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  عند أهل السنة وتطبیقاته مبدأ والیة الفقیه

  *د. بسطامي محمد سعید

  

  مقدمة

األول:  ثالثة، تضم كتابات علماء المسلمین التى تناولت موضوعات السیاسیة أموراً 

األصول واألسس النظریة التى یقوم علیها الحكم اإلسالمي، مأخوذة من القرآن 

 د الخالفة الراشدة التي كانت نموذجاً والسنة ومن السوابق التاریخیة، وبخاصة عه

للدولة المسلمة، حسب ما أوصى به رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في  سلیماً  عملیاً 

وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي عضوا علیها  يقوله: "علیكم بسنت

زیل . الثانى: التأصیل للحاجات المتغیرة في تطورات الدولة المسلمة، وتن١بالنواجذ"

األحكام على الواقع السیاسى المتجدد. ومن أمثلة ذلك بحث مشروعیة والیة العهد 

حین تحول نظام الحكم من خالفة راشدة إلى ملكیة في عهد األمویین ومن بعدهم. 

دراسة مشروعیة االستیالء على الحكم بالقوة، حین ضعفت سلطة  ومن ذلك أیضاً 

محلیون في أقالیم الدولة المختلفة. ومن ذلك  الخلیفة المركزیة، واستلب الحكم أمراء

حكم مشروعیة انتقال سلطة الدولة المركزیة إلى ید من عرف باسم السلطان،  أیضاً 

وتولیه الحكم الفعلى مع اإلبقاء على سلطة اسمیة للخلیفة. فلقد تناول الفقه السیاسى 

نائیة اضطراریة تحل استث هذه التغیرات التى طرأت في نظام الحكم وشّرع لها أحكاماً 

  مشكالت الواقع المتدهور. 

ومن التطورات التى ظهرت في عصر مبكر، زوال سلطان الدولة المسلمة من بعض 

قالیم التى كانت تحكمها، مثل ما حدث في صقلیة واألندلس. ومع بقاء أقلیات األ

ن مسلمة في تلك األقطار فقد تناول الفقهاء أحكام هذه األقلیات في غیاب سلطا

مة ب السلطان المسلم من المبادئ المهمسلم. ولقد كان مبدأ والیة العلماء في غیا

  أسسها العلماء في مواجهة هذا الواقع الجدید. يالت

                                                 
 أمريكا.  -جامعة بريمنجهام   - أستاذ الدراسات اإلسالمية * 

د من حديث العرباض بن سارية يف مسند رواه الرتمذى ىف كتاب العلم، باب األخذ بالسنة واجتناب البدعة، ورواه االمام أمح  ١

  الشاميني. 
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للمستقبل،  التى شملته الدراسات السیاسیة اإلسالمیة فقد كان ناظراً  أما األمر الثالث

لم اإلسالمي في عصوره استقراء تغیرات أكبر من تلك التى شهدها العا محاوالً 

مام الحرمین الجوینى حاضر. ومن أوائل من تفكر في ذلك إالماضیة قبل العصر ال

. فقد حاول الجوینى التنبؤ بزوال الدولة ١)ابه (غیاث األمم في التیاث الظلمفي كت

المسلمة وفقدان الحاكم المسلم، ثم شّرع یؤصل لمعالجة مثل هذا الوضع. ولقد دفعه 

 كامالً  لها علماء قبله، وأفرد لذلك فصالً صّ دة والیة العلماء التى أسیع قاعذلك إلى تو 

  في كتابه، لم یسبقه إلیه أحد.

تنبأ بها الجوینى قد حدثت في  يوال شك أن زوال الخالفة وغیاب الدولة المسلمة الت

العلماني الغربي للحكم،   عصرنا الحاضر، فقد استبدل الحكم اإلسالمي بالنمط

ین مكانة مبدأ والیة الوضعیة في معظم بالد اإلسالم. فأت الشریعة بالقوانین واستبدل

العلماء الذي اقترحه الجوینى في مثل هذا الوضع؟ وما معنى والیة العلماء في ظل 

الدولة المسلمة؟ وما السلطة التى یتمتعون بها في غیاب الدولة المسلمة؟  تحاول 

وسوف یوضح هذا البحث أصول هذا  سؤال.الدراسة الحالیة األجابة على هذا ال

المبدأ وتاریخ تطوره، ویسوق أقوال الفقهاء الكثیرین الذین قالوا به من مشاهیر 

المذاهب الفقهیة المعروفة، ویعدد بعض التطبیقات التاریخیة لهذا المبدأ والتطبیقات 

  المعاصرة له.

مام تخدم اإلیه، ولقد اسبمبدأ والیة الفق ومن المعلوم أن الشیعة قد أخذوا أیضاً  

الخمینى هذا المبدأ في إقامة الدولة اإلسالمیة في إیران. ولكن مبدأ والیة الفقیه عند 

الشیعة فیه دراسات كثیرة، ولهذا لن یتعرض هذا البحث له، إنما سیقتصر الحدیث 

قد كثیر من الناس. و  هنا على مبدأ والیة الفقیه عند أهل السنة، الذي قد یجهله تماماً 

عرف المبدأ عند أهل السنة بمصطلح والیة  العلماء وهو المصطلح الذي یفضل هذا 

  من مصطلح والیة الفقیه الذي أشاعه الشیعة المعاصرون. البحث استعماله، بدالً 

  تعریف الوالیة اللغوي

                                                 
، حتقيق فؤاد عبد ١٩٧٩غياث األمم يف التياث الطلم، تأليف عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين، دار الدعوة، اإلسكندرية،  ١

  املنعم ومصطفى حلمى.
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الوالیة من المصطلحات اإلسالمیة الشائعة المتداولة في بحوث العقیدة والتصوف 

سة الشرعیة، وقد ال تكون هناك حاجة لتفصیل استعماالتها في كل هذه والفقه والسیا

المیادین، ولعله تكفي اإلشارة هنا إلى األهم الذي یتضح به المعنى المقصود بالوالیة 

في هذا البحث. و كلمة الوالیة في أصولها مشتقه من القرب والدنو، ومن ذلك 

مما یقاربك. ومن هذا المعنى  ) یعنيما یروى في الحدیث (كل مما یلیك المعنى

  .١األصلي تولدت المعاني األخرى، ومن أهمها اثنان

االستعمال األول أن الوالیة بمعنى المحبة والموادة والمتابعة والعون والنصر / ١

والمحاماة، وتستعمل كلمة المواالة في نفس هذه المعاني، وكذلك كلمة الوالء. والولي 

لعدو ویطلقان على جماعة من الناس مثل المحب والمولى في هذا السیاق ضد ا

ِعم والمنَعم علیه نوالصدیق والتابع والمطیع والحلیف والناصر والجار والشریك والم

  والمعِتق والمعَتق.

أما االستعمال الثاني لكلمة الوالیة فبمعنى القیام على األمر والتصرف فیه والملك / ٢

البلد للحاكم فیه. قال ابن األثیر: ٕالى قال و له، ومن ذلك السلطان واإلمارة، ومنه ی

وكأن الوالیة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل وما لم یجتمع ذلك فیها لم ینطلق علیه اسم 

وقیل  على المعنى األول للوالیة، هو الناصرقیل في أسماء اهللا تعالى الولي الي. و الو 

ومن أسمائه  ى الثاني للوالیة.ن، على المعالمتولي ألمور العالم والخالئق القائم بها

ولي المتصرف فیها. ومن هذا المعنى  عز وجل الوالي وهو مالك األشیاء جمیعها

وولي المرأة الذي یلي عقد النكاح علیها وال یدعها  ،الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایته

 .تستبد بعقد النكاح دونه

ن الَوالیة ن المعنینن فقال إسكیت = للفصل بیمثل ابن ال -وقد ذهب بعض اللغویین 

اني ما الِوالیة بكسر الواو فللمعنى الثعنى األول وهو المحبة وتوابعها، أبفتح الواو للم

                                                 
مـد بـن مكـرم بـن منظـور األفريقـي املصـري، دار النشـر: لسان العرب، تـأليف: حمما يأيت مستخلص من معاجم اللغة وكتب غريب الفقه:   ١

املصباح املنري يف غريـب الشـرح الكبـري للرافعـي، تـأليف: أمحـد بـن حممـد بـن . ٤١٥-٤٠٦ص  ١٥، ج/بريوت، الطبعة: األوىل -دار صادر 

/ للمطـرزي: أيب الفـتح ناصـر الـدين،  املغـرب يف ترتيـب املعـرب. ٦٧٢ص  ٢، ج/بريوت –علي املقري الفيومي، دار النشر: املكتبة العلمية 

خمتــار الصــحاح، . ٣٧٢ص  هـــ،١٣٩٩الطبعــة األوىل ، حلــب -احلميــد خمتــار، الناشــر مكتبــة أســامة بــن زيــد  حتقيــق حممــود فــاخوري وعبــد

، ود خـاطرحممـ ، حتقيـق:١٩٩٥ - ١٤١٥ -بـريوت  -القـادر الـرازي، دار النشـر: مكتبـة لبنـان ناشـرون  تأليف: حممد بن أيب بكـر بـن عبـد

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، تأليف: قاسم بن عبد اهللا بن أمري علي القونوي، دار النشر: دار . ٣٠٦ص  ١ج/

  .١٤٨، ص ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي١٤٠٦ -جدة  -الوفاء 
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أن كال اللفظین  -منهم سیبویه  -  .  وذهب آخرونوهو القدرة والقیام على الشيء

 كسرها بنفس المعنى سواء األول أو الثاني مثل لفظ الرَّضاعة بفتج الواو أو

  والرِّضاعة.

  :تعریف الوالیة الفقهي

المعنى اللغوي الثاني لكلمة الوالیة هو الشائع في استعماالت الفقهاء في المواطن 

التى تستخدم فیها مثل النكاح والبیوع والوقف واإلمارة. ومن أجل ذلك عرَّف 

. ١)بىلقول على الغیر شاء الغیر أو أالجرجاني الوالیة في تعریفاته بأنها: (تنفیذ ا

 فمن الواضح أن مصطلح الوالیة في الفقه یعني سلطة یمنحها الشرع لمن كان أهالً 

لها تخول له حق التصرف في شأن من الشئون الخاصة به أو بغیره وٕانفاذه، وٕالزام 

إلى أنواع على أساس  ٢غیره به دون توقف على رضاه. وتنقسم الوالیة عند الفقهاء

سعتها وضیقها وشمولها وتقییدها. فالقسمان  نطاق سلطتها ومجال عملها، حسب

  الكبیران للوالیة هما الوالیة العامة والوالیة الخاصة.

ن المجتمع وتنظیم عالقات الناس ورعایة و فتتعلق سلطتها بشئ أما الوالیة العامة

مصالح الجماعة. فالوالیة العامة الكبري هى والیة الحاكم في الدولة المسلمة، الذي 

رع له حق "حراسة الدین وسیاسة الدنیا" نیابة عن المجتمع. وللحاكم أن ض الشایفوّ 

ض بعض سلطاته لنوابه ووزرائه وقضاته وموظفیه، فتكون لهم والیة عامة تضیق یفوّ 

أو تتسع حسب ما حدد لكل منهم من اختصاص وصالحیات. ووالیة كل واحد منهم 

  یة عامة إال بإذن الحاكم.مستمدة من تفویض الحاكم له، ولیس ألحد أن یتولى وال

أما الوالیة الخاصة فتتعلق بشئؤون األفراد، وهي سلطة شرعیة یتمكن بها صاحبها 

من إنشاء العقود والتصرفات المالیة والشخصیة، وتنفیذها وترتیب آثارها الشرعیة 

لنفسه،  أو تصرفاً  علیها. وتكون هذه الوالیة أصلیة إذا كان الشخص یتولى عقداً 

                                                 
، الطبعة: األوىل، حتقيق: ١٤٠٥ -بريوت  -اجلرجاين، دار النشر: دار الكتاب العريب  التعريفات، تأليف: علي بن حممد بن علي  ١

  .٣٢٩، ص األبياري إبراهيم
، الطبعة احلامسة، ص ١٤١٩/١٩٩٨ما يأيت مستخلص من: شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أمحد حممد الررقا، دار القلم دمشق،   ٢

-٨٤٣ص:  ٢، الطبعة األوىل، ج: ١٩٩٨/ ١٤١٨ف مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم دمشق، . املدخل الفقهي العام، تألي٣١٤-٣١١

. ٢٨٢- ٢٧٩ص:  ١٤١٦/١٩٩٥. املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، تاليف الدكتور عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ٨٥٢

 .٢٩٩٥-٢٩٨٣ص:  ٤، ج: ١٤١٨/١٩٩٧، الطبعة الرابعة الفقه اإلسالمي وأدلته، تأليف الدكتور وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق



 ٥

یابیة إذا كان الشخص یتولى أمور غیره، مثل قیام شخص كبیر راشد على وتكون ن

شخص قاصر في تدبیر شؤونه الشخصیة، وتسمى الوالیة على النفس، أو شؤونه 

المالیة وتسمى الوالیة على المال. وجدیر بالذكر أن جمیع صالحیات الوالیة الخاصة 

والیته العامة یمارسها بنفسه  من یقوم بها بمقتضىوجود قل إلى الحاكم عند عدم تتن

  أو بواسطة من یأذن له أو من ینوب عنه مثل القاضي.

أن والیة العلماء  -حسب ما سیأتي بیانه وتفصیله في هذا البحث  -وسوف یتضح  

  عند أهل السنة من أنواع الوالیات العامة.

  :أصول والیة العلماء

العلماء، النظر في أقوال وأول ما ینبغي البدء به في بحث أصول مفهوم والیة 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا المفسرین في تأویل المقصود بأولى األمر في قول اهللا تعالى: (

ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتمْ  َأِطیُعوا اللَّهَ  ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه  َوَأِطیُعوا الرَّ

ُسوِل ِإنْ  . فالمشهور في ١)َتْأِویًال  ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسنُ  ُكْنُتمْ  َوالرَّ

ذلك رأیان: أولهما أن المراد بأولي األمر األمراء وهو قول جمهور المفسرین، وثانیهما 

أن المقصود العلماء وهو قول أكثر التابعین واختیار مالك بن أنس. وقد ساق 

صحاب كل رأي حججا لترجیح صحة ما ذهبوا إلیه. فأما من قال أن المقصود أ

األمراء فقد استدل على ذلك بأمور. منها سیاق اآلیة في السورة، ذلك أن اهللا تعالى 

ُتْم اْألََماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوإَِذا َحَكمْ  ِإنَّ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّواقال قبل هذه اآلیة مباشرة: (

، ثم ٢)اللََّه َكاَن َسِمیًعا َبِصیًرا َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َیِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ  َبْیَن النَّاِس َأنْ 

. فخاطب اهللا ٣)َیَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللَّه َوَأِطیُعوا الرَُّسول َوُأوِلي اْألَْمر ِمْنُكمْ قال (

اآلیة المتقدمة األمراء فأمرهم بأداء األمانات والحكم بالعدل، ثم أردف ذلك تعالى في 

لهم بطاعة األمراء. یقول  بتوجیة الخطاب إلى المحكومین في اآلیة التالیة آمراً 

  القرطبي في ذلك:

                                                 
  .٥٩سورة النساء:   ١
  .٥٨سورة النساء:   ٢
  .٥٩سورة النساء:   ٣



 ٦

فأمرهم بأداء األمانات وأن یحكموا بین  لما تقدم إلى الوالة في اآلیة المتقدمة وبدأ بهم"

، وهي امتثال أوالً  إلى الرعیة فأمر بطاعته جل وعزّ  لعدل، تقدم في هذه اآلیةالناس با

فیما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة  ثم بطاعة رسوله ثانیاً  أوامره واجتناب نواهیه،

روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه أنه . على قول الجمهور األمراء ثالثاً 

فإذا فعل ذلك وجب على  ؛ویؤدي األمانةیحكم بالعدل،  قال: حق على اإلمام أن

  ١"ألن اهللا تعالى أمرنا بأداء األمانة والعدل، ثم أمر بطاعته.، المسلمین أن یطیعوه

یة األمراء سبب نزول اآلیة، ومما ورد في ذلك ما ومن األدلة على أن المقصود باآل

ْا َأِطیُعوْا الّلَه َوَأِطیُعوْا {َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنو لصحیحان عن ابن عباس قال: نزل روى ا

اهللا بن حذافة بن قیس بن عدي  في عبد ٥٩النساء }وَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكمْ الرَّسُ 

سریة. قال أبو عمر: وكان في عبد  السهمي إذ بعثه النبي صلى اهللا علیه وسلم في

ه رَ وسلم أمَّ  دعابته أن رسول اهللا صلى اهللا علیه اهللا بن حذافة دعابة معروفة، ومن

، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فیها، ویوقدوا ناراً  حطباً  على سریة فأمرهم أن یجمعوا

من أطاع ( یأمركم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بطاعتي؟ وقال: فقال لهم: ألم

ب فصوّ ! : ما آمنا باهللا واتبعنا رسوله إال لننجو من النارفقد أطاعني). فقالوا أمیري

 )معصیة الخالق ال طاعة لمخلوق في صلى اهللا علیه وسلم فعلهم وقال: (رسول اهللا

وهو حدیث صحیح  ) قال القرطبي:٢٩النساء }َوَال َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكمْ {ى: قال اهللا تعال

  .٢اإلسناد مشهور

على نصر هذا القول األحادیث الكثیرة التى أمرت بطاعة األمراء،  ومن األدلة أیضاً 

ن المقصود بأولى األمر الذین أمر اهللا تعالى بطاعتهم في اآلیة هم فتبین منها أ

  ن. وممن استدل بهذا الدلیل الطبري حین قال:ن القرآاألمراء، ألن السنة تبیِّ 

من قال: هم األمراء والوالة، لصحة األخبار  وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول"

األئمة والوالة فیما كان طاعة وسلم باألمر بطاعة  عن رسول اهللا صلى اهللا علیه

واجبة ألحد غیر اهللا أو رسوله  أنه ال طاعة فإذا كان معلوماً  ...وللمسلمین مصلحة.

وَل َوُأْوِلي اَألْمِر {َأِطیُعوْا الّلَه َوَأِطیُعوْا الرَّسُ : وكان اهللا قد أمر بقوله ،أو إمام عادل

                                                 
  .٢٥٩ص:  ٥، ج: القاهرة –جلامع ألحكام القرآن، تأليف: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر: دار الشعب ا  ١
  .٢٦٠ص:  ٥نفس املصدر، ج:   ٢
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الذین أمر بطاعتهم تعالى ذكره  أن بطاعة ذوي أمرنا، كان معلوماً  ٥٩النساء }ِمنُكمْ 

 أمرنا هم األئمة ومن واله المسلمون دون غیرهم من الناس. وٕان كان فرضاً  من ذوي

تجب  القبول من كل من أمر بترك معصیة اهللا ودعا إلى طاعة اهللا، وأنه ال طاعة

هم عباده طاعت ألحد فیما أمر ونهى فیما لم تقم حجة وجوبه إال لألئمة الذین ألزم اهللا

من أمروه بذلك  فیما أمروا به رعیتهم مما هو مصلحة لعامة الرعیة، فإن على

بذلك  كذلك كان معلوماً  وكذلك في كل ما لم یكن هللا معصیة. وٕاذ كان ذلك ،طاعتهم

  ١صحة ما اخترنا من التأویل.

أما أصحاب الرأي القائل أن المراد بأولي األمر في اآلیة هم العلماء، فقد استدلوا 

وأما القول الثاني فیدل على صحته قوله منها ما ذكره القرطبي، قال: " بأمور، اً أیض

 . فأمر تعالى برد المتنازع فیه)ُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّو ( تعالى

الرد كیفیة  ولیس لغیر العلماء معرفة ، وسنة نبیه صلى اهللا علیه وسلمإلى كتاب اهللا

وقریب من هذا  ما احتج به أبو العالیة فیما رواه عنه الطبري،  ٢."إلى الكتاب والسنة

َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن ( أال ترى أنه یقول ،هم أهل العلم )َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكمْ ( قولهقال: "

ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن  وِل َوإَِلىاْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَّسُ  اْألَْمِن َأوِ 

بو العالیة یرى أن المقصود بأولى األمر في اآلیتین العلماء أ. ف٣)ِمْنُهمْ  َیْسَتْنِبُطوَنهُ 

  ألنهم هم أهل االستنباط. 

، وممن األمر في اآلیة أنهم األمراء والعلماء جمیعاً  يوالرأي الثالث في تفسیر أول

  بكر بن العربي، قال: لى ترجیح هذا القول الفقیه المالكي أبوذهب إ

؛ أما األمراء فألن أصل األمر منهم "والصحیح عندي أنهم األمراء والعلماء جمیعاً 

جوابهم الزم والحكم إلیهم، وأما العلماء فألن سؤالهم واجب متعین على الخلق، و 

سیما وقد قدمنا أن كل هؤالء ؛ ویدخل فیه الزوج للزوجة. ال وامتثال فتواهم واجب

 (َیْحُكُم ِبَها ٱلنَِّبیُّوَن ٱلَِّذیَن َأْسَلُموْا ِللَِّذیَن َهاُدواْ  :حاكم وقد سماهم اهللا تعالى بذلك فقال

                                                 
 –بريوت  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر   ١

  .١٥٠ص: ٥، ج:١٤٠٥
  .٢٦٠ص:  ٥اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، ج:   ٢
  .١٤٩ص:  ٥. تفسري الطربي، ج:٨٣سورة النساء:   ٣
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بَّاِنیُّوَن َوٱَألْحَباُر) . فأخبر تعالى أن النبي حاكم والرباني حاكم والحبر حاكم، ١َوٱلرَّ

ن األمر قد أفضى إلى الجهال وتعین علیهم سؤال أل ،واألمر كله یرجع إلى العلماء

والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار  ،وزال عن األمراء لجهلهم واعتدائهم.. العلماء.

  ٢."الجاهل

  وقد نصر هذا الرأي اإلمام ابن تیمیة، فكان مما قال فیه:

؛ كما مؤمنینله وطاعة أولي األمر من الوقد أمر اهللا في كتابه بطاعته وطاعة رسو "

ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللَّهَ (قال تعالى:  َوَأِطیُعوا الرَّ

ُسوِل ِإْن ُكْنُتمْ  َتَناَزْعُتمْ  َخْیٌر  ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخِر َذِلكَ  ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَّ

؛ وذلك وأولو األمر أصحاب األمر وذووه؛ وهم الذین یأمرون الناس). َتْأِویًال  َوَأْحَسنُ 

م. فلهذا كان أولوا األمر صنفین: یشترك فیه أهل الید والقدرة وأهل العلم والكال

؛ كما قال أبو بكر صلح الناس وٕاذا فسدوا فسد الناس ؛ واألمراء. فإذا صلحواالعلماء

: ما ي اهللا عنه لألحمسیة لما سألته: ما بقاؤنا على هذا األمر؟ قالرضالصدیق 

استقامت لكم أئمتكم. ویدخل فیهم الملوك والمشایخ وأهل الدیوان؛ وكل من كان 

وعلى كل واحد من هؤالء أن یأمر بما أمر اهللا به  .فإنه من أولي األمر متبوعاً 

؛ وال أن یطیعه في طاعة اهللا لیه طاعتهوعلى كل واحد ممن ع ؛وینهى عما نهى عنه

نه حین تولى أمر كما قال أبو بكر الصدیق رضي اهللا ع ؛یطیعه في معصیة اهللا

الضعیف عندي حتى أیها الناس القوي فیكم (: في خطبته ؛ فقالالمسلمین وخطبهم

؛ أطیعوني ما أطعت فیكم القوي عندي حتى آخذ له الحق؛ والضعیف آخذ منه الحق

  .٣)"هللا فال طاعة لي علیكم.اهللا فإذا عصیت ا

) یدور ِمْنُكمْ  ُأوِلي اْألَْمرِ فمن الواضح من هذه النقول والمناقشات، أن تفسیر معنى (

وهم  ،یعني ذویه) في عمومه "ُأوِلي اْألَْمرِ ق. ولما كان لفظ (َ ع ومضیّ بین موسّ 

 واألمر هو الشأن، أي ما یهتّم به من األحوال .أصحاب األمر والمتوّلون له

                                                 
  .٤٤سورة املائدة:   ١
لبنان، حتقيق: حممد عبد القادر  -ام القرآن، تأليف: أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر أحك  ٢

  .٥٧٤ص:  ١، ج:عطا
عة: الثانية، فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، تأليف: أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطب  ٣

  .١٦٨ص  ٢٨، جحتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي
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والشؤون، فأولو األمر من األّمة ومن القوم هم الذین یسند الناس إلیهم تدبیر شؤونهم 

ویعتمدون في ذلك علیهم، فیصیر األمر كأّنه من خصائصهم، فلذلك یقال لهم: َذوو 

فاللفظ بعمومه  ١."األمر وأولو األمر، ویقال في ضّد ذلك: لیس له من األمر شيء

كانت له سلطة تدبیره، وال شك أن ذلك یشمل طوائف و  هذا یشمل كل من تولى أمراً 

كثیرة من الناس ممن یقومون بإدارة شئوون المجتمع، ویدخل في أولئك األمراء 

على أسرته.  ، ویدخل فیه العلماء، كما یدخل فیه الزوج راعیاً أولیاً  ونوابهم دخوالً 

هذا یظهر أن األمر على بعض أنواعه یحتاج إلى قرائن وأدلة، ول يوقصر لفظ أول

شمول اللفظ لكل من كانت له سلطة ووالیة من المسلمین. ومن الواضح أن طاعتهم 

تجب على من كان تحت دائرة اختصاصهم، مع قصر هذه الطاعة على من أمر 

  بمعروف موافق للشرع، وال طاعة على مسلم ألحد في غیر ذلك.

ولكن یبقى البحث والیة. من والة األمر، ولهم نوع شك والمقصود هنا أن العلماء ال

عن طبیعة هذه الوالیة وسلطتها، والتفریق بینها وبین سلطة األمراء والحكام في الدولة 

  المسلمة، وبیان سلطة والیة العلماء في غیاب الدولة المسلمة.

  والیة العلماء في الدولة المسلمة

التى تتكون على مما ال شك فیه أن السلطة العامة في المجتمع المسلم، بید الحكومة 

أساس القواعد والمبادئ التي قررتها الشریعة، وال شك أن أصحاب هذه السلطة هم 

رؤساء الدولة المسلمة، من خلفاء وملوك وسالطین وأمراء، حسب ما عرفوا به من 

على  رئمصطلحات في الفقه السیاسى. وسلطة الحكومة اإلسالمیة وحكمها نافذ وسا

من  حت سلطانها ویخضع لطاعتها. ولهذا نجد كثیراً كافة الناس، وكلهم یدخل ت

تعریفات اإلمامة اإلسالمیة تتضمن صیاغة صریحة لخاصیة عموم سلطتها. فقد 

اإلمامة رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة فقال: " مام الجویني مثالً ها اإلعّرف

حمل الكافة على  الخالفة هي. ویقول ابن خلدون: "٢والعامة في مهمات الدین والدنیا"

". وتعریف ابن خلدون یشیر مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخرویة والدنیویة

أنها سلطة مطلقة، بل هي قائمة "على  يبوضوح إلى أن عموم سلطة الخالفة ال یعن

                                                 
  التحرير والتنوير، ابن عاشور.  ١
  .١٥غياث األمم يف التياث الظلم، اجلويين، مصدر سابق، ص   ٢



 ١٠

مقتضى النظر الشرعي"، أو بعبارة أخرى خاضعة لحكم الشریعة اإلسالمیة ومقیدة 

لحدود أنها سلطة شوریة. ومن تعریفات اإلمامة التي أكدت بحدودها، ومن أهم هذه ا

  عموم سلطة الخالفة، ما ذكره القاضي عبد الجبار حین قال: أیضاً 

فإذا كانت سلطة الحكومة اإلسالمیة بهذا العموم، حیث "ال یكون فوق یدها ید"، فما 

سلطة معنى والیة العلماء في ظل الدولة اإلسالمیة؟ وما مدى سلطتهم مقارنة ب

الحكومة؟ لعله من الصعب أن توجد إجابة مباشرة لهذا السؤال في كتابات السلف، 

رغم شهرة ما نقل من تفسیر فیما سبق أن العلماء من والة األمر الذین تجب 

طاعتهم. لكن یبدو أنه ال أحد كان یتحدث عن واجب العلماء في الدولة المسلمة 

لماء. وحین ظهر هذا المصطلح في ومكانتهم ووظائفهم تحت مصطلح والیة الع

العصور التي بدأ فیها سلطان الدولة المسلمة یغیب عن بعض البلدان مثل األندلس، 

.  ومع كان المقصود منه والیة العلماء في غیاب الحاكم المسلم كما سیوضح الحقاً 

أن مصطلح والیة العلماء لم یستخدم صراحة في داخل الدولة المسلمة ووجود الحاكم 

. وما دام ذلك كذلك فال مشاحة في لمسلم، إال أن محتواه ومضمونه كان واقعاً ا

استعمال هذا المصطلح للداللة على وظائف العلماء ومهامهم وواجباتهم في ظل 

الحكومة اإلسالمیة، ألنه مصطلح جامع ومفید. وبعد هذا التقریر ینبغي النظر في 

اولة البحث عن مدى سلطتهم بجانب معنى والیة العلماء في الدولة المسلمة، ومح

  سلطة الحكومة.

بالبحث في األقوال المتناثرة في بطون الكتب عن والیة العلماء، یتضح أن هناك 

مهمة بینها وبین والیة الحكام واألمراء. وتختلف العبارات في وصف هذه  فروقاً 

تي تقهر الناس الفروق ولكن مبناها على أن والیة الحكام قائمة على القوة والقدرة ال

وتجبرهم على الطاعة، أما والیة العلماء فقائمة على البیان بالحجة والبرهان، وطاعة 

الناس لهم طاعة اختیاریة ولیست قهریة. ویكفي نقل بعض االقتباسات من األقوال 

التى ذكرت هذا الفرق. فمن ذلك االقتباس السابق المنقول عن ابن تیمیة في تعلیقه 

ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ  َأِطیُعوا اللَّهَ عالى (على قول اهللا ت وأولو )، قال: "َوَأِطیُعوا الرَّ

؛ وذلك یشترك فیه أهل الید الذین یأمرون الناس ؛ وهماألمر أصحاب األمر وذووه

؛ واألمراء. فإذا م. فلهذا كان أولوا األمر صنفین: العلماءوالقدرة وأهل العلم والكال
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الرازي في  . وفي نفس المعنى یقول١"اس وٕاذا فسدوا فسد الناسصلحوا صلح الن

السلطان مشتق من التسلیط، والعلماء سالطین بسبب كمالهم تفسیر لفظ السلطان: "

. ویقول في ٢سالطین بسبب ما معهم من القدرة والمكنة" والملوكفي القوة العلمیة، 

والقدرة، أما العلماء، فهم نواب السالم لهم صفتان: العلم  األنبیاء علیهمموضع آخر: "

 ستیالءنبیاء في القدرة، والعلم یوجب االالعلم، وأما الملوك، فهم نواب األ األنبیاء في

األنبیاء في  على األرواح، والقدرة توجب االستیالء على األجساد، فالعلماء خلفاء

تیمیة في . ویقول ابن ٣"عالم األرواح، والملوك خلفاء األنبیاء في عالم األجساد

  موضع آخر:

{َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس قال تعالى "

َوُرُسَلُه نُصُرُه ِباْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَیْعَلَم اللَُّه َمن یَ 

خبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والمیزان ألجل قیام الناس . فأ٢٥الحدید }ِباْلَغْیبِ 

والسیف  يفالكتاب یهدبه ینصر هذا الحق  الذيبالقسط وذكر أنه أنزل الحدید 

  .ونصیراً  ینصر وكفى بربك هادیاً 

السلف: صنفان  ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحدید كما قال من قال من

َوَأِطیُعوا  َأِطیُعوا اللَّهَ إذا صلحوا صلح الناس األمراء والعلماء، وقالوا في قوله تعالى (

ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ  ؛ ولهذا نص اإلمام أحمد واألمراء العلماءتجمع  )، أقواالً الرَّ

فیما یقوم به وغیره على دخول الصنفین في هذه اآلیة، إذ كل منهما تجب طاعته 

  ٤من طاعة اهللا."

ومع هذا الفرق الواضح بین طبیعة الوالیتین، فإنهما یتداخالن فیما بینهما. فمن ناحیة 

یدخل العلماء مثل بقیة طوائف المجتمع تحت والیة الحكام وسلطانهم، وعلیهم 

دلة للشرع. واأل لحكم وشئون الدولة، ما دام موافقاً طاعتهم فیما یأمرون به في أمور ا

على هذا مشهورة معروفة مما یغني عن ذكرها. ولكن من ناحیة أخرى، یدخل الحكام 

                                                 
  .١٦٨، ص ٢٨، جفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ١
بريوت  -ين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الد  ٢

  .٤٣، ص ١٨، ج م، الطبعة: األوىل٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -
  .١٠٨، ص٢٧تفسري الرازي، ج  ٣
  .١٥٨-١٥٧، ص ١٨فتاوى ابن تيمية، ج   ٤



 ١٢

تحت والیة العلماء، ذلك أن واجب الحكام أن یحكموا وفق الشریعة اإلسالمیة، 

والعلماء هم المرجع في بیان الشریعة وتوضیح أحكامها، فكان الحكام من هذه 

وخاضعون لطاعتهم فیما یبنینونه من  الناحیة داخلون تحت سلطان والیة العلماء

ة أبي األسود الدؤلي الذي األحكام الشرعیة. ومن األقوال المشهورة في بیان هذا عبار 

على  حكامعلى الناس، والعلماء  حكام الملوكلیس شيء أعز من العلم، قال: "

قرره  . ومن النقول التي توسعت في بیان هذه العالقة بین العلماء والحكام ما١"الملوك

اإلمام ابن القیم، بعد حكایته للقولین في تفسیر أولي األمر أنهم العلماء أو األمراء، 

  فقال:

فطاعتهم تبع لطاعة  ،والتحقیق أن األمراء إنما یطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم"

فكما أن طاعة العلماء  ،فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم ،العلماء

ولما كان قیام اإلسالم  .فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء ،ة الرسولتبع لطاع

كان صالح العالم بصالح  ،وكان الناس كلهم لهم تبعاً  ،بطائفتي العلماء واألمراء

 :كما قال عبد اهللا بن المبارك وغیره من السلف ،هاتین الطائفتین وفساده بفسادهما

 :قال ؟قیل من هم ،ا فسدا فسد الناسوٕاذ ،صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس(

  ٢)."الملوك والعلماء

  :التطبیقات التاریخیة والمعاصرة

، یحسن البحث عن سوابق بعد إیضاح مبدأ والیة العلماء في الدولة المسلمة نظریاً 

، مع محاولة النظر في مدى صالحیة المبدأ في التاریخ اإلسالمي تبین وقوعه عملیاً 

  للتطبیق المعاصر. 

شك أنه من المعروف أن المرحلة األولى من التاریخ اإلسالمي، وخاصة في عهد  ال

الخلفاء الراشدین، قد تمیزت بخاصیة فریدة، وهي اجتماع والیة الحكم ووالیة العلم، 

أوالسلطة السیاسیة والسلطة العلمیة، وتوحدهما حتى لكأنهما سلطة واحدة. فالخلفاء 

، كانوا من العلم الشرعي في مكانة عالیة، ولم یكن الراشدون ونوابهم أمراء األقطار
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بالفقه الشرعي. ومن  ، عارفاً متمكناً  یتولى سلطة الحكم واإلمارة إال من كان عالماً 

أن طریقة الحكم كانت تقوم على قاعدة الشورى، وكان من  أیضاً المعروف 

. أهل العلمأي و یستشارون هم رؤساء الناس وعلماءهم، فكان أهل الشورى هم أهل الر 

وكان القراء أصحاب قال: " ومن األمثلة التاریخیة على ذلك ما رواه البخاري تعلیقاً 

وتحدث ابن القیم عن طریقة أبي بكر وعمر في  ١."كانوا أو شباناً  مشورة عمر كهوالً 

  الحكم فقال: 

نظر  ،كان أبو بكر الصدیق إذا ورد علیه حكم"وقال أبو عبید في كتاب القضاء،  

وٕان لم یجد في كتاب اهللا  ،تاب اهللا تعالى فإن وجد فیه ما یقضي به قضى بهفي ك

 ،فإن وجد فیها ما یقضي به قضى به صلى اهللا علیه وسلم،ة رسول اهللا نظر في سنّ 

قضى فیه  صلى اهللا علیه وسلمهل علمتم أن رسول اهللا  :فإن أعیاه ذلك سأل الناس

ها ة سنّ فإن لم یجد سنّ  ،ى فیه بكذا وكذافربما قام إلیه القوم فیقولون قض ؟بقضاء

فإذا اجتمع رأیهم على  ،جمع رؤساء الناس فاستشارهم صلى اهللا علیه وسلم،النبي 

 ،فإذا أعیاه أن یجد ذلك في الكتاب والسنة ،وكان عمر یفعل ذلك .شيء قضى به

وٕاال  ،فإن كان ألبي بكر قضاء قضى به ؟سأل هل كان أبو بكر قضى فیه بقضاء

  ٢."فإذا اجتمع رأیهم على شيء قضى به ،علماء الناس واستشارهم جمع

وفي المرحلة الثانیة بعد قیام الدولة األمویة، بدأت والیة الحكام تنفصل عن والیة 

 . فمن ناحیة لم یكن یتولى الحكومة والسلطة التنفیذیة، من كان جامعاً العلماء تدریجیاً 

، ٣جتهاد في النوازل واألحكامم المؤدي لاللعلللشروط المعتبرة في ذلك، من العدالة وا

كما كانت الحال في عهود اإلسالم األولى. ولكن استمرت والیة العلماء مهیمنة على 

شعب كثیرة في حیاة الناس، فقد كان القضاء واإلفتاء واالجتهاد والتشریع للنوازل 

لرأي العلماء  الجدیدة بأیدي العلماء، واستمر الحكام في كثیر من األمور یخضعون

  وفتاواهم. یقول الغزالي واصفا هذا التغیر:
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توالها الخلفاء الراشدون  اعلم أن الخالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم"

وكانوا أئمة علماء باهللا تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا مستقلین بالفتاوى  ،المهدیون

في وقائع ال یستغنى فیها عن  راً فكانوا ال یستعینون بالفقهاء إال ناد ،في األقضیة

بغیر استحقاق وال استقالل  فلما أفضت الخالفة بعدهم إلى أقوام تولوها ...المشاورة

اضطروا إلى االستعانة بالفقهاء وٕالى استصحابهم في جمیع  ،بعلم الفتاوى واألحكام

   ١."أحوالهم الستفتائهم في مجاري أحكامهم

ة الحكومة اإلسالمیة في التاریخ اإلسالمي قبل وٕاذا أخذ المرء في االعتبار حقیق

العصر الحدیث، لتبین له أنه لم یكن لها من وظائف إال في دوائر خاصة من أهمها 

القضاء والجیش والشرطة وجمع األموال العامة وصرفها، أما أكثر وظائف الدولة 

م وصحة المعاصرة قد كان یقوم بها المجتمع في شبه استقالل عن الحكومة من تعلی

وطرق ومواصالت وغیرها. وٕاذا كان العلماء هم قادة المجتمع ومن أصحاب النفوذ 

والتاثیر فیه، تبین أنهم كانوا یملكون من السلطان والوالیة والمكانة في األمور العامة 

ما ال یملكه الحكام والملوك، بل كان الملوك والحكام أنفسهم خاضعین لسلطان 

  ور.العلماء في كثیر من األم

ثم تغیرت الحال وتبدلت إذ بدأ سلطان العلماء یضعف ویضمحل، ومثل ما أصاب 

الضعف الحكومة اإلسالمیة أصاب القصور والعجز والیة العلماء. وال شك أن ذلك 

ولم یحدث فجأة، إذ استمر للعلماء دورهم حتى في أواخر عهود الدولة  حدث تدریجیاً 

سیطر فیه الغرب بجیوشه وقیمه وعلمانیته  العثمانیة. وبحلول العصر الحدیث الذي

على المجتمع، انحسر سلطان العلماء وتأثیرهم، وانحصر في دوائر محدودة مثل 

المساجد ودور العبادة وبعض معاهد العلم، وقضاء األحوال الشخصیة، واإلفتاء في 

 المشكالت الخاصة. وٕان كان ال شك أنه لم یخل زمان وال بلد من بقیة من العلماء

، حاولوا جهدهم القیام بمهمة الوالیة الملقاة على عاتقهم ما استطاعوا إلى ذلك سبیالً 

ولعل من أهم  ن لهم وساعدهم على ذلك.من بعض الحكام من مكّ  ووجدوا أحیاناً 

أسباب ضعف والیة العلماء انفصال العلم الشرعي عن واقع الحیاة، وانفصاله عن 
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حسار اإلسالم عن أوجه الحیاة العامة بسبب علمانیة العلوم الطبیعیة واالجتماعیة، وان

 المجتمع. 

وٕاذا كانت والیة األمر في المجتمع المسلم في ید طائفة الحكام وطائفة العلماء، فإن 

صالح المجتمع المسلم المعاصر بصالح هاتین الطائفتین، وال یصلح آخر هذه 

لصالح هاتین الطائفتین في  األمة إال بما صلح به أولها. وال شك أن القمة العالیة

عهد الخالفة الراشدة یظل هو المثال المنشود، فقد كان العلماء في الرعیل األول، هم 

رؤساء الدولة ووزرائها وساستها وقضاتها وقادة جیوشها. وقد كان ذلك هو مصداق 

شعار أن السیاسة من الدین، إذ ال سیاسة بال دین وال دین بال سیاسة، كما قال ابن 

 ١یمیة: "إن انفرد السلطان عن الدین أو الدین عن السلطان فسدت أحوال الناس."ت

فإدا كان مبدأ والیة العلماء صالح للتطبیق المعاصر مثل صالحیة مبدأ الحكومة 

اإلسالمیة، فهناك أشكال كثیرة لمثل هذا التطبیق، لعل من أهمها أن یكون أعضاء 

تهم ة، متأهلین بالعلم الشرعي مع تخصصاالسلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائی

مة في ظل أوضاع العالم اإلسالمي الحالیة إلى األخرى. ولعل من الخطوات المه

حین أن یتحقق ذلك اإلصالح الشامل، إصالح التعلیم في الدولة حتي تضیق الفجوة 

لعلماء الكبیرة بین العلوم الشرعیة والطبیعیة واالجتماعیة، والسعي لتقریب الشقة بین ا

والحكام وتعاونهم في الخیر، ومشاركة العلماء في العمل السیاسي، وٕاشراكهم في 

  المجالس االستشاریة، وٕافساح المجال للمتخصصین منهم في تولي المناصب العامة. 

  :والیة العلماء في غیاب الدولة المسلمة

إلسالمي عن كان من أهم ما دفع لظهور مبدأ والیة العلماء وتأصیله، غیاب الحكم ا

بعض األقالیم، مثل ما حدث في األندلس وصقلیة، ووجود أقلیات مسلمة خاضعة 

عدد كبیر من الفقهاء، تتضمن  لسلطة غیر إسالمیة. ولقد صدرت فتاوى كثیرة من

قیام العلماء مقام الحاكم المسلم في مثل هذه األوضاع. وبمراجعة المجامیع التي  مبدأ

نها كانت صادرة من أسماء مشهورة ومعتمدة لدي تضمنت هذه الفتاوى، یتضح أ

مذاهبها الفقهیة. ومن المالحظ أن فقهاء المالكیة كان لهم السبق في تقریر هذا 

المبدأ، ولعل ذلك بسبب الظروف التاریخیة التى واجهوها، فقد كان المذهب المالكي 
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 ىألهم هذه الفتاو تحلیل  يفي األندلس وصقلیة وبالد المغرب الكبیر. وفیما یل منتشراً 

  الصادرة المتضمنة لمبدأ والیة العلماء في غیاب الحكم اإلسالمي.

  فتاوى المالكیة:

، أكثر ١) في مجموعه المسمى (المعیار المعرب)ھـ٩١٤- ھـ٨٣٤جمع الونشریسي (

فتوى صادرة عن مشاهیر العلماء، الذین عاشوا في بالد األندلس  آالفمن ست 

القرن الرابع الهجرى/ العاشر  في خالل الفترة ما بین أواخروالمغرب وشمال إفریقیا، 

. ولقد تناولت كثیر من هذه عاشر الهجري/السادس عشر المیالديالمیالدي والقرن ال

الفتاوى النوازل والمشكالت التى واجهت المسلمین في هذه البالد على مدى قرون، 

لمسلمین تحت حكمهم. ومنها استیالء النصارى على أجزاء كبیرة منها، ووقوع ا

وتضمنت بعض هذه الفتاوى مبدأ والیة العلماء، وقیامهم مقام الحاكم المسلم في 

  غیابه. وهذه مناقشة لبعض هذه الفتاوى.

 م)١٠١٢/ھـ٤٠٢أحمد بن نصر الداودي (ت. / ١

سئل الداودي عن بالد المصامدة في منطقة جبلبة معزولة بالمغرب، لم تكن تخضع 

مسلمة، من یملك حق تحكیم الشریعة في المقیمین بها، فأجاب بعبارة لسلطة الدولة ال

صریحة بقوله: "كل بلد ال سلطان فیه، أوفیه سلطان یضیع الحدود، أو السلطان غیر 

 ٢عدل، فعدول الموضع وأهل العلم، یقومون في جمیع ذلك مقام السلطان."

 م)١٠١٢/ھـ٤٠٣أبوالحسن القابسي (ت / ٢

لحاكم غیر مسلم،  ن في بالد السودان القدیمة، كان خاضعاً سئل القابسي عن مكا

وفي البلد رجل مسلم واله ملك البلد القضاء بین المسلمین ورضي به المسلمون 

  ألنفسهم، هل تجوز أحكامه وتنفذ على المسلمین؟ فأجاب بتفصیل:

ا فیه، للمسلمین سكنوه وأقامو  "إذا كان هذا المكان الذي دار فیه هذا األمر، مستقراً 

فال بد لهم ممن ینظر في أمورهم ویحكم بینهم، وتكون لهم ید یقوى بها على من 

عصى الحكم ویأمر بها من الغالب على المكان، إذ ال یمكن أن یفتات على الملوك 

                                                 
وزارة األوقاف والشؤون  ،جملداً  ١٣عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، أمحد بن حيي الونشريسي، املعيار املعرب واجلامع املغرب   ١

  .١٩٨٣- ١٩٨١اإلسالمية باململكة املغربية، الرباط، 
  .١٠٢ص:  ١٠املعيار املعرب، ج:   ٢



 ١٧

في سلطانهم، وال سیما سلطان الكفر والعداوة. فإن كان ناظر المسلمین منهم یحكم 

ض إذا أصاب وجه الحكم، والزم لمن رضي أن فیهم بأحكام المسلمین فحكمه ما

  .١یدخل في سلطانه ویقیم تحت نظره من مقیم أو مجتاز"

إلمكانیة قیام أحد مقام الحاكم المسلم، منها  فمن الواضح أن القابسي یضع شروطاً 

به من السلطة غیر المسلمة القائمة على البلد، إذ ال یمكن  أن یكون ذلك مأذوناً 

ن تكون له قوة لتنفیذ أحكامه یستمدها من السلطة أى سلطانها، و ألحد أن یتعدى عل

  القائمة أو من المسلمین الذین رضوا بنصبه على أنفسهم.

م) عن أحكام قضاة جزیرة صقلیة، من ١١٤٢/ھـ٥٣٦ وسئل المازري (ت/ ٣

المسلمین الذین تقلدوا القضاء على المسلمین بتولیة النصارى لهم. فأجاب بأن 

لیة الكافر للقاضي المسلم ال تصح، لكن تولیته في مثل هذا الوضع األصل أن تو 

ضرورة بل واجب، خاصة إذا كان ذلك بطلب من المسلمین، وذلك ال یقدح في 

حكمه وتنفیذ أحكامه كما لو واله سلطان مسلم. ثم صاغ عبارة جامعة تؤصل لمثل 

لما یخاف من فوات هذا الوضع فقال: "أقام شیوخ المكان مقام السلطان عند فقده، 

  ٢القضیة."

  فتاوى الشافعیة

مي، مجموعة من فتاوى الشافعیة وي الفقهیة الكبرى البن حجر الهیتیضم كتاب الفتا

عن مبدأ قیام الفقیه مكان الحاكم المسلم، إن فقدت سلطته في قطر من األقطار. 

  وفیما یلي عرض لبعض هذه الفتاوى. 

عن  م) فقیه الشافعیة بالیمن،١٣٠٣/ھـ٧٠٣سئل أبو الحسن األصبحي (ت / ١

ولم یوجد للمرأة ولي وال لألطفال  ،إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكمواقعة وهي "

فهل لجماعة من أهل البالد تنصیب فقیه یتعاطى األحكام في  ،وصي ونحوه

إذا لم یكن رئیس  ،نعم" :فأجاب األصبحي رحمه اهللا تعالى بقوله؟" األبضاع واألموال

                                                 
  .١٣٥ص:  ١٠املعيار املعرب، ج:   ١
  .١٠٨-١٠٩ص:  ١٠املعيار املعرب، ج:   ٢



 ١٨

صفته صفة  ونصبوا قاضیاً  ،اجتمع ثالثة من أهل الحل والعقد ،رهم إلیهیرجع أم

 ١."ویشترط في الثالثة صفة الكمال كما في نصب اإلمام .القضاة

م) ١٥٠٥/ ھـ ٩١١وعّلق فقیه المدینة الشافعي المعروف علي السمهودي (ت / ٢

تعذر  ال یسقط بالمعسور، فحیث صبحي بقوله: "ووجهه أن المیسورعلى فتوى األ

اإلمام وأمكن نصب القاضي وجب، ألن الضرورة داعیة إلیه فیأثم أهل تلك البالد 

 ٢أي التي یمكن وجودها في زمانهم." ،بتركه، وقوله صفته صفة القضاة

ونسبت فتاوى مشابهة لعدد من فقهاء الشافعیة، منهم فقیه مكة جمال الدین بن / ٣

قریة ال تخضع مباشرة لسلطة  یةراء ألشیوخ وكب م)، مجیزاً ١٤١٤/ھـ ٨١٧ظهیرة (ت 

من بینهم یحكم بین الناس بالشرع، ویتولى جمیع  الحكومة القائمة، أن ینصبوا قاضیاً 

القضاة. ویتأكد ذلك في المناطق النائیة التي عادة ما یكون شیوخ القبائل  هما یتوال

لعباس أحمد بن من السلطة المركزیة. وقد أفتى الفقیه الیمني أبو ا فیها أكثر نفوذاً 

موسى ابن عجیل، قبائل الیمن بمثل هذه الفتوى وأجاز لهم نصب قاض على 

 ٣أنفسهم.

ومن أوائل من نسبت إلیهم نفس الفتوى فقیه الشافعیة المشهور الماوردي (ت / ٤

م)، وعبارته في ذلك هي: "إذا خال بلد عن قاض وخال العصر عن ١٠٥٨/ ھـ ٤٥٠

، وأمكنهم نصرته وتقویة یده بعضهم برضا الباقین واحداً  د أهل االختیار أوإمام، فقلّ 

  ٤جاز تقلیده، ولو انتفى شيء من ذلك لم یجز تقلیده."

إذا لم یكن في البلد قاض وكان فیها رجل عالم أو : "ومن الفتاوى المنقولة أیضاً / ٥

عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم، وتراضى به أهل البلد ونصبوه بإجماع عشرة 

بالشرع أو غیر عالم إال أنه یستفتي من یثق بفتواه ویحكم بها،  ل، وكان عالماً عدو 

 ٥فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة."

                                                 
  .٢٩٧ص: ٤، ج:ابن حجر اهليتمي، دار الفكر ،وى الفقهية الكربىالفتا  ١
  .٢٩٧ص: ٤ج: ،نفس املصدر  ٢
  .٢٩٧ص: ٤ج: ،نفس املصدر  ٣
  .١٣٩، ص: ١٩٧١أدب القاضي، أبو احلسن املاوردي، حتقيق حمي هالل سرحان، مطبعة اإلرشاد، بغداد،   ٤
  .٢٩٨، ص: ٤، ج:ابن حجر اهليتمي، دار الفكر ،الفتاوى الفقهية الكربى  ٥



 ١٩

ما ذكر في هذه على هذه النقول وصححها بقوله: " ووافق ابن حجر الهیتمي/ ٦

، وهو الالئق بقاعدة أن المشقة تجلب التیسیر األجوبة صحیح جار على القواعد،...

و قطر عن نفوذ أوامر بلد أ لضرورات تبیح المحظورات وغیرهما، فإذا خالوأن ا

عنه وعدم انقیاد أهله ألوامره لو بلغتهم، فلم یرسل  وانقطاع أخباره ، لبعدهالسلطان فیه

أن یولوا من یقوم بأحكامهم، وال یجوز لهم أن  ، وجب على كبراء أهلهلهم قاضیاً 

نفذت جمیع  فإذا ولوا عدالً لى ضرر عظیم. یتركوا الناس فوضى، ألن ذلك یؤدي إ

 ١."وصار في حقهم كالقاضي ،أحكامه

  فتاوى الحنفیة

م) الفقیه الحنفي ١١٤٥٦/ ھـ ٨٦١یمثل رأي األحناف ما أورده ابن الهمام (ت 

  المصري، في كتابه فتح القدیر حین قال:

لمسلمین كما هو في بعض بالد ا ،وٕاذا لم یكن سلطان وال من یجوز التقلد منه "

وأقروا  ،غلب علیهم الكفار كقرطبة في بالد المغرب اآلن وبلنسیة وبالد الحبشة

یجب علیهم أن یتفقوا على واحد منهم  ،المسلمین عندهم على مال یؤخذ منهم

 لهم إماماً  نوكذا ینصبو  ،أو یكون هو الذي یقضي بینهم قاضیاً  يفیول ،یجعلونه والیاً 

  ٢."یصلي بهم الجمعة

 :زوال الدولة المسلمةالتنبؤ ب

م) في كتابه في الفقه السیاسي، ١٠٨٥/ ه ٤٨٧أفرد إمام الحرمین الجویني (ت 

تنبأ فیه بزوال الحكم اإلسالمي بالكلیة عن  كامالً  الذي عنوانه "غیاث األمم"، فصالً 

العالم، ثم تساءل عن كیف یمكن تحكیم الشریعة اإلسالمیة في مثل هذه الظروف؟ 

یني للنظر في مثل هذا االحتمال رؤیته للتغیرات التي طرأت على شكل ولقد دفع الجو 

الحكم اإلسالمي منذ عصور الخالفة الراشدة، وما اعتراها من خلل. فجنح به خیاله 

هل یمكن أن یأتي زمان یخلو فیه العالم من دولة مسلمة؟ وقد جعل عنوان الفصل 

 ن اإلمام". ثم ذهب یقترح حالً الذي ناقش فیه هذا الفرض "القول في خلو الزمان ع

                                                 
  .٢٩٨-٢٩٩، ص: ٤نفس املصدر، ج:   ١
  .٢٦٤ص:  ،٧ج:  ،الطبعة الثانية ،بريوت ،شرح فتح القدير، ابن اهلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر  ٢



 ٢٠

على مبدأ والیة العلماء في غیاب الدولة المسلمة. وهذه  لمثل هذا الوضع، قائماً 

  بعض اقتباسات من كتاب الجویني تبین فقهه للمسألة ونظرته لحلها. قال:

"فإذا شغر الزمان عن اإلمام، وخال عن سلطان ذي نجدة وكفایة ودرایة، فاألمور 

علماء. وحقٌّ على الخالئق على اختالف طبقاتهم أن یرجعوا إلى موكولة إلى ال

علمائهم، ویصدروا في جمیع قضایا الوالیات عن رأیهم؛ فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى 

  .١سواء السبیل؛ وصار علماء البالد والة العباد"

وٕاذا كان الجویني غیر مسبوق لفرضه خلو العصر عن حكومة إسالمیة، إال أنه لم 

ن أول من قال بمبدأ والیة العلماء في مثل هذا الوضع، بل من الواضح أنه كان یك

  مبدأ والیة العلماء إلى غیره. قال: عن غیره، وقد صرح هو بنفسه بذلك ناسباً  ناقالً 

"وقد قال بعض العلماء، لو خال الزمان عن السلطان فحقٌّ على ُقطَّان كل بلدة 

األحالم والنهى، وذوي العقول والحجا، من وسكان كل قریة، أن یقدموا من ذوي 

یلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وینتهون عن مناهیه ومزاجره، فإنهم لو لم یفعلوا ذلك، 

 ٢دوا عند إظالل الواقعات."ترددوا عند إلمام المهمات، وتبلّ 

 ضیاً فر  للمستقبل، وكان بحثه للمسألة أمراً  أن الجویني هنا كان ناظراً  التنویه يوینبغ

، ولهذا قد خلت مناقشته عن أي تفصیل، عن كیف یمكن أن یقوم نظریاً  وبحثاً 

العلماء مقام الحاكم المسلم في غیابه. فهل كان الجویني یتحدث عن مجتمع فوضوي 

، أو كان یتحدث عن مجتمع مسلم خاضع لدولة غیر مسلمة؟ ال ؟لیست له حكومة

كان األمر فإن ما سقناه من قبل  لكن أیاً من مناقشة الجویني له، و  یبدو األمر جلیاً 

من فتاوى، تبین أن قیام العلماء مقام الحاكم المسلم ال یمكن إال أن یكون برضا 

وتفویض من مسلمي البلد وأهل الرأي فیهم، وبإذن من السلطة الحكومیة القائمة، وأن 

أن یتصور نهم من تنفیذ أحكامهم القضائیة. وال یمكن تكون لهم قدرة وسلطة تمكِّ 

بغیر ذلك أن تكون للعلماء سلطة فعلیة في المجتمع، تمكنهم من تطبیق الشریعة 

  اإلسالمیة وتحمل واجباتها القضائیة.

                                                 
قيق فؤاد عبد املنعم ومصطفى حلمي، دار غياث األمم يف التياث الظَُلم، إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين، حت  ١

  .٢٨٢، ص: ١٩٧٩الدعوة، اإلسكندرية، 
  .٢٨٠نفس املصدر، ص:   ٢



 ٢١

ومن هنا تبرز الحاجة للتساؤل هل كان مبدأ والیة العلماء في غیاب الدولة المسلمة، 

القاعدة  قاعدة فرضیه نظریة، أم كان لها تطبیق في تاریخ اإلسالم؟ وهل تصلح

  للتطبیق المعاصر؟ هذا ما ستنظر فیه السطور التالیة.  

   :التطبیقات التاریخیة 

أنه منذ فجر اإلسالم قد كانت هناك أقلیات مسلمة تعیش في  من المعروف تاریخیاً 

دول غیر مسلمة. فقد كانت أول هجرة للمسلمین إلى الحبشة، وبقي بها المسلمون 

؛ وٕان لم تكن هذه ١المدینة حتى السنة السابعة من الهجرة بعد قیام الدولة المسلمة في

الهجرة لالستقرار والتوطین، إال أنه ظلت بالحبشة أقلیة مسلمة منذ ذلك التاریخ إلى 

الیوم. ومن األقلیات المسلمة األولى تلك التي وجدت في مملكة المقرة المسیحیة في 

عد بن أبي السرح معاهدة  بن سمنطقة النوبة، بعد أن عقد الصحابي الجلیل عبد اهللا

، كان من شروطها الحفاظ على أمان المسلمین ومساجدهم وحریتهم صلح معهم

، وهي المعاهدة التى ظلت ساریة لمدة ستمائة عام، حین قضى المسلمون ٢الدینیة

. وفي المناطق الساحلیة للهند التي دخلها ٣على الممالك المسیحیة في السودان

التجار المسلمین، وجدت أقلیات مسلمة في عصور متعاقبة تحت اإلسالم عن طریق 

حكم الهندوس، قبل قیام الممالك اإلسالمیة هناك. وفي الصین عاشت أقلیة مسلمة 

قلیات مسلمة متعددة أطوال عمرها ولقرون مدیدة تحت حكم غیر إسالمي. وظلت 

یة، أما في األندلس با في األقالیم التى أزیل عنها الحكم اإلسالمي مثل صقلو في أور 

التى استغرق سقوطها في أیدى النصارى زهاء أربعة قرون، فقد استمر المسلمون 

یعیشون تحت حكم النصارى. ولم تدرس أحوال هذه األقلیات المسلمة في البالد غیر 

هاد المسلمین طضبالقدر الكافي. فمع كثرة حاالت ا المسلمة، ولم یسلط علیها الضوء

إال أنه من الملحوظ أن بعض هذه األقلیات كانت تتمتع على  في غالب األحیان،

درجات متفاوتة بقدر من الحریات الدینیة، سمحت لها بممارسة شعائرها وٕاقامة 

المساجد والمدارس، وبل وحكم نفسها بالشریعة اإلسالمیة في شبه استقالل عن 

                                                 
، الطبعة األوىل، حتقيق: طه عبد ھـ١٤١١ ،بريوت ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد، دار اجليل ،السرية النبوية  ١

  .١٦٤، ص:٢ج:،الرءوف سعد
  .٢٠٠، ص:١ريزي، ج:خطط املق  ٢
  .٤٩١، ص:٥ج: ،، الطبعة: اخلامسة١٩٨٤ ،بريوت ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي، دار القلمتاربخ ابن خلدون،   ٣



 ٢٢

لتالیة، التي تظهر السلطة غیر المسلمة القائمة. وهذا ما ستوضحة األدلة واألمثلة ا

  بوضوح تطبیق قاعدة والیة العلماء في غیاب الحاكم المسلم.

  :نماذج من الهند

م مدینة صیمور في غرب الهند، ٩١٦/ھـ٣٠٤زار الرحالة المؤرخ المسعودي في عام 

 آالفوهي مدینة قدیمة درست قرب مدینة بومباي الحالیة، ووجد فیها قرابة عشرة 

لهنود ولقبه المعروف به عندهم البلهرا، وعلى رأسهم شیخ مسلم، یعیشون تحت ملك ا

 یحكمهم بالشریعة یسمیه الهنود الهرنمة، وهذا ما ذكره عنهم:

من مملكة البلهرا، وذلك ر وقد حضرت ببالد صیمور من بالد الهند من أرض الال"

 یومئذ من وبها جانجا.في سنة أربع وثلثمائة، والملك یومئذ على صیمور المعروف ب

بیاسرة وسیرافیین وعمانیین وبصریین  ،الف قاطنینآالمسلمین نحو من عشرة 

وفیهم  .وغیرهم من سائر األمصار ممن قد تأهل وقطن في تلك البالد ،وبغدادیین

مة یومئذ أبو رنوعلى اله ؛مثل موسى بن إسحاق الصندالوني خلق من وجوه التجار

یتوالها رجل منهم  ،سة المسلمینئار  مة یراد بهرنسعید معروف بن زكریا، وتفسیر اله

عظیم من رؤسائهم تكون أحكامهم مصروفة إلیه، ومعنى قولنا البیاسرة یراد به من 

حدهم بیسر، وجمعهم أالهند، ُیْدَعْون بهذا االسم، و  ولدوا من المسلمین بأرض

  .١"بیاسرة

وكیسر  ویذكر المسعودي أن هذه سنة ملك الهند الملقب باسم البلهرا، مثل فرعون

  وقیصر، یقول:

ولیس في ملوك السند والهند من یعز المسلمین في ملكه إال البلهرا، فاِإلسالم في "

ویملك  .ملكه عزیر َمُصون، ولهم مساجد مبنیة وجوامع معمورة بالصلوات للمسلمین

الملك منهم األربعین سنة والخمسین سنة فصاعدًا، وأهل مملكته یزعمون أنه إنما 

  .٢"العدل وٕاكرام المسلمین تهملوكهم لسنطالت أعمار 

  :نماذج من الصین
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دخل اإلسالم إلى الصین عن طریق التجارة منذ عهد الخالفة الراشدة، وتعیش في 

الصین أقلیة مسلمة كبیرة، تمتعت بحریة دینیة متفاوتة حتى القرن الحادى عشر 

الصین، وسجل  السابع عشر المیالدي. وقد زار الرحالة ابن بطوطة أرض الهجرى/

  یأتي: في مذكراته عن حریة المسلمین ما

وملك الصین  ،وأهل الصین كفار یعبدون األصنام ویحرقون موتاهم كما تفعل الهنود"

وفي كل مدینة من مدن الصین مدینة للمسلمین ینفردون  .خان نكیزجمن ذریة  ىتتر 

  .١"ون محترمونوهم معظم ،ولهم فیها المساجد إلقامة الجمعات وسواها ،بسكناها

وكان من المدن التي زارها مدینة صین كالن، فكان مما وصفه عن وضع المسلمین  

  ما یأتي:

وفي بعض ، وهي مدینة صین الصین ،وهكذا إلى أن وصلنا مدینة صین كالن"... 

