرنا الثالثة، فنعني: مالكا، وال�سافعي، 
واأبا حنيفة، ويف ذلك اإ�سعار مبخالفة اأحمد بن 
تلك  يف  مذهب  له  ينقل  مل  اأنه  اأو  لهم،  حنبل 

امل�ساألة.
مالكا،  فنعني:  الإمامني،  ذكرنا  واإذا   �

وال�سافعي.
عندهما  كقولنا:  الثنني،  �سمري  ذكرنا  واإذا   �
اأو خالفا لهما، فنعني: ال�سافعي، واأبا  حنيفة.
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� واإذا ذكرنا �سمري اجلماعة، فقلنا عندهم اأو 
خالفا لهم و�سبه ذلك، فنعني: ال�سافعي، واأبا 

حنيفة، وابن حنبل.
� واإذا قلنا املذهب، فنعني: مذهب مالك. ويف 

ذلك اإ�سعار مبخالفة غريه]0]]. 
مذهب  م�سهور  فنعني:  امل�سهور،  قلنا  واإذا   �

مالك. ويف ذلك اإ�سعار بخالف يف املذهب.
� واإذا قلنا قيل كذا اأو اختلف يف كذا اأو يف كذا 

قولن فاأكرث، فنعني يف املذهب.
� واإذا قلنا روايتان، فنعني: عن مالك، واأكرث ما 

نقدم القول امل�سهور]]]].

خامتة: اأهم النتائج، والتو�صيات
اأول: اأهم النتائج

الإمام  مالك  الإمام  مذهب  اأعالم  اأجل  من 
قراءتنا  ومن  الغرناطي،  جزي  ابن  العالمة 

ل�سريته ن�ستخل�ص العرب الآتية:
والآخرة:   الدنيا  يف  �ساحبه  يرفع  العلم   .[
           ﴿

.﴾   

2. املذهب املالكي له اأعالم تركت تراثا نفي�سا 
ي�ستفاد منه يف امل�سارق واملغارب.

املالكي  للمذهب  حا�سنة  كانت  الأندل�ص   .3
بني  جامع  مذهب  لأنه  عنه؛  ومدافعة 
الذي  املذهب  فهو  وعمليا،  نظريا  الوحيني 
ميثل �سريعة ال�سالم يف �سموليتها وعمقها 
ومقا�سدها والتي حتقق م�سالح العباد يف 

الدنيا والآخرة.

الفقهية  القوانني  لكتاب  قراءتي  خالل  ومن 
خل�ست اإىل النتائج الآتية:

م�سائل  جمع  يف  والدقة  الخت�سار  ]. اإن 
علم  وغزارة  �سعة  على  تدل  الأحكام، 
واأجاد،  اأفاد  عامل  من  دره  فلله  الإمام، 

وخلف ما يفيد العباد.
وال�سوابط  للقواعد  تطبيق  هو  الكتاب  اإن   .2
لأنني  بامتياز؛  اأحكام  كتاب  فهو  الفقهية، 
بالأحكام  ممزوجا  منها  كثريا  وجدت 
وامل�سائل الفقهية؛ ولذا ا�ستهر عند البع�ص 
با�سم: قوانني الأحكام ال�صرعية، وم�صائل 

الفروع الفقهية.
من  حكم  اأو  م�سائله،  من  م�ساألة  من  ما   .3
من  اأ�سل  ولها  اإل  فيه؛  املبثوثة  الأحكام 
عن  ال�سحيحة  ال�سنة  اأو  املبني،  القراآن 
العامة  القواعد  من  اأو  الأمني،  النبي 
من  الأعالم،  الأئمة  ده  قعَّ مما  لل�سريعة، 

اأ�سول واأحكام.
مرتا�سة،  متكاملة  ال�سريعة  اأحكام  اإن   .4
اأحكمت  كبيت  ومعاملة،  وعبادة  توحيدا 
وجدرانه،  ونوافذه  اأبوابه  وزينت  اأركانه، 
يف  اخللل  يظهر  لتجزيئها،  حماولة  وكل 

تطبيقها.
من  اإل  الأحكام؛  من  حكما  اهلل  �سرع  ما   .5
اإل  امل�سلم  على  فما  الأنام،  م�سلحة  اأجل 
اأن ميتثل اأوامر ذا اجلالل والإكرام؛ لذلك 
للمرحلة اجلامعية،  الكتاب مقررا  جعل  لو 
مق�سما على �سنواتها، مع ال�سرح والتاأ�سيل 