ولهم  ،لهم بها المسجد الجامع والزاویة والسوق ،جهات هذه المدینة بلدة المسلمین

تكون أمور  ،في كل بلد من بالد الصین من شیخ اإلسالم وال بد. قاض وشیخ

  ٢."وقاض یقضي بینهم المسلمین كلها راجعة إلیه

  :نماذج من آسیا الوسطى

أقلیات مسلمة في آسیا الوسطى، وكان من أولئك من وصفهم المسعودي في  تعاش

یقیم زیارتة لمنطقة بحر الخزر (قزوین) حین قال عن مدینة آمل عاصمة البلد التي 

  فیها ملك الخزر:

وفي هذه المدینة خلق من المسلمین والنصارى والیهود والجاهلیة؛ فأما الیهود فالملك "

َد ملك الخزر في خالفة ه رون الرشید، وقد اوحاشیته والخزر من جنسه، وكان تهوَّ

َوَرُدوا علیه من سائر أمصار المسلمین ومن بالد  ،نضاف إلیه خلق من الیهودا

  .الروم

ن في هذا البلد و لغالب في هذا البلد المسلمون؛ ألنهم جند الملك، وهم یعرفوا

بالالرسیة، وهم ناقلة من نحو ُخَوارْزَم، وكان في قدیم الزمان بعد ظهور اِإلسالم وقع 
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و بأس وشدة، وعلیهم یعول ذفي بالدهم جدب، ووباء، فانتقلوا إلى ملك الخزر، وهم 

على شروط بینهم، أحدها إظهار الدین  دهي بلملك الخزر في حروبه، وأقاموا ف

والمساجد واألذان، وثانیها أن تكون وزارة الملك فیهم، والوزیر في وقتنا هذا منهم هو 

ا في و أحمد بن كویه، وثالثها أنه متى كان لملك الخزر حرب مع المسلمین وقف

لناس من عسكره منفردین عن غیرهم ال یحاربون أهل ملتهم، ویحاربون معه سائر ا

ویركب منهم مع الملك في هذا الوقت شخوص منهم سبعة آالف ناشب  .الكفار

ومنهم رامحة أیضًا على حسب ما في المسلمین من آالت ، بالجواشن والدروع والخوذ

ولهم قضاة مسلمون، وَرْسُم دار مملكة الخزر أن یكون فیها قضاة سبعة:  .السالح

یحكمان بحكم التوراة، وائنان لمن بها من اثنان منهم للمسلمین، واثنان للخزر 

الجاهلیة  النصرانیة یحكمان بحكم النصرانیة، وواحد منهم للصقالبة والروس وسائر

یحكم بأحكام الجاهلیة وهي قضایا عقلیة؛ فإذا ورد علیهم ما ال علم لهم به من 

ما توجبه انقادوا إلى و النوازل العظام اجتمعوا إلى قضاة المسلمین فتحاكموا إلیهم 

ولیس في ملوك الشرق في هذا لصقع من له جند مرتزقة غیر ملك  .شریعة اِإلسالم

والروس  .رف بأسماء هؤالء القوم الالرسیةعالخزر، وكل مسلم من تلك الدیار 

وفي بالده خلق من  .والصقالبة الذین ذكرنا أنهم جاهلیة هم جند الملك وعبیده

فروا إلى بالده لعدله وأمنه، ولهم مسجد وصناع غیر الالرسیة  المسلمین تجار

جامع، والمنارة تشرف على قصر الملك، ولهم مساجد أخرى فیها المكاتب لتعلیم 

  ١."فإذا اتفق المسلمون ومن بها من النصارى لم یكن للمك بهم طاقة .الصبیان القرآن

  :نماذج من األندلس

ق زهاء ثالثمائة سنة، من المعروف أن سقوط األندلس في أیدي النصارى قد استغر 

م، وتوالى سقوط ١٢١٢ه/٦٠٩فقد هزموا المسلمین واستولوا على طلیطلة في عام 

، إلى أن استسلمت غرناطة آخر معاقل المسلمین في ىالمدن األخرى واحدة بعد أخر 

م. وفي خالل هذه الفترة الطویلة من الصراع بین الجانبین حدثت ١٤٩٢/ه٨٧٩سنة 

 ع المسلمین في البالد. فقد قتل قسم منهم أو أبعد مضطراً تحوالت كبیرة في أوضا

إلى الخارج، أكثرهم من أهل المدن التي قاومت ولم تستسلم بل سقطت عنوة. واختار 
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استجابة للفتاوى الصادرة من كثیر من علماء العصر بحرمة  قسم منهم الهجرة تلقائیاً 

یش تحت حكم النصارى، العیش تحت سلطان الكفر. ولكن مع هذا ظل قسم منهم یع

، أو بسبب إما بحكم معاهدات الصلح التي أبرمت في المدن التي استسلمت صلحاً 

  .١حمایة بعض نبالء النصارى لهم لحاجتهم إلى أیدي عاملة

وقد أطلق على هؤالء المسلمین المقیمین باألندلس تحت حكم الكفار لفظ المدجنین،  

الحیوانات المستأنسة التي تألف البیوت وأصله من كلمة دجن بمعنى أقام، وتسمى 

ومن الواضح أن االسم یعكس نظرة العالم اإلسالمي واحتقاره لهؤالء الذین  .٢داجنة

حتى في اضطرتهم الظروف أو فضلوا البقاء تحت حكم النصارى، ولكن شاع اللقب 

 سبانیة خاصة. وقد تمتع المدجنون ببعض الحریات التىاللغات األوربیة عامة واأل

كفلتها لهم شروط الصلح التى استسلموا للنصارى بموجبها، وٕان عاد النصارى فنكثوا 

عهودهم وقتلوا وشردوا المسلمین وأبادوهم في نهایة المطاف كما هو معروف في 

التاریخ. ویكفي أن تساق بعض األمثلة على وضع المدجنین في ظل هذه المعاهدات 

في غیاب الدولة المسلمة. ومن أمثلة    العلماء لتتبین منها تطبیقات قاعدة مبدأ والیة

الكامل، الصلح الذي دات التى أثبت المؤرخون المسلمون نصها بههذه المعا

یلى  في أیدى النصارى. وفیما غرناطة آخر مدن األندلس سقوطاً  استسلمت بموجبه

  ورده كتاب "نفح الطیب":بعض نصوص هذا الصلح حسب ما أ

ن، منها تأمین الصغیر والكبیر في النفس واألهل والمال، وكانت الشروط سبعة وستی

 ومنها إقامة شریعتهم على ما. وعقارهموٕابقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم 

وأن تبقى المساجد كما كانت واألوقاف  ،حد علیهم إال بشریعتهمأكانت وال یحكم 

ن ال یولى على وأ .وأن ال یدخل النصارى دار مسلم وال یغصبوا أحداً  ،كذلك

وأن یفتك  ،ممن یتولى علیهم من قبل سلطانهم قبل ،المسلمین إال مسلم أو یهودي

ومن هرب  ،نص علیهم أعیاناً  جمیع من أسر في غرناطة من حیث كانوا وخصوصاً 

ن ال یؤخذ أو  ،...من أسارى المسلمین ودخل غرناطة ال سبیل علیه لمالكه وال سواه
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وأن من تنصر  ،ر من أسلم على الرجوع للنصارى ودینهموأن ال یقه ،أحد بذنب غیره

حتى یظهر حاله ویحضر له حاكم من المسلمین وآخر من  من المسلمین یوقف أیاماً 

وال یعاتب على من قتل  .فإن أبى الرجوع إلى اإلسالم تمادى على ما أراد ،النصارى

ف وال یكلّ  .داوةأیام الحرب وال یؤخذ منه ما سلب من النصارى أیام الع نصرانیاً 

وال یطلع نصراني للسور وال یتطلع على دور  ...المسلم بضیافة أجناد النصارى

في  ویسیر المسلم في بالد النصارى آمناً  .من مساجدهم المسلمین وال یدخل مسجداً 

وال یمنع مؤذن وال  ،وال یجعل عالمة كما یجعل الیهود وأهل الدجن ،نفسه وماله

ن یوافق على أو  ...ومن ضحك منه یعاقب ،مور دینهأمن  مصل وال صائم وال غیره

  .١"مثال هذا مما تركنا ذكرهأو  ،كل الشروط صاحب رومة ویضع خط یده

ومن الواضح أن نصوص المعاهدة تسمح للمسلمین بنوع من الحریات في ممارسة 

شعائر دینهم، ومنها االستقالل في حكم أنفسهم حسب الشریعة اإلسالمیة، وأن یتولى 

ذلك المسلمون بأنفسهم. وتتشابه معاهدات الصلح السابقة التي استسلم المسلمون 

بموجبها للنصارى في المدن واألقالیم األخرى، في كثیر من النصوص والمضمون. 

ق المسلمون من خاللها، حكم أنفسهم عن وفیما یلى نماذج منها توضح كیف طبّ 

  والیة العلماء. طریق تولیة علمائهم علیهم، حسب ماقررته قاعدة

ففي أقلیم قسطلة تضمنت معاهدة الصلح التي أبرمها ملك النصارى األذفونش 

تضمن للمسلمین تعیین حاكم من أنفسهم  (الفونس) العاشر مع المسلمین، نصوصاً 

وشبیه بهذا الصنیع ما تضمنته معاهدة الصلح  .٢یقضي بینهم بالشریعة اإلسالمیة

لنصراني (جیمس األول) ومسلمي مدینة بلنسیة عام التى أبرمت بین ملك برشلونة ا

 من أنفسهم وأمیناً  م، وفیها أن للمسلمین أن ینصبوا علیهم قاضیاً ١٢٣٩/ ھـ٦٣٧

 وقاضیاً  أما في إقلیم أرغون فقد كان حكام النصاري یعینون حاكماً  .٣یقوم برئاستهم

في عام من المسلمین یحكم بینهم بالشریعة، وكان القاضى على كل المملكة 
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ومن النماذج المتمیزة وضع المسلمین  .١م عالم یدعى فرج البلفیسى١٣٦٠/ھـ٧٦١

في إقلیم نربونة، وهي مملكة نصرانیة صغیرة في أقصى شمال األندلس مجاورة 

لفرنسا. فقد تغلب األذفونش األول ملك النصارى على اإلقلیم في مرحلة مبكرة من 

 م، بموجب معاهدة صلح سمحة تشجیعاً ١١١٩/ھـ٥١٢غزو اإلفرنج للجزیرة في عام 

للمسلمین على البقاء والعیش باإلقلیم. وقد بقیت أعداد كبیرة منهم حتى قدر عددهم 

بخمس سكان اإلقلیم، وكانوا یتمتعون بشبه استقالل في قضائهم وحكم أنفسهم بأحكام 

اقیه تفن قضاتهم. ومع أن بنود هذه االیفي تعی الشرع، وٕان تدخل النصارى أحیاناً 

أن ما یمیز وضع المسلمین في إقلیم نربونة أنهم  تتشابه مع معاهدات أخرى، إال

تمتعوا باستمرار سریان نصوص االتفاق والحریة النسبیة المتاحة لمدة أربعمائة عام، 

إلى أن ضم اإلقلیم إلى مقاطعة قسطلة وفقد المسلمون حریتهم بل أجبروا على 

  .٢التنصر أو أبیدوا

  المعاصرة التطبیقات

توجد أقلیات إسالمیة كثیرة تعیش في بالد غیر إسالمیة في كل قارات العالم، وال 

في  یسمح النظام القانوني الغربي الذي یهیمن على العالم أجمع، بما كان شائعاً 

القرون قبل العصر الحاضر، من تعدد القوانین والشرائع التى تحكم حیاة الناس، بل 

وحدة القانون في البلد الواحد. وفي ظل مثل هذه األوضاع ال المبدأ المعمول به هو 

یستطیع المسلمون تحكیم الشریعة اإلسالمیة في بلد غیر مسلم، إال من قبیل العرف 

من هذه األقلیات  والتقالید التى ال تترتب علیها آثار قانونیة. ومع هذا یبدو أن كثیراً 

من زواج  میة في أحوالهم الشخصیةقد سعى بطریقة أو أخرى لتطبیق الشریعة اإلسال

ئمة المساجد عندهم بدور القضاة الشرعیین، وهو ما یمكن وطالق. ویقوم علماؤهم وأ

لمبدأ والیة العلماء في غیاب الدولة المسلمة. ومن األمثلة  معاصراً  أن یعتبر تطبیقاً 

ذج توجد على ذلك التى تبین هذا األمر وضع األقلیة المسلمة في بریطانیا، وهو نمو 

  في كثیر من الدول األوربیة واألمریكیة وغیرها. ةله نماذج متشابه
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یبلغ عدد األقلیة المسلمة في بریطانیا بضعة مالیین، ولیس هناك تقدیر دقیق لذلك، 

، بما یساوي ملیوناً  ١.٨بلغ تعدادهم  ٢٠٠١وفي اإلحصاء السكاني األخیر في عام 

أن عددهم أكبر من هذا، ویتجاوز  ، ولكن من المؤكد١% من مجموع السكان٣

الملیونین إن لم یبلغ الثالثة. ومعظمهم من أصول باكستانیة وبنجالدیشیة وهندیة، 

بعد  وقلة منهم من أصول عربیة وٕافریقیة. ویعتبر اإلسالم أكثر االدیان أتباعاً 

، ومع هذا فإنه ال یوجد أي اعتراف رسمي به من الدولة، والكنیسة ٢المسیحیة

في أن الملكة تعتبر رأس  لیزیة هي الوحیدة التى تتمتع باعتراف رسمي ممثالً اإلنج

الدولة وراعیة الكنیسة. ورغم أن حریة العبادة مكفولة للجمیع، إال أن األقلیات الدینیة 

ال تتمتع بحریة قانونیة في مجال األحوال  -بخالف الحال في البالد اإلسالمیة  –

ماني موحد في كل ما یتصل بالزواج والطالق الشخصیة، بل یحكمها قانون عل

والمیراث، استمدت أصوله من المسیحیة ولكنه ال صلة له مباشرة بالدین، بل 

في بعض أحكامه، مثل قانون التزاوج المدني الذي صدر  ویناقض المسیحیة أحیاناً 

ب تترت قانونیاً  على العالقة بین رجلین أو امرأتین، وضعاً  ، مضفیاً م٢٠٠٤في عام 

. ولما كان المسلمون من جهة محكومین بالقانون ٣جبات الزواجاعلیه جمیع حقوق وو 

یأمرهم دینهم بااللتزام  ىالبریطاني الموحد في مسائل الزواج والطالق، ومن جهة أخر 

زدواجیة وثنائیة في مسائل األحوال ابالشریعة اإلسالمیة في ذلك، فإنهم بذلك یعیشون 

نكدا في حیاتهم وفي عالقاتهم الزوجیة، بسبب التعارض   الشخصیة، ویعانون فصاماً 

  .٤بین التشریعین اإلسالمي والبریطاني

ولقد سعت الجالیة المسلمة إلیجاد حلول لهذه المشكلة المستعصیة، تمثل من ناحیة 

صیة خاص بالمسلمین، ومن ناحیة في المطالبة باعتراف الدولة بقانون لألحوال الشخ

طبیق الشریعة اإلسالمیة بطرق عرفیة غیر رسمیة، وحتى تكوین المسلمون إلى ت لجأ

                                                 
1.Focus on Religion، Published by the Office for National Statistics، Date of 

Publication: October 2004 
  املصدر نفسه.  ٢

3   The Civil Partnership Act 2004، The Stationery Office Limited 
4  Ihsan Yilmaz، ‘Muslim Alternative Dispute Resolution and Neo-Ijtihad in 

England’، Alternatives: Turkish Journal of International Relations، vol. 2، no. 1، 

Spring 2003. 
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محاكم شرعیة غیر رسمیة للفصل في الخالفات الزوجیة حسب الشریعة اإلسالمیة، 

من أبرزها ما یسمى مجلس الشریعة اإلسالمیة. بدأت المطالبة بقانون أحوال 

سالمیة تحاد المنظمات اإل، حین نظم ا١٩٧٠المسلمین منذ عام شخصیة خاص ب

منظمة، سلسلة من االجتماعات،  ١٥٠في بریطانیا، الذي كان یضم آنذاك أكثر من 

تمخضت عن قرار بمطالبة الحكومة تقنین تشریع خاص باألسرة یحكم المسلمین في 

. وقد تجددت هذه المطالبة على فترات مختلفة، إال أنها لم تجد آذنا صاغیة ١بریطانیا

ل قوبلت بالرفض الكامل لیس من الحكومة فحسب بل من كل الحكومات المتعاقبة، ب

  .٢من خبراء قانونین

وجدت األقلیة المسلمة في بریطانیا نفسها أمام خیار وحید متاح لها لحل مشكلتها 

فیما یخص شئون الزواج والطالق، وهو اللجوء إلى علمائها وأئمة مساجدها، 

ي زواجهم وطالقهم. ولم تكن وتحكیمهم في تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة علیهم ف

مهمة العلماء وأئمة المساجد قاصرة على إصدار الفتاوى والتوجیه والوعظ، بل تعدته 

إلى القیام بمهمة المحكمة الشرعیة والقاضي المسلم في الفصل في الخالفات 

بأسباب الفرقة القضائیة األخرى  الزوجیة، بل والتفریق بین الزوجین بسبب الخلع أو

ب الزوج أو عدم نفقته على زوجته أو غیر ذلك من األسباب الشرعیة. ومن مثل غیا

مجلس الشریعة اإلسالمیة، الذي أنشئ في بریطانیا بأهم هذه المؤسسات ما یسمى 

من العلماء وأئمة المساجد في بریطانیا  ، ویضم في عضویته عدداً ١٩٨٢في عام 

المدن الكبرى. ووظیفة  من أهل السنة، ومركزه الرئیس في لندن وله فروع في

المجلس األساسیة أن یقوم بمهمة المحكمة الشرعیة للفصل في قضایا األسرة المسلمة 

                                                 
1  Sebastian Poulter، ‘The claim to a separate Islamic system of personal law for 

British Muslims; in Chibli Mallat and Jane Connors، Islamic Family Law، Graham 

and Tortman، London، 1990، pp. 147–166، p. 147. 
2  Jorgen Nielsen، Emerging claims of Muslim populations in matters of family law in 

Europe، Centre for the Study of Islam and Christian Muslim Relations، Birmingham، 

1193، p. 3. 
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التى تحال إلیه. وقد أعلن المجلس صراحة أنه یقوم بهذه المهمة بناء على قاعدة 

  .١قیام العلماء مقام الحاكم المسلم في البالد غیر اإلسالمیة

ة التى تحال للمجلس تخص الطالق، فإن المجلس قد ولما كانت أكثر قضایا األسر 

أخذ بمبدأ االختیار من المذاهب السنیة المعروفة في أحكامه. وترفع للمجلس قضایا 

صدار شهادة طالق أو محاولة اإلصالح لنشوز لیلة من األزواج، تتعلق معظمها بإق

جهن، عن طریق الزوجة. لكن أكثر القضایا من النساء الالئي یطلبن الفرقة من أزوا

التفریق القضائي الذي یأخذ به المجلس ألحد األسباب الشرعیة المعروفة، من غیبة 

الزوج أو عدم إسالمه أوعدم قیامه بحقوقه الزوجیة من نفقة وغیرها أو عجزه الجنسي 

. ویأخذ المجلس بالتفریق بین الزوجین حسب أو جسدیاً  أوٕاضراره بزوجته قولیاً 

استمارة تبین فیها رغبتها  یطلب المجلس من الزوجة أن تمأل كتابیاً اإلجراءات التالیة. 

في الفرقة، وتشمل االستمارة معلومات عن الزوج وشهادة بالزواج والمهر المقدم 

للزوج  والمؤجل واألوالد مع بیان موجز ألسباب طلب الطالق. یرسل المجلس خطاباً 

قفه. ویستدعي المجلس الطرفان یعلمه فیه برغبة زوجته، ویطلب منه الرد وبیان مو 

هما. في حالة موافقة نمجتمعین أو متفرقین الستماع أقوالهما ومحاولة اإلصالح بی

الزوج على الطالق أو الخلع، وقبوله للمهر أو أي مال آخر تدفعه له الزوجة، یأمره 

المجلس بتطلیق زوجته. وفي حالة عدم رد الزوج على خطابات المجلس أو عدم 

بالتفریق بین الزوجین.  على الطالق، فإن المجلس قد یصدر حكمأ قضائیاً موافقته 

وفي كل الحاالت فإن الفرقة بین الزوجین التى یحكم بها المجلس عن طریق 

التراضى أو بحكم قضائي، تنهي الزواج من الناحیة الشرعیة، وینصح الزوجان 

  .٢ان ذلك ضروریاعن طریق المحكمة اإلنجلیزیة إذا ك بإنهاء الزواج قانوناً 

 من المشاكل، ویظهر ذلك جلیاً  لقد استطاع مجلس الشریعة اإلسالمیة أن یحل كثیراً 

الف وخمسمائة لمجلس، والتي قد بلغت نحو أربع آمن عدد القضایا التى حكم فیها ا

ومن هذا العدد الكبیر یتبین اإلقبال الكبیر  .٣قضیة خالل عشرین سنة منذ إنشائه

                                                 
1  Islamic Shari’a Council (ISC)، The Islamic Shari’a Council: An Introduction، 

London: ISC، 1995، pp. 3–4. 
2  http://www.islamic-sharia.co.uk/khula.html 
3  http://www.islamic-sharia.co.uk 
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مات أو الكتابیات المتزوجات من مسلمین، على حل مشاكلهن من النساء المسل

 الزوجیة عن طریق محكمة شرعیة إسالمیة، وٕان كانت غیر معترف بأحكامها قانونیاً 

  في بریطانیا.

  الخاتمة

مة التى لها آثار عملیة كبیرة في دأ والیة العلماء من المبادئ المهوهكذا یتضح أن مب

من تطبیقاتها التاریخیة والمعاصرة، في ظل الدولة  اً المجتمع المسلم، یظهر ذلك جلی

على  المسلمة وفي غیابها. ویمكن القول أن صالح أي مجتمع مسلم یعتمد أساساً 

صالح علمائها، فهل یفیق العلماء لهذه المهمة الكبیرة ویقوموا بالواجبات المناطة 

  بهم.
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  األمن القوميعلى أثر التداخل السكاني 

  وغنداحالة السودان وی

  *بروفیسور حسن علي الساعوري              

  

المعني بالتداخل السكاني هو وجود عنصر واحد من السكان بین دولتین متجاورتین. 

ة. فهم یمثلون قبیلة واحدة الحدود یشتركون في العرق واللغة والثقاف ىالسكان عل

التداخل یحدث عندما ، أو قبائل مختلفة ذات عرق وثقافة مشتركة. هذا النوع من مثالً 

تكون الحدود بین دولتین لیست حدودًا طبیعیة كالصحاري والبحار والبحیرات 

. فهي حدود هندسیة نتیجة لمجریات المصالح القومیة والسیاسیة بین دولة ١واألحراش

  .هو إذن تداخل سكاني حدودي.وأخري

ة منذ فجر القرن ة لكل دولاألمن القومي أصبح مصطلحًا شائعًا في السیاسة الخارجی

یعرف األمن القومي بأنه تأمین القیم والمصالح األساسیة للمجتمع ودولته  .الماضي

 دولة، ة. ذلك یتضمن كل التدابیر الوقائیة في سیاسات أی٢حاضرًا ومستقبًال 

تدابیر  ،حقیقة ،فهي عالقاتها الخارجیة. وفي ماعیة،واالجت االقتصادیة والسیاسیة

خلي كان ذلك الخطر أو دا ،القیم والمصالح ضد أي خطریة هذه تستهدف حما

لمهددات هي حمایة كیان الدولة وقوامها حاضرًا ومستقبًال ضد كل ا ،خارجي

أو  أو مهددات اجتماعیة، أو مهددات اقتصادیة، ،المتوقعة: مهددات سیاسیة

 األمن القومي هو البقاء اآلمن للدولة والمجتمع من . باختصار،مهددات عسكریة

  الخوف ومن المعاش، واآلمن باستمراریة قیمه العلیا.

ما هي العالقة بین التداخل السكاني واألمن القومي؟ في أي ركن من أركان األمن 

كیف یؤثر وجود صفات مشتركة لمجموعة من  القومي یحسب التداخل السكاني؟

ًا بین أال یمكن أن تكون جسر  هذه الصفات المشتركة، األمن القومي؟ ىالسكان عل

                                                 
 مدیر جامعة النیلین. *

1 Bergman،E.F،Modern Political Geography،(Dbuque،lowa:Brown 

CO.Publishers،1995)،PP.45-50. 
2 hasswel،H.D،NationalSecurity and Individied 

Freedam،(NewYork:MacMillanCo.،1995،PP.20-25. 
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تقول بأن العالقات الثنائیة بین دولتین  ىدولتین لتطویر عالقات إیجابیة؟ النظرة األول

  متجاورتین تزداد ترسیخًا وحمیمیة بوجود صفات مشتركة بین شعبیها.

  نماذج التداخل السكاني:

خل السكاني في الماضي لم تكن في دراسات العالقات الدولیة عالقة مباشرة بین التدا

ثم إنه  .اصر أثبت وجودها في أكثر من مكانولكن التاریخ المع .ن القوميواألم

بینما هي في معظم  ما تكون إیجابیة، من قریب، إلى أن هذه العالقة قلّ  أشار،

اآلثار اإلیجابیة للتداخل السكاني هي ترسیخ العالقات الثنائیة بین  .األحیان سلبیة

حدود التعاون  ىویرها حتي تبلغ أقصدولتین متجاورتین، وبالتالي تؤدي إلى تط

ندماج بین المختلفة، أو نشأة تنظیم إقلیمي، إن لم نقل اال كالتكامل في السیاسات

. من أوضح األمثلة لذلك أمارات الخلیج العربي بعد االستقالل دولتین متجاورتین

وهناك  .١التي دخلت في عملیة اندماج تدریجیة بواسطة مجلس التعاون الخلیجي

ذج اآلثار السلبیة اد تنجانیقا وجزیرة زنزبار لتصبح دولة تنزانیا المعاصرة. نمااتح

والعالقة بین الهند وباكستان،  : العالقة بین تركیا وسوریا والعراق،كثیرة ومتعددة

  والعالقة بین كینیا والصومال. ،والعالقة بین إثیوبیا والصومال

بین ممیزات الشعبین  ،ي سببها التطابقي التداخل السكانالعالقة اإلیجابیة بین دولت

إحساس الشعبین بوحدة األصل والثقافة، وربما  المتجاورین في األصل والثقافة واللغة.

ثم یبدأ  ،التاریخ، یمهد الطریق للسیاسیین للتنسیق في السیاسات الخارجیة ابتداءً 

وللغة العربیة  كان لألصل العربي، التعاون الوثیق الذي یعقبه التقارب ثم االندماج.

للتقارب ثم  ىأو للدین اإلسالمي وللتاریخ المشترك بین إمارات الخلیج الدور المعل

 .٢ االرتباط التدریجي الذي تطور إلى االتحاد الكونفدرالي لمجلس التعاون الخلیجي

تطابق الدول األوربیة في الثقافة والتاریخ والدین كان السبب األساسي لتقارب هذه 

ثم  ،األوربیة المشتركة كتنظیم إقلیمينسیق التدریجي الذي بدأ بالسوق الدول والت

  .٣بقیام االتحاد األوربي فیما یشبه النظام الكونفدرالي ىنتها

                                                 
 ).٢٠٠٠ مركز دراسات الوحدة العربية، (بريوت: ،قليمى للخليج العريبالنظام اإل إدريس  حممد السعيد،  ١
 .املرجع السابق  ٢

 ).١٩٨٦ اهليئة املصرية للكتاب، (القاهرة: حاضرها ومستقبلها، السوق األوربية املشرتكة: ،نظر كتاب أمحد علي دقيما (٣
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أما سبب اآلثار السلبیة للتداخل السكاني بین دولتین متجاورتین، فیتمثل في التطابق 

لتین من عدة مجموعات أي أن تكوین سكان هاتین الدو  الجزئي بین مجموعتین فقط.

. منطقة الحدود السیاسیة تسكنها مجموعة أصلها وثقافتها الخاصتین بشریة، لكل

هما في هذه الدولة واآلخر في الدولة حدأین، أجز  ىمجموعة واحدة ولكنها عل

، تعیش المجموعتین عیشة المجموعة . وعندما تكون الحدود غیر طبیعیةالمجاورة

أن هنالك فاصل بینهما. اإلحساس بالفاصل، یوجد فقط، ر اإلحساس بالواحدة من غی

، أو الجنسیة، أو جواز وراق الثبوتیة كالبطاقة الشخصیة، أو باألباإلجراءات اإلداریة

. ل أیهما شاء حسب األحوال الظرفیةالسفر. وقد تكون للفرد الواحد جنسیتان یستعم

 ىخرین في األقالیم األخر ، أن السكان في اإلقلیم الحدودي یختلفون عن اآلذلك ىمعن

في جمیع هذه ختالف ، أو االختالف لغةاختالف ثقافة أو ا، أو ختالف أصلا

. وفي معظم األحیان تكون هذه المجموعة أقلیة مقارنة ببقیة الممیزات في آن واحد

ولغویًا من  ، هي أقلیة منفصلة شعوریًا وثقافیاً إذن .ىالمجموعات في األقالیم األخر 

وٕانما  ،ال یمثل إشكالیة التداخل السكانينفصال وحده ي الدولة. هذا االاألكثریة ف

، عادة ما تكون هي ة التفاعل بین األقلیة واألكثریة. األكثریةاإلشكالیة تقبع في عملی

دیمقراطیة، أو ، أو سلطة مهما اختلفت النظم السیاسیة، سواء كانت تقلیدیةصاحبة ال

، االهتمام بمصالح األكثریة دون ذلك ىرتب عل. یتعسكریة، أو مزیج من هذا وذاك

  .هتمام بمصالح األقلیةمام بدرجة أكثر بكثیر من درجة االاألقلیة، أو االهت

، أو ، أو لقلة المواردووعورة الطریق، أو ألسباب عملیة كالبعد قد یكون ذلك متعمداً 

مار في ستع. قد یكون ذلك بفعل ظروف خاصة مثل ما فعله االمعاً  الثالث أسباب

الظروف تتضاعف درجة اإلحساس  . في مثل هذه ١كثیر من المستعمرات

نتماء القومي ال الشعوري عند األقلیة الحدودیة. وبالتالي، تتناقص درجة االنفصباال

وف تفجر ، أو تستجد ظر السلطة عمداً  ىب، قد یتمردون عل. لهذه األسباعندهم

المتمردون ، فیلجأ طة إنهاء التمرد بالقوةحاول السل. عندها، تالتمرد ىأحداثًا تؤدي إل

مطاردة المتمردین في  .خر من الحدود... في الدولة المجاورةأهلهم في الجزء اآلإلى 

حتمال . االسوء العالقات الثنائیة ى، إل، حتماً الدول المجاورة من غیر إذنها یؤدي

                                                 
 ١٥-٧، صم٢٠٠٣  ،الشـرق األوسـط وأفريقـيا كز دراسات، اخلرطوم: مر الصراعات األثنية يف القارة األفريقية ،د. �ا الدين مكاوي  ١
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أن تؤدي  ىقات إل، فتسوء العاللة المجاورة بإیواء التمرد ودعمهاآلخر أن تقوم الدو 

، أو قد تقوم الدولة المجاورة هذه بالقیام بالمثل فتدعم تمرد مماثل تحرش أو حرب ىإل

  ل السكاني عند الحدود السیاسیة.عند الدولة الخصم. تلك هي مشاكل التداخ

بدایة القرن التاسع عشر شهدت  .بنماذج من هذا القبیل يءالتاریخ األوربي مل

 تهبات المطالبة بحق تقریر المصیر، فیة تمرد عدد من القومیاإلمبراطوریة النمساو 

إلى أن هزم  فرنسا بقیادة نابلیون لنجدتهم فعمت أوربا الحروب من ذات الشاكلة،

قواعد القانون الـدولي بعدم شرعیة  ىالذي أرس ١٨١٥نابلیون وكان مؤتمر فینا 

  .١التدخل في شئون الغیر

أهمها  ت متعددة في إیضاح هذا األمر.اءفجا النماذج في التاریخ المعاصر أم

 .إلى الوطن األم، جمهوریة الصومالاألقلیة الصومالیة في كینیا التي ترید أن تنضم 

 ىوعل زالت المشكلة قائمة. وما فبدأت حركات المقاومة المدعومة من الصومال،

جبهة تحریر  جاء رد الفعل عند األقلیة الصومالیة في إثیوبیا، إذ أسسوا ذات الشاكلة،

، والمطالبة باالنضمام إلى غربي رافعة شعار حق تقریر المصیرالصومال ال

العالقات  ىزالت آثارها باقیة وظاهرة عل وقد كانت مقاومة شرسة ما الصومال.

  .٢ثیوبیةالصومالیة اإل

الحدود األسبانیة الفرنسیة.  ىأما في أوربا فاألمر واضح في حالة شعب الباسك عل

الحدود لالستقالل من أسبانیا ومن فرنسا في آن  ىحالة نجد إن الصراع علفي هذه ال

، لم یقبل شعب الباسك، كأقلیة .الحدود لىالتمرد مستمر ضد الدولتین ع واحد.

. وما أحداث قبرص من هذا ٣باً ، أو مع أسبانیا جنو االندماج سواء مع فرنسا شماالً 

، والقبارصة الیونانیون یفضلون الیونان. ا. القبارصة األتراك یریدون تركیاألمر ببعیدة

السند  ىمبتغاه فكان وجوده السند المادي والمعنوي وحت ىطرف منهما لجأ إل كل

ذلك حالة األقلیة  ىالسیاسي في المحافل الدولیة من دولة األصل والثقافة. أضف إل

سندًا من و  الحدود الشرقیة لتركیا. فینشط التمرد ویجد متنفساً  ىالكردیة المتمردة عل

                                                 
 ١٩٥-  ١٩٣ ص: )،١٩٨٩ (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، حتليل السياسة اخلارجية، ،حممد السيد سليم  ١
 .٢٠٦-٢٠٠ص )،١٩٨٠مؤسسة البحاث العربية، (بريوت: الصراع يف القرن األفريقي، بركيت هاييت سالسي، ٢
 .١٩٤، ص املرجع السابق  ٣
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. ذلك أمر ما زال یعكر صفو العالقات التركیة العراقیة مع األكراد في شمال العراق

  . ١ىالدواعي األخر 

أما في قارة آسیا، فمازال الصراع دائرًا بین روسیا وشعوب األقالیم الجنوبیة المسلمة 

الحدود  ران في..... الخ الذین یجدون الدعم من مسلمي إی.خستانامثل الشیشان وكاز 

. من أسباب الصراع اإلیراني العراقي، األقلیة العربیة والسنیة في الروسیة اإلیرانیة

 ، ثم الدولةلمدعومة من إیران زمان حكم الشاةإیران، واألقلیة الكردیة في العراق ا

. أما الجنوب اآلسیوي ففیه تجسدت مقولة تمرد األقلیة الذي یؤدي ٢العراقیة السنیة

الحدود الهندیة  ى. تلك هي مسألة كشمیر علحدودي بین الدولالصراع ال ىإل

 ىنضمام إلسلمة في دولة هندوسیة وینشدون اال. أهل كشمیر أقلیة مالباكستانیة

باكستان. والهند ترفض بإصرار، فتكون المقاومة المسنودة من باكستان. فكانت 

وجود السالح  ىإل الحروب بین الدولتین وكان سباق التسلح بینهما الذي أدى بدوره

  .٣الذري عند الطرفین

العالقات الدولیة بین على أن للتدخل السكاني آثارًا مختلفة إلى نخلص مما تقدم 

وهي مرة  ،ترسیخ عالقات التعامل والتكاملعلى فهي مرة تعین  –الدول المتجاورة 

االنتقال تكون حجر عثرة أمام تطویر العالقات وتنمیتها إن لم تكن سببًا في توترها و 

لكل واحد من هذین اإلحتمالین ظروفه وعوامله التي تجعل  .أسوأ إلىبها من سیئ 

 إلىأو تجعل العالقة سیئة  ،درجة االندماج بین الدولتین الجارتین إلىالعالقة ممتازة 

البد أن تكون عامًال من العوامل  ،عالقة جوار بهذه الصفة.درجة القطیعة بینهما

وقد  ،في حسابات األمن القومي في جوانبه السیادیة والسیاسیةالسیاسیة التي تدخل 

ومن ثم، یصبح التداخل السكاني  .تكون في الجوانب اإلجتماعیة واإلقتصادیة كذلك

  .الحدودي أمرًا یرتبط إرتباطًا وثیقًا باإلستراتیجیة القومیة لكل من القطرین المتجاورین

                                                 
مارات للدراسات مركز اإل :أبو ظيبية، (رافيا السياس�ـديد اجلغ القضية الكردية يف العراق من االستنزاف إىل ،السيد علي ىراجع موس ١

 .)٢٠٠١ ،والبحوث االسرتاتيجية
-٦٨٩ص ،١٩٨٥بريوت، املفاهيم واحلقائق األساسية، مؤسسة األحباث العربية،  :إمساعيل صربي مقلد، اإلسرتاتيجية والسياسية الدولية ٢

 .٦٩٠-٦٨٩ص
 .٦٨٨– ٦٨٦ص  ،املرجع السابق  ٣
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التداخل السكاني وكیف كان أثر  ،لیوغندیةهذه الدراسة تنظر في العالقات السودانیة ا

ألن هذا العامل أصبح هو المحور الرئیسي  ،ذلك .منیًا علیهما معاً أالحدودي مهددًا 

وحتي تتبلور هذه المقولة البد من  .في تحسن أو سوء العالقات الثنائیة بینهما

تفاعله مع  ثم من بعد ذلك ،إستعراض ما هیة التداخل السكاني  بین السودان ویوغندا

أن هذا االستعراض ال یغفل  ،بالطبع .األحداث السیاسیة في هذا الطرف أو ذاك

ولكن األصل في عملیة التفاعل، وجود االنتماء  ،أفعال طرف ثالث إیجابًا أو سلباً 

 ،بالضرورة ،تحلیل العوامل المختلفة .المشترك حول الحدود السیاسیة للبلدین

كفیلة بتناول عالج اإلشكالیة الماثلة بدرجة من درجات السبل ال إلىیستوجب اإلشارة 

  .النجاح

   تداخل السكان الیوغندي السوداني:

طبیعة اإلقلیم الحدودي بین السودان ویوغندا، طبیعة ذات جغرافیا استوائیة، غابات 

 أغلبهم رعاة من أصل واحـد وعـدة طول وعرض اإلقلیم وسكانهاعلى وودیان تمتد 

اإلقلیم  وكارما جونق، والالنجو. واألشولي، واللوجبارا، وكاال، كو،أهمها كو  ،قبائل

وسكانه من أصل واحد، تتداخل مصاهرة من ناحیة وحركة أو نزوحًا  ،جغرافیًا واحد

جاءت الحدود السیاسیة كفاصل  الرغم من هذا التداخل،على  .ىمن ناحیة أخر 

لیم ید في تحدید مصیرهم إذ مصطنع بین أبناء القبیلة الواحدة. لم یكن لسكان اإلق

كانت األمور تحت تصرف االستعمار اإلنجلیزي الذي خلف الدولة العثمانیة التركیة 

الحدود، على ولما لم یكن هنالك حاجز طبیعي  .١في حكم وسط وشرق إفریقیا

االنتماء قبلیًا واإلقلیم یسع  استمرت حیاة وحركة السكان كما كانت في السابق.

لعالقات، وتستمر أنماط الحیاة المتشابهة ال یتدخل فیها صاحب الجمیع فتدوم ا

  وال من الجنوب (یوغندا). سلطة من الشمال (السودان)،

ترسیخ هذا الوضع، النظام اإلنجلیزي لحكم المستعمرات، أال هو الحكم على د تماع

بائل أي استمرار السلطات المحلیة في ید اإلدارات األهلیة: زعماء الق .٢غیر المباشر

                                                 
 .١٨٥ص )،١٩٩٧ جامعة قار يونس، (طرابلس: تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر، ،ىفيصل حممد موس  ١

انظر   2 Fabumi،L.A.،The Sudan in Anglo- Egyptian 

Relations،(London:Green&Co.،1964). 
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لم تشعر هذه القبائل بأي فرق بین سلطة اإلنجلیز  ،عندما جاء االستقالل والعشائر.

ألن المواطن العادي لم یشعر  ذلك، سودانیة كانت أو یوغندیة. –والسلطة الوطنیة 

 .. السلطة القبلیة..زالت السلطة المباشرة هي سلطة اإلدارة األهلیة بالفرق، إذ ما

ك تداخل سكاني حدودي بین جنوب السودان وشمال یوغندا. نتیجة لذلك، أصبح هنال

كان یمكن لهذا التداخل السكاني أن یكون عامًال أساسیًا في عالقات حمیمة بین 

البلدین لوال التفاعل السلبي بین السیاسات االستعماریة وسیاسات الحكومات الوطنیة، 

ود"،... أضرب "فرق تسقاعدة على بعد االستقالل. السیاسات االستعماریة ارتكزت 

فیخلو لك الجو لتحكم في سالم بمعاونة هذه الفئة أو  ببعضبعضهما المواطنین 

وبالتالي  ثم جاء االستقالل وآلت السلطة إلى الفئة حلیفة الحكم األجنبي، .١تلك

حساب المصالح العامة. فتحول الغبن الذي كان ضد على رسخت المصلحة الفئویة 

ات الوطنیة. فأصبح هذا التحول بذرة لصراع سیاسي ینتظر االستعمار إلى الحكوم

الظروف المؤاتیة لالنفجار. وعند االنفجار، ینداح الصراع إلى الجیران الذین ال 

یجدون مخرجًا إال التعامل مع أصولهم المشتركة "المضطهدة" في نظرهم من 

ثم تسوء  السلطات الحكومیة، الدول المجاورة. فیكون ذلك تدخًال في السیادة،

العالقات عندما تحین فرصة المعاملة بالمثل، حینما یبدأ صراع وتمرد في أراضي 

كان ذلك هو تاریخ وتطور العالقات السودانیة الیوغندیة. ما یلي استعراض  الخصم.

  لهذا التطور الذي یبین فیه تفصیل لألحداث: مسبباتها ومآالتها.

  التداخل السكاني أمن قومي:

وفي ذات الوقت یالحظ  مرد في السودان ویوغندا أن تكون متطابقة.تكاد ظروف الت

یبدو وكأن األمر قد  تقل عن درجة التطابق كثیرًا. أن مآالت التمرد في القطرین ال

ولكن المالحظة جدیرة  یعني موضوع هذا البحث، ذلك ال جاء بتدبیر جهة واحدة.

سیاسي مع التداخل السكاني وأثره الذي یعني هذه الدراسة تفاعل الصراع ال باالهتمام.

هناك خمسة عناصر أساسیة في  األمن القومي في كل من السودان ویوغندا.على 

واللجوء  االستعمار في بذر بذور الفرقة والصراع المسلح، عملیة هذا التفاعل وهي:

                                                 
1 Abdel Rahim ،M.،Imperialison and Nationalison in The Sudan،(London، Oxferd: 

Calvendan Press،1969)،pp201-205 
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والمشاركة في محاوالت عملیات  ،ودعم التمرد خلف الحدود إلى الدولة المجاورة،

العناصر الخمسة، هذه تتفاعل مع بعضها من ناحیة، وتتفاعل مع عوامل  .السالم

لالستقرار وبالتالي لألمن القومي  ناحیة أخرى، لتشكل المهدد الرئیسخارجیة من 

تتضح رؤیة ذلك بالوقوف عند  للبلدین. تلك هي مآالت العالقة الثنائیة بین الطرفین.

  تحلیل كل عنصر منها تحلیًال وافیًا.

السودان ویوغندا ردحًا من على العناصر االستعمار اإلنجلیزي الذي سیطر  ىأول

فكان أن  .وهو الذي رسم الحدود بینهما دون أي اعتبار للقومیات الموجودة الزمن،

 ،والالنقي ،وهي قبائل األشولي :وجدت القبائل الحدودیة نفسها منقسمة بین الدولتین

ن االستعمار اتبع سیاسة تنمویة منحازة إثم  ة.والكاكوا وغیرها من القبائل االستوائی

كرس التنمیة في  ،لمصلحته هو بینما كانت مفسدة للسكان في البلدین. في السودان

ثم هو یحدث الفرقة بین أبناء  .درجة البدائیة إلىالشمال وترك الجنوب متخلفًا جدًا 

دون غیرهم من  تعلیم أبناء قبیلة الدینكا فقطعلى ز الجنوب أنفسهم عندما یركّ 

ٍ وجنوب متخلف من ناحیة .القبائل ین وب ،نتیجة ذلك حدثت المفارقة بین شمال ناٍم

هذه  .زدادت نفورًا بتعلیم متحیز من ناحیة أخرىاقبائل في الجنوب غیر متجانسة 

  .١والصراع بین قبائل الجنوب ،بذور الصراع بین الشمال والجنوب

تنمیة اإلقلیم الجنوبي  إلىاإلنجلیز  ىسع .اً أما في یوغندا فلم یختلف األمر كثیر 

التعلیم والصفوة أصبح في أبناء الجنوب بینما أفراد  .منها، وترك الشمال متخلفاً 

 والالنقي، والكاكوا...الخ). شولي،(قبائل األ .٢الجیش من قبائل الشمال المتخلف

اضح من كل ذلك، أن االستعمار ترك األقالیم الحدودیة للبلدین في تخلف و  ىمعن

متوقع بعد االستقالل سیكون أحد عناصر  ن أي صراع سیاسيإأي  النواحي.

بین جنوب السودان المتخلف وشماله  فیكون الصراع اإلقلیمین المتخلفین المتجاورین.

هذان إقلیمان متخلفان في  النامي، وبین شمال یوغندا المتخلف وجنوبه النامي.

                                                 
-٢٦٠ص ،)١٩٧٢بريوت: دار الثقافة، (، ١٩٣٩- ١٩١٩ :اإلدارة الربيطانية واحلركة الوطنية يف السودان ،جعفر حممد علي خبيت  ١

٢٧٠. 
رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، جامعة ( ،١٩٩٨-١٩٥٨١ة تطور العالقات السودانية اليوغندي ،ىالباقي موس كلتوم عبد  ٢

   ٦٧-٦٥ص، م)٢٠٠٣النيلني،
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تعاطف والتعاون بینهما وارد في كل الحسابات، وألنهما متجاورین، ال ،صراع سیاسي

  الحدود.على .. بقبائل متداخلة .دعك من كونهما ینتمیان إلى أصل واحد

بذرة الصراع السیاسي بین اإلقلیم المتخلف واإلقلیم النامي وجدت الظروف المؤاتیة 

 السلطةعلى .. یصبح في الحقیقة تمردًا .بعد االستقالل فتحولت إلى صراع مسلح

ومن ثم یصبح مهددًا  ،السیادةعلى والصراع المسلح صراع  في الخرطوم وكمباال.

وكان  ،م١٩٥٥لألمن القومي في كال البلدین. في السودان بدأ التمرد عند االستقالل 

مبررات التمرد تتلخص  الحدود السودانیة الیوغندیة.على ذلك في اإلقلیم االستوائي 

لعربي الثقافي الذي رفض إعطاء الجنوب في الخوف من سلطة أهل الشمال ا

ینتمون إلى  إذ أن أهل الجنوب ال صالحیة الحكم الذاتي في شكل نظام فدرالي،

رد الفعل الحكومي في الخرطوم هو محاوالت إنهاء التمرد  الثقافة العربیة، دینًا ولغة.

نشط  .١الحدود الیوغندیةعلى الحرب في اإلقلیم االستوائي  تستعر اف بقوة السالح،

  .نانیا التي تكونت من القبائل الحدودیةأتحت إسم قوات التمرد ینشط 

ن التمرد انفجر من جدید ال أإ ١٩٨٣-١٩٧٢الرغم من هدوء األحوال ما بین على 

. ختلفت بعض الشيء عن سابقتهااجار أسباب هذا اإلنف.انیا الثانیةنأتحت إسم 

بأن  ىنتهاصراع جنوبي  ىأدى إل ةقبیلة الدینكا وقبائل االستوائیختالف بین اال

 ....، كل واحد منها یتمتع بحكمه الذاتيأقالیم ةثالث ىصدر قرار بتقسیم الجنوب إل

تقسیم الجنوب  .السلطة في الجنوبعلى المستهدف هذه المرة، إبعاد هیمنة الدینكا 

الرغم من على و  .٢م١٩٨٣ر التمرد الجدید في الجنوب في سبتمبر فجّ  ىوأسباب أخر 

إال أن الحرب  .)١٩٨٩ ،١٩٨٦ ،١٩٨٥( في الخرطوممجيء حكومات مختلفة 

-١٩٩١. وشهدت هذه الفترة من نظام اإلنقاذ شتعاًال مع مجيءااستمرت وازدادت 

لكل ما  .٣م مـعارك ضـاریة بـین الحكومة والجیش الشعبي لتحریر السودان١٩٩٩

 ،نصف قرن من الزمان فإن الحدود الجنوبیة للسودان ظلت ساحة حرب طیلة ،تقدم

  ).م١٩٨٣ -١٩٧٢(ولم تشهد سالمًا إال في فـترة وجیـزة 

                                                 
1 نظرا  Bashir، M.O.،The Southern Sudan: From conflict to peace،(New 

Yourk:Barnes&Noble Bookm1975). 
 .٨٩-٢٥ص  ،))م١٩٩٩٠ ،املطبعة النموذجية :القاهرة(السودان والبحث عن السالم ( ،حسن علي الساعوري  ٢
 .)م١٩٩٩ ،مطابع السودان للعملة :اخلرطوم(  ،السالم يف عشرة أعوام ىخط ،نظر حممد األمني خليفةا  ٣



 ٤١

إذ نشب الصراع المتوقع بین الجنوب النامي  ،أما في یوغندا فلم یختلف األمر كثیراً 

م الجنرال عیدي م حین استل١٩٧١بدأ ذلك عام  .ىوالشمال المتخلف من ناحیة أخر 

ولما كان عیدي أمین  .ئیس ملتون أبوتينقالب عسكري ضد الر اأمین السلطة بعد 

من قبیلة الكاكوا في الشمال خشي من سطوة الضباط والجنود من قبیلتي األشولي 

فبدأ بتصفیات متنوعة في  .والالنقي الذین یشكلون نسبة عالیة في الجیش الیوغندي

ضطر أمین او  .ر صراع بین قبائل الشمال نفسهاالشيء الذي فجّ  صفوف الجیش،

نانیا) لیهزم خصومه من أ(ا الصراع لالستعانة بقوات التمرد السوداني في هذ

م تكررت ١٩٧٩في عام  .١خاصة، وقد لجأ إلیهم الرئیس المخلوع أبوتي ،األشولي

عیدي أمین بدعم من الجیش بنقالب عسكري ااألحداث في شكل جدید عندما أطاح 

یدي أمین ومساندیهم من تباع عنقالب تمت تصفیة دمویة ألعقب هذا اال .التنزاني

تكوین فرق مقاومة  إلىلجوء أنصار عیدي  إلىذلك  ىقوات التمرد السوداني. أد

   .٢الحدودعلى مسلحة 

وألول مرة تحكم   ،قوات التمرد بقیادة موسفني بالرئیس أبوتيأطاحت م ١٩٨٦في 

م ذلك بعد معارك ضاریة ضد أبوتي وأنصاره ت –یوغندا بعناصر لیست من الشمال 

الحدود في فرق عسكریة متمردة أغلبهم من قبیلة األشولي على من الشمال الذین بقوا 

هذه الحركة المتمردة وجدت دعمًا  .وسمیت مقاومتهم حركة جیش الدفاع الشعبي –

بما سمي بعد ذلك بجیش الرب الذي تزعمه  ،إضافیًا من مجموعة الكویني الدینیة

إقلیم األشولي ساحة حرب بین الحكومة ما جعل ذلك م .بعد الكویني جیمس كوني

ظلت الحدود الشمالیة لیوغندا ساحة حرب بین الحكومة وجماعات  ،إذن .٣والتمرد

  .)م٢٠٠٥الیوم ( ىم حت١٩٧١المعارضة المسلحة منذ 

، بأن الحدود السودانیة الیوغندیة راض السابق لألحداثبعد االستع ،أال یمكن القول

؟ السواءعلى لمتتالیة في شمال وجنوب الحدود ظلت عائشة في ظروف الحروب ا

هذه  .عمر هذه الدول من االستقاللفیما یقارب  ،ىبل ،من غیر شك ،اإلجابة

                                                 
 .٩٨ص  ،املصدر السابق ،الباقي كلتوم عبد  ١
 .املرجع السابق    ٢
 .،م١٩٩٦أساس،  ،يوغندا ،ملف رقم ،وكالة السودان لألنباء  ٣



 ٤٢

تلك هي حركة النزوح والهجرة واللجوء المتتالیة  .زیادة األمر تعقیداً  إلىالظروف أدت 

تداخل ال .انالسود ٕالىومن یوغندا و  ،یوغندا إلىمن السودان  –في اإلقلیم الحدودي 

فأفراد القبیلة من  .ألن تتم هذه الحركة بكل سهولة السكاني كان العامل األساس

  .والعكس صحیح ،أهلهم من ذات القبیلة في یوغندا إلىالسودان یلجأون 

  ـ:األشولي -السودان وعالقات الالنقي

كومة م الذي واجهته الح١٩٥٥یوغندا مع التمرد األول  إلىبدأت الهجرة من السودان 

 ىحت .الحدود الیوغندیة إلىالهروب واللجوء  إلىفاضطر أفراده  ،بالقوة الطاغیة

ستطاعوا تشكیل الحركة ادًا من المتعلمین الجنوبیین حیث م شملت الهجرة عد١٩٦٠

بینما سمیت الجناح السیاسي بحزب  ،انیابما عاد یعرف باألن ،الجنوبیة المسلحة

نانیا منطلقة من داخل الحدود قبل األن م صارت الحرب معلنة م١٩٦٤ .١سانو

ثرت أن آفقد  ،ولما كانت السلطة في یوغندا عند ملتون أبوتي، آنذاك .الیوغندیة

بیلة الحدودیة الق ،المعروف أن قبیلة أبوتي هي الالنقي :تدعم التمرد السوداني

با الدعم للتمرد لم یكن یوغندیًا فحسب بل كان من أور  .شوليونصیرتها قبیلة األ

بانتهاج النظام  ،ازداد األمر تعقیداً  .وٕاسرائیل بالتنسیق مع السلطات الیوغندیة

ثم طرد  ،عبود سیاسة قمعیة واكبتها سیاسة تعریب وتبشیر إسالمي براهیمالعسكري إل

لهذا تضاعفت  .الجمعیات الكنسیة من الجنوب المتهمة من النظام بدعم التمرد

وتضاعفت معها أشكال دعم التمرد  ،یوغندیةالحدود ال إلىاألعداد التي لجأت 

هذه الظروف جعلت العالقات  .٢المختلفة بواسطة السوید والنرویج والدنمارك

وهي الفترة  ،م١٩٦٢ فاستقالل یوغندا كان في عام .السودانیة الیوغندیة تبدأ بالعداء

 یق أشكالیالتي عاصرت حكم عبود وتصعیده للعملیات العسكریة في الجنوب، وتض

بلغ خمسة وأربعین ألف الجئ في الحدود  ىواللجوء باآلالف حت ،التبشیر المسیحي

. فیكون التداخل السكاني الحدودي مصدرًا لبدایة عالقات ثنائیة تتسم ٣الیوغندیة

  .بالعداء بدًال من التعاون الوثیق

                                                 
  ٢٤ص  )،م١٩٩٢ ،ميد اليت :لندن( ،والتمادي يف نقص العهود واملواثيق ،جنوب السودان ،ل الريأبي  ١
  ٢٥ص  ،ل الري املرجع السابقيأب  ٢
اخلرطوم: دار جامعة اخلرطوم (السودان ودول اجلوار،  :مشكلة جنوب السودان والصراع يف منطقة البحريات ،الغفار حممد حسن عبد  ٣

 .٧ص  ،م)٢٠٠١ ،للنشر



 ٤٣

، وجاء ري في السودان بواسطة ثورة شعبیةم تغیر النظام العسك١٩٦٤في أكتوبر 

الحكم بنفسیة جدیدة إزاء مشكلة الجنوب، فكان مؤتمر المائدة المستدیرة  إلىدنیون الم

ولكن رغم ذلك  .حل یرضي الطرفین إلىالذي شارك فیه قادة الجنوب للوصول 

في  .واصل التمرد هجماته منطلقًا من یوغندا فتوترت العالقات بعد أن هدأت نوعًا ما

رق ع دول شي كمباال، وفیه توصل السودان مفم انعقد مؤتمر القمة األفریقي ١٩٦٧

 ،یقضي بأن مشكلة جنوب السودان مشكلة داخلیة تفاقلى اإ )بما فیها یوغندا(ا إفریقی

لتحسبن العالقات  ،ألول مرة ،بذلك ینفتح الباب .وال ینبغي التدخل فیها من اآلخرین

 ىبل تعد ،فقط ،التعاون إلىلم تتحسن العالقات من العداء  .السودانیة الیوغندیة

ثم  ١نانیاالعسكري بین البلدین ضد قوات األ م كان التعاون١٩٦٨األمر ذلك، ففي 

فالتقت  .م الیساري في السودان١٩٦٩نقالب مایو ازداد معدل التعاون هذا بمجيء  ا

وكانت النتیجة إكمال حلقة  ،الیساریة السودانیة بیساریة الرئیس الیوغندي أبوتي

... في هذه الفترة تتعاون یوغندا لدرجة القیام .التضامن األفریقي التعاون التي بدأها

وألول مرة یمتد  .المرتزقة العاملین مع التمرد أمثال األلماني إشتاینرعلى بالقبض 

هذا ما  ٢تكوین لجان مشتركة لتنمیة العالقات الثنائیة في كل المجاالت إلىالتعاون 

یوغندیتین في صراع الحكومة والتمرد في كان من دور قبیلتي األشولي والالنقي ال

  السودان.

  األشولي: –یوغندا وعالقات الالنقي 

م كان تحوًال في الدوار للقبائل ١٩٧١الرئیس أبوتي  ىنقالب الجنرال عیدي أمین علا

ستعان أمین بقبیلته الكاكاوا ا .هذه المرة قبیلتا الالنقي واألشولي السودانیتین :الحدودي

 نانیا التي دعمتهثم استغل وجودها في حركة األ .ها في السوداننصف –الحدودیة 

 ضد أنصار أبوتي من قبیلتي األشولي والالنقي. )طمعًا في دعمه كحاكم جدید(

تعرض هؤالء  .والمعروف أن أفراد القبیلتین یشكلون نسبة عالیة في الجیش الیوغندي

الحدود السودانیة وسط  ىإلاللجوء  إلىحمالت تشرید ومذابح متكررة فاضطروا  إلى

                                                 
 م.١٩٨٠ملف جنوب السودان  ،لألنباء وكالة السودان  ١
غري  ،حبث رسالة ماجستري جامعة النيلني( ،م١٩٩٨-١٩٥٨تطور العالقات السودانية اليوغندية يف الفرتة  ،ىالباقي موس كلتوم عبد  ٢

 .٩٨ص  )،منشورة



 ٤٤

وهناك شكلوا قوات مسلحة ضد أمین بدعم من الحكومة  ).فرع السودان(أهلهم  

 إلىسیاسة أمین القمعیة أدت  :یعني ذلك أن الصورة قد تعقدت تماماً  .السودانیة

مسلحة لقیادة  ىالحدود السودانیة والالجئون هناك یشكلون قو  إلىالهجرة واللجوء 

عند أهلها  ىالمتمردة ال تجد المأو  ىهذه القو  .الیوغندیة الجدیدة تمرد ضد الحكومة

المعاملة بالمثل، ألن الجنرال  –ولكن تجد الدعم من الحكومة  ،في السودان فقط

أصبحت الحدود السودانیة الیوغندیة في  ،أمین قدم الدعم للمتمردین السودانیین. إذن

ولكنها لیست بالحروب التقلیدیة  ،شاكلتین. حرب بین القبائل الحدودیةعلى حرب 

نتقاض سیادة امعناه أن الدولتین أصبحتا أمام  ذلك .التي كانت علیها في السابق

ولكنهما، في البدایة، دخال في توتر  ،وهو أمر یتطلب التنسیق بینهما .وحرب أهلیة

  .م١٩٧٣القطیعة في  إلىا مبه انتهىشدید في العالقات الثنائیة حتي 

مجاریها بین السودان  إلىة تتدخل العوامل الخارجیة إلعادة المیاه للمرة الثانی

أما الثانیة، فتتمثل  .كانت عبر التضامن األفریقي والشرق األفریقي ىویوغندا. األول

تفاقیة إدیس أبابا االقضیة الفلسطینیة زائدًا توقیع في التضامن العربي األفریقي حول 

ین دها بدأ التعاون بفتح الحدود وٕاعادة توطعن .بین الحكومة السودانیة والتمرد

قتصادیة تفاقیات ثنائیة للتعاون في كل المجاالت االاالالجئین السودانیین ثم وقعت 

  .١والسیاسیة 

 –شولي إال أن عامل األ ،الرغم من هذا التحسن في العالقات بین البلدین ىعل

الت في صراع مع الحكومة ز  قوات التمرد بقیادة أبوتي ما .زال موجوداً  الالنقي ما

ستطاع التمرد أن یطیح بنظام عیدي أمین ا ،وبمساعدة من الجیش التنزاني .الیوغندیة

وقادوا حملة انتقام ضد  ،السلطة من جدید إلىشولي والالنقي فعاد األ ،م١٩٧٩في 

   ).قبیلة الكاكاوا(تباع عیدي أمین وأنصاره من الذین كانوا في قوات األنانیا أ

فیقوم النظام العسكري باتهام  ،الحدود السودانیة إلىكانت لجوء أنصار أمین  النتیجة

ثم یعلن أن الالجئین الیوغندیین في الحدود  .السودان بإیواء جنود الرئیس السابق

فتصاعدت الحمالت  .بالدهم إلىالسودانیة ما هم إال مرتزقة سودانیین عادوا 

                                                 
 ..م١٩٨٥ ،اخلرطوم ،ملف يوغندا ،وكالة السودان لألنباء  ١



 ٤٥

عد أن طالب السودان بسحب الجیش التنزاني خاصة ب ،اإلعالمیة العدائیة بین البلدین

  .١ من یوغندا

ستضافة اولما لم ینس أبوتي  ).الالنقي(نتخب أبوتي رئیسًا لیوغندا ام ١٩٨٠في 

نتج  .لتحسین العالقات بین البلدین ىسع ،م١٩٧١السودان لقواته بعد اإلطاحة  به 

طول على الم ستعداد الطرفین لعمل مشترك بقیة تحقیق األمن والسا ،من ذلك

وهو  ،بدایة تعاون مشترك في كل المجاالت إلىهذا باإلضافة  .الحدود المشتركة

تعاون بدأ بالجانب العسكري، إذ شارك السودان في تدریب عدد من الضباط 

، ق الجانبان لترسیم الحدود بینهماوألول مرة یتف .م١٩٨٢الیوغندیین وتخرجوا في 

ولكن نسبة لالضطرابات داخل  .ت متتالیةجتماعاابدأت فتكونت لجنة مشتركة 

ستمرت هذه ا .تكملة عملها ىواللجان األخر  ،یوغندا لم تستطع هذه اللجنة

ضطرابات بوجود تمرد ضد أبوتي یتكون من قبائل من جنوب وغرب یوغندا. كان اال

فتنتقل السلطة  .م١٩٨٥ني الذي استطاع أن یستلم السلطة بالقوة یذلك بقیادة موسف

  .٢ألول مرة  ،بائل الحددویةمن الق

  صراع التداخل السكاني وتداخل المصالح

لعبت دورًا كبیرًا في  یتضح من االستعراض السابق لألحداث، أن القبائل الحدودیة

السودان  ىفي البدایة اكتو  .ستقرار سیاسي في كل من السودان ویوغندااوجود عدم 

ستقرار األحوال ام مع التمرد. ولكن ١٩٧٢السالم بهذه النیران إلى أن وقعت اتفاقیة 

لم یثمر عالقات ثنائیة طیبة، نسبة لبدایة تمرد  م،١٩٧٢في السودان، بعد سالم 

، ىمسلح من عناصر یوغندیة من ذات القبائل الحدودیة فاشتعل إقلیم الحدود مرة أخر 

ني شتعاًال أن الصراع كان بین القبائل الحدودیة نفسها حتى مجيء موسفیاوقد زاده 

 ىم لینتقل الصراع في یوغندا بین القبائل الحدودیة في الشمال والقبائل األخر ١٩٨٦

التوتسي  يفي الجنوب الیوغندي وقد عرفت بقبائل األنكولي التي استعانت بالجئ

ن السالم السوداني إولسوء حظ الدولتین، ف الذین من أصولهم العرقیة والثقافیة.

الحدود الیوغندیة بزعامة على م ١٩٨٣مرد جدید في بانفجار ت انتهىالمشار إلیه قد 

                                                 
 .١١، ص لسابقاملرجع ا ،الغفار حممد حسن عبد  ١
 .م١٩٨٥ ،اخلرطوم ،ملف يوغندا ،وكالة السودان لألنباء  ٢



 ٤٦

 ،العقید جون قرنق. ومن ثم بدأت دوامة جدیدة وقودها ذات القبائل الحدودیة للدولتین

السودان) (كتملت دائرة الدوامة: القبائل الحدودیة تتمرد ضد دولة الشمال اوعندها 

الشمال النامي والجنوب ووقود الصراع االختالف العرقي والثقافي ثم االختالف بین 

دولة على تتمرد  الطرف اآلخر من الحدود،على المتخلف، بینما ذات القبائل 

االختالف العرقي والثقافي الذي أصبح مركبًا  الجنوب (یوغندا) لذات األسباب،

بالمقابلة بین نمو الجنوب وتخاف الشمال، المصالح السیاسیة مع المصالح الدولیة، 

فیطول الصراع القبلي المدعوم من الحكومتین، علنًا هذه المرة، ثم  زادت األمر تعقیداً 

  م).٢٠٠٦بدایة  ىحت(یتطاول لعقدین كاملین من الزمان 

الصفحات التالیة تعكس هذه الدوامة. دوامة ثغرة األمن القومي من قبل التداخل 

  السكاني.

لـة التمــرد األول. م بعـدًا جدیـدًا لــم یكـن موجـودًا فــي حا١٩٨٣أضـاف التمـرد الســوداني 

ـــل تعـــداه  ـــل الحدودیـــة فقـــط، ب ـــداخًال ســـكانیًا بـــین القبائ ـــم یعـــد األمـــر ت ـــىل العالقـــات  إل

 إلـــىالشخصـــیة بـــین الـــرئیس الیوغنـــدي وزعـــیم التمـــرد الجدیـــد جـــون قرنـــق، باإلضـــافة 

منهما، ثم ارتباط هذه األهداف بالمصـالح الدولیـة مـن قریـب أو  األهداف الحقیقیة لكلٍّ 

بعــد الجدیــد فــي التمــرد الثــاني هــذا یتمثــل فــي األهــداف. تحــول اســم التمــرد مــن بعیــد. ال

ف هــو انفصــال الجنــوب الشــعبیة لتحریــر السـودان. لــم یعــد الهــد الـــحركة إلــىمـن أنانیــا 

نما تحریر العنصر األفریقي من سلطة العـرب فـي الشـمال، ثـم محاولـة إ عن الشمال، و 

ألنقسـنا، وفـي جبـال النوبـة، وفـي غـرب تعبئة جمیـع العناصـر الغیـر عربیـة فـي جبـال ا

فـي  ى. وجدت هـذه الـدعوة هـو ١لتتناصر مع هذه الدعوة فتصبح داعمة للتمرد ،دارفور

سـتراتیجیة ام: تطابقـت ١٩٨٦وسـفیني الـذي آلـت إلیـه السـلطةنفـس الـرئیس الیوغنـدي م

وقـد  حركـة التمـرد، خاصـة إلـىالسودان مع دعوته للقومیة األفریقیة فانحاز علنًا  ةأفرق

قر نق أثناء الدراسة الجامعیة في تنزانیا. ففـتح معسـكرات الجـیش  ،كان صدیقًا لقائدها

وقـد رسـخ هـذا  ،دعم الخارجي الذي تتلقـاه الحركـةالیوغندي للحركة وفتح حدوده لكل ال

منطقـــة عازلـــة فـــي الحـــدود الســـودانیة لتحـــول بـــین التمـــرد  إلـــىحاجـــة یوغنـــدا  ،التوجـــه

                                                 
 (اخلرطوم: مركز البحوث والدراسات األفريقية، بعاد الفكرية والسياسية والتنظيمية للحركة الشعبية لتحرير السودان،حممد آدم، األ إبراهيم  ١

  .٢٤١، ٨٤م)، ص٢٠٠١جامعة أفريقيا العاملية،



 ٤٧

ي الیوغندیـــــة، فاســـــتعان بجـــــیش قرنـــــق فـــــي الحـــــرب األهلیـــــة الیوغنـــــدي وبقیـــــة األراضـــــ

 .الحـدود كمـا كـان سـابقاً علـى الیوغندیة. فلم یعد األمر تدریب في معسكرات الالجئین 

% مــن أراضــي جنــوب الســودان. الشــيء ٨٠فــازداد التمــرد قــوة جعلتــه یحتــل مــا یقــارب 

  .١الذي جعل العالقات السودانیة الیوغندیة في أسوأ أحوالها

دادت األهداف المشتركة بین موسیفني وقرنق، بمجيء نظام اإلنقاذ اإلسالمي في ز ا 

 ،م. ذلك هو النظام الوحید الذي استطاع أن یوقف اتصارات التمرد١٩٨٩السودان 

 .م١٩٩٢بصیف العبور) عام (عدد كبیر من المدن فیما سمي  تحریروأن یعید 

وهو الدعم الذي   ،ریكا وأروبا للتمردإسالمیة اإلنقاذ فتحت الباب للدعم المعلن من أم

فدخل المعسكر الغربي في عداء مع السودان ونزل  .كان سرًا ومن غیر أي إعالن

إلسقاط  ،وخاصة یوغندا ،وحرض دول الجوار ،حوسلّ  ،فساعد .بكل ثقلة مع التمرد

.. مشتركة بین التمرد .فبدأت الحمالت العسكریة المشتركة ضد السودان النظام.

  .٢ـ:أهم هذه الحمالت العسكریة ما عرف باآلتي .ش الیوغنديوالجی

  .میل من مدینة جوبا ٥٥مسافة  ىتصعید العملیات العسكریة غرب االستوائیة حت* 

  .م١٩٩٥عملیات " األمطار الغزیرة " في * 

  .م١٩٩٥" ٤٠معارك " المیل * 

  .م١٩٩٨عملیات " الوثبة األخیرة " * 

  .محاولة غزو والیة الوحدة* 

 إلىواكب ذلك نشاط إعالمي عدائي  ،العملیات العسكریة فقطعلى لم یقتصر األمر 

درجة بعیدة مثل المشاركة بفاعلیة في المحافل الدولیة ضد ترشیح السودان لعضویة 

ثم تكرر األمر بطرد القائم  .٢٠٠٠مجلس األمن لملء مقعد المجموعة والعربیة في 

م بعد قطع العالقات ١٩٩٥ع السودان في وٕاغالق الحدود م .م١٩٩٤باألعمال في 

  .م١٩٩٤رسمیًا عام 

                                                 
 .١٢ص م،٢٠٠١أبريل  )، اخلرطوم،٦الشرق األوسط وأفريقيا، امللف الدوري (مركز دراسات   ١
 ١٠٧- ١٠٣ص  ،مرجع سابق ،كلتوم عبد الباقي  ٢
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كتمال دائرة الثغرة الحدودیة من جراء التداخل السكاني في اذلك ما كان من أمر 

أما في یوغندا فقد تطابق األمر تمامًا لتكتوي بذات النیران فتفتح لها ثغرة  ،السودان

  .الحدود السودانیةعلى ألمنها القومي 

ل سلطة قبائل جنوب م مثّ ١٩٨٦الرئاسة الیوغندیة  إلىني یموسف مجيء الرئیس

نتقال السلطة هذه كانت تقتیل انتائج  ىأول .یوغندا ألول مرة ضد قبائل الشمال

 إلىلهذا تحولت أرض األشولي  .وخاصة أفراد قبیلة األشولي ،وتشرید قبائل الشمال

معاملة یوغندا  هذه الظروف أعطت السودان فرصة .تمرد وساحة حرب دائمة

یبدأ السودان في دعم التمرد الیوغندي الذي لم یجد  ،كما تدعم یوغندا قرنق :بالمثل

وقبل أن یستفحل أمر  .صعوبة في إقامة معسكراته بین أهله األشولي السودانیین

ل التمرد الیوغندي . لهذا شكّ ١ىكاوي الیوغندیة بین كل لحظة وأخر التمرد بدأت الش

تي بزوغ السلطة ح إلىلیة هاجسًا أمنیًا دائمًا منذ مجيء موسفني في الحدود الشما

ولكن  ،لم یكن الدعم السوداني للتمرد هو سبب الهاجس الوحید .فجر األلفیة الثالثة

 .األرضیة الصالحة في السودان تهیأت لها ظروف ترعرع فیها التمرد وقویت شوكته

ستطاعت، االتي  ،الكوینا تصدت لقیادة جماعات المعارضة مدعیة النبوة ألیس

 :ن جیشًا تحت اسم، أن تكوِّ زعامتها الكارزمیة إلىوباإلضافة باعتقاد األشولي فیها 

السلطة على أصبح هذا الجیش قوة ضاربة أوشكت أن تستولي  .حركة الروح المقدس

نتهت هذه ا .م١٩٨٧میًال فقط من العاصمة كمباال في  ٦٠عند ما بلغ مسافة 

نتصار ا .التي تفرقت فیها جماعات الكوینا"  " مذبحة جنجاي المعارك بما سم

الرغم على الحكومة  ىلم ینه الهاجس األمني لد ،الجیش الیوغندي في هذه الحركة

م. ١٩٨٩من إعالن العفو العام للمعارضین وٕاعالن الدخول في مرحلة سالم في 

ولي بأن روح الكوینا أقنع األش ،یسمي جوزیف كوني ،وذلك، ألن قریبًا لمدعیة النبوة

 .اإللهام منها مباشرة بینما هي داخل الحدود الكینیة ىوأنه أصبح یتلق ،قد حلت فیه

ثم بدأت  .مركز تدریب في كل من قولو وكیتقم ىفأصبحت أرض األشولي مرة أخر 

 ،صفتها السابقة إلىوعادت الحدود السودانیة الیوغندیة  ،العملیات العسكریة من جدید

                                                 
، ١٣٠ص ،م، اخلرطوم٢٠٠٣ )،التقرير السنوي(عالقات السودان بدول العامل  :السودان والعامل ،مركز دراسات الشرق األوسط وأفريقيا ١

 .١٤ص  ،م٢٠٠١بريل أ ،اخلرطوم ،)٦امللف الدوري ( ،لشرق األوسط وأفريقيامركز دراسات ا :نظر أيضاً ا



 ٤٩

ما  .١جیش الرب ،بین الجیش الیوغندي والتمرد تحت مسماه الجدیدمساحة حرب 

الحدود السودانیة التي أصبحت أرضًا  إلىم انتشر اللجوء ١٩٩٧-١٩٩١بین عامي 

عتقال عدد من المتمردین ومعهم بعض اتعلن یوغندا  .للمعارك المتتالیة بین الطرفین

على بات یوغندیة واالستیالء ومرة یعلن السودان تدمیر دبا ،أفراد الجیش السوداني

أحد معسكرات متمردي جیش على ومرة تعلن یوغندا استیالءها  ،عدد آخر سالماً 

الحدود السودانیة في حالة كر وفر على ستمر الوجود العسكري ا .٢... وهكذا.الرب

تفاق ا إلىفي هذا العام توصلت یوغندا والسودان  .م٢٠٠٢عام  ىمع جیش الرب حت

ة الحدود السودانیة لمطاردة جیش وات العسكریة الیوغندین تدخل الققضي بأعسكري ی

من بعد ذلك طولب السودان بمساعدة الجیش الیوغندي في  .ودك كل معسكراتهالرب 

م وهو الوقت ٢٠٠٥نهایة عام  ىوما زال األمر غیر محسوم حت .حربه ضد التمرد

وقد تم ذلك  ،لربالذي أعلن فیه قبول مبدأ المفاوضات بین الحكومة وجیش ا

   .نیةادبوساطة سو 

صار  .اني الحدودي بین السودان ویوغندابأن التداخل السك ،نخلص من ما تقدم

وألنه هاجس أمني  .مصدرًا لهواجس أمنیة للطرفین هددت استقرارهما منذ االستقالل

 .ومن غیر مضیعة للوقت ،حسمه من غیر عناءعلى كان المتوقع االتفاق  ،مشترك

نعكس ذلك ا .صالح اإلقلیمیة والدولیة تفاعلت سلبًا مع الحاجة المشتركةولكن الم

ًا في ثبات االتفاق بین الطرفین من غیر أي تغییر في بنوده عبر جوالت متعددة یجل

بلغت هذه االتفاقیات  .من المفاوضات بمساعدة عدة أطراف إقلیمیة كانت أو دولیة

تفاقیات جمیع اال .تفاقیة تقریباً اام كل ع .. بواقع.ثماني سنوات ىثمانیة في مد

   ٣تضمنت قضایا أساسیة جاءت متكررة في كل مرة وهي القضایا اآلتیة

  .ختالفستعمال القوة عند االانبذ / ١

  .حترام السیادة بعدم التدخل في شئون الغیراالتمسك بحسن الجوار و / ٢

  .االمتناع عن دعم جماعات التمرد/ ٣

                                                 
، يونيو ٢٧، العدد )اخلرطوم( ،جامعة أفريقـيا العاملـية ،دراسات إفريقية ،" تداخل النزاع اليوغندي السوداين "،الطيب حاج عطية  ١

 .٢٠-١٨ص  ،م٢٠٠٢
 .م٢١/٤/١٩٩٧ ،(اخلرطوم) (Sudan) وكالة السودان لألنبـاء :كنظر كذلا، ١٩/٧/٢٠٠١ ،)اخلرطوم( ،الصحايف الدويل  ٢
 .١١٥.- ١١٢ص  ،مرجع سابق ،كلتوم عبدالباقي  ٣



 ٥٠

  .اط معادبذل الجهود لوقف أي نش/ ٤

  .إبعاد كل العناصر المناوئة وكل الالجئین من الحدود/ ٥

  .وقف الحمالت الدعائیة المعادیة وتطبیع العالقات/ ٦

في  االتفاق حول هذه البنود مرة واحدة كفیل بأن یحل المشاكل كلها لو واكبته جدیة

تدخل ال إلىیرجع سبب غیاب جدیة التطبیق  .مرات التطبیق دعك من تكراره ثماني

تسلسل األحداث وزمانها  .مصلحة له في تحسین العالقات ىالدولي الذي قد ال یر 

نظرة سریعة لهذه األحداث ومالبساتها تغني عن  .ولةقمثل هذه المعلى دلیل  ىأقو 

  :الشك والتردد

م ١٩٩٥برایر یوغندا كانت بوساطة نمساویة في فأولى الوساطات بین السودان و * 

حالة أن سالم  ىوضح من اللقاء أن یوغندا كانت تخش .ناكحین لقاء الرئیسین ه

 .ل خطرًا علیها بدون سالم یوغندا مع جیش الربحكومة السودان مع قرنق یشكّ 

أن المشاكل ال تحل في العالقات إال بعد حل مشاكل على تفقا اویبدو أن الفریقین قد 

إعالن قفل  إلىى ولكن تصعید العملیات في شمال یوغندا أد .التمرد في البلدین

   .الحدود

نواب الرؤساء في إعالن طرابلس بعد  ىمستو على م تم االتفاق ١٩٩٥أبریل * 

وبدًال من تنفیذ المتفق علیه  .وساطة لیبیة تحت شعار الجهود األفریقیة ال األجنبیة

ساءت العالقات بطرد یوغندا للقائم باألعمال السوداني بعد أسبوع واحد من توقیع 

  .األمر بإعالن یوغندا قطع العالقات الدبلوماسیة ىوانته .االتفاق

تفاق الرئیسین عمر البشیر وموسفتي االوساطة الماالویة و  :م١٩٩٥أبریل  ١٠* 

عودة العالقات الدبلوماسیة ثم تكوین فریق مراقبة من الجانبین برئاسة ماالوي على 

بأن  ،ا، فیما بعدولكن ووجه ذلك باشتراط یوغند .لوضع تصور لحل جمیع المشاكل

كان ذلك  .عودة العالقات مرتبطة بقفل كل معسكرات التمرد الیوغندي في السودان

  .مواكبًا الشتراك یوغندا في عملیات عسكریة مع قرنق احتلت فیها كایا وبازي

وافق  .الوساطة اإلیرانیة أبان زیارة الرئیس اإلیراني للخرطوم :م١٩٩٦یونیو * 

 .طهران أن یكون ذلك فيعلى عتداء بین البلدین اقیة عدم االتفاتوقیع على الطرفان 



 ٥١

وفي الزمان المحدد للمرة الثانیة تتخلف یوغندا عن التوقیع بحجة أن السودان ما زال 

  .یدعم التمرد في عملیاته

ستعداده لالتفاق مع وزیر اوزیر الخارجیة السوداني یبدي  :م١٩٩٦فبرایر * 

، بینما یتخلف الجانب الیوغندي عن الحضورویة فالخارجیة الیوغندي بوساطة ماال

تواصل یوغندا دعم حركة التمرد والمشاركة في عملیاتها العسكریة في جنوب 

  .السودان

السوداني  ،توسط الرئیس الكیني بین البلدین فوقع الرئیسان :م١٩٩٧في مایو * 

ي جهود السالم في تفاقَا یقضي بتفعیل االتفاقیات السابقة ثم المشاركة فاوالیوغندي 

تفاقیة الخرطوم للسالم التي وقعت اوذلك إلدخال قرنق في مسیرة  ،جنوب السودان

ولكن ظل األمر  .مع حركات التمرد المنشقة من الحركة الشعبیة لتحریر السودان

ورق في الواقع العملي إذ دخل الجیش الیوغندي الحدود السودانیة واعتقل على حبرًا 

  .عد عدد من المعاركعددًا من الجنود ب

كانت وساطة نیلسون ماندیال رئیس جنوب أفریقیا بحضور  :م١٩٩٧في أغسطس * 

ما جاء في على تفاق فتم اال .رئیسي البلدین ورؤساء كل من مالیزیا وزمبابوي

بعد شهر واحد فقط شاركت یوغندا بما یساوي ثالثة آالف جندي مع  .االتفاقیات

ال ستمر الحاو  .المدن في اإلستوائیة وبحر الغزالحركة التمرد الحتالل عدد من 

األخیرة  " الوثبة" م الذي شاركت فیه یوغندي بما سمي بعملیة١٩٨٨كذلك في عام 

   .حتالل مدینة جوبا عاصمة اإلقلیم الجنوبيال

تم االتفاق بین البلدین، بمبادرة من الرئیس األمریكي كارتر  :م١٩٩٩في دیسمبر * 

في السابق لم یكن هذا  –جاء االتفاق شامًال لكل صغیرة وكبیرة  وهذه المرة .وكینیا

  .وبعد شهرین فقط واصلت یوغندا مشاركتها في عملیات التمرد .الدعم معلناً 

تفاق الوساطة المصریة اللیبیة الذي أكد بنود ما سبق من ا :م٢٠٠٠في أكتوبر * 

د المحاولة األفریقیة ولم تمر أسابیع إال وتشارك یوغندا بحملة عدائیة ض .تفاهم

     .إلدخال السودان في عضویة مجلس األمن كممثل ألفریقیا



 ٥٢

 .تفاقیة صلح بین الجانبین وٕاعادة العالقات الدبلوماسیةاتوقیع  :م٢٠٠١مایو * 

جتماع لجنة وزاریة في مركز كارتر یكون التركیز اتفاقیة بوبعد شهرین تدعم هذه اال

   .الحدود السودانیة الیوغندیة علىفیها معالجة قضایا جیش الرب 

تفق علیه أكثر من هذا االستعراض؟ في عام احتاج أمر المماطلة في تنفیذ ما هل ی

ون ضوفي غ .وبمعالجات متكررة كذلك ،تفاقیات ببنود متكررةام وقعت ثالث ١٩٩٥

.. ویتكرر األمر في السنوات .م وقعت اتفاقیتین بدون تغییر في أي بند١٩٩٦عام 

اإلقلیمیة األفریقیة والعربیة  ىهذه جهود من القو  .م٢٠٠٠حتي عام التالیة 

الواقع. ظهرت على الورق إذ ال ینعكس ذلك على تفاقًا اجهود تثمر  .واإلسالمیة

با بقیادة و األعظم أور  ىوالقو  ىالعظم ى.... القو .المعضلة في الجهود الدولیة

اإلقلیمیة  ىالقو  .ىناحیة أخر  من ناحیة والوالیات المتحدة األمریكیة من ،بریطانیا

 ،الدولیة ال محالة راجحة ىوكفة القو  .الدولیة تفعل العكس ىتتحرك إیجابیًا بینما القو 

 .... أمریكا وأتباعها في أوربا.خاصة والنظام العالمي أصبح في قبضة القطب الواحد

  .تفاقیاتاكبت هذه السلسلة من االهذا ما أكدته األحداث التي و 

 ،تحت شعار منظمة الكمونوملیث تقیم محورًا بینها وبین یوغندا وكینیا بریطانیا،

  .١وزمبابوي لمحاصرة السودان ودعم التمرد بكل ما یحتاج إلیه  ،وزامبیا

.. .ف المجــاهرة بأهــدافهاخــلــم ت ،ففــي عــدائها لنظــام اإلنقــاذ فــي الســودان ،أمــا أمریكــا

وأهمهـا  ،الوسـائل ىبشـت ىها بـأخر سـتبدالانقـاذ و لمخطط الواضح كان تغییر حكومـة اإلا

فكـان أن أصـبحت یوغنـدا الـذراع األساسـي لتنفیـذ المخطـط باإلضـافة  .التمرد والجیـران

یحـــاء إالـــذي كتبـــت بـــه ب اددقیـــة أبطلـــت قبـــل أن یجـــف المـــتفاا فكلمـــا وقـــع .أثیوبیـــا إلـــى

مـــن (إذ كـــان ( ،ني مصـــلحة یوغنـــدا القومیـــةیلـــم یكـــن منطلـــق موســـف .وســـالح أمریكـــي

ــــاط بــــین سیاســــات الیل فــــك االالمســــتح ســــترایجیات نظــــام الیوغنــــدي والمصــــالح واالرتب

هذا ما أكده مستشار األمن القومي فـي إدارة الـرئیس األمریكـي  .األمریكیة في المنطقة

ذلـــك هـــو  .٢))الســـابق بیـــل كلنتـــون حینمـــا قـــال ســـنحارب الســـودان عـــن طریـــق جیرانـــه

أكــد هــذا ت .ا اتفــق علیــه مــع الســودانني فــي تنفیــذ مــیالتغیــر الوحیــد لغیــاب جدیــة موســف

                                                 
 .١٠٧ص  ،مصدر سابق ،كلتوم عبدالباقي  ١
 .١٦٠م ص٢٠٠١أبريل  ،اخلرطوم ،)٦امللف الدوري ( ،مركز دراسات الشرق األوسط وأفريقيا  ٢



 ٥٣

التفســیر بعــد أن شــاركت أمریكــا ألول مــرة فــي مفاوضــات الســالم الخاصــة بــالتمرد فــي 

 توقیــع إتفاقیــة الســالم فــي الســودان عــام كــان لمشــاركتها نصــیب األســد فــي .الســودان

تغییـــر  .بعـــد أن یئســـت مـــن إســـقاط نظـــام اإلنقـــاذ عـــن طریـــق التمـــرد والجیـــران ٢٠٠١

الموقـف الیوغنـدي الـذي یعـرف علـى نعكـس ا ،األمریكیة نحو حكومة السودان السیاسة

أمنه القـومي إن لـم یكـن ذلـك وسـیلة إلنهـاء التمـرد على تمامًا أن سالم السودان خطر 

معالجـــة قضـــایا علـــى م ٢٠٠١لهـــذا جـــاء التركیـــز فـــي مفاوضـــات مـــا بعـــد  .الیوغنـــدي

م الـذي یسـمح ٢٠٠٢وغنـدي عـام فكـان البرتوكـول العسـكري السـوداني الی .جیش الرب

ـــــد ـــــي  الیوغن ـــــًا للمتمـــــردین ودك معســـــكراتهم ف ـــــي األراضـــــي الســـــودانیة تعقب ـــــدخول ف بال

أن دعیت حكومـة السـودان  إلى، بل وصل ذلك فقطعلى ولم یقتصر األمر  ١السودان

تكــون هــذه مقایضــة عملیــة منــذ أول  كــان یمكــن أن .للمســاعدة فــي العملیــات العســكریة

إسقاط نظـام الخرطـوم  إلى ،وقتها ،لوال المصالح األمریكیة الداعیة م١٩٩٥تفاق عام ا

  .ال مقایضته بالتمرد

وفر بین الجیش الیوغندي وجیش  م كر٢٠٠٥ ىم حت٢٠٠٢وشهدت األعوام منذ 

على الرب في األراضي السودانیة وواكب ذلك ضغوط من قادة تمرد السودان 

ول طاولة مفاوضات مع الجلوس حعلى جوزیف كوني زعیم التمرد لیوافق 

.. أي أن السالح في السودان أصبح له دور في إیقاف نزیف الدم في .موسفني

  .ستبدال القوة بالتفاوضایوغندا و 

أن التداخل السكاني الحدودي بین یوغندا والسودان  ،خالصة القول في هذا البحث

لعالقات دولیة  أصبح ثغرة من ثغرات األمن القومي للبلدین بدًال من أن یكون أساساً 

نظم إلى حتاجت لعالج آثارها اثغرة لألمن القومي بهذه الطبیعة  .متینة وراسخة

ثم الحاجة  .سیاسیة متجانسة في البلدین مع ضرورة وجود بیئة إقلیمیة ودولیة مؤاتیة

أصبحت ماسة جدًا عند ما أصبحت الثغرة مركبة عندما كان البلدان یتعرضان لتمرد 

المصالح القومیة للبلدین تقتضي حسم  .بدعم معلن من الجانبینالحدود على مسلح 

لوال التدخل الدولي الذي أربك الحسابات القومیة  ،األمر بالسرعة المطلوبة

 ،المصالح القومیةعلى تصبح المصالح الدولیة مقدمة  ،ومن ثم .باستراتیجیته الدولیة

                                                 
 .١٣١ص  ،مرجع سابق ،السودان والعامل ،امركز دراسات الشرق األوسط وأفريقي  ١



 ٥٤

 .القطب الواحدعلى لي قائم زداد األمر سوءًا بنظام دو ا .فتتسع الثغرة عند الحدود

  .مصالح البلدین المتجاورینعلى الذي یقدم مصالحه 

على وحدة األصل والثقافة  :أصبحت مركبة بدرجة عالیة ،إذن ،ثغرة التداخل السكاني

معارضة مسلحة إلى الحدود ذات درجة حساسیة عالیة عندما یتحول الشعور بالظلم 

العالقات  وءالمصلحة القومیة فتسعلى  فتقدم نصرة المظلوم في البلد المجاور

إلى ما یؤدي د المجاور یزید األمر تعقیدًا متكرار الحساسیة وتبعاتها في البل .وتنفصم

ولكنها  ،فهي حرب ال تنطلق من المصلحة الوطنیة كالمعتاد .الحرب بین البلدین

من القومي تهدید األإلى تعقید المشكلة یؤدي  .ألناس لیسوا بمواطنین اً نحیاز اتقوم 

مصالح دولیة ال على ما یضطرهما لالنتباه للخطأ وتقدیم المصلحة الوطنیة للبلدین م

والبد لهذه البیئة  .إقلیمیة ودولیة :بیئة دولیة مؤاتیةإلى ذلك یحتاج  .عالقة للبلد بها

ثغرة التداخل  ،إذن .إذ ال یمكن أن تكون اإلقلیمیة مؤاتیة والدولیة معادیة ،أن تتجانس

فیستحیل قفلها إال بعد  ،درجة بعیدةإلى سكاني الحدودي یمكن أن تتسع وتتعقد ال

   .زمن طویل تتغیر فیه الظروف المحلیة واإلقلیمیة والدولیة
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  اإلسالمي االقتصاد سنة اإلنفاق

  *محمد مجذوب محمد صالح

      

یــنهض  ،بــین اإلنســان والطبیعــة قــاتالعالإن التصــور اإلســالمي فیمــا یخــص مفهــوم  

كــذلك مفهــوم یفســر عالقــات  هــوالــذي  ،علــى أســاس مــن مفهــوم ســنة التســخیر اإللهــي

مـــع أخیـــه  اإلنســـانكمـــا هـــو مفهـــوم یفســـر عالقـــات  ،االقتصـــاد بـــین اإلنســـان والطبیعـــة

 ویعـــیشفـــاهللا ســـخر األرض لإلنســـان یمشـــي فـــي مناكبهـــا ویأكـــل مـــن رزقهـــا  ،اإلنســـان

ــا ِفــي یقــول تعــالى: علــى خیراتهــا،  ــَماَواِت َوَم ــا ِفــي السَّ َر َلُكــم مَّ ــَرْوا َأنَّ اللَّــَه َســخَّ َألَــْم َت

اْألَْرِض َوَأْســَبَغ َعَلــْیُكْم ِنَعَمــُه َظــاِهَرًة َوَباِطَنــًة َوِمــَن النَّــاِس َمــن ُیَجــاِدُل ِفــي اللَّــِه ِبَغْیــِر ِعْلــٍم 

ــَماَواِت َوَمــا  :ویقــول. )٢٠(لقمــان:  َوَال ُهــًدى َوَال ِكَتــاٍب مُِّنیــرٍ  ــا ِفــي السَّ َر َلُكــم مَّ َوَســخَّ

ْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لََّقْوٍم َیَتَفكَّـُرونَ   ناحیـة. ومـن )١٣(الجاثیـة:  ِفي اْألَْرِض َجِمیعًا مِّ

یقــــــرر أن النــــــاس متفــــــاوتون فــــــي مقــــــدراتهم وخبــــــراتهم  ،أخــــــرى فــــــإن المفهــــــوم القرآنــــــي

  المعنى مسخرون لبعضهم البعض. وهم بهذا  واهتماماتهم،

لتفســـیر ظـــاهرة تقســـیم العمـــل  إشـــارةبهـــذا المعنـــى یعتبـــر أول  ،أن مفهـــوم التســـخیر بیـــد

َأُهـْم َیْقِسـُموَن َرْحَمـَة تعـالى:  یقول ،االقتصادیة الظاهرةالتي تستند علیها  ،االجتماعي

الــدُّْنَیا َوَرَفْعَنــا َبْعَضــُهْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرَجــاٍت  َربِّــَك َنْحــُن َقَســْمَنا َبْیــَنُهم مَِّعیَشــَتُهْم ِفــي اْلَحَیــاةِ 

ـا َیْجَمُعـونَ   یقـول ،)٣٢(الزخـرف:  ِلَیتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعضًا ُسـْخِرّیًا َوَرْحَمـُت َربِّـَك َخْیـٌر مِّمَّ

والضــعف،  القــوةتفســیرها (إنــا أوقعنــا هــذا التفــاوت بــین العبــاد فــي  فــيالــرازي"  الفخــر"

                                                 
 جبامعة النيلني. ،قسم العلوم السياسية ،أستاذ االقتصاد السياسي  *



 ٥٦

ألنــا لــو ســوینا  ذلــكهــل، والحذاقــة والبالهــة، والشــهرة والخمــول، وٕانمــا فعلنــا والعلــم والج

لغیــره،  مســخراً بیــنهم فــي كــل هــذه األحــوال لــم یخــدم أحــد أحــدًا، ولــم یصــر أحــد مــنهم 

 فــي" األلوســي" ویقــول. ١وحینئــذ یفضــي ذلــك إلــى خــراب العــالم وفســاد نظــام الــدنیا..)

ـــَنهُ معنـــى اآلیـــة:  مشـــیئتنا المبنیـــة علـــى  تقتضـــیهاقســـمة   م مَِّعیَشـــَتُهمْ َنْحـــُن َقَســـْمَنا َبْی

. .عـــن تـــدبیرها بالكلیـــة بعجـــزهمالحكـــم والمصـــالح، ولـــم نفـــرض أمرهـــا إلـــیهم علمـــًا منـــا 

 ٍـــــْوَق َبْعـــــض ـــــا َبْعَضـــــُهْم َف  َدَرَجـــــاتٍ  المعـــــایشوســـــائر مبـــــادئ  فـــــي الـــــرزق  َوَرَفْعَن

ومخـدوم  وخـادموغني وفقیر، متفاوتة.. حسبما تقتضیه الحكمة، فمنهم ضعیف وقوي، 

 ًِلَیتَِّخَذ َبْعُضـُهم َبْعضـًا ُسـْخِرّیا  ًویسـتخدموهمفـي مصـالحهم،  لیسـتعمل بعضـهم بعضـا 

ال  مـرافقهم،أشغالهم حتـى یتعایشـوا ویترافـدوا ویصـلوا إلـى  في منازلهم، ولیسخروهم في

دبیرهم فوضــنا ذلــك إلــى تــ ولــولكمــال فــي الموســع علیــه، وال لــنقص فــي المقتــر علیــه، 

  .٢.) .لضاعوا وهلكوا

فـي  متفـاوتینأن اهللا تعالى قسم معیشـة النـاس فـي الحیـاة الـدنیا، فجعلهـم  ،اآلیة وداللة

 التفــاوتالمواهــب والقــدرات، وفــي الفقــر والغنــى، وٕان حكمتــه ســبحانه قــد اقتضــت هــذا 

 جیـةاإلنتاالتـام فـي الـدخول یـؤدي إلـى تجمیـد العملیـة  التسـاويألن  ،في الرزق والدخل

 الـــدخولأمـــا التفـــاوت فـــي  ،فـــي المجتمـــع، فتصـــاب التجـــارة بحالـــة مـــن الكســـاد والبـــوار

فـي  معقولفیشّكل دافعًا لتحسین اإلنتاجیة وتحریك المنافسة، كما یسمح بإیجاد تفاوت 

أذواق المســــــتهلكین یــــــدفع بــــــدوره إلــــــى تنویــــــع أصــــــناف المنتجــــــات واســــــتمرار العملیــــــة 

 أناوت تــدور دائــرة الحیــاة المعیشــیة فــي الــدنیا. والحــق . وبهــذا التفضــیل والتفــاإلنتاجیـة

اآلیـــة لـــم تقـــف عنـــد تقریـــر حقیقـــة التفـــاوت والتفاضـــل بـــین النـــاس فـــي الـــدخول، وٕانمـــا 

ذلـــك لبیـــان الحكمـــة مـــن هـــذا التفـــاوت والتفاضـــل، لتقـــرر حقیقـــة التســـخیر أو  تجـــاوزت

أهــم مظهــر مــن  العفــوي بــین النــاس، والــذي یعتبــر النشــاط االقتصــادي التعــاونحقیقــة 

علـى ظـاهرة التخصـص وتقسـیم العمـل  ،"التسـخیرهذا التعاون العفـوي " ویقوممظاهره. 

وقد أشارت آیة أخرى في الوحي القرآنـي  ،لیتم بعد ذلك التبادل في التجارة الناس،بین 

                                                 
ص  ،٢ط، دار الكتب العلمية، ٢٧جالتفسري الكبري،   ،أبو عبد اهللا حممد بن احلسنيالرازي،فخر الدين الرازي،  ،أكثر  لتفصيلراجع  -١

٢٠٩/٢١٠.  

، دار ٩م، ٢٥جروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  ،أبو الفضل شهاب الديناأللوسي،  ،لتفصيل أكثر راجع - ٢

  .٧٨م، ص ١٩٧٨بريوت  - الفكر



 ٥٧

ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفيفي قوله تعالى:  ،المعنى هذاإلى  اْألَْرِض َوَلِكـن  َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّ

ُل ِبَقَدٍر مَّا َیَشاُء ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبیٌر َبِصیرٌ    .)٢٧(الشورى:  ُیَنزِّ

تشیر هذه اآلیات إلى حقیقة وسنة اجتماعیة، وهـي سـنة تسـخیر النـاس بعضـهم  وهكذا

فـي األرزاق، والقـدرات علـى االكتسـاب الـذي جعلـه اهللا بـین  التفاوتعن طریق  لبعض

كـي یمـتهن كـل مـنهم بمـا یوافـق مواهبـه وٕامكانیاتـه. والـذي یظهـر أن داللـة هـذا ل البشر

هــي مــا یترتــب علیــه مــن تبــادل المنــافع بــین النــاس وتحقیــق التعــاون بیــنهم،  ،التفــاوت

بــذلك معاشــهم، ویــنهض كــل واحــد إلــى مــا یســتطیع الحصــول علیــه مــن وســائل  فینــتظم

ة بدنیـــة، وألهمـــه مـــن علـــم بـــأحوال یغـــرس األرض بمـــا منحـــه اهللا مـــن قـــو  فهـــذاالعـــیش، 

لمـن ال یقـدر علـى الـزرع ولكنـه یسـتطیع الحصـول علـى الـثمن مـن  ثمرهاالزرع، ویبیع 

الســلع مــن الجهــات النائیــة ویبیعهــا لمــن ینتفــع بهــا. وهــذا  یحضــرطــرق أخــرى. وهــذا 

لهـم مصـنوعاته، فـالبیع والشـراء أهـم جـزء مـن الناس لیبیع  إلیهما یحتاج  ةیجید صناع

اإلنساني. ومن أكبر الوسائل الباعثة علـى العمـل فـي  المجتمعشاط االقتصادي في الن

  .١أسباب الحضارة والعمران أجلالحیاة االقتصادیة، ومن 

ضــــروري لبنــــاء الحیــــاة  أمــــر ،هــــذا أن تفــــاوت درجــــات األفــــراد فــــي الحیــــاة معنــــى     

فهــو  ،االجتماعیــة الظــاهرةالتــي تقــوم علیهــا  ،وهــو أحــد العناصــر والســنن ،االجتماعیــة

ـــاریخ وفلســـف ـــدما یكـــون لكـــل فـــرد عملـــه  ،تهأحـــد قـــوانین الت فـــي مجتمـــع  وتخصصـــهعن

فـي  علیـهر لخیر االجتماع، بینما هو نفسـه مفضـول ل فیه ومسخّ وهو مفضّ  ،المؤمنین

 ونهائیـةتفاضـل ودرجـات ثابتـة  ثمةأعمال وتخصصات أخرى، وعلى هذا فلیس هناك 

ٕانهــــا التســــخیر مفهــــوم یعنــــي بتمــــایز القــــدرات بــــبعض األفــــراد علــــى بعــــض، و  خاصــــة

بـــین األفـــراد، ممـــا یقتضـــي تعـــاونهم وتكـــاملهم لخیـــر االجتمـــاع  والخبـــراتوالمجاهـــدات 

مفهـــــوم یتعـــــدى حـــــدود االلتزامـــــات  - جتمـــــاعكفلســـــفة لال – التســـــخیرونفعـــــه، وســـــنة 

بـــین ســـائر بنـــي آدم فـــي العـــالم،  ةعالقـــة تعاونیـــ لیصـــبحوالمعتقـــدات الخاصـــة بـــاألفراد 

 فاآلیـــات ،أو العرقیـــة أو الجغرافیـــة ونحـــو ذلـــك الدینیـــةبصـــرف النظـــر عـــن انتمـــاءاتهم 

یقـوم علـى أسـاس فـردي بصـرف النظـر  األرزاقالسابقة تشیر إلى أن هذا التفاوت فـي 

                                                 
، ٦طاملكتبـة التجاريـة الكـربى مبصـر،  ،٢جاملـذاهب األربعـة،  ىعبد الرمحن اجلز يري، كتاب الفقه علـ ،اجلزيري  ،أكثر  لتفصيلراجع  - ١

  .١٥٤/١٥٥بدون ت، ص 



 ٥٨

أن الكـون مسـخر للنـاس كـل النـاس دون تمییـز؛  فكما عن الدین أو اللون أو الجنس، 

اجتماعیـــة تقـــوم علـــى قاعـــدة نـــوع  ةال طبقیـــفـــ ،كـــل إنســـان مســـخر ألخیـــه اإلنســـان فـــإن

كمــا تنظــر إلـــى العالقــات االقتصــادیة باعتبارهـــا  ،وعالقــات اإلنتـــاج واالقتصــادالعمــل 

كمــا هــو الحــال فــي  ،عــن المتناقضــات االجتماعیــة الداخلیــة فــي األمــة تعبِّــرعالقــات 

  لالقتصاد. االشتراكیةالتصورات 

خلــــق  یعنــــي - كقــــانون اجتمــــاعي -"خیرالتســــقــــانون  إناالقتصــــادیة نقــــول: " وباللغــــة

بكـــون  ،یبـــدأ علـــى الصـــعید االقتصـــادي ،اإلنســـانوتبـــادل المنـــافع بـــین اإلنســـان وأخیـــه 

عندئــذ یأخــذ  ،الســلع والمنــافع المختلفــة مــنالفــرد الواحــد عــاجزًا عــن إنتــاج كــل حاجاتــه 

ینتجـه  وبـین مـا ،بین ما ینتجه الفرد المبادلةمبدأ التخصص والتسخیر دوره الفعال في 

فالتسخیر أو المبادلة تبدو كطریقة عملیـة  هذاوعلى  ،األفراد اآلخرون من سلع ومنافع

ــــذلك  ،حــــوائج األفــــراد اآلخــــرین إزاءلقضــــاء الحاجــــات بالنســــبة للفــــرد الواحــــد  مكونــــة ب

ـــــدما ،"االقتصـــــادیة الظـــــاهرة" ـــــرد لقضـــــاء حـــــوائج اآلخـــــرین بحســـــب یســـــخّ  فعن ر كـــــل ف

نتــاج ذلــك هــو تكامــل األعمــال فــي  فــإن ،لعكسالتخصــص وتقســیم العمــل والعكــس بــا

دون أن یتحـــــول  ،الدراســـــة موضـــــوعفتظهـــــر الحیـــــاة االقتصـــــادیة  ،المجتمـــــع اإلنســـــاني

االقتصـادي كمـا  والظلمس لالستغالل إلى مفهوم یكرّ  - أي مفهوم التسخیر -المفهوم 

فیــدخل  ،أخــرىطبقــة علــى حســاب   لثــراء أداةفیصــبح مفهــوم التســخیر   ،یحــدث عــادة

كمــا هــو  والظلــمفینشــأ عــن ذلــك االســتغالل  ،ي مجــال التوزیــع علــى حســاب الحقــوقفــ

  .المجتمعات الفاسدةالحال في 

مــــن ناحیــــة تســــخیر الطبیعــــة  أمــــا ،مــــن ناحیــــة تســــخیر اإلنســــان ألخیــــه اإلنســــان هــــذا

یقـــــول تعـــــالى:  ،لإلنســـــانفـــــإن القـــــرآن یقــــول بـــــأن األرض جمیعهـــــا مســــخرة  ،لإلنســــان

ــا َر َلُكــم مَّ ْنــهُ  َوَســخَّ ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْألَْرِض َجِمیعــًا مِّ  فــالقرآن ،)١٣(الجاثیــة:  ِفــي السَّ

ــًا   للمــنهجیــأمر باالنتفــاع بإمكانــات الطبیعیــة واســتثمارها إلــى أقصــى درجــة ممكنــة وفق

 بعـدفیقر عدم االعتـداء علـى الطبیعـة وٕافسـادها  ،القرآني في إصالح األرض وٕاعمارها

(األعـــراف:  َوَال تُْفِســـُدوْا ِفـــي اَألْرِض َبْعـــَد ِإْصـــَالِحَهاالى: أن أصـــلحها اهللا، یقـــول تعـــ

ــــذلكو  ،)٥٦ ــــة للجماعــــة وهــــو االســــتخالف  ب ــــاة االجتماعی ــــات هــــدف الحی ــــرر اآلی تق

 اإلسـالميوبهـذا یعلـي التصـور  ،هللا تعـالى بالعمـل الصـالح والعبـادة" التنمیـةواإلعمار "



 ٥٩

 عبــادةنــدما یجعــل مــن العمــل اإلنتــاجي مــن قیمــة العمــل فــي مقابــل البطالــة والخمــول ع

 ،اإلنسـانرابطـًا بـین العمـل وكرامـة  ،هي أفضل في بعض األحیـان مـن الجهـاد والتعبـد

صـــلى اهللا ویقـــول ( ،)): (إن إصـــالح المـــال مـــن اإلیمـــانصـــلى اهللا علیـــه وســـلمیقـــول (

 فیأكـل منـه إنسـان أو بهیمـة إال كتـب غرساً ): (ما من مسلم یزرع أو یغرس علیه وسلم

تندیــد شــدید لفكــرة البطالــة والحــث علــى  اإلســالميلــه بــه عمــل صــالح). وفــي المفهــوم 

ـــــبعض الثـــــروات  ـــــة اإلنتـــــاج  واألمـــــوالالعمـــــل، كمـــــا یـــــرد بتجمیـــــد ل وٕاخراجهـــــا مـــــن دول

ُهــَو یقــول تعــالى:  ،المجــاالتبــل نجــده یهیــب باإلنســان للســعي فــي كــل  ،واالســتثمار

ْزِقــــِه َوإَِلْیــــِه النُُّشــــورُ  الَّــــِذي َجَعــــَل َلُكــــُم اْألَْرَض َذلُــــوالً   َفاْمُشــــوا ِفــــي َمَناِكِبَهــــا َوُكلُــــوا ِمــــن رِّ

  .)١٥(الملك: 

ووفــر لــه ســائر  ،جمیــع مــا فــي الكــون لــهكــان اهللا تعــالى قــد خلــق اإلنســان وســخر  وٕاذا

فـــإن اإلنســـان بانحرافـــه عـــن مـــنهج  ،المختلفـــةالمـــوارد الكافیـــة لقضـــاء حوائجـــه المادیـــة 

بسـبب  ،علـى نفسـه الفرصـة لالنتفـاع بهـا ویضیِّع ،معرفة هذه النعمالتوحید یحرم نفسه 

اللّـُه الَّــِذي یقـول تعــالى:  ،الــوحي القرآنـي فـيكفـره وانحرافـه عــن المـنهج الحـق المقــرر 

َر َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُّكـْم وَ  َسـخَّ

ــَر  ــْمَس َواْلَقَم ر َلُكــُم الشَّ َر َلُكــُم اَألْنَهــاَر* َوَســخَّ ــَأْمِرِه َوَســخَّ ــي اْلَبْحــِر ِب ــُم اْلُفْلــَك ِلَتْجــِرَي ِف َلُك

َر َلُكـُم اللَّْیـَل َوالنَّهَـاَر* َوآتَـاُكم مِّـن ُكـلِّ َمـا َسـَأْلُتُموُه َوإِن َتُعـدُّوْا ِنْعَمـَت اللّـِه الَ   َدآِئَبیَن َوَسـخَّ

لَــِئن َشـــَكْرُتْم تعــالى:  ویقــول. }٣٤-٣٢/إبـــراهیم{ ُتْحُصــوَها ِإنَّ اِإلنَســاَن َلَظلُــوٌم َكفَّــارٌ 

َوَلـــْو َأنَّ َأْهـــَل اْلقُـــَرى ویقـــول:  ،)٧: إبــراهیم( َألِزیــَدنَُّكْم َوَلـــِئن َكَفـــْرُتْم ِإنَّ َعـــَذاِبي َلَشـــِدیدٌ 

ـَن السَّـَماِء َواَألْرِض َولَــِكن َكـذَُّبوْا َفَأَخـْذَناُهم ِبَمـا َكـاُنوْا آَمُنوْا َواتَّقَـوْا َلَفَتْحَنـا َعلَـْیِهم َبرَ  َكـاٍت مِّ

. أمــــا إذا التــــزم البشــــر مــــنهج اهللا واهتــــدوا بــــه فــــي حیــــاتهم )٩٦(األعــــراف:  َیْكِســــُبونَ 

هـــــذا المـــــنهج ممـــــا یتجـــــاوز بهـــــم الجهـــــل بمقـــــدرات الكـــــون ومـــــوارده  فـــــإناالســـــتخالفیة 

ــم التــي تقــع  ،لهــم ومــن أجلهــم مســخراً لمــا كــان  ،الطبیعیــة كمــا یتجــاوز بهــم حالــة الظل

یتجـــاوز  وبالتـــالي  ،األرض والـــدخول وٕاعـــادة إنفاقهـــا عوائـــدبیـــنهم نتیجـــة لســـوء توزیـــع 

  االتجاهات الوضعیة. ىالمشكل االقتصادي كما هو لد

االقتصــادیة"  المشــكلة" تأخــذنقــول فیمــا یخــص التصــور اإلســالمي  ،أخــرى بعبــارة    

هـي مـوارد خلقهـا اهللا تعـالى للنـاس  لـألرضذلـك أن المـوارد االقتصـادیة  ،تلفاً مخ معنىً 
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علـى مجتمـع واحـد معـّین زمانـًا  یستحیلومن هنا  ،مجتمعین، من أول الخلق إلى آخره

ــاً  لقصــور  ،المــوارد االقتصــادیة لكافــةیعمــل علــى اســتنفاذ أو تســخیر كامــل أن  ،ومكان

هنا فإن كل مجتمـع یسـتغل مـن  ومن ،تلك الموارداإلنسان عن إدراك الماهیة النهائیة ل

ثقافتــه ووعیـــه االجتمـــاعي  بـــهالمــوارد االقتصـــادیة فــي األرض بالقـــدر الــذي تســـمح لــه 

كـــان موجـــودًا منـــذ آالف  مـــثالً الســـائد، إلـــى جانـــب احتیاجاتـــه الحقیقیـــة. فخـــام البتـــرول 

ال  ،المـورد أهمیـة إلـىولكنها لـم تنتبـه  ،السنین، وقامت على سطحه حضارات وذهبت

وبالتــالي  المــوردلشــيء إال ألن ثقافتهــا لــم تكــن لتمكنهــا مــن الكشــف عــن أهمیــة ذلــك 

  توظیفه.

 یسـتوعباالقتصادیة"  بالمشكلة" التعریفهذا فإن المفهوم القرآني فیما یخص  وعلى  

الرأســــمالیة واالشــــتراكیة عــــن المشــــكل  الوضــــعیةمــــا قالتــــه التیــــارات  ،ویتجــــاوز فــــي آن

ـــة المـــوارد  نجـــدفمـــن وجهـــة النظـــر الرأســـمالیة االقتصـــادي.  أن المشـــكلة تكمـــن فـــي قل

ــًا لتقــدم المدنیــة وازدهارهــا وأعــدادهم،قیاســًا إلــى تزایــد حاجــات النــاس  ،الطبیعیــة  ،ووفق

ومقدار الثـروات التـي یتمتـع بهـا ال یمكـن  اإلنسانباعتبار أن األرض التي یعیش فیها 

تزداد باسـتمرار وبـاطراد. هـذا یعنـي عنـدهم  نیةاإلنسافي حین أن االحتیاجات  ،زیادتها

 اهــذ ،إزاء تلبیــة االحتیاجــات اإلنســانیة ،الطبیعیــة المــواردأن هنــاك ثمــة مشــكلة تواجــه 

رهیـب بـین األفـراد والـدول  الصـراعیجعـل  الـذي ووهـ االقتصـادیة،المشـكلة  وهـ الوضع

  الظلم. فتقع الحروب ویقع  ،األولیة والمواد الخام المواردللسیطرة على 

ـــــد للمشـــــكلة االقتصـــــادیة یظهـــــر اهتمـــــام  هـــــذا  ـــــالمفهوم  االقتصـــــادالتحدی الرأســـــمالي ب

وذلـــك فـــي تقـــدیرنا  ،للثـــرواتأكثـــر مـــن اهتمامـــه بـــالتوزیع العـــادل  ،اإلنتـــاجي ونظریاتـــه

الثـــروة مــا هـــي إال  تعتبــرإذ  ،راجــع فـــي األســاس إلـــى طبیعــة النظـــرة الرأســمالیة للثـــروة

النقدیــة التــي تمثــل  بقیمتهــابمعنــى أنــه یهــتم  ،ســلع وخــدمات الثــروة المنتجــة علــى هیئــة

ال یلقـي  لالقتصـادالكالسـیكي الدخل الذي هو الثروة. ومن هنا فإن االتجـاه الرأسـمالي 

لإلنسـان، ابتـداًء  المسخرةكثیر اهتمام بقضایا التوزیع العادل لمجموع الثروات والموارد 

 فـي" مـالتسیسـتلهمون نظریـة " ذلـكفـي  ". وهـمالتنمیـةمن أجل االستخالف واإلعمـار "
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ویجعلون منها أحد أسـس أبحـاثهم  ،السكان في" مالتسنظریة " یستلهمون فهم السكان.

  ١یمكن تلخیصها في اآلتي: التي نظریةالوهي  ،االقتصادیة النظریةفي 

الســكان محكــوم بــذلك القــدر مــن المــواد الغذائیــة المتــوفرة، وأن  حجــم أن األول: األمــر

باعتبـــار أن الغـــذاء هـــو الـــذي  ،حقیقـــة بدیهیـــة واضـــحة للعیـــان عـــنمقولـــة تعبـــر هـــذه ال

معنــى ذلــك أن المتــاح مــن األغذیــة هــو الــذي یحــدد فــي  ،اإلنســانیةیحفــظ رمــق الحیــاة 

  الذین یمكن أن یكتب لهم البقاء على قید الحیاة. السكانالمحصلة النهائیة أعداد 

ممــا یــؤدي  ،والرجــال تــدفع إلــى التكــاثر ســاءالنالمیــول الغریزیــة بــین  أن الثــاني: األمــر

ــادة  أعــداد الســكان تعــوق درجــة الزیــادة فــي  فــيإلــى زیــادة الســكان، ســوى أن هــذه الزی

أكبـــر  ،قـــدرة اإلنســـان علـــى التكـــاثر أنالمـــواد الغذائیـــة التـــي تنتجهـــا األرض، باعتبـــار 

افیــة لحیــاة المــواد الغذائیــة الك مــنبكثیــر مــن قــدرة األرض علــى زیــادة إنتــاج المطلــوب 

اخــتالل بــین تعــداد الســكان فــي  ثو حــد فهــيأمــا النتیجــة المترتبــة علــى ذلــك  ،اإلنســان

دون شــك. مـــن ذلــك یقـــرر"  لحیـــاتهم الالزمــةالعــالم، وبـــین المتــاح مـــن المــواد الغذائیـــة 

وهـو  ،بإنقاص عدد السكان وحجمهم تكونالطریقة الوحیدة لتدارك الموقف  أن" مالتس

الـذي " ریكاردالمتناقصة عند " الغلةختلف في جوهره عن قانون كما یالحظ مفهوم ال ی

علــــى  اقــــدرته تتنــــاقصكعنصــــر إنتــــاج یمــــد اإلنســــان بالغــــذاء  األرضیــــذهب إلــــى أن 

األخـرى  بالعناصـرفمـا بالـك  ،في حالة بقـاء العناصـر األخـرى ثابتـة ،العطاء باستمرار

  حالة تزاید یتناسب عكسیًا مع قدرة األرض. في" السكان"

تحــدد الموانــع التــي تعمــل علــى إیقــاف هــذا  التــيالطبیعــة ذاتهــا هــي  أن الثالــث: مــراأل

التـي  هي" مالتس". فالطبیعة عند "الطبیعي" التوازنوتعید العالقة إلى حالة  ،االختالل

الكمیـة المتاحـة مـن المـواد الغذائیـة فـي تكـون العدد المناسـب الـذي بـه  إلىترد السكان 

د الســـكان تحـــدث المجاعـــات وتنتشـــر األوبئـــة نتیجـــة لضـــعف عـــد یزیـــدوعنـــدما  ،العـــالم

عــن نشــوء الحــروب بــین الــدول بحثــًا عــن المــوارد. هــذا  فضــالً المســتوى الصــحي، هــذا 

فــي إنقــاص عــدد الســكان، ممــا یعیــد التــوازن  تســهمجمیعــه ینطــوي علــى آلیــات طبیعیــة 

لنظریـة یعبـر . مـع هـذا فـإن جـوهر االمتاحـةالضروري بین عدد السكان وكمیة المـوارد 

                                                 
  .٣٩١، صمصدر سابق ،االقتصاديتطور الفكر  ،حسني عمر،لتفصيل أكثر  راجع ١
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الذي تسمح به الموارد الغذائیـة، بیـد  المستوىتجاوز یعن میل لدى السكان إلى التزاید 

  تحد من معدالت السكان الفعلیة. اإلنسانأن هناك موانع طبیعیة خارجة عن إرادة 

نـــادى الكالســــیك بضـــرورة زیــــادة  ،النــــدرة مشـــكلاالقتصــــادي"  المشـــكلمــــن " وللخـــروج

توظیــف كافــة المــوارد فــي االقتصــاد لمواجهــة  أي ،التوظیــفیــة خــالل نظر  مــن"اإلنتــاج"

تشـــغیل كـــل قـــوى العمـــل فـــي عملیـــات  عنـــدهموهـــو یعنـــي  ،مشـــكلة النـــدرة االقتصـــادیة

أن كــل مفــردة مــن مفــردات قــوة العمــل البــد وأن تجــد لهــا مكانــًا تشــغله  ذلــك  ،١اإلنتــاج

اد القــادرین والــراغبین أي أن االقتصــاد البــد وأن یســتوعب كــل األفــر  ،اإلنتــاج حلبــةفــي 

 ،فمســتوى التوظیــف الكلــي هــو دومــًا مســتوى التوظیــف الكامــل لقــوة العمــل ،العمــلفــي 

فــال تعــدو أن تكــون بطالــة عارضــة ســرعان  ،بطالــة بــین العمــال ثمــة وكانــتوٕان حــدث 

یحتجون في ذلك بالقول أنه إذا حـدث أي قـدر  موه ،إلى الزوال وتؤولما یتم تجاورها 

فإن مرد ذلك راجع إلى أن عرض العمال الـراغبین فـي العمـل  ،العمال من البطالة في

األمــر الــذي  ،عنــد المســتوى الســائد لألجــور فــي ســوق العمــل علــیهمأكبــر مــن الطلــب 

ـــین مـــن  ،العمـــلیترتـــب علیـــه انخفـــاض أجـــر  ممـــا یشـــجع المنظمـــین لتوظیـــف المتعطل

ــــك فــــإن الكالســــیك  ،العمــــال ــــى ذل ــــى انخفــــاض أجــــر الع یراهنــــونوعل ــــق عل مــــل كطری

                                                 
القوانني اليت  عنومن هنا فقد ركز الكالسيك اهتمامهم يف التقصي  ،جاءت تابعة لنظريتهم يف اإلنتاج فقدعن نظرية التوزيع  أما     ١

 مسألة" ريكاردجعل " وإن  ،والعمل واألرض واملنظم وحنو ذلك املال رأس أعين ،حتكم توزيع الناتج الكلي بني عناصر اإلنتاج املختلفة

 ملسألةعلم االقتصاد. ألن نظريته عن التوزيع تنطلق ابتداًء من منظور الكالسيك  موضوعالتوزيع هي املشكلة األساسية اليت تشكل 

وظيف هو دائمًا مستوى التوظيف الكامل جلميع موارد الت مستوىدام  ما" ريكاردفعند " ،التوظيف من أجل اإلنتاج ومواجهة الندرة

يف جمال دراسة االقتصاد  ،الرئيسة املشكلةفإن  ،يظل ثابتًا على األقل يف املدى القصري الكلي" الدخل" الناتجوطاملا أن حجم  ،ا�تمع

يف إنتاجه.  أسهمتلعناصر اإلنتاجية اليت على ا الكلي" الدخلحتكم توزيع هذا الناتج " اليتجيب أن تنصرف حنو الكشف على القوانني 

القيمة النقدية لإلنتاج على العناصر املنشئة له، أعين رأس املال والعمل  توزيعمعىن هذا أن االجتاه الرأمسايل يف االقتصاد حيصر اهتمامه على 

األكثر أمهية يف سياق الرؤية الرأمسالية يف  ثاملبحمن مث جعل اإلنتاج هو  ،على هيئة فائدة وربح وريع وأجور ،واملنظم وحنو ذلك واألرض

الفروع األخرى، ويظهر ذلك  بقيةومنه تتفرع  ،حالة الندرة يف املوارد إىل حالة الوفرة يف السلع االستهالكية جتاوزألنه السبيل إىل  ،االقتصاد

  . ١احلديث قتصادجلياً يف كتابات الرواد األوائل لعلم اال

 ،منصرفًا حنو نظرية للتوزيع تضع اعتبارًا لألفراد يف املقام األول -التوزيع نظريةيف  -اهتمامهم مركز ك مل يكن هنا فإن الكالسي من     

كل   ،متدرجةبتوزيع الدخل الكلي والناتج القومي بني األفراد، حىت ولو بوضعهم يف طبقات  االهتمام مبعىنهو يف الفقه اإلسالمي.   كما

أي إىل توزيع الدخل الكلي  - املتعلق باإلنتاج –الوظيفي  التوزيعبل كان اهتمامهم منصرفاً إىل  ،شرائح الدخل طبقة متثل شرحية بعينها من

أن كل عنصر من هذه  باعتبار ،من أرض وعمل ورأس املال ومنظم املختلفة،اإلنتاج"  عناصرأصحاب " علىيف صورة أنصبة موزعة 

يؤديه من خدمة هلذه العناصر. أي على عناصر الريع ألصحاب األرض  الذيج، بالقدر العناصر يؤدي وظيفة معينة يف عملية اإلنتا 

 .األرباح للمنظمنيو  ،والفوائد الرأمسالية للرأمساليني ،للعمال األجورأو  ،واملوارد
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األجــر إلــى أن تســتوعب  انخفــاضوهكــذا یســتمر  ،الســتیعاب البطالــة والقضــاء علیهــا

حالــة التوظیــف الكامــل  ثانیــةوتســود  ،الوحــدات اإلنتاجیــة كافــة المتعطلــین عــن العمــل

  لقوة العمل برمتها.