لكان اأفيد.
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ثانيا: التو�صيات
اأما عن التو�سيات اأو�سي الدار�سني والباحثني 

واملهتمني مبا يلي:
]. �سرح بع�ص امل�سطلحات الفقهية املوجودة 
للباحثني  عونا  تكون  حتى  الكتاب،  يف 
للمتخ�س�سني  ومرجعا  املبتدئني، 

املتمر�سني.
الكتاب،  من  عليها  املتفق  امل�سائل  جمع   .2
بني  للتقريب  مقارنة،  درا�سة  ودرا�ستها 

املذاهب.
خمتلف  بني  عليها  املجمع  امل�سائل  جمع   .3
تاأ�سيلية  درا�سة  ودرا�ستها  املذاهب، 

تقعيدية مقارنة، )اإجماعات ابن جزي(.
اجلامعية،  للمرحلة  مقررا  الكتاب  جعل   .4
مق�سما على �سنواتها، مع ال�سرح والتاأ�سيل.
زلتنا،  يغفر  اأن  تعاىل  اهلل  اأطلب  اخلتام  ويف 
واأن  الكرمي،  لوجهه  خال�سا  عملنا  يجعل  واأن 
يزيدنا علما وفقها يف الدين، وهو ح�سبنا ونعم 

الوكيل.
حممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى 
اقتفى  اأجمعني، وعلى من  اآله و�سحابته  وعلى 
اأثرهم اإىل يوم الدين، واآخر دعوانا اأن احلمد 

هلل رب العاملني.
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على  حمدون  ابن  حا�سية  حمدون،  ابن  ].  ينظر: 
احلديثة،  الر�ساد  دار  البي�ساء:  الدار  ميارة،  �سرح 

)2]4]ه/992]م(، ]/4.
اأخبار  يف  الإحاطة  اخلطيب،  بن  الدين  2.  ل�سان 
حممد  وحوا�سيه:  مقدمته  وو�سع  ن�سه  حقق  غرناطة، 
ط]،  اخلاجني،  مكتبة  القاهرة:  عدنان،  اهلل  عبد 
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الأندل�ص  غ�سن  من  الطيب  نفح  املقري،  يف:  3.  ينظر 
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ينظر  املزكى  الأ�سيل  املال  به  يق�سد  الن�سب:  �ص.  م، 

القامو�ص ]/32].
من  امل�سون  املختار  عقيل،  بن  ح�سن  بن  حممد  5.  ينظر: 
اخل�سراء/اململكة  الأندل�ص  دار  جدة:  القرون،  اأعالم 
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].  الت�سهيل لعلوم التنزيل، م، �ص، �ص]2.
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طريقة ابن عربي قالوا اأن العلوم ال�سرعية غري �سحيحة 
ل�سان  عليهم  وحمل  �سديدة  مقاومة  فواجهوا  ذاتها  يف 
اإح�سان  عن  )نقال  خلدون.  وابن  اخلطيب  ابن  الدين 

عبا�ص، نفح الطيب، ج 5، �ص0]2، هام�ص4(.
اأعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج  فرحون،  ابن  ].  ينظر: 
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دار  احلق،القاهرة:  جاد  �سيد  حممد  حتقيق:  الثامنة، 

الكتب احلديثة، ]]9]، ج5 �ص]52-5.
4].  الإحاطة يف اأخبار غرناطة، م، �ص، 245/3-]24.

5].  امل�سدر نف�سه، 5/]2.
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اأعالم القرون، م، �ص، �ص ]]].

الديباج،  بتطريز  البتهاج  نيل  التكنتي،  بابا  ]2.  اأحمد 
الهدامة،  اهلل  عبد  احلميد  عبد  وتقدمي:  اإ�سراف 
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�ش
ام
هو
ال
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.23 ،22
الكتاب  من  العاملية  مفهوم  الأن�ساري،  ]3.  فريد 
ط]،  القراآن،  ر�سالة  من�سورات  الربانية،  اإىل 

)]42]ه/]200م(، �ص]9-]9.
الإميان  يف  ال�سابع:  الباب  الفاحتة،  نف�سه،  32.  امل�سدر 

بالدار الآخرة، �ص]3.
الباب  احلج،  يف  ال�ساد�ص:  الكتاب  نف�سه،  33.  امل�سدر 

الرابع: يف اأعمال احلج، �ص55].
34.  امل�سدر نف�سه، الكتاب الثالث: يف البيوع، الباب الرابع: 

يف الربا يف الطعام، �ص]]2.
يف  الرابع:  الباب  الفاحتة،  ال�سابق،  امل�سدر  35.  ينظر 