أن النــاتج الكلــي فــي  ،التوظیــف لظــاهرةتقــدم یقــرر الكالســیك مــن خــالل تنــاولهم  ممــا

الكامـل هـو المسـتوى القـائم فـي  التوظیـفطالمـا أن مسـتوى  ،یكون ثابتًا دائمـاً المجتمع 

أمـــر مســـتحیل فـــي مثـــل هـــذا  والخـــدماتوأن زیـــادة النـــاتج مـــن الســـلع  ،المجتمـــع دومـــاً 

الكلــي قابــل للتغیــر  النــاتجالوضــع. أمــا علــى المــدى الطویــل فــإن الكالســیك یــرون أن 

فـــي المجتمـــع، مثـــل  اإلنتاجیـــةالطاقـــة تحـــت تـــأثیر بعـــض العوامـــل الفاعلـــة فـــي تغییـــر 

  رأس المال العیني. أوالتغیرات التي تطرأ على حجم السكان، أو الفن اإلنتاجي، 

عــن ثبــات حجــم النــاتج الكلــي  یعبــرتنطــوي علــى موقــف  ،١أن نظریــة التوظیــف والواقــع

 –قـدر مـن البطالـة فهـو  أيوعلـى أن  ،دومًا عند مستوى التوظیف في المدى القصیر

طریـــق  عـــنتجاوزهـــا  یـــتمال یعـــدو أن یكـــون بطالـــة عارضـــة ســـرعان مـــا  - دثإن حـــ

ممــا یــؤدي إلـــى تحفیــز المنظمــین إلـــى إعــادة توظیــف القـــوى  ،خفــض مســتوى األجـــور

وتكـــرار هـــذا الخفـــض فـــي مســـتوى األجـــور إلـــى حـــین الوصـــول إلـــى  ،ةالمعطلـــالعاملـــة 

ــــرویعتبــــر " ،ثانیــــة وهكــــذا الكامــــلمســــتوى التوظیــــف  عــــن نظــــرة  دافعالمــــ ،١بیجــــو" آث

 واألرصـــدةالكالســـیك فـــي التوظیـــف مـــن خـــالل نظریتـــه عـــن العالقـــة بـــین االســـتهالك 

 إلــىمقــررًا أن انخفــاض مســتوى األجــور عامــة هــو الســبیل  ،النقدیــة ومســتوى األســعار

بــافتراض بقــاء  -فهــو یــرى أن أثــر األرصــدة الحقیقیــة  ،القضــاء علــى مشــكلة البطالــة

قـیس تـأثیر التغیـر فـي األرصـدة الحقیقیـة لألفـراد علـى ی - األخرى علـى حالهـا األشیاء

فهـــو یـــرى أن الهبـــوط العـــام فـــي األســـعار المصـــحوب بهبـــوط عـــام فـــي  ،الكلـــي الطلـــب

بـدفع دالـة االسـتهالك إلـى االتجـاه  ،علـى رفـع مسـتوى الطلـب الكلـي یعمـلقد  ،األجور

هالك فـــي واقـــع القیمـــة الحقیقیـــة المتزایـــدة للثـــروة تنشـــط االســـت كانـــتوٕاذا  ،التصـــاعدي

إدراك أن هنـــاك دائمـــًا قـــدرًا معینـــًا مـــن الهبـــوط فـــي مســـتوى  عندئـــذفإنـــه یمكـــن  ،األمـــر

كافیـــًا إلحـــداث الزیـــادة فـــي االســـتهالك الكلـــي بمـــا یكفـــي  یكـــونقـــد  ،األجـــور واألســـعار

بـدت منطقیـة إال  وٕان" بیجـوالحـق أن اتجاهـات "و . الكلـيإلزالة أي قصـور فـي الطلـب 

                                                 
  املصدر السابق، نفس الصفحة. راجع بتفصيل أكثر،  ١
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ال  ،االجتماعیـةواقع الحیاة  ه فيذلك أن ،علیها غیر واقعیة بنیت أن االفتراضات التي

علــى إحــداث خفــض  –اجتماعیــة وأخالقیــة وسیاســیة  العتبــارات –توجــد حكومــة قــادرة 

  حاد في األجور النقدیة.

فإنها هي األخرى تتصـور المشـكلة االقتصـادیة علـى أسـاس  االشتراكیةأما االتجاهات 

وزیـــع وشـــكل اإلنتـــاج، ومتـــى تـــم التوفیـــق بینهمـــا حلـــت الت عالقـــاتمـــن التنـــاقض بـــین 

وهــذا الوضــع یفســره الصــراع بــین تلــك الطبقــات التــي  ،نظــرهمالمشــكلة االقتصــادیة فــي 

التصــور  فــي حــین أن فــي عالقــات اإلنتــاج. الــداخلینتمتلــك أشــكال اإلنتــاج، وأولئــك 

رر أن بــالكون بــل یقــ ،إزاء احتیاجــات اإلنســان المــوارداإلســالمي ال یقــر القــول بــنقص 

المشـكل نتیجـة للجهـل بمـا فـي  یظهـر وٕانمـا ،الكفایة الكافیة لحاجة اإلنسانمن الموارد 

ونتیجــة  ،ومــن ثــم تســخیرها فائــدتها،یجهــل اإلنســان بعقلــه الوضــعي  ،الكــون مــن مــوارد

ممـا یحوجـه دائمـًا  ،التوزیـع لسـوءنتیجـة  ،للظلم الواقع مـن اإلنسـان علـى أخیـه اإلنسـان

یقــوم ثــم وقوانینهــا، ومـن  الكونیــةرجي للمعرفــة یشــرح ویفسـر لــه الواقعـة إلـى مصــدر خـا

  اإلنسان بتسخیرها.

 ،في غیـره تظهرسیاق مفهومي ال  فياالقتصادیة"  المشكلةالمفهوم القرآني یطرح " إن

االقتصـادیة  المشـكلةذلك أن المفهوم القرآنـي یقـرر  ،من األیدولوجیا الوضعیة المختلفة

أكثــر منهــا نــدرة  ،للوجــودمرتبطــة بقــیم اإلنســان وتصــوراته األساســیة باعتبارهــا مشــكلة 

فحســب. إنــه یضــعها  الثــروةمرتبطــة بالطبیعیــة والمــوارد، أو إلــى ســوء فــي إعــادة توزیــع 

ــَماَواِت یقــول تعــالى:  ،فــي مســتوى دالــة اإلیمــان بــاهللا أو الكفــر بــه الّلــُه الَّــِذي َخَلــَق السَّ

ـــ َر َلُكـــُم اْلُفْلـــَك َواَألْرَض َوَأنــَزَل ِمـــَن السَّ َماء َمـــاء َفـــَأْخَرَج ِبـــِه ِمـــَن الثََّمـــَراِت ِرْزًقـــا لَُّكـــْم َوَســـخَّ

َر  ر َلُكُم الشَّـْمَس َواْلَقَمـَر َدآِئَبـیَن َوَسـخَّ َر َلُكُم اَألْنَهاَر* َوَسخَّ ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخَّ

ــ ن ُكــلِّ َمــا َســَأْلُتُموُه َوإِن َتُعــدُّوْا ِنْعَمــَت الّلــِه َال ُتْحُصــوَها ِإنَّ َلُكــُم اللَّْیــَل َوالنََّهــاَر* َوآَتــاُكم مِّ

َوَضـَرَب اللّـُه َمـَثًال َقْرَیـًة . ویقـول اهللا تعـالى: }٣٤-٣٢/إبـراهیم{ اِإلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّارٌ 

ــن ُكــلِّ َمَكــ ــا َرَغــدًا مِّ ــًة َیْأِتیَهــا ِرْزُقَه ــًة مُّْطَمِئنَّ ــُه َكاَنــْت آِمَن ــِه َفَأَذاَقَهــا الّل ــَأْنُعِم الّل ــَرْت ِب اٍن َفَكَف

َلَقــْد َكــاَن ِلَســَبٍإ : ویقــول.  )١١٢(النحــل:  ِلَبــاَس اْلُجــوِع َواْلَخــْوِف ِبَمــا َكــاُنوْا َیْصــَنُعونَ 

ْزِق َربُِّكــْم َواْشــُكُروا َلــهُ  َبْلــَدٌة َطیَِّبــٌة  ِفــي َمْســَكِنِهْم آَیــٌة َجنََّتــاِن َعــن َیِمــیٍن َوِشــَماٍل ُكُلــوا ِمــن رِّ

وغیرها من اآلیات تقرر بعـد استعراضـها  السابقةاآلیات  إن. )١٥(سبأ:  َوَربٌّ َغُفورٌ 
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لجمیـــــع مـــــا فـــــي الســـــماوات واألرض  تعـــــالىلمصـــــادر الثـــــروة وتعـــــددها، وتســـــخیر اهللا 

علـى األرض فـي حیاتـه  اإلنسـان احتیاجاتلإلنسان، تقرر أن تلك النعم كافیة لقضاء 

الطبیعــة عــن الوفــاء  عجــزوتقــرر أن المشــكلة االقتصــادیة لیســت ناتجــة عــن  ،الدنیویــة

الـنفس اإلنسـانیة  فـيوٕانما أسس المشكلة ینشأ  ،بخلها في ذلك فيبحاجات البشر، وال 

بمعنــى عنــدما  ،الطبیعــةوبالتــالي تكفــر بــنعم اهللا فــي مناكــب  ،عنــدما تكفــر بــاهللا ،ذاتهــا

وال  ،والعبـادة بالتوحیـدوال یخضـع لـه  ،على رزقه یكفر اإلنسان بالنعم فال یشكر الرازق

اسـتغالل وتسـخیر تلـك  ضالله عـنوبالنتیجة ینتهج منهجه في االستخالف واإلعمار، 

ویكــــون نتیجــــة ذلــــك وقــــوع المشــــكل  ،مــــع أبنــــاء جنســــه توزیعــــًا عــــادالً  توزیعهــــاالــــنعم، 

ســــوء  التوحیـــد، وبالتـــالي الوقـــوع فـــي ومـــن غیـــاب مـــنهج الــــوحي أ بســـبباالقتصـــادي 

  وٕانفاقها. توزیعهاعم الكون وسوء تسخیر نِ 

تحــل عنــدما یرفــع  - وفقــًا للتصــور اإلســالمي -" االقتصــادیة المشــكلةهــذا أن " معنــى

العتمــــاده علــــى عقلــــه الوضــــعي  ،المحــــیط باإلنســــان الكــــونالجهــــل المعرفــــي بمــــا فــــي 

یــق عدالــة بتحق ،الواقــع مــن اإلنســان علــى أخیــه اإلنســان الظلــموعنــدما یرفــع  ،التجریبــي

وهمـــا األمـــران اللـــذان یحوجـــان  ،أفـــراد المجتمـــع اإلنســـاني بـــینتوزیـــع المـــوارد والثـــروات 

 ،للمعرفة یشرح ویفسـر لـه الواقعیـة الكونیـة وقوانینهـا خارجياإلنسان دائمًا إلى مصدر 

بــین النــاس، ومــن ثــّم یقــوم التوزیــع تقــوم علیهــا عالقــات  التــيوماهیــة األســس العادلــة 

  رها.اإلنسان بتسخی

والقــول بالعدالــة التــي  ،الــذي ترفــع الجهــل بــالوجود ومــن ثــم تســخیره بالمعرفــةالقــول  إن

أمـــر یتطلـــب وقبــــل كـــل شـــيء االعتـــراف بـــالوحي كمصــــدر  ،االجتمـــاعيترفـــع الظلـــم 

واالســـــتناد علیـــــه لتكـــــوین نظریـــــة اقتصـــــادیة  ،االقتصـــــادیةخـــــارجي ومســـــتقل للمعرفـــــة 

ـــالي تســـخیر ســـنن  ـــك الـــدالالت  ،يدامـــال الواقـــعتفســـیریة، وبالت وســـبیل ذلـــك وقوامـــه تل

أولیـة فـي رحلـة البحـث العلمـي عـن  كفرضـیاتوأخذها  ،المستخرجة من الوحي القرآني

المنبثقـة عــن حقیقـة الكــون واإلنســان  ،الســامیةالحـق وعــن الحقیقـة االقتصــادیة النهائیـة 

مســـتوى  علـــى أمـــا ،١والثـــاني مـــن البـــاب األولوهـــو مـــا تناولنـــاه فـــي الفصـــلین  ،والعـــالم

                                                 
 ،الظـاهريفصـل معرفـة الوجـود  ،أصول املنهج العلمي يف القرآن الكـرمي  :دراستنا ،اً أيض اإلسالميةيف الصدد ما يتعلق بنظرية املعرفة  راجع ١

  .مصدر سابق، مكتبة الدراسات العليا، جامعة اخلرطوم
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تتمحــور  نجــدها ،الهدایــة التــي تحقــق العدالــة االجتماعیــة التــي یطرحهــا الــوحي القرآنــي

علــــى  متصــــلفـــالقرآن یؤكــــد بصــــورة مســــتمرة ویحـــض بشــــكل  ،"اإلنفــــاقحـــول نظریــــة "

    :عن إمساك المال يونه ،اإلنفاق

ـــَالَة وَ  یقـــول تعـــالى: - ـــوْا ُیِقیُمـــوْا الصَّ ـــاِدَي الَّـــِذیَن آَمُن ـــل لِِّعَب ـــاُهْم ِســـّرًا ُق ـــا َرَزْقَن ـــوْا ِممَّ ُینِفُق

  .  )٣١: إبراهیم( َوَعالِنَیًة مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیِه َوَال ِخَاللٌ 

ـــا َرَزْقَنـــاُهْم ُینِفقُـــونَ : ویقـــول - ـــالَة َوِممَّ (البقـــرة:  الَّـــِذیَن ُیْؤِمُنـــوَن ِباْلَغْیـــِب َوُیِقیُمـــوَن الصَّ

٣(.    

ــاُه اللَّــُه َال  :ویقــول - ــا آَت ــْق ِممَّ ــن َســَعِتِه َوَمــن قُــِدَر َعَلْیــِه ِرْزقُــُه َفْلُینِف ــْق ُذو َســَعٍة مِّ ِلُینِف

  .  )٧(الطالق:  ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا ِإالَّ َما آَتاَها َسَیْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُیْسراً 

َوَأْحِســُنَوْا ِإنَّ الّلــَه ُیِحــبُّ  التَّْهُلَكــةِ ُتْلقُــوْا ِبَأْیــِدیُكْم ِإَلــى َوَأنِفقُــوْا ِفــي َســِبیِل الّلــِه َوَال  :ویقـول -

  .}١٩٥{البقرة/ اْلُمْحِسِنینَ 

َحبَّـٍة َأنَبتَـْت َسـْبَع َسـَناِبَل ِفـي  َكَمثَـلِ مََّثُل الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبیِل الّلِه  :ویقول -

َئُة حَ   َأْمـَواَلُهمْ ُیَضـاِعُف ِلَمـن َیَشـاء َواللّـُه َواِسـٌع َعِلـیٌم* الَّـِذیَن ُینِفقُـوَن  َواللّـهُ بٍَّة ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّ

َأًذى لَُّهـــْم أجـــرُهْم ِعنـــَد َربِِّهـــْم َوَال َخـــْوٌف  َوالَ ِفـــي َســـِبیِل الّلـــِه ثُـــمَّ َال ُیْتِبُعـــوَن َمـــا َأنَفُقـــوُا َمن�ـــا 

َخْیـٌر مِّـن َصـَدَقٍة َیْتَبُعهَـآ َأًذى َواللّـُه َغنِـيٌّ  َوَمْغِفـَرةٌ مَّْعـُروٌف  ْولٌ قَـ*  َیْحَزُنونَ َعَلْیِهْم َوَال ُهْم 

ــیٌم*  ــاَحِل ــاْلَمنِّ  َی ــوْا َصــَدَقاِتُكم ِب ــوْا َال تُْبِطُل ــُه ِرَئــاء  َواألَذىَأیُّهَــا الَّــِذیَن آَمُن ــُق َماَل َكالَّــِذي ُینِف

َفَتَرَكـُه  َوابِـلٌ ِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْیِه تُـَراٌب َفَأَصـاَبُه اآل َواْلَیْومِ النَّاِس َوَال ُیْؤِمُن ِبالّلِه 

ـا َكَسـُبوْا  -١٦١{البقـرة/ َال َیْهـِدي اْلقَـْوَم اْلَكـاِفِرینَ  َواللّـهُ َصْلًدا الَّ َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّمَّ

٢٦٤{.  

ـنْ اْبِتَغـاء َمْرَضـاِت اللّـِه َوَتْثِبیتًـا  ُینِفقُـوَن َأْمـَواَلُهمُ  الَّـِذینَ َوَمثَـُل ویقول:  - َأنُفِسـِهْم َكَمثَـِل  مِّ

 َتْعَملُـونَ ِضْعَفْیِن َفِإن لَّْم ُیِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َوالّلُه ِبَما  ُأُكَلَهاَجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َفآَتْت 

َوَأْعَنـاٍب َتْجـِري ِمـن َتْحِتهَـا اَألْنهَـاُر َلـُه  نَِّخیـلٍ مِّـن َبِصیٌر* َأَیَودُّ َأَحُدُكْم َأن َتُكـوَن َلـُه َجنَّـٌة 

ـــٌة ُضـــَعَفاء َفَأَصـــاَبَها  الثََّمـــَراتِ ِفیَهـــا ِمـــن ُكـــلِّ  یَّ ـــُه ُذرِّ ـــُر َوَل ـــاٌر  ِإْعَصـــارٌ َوَأَصـــاَبُه اْلِكَب ِفیـــِه َن

ــ َلَعلَُّكــمْ َفاْحَتَرَقــْت َكــَذِلَك ُیَبــیُِّن الّلــُه َلُكــُم اآلَیــاِت  ُروَن* َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َأنِفُقــوْا ِمــن َتَتَفكَّ

ـَن اَألْرِض َوَال  َطیَِّبـاتِ  ــا َأْخَرْجَنــا َلُكــم مِّ اْلَخِبیــَث ِمْنــُه تُنِفقُــوَن َوَلْســُتم  َتَیمَُّمــواْ َمــا َكَســْبُتْم َوِممَّ

ــــِه ِإالَّ َأن  ــــيٌّ حَ  ُتْغِمُضــــواْ ِبآِخِذی ــــَه َغِن ــــوْا َأنَّ الّل ــــِه َواْعَلُم ــــْیَطاُن ِفی ــــٌد* الشَّ ــــُدُكمُ ِمی ــــَر  َیِع اْلَفْق
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ْنـهُ َوَیْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاء َوالّلُه َیِعُدُكم مَّْغِفَرًة  َوَفْضـًال َواللّـُه َواِسـٌع َعِلـیٌم* ُیـؤِتي اْلِحْكَمـَة َمـن  مِّ

 اَألْلَبــــــابِ  ْولُــــــواْ أُ اْلِحْكَمــــــَة َفَقــــــْد ُأوِتــــــَي َخْیــــــًرا َكِثیــــــًرا َوَمــــــا َیــــــذَّكَُّر ِإالَّ  ُیــــــْؤتَ َیَشــــــاء َوَمــــــن 

  }.٢٦٩-٢٦٥{البقرة/

ــن نََّفَقــٍة َأْو ویقــول:  - ــن نَّــْذٍر َفــِإنَّ الّلــَه َیْعَلُمــُه َوَمــا ِللظَّــاِلِمیَن ِمــْن  َنــَذْرُتمَوَمــا َأنَفْقــُتم مِّ مِّ

ـــا ِهـــَي َوإِن ُتْخُفوَهـــا َأنَصـــارٍ  ـــَدَقاِت َفِنِعمَّ ـــُدوْا الصَّ َفُهـــَو َخْیـــٌر لُُّكـــْم  اْلُفَقـــَراء َوُتْؤُتوَهـــا* ِإن تُْب

اللّـَه َیْهـِدي  َوَلِكـنَّ َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیـٌر* لَّـْیَس َعَلْیـَك ُهـَداُهْم  َسیَِّئاِتُكمْ َوُیَكفُِّر َعنُكم مِّن 

ا تُنِفقُـوْا ِمـْن تُنِفقُـوَن ِإالَّ اْبِتَغـاء َوْجـِه اللّـِه َوَمـ َوَمـاَمن َیَشاء َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْیٍر َفألنُفِسـُكْم 

َسـِبیِل اللّـِه َال َیْسـَتِطیُعوَن  ِفـيِإَلْیُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُموَن* ِلْلُفَقَراء الَِّذیَن ُأحِصُروْا  ُیَوفَّ َخْیٍر 

 َیْســـَأُلونَ َأْغِنَیـــاء ِمـــَن التََّعفُّـــِف َتْعـــِرُفُهم ِبِســـیَماُهْم َال  اْلَجاِهـــلُ َضـــْرًبا ِفـــي اَألْرِض َیْحَســـُبُهُم 

َعِلـــیٌم* الَّـــِذیَن ُینِفُقـــوَن َأْمـــَواَلُهم ِباللَّْیـــِل  ِبـــهِ النَّـــاَس ِإْلَحاًفـــا َوَمـــا تُنِفُقـــوْا ِمـــْن َخْیـــٍر َفـــِإنَّ الّلـــَه 

 َیْحَزُنـــــونَ  ُهـــــمْ َفَلهُـــــْم أجـــــرُهْم ِعنـــــَد َربِِّهـــــْم َوَال َخـــــْوٌف َعَلـــــْیِهْم َوَال  َوَعَالِنَیـــــةً َوالنََّهـــــاِر ِســـــر�ا 

  }٢٧٤-٢٧٠{البقرة/

 اْسـَتَطْعُتمْ ِفْتَنٌة َواللَّـُه ِعنـَدُه أجـر َعِظـیٌم* َفـاتَُّقوا اللَّـَه َمـا  َوَأْوَالُدُكمْ ِإنََّما َأْمَواُلُكْم ویقول:  -

َنُفِسـُكْم َوَمــن  ُشـحَّ َنْفِسـِه َفُأْوَلِئـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحــوَن* ِإن  ُیـوقَ َواْسـَمُعوا َوَأِطیُعـوا َوَأنِفقُـوا َخْیـًرا ألِّ

اْلَغْیـــِب  َعــاِلمُ َحَســًنا ُیَضــاِعْفُه َلُكــْم َوَیْغِفــْر َلُكــْم َواللَّــُه َشــُكوٌر َحِلــیٌم*  َقْرًضــاِرُضــوا اللَّــَه تُقْ 

  }.  ١٨ -١٥{التغابن/ َوالشََّهاَدِة اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ 

ِفـي  ُیَقـاِتُلونَ َن ِفي اْألَْرِض َیْبَتُغوَن ِمـن َفْضـِل اللَّـِه َوآَخـُرو  َیْضِرُبونَ َوآَخُروَن ویقول:  -

ـَالةَ َسِبیِل اللَِّه َفاْقَرُؤوا َما َتَیسََّر ِمْنـُه َوَأِقیُمـوا  َكـاَة َوَأْقِرُضـوا اللَّـَه َقْرًضـا َحَسـًنا  الصَّ َوآتُـوا الزَّ

ـْن َخْیـٍر َتِجـُدوُه ِعنـَد اللَّـِه ُهـَو َخْیـًرا  تَُقدُِّمواَوَما  ُروا اللَّـَه ِإنَّ أجـرا َواْسـَتْغفِ  َوَأْعَظـمَ ِألَنُفِسُكم مِّ

  }.٢٠{المزمل/ اللََّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

ولكــن كیــف  ،فــي اإلســالم التوزیــع ةفكــر هــي األصــول القرآنیــة التــي تمثــل جــوهر  هــذه

ـــى  ـــك األصـــول إل ـــةاقتصـــادیة تحقـــق  سیاســـاتتتحـــول تل ـــة والتســـخیر  العدال االجتماعی

العـــدل فـــي تـــداول  مســـألةالمناســـب فـــي الحیـــاة االجتماعیـــة؟ أي كیـــف یعـــالج اإلســـالم 

  األموال؟ وما هي السیاسة االقتصادیة الالزمة لذلك؟ 

والتـــي نتناولهـــا علـــى النحـــو  ،"لإلنفـــاقتظهـــر عـــدة مســـتویات " اإلســـالميفـــي التصـــور 

  التالي:
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 توزیـعتدخل السـلطان باعتبـاره وكـیًال عـن األمـة فـي " ىبمعن ،اإلنفاق السلطاني -:أوالً 

فـي االسـتخالف فـي ثـروة  واألفـرادق العام للجماعـة وهو ینطلق من أساس الح ،الثروة"

والتـي تعـود عوائـدها  ،العامـة الملكیـاتوالسلطان یقوم بذلك مـن خـالل عوائـد  ،الطبیعة

 ،التـي تقـرر فـي مفهـوم األنفـال ،الحـق فـي اإلشـراف علـى الملكیـات العامـةه فلـ ، یهعل

ـــا: تعـــالىیقـــول  ـــِل اَألنَف ـــاِل ُق ُســـولِ َیْســـَأُلوَنَك َعـــِن اَألنَف ـــِه َوالرَّ فهـــي  )١(األنفـــال:  ُل ِلّل

 .وٕانمــا یشــرف علیهــا الســلطان باستشــارة األمــة ،ككــل لألمــةالصــدقات والملكیــة العامــة 

ــُتْم : لقولــهومنهــا الفــيء النــاتج فــي الحــرب  َوَمــا َأَفــاء اللَّــُه َعَلــى َرُســوِلِه ِمــْنُهْم َفَمــا َأْوَجْف

ِكــنَّ اللَّــَه ُیَســلُِّط ُرُســَلُه َعَلــى َمــن َیَشــاء َواللَّــُه َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء َعَلْیــِه ِمــْن َخْیــٍل َوَال ِرَكــاٍب َولَ 

ُســوِل َوِلــِذي اْلُقْرَبــى َواْلَیتَــاَمى  ــا َأَفــاء اللَّــُه َعَلــى َرُســوِلِه ِمــْن َأْهــِل اْلقُــَرى َفِللَّــِه َوِللرَّ َقــِدیٌر* مَّ

ُسـوُل َفُخـُذوُه َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل َكْي َال َیُكوَن دُ  وَلًة َبْیَن اْألَْغِنَیاء ِمنُكْم َوَمـا آتَـاُكُم الرَّ

  .  }٧-٦{الحشر/ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَقابِ 

عوائــد المــال العــام والقطاعــات  مصــیراآلیــات تقــرر بوضــوح التشــریع الــذي یوضــح  إن

فهو یحصـر مـوارد  ،الطبیعیة الثرواتبما یضمن حق أفراد األمة في  ،طانالعامة للسل

ـــامىویســـخرها لمصـــلحة الفقـــراء والمســـاكین  ةالعامـــ األمـــة ـــن الســـبیل والیت بصـــورة  ،واب

ممـــا  ،ونحــو ذلــك ،واالتصــالمثــل التعلــیم والطــرق والجســور  ،مباشــرة أو غیــر مباشــرة

والطریقــة التــي  والمبــدأاألســاس وبــذلك تقــرر النصــوص  ،یتقــرر بواســطة إجمــاع األمــة

الملكیـة العامـة  خـاللوحـق األفـراد فـي الثـروة مـن  ،تؤسس التكافل والعدالة االجتماعیة

علـــى  االجتمـــاعيلألمـــة التـــي هـــم أعضـــاؤها. فعلـــى الســـلطان واجـــب تحقیـــق التكافـــل 

وســائل  لألفــرادیهیــئ فحاجــات النــاس الضــروریة فــي المعــایش، وهــو یقــوم بهــذا الــدور 

 قوامـةلیعیش النـاس علـى أسـاس عملهـم وجهـدهم مـن خـالل  ،ویحثهم على ذلكالعمل 

بمعنـى ضـمان عمـل  ،السلطان على توزیع الموارد والوظائف على الراغبین فـي العمـل

ثـــم هـــو  ،بواســـطة توزیـــع مـــوارد األرض الظـــاهرة والباطنـــة وٕاعطـــاء اإلذن بـــذلك األفـــراد

ولئـك الـذین لـم یسـتطیعوا امـتالك وسـائل علـى أ ،توزیع عوائد اإلنتاج العـام بإعادةیقوم 

الزكـاة وعوائـد األرض والمعـادن ونحـو ذلـك ممـا للسـلطان الفـيء و بواسـطة أمـوال  إنتاج

  .عامةمن طرق دخل 
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الــذي تقـوم بــه األمـة بتحــریض مــن  أو ،التكافـل االجتمــاعي الـذي یقــوم بـه الســلطان إن

تعبیـر علـى أن المـال فـي و  الـدیني،هو فـي األسـاس تعبیـر عـن مبـدأ األخـوة  ،السلطان

ـاِل اللَّـِه الَّـِذي آتَـاُكمْ التحلیل النهائي هو ملك هللا تعالى:   ،)٣٣(النـور:  َوآتُـوُهم مِّـن مَّ

أمـــا صـــاحب الحاجـــة  العمـــل،معنـــى هـــذا أن لكـــل فـــرد حـــق االنتفـــاع بـــالثروة بواســـطة 

تجـًا عـامًال. لیعـود من الحالـةالشدیدة فإنه یعطى من المال بالقدر الذي یتجاوز بـه تلـك 

 ،الثـروة، أي أسـاس العمـل لتوزیـعولیس معنى ما قلناه رجوع في األسـاس الـذي قررنـاه 

فالعمــل یظــل هــو المبــدأ الــذي یقــوم  ،"الال خــروج إلــى أســاس آخــر هــو مبــدأ الحاجــة "

یعاد توزیع تلك الملكیة، ولكـن اخـتالف  بواسطتهوالذي  ،كیة الخاصةلعلیه امتالك الم

یجعـل هنـاك  ،فـي المقومـات الشخصـیة وتفـاوتهمعلى الكسب والعمـل الناس في القدرة 

علـــى أســـاس الحاجـــة لیعـــودوا عـــاملین فـــي  الملكیـــةمحتـــاجین دائمـــًا تعـــود إلـــیهم الثـــروة 

  .يالحقل االستخالف

 العدالــــةالعامــــة إلــــى خلــــق  المــــواردآخــــر فــــإن اإلســــالم یعمــــد مــــن وراء توزیــــع  بتعبیــــر

لتقـارب بیـنهم فـي مسـتوى  ،األمـة أفـرادع الثـروة بـین التي تهتم بإعادة توزیـ ،االجتماعیة

وهـذا معنـاه أن  ،االشتراكیة االتجاهاتكما تذهب لذلك  ،المعیشة ال في مستوى الدخل

بیــنهم بمــا یســمح بتفــاوت مناســب بــین  ومتــداوالً یكــون المــال موجــودًا بــین أفــراد األمــة، 

إنــه إذن التكافــل فــي  ،الغنــي غنــىً الفقیــر فقــرًا و  بموجبــهالنــاس ولــیس تفاوتــًا كبیــرًا یــزداد 

بتحریم اإلسراف وٕاعادة توزیع المال للفئات األشـد  اإلسالممستوى المعیشة، لذلك جاء 

فـال  ،متقاربون على مستوى الحد األدنى للحیـاة المعیشـیة األمةحتى یبدو أفراد  ،حاجة

م مـن العطـاء یحـر  فإنـه ١. أما وقـد أصـبح الفقیـر غنیـاً االجتماعیةتظهر األحقاد والغبن 

  .  محتاجاً لیصبح مطلوبًا ال طالبًا، منفقًا ال  ،ویجيء دوره في اإلنفاق

ن اإلنفــــاق الســــلطاني یحــــارب االكتنــــاز فــــا ،ومــــن ناحیــــة أخــــرى ،ذا مــــن ناحیــــةهــــ    

أوجهــه  بكــلزیــادة فــي اإلنفــاق " وبالتــاليممــا یــؤدي إلــى نقــص فــي االدخــار  ،واالدخــار

الطلــب الكلــي علــى الســلع، ومــن هنــا تنشــأ  فــية مــا ینطــوي علــى زیــاد وهــوالمشــروعة" 

                                                 
وهو احلد الفاصل يف جواز إعطاء الصـدقات  ،وعلى أسرته ،اإلنفاق على نفسه يستطيعالغين هنا هو ذلك احلد الذي جيعل الفرد  مفهوم ١

   .منعهاأو 
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 )٢٧٢(البقـرة:  َوَما تُنِفُقوْا ِمْن َخْیٍر ُیَوفَّ ِإَلْیُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُمونَ النهضة االقتصادیة 

فــي اإلنفــاق  الرغبــةیجنــب مــن فتــرات الكســاد االقتصــادي التــي تحــدث عنــدما تقــل  ممــا

تزیــد الرغبــة اإلنســانیة فــي االدخــار ویــتم تأجیــل  عنــدماأي  ،وتزیــد الرغبــة فــي االدخــار

مما یقود إلـى نقـص فـي ظـاهرة االسـتهالك وبالتـالي ظهـور  ،النفساإلنفاق نتیجة لشح 

ـــة.  وفقـــًا لقـــانون اإلنفـــاق  ،هـــذا أن عدالـــة توزیـــع الثـــروات معنـــىفتـــرات الكســـاد والبطال

لـى منـع وجـود طبقـة یعمـل ع ،القلـة الغنیـة مـن األفـراد یـدفـي  ،ومحاربة تركیز الثـروات

وال تســتهلك ســوى  ،الجــزء األكبــر مــن ثــروة األمــة علــىاجتماعیــة بالغــة الثــراء تحصــل 

والفائض یتحول إلـى تمویـل االسـتثمار  المدخراتلتبقى فائض كبیر من  ،النذر الیسیر

إال أن هــــذا الفــــیض مــــن  ،ونحــــو ذلــــك المصــــانعوٕاقامــــة المشــــروعات اإلنتاجیــــة وبنــــاء 

وزیـادة المنتجـات  ،فـي المجتمـع اإلنتاجفي النهایة إلى زیادة قوة  یؤديمما  ،المدخرات

ــــادة  ،المتدفقــــة فــــي األســــواق ــــاظرةدون أن تكــــون هنــــاك زی ــــك  من ــــى تل ــــب عل ــــي الطل ف

دخـول الفقـراء (وهـم  ألنال لشـيء إال  ،المنتجات وذلك المستوى على زیادة المعروض

والمحـــدودة فـــي  ،المجتمـــعي بـــل تزیـــد دخـــول القلـــة الغنیـــة فـــ ،غالبیـــة الســـكان) ال تزیـــد

أو  ،علـى السـلع الطلـبقدرتها االسـتهالكیة علـى السـلع. وعندئـذ تقـل القـدرة الكلیـة فـي 

الضــــخمة فــــي  الزیــــادةوتعجــــز قــــدرة طلــــب المســــتهلكین عــــن مســــایرة  ،ةكــــون محــــدودت

حـــدث نتیجـــة ت كـــل ذلـــك حتـــى الالعـــرض نتیجـــة لزیـــارة رأس المـــال الثابـــت والمتـــداول. 

ي فتزیــد كمیــة الســلع مالســزیــادة فــي قــوة اإلنتــاج فــي المجتمــع اإل ،مارواالســتثلالدخــار 

ن طلــب المســتهلكین فــي مجموعــه ألإال ال لشــيء  ،فــي األســواق والمنتجــةالمعروضــة 

نتیجـة لعـدم الزیـادة فـي دخــول  ،فـي السـلع اإلنتاجیـةیعجـز عـن امتصـاص تلـك الزیـادة 

، عندئــذ تعمــل سیاســة عوائــد التوزیــع والبطالــة والكســاداألغلبیــة الفقیــرة، فتنشــأ األزمــات 

ـــى للثـــروة  نظریـــة اإلنفـــاق فتكـــون  .علـــى تجـــاوز المشـــكل –الفـــيء والصـــدقات  –األول

إلــى تجنــب األزمــات االقتصــادیة، ذلــك أن هــذه األزمــات إنمــا  الســبیلاإلســالمیة هــي 

بمعنـى  ،فـي كافـة الفـروع اإلنتاجیـة وتقدمـه علـى الطلـب الفعلـي اإلنتـاجتنشـأ مـع زیـادة 

ولمــا ال یكــون تصــریفه ممكنــًا تكــون نتیجتــه تكــدس  ،عمومــاً  اإلنتــاجن ثمــة إفــراط فــي أ

لــدى المنتجــین، نظــرًا ألنــه ال یوجــد الطلــب الــذي یكفــي  الســلعالكمیــات الضــخمة مــن 

فتحــدث األزمــات االقتصــادیة. وعلــى هــذا فــإن  الســلعالمتصــاص كــل النــاتج مــن هــذه 
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قتصـــادیة للدولـــة إلـــى زیـــادة دخـــول الفقـــراء السیاســـة اال اتجهـــتالحـــل ال یكـــون إال إذا 

ذلك. األمر الذي یعني زیـادة مقـدرة فـي الطلـب الكلـي  ونحوالصدقات و  الفيء ،بالزكاة

تجـاوز حــاالت البطالـة والركـود. والسـبیل إلـى ذلـك كمــا  وبالتـالي ،الفعـال فـي االقتصـاد

األفــراد بغیــة بــین وفــرص العمــل توزیــع الــدخول  ابتــداًء فــي الســلطانتقــدم یكــون بتــدخل 

ذلـك أن سـوء توزیـع الثـروات یـؤدي إلـى نتـائج  ،للثـرواتالقضاء علـى االكتنـاز المفـرط 

وهـــو األمـــر الـــذي یمكـــن توضـــیحه علـــى النحـــو  .واقتصـــادیاً ســـالبة أخالقیـــًا واجتماعیـــًا 

  -:التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــاً  كــاة فالز  ،وهــو اإلنفــاق الــذي یكــون مــن خــالل فریضــة الزكــاة ،نیــاءإنفــاق األغ -:ثانی

فهي حق معلوم هللا في مال الغنـي  ،ركنًا من أركان اإلسالم اإلیمانیة كونهافضًال عن 

والزكـــاة بـــاختالف تعریفاتهـــا الفقهیـــة وٕان كانـــت  ،وحـــال علیـــه الحـــول النصـــابإذا بلـــغ 

ســواء أكانــت دخــوًال أو رؤوس أمــوال، إال أنهــا فــوق  ،فــي الثــروات موحــدتظهــر كجعــل 

ترمــي إلــى صــون  ،وفــق المــنهج االقتصــادي التوحیــدي الــدخول توزیــعذلــك نظریــة فــي 

كمــا تجعــل دورة االقتصــاد  ،تكافــل األوضــاع االجتماعیــة علــىوالعمــل  ،كرامــة اإلنســان

كرامـــة اإلنســـان  ترعـــى ١. فمـــن ناحیـــة أن الزكـــاةوالنمـــوفـــي حالـــة مســـتمرة مـــن الحركـــة 

علــى شــهوة  والتغلــب ،ألنهــا تســاعده علــى تطهیــر نفســه مــن شــرها ،الغنــي وأخالقیاتــه

                                                 
  املختلفة وزكاة األموال وحنو ذلك. الكفاراتهنا مبعناها الواسع كزكاة الفطر و  الزكاة ١

  العرض زیادة

  اإلنتاج زیادة

 إنفاق زیادة
  السلطان

  الدخل زیادة

  االستثمار زیادة
  في اإلنتاج 

   العمل زیادة  العرض زیادة

  الطلب زیادة
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علــى كونهــا  فضــالً  ،وتوطــد الصــلة بینــه وبــین األفــراد اآلخــرین فــي األمــة ،المــال عنــده

  إشعار للغني باالعتراف بنعم الواهب المنعم، وأنه الرازق دون سواه. 

أصـول المعـامالت االقتصـادیة  لتأسـیس ،ناحیة أخـرى، فـإن الزكـاة أداة اقتصـادیة ومن

والتوزیـع العـادل للثـروات  والتـداولمفـاهیم اإلنتـاج  عنـدما تحكـم ،في المفهوم اإلسـالمي

(التوبــــة:  ُخــــْذ ِمــــْن َأْمــــَواِلِهْم َصــــَدَقًة ُتَطهِّــــُرُهْم َوتُــــَزكِّیِهم ِبَهــــاوالــــدخول، یقــــول تعــــالى: 

َكــــاةَ  :ویقــــول. )١٠٣ ــــَالَة َوآتُــــوْا الزَّ ــــاُبوْا  :ویقــــول. )٤٣ :(البقــــرة َوَأِقیُمــــوْا الصَّ ــــِإن َت َف

َكاَة َفَخلُّوْا َسـِبیَلُهْم ِإنَّ اللّـَه َغفُـوٌر رَِّحـیمٌ  َوَأَقاُمواْ  َالَة َوآَتُوْا الزَّ فـي  وجـاء. )٥(التوبـة:  الصَّ

 إنـك) لمعاذ عنـدما بعثـه ألهـل الـیمن: "صلى اهللا علیه وسلمالحدیث في وصیة النبي (

ل اهللا، وأنـي رسـو  ،فـادعوهم إلـى شـهادة أن ال الـه إال اهللا الكتـابستأتي قومـًا مـن أهـل 

صـلوات فـي كـل یـوم  أن اهللا قـد افتـرض علـیهم خمـس فـأعلمهمفإن هـم أطـاعوك لـذلك 

أن اهللا قــد افتــرض علــیهم صــدقة تؤخــذ مــن أغنیــائهم  فــأعلمهمولیلــة، فــإن هــم أطــاعوك 

واتــق دعــوة المظلــوم  ،لــذلك فإیــاك وكــرائم أمــوالهم أطــاعوكفتــرد إلــى فقــرائهم، فــإن هــم 

  ".  جابحفإنها لیس بینها وبین اهللا 

 ،دینیة لتطهیر المال ونمائه، وتطهیر نفـس صـاحبه مـن شـهوة المـال فریضةالزكاة  إن

َ عن  فـال   ،االسـتخالفياالقتصادي الذي یحارب االكتناز واالدخـار غیـر  دورهافضًال

  دولة من األغنیاء من الناس. یظل

ــــذ  والزكــــاة ــــه من ــــرةمعنــــى عــــام جــــاء األمــــر بوجوب و أمــــا مفهــــوم الصــــدقة فهــــ ،مكــــة فت

ُخــْذ ِمــْن َأْمــَواِلِهْم  :القــرآنجــاء فــي  ،تخصــیص اقتصــادي للمــال الواجــب علیــه الزكــاة

ــیمٌ  ــُه َســِمیٌع َعِل ــْم َوالّل ــْیِهْم ِإنَّ َصــَالَتَك َســَكٌن لَُّه ــَزكِّیِهم ِبَهــا َوَصــلِّ َعَل  َصــَدَقًة ُتَطهِّــُرُهْم َوُت

ـَدَقاِت فَـِإْن ُأْعطُـوْا ِمْنَهـا َرُضـوْا َوِمْنُهم مَّن َیْلِمُزَك فِ : . وجاء قوله)١٠٣(التوبة:  ي الصَّ

ـــَدَقاُت . وجـــاء قولـــه: )٥٨(التوبـــة:  َوإِن لَّـــْم ُیْعَطـــْوْا ِمنَهـــا ِإَذا ُهـــْم َیْســـَخُطونَ  ِإنََّمـــا الصَّ

َقــاِب َوالْ  َغــاِرِمیَن َوِفــي َســِبیِل ِلْلُفَقــَراء َواْلَمَســاِكیِن َواْلَعــاِمِلیَن َعَلْیَهــا َواْلُمَؤلََّفــِة ُقلُــوُبُهْم َوِفــي الرِّ

ــیٌم َحِكــیمٌ  ــِه َواللّــُه َعِل ــَن الّل ــِبیِل َفِریَضــًة مِّ ــِن السَّ ــِه َواْب وغیــر ذلــك مــن  ،)٦٠(التوبــة:  الّل

  اآلیات. 

یفـوق الثالثـین موضـعًا فـي القـرآن، وداللـة ذلـك أن القـرآن  فیمـاأما لفظ الزكـاة فقـد ورد 

االقتصـــاد اإلســـالمي،  جـــوهرلـــذي هـــو ا ،علـــى اإلنفـــاق یـــداوموایخاطـــب المـــؤمنین أن 
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كل ذلك لمعالجة الشح الـذي یجعـل اإلنسـان  ،فریضة أمسواء كان هذا اإلنفاق تطوعًا 

فضـــًال عـــن كـــون اإلنفـــاق تنشـــیط  ،كرامتـــه كإنســـان یفقـــدعندئـــذ  ،عبـــدًا للـــدرهم والـــدینار

 ،فعفكــل تــداول معنــاه الشــراء والطلــب علــى المنــا ،المــالمســتمر لــدورة التجــارة وتــداول 

العـالم وخالفـة اهللا  وتسـخیرمما یعني تشغیل العمالـة  ،العمل واإلنتاج زیادةالذي یعني 

 ،األفــرادالزكـاة هــي آلیـة أساســیة إلعـادة توزیــع الـدخول بــین  أنهــذا  معنـى ،فـي أرضــه

  وٕاعادة التوازن إلیه بما یحقق العدل االجتماعي. ،في المجتمع اإلسالمي

حــول ماهیــة أصــناف الزكــاة،  بــاالختالفملــيء  ،ســالميأن التــراث الفقهــي اإل والواقــع

ومـــنهم مـــن  ،زاد أو نقـــص مـــنومـــنهم  ،فمــنهم مـــن قصـــرها علـــى أربعـــة وأربعـــین صــنفاً 

 الفقهــــاءوغالــــب  ،عــــدا الحطــــب والقصــــب والحشــــیش ،عممهــــا علــــى ســــائر األصــــناف

 ،المعــــادنیؤكــــدون علــــى أن الزكــــاة فــــي التجــــارة، واتفقــــوا فــــي الركــــاز، واختلفــــوا بشــــأن 

 ،الظاهریـةفـبعض الفقهـاء مـن  ،اإلجماع بینهم على الزكاة في الذهب والفضة والورقو 

هـي: الــذهب،  أصــنافأن الزكـاة ال تجـب إال فــي ثمانیـة  یــرىحـزم"  ابــنوعلـى رأسـهم "

بیـد أننـا نـذهب  .وماعزهـاالفضة، القمح، الشـعیر، التمـر، اإلبـل، البقـر، والغـنم ضـأنها 

ذلـك  ،األصناف هذهعلى أن الزكاة واجبة في غیر  ،إلى ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء

ومــن  ،غیرهــاأنــه مــن غیــر المعقــول أن تقتصــر الزكــاة علــى هــذه األصــناف مــن دون 

) عـن صـلى اهللا علیـه وسـلمالتحمل في الفقه القـول أن الحـدیث الـذي یقـول فیـه النبـي (

أو  ویقتصــر علــى ســقي مــن قمــح أو شــعیر .ســقت الســماء العشــر" فیمــاروایــة جــابر "

  تمر.

فقــال األحنــاف إن الزكــاة واجبــة  ،فیــه الزكــاة تجــبن الفقهــاء قــد اختلفــوا فــي تحدیــد مــا إ

صـلى اهللا علیــه بنـاء علــى قولـه ( ،والحشـیشفـي كـل شــيء باسـتثناء الحطـب والقصــب 

ربــع  بالنضــجومــا ســقي  ،ســقت الســماء والعیــون أو كــان عشــریًا العشــر فیمــا): "وســلم

 ،ذلــك أن اتســاع آفــاق التجــارة ،ه أقــرب إلــى روح اإلســالمأن هــذا الفقــ والحــق. ١العشــر"

معــه قصـــر الزكــاة علـــى المزكیــات المعروفـــة  یخطـــئاالقتصـــادیة أمــر  الحیــاةوتشــعب 

كمـا  ،والركـاز ،والمعـدن ،والبقـر ،والغـنم ،واإلبل ،والتمر ،والشعیر ،والبر ،وهي النقدان

افعیة عنــدما أدخلــوا أربعــین وهــو فقــه أیســر وأعمــق ممــا انتهــى إلیــه الشــ ،الظاهریــةیــراه 
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المزكیـــات، ألنهـــم رأوا انتشـــارها وشـــیوع اســـتعمالها وحاجـــة النـــاس إلیهـــا.  مـــدخلســـلعة 

 ،حدیث المزكیات السبع البد وأن یفقه في سائر النصـوص القرآنیـة والنبویـة أنوالواقع 

ممــا یجعلــه حــدیثًا علــى ســبیل  ،وجــوب الزكــاة مــا بلــغ المــال النصــاب عمــومالتــي تفیــد 

عـن  ویـروى). ١٤١/األنعـام( {َوآُتوْا َحقَُّه َیْوَم َحَصـاِدِه} یقول تعالى: ،الحصرمثال ال ال

 مكـانبعـرض ثیـاب خمـیص أو لبـیس فـي الصـدقة  ائتـوني" معاذ أنه قال ألهـل الـیمن:

  .١) بالمدینة"صلى اهللا علیه وسلمالشعیر والذرة أهون علیهم وخیر ألصحاب النبي (

هـــي فـــي الواقـــع الســـبیل إلـــى  ،األنـــواعنصـــابًا فـــي نـــوع مـــن  الزكـــاة وقبـــل أن تكـــون إن

هو سر االقتصاد اإلسـالمي كمـا  الذي ،تحقیق العدالة وٕادامة دورة اإلنفاق االقتصادي

بـین یـدي القلـة مـن األغنیـاء  دولـةتكون األمـوال ال بمعنى إنها الواسطة إلى أن  ،تقرر

ـــات  إنفـــي المجتمـــع،  ـــأتي مـــن بـــاب العمـــوم ال فـــي مجموعهـــا عـــن الزكـــاة  القـــرآنآی ت

ـــا الخصـــوص، یقـــول تعـــالى:  َیـــا َأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوْا َأنِفُقـــوْا ِمـــن َطیَِّبـــاِت َمـــا َكَســـْبُتْم َوِممَّ

ــَن اَألْرِض َوَال َتَیمَُّمــوْا اْلَخِبیــَث ِمْنــُه تُنِفُقــونَ  . ویــرى ســمرة )٢٦٧(البقــرة:  َأْخَرْجَنــا َلُكــم مِّ

یأمرنــا أن نأخــذ الصــدقة مــن الــذي  كــان) " علیــه وســلمصــلى اهللابــن جنــدب أن النبــي (

لـدخول لفكـل مـا هـو معـد للبیـع أي  ،تفیـد العمـوم كمـا یظهـر تقریراتوهي  ،نعده للبیع"

مــن الغنــي وتــرد إلــى  تؤخــذ ،بلــغ النصــاب فعلیــه الزكــاة إذا ،البیــع والشــراءفــي عملیــة 

علــى ســبیل المثــال  أنــهیــة ومــن هنــا نفقــه الحــدیث الــوارد بشــأن األصــناف الثمان ،الفقیــر

  المخصوص ال العموم. 

ألنهــا  ،واجبــة فــي كــل مــال تجــاوز النصــاب فــي كــل معــروض للتجــارة عنــدناالزكــاة  إن

بصــرف النظــر عــن نـوع التجــارة أو المحصــول أو المعــدن  ،الغنـيحـق للفقیــر فــي مــال 

ي زماننـا فـال یعقـل أن ال تؤخـذ الزكـاة فـ ،الغني فیهالذي یتعامل المال من  ،ونحو ذلك

تؤخـذ مـن منتجـي القمـح والفواكـه. إن الزكــاة  وأن ،هـذا مـن عائـدات الـنفط أو الصـناعة

هــذا المــال نباتــًا أو حیوانــًا أو معــدنًا  كــانفــرض دینــي فــي مــال تجــاوز النصــاب، ســواء 

  .المنافعفالزكاة تفرض على كل  ،أو خدمة أو سلعة
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مـــؤدى هـــذا الشـــرط أن یكـــون  خاصـــًا،تجـــب الزكـــاة اشـــترط فیهـــا الفقهـــاء شـــرطًا  ولكـــي

مـــا فـــوق  أن یكـــون مـــن أمـــوال اإلنتـــاج أي ،١المـــال ممـــا یقتنـــى للنمـــاء ال لســـد الحاجـــة

وهــذا مــن رحمــة اهللا بالنــاس.  ،مــا دون النصــاب ولــیس مــن أمــوال االســتهالك النصــاب

أمــا إذا حــدث العكــس  ،أن الزكــاة والحــال كــذلك ســتدفع مــن نــاتج اســتغالل المــال ذلــك

فإنهـــا فـــي هـــذه الحالـــة ســـوف دون النصـــاب، لـــى أمـــوال االســـتهالك ع الزكـــاةوفرضـــت 

مـا یقتنـى معلیـه فـي فتـرة وجیـزة. فـإذا كـان المـال  يتقضـوبـذلك  ،تدفع من المـال نفسـه

تتخــذ ، التــي فــالنقود مــثالً  ،لــم ینمــه صــاحبه بالفعــل ولــو ،للنمــاء فإنــه تجــب فیــه الزكــاة

یهـا. أمـا عل یعفیـه مـن واجـب الزكـاة فإن ذلك ال وادخرهاللنماء، فإذا لم ینمها صاحبها 

كــأدوات المنــزل وأدوات  ،وٕانمــا لالنتفــاع الشخصــي للنمــاءإذا كــان المــال ممــا ال یتخــذ 

فإنه ال تجب فیها زكاة. على أنه ال یكفـي لكـي  ،صاحبهاالحرفة والدار المعدة لسكنى 

لـى ذلـك أن إنمـا یتعـین باإلضـافة إ ،یقتنـى للنمـاء ممـاتجب الزكـاة فـي المـال أن یكـون 

زمــرة األغنیــاء فــي مفهــوم الزكــاة. والمــال یــدخل  فــيیكــون هــذا المــال مــدخًال لصــاحبه 

  في تحقق أمرین: - الزكاة لمفهومطبقًا  -في زمرة األغنیاء  هصاحب

ویقـدر هـذا الحـد األدنـى  النصـاب،: أن یكون له حد أدنـى و هـو مـا یطلـق علیـه األول

ن كــل مــا فــإللزراعــة  بالنســبةمــن الــذهب. أمــا  دینــاراً  ٢٠بمــا قیمتــه  - فــي األمــوال –

  معلوم. نصابفلیس فیها  ،تنبته األرض فیه زكاة

زائــدًا عــن حاجتــه األصــلیة مــن  كاملــة: أن یظــل مالكــًا لهــذا النصــاب لمــدة ســنة الثــاني

النمــاء  وصـفاألمـوال التـي كـان یتـوافر فیهـا وتاریخیـًا نجـد أن مأكـل ومسـكن وملـبس. 

  على أقسام أربعة. ،) علیه وسلمصلى اهللافي عصر النبي (

: وهــو یختلــف النصــابتبلــغ  أنوشــروطها.. والغــنماإلبــل والبقــر  وهــي -األنعــام: :أوالً 

والبقــر  ،المــاعزوفیهــا شــاه مــن الضــأن أو  ،بــاختالف أنواعهــا، فاإلبــل نصــابها خمــس

ن مــن الضــأ ةشــاوفیهــا  ،والغــنم نصــابها أربعــون ،ةوفیهــا تبیــع أو تبیعــ ،نصــابها ثالثــون

  والماعز.

والنصـــاب فیهـــا هـــو نصـــاب  ،لالتجـــار المتخـــذةاألمـــوال  أي عـــروض التجـــارة: :ثانیـــاً 

إذا استمر صاحبها مالكـًا  ،ربع العشر هوومقدار الزكاة الواجبة فیها  ،عروض التجارة
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: إنــه یكفــي أن یكــون مالكــًا وقــالللنصــاب طــول العــام. وخــالف فــي ذلــك اإلمــام مالــك 

فخسـارته  ،والخسـارة الكسـبألن االتجـار قـائم علـى  ،آخـره لنصاب فـي أول العـام وفـي

آخــره. ونحــن العــام و  أولفــي أول العــام ال تمنــع مــن اعتبــاره غنیــًا بوجــود النصــاب فــي 

طــول العــام ألدى  النصــابنــرجح هــذا الــرأي لواقعیتــه، وألننــا لــو تمســكنا بشــرط ملكیــة 

  .نقصهمیمن الزكاة، مع إن الغنى ال  ةكثیر  أموالذلك إلى إعفاء 

ـــاً  ـــزروع والثمـــار: :ثالث أنـــه لـــیس لمـــا تنتجـــه األرض وتثمـــره  علـــىالفقهـــاء  وجمهـــور ال

الزكــاة فیــه وقــت الحصــاد،  تجــبنصــاب معــین، وال یشــترط مــرور ســنة، بــل  األشــجار

ـــ ـــن َثَمـــِرِه ِإَذا َأْثَمـــَر َوآتُـــوْا َحقَّـــُه َیـــْوَم َحَصـــاِدهِ تعـــالى:  هلقول . )١٤١(األنعـــام:  ُكلُـــوْا ِم

ونصــف العشــر  ،الزكــاة الواجبــة هــو العشــر إذا كانــت األرض تســقى بغیــر آلــة رومقــدا

فیمــا  لــیستســقى بآلــة. أمــا نصــابها فقــد ورد فــي حــدیث أبــي ســعید الخــدري " كانــتإذا 

كــان تحقیــق المقــدار أمــرا صــعبًا فیمــا  وٕاذا ،١دون خمســة أوســق تمــر وال حــب صــدقة"

ك عــــن المنتجـــات الحیوانیــــة أو دعـــ ،المختلفــــةیتعلـــق بمختلـــف المحصــــوالت الزراعیـــة 

فإن الفقه عنـدنا هـو تقیـیم قیمـة الوسـق  ذلك،أو الصناعیة ونحو  ،أو المعدنیة ،النباتیة

خمسة أوسق هو النصاب المطلـوب،  مقابلمن التمر، وأن تعرف قیمته ثم یكون ثمن 

النصــــاب للزكــــاة علــــى  مقــــدارمــــن فتــــرة إلــــى أخــــرى فــــإن  ،ولمــــا كــــان الســــعر متغیــــر

  ألخرى یتغیر بتغیر األسعار.األصناف ا

ســـبق أن ذكرنـــا، أن الســـلطان لـــه حـــق اإلشـــراف علـــى الثـــروات  لقـــد :المعـــادن :رابعـــاً 

 ،فال یكون اسـتغالل تلـك الثـروات إال بإذنـه ،بحكم منصبه ،األخرى والطبیعیةالمعدنیة 

فكـل مـا یخـرج  ،علـى المنـاجم وعملیـات التعـدین یسـیطرهو الذي  فالسلطانوعلى هذا 

یكون ملكًا لألمـة ینفـق مـن عوائـده فـي  ،معادن ظاهرة أو باطنة منطن األرض من با

كفالــة الفقــراء والمســاكین. وللســلطان أن یعطــي الحــق فــي  رأســهامصــالحها التــي علــى 

المعــادن إلــى الشــركات الخاصــة، بشــرط أن تعقــد  واســتغاللعملیــات التنقیــب والتعــدین 

العامـة،  المرافـقسالمي، لینفقه فـي تمویـل اإل السلطانعقدًا تحول بموجبة اإلنتاج إلى 

ــــات العامــــة، وٕاقامــــة  ــــاج الطیب ــــم یكــــون  العــــدلوٕانت االقتصــــادي فــــي المجتمــــع. ومــــن ث

هذا الـرأي یـذهب اإلمـام مالـك فـي المشـهور  وٕالىللشركات تكالیفها وأرباحها المعقولة، 
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ن یملـك لمـن یعمـل علیهـا مـدة مـن غیـر أ ویقطعهـامن إن أصول المعادن لإلمام یلیها 

صــلى اهللا علیــه (مــا جــاء عــن النبــي  علــىویأخــذ منهــا الزكــاة علــى كــل حــال  ،أصــلها

فتلــك المعــادن ال  ،أقطــع معــادن مــن معــادن القبلیــة لــبالل بــن الحــارث أنــه مــن ،)وســلم

فـــي ذلـــك أن المعـــادن التـــي فـــي جـــوف  واألصـــل. ١إال الزكـــاة الیـــوم،یؤخـــذ منهـــا، إلـــى 

ملكـًا لهـم بملـك األرض، فوجـب أن  ذلكفلم یجعل  لها ،األرض أقدم من ملك المالكین

لجمیـع المسـلمین بمنزلـة  فیئـاً یكون ما في جوف األرض مـن ذهـب وورق مـن المعـادن 

  . كما تقدم القول في ذلك في الفصل الثالث. ما لم یوجف علیه بخیل وال ركاب

إلــى  قــاد ،أن االخــتالف حــول التصــور االبتــدائي لوضــعیة الثــروات الطبیعیــة والحــق  

بــین مــن یقــول بــالخمس ومــن  ،والقــدر المــأخوذ منهــا ،حــول طبیعــة إحیائهــا االخــتالف

یرون أن الواجـب فیـه الخمـس، ألن  عبیدوأبو  وأصحابهحنیفة  فأبو ،العشر بربعیقول 

لحـدیث  ،وفي كل واحـد منهمـا الخمـس ،"ركازالمعدن والمال المدفون كالهما یقال له "

أصـحاب هـذا الـرأي،  واسـتدل. ٢الركاز الخمس" في" )لمصلى اهللا علیه وس(رسول اهللا 

عـــن المـــال الــذي یوجـــد فـــي الخـــراب العـــادي  ســـئل )صـــلى اهللا علیـــه وســلم(بــأن النبـــي 

: فقـد تبـین لنـا اآلن أن الركـاز عبیـد. قـال أبـو ٣"الخمـسوفي الركـاز  فیهفقال: " ،القدیم

الركــاز  فجعــللركــاز" وفــي ا فیــه" )صــلى اهللا علیــه وســلم(ســوى المــال المــدفون، لقولــه 

وقـــد روي عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب: أنـــه جعـــل  ،. فعلـــم بهـــذا أنـــه المعـــدنالمـــالغیـــر 

  .٤عنه مفسراً  ىحدیث یرو  فيالمعدن ركازًا، 

 فأما: الركاز هو المال المدفون خاصة، وهو الذي فیه الخمس. قالوا آخرون وقال    

ذلـك یكـون الواجـب  وعلـى. ٥طالمعدن فلـیس بركـاز، وال خمـس فیـه، إنمـا فیـه الزكـاة فقـ

وهــو ربــع  النقــدین،قــدر الواجــب فــي زكــاة علــى فــي المعــدن عنــدهم ربــع العشــر، قیاســًا 

رواه  بمــا ،ویســتدل هــؤالء ،حمــدألفــي قــول و  ،العشــر، وٕالــى هــذا ذهــب مالــك والشــافعي

                                                 
  مالك يف املوطأ كما تقدم. أخرجه - ١

  .٢١٠، ص ٢الشوكاين، نيل األوطار، ج ،جع را  - ٢

  .٣١٠ص  ،أبو عبيد، كتاب األموال، مصدر سابق  ،لتفصيل أكثر  راجع - ٣

  .٣١١ – ٣١٠ص  ،املصدر السابق  ،لتفصيل أكثر  راجع - ٤

  .٣٠٩املصدر السابق، ص ،لتفصيل أكثر  راجع - ٥
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. ١لــبالل بــن الحــارث المزنــي معــادن القبلیــة أقطــع مالــك فــي الموطــأ أن رســول اهللا 

. ٢باعتبار أن تلك المعـادن ال یؤخـذ منهـا، إلـى الیـوم، إال الزكـاة ،یة الفرعمن ناح وهي

فیقول إن الحدیث لـیس لـه  ،القبلیةحدیث الزكاة في معادن  عندفیتوقف  ،أبو عبید أما

إنمـا  ،بـذلك أمـر )صـلى اهللا علیـه وسـلم(إسناد، ومع هـذا، فإنـه لـم یـذكر فیـه أن النبـي 

صــلى اهللا علیــه (ولــو ثبــت هــذا عــن النبــي  ،الیــوم إلــىفهــي تؤخــذ منهــا الصــدقة  :قــال

القائلون بربع العشر في المعادن، بأن الحـدیث  ورد. ٣ال یجوز دفعها حجة كان) وسلم

اللقطـة، بأنـه ال یتنـاول محـل النـزاع،  عـن )صلى اهللا علیـه وسـلم(الذي سئل فیه النبي 

عــــن اللقطــــة،  ذكــــر ذلــــك فــــي جــــواب ســــؤاله إنمــــا )صــــلى اهللا علیــــه وســــلم( النبــــيألن 

لــیس لقطــة، فــال یتناولــه الــنص. وأمــا مــا اســتدلوا بــه مــن أحادیــث، فقــد ذكــروا  والمعــدن

  ضعیفة، ال تعرف صحتها، وال هي مذكورة في المسانید. أنها

 أنبعـد التأكیـد علـى  ،أن االخـتالف حـول مقـدار النصـاب المـأخوذ مـن المعـدن وعندنا

 ،إقطاعــه للشــركات الخاصــة أو العامــةویقــوم الســلطان ب ،لألمــةالمعــدن فــي أصــله هــو 

وینظـر فیـه  ،هو مما یتفق علیه في عقد اإلنتاج ،المأخوذ من تلك الشركات القدرفإن 

كــان  فـإن  ،الجهـد المبــذول والنفقـات والمئونـة ومسـتوى أســعاره فـي األسـواق مقـدارإلـى 

ٕان كانــت واألســعار، ففیــه الخمــس، و  والتكــالیفالخــارج منــه كثیــرًا بالنســبة إلــى العمــل 

 ،الفقه تملیه الضرورة االقتصادیة من ناحیة هذاقلیلة بالنسبة إلیهما، ففیه ربع العشر. 

بـــین األحادیـــث التـــي تفیـــد أن فـــي الـــذهب  التوفیـــقالرغبـــة فـــي  ،ومـــن الناحیـــة األخـــرى

بقیـة المعـادن، واألحادیـث التـي تفیـد  علیهمـاوالفضة ربع العشر، وهما معدنان، فیقاس 

یـذهب اإلمـامین مالـك والشـافعي، فـي  الرأيوٕالى هذا  ،لخمس كالركازأن في المعدن ا

  .بعض آرائهم

عنـــدما تفـــرض نســـبة  تظهـــر ،التحلیـــل االقتصـــاديالداللـــة االقتصـــادیة للزكـــاة فـــي  أمـــا

ونحـو  ،التعدینیـة ،الزراعیة المحصوالت ،وعروض التجارة ،مئویة على رؤوس األموال

                                                 
  .٣٠٩ص ،األموالأبو عبيد، القبلية بالد معروفة باحلجاز،  قال  - ١

  .٣٠٩، أبو عبيد، كتاب األموال، ص٢٤٩– ٢٤٨، ص١ج املوطأ، - ٢

  .٣١٢ص  ،األموال، مصدر سابق ،أبو عبيد  ،لتفصيل أكثر  راجع - ٣



 ٧٩

األفـــراد فـــي ســـوق التجـــارة  فـــإن ،١للعـــرض فإنهـــا ترمـــي إلـــى جعـــل الطلـــب ســـابقاً  ،ذلـــك

فـي محاولـة مـنهم  وذلـكسیقبلون على قضاء احتیاجاتهم بمجرد حصولهم على النقود، 

ـــة ـــة فـــي  ال ،للـــتخلص مـــن الســـیولة النقدی ـــى رؤوس  الزكـــاةســـیما وأن النســـبة المئوی عل

النقــود  أصــحابمعنــى ذلــك أن  ،األمــوال أعلــى منهــا فــي نســبة أصــناف الزكــاة األخــرى

ً للشـــراء فـــي مجمـــوعهم، إذ یفضـــلون ادخـــار المنـــافع ســـ مـــن  أكثـــریكونون أكثـــر مـــیًال

 وســیعملون ،مــا تقـل بــه قیمــة المنـافع المختزنــةمالتـي تقــل قیمتهــا بـأكثر  ،اختـزان النقــود

حرصـًا فـي الـتخلص  ،أو بأجـل قریـب علـى دفـع قیمـة مـا یشـترونه ـ نقـدًا ـ وفـي الحـال

الـتخلص مـن النقـد الـذي یحصـل علیـه عـن طریـق  التـاجر إلـى یعمدعندما  ،من النقود

اشـــتراها المســـتهلكون، وســـیدفع فـــي الحـــال دون  التـــيمحـــل الســـلع  ،شـــراء ســـلع جدیـــدة

والغالــب أن الــدفع ســیكون  ،أو كمبیــاالت بصــكوكأو اللجــوء إلــى الــدفع اآلجــل  ،تـأخیر

 إذاأنـه فضـًال علـى  ،نقـوده وهـي فـي یـده علـىخوفًا من حلول الحول  ،مقدمًا ال مؤخراً 

فیفضــل الطالــب أن  ،العــرض عــن الطلــب فــي وقــت معــین نظــرًا لتــأخر اإلنتــاج قصــر

حتـى یـتخلص أوًال مـن نقـده، وحتـى یضـمن ثانیـًا الحصـول  ،مقـدماً  یطلبیدفع ثمن ما 

الطلــــب  ینكشــــفمــــن منــــافع بمجــــرد االنتهــــاء مــــن إنتاجهــــا، وعندئــــٍذ  یطلــــبعلــــى مــــا  

هـذا  یمثلهـامـن النقـد معنـاه طلـب منـافع  ذلـك أن الرغبـة فـي الـتخلص ،للعرض ویسبقه

تحــدد  التـيوهكـذا یسـبق الطلـب العـرض دائمـًا مــن ناحیـة الكـم ومـن ناحیـة القـیم  ،النقـد

 األفـــــرادبمعنـــــى أن  ،وفقـــــًا لســـــلوك وثقافـــــة المســـــتهلكین ،نـــــوع المنـــــافع المرغـــــوب فیهـــــا

أیـدیهم وسـینطلق هـذا النقـد مـن  ،فـي حـوزتهم النقدوجود  بمجردسیحددون ما یشترون  

فــي المجمــوع مقــدار مــا بأیــدي األفــراد مــن  مقــدارهاویبلــغ  ،لطلــب منــافع محــددة الكمیــة

ذوقـًا وكمـًا، قبـل أن یتحـدد مقـدار  ،ومقـداراً  نوعـاً وهكذا یتحدد الطلب  ،نقود في التداول

  العرض.

ــــة القــــول أن نقــــول إن العــــرض عــــادة  ومــــن یســــبق الطلــــب فــــي االقتصــــادیات  مــــانافل

بكونـه إنسـان  ،اإلنسـان ماهیـةاقتصادیات تنطلق مـن تصـور مسـبق ل ألنها ،٢الوضعیة

                                                 
 ٢الكويـــت ط،مكتبـــة املنـــار اإلســـالمية ،خطـــوط عامـــة يف االقتصـــاد اإلســـالمي ،حممـــود أبـــو الســـعود  ،أبـــو الســـعود،راجـــع لتفصـــيل أكثـــر  ١

 .٨٢/م. ص١٩٦٨،

يعترب قانون (ساي) ـ وهو مـا يعـرف أيضـاً بقـانون (املنافـذ) أو قـانون (األسـواق) ـ أسـاس الفكـر االقتصـادي الكالسـيكي. وينصـرف هـذا  :٢

أخــرى فــإن املســاواة بــني العــرض الكلــي  بعبــارة ،إىل أن العــرض خيلــق الطلــب املســاوي لــه عنــد كــل مســتوى مــن مســتويات التشــغيل القــانون
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قــد یصــدق  ،وأثــر الدعایــة التجاریــة ،تحركــه شــهوة االســتهالك مضــمونهاقتصــادي فــي 

ومـــن هنـــا فهـــو عرضـــة  ،علیـــه الطلـــب وقـــد ال یصـــدق ســـیكونحـــدس المنـــتج حـــول مـــا 

بیـد المنتجـین  فضًال على أن عدم توافر المـال اإلنتاج،للمخاطر االقتصادیة ومخاطر 

بحیــث یمكــن أن یتغیــر نــوع الطلــب قبــل أن ینــتج  ،العــرضكثیــرًا مــا یــؤدي إلــى تــأخیر 

العــرض والطلــب هــو الــذي  ،بــین البیــع والشــراء للعالقــةهــذا الوضــع المقلــوب  ،منتجــه

 ونحتـــى یخلقــــ ،للدعایـــة اإلعالنیـــة لمنتجــــاتهم طائلــــةیـــدفع المنتجـــین إلــــى دفـــع مبـــالغ 

فـي التحلیـل األخیـر. هـذا  ،المستهلك یتحملهاالنفقات التي  الطلب على منتجاتهم وهي

 فــيفــي العالقــة بــین العــرض والطلــب هــو الــذي یوجــد ظــاهرة الكســاد  المقلــوبالوضــع 

إلـى التبـذیر واإلسـراف ومـا فـي ذلـك  ،األخالقـيدعوة على المستوى  هوكما  ،البضائع

  .١جة إلیهوالقیم األخالقیة فیما ال حا االقتصادیةمن إهدار للموارد 

الطلــب علــى العــرض یحــدد للتــاجر الســلع التــي یشــتریها، ویــوفر علیــه عمولــة  ســبق إن

ـــــر  ،ألن المســـــتهلك سیشـــــتري بكمیـــــات وافـــــرة ونظـــــراً  ،الوســـــطاء فســـــتزید المنافســـــة غی

                                                                                                                                            
أن  الوضـعهـذا  احلقيقة شيئاً واحداً، وحبيث ال يكون هلما إال منحىن واحـد. ويعـين يف يكشفان مساواة ضرورية، حيث والطلب الكلي تعترب

، يحبيـث يتحـدد الطلـب الكلـى مبجـرد حتديـد العـرض الكلـ التـابعالعرض الكلى هو املتغري األساسـي املسـتقل، وأن الطلـب الكلـى هـو املتغـري 

فيـه مبــا  مـا يرغبــون يشـرتونمـع املنتجــات، وهـو مـا يعــين أن املنتجـات هـي الــيت تشـرتي املنتجـات، واألفــراد  دلتتبـاوتفسـري ذلـك أن املنتجــات 

النظــام االقتصــادي فــال يتعــدى أن يكــون (عربــة  يفأكثــر. أمــا دور النقــود  منتجــاتاد إنتــاجهم متكنــوا مــن شــراء ز ينتجــون، وعلــى ذلــك كلمــا 

التحليـل االقتصـادي مل يغـري مـن  يف النقـودطلـب إال لتحويلهـا إىل سـلع. فـدخول أي أن النقـود ال تُ ) من فريق إىل آخـر، املنتجاتلنقل قيمة 

التحليـل  هذاظل اقتصاد عيين تسوده خصائص نظام املقايضة، وانتهي من  يفلقانون األسواق  حتليلهنتائج هذا التحليل. فلقد أقام (ساي) 

التحليـل  يف التطـوراالقتصـادي، وانتهـي مـن ذلـك إىل أن هـذا   التحليـل يفبعد ذلك النقـود  إىل أن املنتجات تتبادل مع املنتجات، مث أدخل

العيين. كل ما هنالك أن النقود سهلت عملية التبادل، وانقسمت الصـفقة  االقتصادظل  يفمل يغري من النتائج اليت توصل إليها من التحليل 

الســلعة بــالنقود، وهــذه هــي عمليــة البيــع.  مبادلــةقتني، حبيــث تتضــمن الصــفقة األوىل ظــل نظــام املقايضــة إىل صــف يفالــيت كانــت تــتم  الواحــدة

بيـع مسـتقلة، وهـو  وعمليةاألخرى، وهذه هي عملية الشراء. فتنشأ نتيجة لذلك عملية شراء مستقلة،  بالسلعةوالصفقة الثانية مبادلة النقود 

ومــن هنــا يتضــح أن (ســاي) فقــد أحــد النقــود علــى أ�ــا جمــرد وســيلة  قايضــة،املمــا أدى إىل التغلــب علــى الصــعوبات الــيت كانــت تواجــه نظــام 

 الـدار،االقتصـاد الـدويل  يفسـامي عفيفـي، دراسـات  ،بذلك قد استمده إال وفرة النقد (حياد النقود). راجع لتفصـيل أكثـر ويكونللمبادلة، 

  .٢٧ص  ،م ١٩٨٩ ،ط ٣ ،القاهرة  ،املصرية اللبنانية 

ـــَياِطِني وََكـــاَن : يقـــول تعـــاىل ،والتبـــذير والـــرتف باإلســـرافمـــن قبـــل القـــرآن  رنديـــد املســـتمهنـــا نفقـــه الت ومـــن ١ رِيَن َكـــانُواْ ِإْخـــَواَن الشَّ ِإنَّ اْلُمبَـــذِّ

ــْيطَاُن لَِربِّــِه َكُفــوراً  َهــا اْلَقــْوُل فَــَدمَّْرنَاَها تَــْدِمرياً َوِإَذا أََرْدنَــا أَن نـُّْهلِــَك قـَْريَــًة أََمْرنـَـا ُمتـَْرِفيَهــا فـََفَســقُ : ويقــول .)٢٧(اإلســراء:  الشَّ  واْ ِفيَهــا َفَحــقَّ َعَليـْ

ـــن بـَْعـــِدِهْم ِإالَّ قَِلـــيالً وَكُ  . ويقـــول:)١٦(اإلســـراء:  ـــَوارِِثنيَ وََكـــْم أَْهَلْكَنـــا ِمـــن قـَْريَـــٍة َبِطـــَرْت َمِعيَشـــتَـَها فَِتْلـــَك َمَســـاِكنـُُهْم َملْ ُتْســـَكن مِّ  نَّـــا َحنْـــُن اْل

{َوالَ َجتَْعـْل يَـَدَك َمْغُلولَـًة ِإَىل ُعُنِقـَك َوالَ  قبل ذلك يدعو الفقه اإلسالمي إىل االعتدال يف اإلنفاق فيقول اهللا تعـاىل: ماويف  .)٥٨(القصص: 

 :(الفرقــان ا وََملْ يـَْقتـُــُروا وََكــاَن بـَــْنيَ َذلِــَك قـََوامــاً َوالَّــِذيَن ِإَذا أَنَفُقــوا َملْ ُيْســرُِفو  ويقــول: .٢٩تـَْبُســْطَها ُكــلَّ اْلَبْســِط فـَتَـْقُعــَد َمُلومــاً حمَُّْســوراً }اإلســراء

  حنو الرذائل كما يؤدي إىل التحاسد والتباغض. واالجتاه. إن الرتف من الناحية األخالقية يقود إىل الليونة وفقد املروءة )٦٧
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ولكــن كثــرة التوزیــع تعــوض التــاجر انخفــاض  ،ســتقل نســبته الــربحومــع إن  ،االحتكاریــة

  نسبة الربح.

اإلنتــاج فــإن الزكــاة تلعــب دورًا  میــدانأمــا فــي  ،فــي میــدان التجــارةعــن دور الزكــاة  هــذا

ونسـبة  ،التـي یـزداد علیهـا الطلـب بالسلعذلك أن المنتج سیكون على علم كامل  ،مهماً 

بـــأثر مـــن الزكـــاة، فیتجــــه  ،للعـــرض بالنســـبةنظـــرًا لزیـــادة الطلــــب  ،أرباحـــه فیهـــا أعلـــى

ألنـه  ،ولن یجدوا صعوبة مالیة في ذلـك ،بالذاتالمنتجون إلى زیادة إنتاج هذه السلعة 

ــیهم الــدین أو القــرض بــدون " نظــرًا ألن االقتصــاد اإلســالمي اقتصــاد  ،"فائــدةیســهل عل

ن صـاحب و ومـن هنـا فلـن یكـ ،القرض بحكم تحریم الشـریعة لـه على" الفائدةیخلو من "

كل الزكــاة علــى رؤوس األمــوال ســتأ ألن ،"بفائــدةعلــى ادخــاره وٕاقراضــه " حریصــاً المــال 

أو إدخالـه فـي شـراكة تجاریـة تجلـب علیـه  ،ماله فإنه ال یمانع عندئـذ فـي إقراضـه علیه

عندئـذ یسـتفید التجـار مـن هـذه الوضـعیة االقتصـادیة  ،وتمنع مالـه مـن التنـاقص ،الربح

التــــي لهــــا طلــــب مســــبق فــــي  ،رؤوس األمــــوال لتمویــــل مشــــروعاتهم اإلنتاجیــــة فیجــــدون

ــیهم عــاجًال دیــونهم إلــى  بــردوســیقومون  ،الســوق  الأصــحابها ألن عمالئهــم یــدفعون إل

یــتمكن أحــد مــن الــتحكم فــي عملیــة اإلنتــاج ألنــه ال یملــك  لــنوفــي ذات الوقــت  ،آجــالً 

فقــه الزكــاة ووظیفتهــا فــي التســریع بعملیــة التــداول  نــدركمــن هــذا المفهــوم  ،رأس المــال

   -حو التالي:على الدورة االقتصادیة على الن الزكاةوهكذا یظهر أثر  ،االقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

 فــــيویتأســــس علــــى مفهــــوم أن المــــال  ،اإلنفــــاق الطــــوعي وهــــو ،إنفــــاق التقــــوى -:ثالثـــاً 

واإلنســــان مســـتخلف فیـــه مـــن قبــــل اهللا تعـــالى فـــي الحیــــاة  ،مـــال اهللا ،التحلیـــل النهـــائي

 ،فالوظیفــة االســتخالفیة للمــال مفهــوم قرآنــي یتــردد كثیــرًا فــي الــوحي القرآنــي ،األرضــیة

  

 اإلنفاق زیادة

  اإلنتاج
  الدخول زیادة

  لعرضا زیادة

  العرض زیادة

  الطلب زیادة
   االستهالك زیادة
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ومـــا الفـــرد إال مســـتخلف علـــى الثـــروة  ،الثـــروة ملكـــًا هللا فـــي المعنـــى األخیــر نمـــجــاعًال 

قبــل اهللا تعــالى، األمــر الــذي یقتضــي أن یتصــرف وفقــًا إلرادة المالــك  مــنالخاصــة بــه 

إصباغ طابع الوكالة والخالفة على الملكیة الخاصة یكفي لصـوغ  فإنوهكذا  ،الحقیقي

إنـه یخلـق نظـرة  ،هـذه الظـاهرة تفسـیرًا اقتصـادیاً  وهـو یفسِّـر ،التوزیعنظریة أخالقیة في 

 إذاكالــة أو خالفــة. وهــي النظــرة التــي كونهــا مجــرد و  ىتقــوم علــ ،الملكیــةخاصــة إلــى 

 ،كـــل أفـــراد األمـــة اإلســـالمیة لـــدىوأصـــبحت عامـــة  ،اســـتقرت فـــي األذهـــان والوجـــدان

اه الملكیـة الفـردي تجـ سـلوكهمویعـدل مـن  ،أصبح لها من القدرة ما یوجه سـلوك األفـراد

یصــبح  وبــذلك ،المشــاعر التــي تــوحي بهــا الثــروة إلــى نفــوس النــاس كــيز وی ،الخاصــة

  مفهوم الخالفة على المال قوة محركة موجهة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة.

مـن  عـادةالملكیة التي یتلقاهـا كـل مسـلم النظرة إلى الخلقي للملكیة یبرر تلك  التفسیرف

 هــذهویحــدد مشــاعره ونشــاطه وفقــًا لهــا. وأســاس  ،نفســیًا وروحیــاً ویتكیــف بهــا  ،اإلســالم

 ،الحقیقــيوهــو المالــك  ،فالمــال مــال اهللا ،هــو مفهــوم الخالفــة الــذي أشــرنا إلیــهالنظــرة 

 اهللاوالنــاس خلفــاؤه فــي األرض وأمنــاؤه علیهــا وعلــى مــا فیهــا مــن أمــوال وثــروات. قــال 

اْألَْرِض َفَمــن َكَفــَر َفَعَلْیــِه ُكْفــُرُه َوَال َیِزیــُد اْلَكــاِفِریَن ُهــَو الَّــِذي َجَعَلُكــْم َخَالِئــَف ِفــي تعــالى 

واهللا  .)٣٩(فــــاطر:  ُكْفــــُرُهْم ِعنــــَد َربِِّهــــْم ِإالَّ َمْقتــــًا َوَال َیِزیــــُد اْلَكــــاِفِریَن ُكْفــــُرُهْم ِإالَّ َخَســــاراً 

ْبُكْم َوَیْسـَتْخِلْف ِإن َیَشـْأ ُیـْذهِ : عنـهتعالى منح اإلنسان هـذه الخالفـة ولـو شـاء النتزعهـا 

ـــْوٍم آَخـــِرینَ  ـــِة َق یَّ ـــن ُذرِّ ـــا َیَشـــاُء َكَمـــا َأنَشـــَأُكم مِّ وطبیعـــة  ).١٣٣(األنعـــام:  ِمـــن َبْعـــِدُكم مَّ

یتلقــى تعلیماتــه بشــأن الثــروة المســتخلف علیهــا ممــن  أنالخالفــة تفــرض علــى اإلنســان 

 ديان مسـئوًال بـین یـهذه الخالفـة أن یكـون اإلنسـ نتائجمنحه تلك الخالفة. كما إن من 

ثُـمَّ َجَعْلَنـاُكْم قـال اهللا تعـالى:  ،تصـرفاته وأعمالـه كـلمن استخلفه، خاضعًا لرقابته في 

. والخالفـــة فـــي )١٤(یـــونس:  َخَالِئـــَف ِفـــي اَألْرِض ِمـــن َبْعـــِدِهم ِلَننُظـــَر َكْیـــَف َتْعَمُلـــونَ 

 لىاهللا تعـــا دادإعـــفــي  رت عــن نفســـها عملیـــاً ألن هــذه الخالفـــة عّبـــ ،األصــل هـــي للفـــرد

ـا ِفـي ى: یقـول تعـال ،لثروات الكون ووضعها في خدمة اإلنسـان ُهـَو الَّـِذي َخلَـَق َلُكـم مَّ

  )٢٩ :(البقرة اَألْرِض َجِمیعاً 

هــي أســالیب لألفــراد تعیــنهم علــى  إنمــاالملكیــة والحقــوق الخاصــة  طبیعــةفــإن مــن هنــا 

َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكـْم َخَالِئـَف  عالى:ت اهللایقول  ،أداء رسالتهم في إعمار الكون واستثماره
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 ).١٦٥(األنعـــام:  اَألْرِض َوَرَفـــَع َبْعَضـــُكْم َفـــْوَق َبْعـــٍض َدَرَجـــاٍت لَِّیْبُلـــَوُكْم ِفـــي َمـــا آتَـــاُكمْ 

فالملكیـة والحقــوق الخاصــة التــي منحــت لـبعض دون بعــض خالفــت بــذلك درجــاتهم فــي 

ألفـــراد ومـــدى قـــدرتهم علـــى تحمـــل ضـــرب مـــن االمتحـــان لمواهـــب ا هـــيإنمـــا  ،الخالفـــة

ـــوة دافعـــة لهـــم  ـــاء، وق ـــىاألعب الملكیـــة إنفـــاق صـــبح یوهكـــذا  ،إنجـــاز مهـــام الخالفـــة عل

وتتخــذ طــابع  ،األمــة بمهمتهــا فــي الخالفــة قیــامالخاصــة علــى هــذا أســلوبًا مــن أســالیب 

ال طــــابع الحــــق  ،الخالفــــة العامــــة مظــــاهرالوظیفــــة االســــتخالفیة للمــــال كمظهــــر مــــن 

ـــة  الفقـــهولكـــن هـــذا  ،ســـیطرة األصـــلیة علیهـــاالمطلـــق وال ـــي مصـــادرة حـــق الملكی ال یعن

 أنوٕانمــا یعنــي   ،الظــروفالخاصــة مــن قبــل الجماعــة أو الحــاكم تحــت أي ظــرف مــن 

 مما أعطاهم اهللا من فضول أموالهم ویوجهوها حیـث یریـدها اهللا، ینفقواعلى األفراد أن 

ْسـَتْخَلِفیَن ِفیـِه آِمُنـوا ِباللَّـتعـالى:  اهللایقول  ،فال یكنزونها ـا َجَعَلُكـم مُّ ِه َوَرُسـوِلِه َوَأنِفقُـوا ِممَّ

تأویلهـا:  فـي ١. یقـول الزمخشـري)٧(الحدیـد:  َفالَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبیرٌ 

والكــم  وٕانمــایعنــي أن األمــوال التــي فــي أیــدیكم إنمــا مــن أمــوال اهللا بخلقــه وٕانشــائه لهــا، 

فــي  بــأموالكملكم االســتمتاع بهــا وجعلكــم خلفــاء بالتصــرف فیهــا، فلیســت هــي هــا وخــوّ إیا

 علــــیكمن هُ الحقیقــــة وال أنــــتم فیهــــا الــــوكالء والنــــواب، فــــأنفقوا منهــــا فــــي حقــــوق اهللا، ولــــیَ 

  اإلنفاق كما یهون على الرجل اإلنفاق من مال غیره إذا إذن له فیه. 

مراهنــًا  ،مــا یحــض علــى اإلنفــاق والعطــاءنجــد الــوحي القرآنــي دائمــًا  أخــرىوفــي آیــات 

فاإلســالم یعمــل علــى بنــاء الــدافع اإلیمــاني  ،تســكن قلــوب المــؤمنین التــيعلــى التقــوى 

یجعلهــا قــوة وجدانیــة هائلــة فــي قلــب المــؤمن،  ممــا" التقــوىاهللا " مخافــةوتقویتــه بواســطة 

 َواْســَمُعواَمــا اْســَتَطْعُتْم َفــاتَُّقوا اللَّــَه  :عیــة واقتصــادیة ظــاهرة. یقــول تعــالىواق آثــاروذات 

َنُفِســُكْم َوَمــن ُیــوَق ُشــحَّ  َفُأْوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن* ِإن تُْقِرُضــوا  َنْفِســهِ َوَأِطیُعــوا َوَأنِفقُــوا َخْیــًرا ألِّ

  }١٧-١٦{التغابن/  ُیَضاِعْفُه َلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َشُكوٌر َحِلیمٌ  َحَسًنااللََّه َقْرًضا 

َیْوٌم الَّ َبْیـٌع ِفیـِه َوَال  َیْأِتيَ الَِّذیَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل َأن  َأیَُّها َیاویقول:  - 

  }.٢٥٤{البقرة/ الظَّاِلُمونَ  ُهمُ ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن 

                                                 
كشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه ال ،حممـود بـن عمـر الزخمشـري اهللاأبو القاسـم جـار  ،الزخمشري  ،لتفصيل أكثر راجع ١

  . ٦١ص ،م١٩٧٧ ،١ط ،ا�لد الرابع ،دار الفكر ،التأويل



 ٨٤

ـَن  قُـواْ َأنفِ َیا َأیَُّها الَّـِذیَن آَمُنـوْا ویقول:  -     ـا َأْخَرْجَنـا َلُكـم مِّ ِمـن َطیَِّبـاِت َمـا َكَسـْبُتْم َوِممَّ

ــُه تُنِفُقــوَن َوَلْســُتم ِبآِخِذیــِه  اَألْرضِ  َأن ُتْغِمُضــوْا ِفیــِه َواْعَلُمــوْا َأنَّ  ِإالَّ َوَال َتَیمَُّمــوْا اْلَخِبیــَث ِمْن

ـــْیَطاُن  ْغِفـــَرًة اْلَفْقـــَر وَ  َیِعـــُدُكمُ الّلـــَه َغِنـــيٌّ َحِمیـــٌد* الشَّ ْنـــهُ َیـــْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشـــاء َوالّلـــُه َیِعـــُدُكم مَّ  مِّ

اْلِحْكَمــَة َفَقــْد ُأوِتــَي َخْیــًرا  ُیــْؤتَ َوَفْضــًال َوالّلــُه َواِســٌع َعِلــیٌم* ُیــؤِتي اْلِحْكَمــَة َمــن َیَشــاء َوَمــن 

  }.٢٦٩-٢٦٧{البقرة/ اَألْلَبابِ  ُأْوُلواْ َكِثیًرا َوَما َیذَّكَُّر ِإالَّ 

ـــاَب ویقـــول:  -   ـــوَن ِكَت ـــاُهْم ِســـر�ا  اللَّـــهِ ِإنَّ الَّـــِذیَن َیْتُل ـــا َرَزْقَن ـــوا ِممَّ ـــَالَة َوَأنَفُق ـــاُموا الصَّ َوَأَق

 مِّن َفْضِلِه ِإنَُّه َغفُـوٌر َشـُكورٌ  َوَیِزیَدُهمَیْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر* ِلُیَوفَِّیُهْم ُأُجوَرُهْم  َوَعَالِنَیةً 

      }  ٣٠-٢٩{فاطر/

لَّــْیَس اْلِبــرَّ َأن ُتَولُّــوْا ُوُجــوَهُكْم ِقَبــَل اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغــِرِب َوَلـــِكنَّ اْلِبــرَّ َمــْن آَمــَن   :ویقــول -

ِباللّـــِه َواْلَیـــْوِم اآلِخـــِر َواْلَمآلِئَكـــِة َواْلِكتَـــاِب َوالنَِّبیِّـــیَن َوآتَـــى اْلَمـــاَل َعلَـــى ُحبِّـــِه َذِوي اْلُقْرَبــــى 

َكـــاَة  َواْلَیَتـــاَمى ـــالَة َوآَتـــى الزَّ َقـــاِب َوَأَقـــاَم الصَّ ـــآِئِلیَن َوِفـــي الرِّ ـــِبیِل َوالسَّ َواْلَمَســـاِكیَن َواْبـــَن السَّ

ــــِئَك  ـــْأِس ُأوَل ـــرَّاء َوِحـــیَن اْلَب ـــي اْلَبْأَســـاء والضَّ ـــاِبِریَن ِف ـــوَن ِبَعْهـــِدِهْم ِإَذا َعاَهـــُدوْا َوالصَّ َواْلُموُف

  .)١٧٧ :(البقرة ُهُم اْلُمتَُّقونَ الَِّذیَن َصَدُقوا َوُأولَـِئَك 

ْزَق ویقــول:  -  ــن  ِلَمــنُقــْل ِإنَّ َربِّــي َیْبُســُط الــرِّ َیَشــاء ِمــْن ِعَبــاِدِه َوَیْقــِدُر َلــُه َوَمــا َأنَفْقــُتم مِّ

  }  ٣٩/سبأ{ َوُهَو َخْیُر الرَّاِزِقینَ  ُیْخِلُفهُ َشْيٍء َفُهَو 

ـــا َرَزْقَنـــاكُ  ِمـــنَوَأنِفقُـــوا : ویقـــول - ـــن َقْبـــِل َأن َیـــْأِتَي َأَحـــَدُكُم اْلَمـــْوُت َفَیُقـــوَل مَّ َلـــْوَال  َربِّ م مِّ

ــَن  ــدََّق َوَأُكــن مِّ ْرَتِنــي ِإَلــى َأَجــٍل َقِریــٍب َفَأصَّ ــاِلِحینَ َأخَّ َر اللَّــُه َنْفًســا ِإَذا َجــاء الصَّ * َوَلــن ُیــَؤخِّ

    }.١١-١٠{المنافقون/ ِبَما َتْعَمُلونَ  َخِبیرٌ َأَجُلَها َواللَُّه 

باعتبــاره عطــاء اهللا ویجــب أن  ،المــال وســرعة مداولتــه إنفــاقاآلیــات تقــرر ضــرورة  إن

للمنفقـــین  منـــافعأنـــه یحقـــق مصـــالح اآلخـــرین فـــإن اإلنفـــاق یحقـــق  علـــىوفضـــًال  ،ینفـــق

ـــْیُكْم َوَأنـــُتْم َال ُتْظَلُمـــونَ یقـــول تعـــالى:  ،أنفســـهم  :(البقـــرة َوَمـــا تُنِفُقـــوْا ِمـــْن َخْیـــٍر ُیـــَوفَّ ِإَل

٢٧٢(.  

َكـَذِلَك ُیبـیُِّن اللّـُه َلُكـُم اآلَیـاِت َلَعلَُّكـْم  اْلَعْفـوَ َوَیْسـَأُلوَنَك َمـاَذا ُینِفقُـوَن ُقـِل یقول تعـالى: و  -

  }.٢١٩{البقرة/ َتَتَفكَُّرونَ 

ـْن َخْیـٍر َفِلْلَواِلـَدْیِن َواَألْقـرَ  ُقلْ َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ویقول:  -    َواْلَیتَـاَمىِبیَن َما َأنَفْقُتم مِّ

  }.٢١٥{البقرة/ الّلَه ِبِه َعِلیمٌ  َفِإنَّ َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْیٍر 



 ٨٥

ـــــول:  -    ـــــْم ُیْســـــِرُفوا َولَـــــْم َیْقتُـــــُروا ویق ـــــانَ َوالَّـــــِذیَن ِإَذا َأنَفقُـــــوا َل  َبـــــْیَن َذِلـــــَك َقَواًمـــــا َوَك

  }. ٦٧{الفرقان/

ـا آتَـاُه اللَّـُه : ول تعالىویق - ِلُینِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه َوَمـن قُـِدَر َعَلْیـِه ِرْزقُـُه َفْلُینِفـْق ِممَّ

  .)٧(الطالق:  َال ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفسًا ِإالَّ َما آَتاَها َسَیْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُیْسراً 

فــي التــداول، ولــن یظــل  أبــداً یظــل  فــإن المــال فــي التصــور اإلســالمي یجــب أن وهكــذا

 ،اآلخـرة والفـوز فـي الـدنیا فـيإنفـاق الغنـي والفقیـر مـن أجـل النجـاة  ،كذلك إال باإلنفـاق

 واســتنابهاإلنســان  أوكــلوهــو  ،ذلــك أن المــال فــي األســاس هــو مــال اهللا بخلفــه وٕانشــائه

 ،مسـألةیخرج عن التصور اإللهي المنزل على البشر فـي هـذه ال الفیما  ،فیه رفللتص

كمـا  ،الخاصـة الملكیات معهتهون  الذياإللهي إلى الحد  الجزاءوالذي یعلي من قیمة 

وهذا هـو جانـب  ،الزمخشريبتعبیر  ،یهون على الرجل اإلنفاق من مال غیره إن أوكله

  التقوى واإلیمان بما عند اهللا تعالى.

 للســمومجــاًال  أن الموقــف اإلســالمي متجــاوز للفلســفات الوضــعیة والتــي ال تجــد والحــق

بوظیفــــة الملكیــــة إال بــــالنظر إلیهــــا مــــن خــــالل الوظیفــــة االجتماعیــــة، وبــــالرغم مــــن أن 

المسلمین عادة یجارون الفكر الوضعي في إبرازه للوظیفة االجتماعیة للملكیـة،  الكتاب

ــایلــوذون بالصــمت فــي أحســن األحــوال أو نجــد الموقــف اإلســالمي یــرد المــال  ، إال أنن

ثـــم یجعـــل  ،فیعـــرف المـــال مـــن خـــالل الوظیفـــة االســـتخالفیة ،وتعـــالىإلـــى اهللا ســـبحانه 

فـي سـیاق توجهـات  ،هللا تعـالى توجیهـًا بالنیـة فـي التسـخیر عبـادةالعمل والمال بأنواعـه 

ـــاأخالقیـــة رفیعـــة. ومـــن  نجـــد أن وظیفـــة المـــال فـــي اإلســـالم وموقـــف اإلســـالم مـــن  هن

لملكیـــــة للمجتمـــــع بجعلـــــه وظیفـــــة إســـــناد المـــــال وا أمـــــا ،الملكیـــــة أكثـــــر ثباتـــــًا واســـــتقراراً 

عرضــة لریــاح التغییــر فــي رؤى المجتمــع،  فیجعلــهكمــا فــي الفكــر الوضــعي  ،اجتماعیــة

، بتغیـر الفلسـفات بـدت األمـور مسـتقرة مهمـافتمید األرض تحت أقدام الملكیة الخاصة 

  .والثقافات السائدة في المجتمعات اإلنسانیة

ورعایتهـا والمسـتند إلـى  وحمایتهـاة الخاصـة اإلسالم المتمثل في إقرار الملكی موقفإن 

. وٕاســناد المــال إلــى واطمئنانــاً هــو أكثــر رســوخًا وثباتــًا واســتقرارًا  ،الــوحي القرآنــيثوابــت 

مسـتقرة قیاسـًا علـى  المـالاهللا سبحانه وتعالى، واستخالف اإلنسـان علیـه یجعـل وظیفـة 

اإلعمــــــار  نظریــــــةالوظیفــــــة االجتماعیــــــة للمــــــال. وبهــــــذا تــــــؤثر نظریــــــة اإلنفــــــاق علــــــى 
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 مـــنكمـــا تـــؤثر  ،فتـــؤثر علـــى نظریـــة التوزیـــع و إعـــادة التوزیـــع الطـــوعي ،واالســـتخالف

  خالل االستثمار. 

  :التالیة الخالصاتمما تقدم یمكن التعقیب على نظریة اإلسالم في اإلنفاق في 

محاربـة مظـاهر االحتكـارات الضـخمة التـي  إلـىإن نظریة اإلنفاق القرآنیة تعمد  -:أوالً 

والســـیطرة علـــى أســـواق  ،االســـتخالفرج المشـــروعات الصـــغیرة المنافســـة مـــن حلبـــة تخـــ

ترهـــق كاهــــل  مســــتویاتممــــا یعنـــي ارتفــــاع أســـعار تلــــك الســـلع المحتكــــرة إلـــى  ،الســـلع

ــــة ف ،المســــتهلكین ــــي النهای ــــي ف ــــذي یعن مفهــــوم  زوالیكــــون اســــتغاللهم. وهــــو األمــــر ال

ــــي تنظ ــــةالمنافســــة بعــــد أن تتضــــخم المشــــروعات والشــــركات ف ومحــــو  ،یمــــات احتكاری

األخرى إلـى أن تختفـي مـن األسـواق فتصـبح تلـك الشـركات المحتكـرة هـي  المشروعات

تــتحكم فــي األســواق دون منــازع. وهــو األمــر الــذي یقتضــي تــدخل الوالیــة  التــيوحــدها 

لســـن القـــوانین والتشـــریعات التـــي تـــؤمن عـــدم قیـــام االحتكـــارات.  اإلســـالمالسیاســـیة فـــي 

التـي أدت  ،أن المنافسة الحرة ال یقتلهـا سـوى الحریـة المطلقـة القولبعبارة أخرى یمكن 

 ،الصــغیرة وتمكــین المشــروعات الكبیــرة مــن احتكــار األســواق المشــروعاتإلــى اختفــاء 

الحریـــة االقتصـــادیة ال تعنـــي اتخـــاذ ن ذلـــك أ .نظـــام الســـوق االحتكـــاراتفأفســـدت هـــذه 

یـــة السیاســـیة االقتصـــادیة هـــي فوظیفـــة الوال ،السیاســـیة الوالیـــةمـــن قبـــل  ،موقـــف ســـلبي

ومــنحهم فرصــة التصــرف كمــا  ،دولــة بــین أیــدي األغنیــاء المــالالتــدخل حتــى ال یكــون 

فالوالیــــة السیاســــیة تتــــدخل بالسیاســــة االقتصــــادیة  نفســــها،فتنعــــدم المنافســــة  ،یشــــاءون

مـع المحافظـة علـى بیئـة الحریـة معافـاة مـن  االحتكارلمحاربة و  ،لإلبقاء على المنافسة

  االستعماریة. التوسعیةوظهور النزعة  ،ع وشح النفسالجش

مفهـوم ال یقسـم المجتمـع إلـى  ،التجـاري النشاطإن مفهوم اإلنفاق كقانون یحكم  -:ثانیاً 

 ،فئـة مـن ال یملكـون وهـم العمـالو  ،المشـروعاتفئتین هم فئة رجال األعمـال أصـحاب 

عــدم تكــافؤ فــي  ألنــه یــنم عــن ،يالتصــور اإلســالم یرفضــهتقســیم مــن حیــث هــو ألنــه 

ذلــك أن العامــل   ،بــین صــاحب العمــل والعامــل األجــرالقــدرة علــى المســاواة عنــد تحدیــد 

مقابــل خدمــة عملــه فإنــه یكــون مهــددًا  ،إن لــم یوافــق علــى قبــول األجــر المــنخفض هنــا

 ،لحرمانه من الدخل الذي یؤمن لـه إشـباع احتیاجاتـه الضـروریة فـي المعـاش ،بالتهلكة

ممــــا یعنــــي اســــتغالل الفقــــراء  ،إلــــى قبــــول األجــــر المــــنخفضفإنــــه یضــــطر  هنــــاومــــن 
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والنتیجــة المترتبــة علــى  ،أصــحاب العمــل ،مــن قبــل األغنیــاء العاملــةأصــحاب األیــدي 

فتقـل مـن  ،هـي أن تصـبح دخـول العمـال قلیلـة ،الحرة المنافسةتحت وطأة قانون  ،ذلك

دون تصـریف فـي هـذا الوضـع یجعـل الجـزء األكبـر مـن المنتجـات  ،ثم قدرتهم الشـرائیة

وهــذا الحــال یرجــع إلــى اإلفــراط فــي اإلنتــاج مــع قصــور الطلــب الكلــي الفعــال  األســواق،

  في االستهالك. والنقص

مــن أن ثمــة توافــق بــین  ،یهــزم فكــرة العدالــة التــي یقــول بهــا الرأســمالیون التنــاقض هــذا

ــــة لألفــــراد والمصــــلحة العامــــة للمجتمــــع المصــــالح ــــدخل الوالیــــ ممــــا ،الذاتی ة یقتضــــي ت

مــــــن خــــــالل سیاســــــات الریــــــع والزكــــــاة والتكافــــــل فــــــي التصــــــور اإلســــــالمي  السیاســــــیة

فیؤخـذ مـن مـال األغنیـاء  ،سبل العـیش الكـریم العاطلینن للفقراء التي تؤمِّ  ،االجتماعي

حتـــى یتجـــاوز االقتصـــاد أي قصـــور علـــى  ،إلـــى الفقـــراء لیـــردمـــال الوالیـــة السیاســـیة و 

لك ال یمكــن أن نقــول بتوافــق المصــالح الذاتیــة . لــذاإلنفــاقالطلــب الفعــال والقــدرة علــى 

 سـلطة الحـرة دون زكـوات وصـدقات تؤخـذ مـن المنافسـةمع المصالح االجتماعیة علـى 

إخـــراج الفقـــراء مـــن فقـــرهم لیصـــبحوا  علـــىصـــدقات تعمـــل  ،األغنیـــاء وتـــرد إلـــى الفقـــراء

  .فیتدهور اإلنتاج ،األغنیاءأصحاب عمل منتجین، وفي ذات الوقت ال ترهق كاهل 

  

 

  إدارة النظم التعلیمیة في البالد العربیةاستراتیجیة إعادة بناء 

   *د. البشیر التجاني محمد 

  

  -مقدمة:

یتمیـــز عصـــر المعرفـــة هـــذا بســـرعة التغییـــر األمـــر الـــذي یتـــیح فرصـــًا واســـعة للتطـــور 

تقعـدها  كمـا یخلـق لهـا فـي نفـس الوقـت تهدیـداتٍ قیق الغابات للمنظمات المختلفـة، وتح

  أهدافها إذا لم تحسن إدارة هذه التهدیدات بذكاء.عن بلوغ 

                                                 
 جامعة بخت الرضا. –أستاذ مساعد بكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة  *
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وتجنــب التهدیــدات  ،ویكمــن نجــاح أّي نظــام فــي قدرتــه علــى اســتقالل الفــرص المتاحــة

والتّكیــف مــع البیئــة لخلــق التــوازن المفضــي إلــى تطــّوره وفعالیتــه فــي تحقیــق  ،المحتملــة

  أهدافه.

عـن  –ونـات النسـق االجتمـاعي كأحد مك –نفك النظام التعلیمي في البالد العربیة ما ا

تــأثره الواضــح بــالتغییر الجــذري للنظــام العــالمي خاصــة بعــد النصــف الثــاني مــن القــرن 

ترتــب علــى ذلــك  تلــك الفتــرة التــي شــهدت اســتقالل معظــم الــبالد العربیــة ومــا ،الماضــي

وبـین هـذه الـنظم وبیئاتهـا مـن جانـب  ،من تغییر في النظم المختلفة وٕادارتها من جانـب

  آخر.

  :مشكلة البحث

ة النظــام علــى تحقیــق أهدافــه، تعتبــر جــودة اإلدارة وفعالیتهــا المتغیــر األساســي فــي قــدر 

ن تطــّور المجتمعــات نفســها یكمــن فــي تطــویر نظمهــا االجتماعیــة ومكونهــا األول كمــا إ

  النظام التعلیمي.

مجتمـع ر أدائه یعتبر السـبیل األول لتطـویر أي وعلیه فإن جودة النظام التعلیمي وتطوّ 

  وتحقیق رفاهیته.

الناظر إلى نظم التعلیم في أغلب البالد العربیة تلك المفارقة الواضـحة بـین  ئوال یخط

مــدخالت النظــام التعلیمــي ومخرجاتــه التــي توصــف فــي أغلــب األحیــان بعــدم الكفــاءة، 

  مما یعني ضعف إدارتها. 

ي وسیاســـاته مـــن جانـــب آخـــر نالحـــظ أن هنالـــك توســـعًا مضـــطردًا فـــي النظـــام التعلیمـــ

درة علـى قیـادة عملیـة اإلداریـة األمـر الـذي أفقـدها القـ بدرجة تفوق بكثیر تطویر نظمهـا

بتكــار وفــق نظــام ال مركــزي یعطــي قــدرًا واســعًا مــن الحریــة اإلداریــة بدرجــة التجدیــد واال

ـــة وتعتمـــد نظـــم  تخـــاذ المعلومـــات كأســـلوب لحـــل المشـــكالت واتواكـــب التطـــورات التقنی

ــــاتالقــــرارات وٕاعــــداد  ــــع النفق ــــات وتوزی ــــة للمتابعــــة و  ،المیزانی ــــًا بــــنظم دقیق تــــرتبط مركزی

  والمعایرة بدرجة تعكس أولویات العمل التعلیمي.

ولضـــعف الرؤیـــة االســـتراتیجیة فإننـــا نجـــد بـــالرغم مـــن االهتمـــام الـــذي حظـــى بـــه قطـــاع 

التعلیم علـى مسـتوى مختلـف الـدول العربیـة فإنـه عجـز عـن تحقیـق التنمیـة االقتصـادیة 
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وعلیه فإن السؤال الـذي یمكـن طرحـه فـي هـذا البحـث هـو:  .١الجتماعیة المرجوة منهوا

تطور فـي أهدافـه وسیاسـاته الما هو سبب عدم قدرة إدارة النظام التعلیمي على مواكبة 

بما یمكن مـن نظـام تعلیمـي فاعـل یـؤثر فـي الـنظم االجتماعیـة واالقتصـادیة والسیاسـیة 

  ؟؟.بفعالیة تحقق الرفاه االجتماعي

  فرضیة البحث:

د العربیـة علـى مواكبـة التطـور فـي ترجع عدم قدرة إدارة النظم التعلیمیة في معظم البال

افي بتكـوین هتمـام الكـ، حیث ال یوجـد االهدافها وسیاساتها إلى سیطرة اإلدارة التقلیدیةأ

یمتــد خــالل  ،تخطــیط بعیــد المــدىإدارة اســتراتیجیة ذات رؤیــة واســعة ورســالة واضــحة و 

ویتــدرج عبــر تخطــیط قریــب المــدى مــن خــالل مراحــل  ،التعلــیم المــتعلم ومــا بعــده عمــر

الكثیـــر مــــن علـــى  كمــــا وتســـیطر ثقافـــة مقاومـــة التغییــــر ،التعلـــیم المختلفـــة ومتطلباتهـــا

  :٢المؤسسات التعلیمیة لسببین هما

سندت إلیهم إدارة أو تسییر المؤسسات التعلیمیة افتقار أغلب المسؤولین الذین أ -

  التطّور واإلبداع.د قیم االنفتاح على المستقبل والتحدي و فة تنظیمیة تمجّ لثقا

عــدم تكــوین قیــادات إداریــة متشــبعة بقــیم ثقافیــة قوامهــا البحــث المســتمر عــن فــرص  -

  التغییر والتطّور وتتمتع بكفاءات عالیة في مجال إدارة التغییر في میدان التعلیم.

  -واقع النظام التعلیمي:

معظـم دول العـالم خـالل األساسیة في بیئة النظام التعلیمي ومحتواه فـي  أدت التغیرات

خیـــرین مـــن القـــرن الماضـــي إلـــى عـــدم قـــدرة إدارة هـــذا النظـــام علـــى تحقیـــق العقـــدین األ

اإلقبــال فــي مراحلــه ومســتویاته المختلفــة و  فزیــادة حجــم التعلــیم ،األهــداف المرجــوة منــه

النظـر فــي إدارتــه وطــرق تســییره وٕاعــداد علیـه بدرجــة كبیــرة مقتضــیات اســتوجبت إعــادة 

ـــه ـــة  ،المـــوارد البشـــریة والمادیـــة الالزمـــة ل ـــة هـــذا النظـــام بالبیئ وٕاعـــادة النظـــر فـــي عالق

  الخارجیة.

                                                 
م، ٢٠٠٠، باسات العربية للكتاحامد عمار، دراسات يف الرتبية والثقافة، مواجهة العوملة يف التعليم والثقافة، بريوت، مكتبة الدر  ١

 .٨٣ص
ورقة مقدمة إىل املائدة املستديرة  ،نعكاسه على حتقيق التنمية املستدامة"ملواطن العريب يف جودة التعليم وابوضرسة العلمي  "حق ا ٢

 م٢٠٠٥) أغسطس، طرابلس، جامعة ناصر األممية، ٢٧-٢٣لألساتذة العرب داخل الوطن العريب وخارجه، (
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التعلـیم بـالتركیز علـى الریاضـیات الحدیثـة والعلـوم  ىمن جانب آخر فإن تغیـرات محتـو 

ل تعـدد صــیغ التعلـیم غیــر سـالیب التعلیمیــة مـن خــالد األاإلنسـانیة والمــواد التقنیـة وتعــد

جعلــــت مــــن النظــــامي خــــارج المدرســــة وٕاعــــادة التــــدریب المهنــــي بشــــكل مؤقــــت ودائــــم 

وأن  لــه، هــداف التعلــیم نفســها ونطاقــه اإلعــداد األساســيالضــروري إعــادة النظــر فــي أ

غیـــر أن الواقـــع  ،یواكـــب هـــذا التغییـــر تطـــورًا فـــي نظـــم وأســـالیب إدارة النظـــام التعلیمـــي

، إذ ال زال اسـتمرار الـنظم التربویـة حسبما جـاء فـي تقریـر الیونسـكویشیر بخالف ذلك 

  .١يدون تغییر جذري أو أساس ىإلداریة األولبأصولها ا

ـــة القـــرن  ـــیم فـــي نهای ـــى الواقـــع اإلداري لنظـــام التعل وبـــالرغم مـــن أن اإلشـــارة الســـابقة إل

یـة فـي ظـل فإن السؤال الجوهري اآلن هو كیف یكون مسـتقبل اإلدارة التعلیم ،الماضي

التســـارع المعرفـــي والتقنـــي؟؟ وكیـــف یمكـــن الســـیطرة علـــى هـــذا النظـــام وٕادارتـــه بكفـــاءة 

  وفعالیة تحقق الغایات المنشودة منه؟

ال شك أن تغیرًا جذریًا یجب أن تشهده إدارة النظام التعلیمي في البالد العربیة لتواكـب 

ترابطـًا وتفـاعًال وتعـددًا  عصر المعرفة وثقافـة المعلوماتیـة التـي جعلـت مـن العـالم أكثـر

ألمـر الـذي فـرض وسهولة االتصال واالنتقال معـًا ا بفضل سرعة ،إلداریةفي األنماط ا

كمؤشــرات للمواكبـــة  نــوع والمرونــة والقــدرة علـــى التكّیــفواقعــًا إداریــًا یتمیــز بالتعـــدد والت

  والتعایش مع البیئة المحیطة بالنظام داخلیًا وخارجیًا.

  :لنسق اإلقلیمي والعالميالنظام التعلیمي وا

ألخــرى اجتماعیــة تعلیمــي ال ینفــك عــن بقیــة األنســاق اوفقــًا لنظریــة الــنظم فــإن النســق ال

سواء إقلیمیة كانت أو عالمیة التي وضـعت لهـا إحـدى الدراسـات  ،واقتصادیة وسیاسیة

حیــث  .٢وبینهمــا درجــات مــن ذلــك ،حتمــاالت تتــراوح  بــین التشــاؤم والتفــاؤل  الشــدیدینا

احتمـــال المتشـــائم أن النمـــو غیـــر المتـــوازن اقتصـــادیًا وســـكانیًا بجانـــب عـــدم تجـــدد  یـــرى

وعلیـه  ،موارد الطاقة مع اتجاهها سریعًا إلى النفاد یشیر إلى وقوع كارثـة فـي المسـتقبل

لم تحـدث فـورًا تغیـرات ثوریـة فـإن القـرن الحـادي والعشـرین سـوف یشـهد أسـوأ كارثـة  ما

                                                 
 .١٧م)، ص١٩٨٤رير العاملي للرتبية" (عمان، مطبوعات اليونسكو، و، "التقاليونسك ١

2  H. Kahn A. wiener the year 2000 A Frame work for speculation on the next thirty 
three years (New Yourk، Macmillan ، 1983. 
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وسـوف یمـوت البالیـین مـن الجـوع والتلـوث  ،الواسـع للبیئـة عرفها التاریخ نتیجـة الـدمار

ن من القهر على ید حكومـات مسـتبدة. ونتیجـة لـذلك یصـبح و ویعاني اآلخر  ،والحروب

عــة فــي مقابــل أكثریــة ال التقــدم العلمــي والتطــور التكنولــوجي والمعرفــي فــي یــد قلــة منتف

د یزكـــــي آفـــــات اإلدارة ّال مصـــــدرًا للمـــــواد الخـــــام. وال شـــــك أن هـــــذا المشـــــهیـــــرى فیهـــــا إ

  البیروقراطیة في أوسع صورها ویكرس مركزیة النظم وٕادارتها.

حیـث یـرى أن المـوارد المهمـة  ،أما االحتمال المتفائل فهو عكس المشهد السـابق تمامـاً 

وأن مــوارد  ،وهــي مــوارد غیــر محــدودة ،هــي رأس المــال والتكنولوجیــا واإلنســان المــتعلم

صــــبح متاحــــًا علــــى النــــدرة بمــــوارد الفضــــاء الــــذي أ األرض إذا نضــــبت یمكــــن التغلــــب

لإلنســان، وســوف تســاعد التكنولوجیــا الجدیــدة فــي حــل المشــكالت الراهنــة، وخلــق عــالم 

الوفرة ومن المنتظـر أن تصـبح كـل الـبالد غنیـة خـالل مـائتي عـام، فمسـتقبل اإلنسـانیة 

  یدعو إلى الخوف والفزع. مشرق وال یوجد ما

وتعــددًا  ،ونمطــًا ال مركزیــاً  ،تــیح فرصــًا أوسـع للمشــاركة إداریــاً وال شـك أن هــذا االتجــاه ی

ــــي مجــــاالت تطــــویر الــــنظم اإلدرایــــة وال ینفــــك النســــق  ،بتكــــاروفرصــــًا للتجدیــــد واال ،ف

آالت المســتقبل فــي أّي مــن هــذین التعلیمــي كجــزء مــن النظــام االجتمــاعي عــن تــأثره بمــ

  تجاهین.اال

أساســـیة للتغییـــر االجتمـــاعي مســـتقبًال تجاهـــات وجـــد عشـــرة اویـــرى جـــون نایســـبت أنـــه ت

  .١تؤثر بدرجة كبیرة في تشكیل المجتمعات وقیادتها

فالمجتمعـــات الصـــناعیة الغربیـــة والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص 

القســریة إلــى ومــن التكنولوجیــا  ،تنتقــل مــن المجتمــع الصــناعي إلــى مجتمــع المعلومــات

ـــا  ومـــن االقتصـــاد الـــوطني إلـــى االقتصـــاد  ،ع اإلنســـانيالعالمیـــة ذات الطـــابالتكنولوجی

ومـن المركزیـة إلـى  ،ومن التخطیط قصیر المدى إلى التخطیط طویـل المـدى ،العالمي

علـــى  اعتمـــادٍ و  الـــذاتي مـــن اســـتقاللٍ ، ومـــن ســـیطرة المؤسســـات إلـــى العـــون الالمركزیـــة

لتسلســل الهرمــي ومــن ا ،ومــن الدیمقراطیــة التمثیلیــة إلــى الدیمقراطیــة بالمشــاركة ،الــنفس

                                                 
1  John Naisbitte، Megatrvds. Ten New Directions Transforming our Lives (London 

Fulure. 1984. 
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ومــن االتجاهــات المفروضــة  ،(الهراركیــات)، إلــى التعــاون والتشــابك األفقــي (الشــبكات)

  ومن الشمال إلى الجنوب. ،إلى الخیارات والبدائل المتعددة

ونالحــــــظ بوضــــــوح الرؤیــــــة االســــــتراتیجیة التــــــي یفرضــــــها هــــــذا التحــــــول علــــــى النســــــق 

  خصوص.وعلى إدارة التعلیم على وجه ال ،االجتماعي عامة

وعلى أیة حال فإن النظام التعلیمي في البالد العربیة في ظل هذه التوجهـات ال یخـرج 

أو نظامـــًا مســـتقًال  ،ى علیـــه سیاســـاته وهیاكلـــه وٕاجراتـــهلـــمْ مـــن كونـــه إمـــا نظامـــًا تابعـــًا تُ 

ومرتكـــزًا علـــى ثقافتـــه  ،ل إدارتـــه بنفســـه مســتفیدًا مـــن معطیـــات الحضـــارة اإلنســانیةیشــكّ 

ـــى  عـــدم قـــدرة أيٍّ إلـــى المشـــهد الحـــالي  الذاتیـــة. ویشـــیر ـــبالد العربیـــة وحـــدها عل مـــن ال

وبــالطبع  ،١مقاومــة التحــدیات الحاضــرة والمســتقبلیة التــي تــؤثر علــى نظــام الدولــة ككــل

  على النظام التعلیمي كأحد األنظمة المكونة للدولة.

  ة مؤثرة على مسار النظم العربیة وهي:عتبر النقاط التالیة تحدیات رئیسوت

المتكافئة مع العالم الخارجي من استیراد الغذاء والسـالح العالقات االقتصادیة غیر  -

  كل األرصدة.في مقابل ارتفاع المدیونیة وتآ

یــــق إحكــــام الســــیطرة الهیمنــــة األجنبیــــة علــــى كــــل الــــبالد العربیــــة وتزایــــدها عــــن طر  -

  ة.واستخدام القوة المباشرة أو بالوساط ،بتزاز السیاسياالقتصادیة واال

القـادر علـى الغزو الثقافي الناجم عـن طوفـان شـبكات االتصـال واإلرسـال الفضـائي  -

الــذي یترتــب علیــه تحلــل اختــراق حــدود الــدول العربیــة وٕاعراقهــا إعالمیــًا وثقافیــًا األمــر 

وتكــریس  ،وتــذویب الشخصــیة العربیــة ،وتشــویه العقــل العربــي ،الثقافــة العربیــة تــدریجیاً 

  التبعیة الحضاریة.

ر علـــى إدارة الـــنظم وتعمـــل علـــى ذا كانـــت التحـــدیات الســـابقة تحـــدیات خارجیـــة تـــؤثّ وإ  

إلى جانـب غیـاب المشـاركة السیاسـیة  ،نقسامها على أساس عرقي أو طائفي أو دینيا

وكبـــت الحریـــات ولجـــوء الحكومـــات إلـــى العنـــف وٕالـــى فـــرض نفوذهـــا وســـیطرتها علـــى 

  رة لألنظمة العربیة.مسیّ المعارضة تمثل صورة التحدیات الداخلیة للنظم ال

كثــر فــي النظــام التعلیمــي فــي الــبالد العربیــة فإننــا نقتــبس النقــاط التالیــة وٕاذا مــا تعمقنــا أ

نـــداء  –والتـــي تمثـــل المبـــادئ األساســـیة مـــن تقریـــر مســـتقبل التعلـــیم فـــي الـــبالد العربیـــة 

                                                 
 .٢٣٤، ص١٩٨٨خري الدين حسيب وآخرون، مستقبل األمة العربية التحديات واخليارات (الكويت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ١
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یمیـة والنظر من خاللها إلـى مـا یمكـن أن یكـون علیـه شـكل إدارة الـنظم التعل ١- عمان

  -وهي:

وضــع اســتراتیجیات وسیاســات تعلیمیــة یتبناهــا المجتمــع ویلتــزم بهــا حتــى ال تخضــع  -

  سیاسات التعلیم وقراراته لألهواء الشخصیة أو الضغوط الوقتیة.

صــیاغة البنیــة التعلیمیــة فیمــا یطلــق علیــه هیكــل الشــجرة التعلیمیــة بــدًال مــن هیكــل  -

  السلم التعلیمي.

قات النظام التعلیمي ومراحلـه وأنواعـه وذلـك بـدًال عـن المسـار إقامة الجسور بین حل -

  الواحد المتصل.

  التخصص العریض بدًال من التخصص الدقیق. -

  المزج بین التعلیم النظري والتدریب في مواقع العمل واإلنتاج.  -

  توزیع أعباء التعلیم بین الدولة والمجتمع المدني. -

اإلدارة التعلیمیــــة المتجـــه نحــــو الالمركزیــــة  وینظـــر مــــن خـــالل هــــذه النقـــاط إلــــى شـــكل

كثر تركیزًا على منهج المشاركة وتوزیع األعباء مع اهتمامـه بالهیاكـل ، ویبدو أاإلداریة

وهـي اتجاهـات تتفـق  ،تجاهات لإلدارة االستراتیجیةإلداریة وٕاجراءات العمل وجمیعها اا

  م االجتماعیة في العالم.مع ما ذكرنا سابقًا من اتجاهات مستقبلیة تسود إدارة النظ

  رؤیة ورسالة النظام التعلیمي:

حالم النظام التي یسـعي لتحقیقهـا فـي المسـتقبل القریـب أ) عن Vissionتعبر الرؤیة (

) فهــي وثیقــة مكتوبــة تمثــل دســتور النظــام والمرشــد Missionأمــا الرســالة ( ،أو البعیــد

النشــاط الممــارس وخصــائص وتحــدد الرســالة طبیعــة ، الــرئیس لكافــة القــرارات والجهــود

) ومــا یمیــز هــذا النظــام عــن Stackholdersصــلحة المشــتركة (مالمنــتج وأصــحاب ال

كمــا تحــدد بوضــوح كیــف یعمــل هــذا النظــام علــى إرضــاء  ،غیــره مــن األنظمــة األخــرى

سـتباق بـین إشـباع حاجـات أصـحاب المصـلحة واأصحاب المصـلحة فـي عالقـة تـوازن 

  لربحیة من جانب آخر.التكلفة واو  ،توقعاتهم من جانب

                                                 
لة العربيةللرتبية (تونس، حممد نبيل نوفل، "رؤى املستقبل ا�تمع والتعليم يف القرن احلادي والعشرين، املنظور العاملي واملنظور العريب يف ا� ١

 . ١١م)، ص١٩٩٧مطبعة املنظمة، 
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ز أغلــب رؤى التعلــیم فــي الــبالد العربیــة ســابقًا علــى صــیاغة الفــرد الصــالح لنفســه ترّكــ

دون أن تحــدد بدقــة معــالم هــذا الصــالح وال ماهیــة هــذا النفــع، األمــر الــذي  ،ولمجتمعــه

   ،وزاد من صعوبة تحدید الوسائل المنفذة لها ،جعل منها رؤیة غیر محددة المعالم

 ،ن تحدد بدقة المطلوب من الفرد تجـاه مجتمعـهصیاغة رؤیة تعلیمیة یجب ا أن إعادة

وما للمجتمع القیام به تجاه أفراده آنیًا ومستقبًال، كما یجب أن تسهم بصورة فاعلـة فـي 

تحدیــــد الوســــائل التــــي یمكــــن أن تحقــــق هــــذه الرؤیــــة علــــى ضــــوء اإلمكانــــات المتاحــــة 

  وتوقعات مستقبل المنطقة.