توحيد اهلل تعاىل، �ص30.
الإمامة،  يف  الثامن:  الباب  الفاحتة،  نف�سه،  ]3.  امل�سدر 

�ص]3.
امل�ساكلة  الأبواب  يف  ال�ساد�ص:  نف�سه،الكتاب  ]3.  امل�سدر 

لالأق�سية، الباب الأول يف الإقرار، �ص]33.
الطهارة،  يف  الأول:  الكتاب  نف�سه،  امل�سدر  ]3.  ينظر 

املقدمة، �ص43.
ال�سيام  يف  اخلام�ص:  الكتاب  يف  نف�سه،  39.  امل�سدر 

والعتكاف، لوازم الإفطار �ص]4].
40.  امل�سدر نف�سه، الكتاب الثالث: يف البيوع، الباب الربع: 

يف الربا يف الطعام، �ص]]2.
]4.  الحتياط يف اللغة: من معانيه: احلفظ، ويف ال�سطالح: 
اجلرجاين،  املاآثم.  يف  الوقوع  من  النف�ص  حفظ 
"نظرية  كتاب:  �ساحب  واأورد  �ص].  التعريفات، 
الحتياط الفقهي" جملة من التعاريف ثم تلم�ص تعريفا 
�سرعية، حتول دون  بقوله: )وظيفة،  الحتياط  ملفهوم 
حكمه(.  معرفة  عن  العجز  عند  ال�سارع  اأمر  خمالفة 
حممد عمر �سماعي، نظرية الحتياط الفقهي: درا�سة 
ابن حزم/لبنان، ط]،  تاأ�سيلية تطبيقية، بريوت: دار 

)]42]ه/]200م(، �ص30-24.
ال�سيام  يف  اخلام�ص:  الكتاب  نف�سه،  42.  امل�سدر 

والعتكاف، الباب الثاين: يف اأنواع ال�سيام، �ص]3].
الباب  ال�سيام،  يف  اخلام�ص:  الكتاب  نف�سه،  43.  امل�سدر 

الرابع: يف روؤية الهالل، �ص9]-39.
الباب  الطهارة،  يف  الأول:  الكتاب  نف�سه،  44.  امل�سدر 
العا�سر: يف احلي�ص، والنفا�ص، والطهر وال�ستحا�سة، 
ق�سم  املوؤلف  اأن  اإليه:  الإ�سارة  ينبغي  ومما  �ص4]. 
ومعتادة،  مبتداأة،  اأربع:  اإىل  احلي�ص  اأكرث  يف  الن�ساء 
وحامل، وخمتلطة؛ ولكنه مل يتحدث عن املعتادة، رمبا 

اإن ذلك �سهو منه اأو من الن�ساخ.

العت�سام  العا�سر: يف  الباب  الفاحتة،  نف�سه،  45.  امل�سدر 
بال�سنة، �ص40.

]4.  امل�سدر نف�سه، الكتاب الأول: يف الطهارة، الباب الأول: 
يف الو�سوء، �ص]4.

التوبة  الرابع: يف  الباب  نف�سه، كتاب اجلامع،  ]4.  امل�سدر 
وما يتعلق بها، �ص]43.

 ،[4 ال�سفحة:  املثال: يف  �سبيل  امل�سدر على  ]4.  ينظر يف 
.92 ،[9

49.  هو اأبو عبد اهلل �سفيان بن �سعيد بن م�سروق الثوري )ت 
]]]ه(. كان اإمام وقته يف الفقه والورع واحلديث، لقب 

ب�"اأمري املزمنني" يف احلديث.
50.  هو اأبو �سعيد احل�سن بن الب�سري )ت 0]]ه(. تابعي 
جليل، وجمتهد يف خمتلف الفنون، علمه وفقهه اأو�سله 

اإىل حب عدد من الطوائف الإ�سالمية له.
وا�سح  بن  املبارك  بن  اهلل  عبد  الرحمن  عبد  اأبو  ]5.  هو 
احلنطلي ولء )ت ]]]ه(. كان فقيها، زاهدا جماهدا، 

حافظا، رحالة يف طلب احلديث.
52.  هو اأبو يعقوب اإ�سحاق بن اإبراهيم بن خملد بن راهويه 
احلنظلي التميمي املروزي )ت ]23ه(، اإمام خرا�سان 

يف وقته.
البغدادي  الكلبي  اليمان  اأبي  بن  اإبراهيم بن خالد  53.  هو 
)ت 240ه(، مذهبه يف الفقه اأقرب اإىل ال�سافعي، وقد 

كان من اأ�سحابه.
الأ�سود  بن  قي�ص  بن  يزيد  بن  اإبراهيم  عمران  اأبو  54.  هو 
العراق  واإمام  التابعني،  كبار  من  ]9ه(.  )ت  النخعي 

يف زمانه.
الإ�سبهاين  خلف  بن  علي  بن  داود  �سليمان  اأبو  55.  هو 
يف  الظاهري  املذهب  موؤ�س�ص  0]2ه(،  )ت  الظاهري 

الفقه.
)ت  الرحمن  عبد  بن  �سعد  بن  الليث  احلارث  اأبو  ]5.  هو 

5]]ه(. كان اإمام الديار امل�سرية يف وقته.
]5.  هو �سيد التابعني اأبو حممد �سعيد بن امل�سيب بن حزن 

القر�سي )ت 94ه(. اأحد الفقهاء ال�سبعة باملدينة.
]5.  هو اأبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
)ت ]5]ه(، اإمام الديار ال�سامية يف زمانه. كان يعمل 
بفتواه يف الأندل�ص. هذه الرتاجم املخت�سرة منقولة من 

هام�ص حتقيق "القوانني الفقهية"، م، �ص، �ص20-]2.
وهما:  كلمتني  من  منحوتا  جاء  مما  "جمهور"  59.  كلمة 
العلو  على  تدل  وجهر،  الجتماع،  على  وتدل  جمر، 
فاجلمهور �سيء جمتمع عال. معجم مقايي�ص اللغة لبن 
فار�ص، ]/]50، باب ما جاء من كالم العرب على اأكرث 
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من ثالثة اأحرف اأوله جيم، واملراد به يف الفقه ما ذكره 
املوؤلف: هو اتفاق العلماء اإل ما �سذ قوله.

ا�سطالح  ويف  الذهاب،  ومكان  الطريق  لغة:  0].  املذهب 
الفقهاء: قال احلطاب: حقيقة عرفية فيما ذهب اإليه 
ويطلق عند  الجتهادية.  الأحكام  الأئمة من  اإمام من 
من  الفتوى،  به  ما  على  املذاهب:  اأئمة  من  املتاأخرين 
باب اإطالق ال�سيء على جزئه. وقال القرايف: �سابط 
�ساد�ص  ل  اأ�سياء  خم�سة  اأنها  فيها  يقلد  التي  املذاهب 
 .2 الجتهادية،  الفروعية  ال�سرعية  الأحكام   .[ لها: 
واحلجاج   .5 وموانعها،   .4 و�سروطها،   .3 واأ�سبابها، 
مواهب  ينظر:  واملوانع.  وال�سروط  لالأ�سباب  املثبتة 
]/34. وكتاب  ل�سرح خمت�سر خليل للحطاب،  اجلليل 
�سهاب الدين القرايف، الإحكام يف متييز الفتاوى عن 
الأحكام، اعتنى به عبد الفتاح اأبو غدة، دار ال�سالم، 

ط5، )430]ه/2009م(، �ص92]. 
م�سطلح  �ص]22-2.  �ص،  م،  الفقهية،  ]].  القوانني 
"امل�سهور": يف كتاب: حممد اإبراهيم احلنفاوي، الفتح 
املبني يف حل رموز وم�سطلحات الفقهاء والأ�سوليني، 
د. ط، د. ت. قال: قال ابن ب�سري: اإن العلماء اختلفوا 
اأنه  اأحدهما:  قولني:  على  امل�سهور  لفظ  من  املراد  يف 
ما قوي دليله. والآخر: ما كرث قائله. وحكى الد�سوقي 
مبعنى  فيكون  دليله،  قوي  ما  الأول؛  اأقوال:  ثالثة 
الثالث؛  املعتمد.  وهو  قائله،  كرث  ما  الثاين؛  الراجح. 
املدونة.  القا�سم عن مالك، رحمه اهلل، يف  ابن  رواية 
قال: واملتاأمل يف كتب ال�سادة املالكية: يجد اأن م�سائل 
اأن امل�سهور هو: ما قوي دليله ولي�ص  املذهب تدل على 
ما كرث قائله، فقد اأجاز ال�سالة على جلود ال�سباع اإذا 
اإذا  ال�سيد  اأكل  واأجاز  خالفه،  على  واأكرثهم  ذكيت، 
اجلمهور،  خالف  ذلك  يف  يراع  ومل  الكلب،  منه  اأكل 

�ص90. 
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