ــم لــذا یجــب أن تقــو  م رؤیــة التعلــیم لمســتقبل المنطقــة العربیــة علــى بنــاء مجتمعــات العل

، وابتـداع طـرق متعـددة إلصـالح الفـرد والتعلم التي تنـتهج سیاسـة النقـد المسـتمر للواقـع

  كتشاف قدراته وممیزاته لتوظیفها بأقصى درجة لتطویر المجتمع ونهضته. وا

سـتجابة منطقیـة لتغیـرات بكفـاءة تعتبـر ار المسـتمر وٕادارتـه إن تهیئة إدارة التعلیم للتغییـ

  اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة بالغة السرعة والتعقید محلیًا وعالمیًا.

وعلیه فإن رؤیة إدارة التعلیم في البالد العربیة ینبغي أن تسعى لتجدید النسق الداخلیـة 

علـى  قـدرةتمتلـك ال ستمرار على تربیة األجیال التـين هذه اإلدارة كي تعمل باالتي تكوّ 

  في مجاالت الحیاة المختلفة.اإلبداع 

ر عـــن األهـــداف  تكـــون وثیقـــة مكتوبـــة محـــددة المعـــالم تعبِّـــ أمـــا الرســـالة والتـــي دائمـــًا مـــا

ز علــى نشــاط المنظمــة الــذي یشــبع حاجــات أصــحاب المصــلحة والعمــالء فینبغــي وتركِّــ

المعرفـــي إعـــادة صـــیاغة رســـالة النظـــام التعلیمـــي فـــي أنشـــطة محـــددة تســـتهدف النمـــو 

المتــدرج للمــتعلم وٕادارة األنســاق الداخلیــة بكفــاءة تخــدم هــذا الغــرض مــن خــالل تســخیر 

  التقدم العلمي والتطور التكنولوجي.

  -الفرص المتاحة والتهدیدات المحتملة):( الخارجیة أوًال: البیئة

  تتكون بیئة النظام التعلیمي كأّي نظام إداري آخر من جزئین:

تحكمها نقاط قـوة ونقـاط ضـعف تمیـز هـذا  Internal Environmentأ. بیئة داخلیة 

  النظام.
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بهـا فـرص متاحـة یمكـن أن یسـتغلها   External Environmentب. بیئـة خارجیـة 

وفي نفس الوقت تكتنفها تهدیـدات محتملـة تـؤثر علـى بقائـه  ،النظام لدعم بقائه وتطوره

  كلیًا.

تفاعلــه مــع البیئــة الخارجیــة ممــا یــؤدي  وتعتبــر البیئــة الداخلیــة نظامــًا مفتوحــًا البــد مــن

إلــى نتــائج تــؤثر علــى ســیر النظــام ســلبًا أو إیجابــًا یقــدر جــودة اإلدارة فــي الــتحكم فــي 

  العوامل المؤثرة. ویمكن النظر إلى هذا التفاعل من خالل الشكل التالي:

  

            

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  ویالحظ من الشكل:

دما تــزداد التهدیــدات مــن البیئــة الخارجیــة فــي نفــس كلیــًا عنــ ىینهــار النظــام ویتالشــ -أ

  )٠،٠الوقت الذي تكثر فیه نقاط الضعف في بیئة الداخلیة.(حالة الضوء)(

یتقهقــر النظــام ویــنكمش فــي حالــة وجــود نقــاط ضــعف فــي بیئتــه الداخلیــة بدرجــة  -ب

  كبیرة تحول دون االستفادة من الفرص المتاحة في البیئة الخارجیة.

وذلــك فــي حالــة وجــود نقــاط قــوة داخــل هــذا النظــام  ،ام فــي حالــه لحــینج. یبقــي النظــ

  یستخدمها في مجابهة تهدیدات البیئة الخارجیة.

ـــتوســـع النظـــام وینتشـــر عنـــدما تـــزداد اد. ی ن النظـــام مـــن أن لفـــرص المتاحـــة التـــي تمّك

یســـتفید مـــن البیئـــة الخارجیـــة فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي تكثـــر فیـــه نقـــاط القـــوة داخـــل هـــذا 

 نكماشهتقهقر النظام وا) ب(    نتشار النظام(د) توسع وا

 (أ) إنهیار وتالشي النظام بقاء النظام في حاله لحین) ج(
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ي في البالد العربیة والتنبوء بمآالتهـا وعلیه یمكن تشخیص حالة النظام التعلیم ،النظام

مــــن الفــــرص  لیة وذلــــك بدراســــة بیئتــــي النظــــام الخارجیــــة والداخلیــــة لقــــراءة كــــلّ المســــتقب

وتحدیــد نقــاط القــوة والضــعف التــي  ،المتاحــة والتهدیــدات المحتملــة مــن البیئــة الخارجیــة

ییر النظــام لتحدیــد االسـتراتیجیة المناســبة لــیس فقـط لتســتجابـه هــذه الفـرص والتهدیــدات 

  ستغاللها لتطویر النظام وٕادارته بتمیز.إنما الستباق الفرص وا

ســتغاللها لتطــویر المتاحــة فــي واقعنــا العربــي یمكــن ا وتمثــل النقــاط التالیــة أهــم الفــرص

  وهي:التعلیمي النظام 

  * بعد ثقافة القیم: 

الیوم هو صراع الثقافات والقـیم الـذي یـؤثر بـدوره علـى ال شك أن الذي یدور في عالم 

علــى كــل ذي  ىوال یخفــ ،الــنظم اإلداریــة فــي المجتمعــات ومنهــا إدارة النظــام التعلیمــي

واالتجــاه إلــى االلتــزام بمــا یســمى  ،بــال الــدعوة الصــریحة إلــى واقــع ثقــافي وقیمــي جدیــد

ـــة ـــة واألخالقی ـــة الثقافی ـــادئ والمعـــاییر الدولی ـــك  ،بالمب ـــع المـــؤتمرات وذل مـــن خـــالل جمی

واللقــاءات العالمیــة التــي جــرت فــي العقــد األخیــر مــن القــرن الماضــي. فــدعوة مــؤتمرات 

من المرأة والطفـل إلـى تغییـر المفـاهیم المتعلقـة باألسـرة والبیـت ودورهمـا فـي  حقوق كلّ 

ــــأثیر ــــك مــــن ت ــــى ذل ــــة مــــا یترتــــب عل ــــى دور المدرســــة  التنشــــئة والرعایــــة االجتماعی عل

  وعلى إدارة النظام التعلیمي كنظام شامل ومتأثر بهذه النظم الفرعیة. ،ووظیفتها

كمــا إن الــدعوة إلــى عولمــة االقتصــاد وتركیــز قاعــدة النشــاط االقتصــادي علــى قطــاعي 

الخـــدمات والمعلومـــات لـــه أثـــر بـــالغ علـــى طلـــب األیـــدي العاملـــة التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم 

ام عـــالمي لتقـــویم المـــؤهالت رتضـــاء نظـــضـــرورة اعلـــى و  ،مخرجـــات النظـــام التعلیمـــي

مـــن حیـــث  لـــذي یجبـــر النظـــام التعلیمـــي لیتوافـــقاألمـــر ا ،وتحدیـــد المســـتویات التعلیمیـــة

 وأن یضــع منــاهج تعلیمیــة ،مخرجاتــه مــع مبــادئ حریــة العمــل وحریــة التنقــل بــین الــدول

مــــن النظــــام  اً تســــاند هــــذه الثقافــــة العالمیــــة الســــائدة. ولمــــا كــــان النظــــام التعلیمــــي جــــزء

فــــإن تطــــور  ،مــــاعي یتــــأثر بقیمــــه وتقالیــــده ومعتقداتــــه ویلتــــزم بمبادئــــه وأخالقیاتــــهاالجت

 ،فــه إنمــا یقــاس بمــدى امتثالــه مبــادئ وقــیم النظــام االجتمــاعيالنظــام التعلیمــي أو تخلّ 

وعلیــه بقــدر مــا امتثــل النظــام االجتمــاعي المبــادئ الســامیة والقــیم الفاضــلة كلمــا جــاء 

إلــــــى الكمــــــال واألصــــــلح لتقــــــویم الســــــلوك اإلنســــــاني النظــــــام اإلداري التعلیمــــــي أقــــــرب 
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وذلـك  ،والتنظیمي، وهو ما عالجت به نظریة اإلسالم لـإلدارة السـلوك الـوظیفي للعامـل

ن التنظیمـي واالجتمـاعي فـي إطـار قیمـي أخالقـي ن خالل الربط الوثیق بـین السـلوكیم

  .ال ینفصم داخل المنظمة وخارجها

ثــر مــن خمســین قیمــة معنویــة موزعــة إلــى قــیم حصــر أك ١ولقــد اســتطاع أحــد البــاحثین

حــض روحیــة وأخالقیــة وعاطفیــة واجتماعیــة یــؤمن بهــا النظــام اإلداري فــي اإلســالم وی

كمــا یعتبـــر  ،لتــزام بهــا كضـــرورة الســتقامة الســلوك التنظیمـــي واألداء الــوظیفيعلــى اال

  الخروج عنها مخالفة موجبة للعقاب.

ري مـــــن خـــــالل معالجتـــــه الشـــــاملة للنســـــق لقـــــد عـــــالج المـــــنهج اإلســـــالمي النســـــق اإلدا

والــذي أســنده إلــى عقیــدة التوحیــد ومشــروعیة التنــافس  ،االجتمــاعي ومــنهج الحیــاة ككــل

  في الكسب وفقًا لضوابط حاكمة تسخر العمل لتحقیق غایة العبودیة هللا عز وجل.

ویختلـــف هـــذا عـــن مـــنهج النظریـــات اإلداریـــة األخـــرى التـــي حاولـــت معالجـــة المشـــكل 

نصـب اهتمامهـا حینـًا بـإدارة األشـیاء ل المنظمة عن واقعهـا االجتمـاعي فابفص اإلداري

أو بــإدارة الســلوك اإلنســاني داخــل المنظمــة حینــًا آخــر  ،اقــع اإلدارة التقلیدیــةو كمــا هــو 

الرضـــا وجمیعهـــا لـــم تفلـــح فـــي معالجـــة مشـــكالت  ،كمـــا هـــو واقـــع النظریـــات الســـلوكیة

أن اإلدارة اإلســــالمیة تجــــاوزت هــــذا  الّ إ الــــوظیفي وكســــب االنتمــــاء المنظمــــي للعامــــل

التـي تسـتند علـى القـیم المعنویـة المشـتركة  المشكل بتركیزهـا علـى البعـد الثقـافي القیمـي

والتـي عنـدما تسـود النظـام اإلداري تكـون هنالـك عقیـدة  ،التي تستمد من عقیـدة التوحیـد

دور العمــــال وتحــــدد رســــالة المنشــــأة و  ،یــــؤمن بهــــا العمــــال واإلدارات علــــى حــــد ســــواء

ویوجـد الصـعید الـذي یتالقـي علیـه الجمیـع وینطلقــون  ،هـذه العقیـدة ىواإلدارات بمقتضـ

لتــزام بهــذه كیــف ال؟ وتــأتي الــدعوة إلــى اال ٢وســتحل هــذه العقیــدة كافــة المشــكالت ،منــه

فــالمیزة التنافســیة لنظریــة اإلدارة فــي اإلســالم  .ر الكــونالعقیــدة مــن خــالق البشــر ومــدبِّ 

ها عن سائر النظریـات اإلداریـة األخـرى تركیزهـا علـى جمیـع المتغیـرات التـي ز التي تمیِّ 

ســـــلوك الفـــــرد العامـــــل  داخـــــل المنظمـــــة وخارجهـــــا وربـــــط ٣تـــــؤثر فـــــي العملیـــــة اإلداریـــــة

                                                 
(رأس  ،دراسة حتليلية للفكر اإلداري املعاصر واملشكلة السلوكية من منظور إسالمي ..اهلادي عبد احلميد عبد اهللا، اإلنسان والتنظيم ١

 . ٧٥٠م، ص١٩٩١ات الثقافية املكتب العريب للعالق اخليمة،
 .٥١(القاهرة: املعهد الدويل للبنوك اإلسالمية)، ص ،زمة اإلدارة يف العصر احلديث الصايف، احلل اإلسالمي ألسن صاحلمجال البنا وح ٢
 .١٨٨م، ص١٩٩٣أبو سن، اإلدارة يف اإلسالم (اخلرطوم: دار الثقافة للطباعة والنشر،  إبراهيمأمحد  ٣
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وعلیــه تعتبــر ثقافــة القــیم الممیــزة لنظریــة اإلســالم اإلداریــة میــزة ، مؤثرات االجتماعیــةبــال

  ي على سائر النظم النظریات اإلداریة األخرى.تنافسیة تمیز النظام اإلداري التعلیم

  :نفجار المعرفي والتطور التقنياال  -٢

أدى تطبیــق مبــادئ إداریــة حدیثــة كــاإلدارة االســتراتیجیة ومبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة 

 ،فاعلیـــة فـــي إدارة الـــنظم االجتماعیـــة ومنهـــا النظـــام التعلیمـــي إلـــى اعتمـــاد طـــرق أكثـــر

دم فــــي مجابهــــة المشــــكالت راءات واألســــالیب التــــي تســــتخوذلــــك بــــالتركیز علــــى اإلجــــ

كثـــر مــن التركیـــز علــى النظریـــات والتــي غالبـــًا مــا تهـــدف إلــى التوصـــل إلـــى اإلداریــة أ

ســالیب إداریــة فاعلــة كأســلوب مفــاهیم عامــة. كمــا ســاهم التقــدم المعرفــي فــي اســتخدام أ

داري، وسـاعد نظـم سلوب تحلیل النظم كطرق للتنفیذ والمشـاركة فـي العمـل اإلأ ،البرت

المعلومــات المســـتند علـــى تقنیــة الحاســـوب اإلدارة التعلیمیـــة فـــي تــوفیر قـــدر هائـــل مـــن 

البیانـــات والمعلومـــات ممـــا یعـــدد خیـــرات اتخـــاذ القـــرار فـــي الوقـــت المناســـب والتخـــیطط 

  التربوي السلیم وٕاعداد المیزانیات وتوزیع النفقات.

فــي تنمیــة المــوارد البشــریة وذلــك خــر أســهمت نظــم المعلومــات بقــدر كبیــر آمــن جانــب 

تطـویر وفـي  ،الحتیاجات الوظیفیة والتدریبیـةلمن خالل استخدامها في التحدید الدقیق 

ســالیب القیــاس والتقــویم مــن خــالل تحلیــل تكلفــة المشــروع أو البرنــامج مقارنــة بفوائــده أ

  وفي عملیات التقویم التربوي واالمتحانات. ،وقیمة العائد منه

هـــداف التعلـــیم وغایاتـــه أنـــواع المعــارف هـــذه إلـــى تحـــول فــي أتعـــدد  لیـــةوعلیــه أدت عم

نتقــال مــن النســق ممــا ترتــب علیــه تغیــرًا فــي بنیــة النظــام وٕاعــادة هیكلتــه لالالمســتقبلیة 

العـــاملین المغلـــق للمؤسســـة التعلیمیـــة إلـــى أنســـاق مفتوحـــة تتمیـــز بتنظـــیم مـــرن یعطـــي 

مخــــــاطر كبــــــر للــــــتحكم فــــــي إدارة التنظــــــیم وتقلیــــــل أوالعمــــــالء علــــــى حــــــد ســــــواء دورًا 

إعـــادة تصــــمیم المهــــام لزیــــادة اإلنتاجیــــة یعمــــل علــــى البیروقراطیـــة وشــــكلیة التواصــــل و 

  وتغییر بیئة العمل التعلیمي استجابة لمتطلبات عالمیة ومحلیة.

 )Job Enlargement(نفجــار المعرفــي دور فــي تعزیــز سیاســة توســیع الوظیفــة ولال

لبنــاء عالقــات الثقــة والمهــارات العالیــة التــي یجــب أن  )Job Enrichment(ثرائهــا إ و 

ـــل عـــدد الوظـــائف وعـــدد  ـــنعكس هـــذا بـــدوره علـــى تقلی ـــع بهـــا موظـــف المســـتقبل وی یتمت
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، وذلــك لیتماشــي مــع بیئــة عــن حجــم الهیكــل اإلداري ككــل فضــالً  ،المســتویات اإلداریــة

  سیة المتوقعة.العمل في إطار التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیا

لكترونـــي والـــربط مـــن خـــالل شـــبكة المعلومـــات العالمیـــة ولقـــد یســـر اســـتخدام البریـــد اإل

(اإلنترنــت) وبنــاء الشــبكات الداخلیــة البنــاء التنظیمــي الشــبكي وٕاقامــة فــرق عمــل إداریــة 

ــــدرٍ  ــــة بق ــــة التعلیمی ــــع المســــتفیدین مــــن العملی ــــق  ومشــــاركة واســــعة لجمی ــــى تحقی أدى إل

للــنظم التعلیمیــة فــي الــدول التــي أحســنت اســتخدام هــذه التقنیــات،  اســتقالل ذاتــي كبیــر

كمـــا أتاحـــت تقنیـــة االتصـــال والشـــبكات تفاعـــل حیـــوي للجمـــع بـــین نظـــامي الالمركزیـــة 

وذلـك بتوسـیع السـلطات اإلداریـة والتنفیذیـة بقـدر یمّكـن  ،والمركزیة في اإلدارة التعلیمیـة

مـــع إتاحـــة  ،دارة إلـــى حـــد كبیـــرمـــن اتخـــاذ القـــرارات وتوظیـــف المـــوارد المخصصـــة لـــإل

وفـــي نفـــس الوقـــت یســـهل متابعتهـــا ومراقبتهـــا بدقـــة  ،مجـــال واســـع مـــن الحریـــة اإلداریـــة

  مركزیًا.

األمـــور  تســـییرأدت كـــل هـــذه التحـــوالت إلـــى االنعتـــاق مـــن الفهـــم اإلداري القـــائم علـــى 

دیــــد تجرها بوســــاطة إدارة المعالجــــات إلــــى آفــــاق الریــــادة بــــاإلدارة القائمــــة علــــى الیوتــــدب

ســتجابة للعولمــة وتحــدیاتها مــن مفــاهیم االنفتــاح والتعددیــة واالبتكــار والتمیــز واإلبــداع ا

 ،لنظریــات اإلدارة التقلیدیــة كمــا زاد التركیــز علــى اإلدارة االســتراتیجیة بــدیالً  ،والتواصــل

والمزایـــا التنافســـیة للمؤسســـة  )Vision(والرؤیـــة  )Mission(فأصـــبح تحدیـــد الرســـالة 

  یسة لوجود المؤسسة أو اندماجها في مؤسسات أخرى.محددات رئ

كبـــر علـــى نظـــم إداریـــة المعرفـــي والتقنـــي التركیـــز بصـــورة أ لقـــد أضـــحى بفضـــل التقـــدم

ـــدیالً  ـــاهیم الشـــفاهیة والتمكـــین ب ـــة المغلقـــة مفتوحـــة تســـودها مف كمـــا  ،مـــن الـــنظم اإلداری

تجاهــًا ســائدًا أصــبح االهتمــام بأصــحاب المصــلحة المشــتركة وتنمیــة القــدرات البشــریة ا

  یات اإلداریة التقلیدیة. ر كادت أن تختفي معه إدارة األشیاء التي تقوم علیها النظ

إن هــذا التحــول فــي الــنظم اإلداریــة التعلیمیــة یتطلــب قیــادة إداریــة بمعــاییر وخصــائص 

اإلداري بالمؤسســة التعلیمیــة حتــى یكــون مواكبــًا لمــا  محــددة یجــب توفرهــا فــي شخصــیة

یجـب خصـائص كقائد اإلداري مستقبًال. ولقـد بـرزت المعـاییر التالیـة هو مطلوب من ال

 ىالمسـتو ، و وهـي: الدرجـة العالیـة مـن الـذكاء أن تتوفر في إداریي المؤسسات التعلیمیـة

ــــه المنظمــــة، و المتمیــــز مــــن الطاقــــة والنشــــاط ــــى توجی مهــــارة التعــــاون مــــع ، والقــــدرة عل
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والخبـرات  ،والمفهـوم الصـحي للـذاتة، عداد والتهیـؤ للمغـامرة والمخـاطر واالسـت ،اآلخرین

والـوعي واإلدراك  ،لنمو المهنـي والتعلـیم المسـتدام، وااللتزام باالتدریسیة المیدانیة العالیة

  بالعالقة بین منظور الذات القیمي والمنظور القیمي االجتماعي السائد. 

 فستشــراویفــرض هــذا التحــول علــى قیــادة النظــام التعلیمــي التمیــز بقــدرة فائقــة علــى ا

المستقبل برؤیة واضحة والتعامل مع اإلدارة التعلیمیـة مـن خـالل تنمیـة أطرهـا ومتابعـة 

  تطورها والعمل باستمرار على إثرائها بالخبرات والتجارب.

  :التنسیق إقلیمیاً 

التنسیقي بـین  ىومن األوجه المتاحة لتنمیة وتطویر إدارة النظام التعلیمي زیادة المستو 

بشــأن التعلــیم مــن خــالل المــؤتمرات الدوریــة وورش العمــل المتعـــددة. األقطــار العربیــة 

ـــر عـــن فرصـــة تنســـیقیة لنقـــل التجـــارب  فمـــؤتمرات وزراء التربیـــة والمعـــارف العـــرب تعّب

ـــــة وتطـــــویر نظـــــام اإلدارة  تواســـــتفاد ،وٕاثرائهـــــا ـــــدول العربیـــــة مـــــن بعضـــــها فـــــي تنمی ال

ن آلخـــــر برعایـــــة التعلیمیـــــة. وتمثـــــل ورش العمـــــل المتخصصـــــة التـــــي تنعقـــــد مـــــن حـــــی

المنظمات العربیة المتخصصة في المجـال التعلیمـي كالمنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة 

ــادة التبــادل المعرفــي بــین الــنظم التعلیمیــة فــي  والعلــوم تمثــل فرصــاً  أخــرى للتنســیق وزی

  األقطار العربیة.

ت األمــم منظمــاو الیونســیف و الیونســكو كوللتنســیق الــذي یــتم برعایــة المنظمــات الدولیــة 

صــــندوق األمــــم المتحــــدة لألنشــــطة و  ،المتحــــدة مثــــل برنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي

الســكانیة دور فــي توجیــه التجربــة العربیــة فــي مجــال تطــویر اإلدارة التعلیمیــة لتتماشــي 

مــع التطــورات العالمیــة فــي المجــال التربــوي ولبلــورة رؤیــة عربیــة یمكــن أن تشــارك بهــا 

  دیات العالمیة بشأن إدارة النظم التعلیمیة. الدول العربیة في المنت

كبـر فــي تطـویر وتنمیــة إدارة أن التعلـیم یمكـن اســتغالله بدرجـة أإن التنسـیق العربـي بشــ

كبــر فــي هــذا المجــال. وفیمــا بــذل ســابقًا فــي هــذه ًا أالنظــام التعلیمــي إذا مــا بــذل جهــد

ل تقــدمًا كبیــرًا فــي االتجــاه كــان مــن ثمــار ذلــك التنســیق أن حققــت المنطقــة العربیــة ككــ

 ،نحــاء المنطقــةأتنمیــة وتطــویر مراكــز نظــم المعلومــات التربویــة التــي تنتشــر فــي جمیــع 

اط الیونســـكو نشــ ىحیــث تعمــل علـــى الــربط بـــین المســتوى الـــوطني واإلقلیمــي. كمـــا أد

لیسكو ومكتب التربیة العربـي لـدول الخلـیج مـن أجـل تـدریب البـاحثین وٕاقامـة المراكـز وأ



 ١٠١

إنشــاء مركــز إقلیمــي فــي الكویــت للبحــوث التربویــة لــدول الخلــیج ومركــز الوطنیــة إلــى 

  .١للبحوث في مجال التعلیم العالي في الجمهوریة العربیة السوریة

  المخاطر المحتملة:

نظـام التعلـیم أهم مـا یمكـن اعتبـاره مخـاطر محتملـة تعـوق تنمیـة وتطـویر  یمكن إجمال

  :اآلتي فيفي البالد العربیة 

  بة انظام العولمة:اآلثار السال

فـي الوالیـات المتحـدة ّن النظام العالمي الجدید بقطبیتـه األحادیـة التـي تتمركـز ال شك أ

تجاهه لفرض رؤیة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة معینـة تعمـل علـى تقلیـل األمریكیة وا

دور الدولــــــة القومیــــــة فــــــي مقابــــــل اإلفســــــاح لمؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني والشــــــركات 

قیـــام بـــدور أكبـــر فـــي بنـــاء المجتمعـــات العربیـــة مـــا لـــم تتخـــذ المعالجـــات االقتصـــادیة لل

  الكفیلة لمقابلة اآلثار التي تؤثر على إدارة نظم الدولة ككل ومنها النظام التعلیمي.

علـــى اســـتراتیجیات  –األســـاس االقتصـــادي للعولمـــة  –فمـــثًال تقـــوم الهیكلـــة الرأســـمالیة 

مالـــة وخصخصـــة المشـــروعات وخفـــض إعـــادة هیكلـــة المشـــروعات العامـــة بخفـــض الع

نفـاق العـام، وتجمیـد األجـور فـي نة العامة للدولة من خـالل خفـض اإلالعجز في المواز 

ـــدعم. ولهـــذه االســـتراتیجیة و الحكومـــة والمشـــروعات العامـــة،  تحریـــر األســـعار وٕالغـــاء ال

تــأثیر ســلبي علــى نظــام التعلــیم وٕادارتــه، فخصخصــة التعلــیم تعنــي زیــادة المصــروفات 

سیة وزیادة الفجوة التعلیمیة بین الریف والحضر نتیجة لتركیـز التعلـیم الخـاص فـي الدرا

لفـــرص بـــین الـــذكور علـــى تفـــاوت االتعلـــیم كمـــا تعمـــل خصخصـــة  ،المنـــاطق الحضـــریة

هتمام أغلب األسر بتعلیم الذكور فـي ظـل التكـالیف الدراسـیة العالیـة. واإلناث نتیجة ال

فــي القطــاع الحكــومي وتحریــر أســعار الســلع  وال شــك أن االتجــاه نحــو تجمیــد األجــور

وٕالغــاء رقابــة الدولــة ســتؤدي فــي معظــم الــدول العربیــة إلــى مفارقــة واســعة بــین األجــور 

األمـر الـذي یـدفع بالعمالـة إلـى تـرك الوظـائف  ،المدفوعة واألسعار السـائدة فـي السـوق

واضـحًا فـي هـذا  ویشهد النظـام التعلیمـي فـي جـل الـبالد العربیـة تـأثراً  ،أو إهمال العمل

  الجانب.

                                                 
 .٣٨م، ص١٩٩٩، اليونسكو، التقرير العاملي للرتبية، باريس، مطبوعات اليونسكو ١



 ١٠٢

تجاه نحو فرض عولمة اجتماعیـة مـن خـالل تغییـر المفـاهیم المتعلقـة بـدور األسـرة ولال

ألخـرى وٕانشـاء المجتمعـات متعـددة الثقافـات رسة ومؤسسـات التنشـئة االجتماعیـة اوالمد

صـــیاغة لواقـــع اجتمـــاعي جدیـــد بقـــیم وثقافـــات تتنـــافي مـــع قـــیم ومعتقـــدات المجتمعـــات 

اإلدارة االجتماعیـــــة فـــــي الـــــبالد العربیـــــة ل بـــــدوره خطـــــرًا محـــــتمًال علـــــى شـــــكّ العربیـــــة، ی

  وجزئیتها النظم التعلیمیة.

دور مؤسســات المجتمــع المــدني فــي ظــل قــیم العولمــة االقتصــادیة  يمفتنــا مــا سیاســیاً أ

واالجتماعیـــة بمفهومهـــا الغربـــي یقعـــد بالدولـــة عـــن جـــزء كبیـــر عـــن قـــدرتها علـــى اتخـــاذ 

لسیاسات التعلیمیة المحلیة وفقًا لهویتها الثقافیة ومعتقداتها الدینیة ممـا القرارات وٕاقرار ا

وسـتحدث هـذه اآلثـار خلـًال فـي النظـام االجتمـاعي  ،یؤثر بشكل عام على إدارة نظمهـا

ــم توجــد مؤسســات الضــمان االجتمــاعي الفاعلــة والقــادرة علــى مواجهــة  والتعلیمــي مــا ل

   ومعالجة اآلثار السالبة للعولمة.

  مو والحراك السكاني:الن

مــن المخــاطر التــي یواجههــا نظــام اإلدارة التعلیمیــة فــي الــبالد العربیــة النمــو المضــطرد 

فالزیـــادة  ،ویعـــد النمـــو الســـكاني أحـــد أبـــرز المؤشـــرات لـــذلك ،لطـــالبي الخدمـــة التعلیمیـــة

الســـكانیة فـــي العـــالم خـــالل العقـــدین المنصـــرمین والمتوقعـــة حتـــى النصـــف األول مـــن 

ادي والعشــرین ســتتركز فــي الــدول النامیــة وبخاصــة فــي المنطقــة العربیــة فــي القــرن الحــ

حیـث یقـدر  ،بالفتوة السـكانیة ىمحدثة ما یسم اً العمریة أقل من خمسة عشر عام الفئة

%) فـــــي العـــــالم ١.٢بــــــ( ٢٠١٠ – ٢٠٠٠معـــــدل الزیـــــادة الســـــكانیة الســـــنویة لألعـــــوام 

  .١%) في الدول العربیة٢.٥%) في الدول النامیة بینما یقدر بـ(١.٥وبـ(

وال شك أّن هذه الزیادة السكانیة ستعمل على زیادة معدل اإلعالة التعلیمي الـذي یعبـر 

 ،بة مـــن الســـكان فـــي ســـن العمـــلكنســـ ١٤ – ٦عنـــه الســـكان فـــي ســـن تعلـــیم األســـاس 

وترتــب  ،رتفــع هــذا المعــدل زادت األعبــاء التــي یفرضــها التعلــیم علــى قــوة العمــلوكلمــا ا

العـائلي تفـرض عبئـًا مالیـًا  ىاء عائلیـة ومجتمعیـة ضـخمة، فعلـى المسـتو على ذلـك أعبـ

ـــى الســـكان فـــي ســـن العمـــل ـــاء  ،عل ـــیم لبن ـــد نفقـــات التعل ـــى الصـــعید المجتمعـــي تزی وعل

إضــــافة إلــــى تــــوفیر األعــــداد  ،المــــدارس وتــــوفیر مســــتلزمات التعلــــیم وتحســــین نوعیتــــه

                                                 
 ، القاهرة: * مؤمتر التعليم للجميع.٢٠١٠ – ٢٠٠٠حتديد االلتزام  ٢٠٠٠املؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم للجميع تقييم عام  ١



 ١٠٣

لتعلـیم فـي الـبالد العربیـة وعلیه سیكون مـن الصـعب علـى نظـم ا ،الالزمة من المعلمین

تلبیـــة الطلـــب المتزایـــد علـــى التعلـــیم فـــي ظـــل شـــح المـــوارد البشـــریة والمادیـــة، وللحـــراك 

علــى إدارة النظــام التعلیمــي  خلیــًا والهجــرات خــارج الــبالد أثــرٌ نتیجــة النــزوح الســكاني دا

  ل تحدیًا سافرًا لإلدارات التعلیمیة.بصورة تشكّ 

  استمرار النزاع واالضطرابات:

ما شهدته معظم الـدول العربیـة مـن اضـطراب مسـتمر ونـزاع مسـلح فـي بعـض أجزائهـا 

المعلـن  والحصار غیـر ،مل في فلسطین والعراقاواالحتالل الك ،كالسودان ولبنان مثالً 

یفرض علیها توجیه جزء كبیر من اهتماماتها لهـذه المشـكالت  ،كما في السودان ولیبیا

لتعلیمیــة نتیجـة لـذلك ضـعفًا فــي التـالي تعـاني الـنظم اویعیـق مسـیرة التنمیـة والتطــویر وب

  نفاق وعدم قدرة على النمو والتطور. اإل

والحیـــاة الطبیعیـــة  وال یـــأتي الحـــل لهـــذه المشـــكالت إال عـــن طریـــق العـــودة إلـــى الســـالم

ــــوترات حتــــى یمكــــن توجیــــه الجهــــود نحــــو تطــــویر الــــنظم  ــــة أســــباب الحــــروب والت وٕازال

  تماعیة في مقدمتها النظم التعلیمیة.االقتصادیة والسیاسیة واالج

  ثانیًا: البیئةالداخلیة (نقاط القوة ونقاط الضعف):

ر البیئة الداخلیة عن حالة النظام الداخلیة التي یمكن النظر إلیها من خـالل نقـاط تعبّ  

ر عـــن عـــدم صـــحة هـــذا ونقـــاط الضـــعف التـــي تعبِّـــ ،القـــوة الداعمـــة لوجـــود هـــذا النظـــام

هــا الفهــم علــى نظــام اإلدارة التعلیمیــة فــي الــبالد العربیــة تجــد أن وبتطبیــق هــذا ،النظــام

تســهم كــداعم لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة خارجیــًا أو  يتــتتمیــز بنقــاط القــوة التالیــة ال

  -لمجابهة التهدیدات الواقعة على هذا النظام كاآلتي:

  :نقاط القوة

  التعلیم الموازي:

ســـهم بشـــكل عـــام فـــي تحقیـــق عملیـــة التعلـــیم وهـــو جـــزء ال یتجـــزأ مـــن النظـــام التربـــوي ی

رهــا ویعــرف علــى أنــه (نــوع مــن أنــواع فــرص الــتعّلم والتعلــیم توفّ  ،والتنشــئة االجتماعیــة

متســـقًا ومصـــاحبًا  ل نتیجـــة لـــذلك نظامـــاً كومیـــة وغیـــر حكومیـــة یشـــكّ هیئـــات وجهـــات ح

  .١ومعایشًا للنظام التعلیمي بكل ما یشمله من فعالیات وأنشطة)

                                                 
 .٤٩٤م، ص١٩٩٩فاق (عمان: دار وائل للنشر)، يل، اإلدارة التعليمية، مفاهيم وآالطو  إبراهيمهاين  ١



 ١٠٤

وتتــراوح بــین المراكــز الثقافیــة  ،ائل التــي یــتم مــن خاللهــا التعلــیم المــوازيوتتعــدد الوســ 

لـذلك  ،والمكتبات ووسائل اإلعالم المختلفة واألندیة ومراكـز محـو األمیـة وتعلـیم الكبـار

سـتیعاب الفاقـد م یحصل علـى التعلـیم النظـامي كمـا إنـه وسـیلة الیوفر فرصًا لكل من ل

  التربوي.

مــوازي علــى تطــویر إدارة التعلــیم النظــامي مــن خــالل تمیــزه بقــدر وتكمــن قــدرة التعلــیم ال

كبیر من حریة التخطیط ومرونة التوجیه دون التزام أو تبعیـة مباشـرة للتعلـیم النظـامي. 

ة فـي اتخـاذ القـرارات وٕامكانیـة وكنمط من أنماط التعلیم یتوفر فیه قدر كبیر من المرونـ

  .النظاميید مما یتوفر في التعلیم بتكار والتجداال

مســاندة إدارة التعلــیم وتمثــل الصــفات والخصــائص اإلداریــة للتعلــیم المــوازي نقــاط قــوة ل

اهمة فـي العملیـة التعلیمیـة سمها ولقد أدركت كثیر من الجهات الستفادة منالنظامي لال

أهمیة التعلیم الموازي ودوره وٕامكانیـة مسـاهمته فـي تطـویر إدارة نظـام التعلـیم النظـامي 

  ق الیونسكو ما یلي:ئي وثالذا جاء ف

تمرات وجهــــود الهیئــــات الدولیــــة مثــــل منظمتــــي الیونســــكو كــــدت توصــــیات المــــؤ (لقــــد أ

والیونســــیف والمجلــــس الــــدولي لتنمیــــة التعلــــیم ضــــرورة تبنــــي أســــالیب التعلــــیم المــــوازي 

باعتبارها أحد البدائل المناسبة للتغلب على هنات التعلـیم النظـامي فـي تحقیـق مطالـب 

  .١شاملة)التنمیة ال

ل نقاط دعـم قویـة للتعلـیم النظـامي الوجـه اآلخـر هذه األسالیب تمثِّ  وكما هو واضح أن

  اإلداري. ن أحسن استغاللها تسهم في تنمیة وتطویر نظامهإللتعلیم 

  الشراكة التعلیمیة:

فأســر الطــالب والمعلمــین  ،یــرتبط النظــام التعلیمــي بمعظــم فئــات المجتمــع ارتباطــًا قویــاً 

  نفسهم مكونات فرعیة من النظام التعلیمي.والطالب أ

كما أّن القطاعین العام والخاص في أمـّس الحاجـة إلـى مخرجـات النظـام التعلیمـي مـن 

الكــوادر المؤهلــة والمدربــة التــي یجــب أن تقــود عجلــة التنمیــة. وال شــك أّن قناعــة جمیــع 

علـــى عـــاتق  هـــؤالء الشـــركاء هـــي أن مهمـــة العملیـــة التعلیمیـــة ال یقـــع عـــبء القیـــام بهـــا

إذ البد من مساهمة جمیـع هـؤالء الشـركاء بفاعلیـة فـي تحقیـق  ،اإلدارة التعلیمیة منفردة

                                                 
 .٨٢م)، ص١٩٨١لرتبية (باريس: مطبوعات اليونسكو، اليونسكو: التقرير العاملي ل ١
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التمویـل هـو الحـاكم فـي جمیـع بـأّن مبـدأ المشـاركة فـي اإلدارة و أهداف التعلیم مع العلم 

  أوجه النشاط لتحقیق التنمیة المستدامة في الوقت الحاضر.

مـن ال مركزیــة  كبیــراً  نظـام التعلیمــي فـي الــبالد جـزءاً لقـد حقـق مبــدأ الشـراكة فــي إدارة ال

كمــــا عــــزز مــــن دور  ،ســــتغالل الــــذاتي للمؤسســــات التعلیمیــــةمــــن اال وبعضــــاً  ،مالتعلــــی

القطـاع الخـاص فـي إدارة و المجتمع المحلي وأسر التالمیذ ومؤسسات المجتمع المـدني 

فقـات الدراسـة وبنـاء ع نفـي دفـ - ولـو جزئیـاً  -فسـاهم هـؤالء الشـركاء  ،النظام التعلیمي

  لمدارس وتدریب الطالب والمعلمین.وصیانة ا

مــة فــي تعلــیم األ( ویؤكــد ضــرورة هــذا المبــدأ مــا طرحــه منتــدى الفكــر العربــي فــي تقریــر

 لـیم تخطیطـاً عإن مسـؤلیة الت(: م والذي جاء فیـه١٩٩١القرن الحادي والعشسرین) عام 

بــین الدولـــة ومؤسســات المجتمـــع  شـــتركاً م مــراً ینبغــي أن تكـــون أ وٕادارة وتمـــویالً  وٕاشــرافاً 

  .١)المدني

فــالمطلوب مــن إدارة النظــام التعلیمــي فــي الــبالد العربیــة زیــادة فعالیــة دورهــا فــي تعزیــز 

، ســـواء ســـتفادة مـــن الشـــركاءین والطـــالب لالمـــكة مجـــالس اآلبـــاء واألمهـــات والمعلشـــرا

جــودة التعلــیم  ضــع معــاییر عامــة لضــمانالنقــات أو بو ض بتــوفیر مــوارد مالیــة أو بخفــ

  لیة اإلداریة في النظام التعلیمي.بما یكفل تطویر العم

وذلـك بتحمـیلهم جـزء  والعـامن النظام التعلیمي یمكنه تعزیز شراكة القطـاعین الخـاص إ

الملحقـــة بمؤسســـات هـــذین  مـــن تكلفـــة تـــدریب الطـــالب وٕاعـــداد المعلمـــین فـــي المـــدارس

  القطاعین.

ور جمیع الشـركاء مـن خـالل زیـادة إسـهامهم فـي كما یجب أن یعزز النظام التعلیمي د

ن وال شــك أن هــذه تمثــل نقطــة دعــم قویــة مــ ،ثنــین معــاً المهــام اإلداریــة أوالنفقــات أو اال

  خالل تفعیل دورهم وزیادة قناعتهم.

  نقاط الضعف: 

ـــبأَمـــا نقـــاط الضـــعف  یمكن إجمالهـــا فـــي فـــالد العربیـــة الممیـــزة لـــإلدارة التعلیمیـــة فـــي ال

ـــاءة الداخلیـــة والك ضـــعف المؤسســـیة، ـــةفـــضـــعف الكف ـــك فـــي  .اءات اإلداری ونقَصـــل ذل

  -:اآلتي
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  ضعف األدء المؤسسي: 

ي الـــبالد العربیــة عـــن الحالـــة ظـــام اإلدارة التعلیمیـــة فــر ضـــعف األداء المؤسســي لنبِّــیع

 ،جتماعیــة بهــذه البلــدان بصــفة عامــةلنظــام اإلداري واألنظمــة االالمرضــیة التــي تســود ا

  :منهاو على األداء المؤسسي  لمفاهیم التي تؤثر سلباً وذلك لسیادة بعض ا

اعـة نتمـاء للجمشـدة االإلى إضافة  ،القناعة بعدم جدوى نظم الرقابة وضعف المساءلة

  .نتماء للوطن والصالح العاماألولیة الضعیفة بدًال من اال

ضــعف األداء المؤسســي للنظــام التعلیمــي فــي الــبالد العربیــة مــن خــالل عــدم مــس ونل

التــي ال یعرفهــا وال یــتمكن مــن لــم متخصــص لــه أصــوله ومبادئــه تــراف بــاإلدارة كععاال

العــاملین فــي  ن، لــذلك نجــد أصــصخعــاٍل مــن الت توظیفهــا إال مــن كــان علــى مســتوىً 

دامى المعلمـــین، هـــم مـــن قـــأغلـــب األحیـــان جمیـــع اإلدارات بالمؤسســـات التعلیمـــة فـــي 

لیمیـة عإدارة المؤسسـات الت كمـا إن ،رةالكثیر منهم المعرفـة األولیـة بمبـادئ اإلداینقص 

حیـث یسـتند هـؤالء  ،في أغلب مراحلها ومستویاتها توكل إلى معلمین مـن واقـع خبـرتهم

ــم یتلــق معظمهــم تــدریباً المعلمــون علــى خبــرتهم العملیــة فــي إدارة النظــام التعلیمــي  ، ول

  .یؤهلهم لإللمام بتطورات ومستجدات مجال اإلدارة

سســــي للنظــــام التعلیمــــي تلــــك الهــــوة الكبیــــرة بــــین البعــــدین داء المؤ ویوضــــح ضــــعف األ

سـتراتیجیات ، األمر الـذي نـتج عنـه مفاصـلة بـین االالنظرى والعملي في النظم التربویة

وفـــي هـــذا الجانـــب جـــاء فـــي تقریـــر المـــؤتمر  ،والسیاســـات التربویـــة فـــي الـــبالد العربیـــة

لیة في الدول العربیـة تختلـف ن السیاسات التربویة الحاإ(الخامس لوزارء التربیة العرب 

  .١)یميلویین الوطني وشبه اإلقتعلى المس

ســتراتیجیات التربویــة فــي تعــدد اال إلــى ى البعــد بــین الجــانبین النظــري والتطبیقــيكمــا أد

خر مـــــــن كثـــــــرة األمـــــــر الـــــــذي جعـــــــل أحــــــد البـــــــاحثین التربـــــــویین یســـــــ ،الــــــبالد العربیـــــــة

  .٢في أحد كتبه )ستراتیجیةیة في ااستراتیج(ستراتیجیات بكتابة فصل كامل أسماه اال

                                                 
 .مرجع سابق  ،التقرير العاملي للرتبية٠البونسكو  1  
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من مظاهر ضعف األداء المؤسسي فـي النظـام التعلیمـي عـدم األخـذ بنتـائج الدراسـات 

وٕاصرار المسئول علـى تطبیـق مـا یـراه هـو، ولعـل أهـم مـا  ،العملیة واللجان والمؤتمرات

دان یمكن اإلشارة إلیـه فـي هـذا الجانـب مـا أورده الكاتـب السـابق بشـأن مـا تـّم فـي السـو 

التعلیمـــي فـــي مـــؤتمر  ذ بنتـــائج لجنـــة التعلـــیم حـــول الســـّلمم مـــن عـــدم األخـــ١٩٦٩عـــام 

  .  )٤٢المشار إلیها سابقًا، ص راجع (المجلة العربیة للتربیة .م١٩٦٩التعلیم عام 

وتكمــن آفــة النظــام التعلیمــي فــي الــبالد العربیــة فــي أّن أغلــب الكــوادر البشــریة العاملــة 

قـوم ذي یوالعاجزة عـن إدارة التغییـر الـ ،لمة لما یجري فیهفیه هي من مخرجاته المستس

علـــى تنمیـــة أبعـــاد ممارســـة التفكیـــر الناقـــد والنظـــرة الشـــمولیة للموضـــوع واحتـــرام غیریـــة 

فــي إطــار انتقائیــة فكریـــة بنــاء منهجــي معلــوم اآلخــرین وٕاقامــة حــوار بنــاء معهــم وفــق 

  تجمع بین األصالة والمعاصرة.

مـــع مفـــاهیم العولمـــة وجـــود نظـــم تعـــایش مؤسســـیة راســـخة (إن مـــن متطلبـــات التعامـــل 

نهــا مــن اتخــاذ وتفعیــل قراراتهــا ضــمن منطلقــات وأخالقیــات ســلیمة تمكِّ  ،ملتزمــة بقواعــده

من اإلحساس باألمن الوظیفي لجمیع العـاملین ومراعـاة اعتمـاد سـبل الحـوار والتشـارك 

المساءلة الذاتیـة والعامـة وزیـادة وتنافسیة اآلراء بعیدًا عن الفتنة واإلكراه وتنمیة مفاهیم 

  .١الشفافیة وتدعیم آلیات الرقابة والضبط فیها)

  ضعف الكفاءة التعلیمیة والكفاءة اإلداریة:

إن القیـــاس الصـــادق لجـــودة الكفـــاءة الداخلیـــة للنظـــام التعلیمـــي هـــو جـــودة المخرجـــات 

ي اإلنجـــازات فـــإذا مـــا نظرنـــا إلـــى مـــا ورد فـــ .التعلیمیــة المطابقـــة للمواصـــفات المطلوبـــة

ــــد اال ــــع، تجدی ــــیم للجمی ــــزام (والمشــــكالت بشــــأن التعل ــــرة مــــن ٢٠٠٢ – ٢٠٠١لت م) للفت

  . نجد اآلتي:٧م)، ص٢٠٠٠ – ١٩٩٠(

أوًال: مــا زالــت رعایــة الطفولــة المبكــرة دون االهتمــام المطلــوب بكثیــر فــي جمیــع الــدول 

نتشــرة فــإن عــدد العربیــة غنیهــا وفقیرهــا، وبــالرغم ممــا بــذل مــن جهــود إلزالــة األمیــة الم

  % إناث.٦٣ملیون منهم  ٦٨األمیین في الدول العربیة یقدر بحوالي 

بتــــدائي فــــإّن الفــــوارق بــــین الریــــف ثانیــــًا: علــــى الــــرغم مــــن زیــــادة االلتحــــاق بــــالتعلیم اال

  تساعًا.عاني اّن الفجوة بین الذكور واإلناث ال زالت ت، كما إوالحضر ما زالت عالیة
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مــــا زالــــت امتیــــازًا للقلــــة، وٕان مــــؤهالت المعلمــــین بحاجــــة إلــــى  ثالثــــًا: إّن جــــودة التعلــــیم

ّن اإلنفــاق علــى التعلــیم رغمــًا عــن زیادتــه إال أنــه یعــاني عــدة مشــكالت إكمــا  ،تطــویر

منهــا عــدم الترشــید والتكلفــة العالیــة للتعلــیم. وفــوق هــذا كلــه فــإّن أنظمــة التعلــیم تعــاني 

  ضعفًا إداریًا.

 -مرحلـة األسـاس  -اعـدة هرمـه قالتعلیمـي فـي  ملنظاوتعكس هذه الصورة واقع إدارة ا

ى ذلــــك قلــــّة المؤسســــات التعلیمیــــة المتخصصــــة أصــــًال فــــي اإلدارة فــــإذا مــــا أضــــفنا إلــــ

ن التــدریب بصــفة عامــة فــإّن واقــع الكفــاءات  التربویــة فــي الــبالد العربیــة وضــعف المكــوَّ

ل أحــد نقــاط ضــعف نــًا فــي النظــام التعلیمــي األمــر الــذي یشــكّ اإلداریــة یحكــي ضــعفًا بیّ 

  هذا النظام.

  الخاتمة:

 كمــا یحمــل أیضــاً  ،إن النظـام التعلیمــي فــي الــبالد العربیــة یحمــل فــي داخلــه عوامــل قــوة

 فرصـاً  وعالمیاً  كما تحتوي البیئة الخارجیة المحیطة بهذا النظام إقلیمیاً  ،عوامل ضعف

فــي نفــس الوقــت  ،متاحــة تعمــل علــى تعزیــز االتجــاه اإلیجــابي لتطــویر النظــام التعلیمــي

الـــذي تحتـــوي فیـــه مخـــاطر محتملـــة تزیـــد مـــن احتمـــال تخلـــف النظـــام النظـــام التعلیمـــي 

ومــن بــین هــذه المعطیــات تكمــن قــدرة اإلدارة التعلیمیــة علــى االســتغالل األمثــل  .وفشــله

لتطـــویر نظـــام إداري فّعـــال وفقـــًا لرؤیـــة  والفـــرص المتاحـــة خارجیـــاً  لعوامـــل القـــوة داخلیـــاً 

ومـن ثـم أهـداف التنمیـة  حددة ویعمل على تحقیـق أهـداف التعلـیم أوالً واضحة ورسالة م

                                                                     .     الشاملة ثانیاً 
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  إبراهیمفي أیام  إبراهیم  ىسالم عل

 *بروفیسور حسن مكي محمد أحمد

  

ألنهـا مسـئولیة وكـل كلمـة تحسـب  ،علیه السالم صعبة هیمإبراالكتابة عن أبي األنبیاء 

 ،ن الكـــریم والكتـــب الســـماویة األخـــرىوهـــي ســـهلة ألن المـــادة متـــوفرة فـــي القـــرآ ،بمیـــزان

 ى،فـي القـرآن الكـریم بعـد سـیدنا موسـ كثر القصـص وروداً أ إبراهیموقصة  إبراهیمواسم 

 ،مرفـوع الـذكر إبـراهیمولكن سیدنا  .)مرة ١٣٦أكثر من  ىموس(مرة  ٦٧كثر من أي أ

ســـماعیل الـــذي ینحـــدر منـــه إعلـــى بـــوة الـــدم أولـــه  ،نبیـــاءألب الروحـــي لمعظـــم األفهـــو ا

، ثـم سـرائیلالـذي ینحـدر منـه یعقـوب المعـروف بإ سحاقى اهللا علیه وسلم، وإ النبي صل

  .علیهم السالم ىوعیس ىسرائیل بما فیهم یوسف وموسبقیة أنبیاء بني إ

وولــد بعــده بحــوالي  ،ور بــالعراقأربــع آالف ســنة فــي منطقــة أقبــل  إبــراهیموولــد ســیدنا 

لفـي عـام أبینما ولد سیدنا المسیح علیـه السـالم قبـل  ،في مصر ىألف عام سیدنا موس

علیـــه وســـلم قبـــل  اهللا ىولـــد النبـــي الخـــاتم صـــلو  ،)القـــدس(فـــي بیـــت لحـــم فـــي فلســـطین 

. متـــــذكرین أن یــــاً هجر  قمریـــــاً  عامــــاً  ١٤٧٩أي  میالدیــــاً  شمســـــیاً  عامــــاً  ١٤٣٦ حــــوالي

صـلى اهللا علیـه من عمر النبـي  عاماً  ٥٣سالمي یبدأ بالهجرة التي تبدأ بعد التاریخ اإل

   .وسلم

فــي عمــره الــذي امتــد أكثــر مــن مائــة عــام بــالعراق والشــام ومصــر  إبــراهیمطــاف ســیدنا 

یـــة براهیمصـــبحت الجغرافیـــة اإلوأ ،وربمـــا منطقـــة النوبـــة فـــي شـــمال الســـودان ،والحجـــاز

                                                 
 جامعة إفریقیا العالمیة. –عمید مركز البحوث والدراسات االجتماعیة اإلفریقیة  *
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علیـه  ىفموسـ ،ماكن ارتكاز األنبیـاءل حركة التاریخ اإلنساني وأیة تمثّ براهیمرة اإلوالدائ

 وداود وسـلیمان مـا ،ویوسف مـر بالشـام ومصـر ،السالم طاف بمصر والشام والحجاز

علـى  أما النبـي الخـاتم  فقـد مـرّ  ،أرض سبأ في الیمن والحبشة ىبین الشام ومصر حت

الكــون  ىثــم رأ، منبعــهإلــى النیــل مــن مصــبه  ىرأ ســراءالشــام والحجــاز، ثــم إنــه فــي اإل

َمـا َزاَغ {فـق ى انتهـت إلـى أفیه من عجائب وغرائب حتـ یة ومابراهیمبمركزه ودائرته اإل

  .١٧النجم }اْلَبَصُر َوَما َطَغى

فــالیهود  ،إبــراهیمالمیــراث الروحــي لســیدنا علــى تــزال الحضــارة اإلنســانیة تتصــارع  ومــا

وأن شـــعبه هـــو  ،كلـــیم اهللا ىوالوریـــث الشـــرعي هـــو موســـ یعتقـــدون أن الممثـــل الرســـمي

 رىســرائیل الكبــإن هــذا المیــراث الروحــي هــو الشــافع لهــم بوراثــة ، وأشــعب اهللا المختــار

وأمریكـــا تعتقـــد أنهـــا الـــوارث  - ةبراهیمـــمنطقـــة الجغرافیـــة اإل - الفـــراتإلـــى مـــن النیـــل 

 .نجیلیـــةكنـــائس اإلحســـب طبعـــة عیســـویة موســـویة تعتنقهـــا ال إبـــراهیمالشـــرعي لمیـــراث 

نهــم وحــدهم الــذین یتكلمــون باســم یــة عیســویة، وأإبراهیموالكاثولیــك یتكلمــون عــن طبعــة 

أمـــا  ،رثوذوكســـیةوكـــذلك الـــروس مـــع كنیســـتهم األ ،علیـــه الســـالم ىعیســـ إبـــراهیمحفیـــد 

ــًا َوَال َنْصــَراِنّیًا َوَلِكــن َكــاَن َحنِ المســلمون فعنــدهم   ــَراِهیُم َیُهوِدّی ْســِلمًا {َمــا َكــاَن ِإْب َوَمــا یفــًا مُّ

ي عقــل توحیــدي لــم یعــرف براهیمــأي أن العقــل اإل .٦٧آل عمــران }َكــاَن ِمــَن اْلُمْشــِرِكینَ 

  .وال التشبیه والتحیز العرقي كما عند یهود الیوم ،التثلیث كما هو عند النصاري الیوم

 إبـراهیم علـىسـالم  ،علیـه السـالم إبـراهیمبسـیدنا  كثر العقول احتفـاءً والعقل اإلسالمي أ

ویكفـــي أنــــه  ،إبراهیمحاطـــة بــــوإ  لســــن ذكـــراً واللســــان اإلســـالمي أكثـــر األ ،فـــي العـــالمین

األقــل خمــس مــرات فــي الیــوم علــى یــة التــي یرددهــا المســلم براهیمموصــول بالصــالة اإل

ل آعلـــــى و  إبـــــراهیمعلـــــى كمـــــا صـــــلیت  ،آل محمـــــدعلـــــى محمـــــد و علـــــى اللهــــم صـــــلي "

    .الخ ....إبراهیم

، خوتـه بـهیوسـف وبـالء البئـر ومكـر إ طفولة عدد مـن األنبیـاء مـنهمذكر القرآن الكریم 

فرعـون مصـر) ونشـأ (ارتمي بـین یـدي عـدوه  ىحت ومولده وقصته مع النیل، ىثم موس

فتبـــدأ  إبـــراهیمأمـــا  .فـــي قصـــره. ویوســـف والمســـیح ومعجـــزة المـــیالد والكـــالم فـــي المهـــد

كعقـل  إبـراهیموتبرز القصة  ،اقبل المراهقة أو حینه ماولعلها  ،قصته من مرحلة الفتوة

 ،فــي هــذه المرحلــة المبكــرة إبــراهیمإذ ینتبــه  ،لیــهكثــر مــن كونــه  نبــي یــوحى إأ ،محــاور
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{َوإِْذ َقــاَل ِإْبــَراِهیُم َألِبیــِه آَزَر َأَتتَِّخــُذ َأْصــَنامًا بیــه أّن هنــاك شــيء خطــأ فــي نــاموس أإلــى 

ــآِلَهــًة ِإنِّــي َأَراَك  ِب  وال ،بیــهأحــواره مــع  إبــراهیمبــدأ  .٧٤األنعــام }ینٍ َوَقْوَمــَك ِفــي َضــَالٍل مُّ

عـــدم  ىومــاذا ســـیكون رد األب ســو  ،نــدري  كــم اســـتغرق هــذا الحــوار بـــین األب وولــده

ــــاالة ــــد  ،أو التــــوبیخ أو الصــــد المب ألّن هــــذا یعنــــي معركــــة مــــع الثقافــــة الســــائدة والتقالی

  .ظمه السلطویةبعاده االقتصادیة ونمجمل النظام الروحي واالجتماعي بأالمرعیة و 

وكــذلك فعــل  ،للعزلــة والتأمــل إبــراهیمیخلــد  ،لكــل هــذا الواقــع إبــراهیمهــو بــدیل  ولكــن مــا

یسـمیه  اهللا أو مـاإلـى مـنهم كعقـل  كـلٌّ  ىوانتهـ –غار حراء إلى  النبي الخاتم حینما فرّ 

یـــدخل فـــي منـــاظرة مـــع الطبیعـــة بـــل مـــع  إبـــراهیموهـــاهو  –الفالســـفة بـــالمحرك األول 

ــَماَواِت َواَألْرِض : القــرآن بعــض خبرهــا یســوق ،الكــون ــَراِهیَم َمَلُكــوَت السَّ {َوَكــَذِلَك ُنــِري ِإْب

ـا َأَفـَل َقـاَل ال  *َوِلَیُكوَن ِمَن اْلُمـوِقِنینَ  ـا َجـنَّ َعَلْیـِه اللَّْیـُل َرَأى َكْوَكبـًا َقـاَل َهــَذا َربِّـي َفَلمَّ َفَلمَّ

ــا َرَأى اْلَقَمــرَ  *ُأِحــبُّ اآلِفِلــینَ  ــا َأَفــَل َقــاَل َلــِئن لَّــْم َیْهــِدِني َربِّــي  َفَلمَّ َباِزغــًا َقــاَل َهـــَذا َربِّــي َفَلمَّ

الِّینَ  ا َأَفَلـْت  *ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َهـَذا َربِّي َهـَذا َأْكَبُر َفَلمَّ

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطـَر السَّـَماَواِت َواَألْرَض  *ُكونَ َقاَل َیا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا ُتْشرِ  ِإنِّي َوجَّ

النـــدري كـــم اســـتغرق حـــوار  ).٧٩ -٧٥األنعـــام أیـــة  ( َحِنیفـــًا َوَمـــا َأَنـــْا ِمـــَن اْلُمْشـــِرِكیَن}

نتیجــة ال إلــى بعــد رحلــة عقلیــة شــاقة  ىانتهــ ولكنــه ،ملــهمــع الطبیعــة وعزلتــه وتأ إبـراهیم

 .ولن الطبیعــــة لـــم توجــــد نفســـها، وأن الطبیعــــة لیســـت المحــــرك األهـــي أ ،رجعـــة فیهــــا

    .یتصادمان لعقل والوحي یلتقیان والن اولذلك فإ ،اهللاإلى بالعقل  إبراهیمانتهي وهكذا 

 ،وهـذا الرصـید مـن التأمـل والتحـول ،وهـذه الخبـرات ،بعد هذا التمرین المكثـف الصـعب

حیـث  ،نقـدهٕالـى و  بـراهیمتـرث المجتمـع إلولـم یك ،الحـوار مـع المجتمـعإلى  إبراهیماتجه 

ولـم یتخـذ الزوجـة  ،دة العـیشبـغیر مشغول بهموم الحیاة ومكا ،غرحسبوه مجرد شاب 

ولــم یعــرف الوظیفــة، ولــم یظهــر فــي الــروتین العــام الــذي یســوقه الملــك وكهنتــه وطبقــة 

القرابین لیهــا الخلــق بــ، والتــي یتــودد إیقونــاتالفنــانین التــي تنحــت التماثیــل واألالصــناع و 

إلــــى یركـــب  ،حینمـــا یصـــیبه الفســـاد ،وهكـــذا العقـــل اإلنســــاني .ویظنونهـــا تضـــر وتنفـــع

صـنام ى فـي األحجـار أو مظـاهر الطبیعـة أو األویعتقـد حتـ ىالالمعقول ویسلم بالفوض

وحینمــا یتعطــل العقــل  .ن یطعــمحاجــة روحیــة عمیقــة وجــوع روحــي یجــب أن هنــاك أل
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ة بعبــاد ىالجــوع الروحــي كمــا یشــبع الغرائــز حتــ شــباع هــذاإال إیملــك  ویفقــد وظیفتــه ال

  .صناماأل

هـــم ، ولمـــا رآمركـــز الكهنـــة ،دارة العقـــل الجـــاهليإمركـــز إلـــى  ،بمعركتـــه إبـــراهیموانتقـــل 

عیــان المجتمــع والدولــة لیشــهدوا إحضــار أطروحاتــه، وتــم المشــهد بهون فرضــیاته وأیســفِّ 

ضـاة كمـا تحكـي سـورة األنبیـاء له كبیر القوسأ -بالنزوغ والعصیان والردة  إبراهیمعلى 

وســـط شـــركة  إبـــراهیمفجـــاء رد  – {َقـــاُلوا َأَأنـــَت َفَعْلـــَت َهـــَذا ِبآِلَهِتَنـــا َیـــا ِإْبـــَراِهیُم}  ٦٢یـــة آ

وهو لم یتعمـد الكـذب  ،رشدهمإلى أن یعیدهم ذلك  ىعس ،بالسخریة مملوءاً  الدولة قویاً 

{َقاَل َبـْل َفَعَلـُه صحاب العقول أل ر بطریقة درامیة فیه ویرسم مشهداً ن یصوِّ ولكنه أراد أ

 صـــفشـــق إلـــى جابـــة . أدت اإل٦٣األنبیـــاء َكِبیـــُرُهْم َهـــَذا َفاْســـَأُلوُهْم ِإن َكـــاُنوا َینِطُقـــوَن} 

إلــى وشــق صــف المجتمــع وانحیــازهم  ،وشــق صــف مشــهد الشــوكة الجاهلیــة ،المحكمــة

ِإَلى َأنُفِسِهْم َفَقـاُلوا ِإنَُّكـْم  {َفَرَجُعواوبدأ العقل اإلنساني یكسب في رحلته الطویلة  ،إبراهیم

 ،سـورة األنبیـاءثُـمَّ ُنِكُسـوا َعلَـى ُرُؤوِسـِهْم َلَقـْد َعِلْمـَت َمـا َهـؤَُالء َینِطقُـوَن}  *َأنُتُم الظَّاِلُمونَ 

  .٦٥ -٦٤یة آ

نهـــا ظلمـــت شـــعبها وعقلهـــا عقلهـــا وأحســـت بأإلـــى صـــدمت الشـــوكة الحاكمـــة ورجعـــت 

علـى جـاءت حسـابات السـلطة وحسـابات التقالیـد فطغـت  ولكـن ،فاقـت مؤقتـاً أو  ،ونفسها

ــى (و النكســة العقلیــة كمــا وصــفها القــرآن أحســابات العقــل وحــدثت الــردة  ــمَّ ُنِكُســوا َعَل ُث

{ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَمـا  أطروحاته:ضوء العقل و على  ،في طریقه إبراهیم ىمض بینما )ُرُؤوِسِهمْ 

  .٦٧األنبیاء ْعِقُلوَن} َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َأَفَال تَ 

مـــر بالســـلطان وقیـــادة واضـــطرب األ )َأَفـــَال َتْعِقُلـــونَ ( كـــل هـــذه المعركـــة وقودهـــا العقـــل:

 لیه المسـتبدون حینمـا تنسـد بهـم الطـرق وتنقطـعإیلجأ  ماإلى المجتمع الجاهلي ولجأت 

ــَتُكْم  علــیهم الحیــل ویرفضــون حكــم العقــل: ُقــوُه َوانُصــُروا آِلَه ــاُلوا َحرِّ ــاِعِلیَن} {َق ِإن ُكنــُتْم َف

  .  ٦٨األنبیاء 

الــتخلص منــه  ،التعســفیة ،إبــراهیمعلــى جابــة الطغمــة الحاكمــة القضــاء إإذن اصــبحت 

علـى مما یدل  ،وٕانما كان یسوقه العقلنبوة  إبراهیمع لم یدّ  ،ذلك الوقتٕالى و  .بالحریق

بــین ســلطان  وأن لــیس ثمــة تبــاین أو تنــاقض مــا ،ن العقــل إمــام فــي الثقافــة التوحیدیــةأ

  .٦٩نبیاء األ{ُقْلَنا َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَالمًا َعَلى ِإْبَراِهیَم}  .العقل وسلطان الوحي
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یــــزال  مــــا ،والتعامــــل مــــع الخصــــم بمنطــــق التعــــذیب وســــفك الــــدماء والقتــــل ســــنة قدیمــــة

عــــوان مــــریكیین وأیحــــدث فــــي العــــراق مــــن قبــــل األ ویكفــــي مــــا -یمارســــها االســــتعمار 

ویكفــي أن  ،قــین علــى حبــال المشــانقین نحــبهم معلمكثیــر مــن المســل ىوقضــ ،الموســاد

جعلــت مــن جمجمتــه  ،داعــرة ســاقطةإلــى  ىانتهــ ،بــن زكریــا ىس النبــي الصــالح  یحیــرأ

عــدنا نعــرف شــیئا عــن الطاغیــة الــذي أمــر  ومــا .ســا للخمــر ولكــن بقــي  ذكــر یحیــيكأ

لهیــة بــأن تمضــي الســنة اإلوأحیانــا  .س الشــریفوال الســاقطة التــي عبثــت بــالرأ .بذبحــه

ــاً  ینتهــي الصــالح مقتــوالً   *{ُقِتــَل َأْصــَحاُب اْألُْخــُدودِ  :خــدودشــأن أصــحاب األ أو محروق

ســورة  َوُهــْم َعَلــى َمــا َیْفَعلُــوَن ِبــاْلُمْؤِمِنیَن ُشــُهوٌد} *ِإْذ ُهــْم َعَلْیَهــا ُقُعــودٌ  *النَّــاِر َذاِت اْلَوقُــودِ 

  .٧ -٣ البروج

لصــالح الفئــة المؤمنـــة كمــا هـــو  لتحســم الصــراع جزئیـــاً  ،اإللهیـــة رادةوأحیانــا تتــدخل اإل

  .وكما حدث في بدر ى،ولوط وموس إبراهیمحال 

  :في وصف المشهد

 التـي ال ،حشدت مـن الوقـود للنـار حشدت ما ،فالجاهلیة في أرض العراق ،أما المشهد

 قــةمحر وكانــت تریــد أن تصــبح  ،كملــهشــعب بأ لحــرقوٕانمــا  ،إبــراهیم لحــرقتكفــي فقــط 

الكهنــة وتســفیه مشــروعهم الــدیني  ةتخطئــعلــى تجــرأ  إبــراهیمألن  ،عظــة وعبــرة إبــراهیم

ألنـه  ،لـه سـواهإمـن  ىكـان یـر  الـذي مـا ،فرعـون النظـامعلـى وتجـرأ  ،الصنمعلى القائم 

ویقـول لـه إن كنـت  ،یلجـأ لسـلطان العقـل إبراهیمفإذا بـ ،ویمیت يكذلك حسب ظنه یحی

غـرار أن اهللا علـى للطبیعـة  جدیـداً  كون وهات ناموساً فاخرج عن ناموس وسنن ال ،لهاإ

إال  فبهـت الـذي كفـر ولـم یجـد حـالً  ،فـأت بهـا مـن المغـرب ،یأتي بالشمس من المشـرق

 ،ولكـن بطـل حكـم النـار وبطـل سـلطان النـار .في حل الطغاة السـجن والمقصـلة والنـار

 وال، ٦٩نبیـاء األَالمًا َعَلـى ِإْبـَراِهیَم} {ُقْلَنـا َیـا َنـاُر ُكـوِني َبـْردًا َوَسـ ،رادة اإللهیةبتدخل اإل

{َوَأَراُدوا ولكن یحدثنا القرآن في سورة األنبیـاء  ،محنة الحریق إبراهیمندري كیف تجاوز 

ْیَنــاُه َوُلوطــًا ِإَلــى اْألَْرِض الَِّتــي َباَرْكَنــا ِفیَهــا ِلْلَعــاَلِمیَن}  *ِبــِه َكْیــدًا َفَجَعْلَنــاُهُم اْألَْخَســِرینَ  َوَنجَّ

  .٧١-٧٠ تاناآلی

ولكـن مـع المؤكـد مـع بطـالن سـلطان النـار ووقـوع ارتبـاك  ،إبراهیمندري كیف خرج  وال

 ،اهللا ولـیس مجـرد فـرارإلـى وهـو فـرار  -خیـه لـوط مـن الفـرار وابـن أ إبـراهیمن مّكـتعام 
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ْنُه َنِذیٌر مُِّبیاهللا انتصار: إلى والفرار  وا ِإَلى اللَِّه ِإنِّي َلُكم مِّ والفـرار  .٥٠الذاریات }نٌ {َفِفرُّ

ـَن اْلَمـْوِت َأِو  :هو الفرار المشروع ألنهاهللا وحده إلى  {ُقل لَّـن َیـنَفَعُكُم اْلِفـَراُر ِإن فَـَرْرُتم مِّ

  ١٦األحزاب } ُتَمتَُّعوَن ِإالَّ َقِلیالً اْلَقْتِل َوإِذًا الَّ 

  :علیه السالم إبراهیمأین فر إلى 

ن یتجـــاوز قبـــل أ ،قـــدمیهاعلـــى وقـــف الـــدنیا ي أالـــذ إبـــراهیم ىأیـــن یفـــر الفتـــإلـــى ولكـــن 

ولمــاذا  ،رض المباركــةنهــا األد فــر فــي اتجــاه الشــام التــي وصــفت بألقــ ،العشــرین عامــاً 

وربمــا لكثــرت بــروز  ،خراجــه مــن الجنــةدم نــزل فیهــا حــین إاختصــت بالبركــة ربمــا ألن آ

 .وابن أخیه لوط مإبراهی ىللفت ئاً مجو  مالذاً  وربما ألنها ستصبح مؤقتاً  ،األنبیاء فیها

  :في األرض المباركة ولوط إبراهیمعمال جدول أ

ــ " وٕان كــان األرض المباركــة "الشــام وقلبهــا القــدسإلــى مــن العــراق  إبــراهیم ىخــرج الفت

مـــن عبـــادة اهللا  عبـــادة األصـــنام وعبـــادة الرؤســـاء وعبـــادة  الدولـــة بـــدالً  ،مـــرض العـــراق

بـل شـعب  ،یسـكنها شـعب مبـارك كة الرض المبــار بـأن األ ئإال أنـه فـوج ،الواحد األحد

ـــذة والمجـــون ،بعـــض مكوناتـــه قســـت قلوبـــه ـــى ،فأصـــبح یعبـــد الل ـــادة الشـــذوذ  إل حـــد عب

ــن اْلَعــاَلِمینَ  {َوُلوطــًا ِإْذ َقــاَل ِلَقْوِمــِه َأَتــْأُتوَن اْلَفاِحَشــَة َمــا َســَبَقُكم ِبَهــاالجنســي   }ِمــْن َأَحــٍد مِّ

فتــزوج  ،األنبیــاء الــزواج وأولویــات  أبــ وفــي هــذه البیئــة الماجنــة كــان مــن .٨٠األعــراف

 ،محاربـة آفـة الشـذوذإلـى  بینما انصرف ابن أخیـه لـوط ،سارة من كریمات بیوت الشام

حیـــث زهـــدت النخـــب فـــي العالقـــات األســـریة  ،صـــلى أصـــبحت األالتـــي اســـتفحلت حتـــ

نـــدري كـــم  وال ،ة االجتماعیـــة هـــي عالقـــات الذكوریـــةصـــبحت الموجـــوأ ،ونكـــاح النســـاء

تنزلـت  ،طویلـة إال أنه یبدو أنها كانت أمداً  ،في األرض المقدسة ٕابراهیمو  وطاستغرق ل

ـــه النبـــوة  ـــى فی ـــم وربمـــا ،كلیهمـــاعل ـــدت  لعقـــود طویلـــة واهللا أعل وتكاملـــت صـــحف  ،امت

 ،خــذهم بفقــه الــرخص والتیســیرها الرحمــة والتمــاس العــذر للنــاس وأساســالتــي أ ،إبــراهیم

أرسـل اهللا  ،خالق الجاهلیةنتیجة لتفاقم أ ،رحبت أنه لما ضاقت علیه األرض بما ىحت

ذي تحــدر ســحاق الــأوالهمــا أن زوجتــه ســارة ســترزق بــابن وهــو إ ،المالئكــة بخبــرینإلــى 

نســبة لتحــدر  ،سـرائیل علیــهمـن صــلبه یعقــوب المعــروف بإسـرائیل والــذي ســمیت دولــة إ

علـــى  نـــهإال إ ،وٕان كـــان الخبـــر األول یحمـــل البشـــارة ،ســـرائیل مـــن صـــلبهأنبیـــاء بنـــي إ

أهــل ســیدوم قــوم علــى الــذي یحمــل نــذر العقــاب والعــذاب  ،عكســه جــاء الخبــر الثــاني
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ولـم یسـتروا  ،وكانوا یأتون فـي نـادیهم المنكـر ،أكثروا الفساد وقطعوا الطرق نالذی ،لوط

نفسـهم كـل ابـن ادم خطـاء وكـان علـیهم سـتر أو  ،بل تباهوا بإتیان الـذكور ،أنفسهمعلى 

ولكــــنهم آثــــروا تحــــدي القــــانون  لــــیهم أن یتوبــــوا ویســــتغفروا، وكــــان عحتــــي یعــــافیهم اهللا

یجــادلهم وینــافح عــن  أخــذ إبــراهیمولكــن مــع ذلــك فــإن  ،والشــریعة والمجــاهرة بالمعصــیة

ــیمٌ  {ِإنَّ  ،قــوم لــوط  – ىكــان یریــد أن یعطــوا فرصــة أخــر  ،١١٤التوبــة }ِإْبــَراِهیَم ألوَّاٌه َحِل

ا و ألّن قــــوم لــــوط تجــــاوز  ،عــــذابولكــــن هیهــــات فقــــد حــــق علــــیهم ال –أن یتوبــــوا  ىعســــ

ؤُالء َبَنـاِتي َهـلسـان لـوط (علـى القـرآن  عنـوة  كمـا حكـى اغتصـابهمإلـى مخادنة الرجال 

ِشیدٌ    .٧٨) هود ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم َفاتَُّقوْا الّلَه َوَال ُتْخُزوِن ِفي َضْیِفي َأَلْیَس ِمنُكْم َرُجٌل رَّ

بینمـا كـان  ،اهللا فـي اتجـاه مصـرإلـى  ىة أخـر ال الفـرار مـر إولـوط  إبـراهیمولم یكـن أمـام 

الــذي جعــل عالیهــا ســافلها. وبــرزت فــي مكانهــا  ،خبــر ســادوم القریــة الظالمــة الخســف

كثــر بقعــة منخفضــة فــي یومنــا هــذا. وهــي أإلــى بحیــرة البحــر المیــت التــي ال حیــاة فیهــا 

یلٍ ْرَنـا َعلَـ{َفَجَعْلَنا َعاِلَیَها َسـاِفَلَها َوَأْمطَ عالى لقوله ت األرض تصدیقاً   }ْیِهْم ِحَجـاَرًة مِّـن ِسـجِّ

ــا إشــارة لطیفــة .٧٤الحجــر ســاء القــرآن عــن الكارثــة تحــت عنــوان البأحیــث یــتكلم  ،وهن

ولـــذلك  ،ولكنهـــا كـــل تجـــيء لغایـــة وتنـــزل لهـــدف ،والضـــراء والـــبالء والمصـــیبة والعـــذاب

یســــتوجب  وفعـــالً  قاصـــداً  ولكـــن أمــــراً  عشـــوائیاً  أمــــراً  تالكارثـــة فـــي مــــنهج القـــرآن، لیســـ

زمة لمقدمات روحیة وعقلیة تتصل بمرجعیة الثواب والعقـاب فـي ، وهو نتیجة الالتفكیر

  .القانون اإللهي

یبـدو أن خبـر  ومـا ،زوجتـه هـاجر األمـة السـوداء المستضـعفة إبـراهیموفي مصر اتخذ 

لمصــر المتكــررة  همــن رحالتــ إبــراهیم ةكــان إثــر عــود ،مــع ســدوم والخســف بهــا إبــراهیم

{َقاَلـْت َیـا َوْیَلتَـى َأَأِلـُد َوَأَنـْا َعُجـوٌز َوَهــَذا َبْعِلـي َشـْیخًا سـحاق وهـو شـیخ بشِّـر بإ نسبة ألنـه

بهــاجر وزواجــه منهــا  إبــراهیمذلــك أن معرفــة  ىومعنــ ،٧٢هــود }ْيٌء َعِجیــبٌ ِإنَّ َهـــَذا َلَشــ

  .واهللا اعلم ،سدومعلى سبق العقاب 

وال لزواجــه مــن مصــریة  ،المتكــررة إبــراهیمولــم یــرتح كمــا یبــدو فرعــون مصــر، لزیــارات 

اإلنسـانیة خوة وٕانمـا كـان یبشـر بـاأل ،دیـن الملـكعلـى أنه لـم یـك  خصوصاً  ،مستضعفه

عــن  باحثــاً  ،بدینــه فــاراً  ،أخــرىمــرة مــع هــاجر  إبــراهیمففــر  ،اهللاعلــى قبــال والتوحیــد واإل

حمـر ألالبحـر ا إبـراهیموعبـر  ،الـذي بمكـة مباركـاً  ،ملجأ ومالذ ألول بیت وضـع للنـاس
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دم البقعــة المباركــة التــي اتخــذها آإلــى  ىأن اهتــدإلــى وواصــل رحلتــه  ،نــدري كیــف ال

نــزل منــه بعــد أن المقــام الــذي أإلــى  حتــي یعــرج روحیــاً  ،رضاألإلــى حینمــا نــزل  معبــداً 

  .حرم منه مادیاً 

  :سمیت هاجر ألنها زوجة للمهاجر

تبحــــث عــــن الكرامــــة التــــي  ،للمــــرأة المكافحــــة المناضــــلة وتصــــلح قصــــة هــــاجر عنوانــــاً 

مـن رعایـة  من قدرات زوجته كما كان واثقـاً  واثقاً  إبراهیموكان  ،اإلنسانیة والعز والمجد

للعــالمین  وأن هــاجر ستصــبح نموذجــاً  ،اهللا الحــق لهــا وأنــه ســیجعل لهــا مــن أمرهــا یســراً 

    .األرض كهاجرفي والمهاجر من كان 

وقـــد   ،الشـــامإلـــى  عائـــداً  ،وریاتمـــن الضـــر  األدنـــىنـــًا لهـــاجر الحـــد مؤمّ  إبـــراهیمانطلـــق 

 ،الشـام ففلسـطین فمصـرإلـى والجبـال مـن العـراق  ىقطع المفاوز والصحار على تدرب 

بََّنـا ِإنِّـي َأْسـَكنُت ِمـن هـاجر إلـى ولكن نعـود  ،قدام والدواباألعلى  مرات ومرات سیراً  {رَّ

مِ  ـــَواٍد َغْیـــِر ِذي َزْرٍع ِعنـــَد َبْیِتـــَك اْلُمَحـــرَّ یَِّتـــي ِب ـــَن  ُذرِّ ـــَدًة مِّ ـــَالَة َفاْجَعـــْل َأْفِئ َربََّنـــا ِلُیِقیُمـــوْا الصَّ

    .٣٧إبراهیم }َمَراِت َلَعلَُّهْم َیْشُكُرونَ النَّاِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم َواْرُزْقُهم مَِّن الثَّ 

للحضـــارة  قامـــة مرتكـــزوســـعیه المتكـــرر إل إبــراهیممـــن محـــاوالت  ،ىوهــذه محاولـــة أخـــر 

إلـــى فلجـــأ  ،بعـــد أن أقصـــي مـــن العـــراق والشـــام ومصـــر ،ومســـتوطنة مســـلمة ،یمانیـــةاإل

الشــــروط المادیــــة لقیــــام الحضــــارة كمــــا عرفهــــا علمــــاء إلــــى البیــــت الحــــرام الــــذي یفتقــــر 

ولكـــن هـــاهو  ،نهـــار وطـــرق التجـــارةحیـــث الحضـــارة تنبـــت عنـــد ضـــفاف األ ،االجتمـــاع

ء امـــرأة مستضـــعفة ســـودا وبقیـــادة .ي، یبـــرز فـــي واد غیـــر ذي زرعبراهیمـــالمشـــروع اإل

نهـــا ارتبطـــت بالمهـــاجر المتواصـــل ى أنـــدري اســـمها ســـو  ولعلـــه لقـــب وال اســـمها هـــاجر

حیـــث هجـــرت موطنهـــا ألهلهـــا والتحقـــت بالمهـــاجر  ،فســـمیت هـــاجر إبـــراهیمالهجـــرات 

  علیه السالم. إبراهیمالكبیر 

بــین  التــي فجــرت مــاء زمــزم وســعت مــا ،ســماعیلإم وارتبطــت نهضــة البیــت الحــرام بــأ

للمهــــاجرین  صــــبح قبلــــة ومــــالذاً أن تجــــدد أمــــر البیــــت الحــــرام وأ إلــــى ،الصــــفا والمــــروة

كمـــا ارتـــبط البیـــت الحـــرام  ،العبـــادة والتبتـــلإلـــى صــحاب المشـــاریع الروحیـــة والتـــواقین وأ

ــا َبَلـَغ َمَعـُه السَّــْعَي َقـاَل َیـا ُبَنــيَّ ِإنِّـي َأَرى ِفــي فـي ابنـه  بــراهیمبـاالبتالء واالمتحـان إل {َفَلمَّ
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َشـاء اللَّــُه َأْذَبُحــَك فَـانُظْر َمــاَذا تَـَرى َقـاَل َیــا َأَبـِت اْفَعــْل َمـا تُـْؤَمُر َســَتِجُدِني ِإن  اْلَمَنـاِم َأنِّـي

اِبِرینَ    .١٠٢الصافات }ِمَن الصَّ

َیــا { ه:حیــث قــال لــ ،وتعاملــه مــع عــالم الغیــب وأدبــه مــع ابنــه إبــراهیمتواضــع إلــى نظــر ا

حتـي  ،لهـي أو وحـيولم یقل له قد جـاءني أمـر إ ،}َبُحكَ ي اْلَمَناِم َأنِّي َأذْ ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى فِ 

أنـــه مـــن حـــدیث  بحجـــة ،وٕان شـــاء رفضـــهیـــار فـــإن شـــاء قبـــل االختبـــار یســـهل لـــه االخت

ـــنفس أو الشـــیطان ـــم أولكـــن  ،ال ـــده مـــاإســـماعیل الـــذي خبـــر أبـــاه عل ینطلـــق عـــن  ن وال

لمسـتبعد أن یكـون قـد بلـغ ولـیس مـن ا }َیا َأَبـِت اْفَعـْل َمـا تُـْؤَمرُ { صدقه قائالً  الذ ،ىالهو 

 نالخبر هاجر فأقرت بذبح ابنها الوحید في تلك الوحشة والعزلة إال أن األنس بـاهللا ومـ

  .یستوحش باهللا ال كان مستئنساً 

فیهمــا مــن  مــة بــالحج والعیــد ومــافكــان إكــرام األ ،بیــه مــا كــانوكــان مــن أمــر الــذبیح وأ

كبر سـیاحة روحیـة المناسبة أل حیث أسسست هذه ،یوم الدینإلى منافع مادیة وروحیة 

ي براهیمــیــاء المشــروع اإل" وجــاء النبــي الخــاتم إلححــج بیــت اهللا الحــرامعرفهــا التــاریخ "

صــــبحت  تركتــــه أ ،كبــــر إبــــراهیموألن مشــــروع  ،إبــــراهیمســــنن علــــى یمــــان ولتجدیــــد اإل

والنصـاري یحتكـرون  إبراهیمفالیهود یریدون الفوز بمیراث  ،الروحیة مسار خالف كبیر

ــًا َوَال َنْصــَراِنّیًا َوَلِكــن َكــاَن حتــوون منهجــه بینمــا القــرآن یفصــل وی ــَراِهیُم َیُهوِدّی {َمــا َكــاَن ِإْب

  .٦٧آل عمران }َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ َحِنیفًا مُّْسِلمًا 

   :من ترهات جاهلیة القرن العشرین

  :إبراهیمسماعیل من میراث حرمان المنسوبین إل

 ،الروحــي إبــراهیمفــاز بمیــراث  ،ســحاق وحــدهإ، أن نبــي اهللا الیهودیــة مــن وارد الجاهلیــة

وألن سـارة حـرة  ،مـه یهودیـةوألن الیهودي ما كانت أ ،وألن سارة یهودیة ،ألنه ابن سارة

ســــاطیر فلــــذلك فعنــــدهم وبمنطــــق األ ،ال البــــن الحــــرةیجــــوز المیــــراث إ وعنــــد الیهــــود ال

هـــــو الوریـــــث الشـــــرعي للمشـــــروع ســـــحاق وحـــــده إأن  ،التـــــي تفـــــوح عنصـــــریة ،العرقیـــــة

 ،ثـــم داود وســـلیمان ،وهـــارون ىي. وخلفـــه علیـــه یعقـــوب ثـــم یوســـف ثـــم موســـبراهیمـــاإل

ألن  ،إبـراهیمسـماعیل فـي عـرفهم ابـن غیـر شـرعي لنبـي اهللا وأن إ ،سرائیلفأنبیاء بني إ

األمـــة وبـــذلك هــو ونســـله " ،ة مملوكــة "أو خـــادم" كمــا نقـــول فــي ملـــف الجاهلیــةَمـــأمــه أ

ولـذلك  ،الروحـي والمـادي بمـا فـي ذلـك فلسـطین إبراهیم" محرومة من میراث اإلسالمیة
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 ،سـحاق مـن أرض فلسـطینالفلسطینیین ومن هم من غیـر نسـل إ خراجكانت أسطورة إ

  .في الفضائیات  وتكراراً  حسب المأساة التي نراها مراراً 

  :البريء من هذه الضالالت إبراهیمعلى سالم 

 ي الذي مدحه اهللا قـائالً براهیمي والعقل اإلبراهیمروع اإلهل یتفق هذا المنطق مع المش

ْلكـًا َعِظیمـاً {َفَقْد آَتْیَنا آَل ِإْبَراِهیَم اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة  هـل یجـوز مـا  ،٥٤النسـاء }َوآَتْیَنـاُهم مُّ

ــَراِهیَم َخِلــیالً {َواتََّخــقالــه الیهــود مــع خلیــل اهللا الــذي قــال اهللا فیــه  ــُه ِإْب  ،١٢٥ســاءالن }َذ الّل

تكــاد  بــل مائــة الإنمــا النــاس كإ ،نــه یعــادل فــي فقــه ووزنــه أمــة كاملــةأب إبــراهیموصــف 

ـًة أكبـر مـن راحلـة، وحسـب وصـف القـرآن  ٕابـراهیمو تجد فیـه راحلـة " {ِإنَّ ِإْبـَراِهیَم َكـاَن ُأمَّ

ـــُك ِمـــ ـــْم َی ـــِه َحِنیفـــًا َوَل ســـون األخـــوة الـــذین یلتمعلـــى ، و ١٢٠النحـــل }َن اْلُمْشـــِرِكینَ َقاِنتـــًا ِلّل

مرتكــــزات  إلــــى نســــانیة مــــن عــــدل ومســــاواة وحریــــة فــــي الثــــورة الفرنســــیة أن یعــــودوا اإل

وتجــاوز الجنســیة  ،ســحاقوٕاســماعیل بإ ،هــاجر بســارة ىي الــذي ســاو براهیمــالمشــروع اإل

 ،حیــث عــاش فــي مصــر والشــام والحجــاز ودفــن فــي فلســطین ،نســانیةالعرقیــة ألفــق اإل

 واستغفر  ألبیه الـذي طـرده وحاربـه قـائالً  ،قوم لوط الذي جادل عن إبراهیمعلى سالم 

ــَك رَ   مــا إبــراهیمعلــى ســالم  .٤٧مــریم }بِّــي ِإنَّــُه َكــاَن ِبــي َحِفّیــاً {َســَالٌم َعَلْیــَك َسَأْســَتْغِفُر َل

جحـد أحـد النبـوة  إن اهللا أكبـر ًا  فـي مـؤتمر الحـج األكبـر.شـاركمبالبیـت أو  اً كان طائف

 ىالنبـي الخـاتم صـلإلى واإلشارة  ٩٥الحجر }َفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئینَ كَ  {ِإنَّا ا.أو استهزأ به –

  .اهللا علیه وسلم
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  التي قادت إلى إمامة المرأة الهرمنوطیقا

  *د. محمد وقیع اهللا أحمد

  

الـودود، أن  لم یكن غریبًا على من تتبعوا الدعاوى القدیمة المتجددة للدكتورة أمینة عبد

إعطـاء المـرأة حـق إمامـة صـالة الجمعـة، وقیامهـا  تتصـاعد إلـى حـدیروا تلـك الـدعاوى 

  بتنفیذ تلك الدعوى على مرأى من العالم أجمع عبر شاشات التلفاز!

ات عندما كانت الطالبة أمینة عبدالودود تكتب أطروحتها للـدكتوراة یففي أواخر الثمانین

ــــت فــــي ثنایاهــــا بزهــــو بــــالغ أنهــــا قــــد تفســــیر القــــرآن بلغــــت درجــــة االجتهــــاد فــــي  أعلن

أئمـة  وأنها قد ابتكرت منهجیة حدیثة لقراءة القرآن لـم یسـبقها إلیهـا أحـد مـن ،)١الكریم(

  التفسیر المعروفین.

وعلـــى مـــدى العقـــدین الماضـــیین تتالـــت كتابـــات ومحاضـــرات الـــدكتورة أمینـــة، بـــالتركیز 

أت فیهـا أطروحة الدكتوراة التي زعمـت أنهـا قـر  على هذه الفكرة أو تلك مما سطرته في

  القرآن وأولت آیاته انطالقًا من مفاهیم الحركة النسویة.

المسـتحدثة حتـى علـى نطـاق الفكـر،  "المـودات"وألن األمریكیین انطباعیون ومولعـون بــ

األكادیمیـــة واحتلـــت مقعـــدًا مرموقـــًا لتـــدریس  اجـــت أفكـــار الـــدكتورة فـــي األوســـاطر فقـــد 

  لث فرجینیا، ثم استدعتهااإلسالمیات بقسم الفلسفة والدین بجامعة كومنو 

جــت أفكارهــا المثیــرة فــي أروقتهــا التــي تحتفــي جامعــة هارفــارد العریقــة أســتاذة زائــرة، فروّ 

بمـــــــا یســـــــمى الجمــــــــال الفكـــــــري الخــــــــالب  بكـــــــل طریـــــــف یتحــــــــدى األصـــــــول ویتمیــــــــز

Intellectual beauty الذي غدا عند حداثیي األكادیمیا أهم من الفكر ذاته، فلیس  

وٕانمـا المــنهج المســتخدم والمـدخل إلــى العقــول واألسـماع. وهكــذا فــإن المهـم قیمــة الفكــر 

یسترخصــون الفكــر ویعلــون مــن قیمــة األســلوب الفنــي  فریقــًا مــن المفكــرین واألكــادیمیین

  في العرض والترویج.

للــدكتورة أمینــة، یأخــذه العجــب العجــاب مــن اســتطالة  هإن الــذي یقــرأ أطروحــة الــدكتورا

تجیـــد لغـــة القـــرآن وال علومـــه، وال تأبـــه بالحـــدیث  التـــي الالـــدكتورة فـــي الـــدعوى، وهـــي 
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ذلــك ال  ر بــه القـرآن، وتریـد أن تتجــاوز كـل ذلـك مــرة واحـدة بحجـة أنالنبـوي الـذي یفّسـ

  یوصلها إلى النتائج التي تستهدفها ابتداًء.

تقول الدكتورة إنهـا بعملهـا هـذا ال تریـد أن تجـاري األقـدمین مـن المفسـرین فـي تقالیـدهم 

التــي انتهــوا إلیهــا، وأصــبحت فــي عــداد المســّلمات  یــة أو فــي منــاهجهم أو النتــائجالبحث

  والقطعیات عند الجمهرة العظمى من المسلمین.

  من أمینة ودود؟

فریقـي أمریكـي، انحـازت منـذ یفاعتهـا إلـى جانـب الحركـة أتنحـدر أمینـة ودود مـن جـذر 

االجتماعیـة والمطلبیـة  وشـاركت فـي نشـاطاتها ،النسویة ذات التوجه الیساري الصاخب

  الكثیرة وأسهمت في تطویر أدبیاتها.

حسـب فهمهـا لـه!  -ثم طرأ متغیر كبیر على توجهاتها السابقة حینما اعتنقت اإلسـالم 

الماضــي، وعملــت مـــن ثــم علــى دمــج مفاهیمهـــا  فــي أوائــل ســبعینیات القـــرن المــیالدي

أفكارهـا  ثم عملـت علـى تأصـیلالدینیة الجدیدة مع القناعات الیساریة النسویة السابقة، 

  الرادیكالیة القدیمة على أساس من فهمها الخاطىء للقرآن الكریم.

وبتـــأثیر مـــن اكتشـــافها لـــبعض مكنونـــات الـــدین اإلســـالمي وجهـــت دراســـاتها األكادیمیـــة 

تخرجهــا بدرجــة البكـــالوریوس فــي التربیــة فـــي  لتخــدم أفكارهــا النظریــة الخاصـــة. فعقــب

درجــة  بمعهــد دراســات الشــرق األدنــى بجامعــة متشــجان لنیــل جامعــة بنســلفانیا التحقــت

الماجستیر، وواصلت من ثم دراستها بالمعهـد نفسـه لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي الدراسـات 

، والتحقت فور تخرجهـا بالجامعـة اإلسـالمیة ١٩٨٨عام  اإلسالمیة والعربیة فنالتها في

بكلیة معـارف الـوحي،  ج تجدیدهالعالمیة بمالیزیا حیث قدمت دروسًا في التفسیر ومناه

  .١٩٩٢واستمرت في تقدیم تلك الدروس إلى عام 

وفـــي مالیزیـــا انهمكـــت فـــي نشـــاطات نســـویة فـــي نطـــاق جماعـــة (إخـــوات فـــي اإلســـالم) 

)Sisters In Islamالتي نالـت بهـا الـدكتوراة وحـررت عـدة مقـاالت  ) ونشرت رسالتها

الوالیـــات  تواصـــل نشــاطاتها فـــيوعــادت ل ،ورســائل عـــن مســاواة الجنســـین فــي اإلســـالم

  المتحدة بعد أن ظفرت بوظیفة تدریسیة بجامعة كومونولث فرجینیا.

ــــرة زادت حماســــتها فــــي نشــــر أفكارهــــا بصــــورة عملیــــة محمومــــة  ،وفــــي الســــنوات األخی

والمؤیــــدین بتقــــدیم تنــــازالت كثیــــرة للجماعــــات  ن تزیــــد كســــبها مــــن األنصــــارأوحاولــــت 
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ــــ تطبیــــق  ة وجماعــــات الشــــذوذ الجنســــي عنــــدما انتقــــدتالیســــاریة والفوضــــویة الرادیكالی

ن ســـمحت الحكومـــة أاالت األحـــوال الشخصـــیة بكنـــدا بعـــد الشـــریعة اإلســـالمیة فـــي مجـــ

وممارســات الــزواج المثلــي، وهاجمــت تعــدد الزوجــات  الكندیــة بــذلك، وســاندت دعــوات

محاولــة  عنــد بعــض مســلمي أمریكــا، وحاولــت أن تثیــر بعــض الــدعاوى العنصــریة فــي

ط علـــى نقادهـــا مـــن العـــرب وطفقـــت تـــردد أن مطـــالبتهم لهـــا بـــتعلم العربیـــة قبـــل للضـــغ

تعكس إحساسًا بالتفوق واالستعالء العرقي علیهـا وفـي  االنخراط في تفسیر القرآن ربما

األفریقیـة علـى ذوي  ذلك ما فیـه مـن تحـریض لمسـلمي أمریكـا المنحـدرین مـن األصـول

رًا أنهــا تعــاني معانــاة شــدیدة مــن التفرقــة األصــول األخــرى، وفــي هــذا الســیاق رددت كثیــ

فتقــول إنهــا عنــدما ترتــدي الحجــاب ینظــر  ،یمارســها المســلمون ضــدها العنصــریة التــي

تخلــــع الحجــــاب تبــــدو  وعنــــدما ،إلیهــــا المســــلمون أنهــــا مــــن أصــــل آســــیوي فیحترمونهــــا

أن  فریقیـة فیزدرونهـا، وهـذه كلهـا أقاویــل ال یجـدر بأهـل العلـم وأربـاب الفكــرأصـولها اإل

مســــتوى التفــــوه بهــــا مــــن أجــــل نعــــرة أفكــــارهم وقهــــر خصــــومهم وٕاســــكات  یهبطــــوا إلــــى

أن نكتفــي بــدعوى ابتكارهــا  أصــواتهم، وفــي شــأن أمینــة ودود بالــذات فقــد كــان األولــى

  لمنهجیة حدیثة وٕان كان ذلك نفسه لیس باألمر الحسن!

  ما هي الهرمنوطیقا؟

الموضوعي تقول إن قراءة القرآن علـى  تتبنى الدكتورة أمینة ودود أطروحة في التفسیر

القــارىء القــدرة علــى إدراك واستصــحاب التكامــل  أســاس نظمــه الســیاقي آیــة فآیــة یفقــد

استحضار المبـادىء  الداخلي في النظم القرآني. ومعنى ذلك أن القارىء ال یتمكن من

التأویـل اسـتفادتها مـن منهجیـة  دد فهم آیـة معینـة منـه. وتـزعم أنالكلیة للقرآن وهو بص

ن یســـتخدم نموذجـــًا تحلیلیـــًا أكبـــر أســـتعلِّم قـــارىء القـــرآن  "Hermeneutics" المســـماة

ــــى (االســــتمداد مــــن القواعــــد األخالقیــــة ــــوم عل األساســــیة مــــن أجــــل فهــــم التطــــورات  یق

 ) وتقول فـي تعضـید هـذا٢واالعتبارات القانونیة. وفهم الجزئیات على أساس الكلیات)(

لخطـاب عنــدما رفــض أن یأخــذ الغنـائم التــي حــددها القــرآن ة عمــر بــن افــن الخلیأالفهـم 

بمراعاته حالة المشـقة والحـرج  ،القرآن وروحه العامة فإنه أهدر جزئیة في سبیل كلیات

الیـوم لرمـي  التي كان یعانیها الناس، وهذا نـوع مـن الفهـم لـو توصـل إلیـه مجتهـد مسـلم
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علـى هـذا النحـو وال یفهمـون والمسـلمون المعاصـرون ال یفكـرون ، بتهمة الكفر الصراح

  ).٣أجزاء القرآن فرادى)( أبدًا (أن الكل القرآني یعطي نتائج أفضل بكثیر مما تعطي

ن المسلمین لـو تحلَّـوا بهـذا الفهـم اللیبرالـي المـرن للقـرآن ألحسـنوا إوتقول الدكتورة أمینة 

نصـــف  تـــاریخهم وحضـــارتهم، ولمـــا آذوا المـــرأة فهمـــه، ولمـــا ارتكبـــوا أخطـــاء كبـــرى فـــي

 المجتمـــع، بفهمهـــم الســـقیم المتعنـــت آلي الكتـــاب. فـــإن أكثـــر الظلـــم الـــذي حـــل بـــالمرأة

المســـلمة إنمـــا نجـــم مـــن فهـــم مـــدلوالت اآلیـــات التـــي تتنـــاول وضـــع المـــرأة فـــي المجتمـــع 

ودون أن تعـرض علـى مبـادىء القـرآن الكلیـة  اإلسالمي فهي تقرأ منفصـلة عـن سـیاقها

  الفردیة. في التقوى، والعدالة، والمسؤولیة

ومن ثم عدم اطالعهـا علـى كتـب التفسـیر القدیمـة التـي  ،ومع جهل الكاتبة بلغة القرآن

المفســرین القــدامى بالجهــل بمصــطلحات القــرآن  تنتقــدها، فإنهــا ال تتــورع عــن أن تــتهم

والمؤنـث فـي  ولغته، فهم في نظرها قد تورطوا في اسـتخدامات خاطئـة لضـمیر المـذكر

كثیــــرًا بــــین عــــالمي الــــذكور واإلنــــاث حتــــى عنــــدما یكونــــان مــــن  اللغــــة العربیــــة، وفرقــــوا

وحتــــى لفــــظ الجاللــــة فقــــد أعطــــوه ضــــمیر المــــذكر  ،الجمــــادات أو البشــــر أو المالئكــــة

إشـارة  "هـو" وخالفوا بذلك وصیة اإلسالم بعـدم التفكـر فـي ذات اهللا، وباسـتخدام ضـمیر

تخدم لإلشـارة إلـى اإللـه إلى اهللا تعـالى أوهمـوا النسـاء بـدونیتهن ألن ضـمیر المـذكر یسـ

ولـذا تسـتخدم أمینـة ودود فـي إشـارتها إلـى  ،)٤لإلشـارة إلـیهن( والرجال معًا وال یسـتخدم

 اهللا عــن ذلــك علــواً  تعــالى He، she،  itاســم الجاللــة ضــمائر ثالثــة فــي وقــت واحــد 

فــي اإلشــارة إلــى اهللا  "هــو"كبیــرًا، وال تبــالي فــي ذلــك بمخالفــة القــرآن فــي اســتخدام لفــظ 

ــــ ســــبحانه وتعــــالى، ــــة تعبِّ ــــة أن الضــــمائر الثالث ــــذي ظان ر بدقــــة أكثــــر مــــن الضــــمیر ال

  استخدمه القرآن!

وتسـوق دلــیًال علــى زعمهــا الســابق فــي أخطـاء المفســرین مثــاًال عــن زي المــرأة المســلمة 

ــرٌ {َولِ فتقــول: إن القــرآن قــد قــال:  ــَوَى َذِلــَك َخْی بمعنــى أن الــزي  ،٢٦األعــراف }َبــاُس التَّْق

ل القـرآن فـي شـكل ذلـك الـزي، غیـر أن یكون زي أدب وحشمة ووقار، ولم یفّصـ ینبغي

المفســـرین جـــاءوا بـــزي نســـائي معـــین كانـــت ترتدیـــه نســـاء العـــرب فـــي القـــرن الســـابع  أن

وهكذا جعلوا زیًا معینـًا فـي منطقـة معینـة  المیالدي، زاعمین أن هذا هو الزي الشرعي،

  لعصور.وفي عصر معین، جعلوه زیًا عالمیًا لكل ا
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وهذا إلزام للقرآن والمسلمین بما ال یلزم اتباعـه مـن الظـواهر الثقافیـة واالجتماعیـة التـي 

فــي مجتمــع معــین وفــي زمــن معــین، ولكــن لــیس  یمكــن أن تعتبــر تجلیــًا لمفهــوم التقــوى

  ).٥على نحو مطلق أبدي(

فـي  "ةالبریئـ"ومع أن الدكتورة أمینة قـد سـاقت هـذا الـنص لتعضـد بـه دعواهـا المنهجیـة 

ت وكشـفت عـن غرضـها الحقیقـي فـي تحطـیم زلّـ التفسیر الموضوعي، فإنها سرعان مـا

 "تاریخانیـة"بــ حاكمیة نصوص القـرآن فـدلفت إلـى القـول بمـا یسـمیه تالمیـذ المستشـرقین

النص القرآني، أي ارتباطـه بأسـباب نـزول معینـة وظـروف تاریخیـة طارئـة إذا زالـت أو 

ن، وبــذلك یســتطیع هــؤالء أن یلغــوا الكثیــر مــن أحكــام القــرآ انجابــت، زال وانجــاب حكــم

  بخصوص السبب. القرآن متجاهلین ما قاله علماء أسباب النزول بعموم الحكم ال

ثــم ســاقت موضــوع شــهادة المــرأة كحكــم یتنــاقض مــع كلیــات القــرآن الداعیــة للمســاواة، 

ال یكــون  ن هــذاإنصــف شــهادة الرجــل؟!  فكیــف تكــون شــهادة المــرأة فــي العقــود المالیــة

 صحیحًا في نظرها إال بمراعـاة حالـة القهـر التـي كانـت تحـیط بـالمرأة فـي ذلـك الزمـان،

لیهــا امــرأة إولــذلك أضــیفت  "الرجــل"ن شــهدت منفــردة ربمــا أرهبهــا الشــاهد اآلخــر إفهـي 

) وهــــذا تفســـیر مضـــحك رغـــم ادعـــاء منهجیتــــه ٦("الرجـــل" لتـــدعم موقفهـــا فـــي مواجهـــة

حــداهما األخــرى إ تضــافر شــهادتي النســاء بمهمــة تــذكیر و(هرمنوطیقــاه)، فــالقرآن علــل

وفــي األخــرى قلمــا  ،فــال تشــهد شــهادة الحــق "تضــل"ألن المــرأة فــي تــدفقها العــاطفي قــد 

    تصحیح هذا الضالل وموازنة الموقف ال غیر. تتفق معها فمهمتها

الخــوض فیــه محترفــو نقــد اإلســالم فقــد وجــدت فیــه  ىالــذي یهــو  "النشــوز"وأمــا موضــوع 

المفســـرین التقلیـــدیین الـــذین لـــم یفهمـــوا القـــرآن وال  ینـــة ودود فرصـــتها لالنتصـــار علـــىأم

لوصـف الرجـال  ن النشـوز قـد اسـتخدم فـي القـرآنأته كمـا تـزعم. وهنـا ذكـرت الكاتبـة لغ

والنساء معًا، ولذا فال یمكـن أن تخصـص اإلشـارة بـه لوصـف عصـیان المـرأة لزوجهـا. 

تنتشـــر فـــي أفـــق الحیـــاة الزوجیـــة  "فوضـــى"ة بكلمـــ "نشـــوز" ل تفســـیر كلمـــةوهـــي تفّضـــ

كـذلك، والمـرأة لیسـت  فقـد یتسـبب فیهـا الرجـل ،ولیست مسببة من قبل المـرأة بالضـرورة

ملزمة بطاعة زوجها حتى تعاقب عند العصیان فهذه الطاعة لم تذكر فـي بیعـة العقبـة 

  ).٧اإلسالم!( كشرط لدخول
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ســـلوب ینســـجم مـــع ألـــوعظ فهـــو ل أســـلوب اوعـــن نشـــوب تلـــك الحالـــة فـــإن القـــرآن یفّضـــ

الحـوار الشـوري. وأمـا الضـرب فـأمر مسـتبعد  قاعدة كبرى من قواعـد القـرآن هـي قاعـدة

 ألنـــه یهـــدم العالقـــات الزوجیـــة مـــن األســـاس وخیـــر منـــه الطـــالق كحـــل. وتفســـر كلمـــة

مــن  فــي اآلیــة بأنهــا ال تعنــي الضــرب الجســدي، وٕانمــا تحمــل معنــى صــوریاً  "الضــرب"

فهي ال تعني الضـرب الجسـدي وٕانمـا  "األرض یضربون في"أو  "ضرب اهللا مثالً "قبیل 

  لها مدلوالت أخرى.

تعدد الزوجات، ألن الرجل متعدد الزوجـات  عوتستنتج من عملیة الهجر في الفراش من

زوجـة واحـدة فراشـها كـل یـوم، وغیابـه عـن فراشـها  ال تنطبق علیه اآلیة ألنـه ال یشـارك

  یومًا واحدًا یبطل هذا اإلجراء.

ــُتْم َأالَّ تُْقِســُطوْا ِفــي بــیح فقــط لصــیانة الیتــامى أنــه إوتقــول عــن تعــدد الزوجــات  {َوإِْن ِخْف

ــَن النَِّســ ــانِكُحوْا َمــا َطــاَب َلُكــم مِّ ن التعــدد إ و  .٣النســاء }اء َمْثَنــى َوثُــَالَث َوُرَبــاعَ اْلَیَتــاَمى َف

التعـدد  فنـد دواعـيیتناقض مع مبدأ كلي هو مبدأ العدل بشهادة آي القرآن، ثم أخـذت ت

واحــدة واحــدة كمــرض الزوجــة أو عــدم قــدرتها علــى اإلنجــاب وٕالــى آخــر تلــك الــدواعي 

عي على أنها لم تـذكر فـي القـرآن المناقضة لتلك الدوا واقتصرت في حجتها ،المعروفة

  !"الرجال"نما ابتدعت من قبل المفسرین إ و 

تحـریم تعـدد الزوجـات إنمـا  ولـذلك فـإن الـدول اإلسـالمیة الحدیثـة التـي أعلنـت دسـاتیرها

فالتعــدد یجعـل مــن  ،مفسـریه القــدامى مـنهم والمحـدثین كانـت أقـرب إلــى فهـم القـرآن مــن

كانــت فــي  الــزواج مؤسســة الســتعباد المــرأة، وهــو إن أبــیح فــي وقــت التنزیــل ألن المــرأة

حاجة إلـى مـن ینفـق علیهـا فقـد انتفـى هـذا اآلن. وهنـا ال تشـعر الـدكتورة بتناقضـها مـع 

وال بتجاهلها للواقع ألن أكثـر النسـاء مـازلن فـي حاجـة إلـى  ثها السابق عن الیتامىحدی

  من ینفق علیهن في سائر أنحاء العالم غیر الغربي!

تورة أمینـة الحـدیث النبـوي قائلـة المدعاة تـرفض الـدك "الهرمنوطیقا"واستكماًال لمتطلبات 

ث النبوي هـو الـذي یفعـل ذلـك، ولكن الحدی ،اإلنساني ش وضع المرأةن القرآن ال یهمِّ إ

إذ جـاء فـي  فالحدیث النبوي یوحي أن المـرأة خلقـت مـن ضـلع أعـوج آلدم علیـه السـالم

قـال أبـو الحسـن بـن سـلمة حـدثنا أحمـد بـن موسـى بـن معقـل حـدثنا "بي داود: أصحیح 

 (صــلى اهللا علیــه وســلم)ســألت الشــافعي عــن حــدیث النبــي  أبــو الیمــان المصــري قــال
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 واحـد، قـال: ألن بـول الم ویغسـل مـن بـول الجاریـة، والمـاءان جمیعـاً یرش مـن بـول الغـ

الغالم من الماء والطین، وبول الجاریـة مـن اللحـم والـدم، ثـم قـال لـي: فهمـت؟ أو قـال: 

لمــــا خلــــق آدم خلقــــت حــــواء مــــن ضــــلعه  لقنــــت؟ قــــال: قلــــت: ال. قــــال: إن اهللا تعــــالى

ل الجاریــة مـن اللحــم والــدم، القصـیر، فصــار بـول الغــالم مــن المـاء والطــین، وصـار بــو 

فهذا حدیث مرفـوض مـن قبـل  "لي: فهمت؟ قلت: نعم، قال لي: نفعك اهللا به قال: قال

الخلـق والمعاملـة. وال یعجـب الـدكتورة  أمینة ودود ألنه یخـل بمبـدأ مسـاواة الجنسـین فـي

الـذي یوصــي بـالرفق بـالمرأة قائلـة إنــه  (صــلى اهللا علیـه وسـلم)كـذلك حـدیث رسـول اهللا 

  وحاجتها للرفق من قبل الرجل!!. شي بضعف المرأةی

وٕاذا كانت حریة رفـض القـرآن تـرفض بعـض أشـیاء فـي القـرآن الكـریم وهـا هـي تتحـدث 

موضــوعات أخــرى فــي القــرآن الكــریم فــي محاضــرة  بالمنهجیــة الهرمنوطیقیــة دائمــًا عــن

ضــوع قطــع مو  فتقــول إنهــا ال تتفــق مــع القــرآن الكــریم فــي م٢٠٠٥لهــا بكنــدا فــي فبرایــر 

ــــوانین اإلســــالمیة  ــــذلك أمــــر مستبشــــع وینبغــــي أال یكــــون مــــن ضــــمن الق ــــد الســــارق ف ی

الملحوظة بكل األمانة والتجریح الضمیري الـالزم ألنهـا  وقالت إنها تذكر هذه ،المعتبرة

  ال ترید أن تكون منافقة توافق على ما ال یرضاه عقلها وقلبها.

مــل معــه حیــث ال تجــدي منهجیــات ن رفــض القــرآن هــو أحــد منهجیــات التعاأوذكــرت 

أوالهـــا: بقراءتـــه قـــراءة حرفیـــة وقبـــول المعنـــى  ثـــالث تســـتخدم قبـــل ذلـــك للتعامـــل معـــه،

 الظــاهري دون أدنــى تأویـــل، وثانیهمــا: بتخفـــیض حمولــة اللفــظ مـــن المعنــى، أي قبـــول

قدر معین من المعنى والتغاضي عن باقیه. وثالثتهما: استخدام منظـور أو زاویـة نظـر 

  الظاهر! حلیل النص وفهمه بغیر معناهأخرى لت

وقالت إن المسلم حینما یسـتخدم المنهجیـة الرابعـة فـي رفـض المعنـى الظـاهري المحكـم 

فـال حـرج علیـه وال إثـم، وال یمكـن أن یتخـذ ذلـك  للنص القرآني الـذي ال یقبـل أي تأویـل

بالقرآن. فـإذا  للتشكیك في عقیدة المرء. ألن األهم هو اإلیمان الكلي ال الجزئي مدخالً 

 مسلماً  وقلبیاً  ما رفض المسلم آیات الحدود وضرب الزوجة ونحو ذلك فإنه یظل عقلیاً 

  یضره كفره بعدد قلیل من النصوص. صحیح اإلسالم وال

  المسلم الجدید
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وهــي ذات شــبه أكیــد  ،هــذا هــو نــوع المســلم الجدیــد الــذي تنجبــه هرمنوطیقــا أمینــة ودود

فوا في فهم التشـریع اإلسـالمي بفهـم المسلمین بأن یكثّ  نبمنازع مشبوهین آخرین یطالبو 

التفاصــــیل وال  وأال یتوقفــــوا عنــــد ،المقاصــــد العامــــة لإلســــالم أو روح الــــدین اإلســــالمي

  یعیروها كبیر انتباه.

ــــاهج البحــــث  "إنســــانوي"فاإلســــالم فــــي نظــــر هــــؤالء دیــــن  بحــــت تصــــلح فــــي فهمــــه من

یر. وفــــي حالــــة ممــــثالت الحركــــة التفســــ الوضــــعیة ال منــــاهج أصــــول الفقــــه وال أصــــول

 النسویة المتطرفة فالبد من إقصـاء الرجـال كـذلك عـن میـدان تحلیـل عالقـات الجنسـین

    في ضوء اإلسالم، فهم غیر مؤتمنین على إظهار الحقائق كما هي.

وفي ذلك تقول إحدى صویحبات أمینة ودود: (مع مطلع كل یوم جدیـد تكتشـف أعـداد 

المزایـا العدیـدة التـي یتمتـع بهـا الرجـال فـي العـالم  لعـالم أنمتزایـدة مـن المسـلمین عبـر ا

نجمـت تلـك  اإلسالمي لیست من صنع القرآن ألن القرآن ال یمیـز بـین الجنسـین، وٕانمـا

فالمسألة في نظر هـذه  ،)٨القوة عن النظام األبوي المشیخي الذي لم یصنعه اإلسالم(

ســوأ أســة الــنص القرآنــي وحســب. و ع ال دراانثروبولوجیــة للموضــو  الكاتبــة تتطلــب دراســة

كمــا تقــول  -بلفــظ أدق  مــن ذلــك االعتمــاد علــى كتــب التفســیر فهــذه المعرفــة الدینیــة أو

هــي: المعرفــة بالــدین هــي أشــد مــا یضــلل المســلمین عــن وضــعیة المــرأة فــي اإلنســانیة 

اإلشــكال المعرفــي ســوى انخــراط النســاء فــي مجــال تفســیر القــرآن  والــدین. وال حــل لهــذا

  ج تفاسیر قرآنیة متنوعة من منظور نسائي خالص.نتاإ و 

فأعـــداد مـــن تتســـرب  ،ویبـــدو أن فـــي كـــالم هـــذه المشـــایعة ألمینـــة ودود بعـــض الصـــحة

بسـبب قلـة إلمـامهم بعلـوم الشـرع مـع وجـودهم  إلیهم أمثال هذه التأویالت الفاسـدة تتزایـد

تكــاثر  مــع ،ســینفــي بیئــة ثقافیــة ذات حساســیة عالیــة لقیمــة المســاواة المطلقــة بــین الجن

أعــداد المســلمات األمریكیــات یفــوق تكــاثر المســلمین مــن الــذكور، وأخیــرًا بــأثر الســحر 

تســـــاق بهـــــا تلـــــك التـــــأویالت، وهـــــي مـــــن قبیـــــل  الوهـــــاج للمنهجیـــــات المســـــتحدثة التـــــي

ـــــات الموظفـــــة بكثـــــرة فـــــي الدراســـــات اإلنســـــانیة واالجتماعیـــــة فـــــي الجامعـــــات  المنهجی

  األمریكیة.

عات الـــرأي العـــام التـــي أجریـــت قبـــل أعـــوام قالئـــل أجـــاب نحـــو وفــي واحـــد مـــن اســـتطال

ن یســـمح لهـــا أبـــأن المـــرأة ینبغـــي  أنجلـــوس % مـــن المســـتطلعین مـــن مســـلمي لـــوس٢٥
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هـذا مـع مالحظـة أن العینـة التـي  ،)٩بإمامة الصالة في المساجد والمراكز اإلسـالمیة(

التعـــــالیم منهـــــا هـــــذا االســـــتطالع أجابـــــت بصـــــورة شـــــبه إجماعیـــــة بوجـــــوب اتبـــــاع  أخــــذ

  اإلسالمیة بحزم!

هــذا هــو منفــذ الخطــر فــي هــذه الظــاهرة الهدامــة، وهــو أمــر یســتوجب مضــاعفة الجهــود 

  تحصین مسلمي االغتراب من هذه السموم. في نشر العلم الشرعي الصحیح بغیة
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  *دكتور الصادق بخیت

  

 مریكــا وكــل مــاریكــا حــدیث واســع ومعقــد، لتعقیــدات أمالحــدیث عــن أمریكــا والفكــر فــي أ

جتمــع فــي الوالیــات المتحــدة یتعلــق بهــا مــن قضــایا. وارتــبط الفكــر والسیاســة وحركــة الم

 ىفیهــا، حتــ ولعهــود طویلــة بفلســفة معینــة، وصــارت هــذه  الفلســفة ســلوكًا لكــل مــواطن

الــذین لــم یســمعوا أو یقــرأوا الفلســفة البراجماتیــة أو الفلســفة الذرائعیــة التــي كثیــرًا مــا تحــد 

مــــن ســــلوك المــــواطن األمریكــــي الفــــرد أو السیاســــي أو المفكــــر أو المثقــــف أو خالفــــه، 

وتعـالج قضــایا الفكــر والسیاســة فــي أمریكــا عبــر مــداخل كثیــرة ، أي أن كــل قضــیة مــن 

واســـتنطاق هـــذه القضـــیة عنـــدما  األقضـــیة تعـــالج حســـب نظـــرة المعـــالج لهـــذه القضـــیة..

 لیهـــا عـــالم االجتمـــاع فإنـــه یتحـــدث عـــن أزمـــة، ونجـــد كثیـــر مـــن الكتابـــات التـــيینظـــر إ

نــدما ینظــر إلیهــا المــؤرخ فإنــه یتحــدث مریكــي. وعتتحــدث عــن أزمــة الفكــر السیاســي األ

فـي  نه توجد قضایا كثیرة وموضوعات تتشابك لتحدث تحـوًال معینـاً ، أي إعن التحوالت

مســـارات الفكـــر األمریكـــي أو الفكـــر اإلنســـاني، وعنـــدما ینظـــر إلیهـــا االقتصـــادي ینظـــر 

ولكــن  وهــو مــدخل الفــرص التــي یمكــن االســتثمار فیهــا.. بمــدخل مختلــف إلیهــا أیضــاً 

فــي كثیــر مــن المجتمعــات عنــدما  –فــي تقــدیري الشخصــي  –ألشــیاء التــي لــم تحــدث ا

قضـیة مـن القضـایا بحجـم قضــیة  أنهـا ىینظـر المفكـرون أو السیاسـیون أو المثقفـون إلـ

ي الوالیـــات الفكـــر السیاســـي فـــإنهم ینظـــرون إلیهـــا كمـــا نظـــر لقضـــیة الفكـــر السیاســـي فـــ

  .خیرةالمتحدة في العقود األ

زت الصـورة العامـة لحركـة و المؤشـرات التـي  مّیـعـن التحـوالت أدث خاصة عندما نتح

رة تتحـدث السیاسة وحركة الفكر األمریكي في العقود األخیرة والتي أعقبتها كتابات كثیـ

وأظن أن أحد الكتب الذي تحدث عن الفاشیة العالمیة أشار  ،عن النهایات أو التدمیر

ـــذین یتـــابعون مـــا –إشـــارة عـــابرة لمســـألة النهایـــات أو التـــدمیر  یكتـــب فـــي الوالیـــات  وال

مریكیـــة، خاصـــة فیمـــا یلـــي  قضـــیة الفكـــر الحظـــوا فـــي ســـنوات الســـبعینیات المتحـــدة األ

بدایــــة التســــعینیات عشــــرات الكتــــب التــــي تتحــــدث عــــن نهایــــة مــــن  ىوالثمانینیــــات وٕالــــ

سـة مدر  ىماعدا واحـد أو اثنـان ینتسـبون إلـ - تقریباً  – النهایات، وهؤالء الكتاب جمیعاً 

                                                 
 المستشار اإلعالمي بسفارة السودان بلندن. *
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فكریة واحدة ینشغل العالم الیوم بتأثیراتها وحركتهـا ومشـغول كـذلك بوقـع هـذه التـأثیرات 

المجتمــع البشــري فــي الكــرة  ىوعلــ ،مریكیــةى الحیــاة العامــة فــي الوالیــات المتحــدة األعلــ

وفـي منتصـف القـرن ظهـرت كتابـات  األرضیة بأثرها، وهـي مدرسـة المحـافظین الجـدد.

فـي الفكـر السیاسـي البـد مـن  ، أي قبـل  التجدیـدفـراغأو خلق المثل (نهایة األیدلوجیا) 

هــذا الفــراغ فــي الوالیــات المتحــدة بانشــغال النــاس بالــدوران  ، وتــوفرخلــق وٕایجــاد فــراغ

ـــه (الســـری ـــذي تحـــدث عن ـــة الحیـــاة وال ألفـــن تـــوفلر) وهـــو أن ســـرعة التطـــور فـــي ع لعجل

ـــ ـــقـــدرة اإلنســـا ىالوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة صـــارت تتفـــوق عل ـــ ىن عل  ىالتفكیـــر وعل

كــر، المالحقـة الفكریــة أو ضـبط مســارات التطــور عـن طریــق الفلســفة أو عـن طریــق الف

ــــة التطــــور قــــدرة اإل ــــین وتجــــاوزت عجل ــــنســــان وقــــدرة المجتمــــع والمثقف ــــر  ىعل  –التفكی

والبـد مـن وضـع  –یجـاد معالجـات والبـد مـن تأسـیس الفـراغ لهـا أوًال وبالتالي البـد مـن إ

 The() وThe End of Timeموجـود... فجـاءت كتابـات مثـل (نهایـات لكـل مـاهو 

End of Life(بـــات روبرســـون) مـــین المســـیحي فـــي أحـــد أقطـــاب الی ) الـــذي كتبـــه

ضــبط الحیــاة  ىضــبط حیــاة النــاس وعلــ ى، باعتبــار أن أثــر الــدین علــالوالیــات المتحــدة

نهایــة  . وجمیعنــا یعلــم عــنإلــى درجــة التالشــيالسیاســیة فــي الوالیــات المتحــدة تقلــص 

  ) الذي كتبه فوكایاما.The End of History(التاریخ 

یعــاد ترتیــب الحیــاة وترتیــب السیاســة وقطاعــات الثقافــة  ىفوضــع لكــل شــيء نهایــة حتــ

الــذي یقــوم لكــن مــن یرتــب هــذه األســس الجدیــدة؟ أســس جدیــدة.  ىعلــ والفلســفة جمیعــاً 

ًا هي التي تصـدت لهـذه بذلك مجموعة أو مجموعات معینة نشطة ثقافیًا وفلسفیًا وفكری

ان قائمـــًا قـــد تـــم تـــدمیره أو كـــ قنعـــت المـــواطن والمثقـــف والمفكـــر بـــأن كـــل مـــافأ المهمـــة.

أحدثــه غیــاب  - رغــم وجــود الحــرب  البــاردة وقتهــا –یــدلوجیًا أن هنــاك فراغــًا انتهــى، وأ

لكــنهم لــم یخلقــوا بــدیًال  ،الماركســیة الــذي صــدته الوالیــات المتحــدة والمعســكر الرأســمالي

یـــدلوجیا الماركســـیة. والنظریـــة الرأســـمالیة هـــي نظریـــة ریـــًا مقـــابًال لهـــذه الفلســـفة أو األكف

) The Last intellectualكتـب (راسـل جـاكوبي) ( وقدلذلك لم تقنع المثقف،  ،سوق

ن المفكـرین قـد انتهـوا (إ وهو من الكتب المهمة التي كتبـت فـي هـذا المجـال یقـول فیـه:

ف أســوار الجامعــات ولــم یعــد معنیــًا بأقضــیة الحیــاة خلــ ىومــن بقــي مــنهم ذهــب وانــزو 

السیاســیة والفكریــة والثقافیــة) فــرد علیــه (آلــن بــولن) وهــو مــن رواد الفكــر المحــافظ فــي 
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هـذه  ) وأیضـاً  The closingof the American Mindالوالیـات المتحـدة بكتابـه (

المثقفــــین ن الجامعــــات التــــي تحــــدث عنهــــا (راســــل جــــاكوبي) باعتبــــار أن نهایــــة، أي إ

والمفكرین قد هربوا إلیها واحتموا بأسوارها من أقضیة الحیاة والتفكیر فیهـا لـم تعـد تنـتج 

فقــــد انغلــــق العقــــل األمریكــــي والبــــد مــــن حثــــه واستنهاضــــه بفكــــر جدیــــد. فبــــدأت  ،فكــــراً 

مؤشـــرات هـــذا الفكـــر الجدیـــد فـــي بـــدایات القـــرن مـــن عـــدد مـــن الیهـــود الـــذین كـــانوا فـــي 

مریكیــة ولــم المحافظــة فــي الوالیــات المتحــدة األء مــن المدرســة عمــومهم محــافظین أوجــز 

عنــدما  ١٩١٦ال فــي بــدایات فتــرة (وودي ولســون) ى التیــارات اللیبرالیــة إینتمــوا قــط إلــ

توا ألول مــرة لحــزب دیمقراطــي، وبــدأت اتجاهــاتهم تتحــول رویــدًا باتجــاه اللیبرالیــة صــوّ 

ذه المجموعـــة فـــي تأســـیس المـــدارس لیهـــا والتفكیـــر والكتابـــة فیهـــا، ونشـــطت هـــوالـــدعوة إ

مریكیـــة ودعـــم هـــذه وخلـــق روابـــط واســـعة فـــي الجامعـــات األالفكریـــة ومؤسســـات الفكـــر 

الراتبة في الصحف النافـذة فـي االتجاهات بمجموعة من المجالت والصحف، والكتابة 

  ، وصارت تؤسس لمنظومة وفكر جدیدین منذ ذلك الحین. الوالیات المتحدة األمریكیة

لكن عنـدما نقـرأ إلى تلك الفترة الباكرة، مؤرخون بدایات الفكر المحافظ الجدید ویرجع ال

خیـــرة والتـــي ســـماء التـــي لمعـــت فـــي الفتـــرة األیـــام عـــن فكـــر المحـــافظین نجـــد األهـــذه األ

ـــه تـــأثیرًا مباشـــرًا.. والبـــدایات كـــانوا أوًال فـــي   Cityتشـــارك فـــي الحكـــم أو تـــؤثر علی

college) ثم انتقلت (  شـیكاغوإلىChicago)  اشـتراوث) المفكـر ) عنـدما جـاء (لیـو

الوالیــات المتحــدة وجعــل مــن جامعــة إلــى  لمانیــاوالفیلســوف الیهــودي الــذي هــاجر مــن أ

كبیــــر مــــن  وأصــــبح یؤســــس لمدرســــة فكریــــة جدیــــدة تســــتقطب عــــدد ،شــــیكاغو مقــــرًا لــــه

مــــــریكیین وخاصــــــة مــــــن الیهــــــود االشــــــتراكیین الــــــدیمقراطیین السیاســــــیین والمفكــــــرین األ

وا یبحثون عن دور وانتمـاء جدیـد دوا في االشتراكیة الماركسیة وبدأیبرالیین والذین زهالل

یتحقــق كــذلك فــي  مریكــي المحــافظ والاالنتمــاء  فــي الفكــر التقلیــدي األ ال یتحقــق هــذا

ــــدیمقراطي أل ــــف اختالین نظــــرة المحــــافظالفكــــر ال ــــن الجــــدد تختل ًا جــــذریًا عــــن نظــــرة ف

إلــــى الحالــــة الدیمقراطیــــة  انتقــــل الیهــــود المحــــافظین. وفــــي عهــــد ولســــون الــــدیمقراطیین

ثــم عنــدما حلــت  ة (الولســونیة) لفتــرة مــن الفتــرات.صــبحوا یؤمنــون بالواقعیــة أو المثالیــوأ

خاصــة  –زهــد كثیــر مــن الیهــود  ١٩٣٠ – ١٩٢٩فتــرة الكســاد فــي الوالیــات المتحــدة 

طــي المــواطن حیــاة ن تعأمــن المفكــرین والفالســفة فــي التجربــة الرأســمالیة والتــي فشــلت 
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بعـــد أن  خســـر كثیـــر مـــن الیهـــود بعـــض أمالكهـــم وثـــرواتهم اتجهـــوا بأعـــداد و  - كریمـــة

كثـر حـزب الـدیمقراطي أیر علـى الثن عملیة التـأأ، ووجدوا الحزب الدیمقراطيإلى  كبرأ

 ن التقلیدین في الوالیـات المتحـدةوأسرع من الحزب الجمهوري المؤید من قبل المحافظی

.. ولكــــن مشــــكلة هــــذا التیــــار هــــو مــــن المســــیحیین وتمیــــزهم المســــیحیةم والــــذین غــــالبه

هــذا إلــى  مریكیــة، وكانــت هنــاك نظــرةعــدد الــذي كــان یــؤثر فــي السیاســة األمحدودیــة ال

 ىالوضع، وهو أن تحتكر الثقافة والفكر ویتم الترویج بهـذا االحتكـار، والـذي یطلـع علـ

: التشـدد فـي ن یكتشـف هـذه الحقیقـةذ الالحقـیلن بولن) والتالمیكتابات (اشتیرواث) و(آ

یكتبــه المحــافظون الجــدد، وكــذلك عملیــة التجهیــل فــي  طــرح الفكــرة، وفــي صــعوبة مــا

الوالیات المتحدة والتي كانت تعـیش فـي عزلـة مقصـودة (العزلـة المجیـدة) وكـان الیهـود 

فكروا فـي  الفكر الغربي والفكر الشرقي.. لذلك ىلهم ارتباط بفكر سابق، ومطلعون عل

متحــدة یتجــاوز الحالــة الدیمقراطیــة والحالــة المحافظــة فــي الوالیــات ال إیجــاد فكــر جدیــد

فتــرة (جیمــي كــارتر) التــي إلــى  واصــلوا مــع الــدیمقراطیینوبعــد أن تجــاوزوا المحــافظون 

ن كـــارتر ال یحقـــق الزعامـــة لبـــاردة علـــي أشـــدها.. لكـــنهم وجـــدوا أكانـــت فیهـــا الحـــرب ا

 -الدولــة القویــة إلــى  ضــافةباإل -ن دد الــذي یــدعو الملطوبــة فــي فكــر المحــافظین الجــ

ال عــن الدیمقراطیــة إنهــم یتحــدثون أورغــم  ،إلــى زعامــة قویــة كابحــة تســندها نخبــة مثقفــة

لیســت  - دیمقراطیــة تــتحكم فــي مفاصــلها نخبــة مختــارة - أنهــا دیمقراطیــة بفهــم خــاص

ذي یسـتطیع ن تنتخب هذه النخبـة وٕانمـا تصـعد إلـى هـذا الوضـع الخـاص الـبالضرورة أ

أن یــؤثر فــي مفاصـــل الســلطة الحاكمــة فـــي الوالیــات المتحــدة. وعنـــدما لــم یجــدوا هـــذه 

كاهتمامـــه بتقریـــر حقـــوق  ىاهتمامـــات أخـــر  ىالشخصـــیة فـــي الـــرئیس كـــارتر الـــذي أبـــد

وتســـــبب هـــــذا   - مریكیـــــة اآلن دول العـــــالمالـــــذي تحـــــاكم بـــــه الخارجیـــــة األ -اإلنســـــان 

مریكیــة فــي الخــارج بقضــایا حقــوق كم المصــالح األبســقوطه، ألنــه حــا التقریــر فیمــا بعــد

، وســمح لهــم وجــدوا ضــالتهم المنشــودة فــي الــرئیس ریغــان فــدعموهنهــم أنســان.. إال اإل

رة فـي تـاریخ الوالیـات المتحـدة وظائف قیادیة في المجتمـع ألول مـإلى  ریغان بالصعود

وال فتـرة ریغـان، تمرت هذه الحالـة طـمریكیة .. فتحولوا إلى الحزب الجمهوري.. واساأل

تــاثیر المحــافظین الجــدد ولــم یوظــف مــنهم عــددًا إلــى  بــوش األب لــم یأبــه كثیــراً  إال أن

وكـذك فعـل كلنتـون...  –مسارات السیاسة في الوالیات المتحدة  ىیستطیع أن یؤثر عل



 ١٣٣

 عـن (بـوش االبـن) لشـهدنا تحـوالً  ل قور) بدالً ولو كان الفائز في االنتخابات األخیرة (آ

ـــدًا  لجمهـــوري إلـــى الحـــزب الـــدیمقراطي، ألن فـــي للمحـــافظین الجـــدد مـــن الحـــزب اجدی

 كثــریشــبه المحــافظین الجــدد أ طروحاتــه السیاســیة والفكریــة مــاشخصــیة آل قــور وفــي أ

ن یلتحـــق أطروحـــات فكریـــة أو فلســـفیة قبـــل أ أیـــةجـــورح بـــوش الـــذي لـــم تعـــرف لــه  مــن

حــافظین الجــدد یعتمــدون ألن الم ســبتمبر، ١١بالمحــافظین الجــدد وخاصــة بعــد كارثــة 

.. وشـــكلت الحـــرب العالمیـــة خیـــة فـــي حـــركتهم السیاســـیة والفكریـــةعلـــى المفاصـــل التاری

الــة العــداء والســعي المحــافظین الجــدد.. فح فــي فكــر خاصــة بعــد النازیــة تحــوًال مفصــلیاً 

وربـا والمعانـاة التـي واجههـا أمریكا دولة قائدة سببه التجربة النازیة فـي المستمر لجعل أ

ل مفصـًال مهمـًا فـي وهـذا یشـكّ  ى،وربـا الوسـطأوربـا الغربیـة و أیهود بصـفة خاصـة فـي ال

ثــــة مریكیــــة .. وكــــذلك حادین الجــــدد فــــي الوالیــــات المتحــــدة األدراســــة تجربــــة المحــــافظ

  .سبتمبر ١١(بیرهارفرد) وحادثة 

خیـــــر الـــــذي اســـــتطاع المحـــــافظون الجـــــدد والحالـــــة األخیـــــرة والنفـــــوذ األلكـــــن الكتابـــــات 

ذي صــدر خیــر الــالتقریــر األو  .نتبــاه إلــیهم فــي الوالیــات المتحــدةعلیــه لفــت االالحصــول 

النفـوذ والتـأثیر الصـهیوني بمـا  ىدقیقـًا لمـد وضـع تقییمـاً  عن جامعتي هارفرد وشیكاغو

ول مـرة یـتم الحــدیث ٕانمـا ألفیـه مجموعـات المحـافظین الجـدد، لـیس فقـط فـي السیاسـة و 

الیهــودي فــي أمریكــا   ریــر عــن النفــوذ السیاســينشــر أول تقمریكیــة.. و األ عــن المصــالح

)The Political Power of the  American Jewish١٩٨٦یف ) فـي صـ 

    .)نشرته صحیفة (بوسطن بلوك

مـــن الـــذین  ومـــن الكتابـــات األخیـــرة التـــي لفتـــت االنتبـــاه كتابـــات (فوكایامـــا) وهـــو أیضـــاً 

فـي كتابـه  عة عشـر عامـاً التـاریخ قبـل سـب أنهىفهو  ،أسهموا في عملیة وضع النهایات

)The End of History( ٕنمـــا هنـــاك ، واآلن عـــاد وقـــال إن التـــاریخ لـــم ینتهـــي وا

خطــاء الكبیــرة التــي ارتكبوهــا خاصــة فــي لنهایــة المحــافظین الجــدد نتیجــة لألاحتمــاالت 

طروحـــــات یـــــزال متعاطفـــــا مـــــع أ العـــــراق فـــــي جزئیـــــة السیاســـــة الخارجیـــــة وفوكایـــــا مـــــا

الدیمقراطیــة .. وضــرورة  ةة، خاصــة فیمــا یلــي الدولــة وعســكر المحــافظین الجــدد الفكریــ

زال یتحــدث عــن یــ النخبــة بالقیــادة الفاعلــة والدولــة الكابحــة للتمــرد الخــارجي، وكــذلك مــا

خیــرة خاصــة مریكیــة األاءه كثیــر مــن المبــررات للمواقــف األعطــالعــدو المحتمــل رغــم إ
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، فظ الجدید الـذي یمثلـه الیهـودزه عن موقف التیار المحایلكنه حاول تمی م،سالتجاه اإل

أمریكـا آمنـة مـن األخطــار سـرائیل ولـیس جعـل تـم فـي العـراق هـو تــأمین إل ن مـاوقـال إ

بعــــض المواقــــف ومعارضــــة ســــهاماته األخیــــرة هــــي محــــاوالت الســــتجالء إ. فالخارجیــــة

للمحـافظین حـد القـادة الفكـریین یـزال مصـنفًا نفسـه كأ .. لكن فوكایاما مابعض المواقف

    الجدد.

في الخارجیة األمریكیة في شكل مقال كتبـه فوكایا نهایة التاریخ عندما كان موظفًا  أبد

إلـــى  أن یطـــورهووجـــدت شــهرة واســـعة واســتطاع   )National Interest(مجلـــة فــي 

 The(غتــون مقالــه نر صــمویل هنتمــن النقــاش، مثلمــا طــوّ  كتــاب بعــد أن نــال حظــه

Clash of civilization) (أثـاره واألفكـار التـي بعد الجدل الـذي  )صراع الحضارات

المفكـرین المحـافظین ولكـن سـجلها  ىولـم یسـجل فوكایامـا اعتراضـاته علـ أثیرت حولـه،

والمحـافظون  .دارة الرئیس جـورج بـوشإتغلین بالسیاسة خاصة في شالمفكرین الم ىعل

 (ریتشـــارد بیـــرل) أو مـــثالً  ،یرتضـــي هـــذه التســـمیة دارة الـــرئیس بـــوش مـــنهم مـــن الإفـــي 

التهمـــة (تهمـــة المحـــافظین  ینفـــي عـــن نفســـه هـــذه أمیـــر الظـــالم كمـــا یســـمونه كثیـــرًا مـــا

رد هل یفكـر المحـافظون الجـدد فـي تأسـیس حـزب سیاسـي؟ . وعندما سأل ریتشاالجدد)

ن المحــافظین موجــودون وبشــكل فاعــل فــي الحــزبین الكبیــرین فــي ، وقــال إأجــاب بـــ(ال)

ه ءزب سیاسـي جدیـد، فهـو ینفـي ویثبـت انتمـاحاجة لنـا بتأسـیس حـ الوالیات المتحدة وال

ـــة  ـــذین ینشـــطون فـــي أروقـــة السیاســـة األمریكی للمحـــافظین الجـــدد، وكـــذلك غیـــره مـــن ال

فكـرة المحـافظین الجـدد الحاضة، هناك عدد من المؤسسات ساهمت في تطـویر فكـر و 

طن نوقبلهـا معهـد واشـ American Inter Prising Institudeمثـل  :بشـكل مباشـر

ســـرائیلیة معنیـــة واشـــنطن بشـــكل واســـع مؤسســـة إویعتبـــر فـــي  ى،لشـــرق األدنـــلدراســـات ا

یـــة خاصـــة فیمـــا یلـــي منطقـــة الشـــرق السیاســـة الخارجیـــة األمریك ىبالتـــأثیر المباشـــر علـــ

فكـارهم جـدد لتأسـیس أ. وهناك أیضـًا عـدد مـن المجـاالت اتخـذها المحـافظون الاألوسط

ت تصــدرها اللجنــة الیهودیــة  التــي كانــ Commentryمثــل مجلــة  ،واســتقطاب المثقفــین

وكـــذلك  Weekly erviealو American Interestو National Interestو

وقــدمت معظــم  ،وهــي تتبــع للمحــافظین التقلیــدین  Herited Founclationمؤسسـة 

.. ولكـن ظر إلیهـا كمؤسسـة محافظـة تقلیدیـةالمفكرین لحكومة بوش األب ولكن كان ین
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ب وخـرج ح وزیـرًا للتربیـة فـي فتـرة بـوش األج الـذي أصـبین كولیم بینذدخلها بعض الناف

    . The New American Centumyمنها أیضًا بعض الشخصیات وأسسو 

 وتعـــززت بهــــم فكـــرة المحــــافظین الجــــدد، مهنـــاك بعــــض المفكـــرین وردت إشــــارات إلــــیه

نهـم لـم ینشـطوا سیاسـیًا مثـل رًا ضـمن قائمـة المحـافظین الجـدد ألیـذكرون كثیـ ولكنهم ال

 & Warو   Third waveو  The Futur SKOCKلفـن تـوفلر) الـذي كتـب (أ

Untie war   ّبــه مــن المحــافظین الجــدد هــو كتــاب والكتــاب الــذي قرThe New 

American Civilization  زعــیم األغلبیــة وأحــد المحــافظین  )قدمـه (نیــود قنقــرتش

 ا القـرن هـون هـذالكتاب في القرن الماضي وفكرتـه أ . وصدرالجدد في مجلس النواب

ساســــیة التــــي ینبنــــي علیهــــا فكـــــر وهــــذه الفكــــرة األ قــــرن الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة،

ن تـــتحكم وأن د، ویجـــب أالمحـــافظین الجـــدد اآلن بـــأن الوالیـــات المتحـــدة یجـــب أن تقـــو 

  هبت تكون حرة في عملیة النهب حول العالم. نإذا  ىتهیمن حت

كتابـه ولكنـه  ض لكلمـة حـرب فـينـه لـم یتعـر قـال إ  The Third wareوعنـدما كتـب 

وفـــي كتابـــه  ،مریكیـــةمـــن اكثـــر المـــدافعین عـــن الفكـــرة األ وكـــان ذكـــر األســـلحة الذكیـــة،

War & untie war   ٕظهــار دور المؤسســة حــاول إظهــار العبقریــة األمریكیــة وا

 وعنـــــدما أصـــــدر كتابـــــه ،مریكیـــــةوتـــــدعیم المؤسســـــة األ العســـــكریة الفكـــــري فـــــي تحدیـــــد

Future shock   عمــدة الفكــر أمایكــل لــدین أحــد صــدر كتــاب  ١٩٧٢ة فــي ســن

 American interprisingعمــدة لجدیــد فــي الوالیـــات المتحــدة وأحــد أالمحــافظ ا

Institude    اشــیة فینتقــد فیــه الممارســة التــي تمــت باســم ال )اشــیة الجدیــدةفال(بعنــوان

نطن زاره وعنــدما زار (تــوفلر) واشــ ،االســتنهاض ىلكنــه یمــدح قــدرة الحركــة الغاشــیة علــ

  The Third  Ware نهــم اســتفادوا مــن كتابــه نــوا لــه كیــف أعــدد مــن النــواب وبیّ 

فــي حــرب  - بادعــاء آلفــن تــوفلر - ســلحةاألســلحة الذكیــة واســتخدمت هــذه األ رواوطــوّ 

واســتخدمت فــي  وصــممت القنابــل الحلزونیــة خــالل ســبعة عشــر یومــاً  .ىالعــراق األولــ

الكتــاب یتحـدث عــن عبقریـة الفــرد األمریكـي الــذي و ریـة فــي العـراق.. اقتحـام ملجــأ العام

إنتــاج یســتطیع أن یهــزم   - الفكــرة الشــاطحة –ن یولــد مــن الفكــرة المســتقبلیة یســتطیع أ

  .الشر أینما كان
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  أعالم

  التصوف اإلسالمى فيالحركات التصحیحیة 

  نموذجاً  الطوسيحركة السراج 

  *د. عمر مسعود محمد التجاني

  

   )التصوف فياللمع (وكتابه  يلتعریف باإلمام أبى نصر السراج الطوسا
                                                 

 جامعة إفريقيا العاملية. –كلية االقتصاد والعلوم السياسية    –أستاذ مشارك  *
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موسوعته  فيترجم له الحافظ الذهبى  الطوسيالسراج  يد اهللا بن علهو أبو نصر عب

  :)٦٢٦هـ صفحة (٣٧٨وفیات سنة  في )تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم(

مصنف كتاب  الطوسي بن محمد بن یحیى أبو نصر السراج يعبد اهللا بن عل(

وأحمد بن  يالخلدى وأبا بكر محمد بن داود الرق جعفر :سمع :"التصوف فياللمع "

النقاش وعبد الرحمن بن محمد  يأبو سعید محمد بن عل :روى عنه ،محمد السائح

 فيكان أبو نصر من أوالد الزهاد وكان المنظور إلیه  :السراج وغیرهما قال السلمى

 ،ستظهار بعلم الشریعة وهو بقیة مشایخهم الیومسان القوم مع االالفتوة ول فيیته ناح

   .1)رجب ومات أبوه ساجداً  فيمات 

   :)٢/١٥١( )خبر من غبر فيالعبر (كتابه  فيوترجم له أیضًا 

الزاهد شیخ الصوفیة وصاحب كتاب  الطوسي يأبو نصر السراج عبد اهللا بن عل(

 ي فيبكر بن داود الرقى توف يروى عن جعفر الخلدى وأب ،التصوف فياللمع 

   .2)رجب

  :)طبقات الصوفیة(كتابه  في يوترجم له تلمیذه اإلمام أبو عبد الرحمن السلم

الفتوة ولسان القوم  فيیته ناح فيوكان المنظور إلیه  ،كان أبو نصر من أوالد الزهاد(

  .3)ستظهار بعلم الشریعة وهو بقیة مشایخهم الیوممع اال

وهو  تاریخ التصوف اإلسالمي، فياب األم فهو الكت )التصوف فياللمع (أما كتابه 

وعلى  ،ومن مادته الخصبة اقتبس كل من أرخ للتصوف يأقدم وأوثق مرجع صوف

وكان  ،منهاجه وأبوابه وقواعده ترجم جمیع الصوفیة لمشایخهم وعلومهم ومسائلهم

قیقه جاء ولكن تح ،المستشرق نیكلسون هو أول من أخرج كتاب اللمع للطباعة

اعتمد علیها قد فقد  يألن المخطوطة الت ،فقد كان جزءًا من طبعته ناقصاً  ،قاصراً 

 ،شیخ األزهر سابقًا)(ض اهللا الدكتور عبد الحلیم محمود ثم قیّ  ،منها قسم كبیر

 ،طبعة نیكلسون فيسرور فاستكمال ذلك النقص الكبیر  يواألستاذ طه عبد الباق

جمع المصادر الخاصة بتاریخ   يتاذ محمد عید الشافعوقد تولى األس ،وأقاما النص

                                                 
  .٦٢٦تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، ص –احلافظ الذهيب .1
  .٢/١٥١ من غري، احلافظ الذهيب، يف خرب العرب  2
  .أبو عبد الرمحن السلمي –طبقات الصوفية   3
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ولكن فاته أن یترجم له من كتاب تاریخ اإلسالم للحافظ الذهبى  ي،السراج الطوس

  .ذلك ألن التاریخ لم یكن قد طبع إذ ذاك وال كانت مخطوطته مكتملة يوهو معذور ف

الحافظ شیخ المحدثین بمصر الشیخ محمد  يالصوف يوقد قام العالمة األصول

 ،بالمكرر اً ) حدیث٣٧٩مجموعها ( يبتخریج أحادیث الكتاب التى كانت ف يالتجان

 يأغلبها صحیح وأكثرها ف اً ) حدیث٣٣٠فبقیت فیه نحو ( ًا،والمكرر منها أربعین حدیث

كما  ،الصحیح مقابل يلكن له ف ،بعضها ضعف شدید أو خفیف يوف ،الكتب الستة

 ،ین السنة الموجودة وقت تحقیق الكتابو واستند إلى دأن یعلم أن التخریج ا أنه ینبغى

تلك الكتب منتخبات  فيمرویاته أسانید لیس  يف يوال یبعد أن یكون للسراج الطوس

فإن اإلمام السراج  .أو طلبًا لعلو أو لفائدة ،لتزامًا بشرطأعرض عنها اكتفاًء أو ا

 فيها أمیر المؤمنین فی فيالسنة التى تو  في فيوتو  ،عصر الروایة فيكان  الطوسي

"صحیح قرین  "صحیح مسلم"الحدیث النبوى مسلم بن الحجاج النیسابوري صاحب 

  اهللا عن الجمیع.  يرض البخاري"

  التصوف وموقعه من اإلسالم

ال یختلف المحققون من أهل العلم أن الجیل األول من الصوفیة كانوا على سبیل 

 ،للدین الحق بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهموكانوا مبلغین  ،ومنهاج حق ونتائج تقوى يهد

 في يكما صرح بذلك اإلمام الحافظ الذهب ،بل كانوا حراسًا لشریعة اهللا حفظًا وصوناً 

نظر مسرد بعض أسمائهم ملحق ا(وترجم لطائفة منهم  "تذكرة الحفاظ"دیوانه الجامع 

جمیع مجالى  فيولم یبلغ الناس أواخر القرن الثالث إال وقد ظهر الخلل   .)"١"رقم 

 ،الحكم والسیاسة والفقه واألصول والتفسیر والتصوف فياإلسالم العلمیة والعملیة 

الفقه فإن نظرة عابرة  فيوأما  ،عالم السیاسة كاد أن یفترق السلطان والقرآن فيف

ممارساتهم مما  فيكتب بعض الفقهاء و  فيسریعة تكشف عن مواضع الخلل وآثارها 

وتم تحكیم  ،جتهادلقد تم إغالق باب اال .من دائرة الفقه بالكلیةعلیهم بالخروج  يیقض

القواعد المستنبطة على النصوص المحكمة وصار الفرع یرجع على أصله بالنقض 

الرأي حتى كادت بعض مسائل الفقه أن تكون معبرة عن  فيوحصل توسع مدید 

اقف المزعجة وانظر تلك المو  ،علم األصول فيوكذلك األمر  ،غیر شریعة اإلسالم

ستباحة حرمات معانى النصوص ارضة بین العقل والنقل وكیف تمت امن إقامة المع



 ١٣٩

الشرعیة بالتأویل والتعطیل أو بالتشبیه والتمثیل وقد أصاب التصوف اإلسالمى ما 

الفروع واألصول غیر أن اإلنكار على هذا الخلل انتهى  فيأصاب غیره من الخلل 

ى اعتقدت بطالن التصوف جملة وتفصیًال أصوًال المدرسة األول :إلى مدرستین

وٕانما هو روافد  ،وفروعًا واعتبرته أمرًا ال عالقة لإلسالم به وال عالقة له باإلسالم

ضالالت أهواء مختلقة ومقاالت أدیان منتسخة وفلسفات أباطیل وهرطقة فدعت هذه 

ن ثقافة واستئصال علومه م المدرسة إلى القضاء على التصوف جملة وتفصیالً 

والمدرسة األخرى آمنت بالتصوف  ،المسلمین وهدم مذاهبه كیف كانت وأنى كانت

بسالكه إلى برد الیقین  يوأنه منهاج ینته ،وأن أصوله حق وأن رواده مشیخة صدق

حون أیضًا بأنه قد انتسب ولكن أهل هذه المدرسة یصرّ  ،واللحوق بدرجة السابقین

 فيبل إنهم یصرحون أن  ،هم وأقوالهم وأفعالهمعلى حال إلیهم من لیس منهم وال هو

علیه نصوص الشرع بالرد وكذلك  يبعض أقوال وأفعال وأحوال المتصوفة ما تقض

كیفیة  فيثم إن هذه المدرسة لها منهاج واضح  ،علیه أصول التصوف يتقض

فهى إذن مدرسة صوفیة تسعى إلى إصالح الصوفیة  ،التعامل مع هذه األوضاع

  .وتصحیحها

مصدر التصوف وأصله وبدایة  فيأصل اختالف المدرستین یرجع إلى اختالفهم  إن

أي  فيفتنسبه مدرسة اإلنكار التام إلى مصادر غیر إسالمیة ویختلفون  ،ظهوره

بینما تحتج  ،وهندوكیة وبوذیة ومسیحیة إلى غیر ذلك ةالمصادر هى: یونانیة وفارسی

مثل الحافظ الذهبى  ینسبه إلى  المدرسة األخرى بأن إمامًا سلفیًا غیر صوفي

سیاق  في) ١٨/٥١٠(" سیر أعالم النبالء"كتابه  فيفتجده یقول  ،الصحابة والتابعین

   :یقول )منازل السائرین(انتقاده على الحافظ أبي إسماعیل الهروى تألیفه 

   .1)(یا لیته ال صنف ذلك فما أحلى تصوف الصحابة والتابعین

  ):٣/١١٨٥( "رة الحفاظتذك" :كتابه فيوقال أیضًا 

  .2)أصفق علیه صوفیة التابعین الذي(هذا الكتاب لون آخر غیر األنموذج 

   :)٣٩٠-١( مقدمته فیقول فيویؤكد ذلك العالمة ابن خلدون  

                                                 
  .٥١٠-١٨سري أعالم النبالء، احلافظ الذهيب، ص .1
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 ١٤٠

(إن طریقة هؤالء القوم لم تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعین ومن 

نقطاع إلى اهللا ف على العبادة واالة وأصلها العكو بعدهم طریقة الحق والهدای

یه الجمهور من لذة ومال واإلعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیما یقبل عل

فلما فشا  ،الصحابة والسلف فيوكان ذلك عامًا  ،الخلوة للعبادة فينفراد وجاه واال

ا اختص وجنح الناس إلى مخالطة الدنی ،وما بعده يالقرن الثان فياإلقبال على الدنیا 

  .3)المقبلون على العبادة باسم الصوفیة والمتصوفة

  :)١١/٥مجموع الفتاوى ( فيوأما الشیخ ابن تیمیة فیقول كما 

القرون الثالثة وٕانما اشتهر التكلم به بعد  في(وأما لفظ الصوفیة فإنه لم یكن مشهورًا 

  .4)ذلك

شكل  فيلتصوف أما بدایة ظهور ا ،عدم الوجود يوبدیهى أن عدم الشهرة ال تعن

تجمع فإن الشیخ ابن تیمیة یذكر أن ذلك كان بالبصرة على ید أصحاب عبد الواحد 

  :)١١/٦مجموع الفتاوى ( فيقال  ،بن زید وهم الذین أسسوا أول دویرة للصوفیة

(أول ما ظهرت الصوفیة من البصرة وأول من بنى دویرة الصوفیة بعض أصحاب 

البصرة من المبالغة  فيأصحاب الحسن وكان  عبد الواحد بن زید وعبد الواحد من

ولهذا كان ، سائر أهل األمصار فيالزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم یكن  في

  .)1وعبادة بصریة فيیقال فقه كو 

  ) عن عبد الواحد بن زید: ٢/٦٧٣عتدال (كتابه میزان اال فيویقول الحافظ الذهبى 

  .2)(شیخ الصوفیة وواعظهم لحق الحسن وغیره

 فيالروایة إال أن العلماء ال یشكون  فيوعبد الواحد بن زید وٕان كان مستضعفًا 

 ،فإنه متعنت كما هو مشهور عنه يجانر وال یلتفتون إلى قول الجو  ،والیته وصالحه

إلى ذلك أن عبد الواحد بن زید هو من جملة أولیاء اهللا الصالحین المذكورین  أضف

انظر مجموع  ،رحمن وأولیاء الشیطان للشیخ ابن تیمیةكتاب الفرقان بین أولیاء ال في

   .)١١/٢٨٢الفتاوى (

                                                 
  .١/٣٩٠ ،قدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدونم. 3
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 ١٤١

أصول وقواعد التصوف على رؤوس الناس فهو أبو حمزة محمد  فيأما أول من تكلم 

 فيكان اإلمام أحمد بن حنبل یسأله عن رأي الصوفیة  يالذ البغدادي إبراهیمبن 

تاریخه  في يبغدادكما نص على ذلك الحافظ الخطیب ال ،بعض المسائل

 فيالوسائل "كتابه  في يویؤكد هذه المعلومة أیضًا الحافظ السیوط .3)١/٣٩٠(

  .4"معرفة األوائل

هذه الورقة البحثیة سوف نعتمد مذهب القائلین بإسالمیة مصادر الصوفیة  في

  :لألسباب اآلتیة

س فیهم إن مشیخة الصوفیة إلى زمان اإلمام القشیري معروفون مشهورون لی أوًال:

انظر (من عرفت عنه مداخلة أي مصادر هندوكیة أو یونانیة أو بوذیة أو غیر ذلك 

  .)"٢"مسرد بأسمائهم ملحق رقم 

زمان هذه المشیخة كاإلمام أحمد  فيإن شهادات علماء الشریعة وأئمة السنة  ثانیًا:

 يتؤكد اعتماد المصدر اإلسالم يغیر زمانها كابن تیمیة والذهب فيبن حنبل و 

بل إن الشیخ ابن تیمیة یرى أن المعنى المستفاد من لفظة  ،للتصوف وٕالغاء مخالفه

   .)١١/١٦مجموع الفتاوى ( فيقال  ،هو المعنى المقصود من لفظة صدیق فيصو 

  .1)إلى معنى الصدیق وأفضل الخلق بعد األنبیاء الصدیقون فيوهم یسیرون بالصو (

 یجعل الصدیقیة حكرًا على التوجه ولكن الشیخ ابن تیمیة یقرر أیضًا أن هذا ال

مجموع الفتاوى  فيفیقول كما  ،فيأو نتیجة طبیعیة للنشاط الصو  ،فيالصو 

)١١/١٦(:   

ص اخت الذيفهو الصدیق  ،الحقیقة نوع من الصدیقین في – فيأي الصو  –هو (

اجتهدوا فیه فكان الصدیق من أهل هذه الطریق كما  بالزهد والعبادة على الوجه الذي

ودون  ،فهو أخص من الصدیق المطلق ،صدیقو العلماء وصدیقو األمراء :لیقا

فإذا قیل عن أولئك الزهاد  ،الصدیق الكامل الصدیقیة من الصحابة والتابعین وتابعیهم

والعباد من البصریین أنهم صدیقون فهو كما یقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة 

                                                 
  .١/٣٩٠البغدادي  التاريخ، اخلطيب .3
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 ١٤٢

سلكه من طاعة اهللا ورسوله بحسب  الذيأنهم صدیقون أیضًا كل بحسب الطریق 

 يفهم من أكمل صدیق ،اجتهاده وقد یكونون من أجّل الصدیقین بحسب زمانهم

ولهذا  ،یقون درجات وأنواعوالصدّ  ،یق من العصر األول أكمل منهموالصدّ  ،زمانهم

وٕان كان  ،یوجد لكل منهم صنف من األحوال والعبادات حققه وأحكمه وغلب علیه

  .2الصنف أكمل منه وأفضل منه) غیر ذلك فيغیره 

نشأته وبدایته وأول أمره فهذا  فيللتصوف  يغیر أننا إذا اعتمدنا المصدر اإلسالم

بل المؤكد أنه دخله  ،ظل صافیاً  فيبالضرورة أننا نعتقد أن المنبع الصا يال یعن

 فينحراف عن المذهب الصو د بدأت تظهر موجات متتابعة من االفق ،عكر وتغییر

 ،والخروج عن تقریرات أئمته وكبار المرشدین فیه ،إلخالل بأصوله وقواعدهوذلك با

نحراف یزید حتى غلب الباطل على الحق والعناد على الصالح إلى وظل هذا اال

من  فيمدى إسالمیة المصدر الصو  فيدرجة جعلت طائفة من أهل العلم تتشكك 

  .أصله

قد شابته  يتصوف اإلسالملقد كان شیوخ الصوفیة هم أول من انتبه إلى أن ال

الشوائب وخالف المنتسبون إلیه أصوله وقواعده فنشأت من أجل ذلك بین قیادات 

الصوفیة حركات تصحیحیة اعتنت بالتنبیه على هذه المخالفات وآثارها والتحذیر 

  .منها ومن نتائجها

لمنا لقد كان اإلمام أبو الحسن علي بن عبد الرحیم النقاد هو أول من بلغنا بحسب ع

  -وكان رأیه أن التصوف قد انقرض أهله وذلك لسببین: ،إنكاره على صوفیة زمانه

مثل الصیاح  فيظهور سلوكیات وتصرفات ال تتفق مع المذهب الصو  -١

  .والتواجد والتطبیق

 :قال النقاد ،عتماد على مرجعیة العلوم الشرعیةعدم اال -٢

  أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقه

  وتواجدًا ومطبقه     صار التصوف صیحة

  مضت العلوم فال علوم وال قلوب مشرقه

  سنن الطریق المخلقهكذبتك نفسك لیس ذا  
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 ١٤٣

  حتى تكون بعین من عنه العیون المحدقه

  هتجرى علیك صروفهوهموم سرك مطرق

نحراف هذه الصیحة التحذیریة من ظهور االولكن حركة النقاد لم تتعدى فیما نحسب 

أننا ال نعرف كثیر شيء عن النقاد وال عن نتائج صیحته كما  ،فيالوسط الصو  في

  .التحذیریة

 نصر يإن الحركة التصحیحة ذات التأثیر القوى والعمیق هى بیقین حركة اإلمام أب

شرح حركته  فيوسوف نشرع اآلن  ،)اللمع(صاحب كتاب  الطوسيالسراج 

  حث. آخر هذا الب فيوأما نتائجها وآثارها فسوف نتعرض له  ،التصحیحة

  التصحیحیة الطوسيحركة اإلمام السراج 

علوم  فيحركته التصحیحیة بالتنبیه على أن الخائضین  الطوسياستفتح اإلمام 

   ٢٢صفحة  :قال ،زمانه لم یمروا بالتجربة الصوفیة فيالتصوف 

وقد كثر أیضًا  ،علوم هذه الطائفة فيزماننا هذا قد كثر الخائضون  في(اعلم أن 

وكل واحد  ،التصوف والمشیرون إلیها والمجیبون عنها وعن مسائلها المتشبهون بأهل

 ،ولیس بمستحسن منهم ذلك ،وكالمًا ألفه ،منهم یضیف إلى نفسه كتابًا قد زخرفه

ونطقوا  هذه المسائل وأشاروا إلى هذه اإلشارات فيألن األوائل والمشایخ الذین تكلموا 

والریاضات ماتة النفوس بالمجاهدات بهذه الحكم إنما تكلموا بعد قطع العالئق وإ 

إلى قطع كل عالقة قطعتهم عن اهللا  ،شتیاقوالمنازالت والوجد واالحتراق والمبادرة واال

فجمعوا  ،العمل فيثم تحققوا  ،ثم عملوا به ،وقاموا بشرط العلم ،وجل طرفة عین عز

  .)1بین العلم والحقیقة والعمل

زمانه ال  فيالتصوف  فيلمتكلمین یجعل ا الذيالسبب  الطوسيویشرح اإلمام 

قال  ،التجربة الصوفیة ألنها تجربة صعبة شدیدة على النفس اإلنسانیة فيیدخلون 

  :)٣٣صفحة (
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 ١٤٤

وسماعه یضعف الركبتین ویحزن  ،(هذا علم الخصوص ممزوج بالمرارة والغصص

فكیف استعماله ومباشرته وذوقه  ،القلب ویدمع العین ویصغر العظیم ویعظم الصغیر

  .2منازلته حظ ألنه منوط بإماتة النفوس وفقد الحسوس) فيولیس للنفس  ،ومنازلته

التصوف لیس كاألغالط العادیة یقول  فيیرى أن الغلط  الطوسيكما أن اإلمام 

  :)٥١٦صفحة (

ألنها مقامات  ،علمه فيالتصوف و  فيكل شىء أهون من الغلط  فيإن الغلط (

ذلك إلى ما لیس له فقد اجترأ على  فين تخطى فم ،وأحوال وٕارادات ومراتب وٕاشارات

  .1)كیف شاءو فإن شاء عفا عنه وٕان شاء عاقبه بما شاء  ،فیكون اهللا خصمه ،اهللا

وقع فیه المنتسبون إلى الصوفیة على طبقات  الذيالغلط  الطوسيوقد جعل اإلمام 

  :)٥١٩قال صفحة ( ،ثالث

غلطوا منهم طبقة  :ث طبقاتنظرت إلى الفرق الذین غلطوا فوجدتهم على ثال (إني

الصدق  فياألصول من قلة إحكامهم ألصول الشریعة وضعف دعائهم  في

إنما حرموا  :حیث یقول ،كما قال بعض المشایخ ،واإلخالص وقلة معرفتهم بذلك

اآلداب  يالفروع وه فيغلطوا  منهم وطبقة ثانیة .ضییع األصوللتالوصول 

فكان ذلك من قلة معرفتهم باألصول  ،ال واألقوالواألخالق والمقامات واألحوال واألفع

ألنهم لم یدنوا ممن یروضهم ویجرعهم  ،ومتابعتهم لحظوظ النفس ومزاج الطبع

فهم متحیرون ومتفرقون ، یؤدیهم إلى مطلوبهم الذيالمرارات ویوقفهم على المنهج 

بین منهزم ومفتون ومتجبر ومحزون ومغتر بالظنون ومخترف بالجنون ومتلبس 

 ،فسبحان من قسم لهم بذلك ،المجون ومكمد بالشجون ومدع ومفتون ومتمن للمنونب

والطبقة الثالثة كان غلطهم فیما غلطوا  .وهو العالم بدائهم ودوائهم وسقمهم وشفائهم

 يفإذا تبین ذلك عادوا إلى مكارم األخالق ومعال ،فیه زلة وهفوة ال علة وجفوة

تركوا العناد وأذعنوا للحق وأقروا بالعجز فعادوا فسدوا الخلل ولموا الشعث و ، األمور

 ،فلم تنقص مراتبهم هفوتهم ،إلى األحوال المرضیة واألفعال السنیة والدرجات الرفیعة
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 ١٤٥

وكل طبقة من هذه  ،ولم تمتزج بالكدورة صفوتهم ،ولم تظلم الوقت علیهم جفوتهم

  .2والنیات الطبقات الثالث على أحوال شتى من التفاوت واإلرادات والمقاصد

  :الفروع فيالغلط 

  الفقر والغناء والكسب وتركه  -١

وهو  ،فتقار إلى اهللار الذي یتكلم علیه الصوفیة هو االأن الفق الطوسين اإلمام بیّ 

هو كثرة المال فال  يهو عدم المال والغنى الذ الذيأما الفقر  ،عین الغنى باهللا

حال من شئون العبودیة أم  حال صاحبهما هل هو فيوٕانما الفضیلة  ،فضیلة فیهما

 ،الصبر والتفویض والرضا والسكون والطمأنینة يالفقر ه فيوشئون العبودیة  ،ال

ویتفرع على الغلط  ،الشكر وشهود المنة وآداء الحق يالغنى ه فيوشئون العبودیة 

  .التكسب وترك التكسب فيالغنى والفقر الغلط  في

  العبادة والمجاهدة  -٢

 ،ن العبادة والمجاهدة مقصود بها طاعة اهللا وحده تقربًا إلیهأ الطوسيبّین اإلمام 

ولیس مقصودًا بها الوجاهة عند الناس أو ظهور خوارق العادات على ید العابد 

  :)٥٢٥(صفحة  الطوسيقال  .هذا فيوقد غلطت طبقة من الصوفیة  ،المجتهد

 العبادات والمجاهدات وریاضات النفوس في(إن طبقة من الصوفیة غلطت 

ولم تضع األشیاء مواضعها فانهزمت  ،ذلك أساسها فيفلم تحكم  ،والمكابدات

وذلك أنهم حین سمعوا بمجاهدات المتقدمین وما  ،ونكصت على أعقابها القهقرى

خلقه بالثناء الجمیل والقبول عند الناس وٕاظهار الكرامات  فينشر اهللا بذلك أعالمهم 

فلما طالت المدة ولم یصلوا إلى مرادهم  ،كطمعت نفوسهم وتمنوا فتكلفوا شیئًا من ذل

العلم إلى المجاهدة والعبادة وریاضة النفس فال یقام لذلك  يفإذا دعاهم داع ،كسلوا

  .)عندهم وزن

  ترك الطعام  -٣

  :)٥٢٧صفحة ( الطوسيیقول 

فة النفوس فتوهموا أن النفس إذا (إن جماعة من المریدین والمبتدئین سمعوا علم مخال

فتركوا عاداتهم من الطعام  ،الطعام یؤمن شرها وبوائقها وعوائقهانكسرت بترك ا
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 ،ترك الطعام ولم یستبحثوا عن األستاذین آدابها فيولم یستعملوا األدب  ،والشراب

  .فعمدوا إلى ترك الطعام وواصلوا اللیالى واألیام وظنوا أن ذلك حال

على ما یحتاج إلیه  أن یكون له مؤدب یوقفه يذلك ألن المرید ینبغ فيوقد غلطوا 

 ،حتى ال یتولد من إرادته بالء وفتنة ال یقدر أن یتالفاها وال یتخلص من فسادها

 ،والنفس ال یؤمن شرها وال یذهب عنها ما جبلت علیه من الشر وهى األمارة بالسوء

فمن ظن أن النفس إذا انكسرت بالجوع بقلة المطعم فقد زال عنها شرها وآفات 

  .)١ا صاحبها فقد غلطبشریتها حتى یأمنه

  العزلة  -٤

  :)٥٢٧صحفة ( الطوسيقال 

 فيأو یأمنون  ،(وطائفة اعتزلت ودخلت كهوف الجبال وظنوا أنهم یهربون من الخلق

نفراد والخلوة إلى ما ، أو یوصلهم اهللا تعالى باالالجبال والفلوات من شر نفوسهم

ذلك بین الناس وقد غلطوا یوصلهم إلى  أوصل إلیه أولیاءه من األحوال الشریفة وال

  .٢)ذلك في

  الجب -٥

  ):٥٢٨صفحة ( الطوسيقال 

    ،(وجماعة جبوا أنفسهم وظنوا أنهم إذا قطعوا ذلك سلموا من آفات الشهوة النفسانیة

 فيفإذا قطعت اآللة والعلة موجودة  ن،من الباط ذلك ألن اآلفات تبدو فيوقد غلطوا 

اآللة الظاهرة  فيفمن ظن أن اآلفة  .فةالباطن لم ینفع ذلك بل یضر وتزداد اآل

  .٣)غلط فيویتخلص بقطع ذلك من شرها فهو 

  السفر بال زاد  -٦

  ):٥٢٨صفحة ( الطوسيقال 

 ،بال زاد وال ماء وال آلة الطریق يوقوم هاموا على وجوههم ودخلوا البراري والبواد(

 فيوقد غلطوا  ،توكلوتوهموا أنهم إذا فعلوا ذلك نالوا ما نال الصادقون من حقیقة ال
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ذلك ألن القوم الذین كان هذا دأبهم كانت لهم بدایات وتأدبوا بآداب وراضوا أنفسهم 

وكانوا مستقلین بأحوالهم لم یبالوا بالقلة ولم یستوحشوا من  ،قبل ذلك بالمجاهدات

الخراب  فيوكم من مرارة ذاقوا؟ حتى استوت أحوالهم  ؟فكم من موتة ماتوا ،الوحدة

ن والسهل والجبل والجماعة والوحدة والعز والذل والجوع والشبع والحیاة والعمرا

ء من أحوال المتوكلین فهو يوالموت. فمن فعل شیئًا من ذلك وتوهم أنه قد نطق بش

  .١)غلط في

  لبس الصوف  -٧

  ):٥٢٩صفحة ( الطوسيقال 

سوا (وجماعة تكلفوا لبس الصوف واتخذوا المرقعات المعمولة وحملوا الركاء ولب

وقد . المصبوغات وتعلموا اإلشارات وظنوا أنهم إذا فعلوا ذلك أنهم من الصوفیة

والتلبس والتشبه ال یورث لصاحبه غیر الحسرة والندامة  يذلك ألن التحل فيغلطوا 

فمن ظن أو توهم أنه یصل إلى  .یوم القیامة فيوالعتب والمالمة والشنار والنار 

  .٢)غلط فيشبه بهم فهو أحوال أهل الحقائق بالتلبس والت

  معرفة التجربة بغیر تجربة  -٨

  :)٥٢٩صفحة ( الطوسيقال 

وجماعة أخرى جمعوا علوم القوم وعرفوا إشاراتهم وحفظوا حكایاتهم وتكلفوا ألفاظًا (

وظنوا أنهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا منهم ووصلوا إلى  ،صحیحة وعبارات فصیحة

   .٣)ذلك فيء من أحوالهم وقد غلطوا يش

  نصراف للعبادة وضع میزانیة مالیة محكمة واال  -٩

   :)٥٢٩صفحة ( الطوسيقال 

وجماعة أخرى أحرزوا قوتهم وسكنت نفوسهم بنفقة معلومة ودراهم موضوعة ثم (

عمدوا بعد ذلك إلى أورادهم من الصوم والصالة وقیام اللیل والورع ولباس الخشن 
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ال یكون بعده حال وقد  الذيالمقصود وظنوا أن هذا هو الحال  ،والبكاء والخشیة

  .١)ذلك فيغلطوا 

  جتماع على الطعاماألناشید والرقص واال -١٠

  ):٥٣٠صفحة ( الطوسيقال 

وجماعة ظنوا أن التصوف هو السماع والرقص واتخاذ الدعوات وطلب اإلرفاق (

والتكلف لالجتماعات على الطعام وعند سماع القصائد والتواجد والرقص ومعرفة 

ختراع من األشعار الغزلیة الشجیة واال غة األلحان باألصوات الطیبة والنغماتصیا

بما یشبه أحوال القوم على نحو ما رأوا من بعض الصادقین أو بلغهم ذلك عن 

  .٢ذلك) فيالمتحققین وقد غلطوا 

  األصول  فيالغلط 

   :الرؤیة بالقلوب -١

  :)٥٤٤(صفحة  الطوسيقال 

دار الدنیا كالرؤیة  فيشام أنهم یدعون الرؤیة بالقلوب بلغنى عن جماعة من أهل ال(

ولم أر أحدًا منهم وال بلغنى عن إنسان أنه رأى منهم رجًال له  ،دار اآلخرة فيبالعیان 

سعید الخراز رحمه اهللا كتابًا كتبه إلى أهل دمشق یقول  ، ولكن رأیت ألبيمحصول

ویشبه  ،قوًال قریبًا من هذا القول أن بناحیتكم جماعة قالوا كذا وكذا وذكر يبلغن :فیه

  ذلك وضلوا وتاهوا. فيزمانه قوم غلطوا  فيأن 

هذا المعنى وأشاروا إلى رؤیة القلوب إنما أشاروا  فيقال أهل الحق واإلصابة  الذيو 

حدیث حارثة حیث  فيكما روى  .إلى التصدیق والمشاهدة باإلیمان وحقیقة الیقین

  :یقول

 يالحدیث بطوله حتى قال النب فيكما جاء  بارزًا)،ي أنظر إلى عرش ربى كأن(

  الروایة. فيأو كما قال كما جاء  (عبد نور اهللا تعالى قلبه)صلى اهللا علیه وسلم 

هذا المعنى قوم من أصحاب الصبیحي من أهل البصرة كما  فيتاه وتوسوس  الذيو 

والسهر  دةالمجاه فيوقد رأیت جماعة منهم وذلك أنهم حملوا على أنفسهم  ي،بلغن

                                                 
  .٥٢٩السراج الطوسي، اللمع  .١
  .٥٣٠السراج الطوسي، اللمع  .٢



 ١٤٩

نفراد والخلوة وكثرة التوكل وصحبهم اإلعجاب مع ذلك بما وترك الطعام والشراب واال

ل إلیهم كأنه على عرش أو سریر وله أنوار هم فیه فاصطادهم إبلیس لعنه اهللا فخیّ 

فمنهم من ألقى إلى بعض األستاذین الذین یعرفون مكائد العدو فعرفوهم  ،تتشعشع

  .ستقامةاال ذلك ودلوهم وردوهم إلى

عن سهل بن عبد اهللا رحمه اهللا أن بعض تالمذته قال له یومًا یا أستاذ أنا  يكما حك

فعلم سهل رحمه اهللا أن ذلك من كید العدو فقال  ي،كل لیلة أرى اهللا بعین رأس في

 :قال ،فلما رآه من لیلته بزق علیه :قال ،یا حبیبي إذا رأیته اللیله فابزق علیه :له

  .أظلمت أنواره وتخلص من ذلك الرجل ولم یر شیئًا بعد ذلكفطار عرشه و 

ومن لم یقع إلى األستاذین فیدفع ذلك ویتكلم بالهوس وینسلخ عن دینه بالظنون 

  .١)الكاذبة إلى  آخر عمره

  األنوار  -١

  ):٥٤٨صفحة ( الطوسيقال 

وبعضهم یصف قلبه بأن فیه  ،األنوار وزعمت أنها ترى أنواراً  فيوطائفة غلطت (

ویظن أن ذلك من األنوار التى وصف اهللا تعالى بها نفسه وهذه الطائفة  ،نواراً أ

وتزعم أن ذلك من أنوار المعرفة  ،تصف ذلك النور بصفة أنوار الشمس والقمر

  .وتزعم أنها لیست بمخلوقة ،والتوحید والعظمة

ور نور العرش ون ،ذلك غلطًا عظیمًا ألن األنوار كلها مخلوقة فيوقد غلط هؤالء 

 الذيو  ،ولیس هللا نور موصوف محدود ،ونور الشمس والقمر والكواكب يالكرسى

وكل  ،وصف اهللا تعالى به نفسه فلیس ذلك بمدرك وال محدود وال یحیط به علم الخلق

  .٢)نور تحیط به العلوم والفهوم فهو مخلوق

  :الفناء عن األوصاف -٢

  :)٥٥٢صفحة ( الطوسيقال 

 فيقولهم إنهم عند فنائهم عن أوصافهم دخلوا  فين (وقد غلطت جماعة من البغدادیی

وقد أضافوا أنفسهم بجهلهم إلى معنى یؤدیهم ذلك إلى الحلول أو إلى  ،أوصاف الحق
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وقد زعم سمع أنه عن بعض المتقدمین أو  ،المسیح علیه السالم فيمقالة النصارى 

 اف الحق.أوص فيمعنى الفناء عن األوصاف والدخول  فيكالمه أنه قال  فيوجد 

ومعنى خروج  ،من عند اهللا عطیة يفالمعنى الصحیح من ذلك أن اإلرادة للعبد وه

إرادة  فيأوصاف الحق خروجه من إرادته ودخوله  فيالعبد من أوصافه والدخول 

عطیة من اهللا تعالى وبمشیئته شاء وبفضله  يوبمعنى أن یعلم أن اإلرادات هى ،الحق

 ،ؤیة نفسه حتى ینقطع بكلیته إلى اهللا تعالىعن ر  ةجعل له ما یعطیه ذلك قطع

   .وذلك منزل من منازل أهل التوحید

هذا المعنى إنما غلطوا بدقیقة خفیت علیهم حتى ظنوا أن  فيوأما الذین غلطوا 

القلوب ولكن  فيألن اهللا تعالى ال یحل  ،وهذا كله كفر ،أوصاف الحق هي الحق

   ،التحقیق والتصدیق يالتعظیم لذكره بمعانالقلوب اإلیمان به والتوحید له و  فيیحل 

غیر أن للخاصة معنى یتفردون به وهو  ،ذلك بین الخاص والعام فيوال فرق 

هم بمن م من الدار وما فیها وخلوص أسرار الهوى وٕافناء حظوظه يمفارقتهم دواع

وسائر العوام محجبون عن هذه الحقائق بانقیادهم للهوى ومطاوعتهم  .آمنوا به

  .١)هذا المعنى فيفهذا هو الفرق بین الخاص والعام  .للنفوس

 النبوة والوالیة  -٣

  ):٥٣٥صفحة ( الطوسيقال 

قصة موسى  فيووقع غلطهم  ،تفضیل الوالیة على النبوة في(ضلت فرقة أخرى 

فظنت هذه الطائفة الضالة أن ذلك  ،ذلك برأیهم فيوالخضر علیهما السالم وتفكرهم 

 فيالم وزیادة للخضر علیه السالم على موسى نبوة موسى علیه الس فينقص 

  .فأداهم ذلك أن فضلوا األولیاء على األنبیاء علیهم السالم ،الفضیلة

ولو بدت ذرة ، وقد ذهب عنهم أن اهللا جل وعز یخص من یشاء بما یشاء كیف یشاء

على الخضر علیه السالم من أنوار موسى علیه السالم وتخصیصه بالكالم المَتَحَق 

ولكن حجبه الحق عن ذلك تهذیبًا وزیادة لموسى علیه السالم  ،علیه السالم الخضر
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فال تلحق النبوة  ،والوالیة والصدیقیة منورة بأنوار النبوة .شاء اهللا تعالى فافهم ذلك إن

  . ١أبدًا فكیف تفضل علیها؟)

  اإلباحة والحظر -٤

  :)٥٣٨صفحة ( الطوسيقال 

األصل مباحة وٕانما وقع  فيأن األشیاء  الحظر واإلباحة في(زعمت الفرقة الضالة 

وٕانما  .الحظر للتعدي فإذا لم یقع التعدى تكون األشیاء على أصلها من اإلباحة

من جهلهم باألصول وقلة حظهم من علم  ذلك بدقیقة خفیت علیهم فيغلطوا 

ألنهم سمعوا بمكارم األخالق وحسن  ،ذلك فيالشریعة ومتابعتهم شهوات النفوس 

فجرى بینهم أحوال من رفع  ،اة كانت بین جماعة من المشایخ المتقدمینعشرة ومؤاخ

حتى كان أحدهم یمر إلى دار أخیه ویمد یده  ،الحشمة والبسط بعضهم مع بعض

فیأكل من طعامه ویأخذ من كسبه حاجته ویفتقد أحوال أخیه وهو غائب كما یفتقد 

منهم على حال جاز لهم  ألن ذلك كان ،فظنت هذه الطائفة الضالة باإلباحة، لنفسه

 ،التیه فيفوقعوا من جهلهم  ن یجاوزوا حد متابعة األمر والنهي،ترك الحدود أو أ

تباع الشهوات وتناول المحظورات تأویًال وطلبوا ما مالت إلیه نفوسهم من ا وتاهوا

  . ٢وحیًال وكذبًا وتمویهًا)

  فناء البشریة  -٥

  :)٥٤٣(صفحة  الطوسيقال 

الفناء فظنوا أنه  فيفناء البشریة سمعوا كالم المتحققین  فيطوا أما القوم الذین غل(

فمنهم من ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشریة  ،الوسوسة فيفناء البشریة فوقعوا 

فیجوز أن یكون موصوفًا بالصفات  ،هى القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشریتها

  .اإللهیة

ألن  ،ق بین البشریة وبین أخالق البشریةفرّ ة الضالة أن تولم تحسن هذه الفرقة الجاهل

وال لون  ،كما أن لون السواد ال یزول عن األسود ،البشریة ال تزول عن البشر

غیر بما یرد علیها من سلطان أنوار تبدل وتتتوأخالق البشریة  ،البیاض عن األبیض
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به فناء  أشار إلى الفناء أراد الذيوصفات البشریة لیست هى عین البشریة و  ،الحقائق

  .١)رؤیا األعمال والطاعات ببقاء رؤیا العبد لقیام الحق للعبد بذلك

 عین الجمع -٦

  ):٥٤٩(صفحة  الطوسيقال 

 ،عین الجمع فلم یضیفوا إلى الخلق ما أضاف اهللا تعالى إلیهم فيوجماعة غلطوا (

حترازًا حتى ال ، وظنوا أن ذلك منهم اولم یصفوا أنفسهم بالحركة فیما تحركوا فیه

الملة وترك حدود فأداهم ذلك إلى الخروج من  ،یكون مع اهللا سوى اهللا عز وجل

حتى أسقطوا الالئمة عن أنفسهم عند  ،نهم مجبورون على حركاتهمالشریعة لقولهم إ

  .مجاوزة الحدود ومخالفة اإلتباع

وطمعته نفسه على أنه  ،والبطالة يومنهم من أخرجه ذلك إلى الجسارة على التعد

  .ما هو علیه مجبورمعذور فی

ولم  ،فلم یفرقوا بین األصل والفرع ،وٕانما غلط هؤالء لقلة معرفتهم باألصول والفروع

وأضافوا إلى  ،فأضافوا إلى األصل ما هو مضاف إلى الفرع ،یعرفوا الجمع والتفرقة

  .٢)مواضعها فهلكوا فيفلم یحسنوا وضع األشیاء  ،الجمع ما هو مضاف إلى التفرقة

   فقد الحسوس -٧

  :)٥٥٣(صفحة  الطوسيقال 

ء يزعمت طائفة من أهل العراق أنهم یفقدون حسهم عند المواجید حتى ال یحسوا بش(

ألن فقد الحس ال یعلمه  ،ذلك فيوقد غلطوا  ،ویخرجوا عن أوصاف المحسوسین

 ٕان غلب علیه باد من الواردات التيألن الحس صفة البشریة و  ،صاحبه إال بالحس

تقهرها بسلطانها فیطمئن ویمتحق ویكون مثل ذلك كمثل الكواكب ترد على األسرار و 

 .أماكنها فيإذا طلع علیها سلطان أنوار الشمس تطمس أنوار الكواكب وهى ممتحقة 

فكذلك الحس ال یزول وال یفقد على البشر الحي ولكن ربما یغیب العبد عن حسه 

  .٣)بحسه عند المواجید الحادة عن األذكار القویة
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  العبودیة الحریة و  -٨

  ):٥٣١صفحة ( الطوسيقال 

(ظنت الفرقة الضالة أن اسم الحریة أتم من اسم العبودیة للمتعارف بین الخلق أن 

 ،فقاست على ذلك ،أحوال الدنیا من العبید فياألحرار أعلى مرتبة وأسنى درجة 

 ،دیةد فهو مسمى باسم العبو مت أن العبد ما دام بینه وبین اهللا تعالى تعبّ ت وتوهّ فضلّ 

وٕانما ضلت  .وٕاذا صار حرًا سقطت عنه العبودیة ،فإذا وصل إلى اهللا فقد صار حراً 

  فهمها وتضییعها ألصول الدین. ةهذه الفرقة لقل

الحقیقة عبدًا حتى یكون قلبه  فيخفیت على هذه الفرقة الضالة أن العبد ال یكون 

  .١)عبدًا هللا الحقیقة فيفعند ذلك یكون  ،حرًا من جمیع ما سوى اهللا عز وجل

  اإلخالص  -٩

  ):٥٣٣صفحة ( الطوسيقال 

زعمت الفرقة الضالة من أهل العراق وغیره أن اإلخالص ال یصح للعبد حتى یخرج (

د وق ن یعمله كان ذلك حقًا أو باطًال،جمیع ما یرید أ فيوال یوافقهم  ،عن رؤیة الخلق

بد المهذب المؤدب المطلوب لدرجة اإلخالص هو العخفیت علیهم لشقاوتهم أن العبد 

اإلرادات ونازل األحوال والمقامات  فيهجر السیئات وجرد الطاعات وعمل  الذي

  .٢)حتى أداه ذلك إلى صفاء اإلخالص

  الصفاء والطهارة  -١٠

  ):٥٤٧(صفحة  الطوسيقال 

 ،وأن ذلك ال یزول عنهم ،وطائفة ادعت الصفاء والطهارة على الكمال والدوام(

وقد غلطوا  .جمیع الكدورات والعلل بمعنى البینونة منهاوزعموا أن العبد یصفو من 

ذلك ألن العبد ال یصفو على الدوام من جمیع العلل وٕان وقعت له الطهارة وقتًا  في

فیذكر اهللا  ،وٕانما تصفو له وقتًا دون وقت على مقدار أماكنهم ،فال یخلو من العلل

  .شیاء علیهدِّكار األاء ثم یبقى علیه الذكر مع جریان ابنعت الصف

                                                 
  .٥٣١السراج الطوسي، اللمع  .١
  .٥٣٣السراج الطوسي، اللمع  .٢



 ١٥٤

ال  الذيفأما الصفاء  ،والطهارة تكون لقلب العبد من الغل والحسد والشرك والتهم

یحتمل العلة والطهارة من جمیع أوصاف البشریة على الدوام بال تلوین وال تغییر لیس 

 ،ال تلحقه العلل وال تقع علیه األغیار الذيذلك من صفات الخلق ألن اهللا تعالى هو 

  .١)بتالء أنى یخلون من العلل واألغیارالوالخلق مراد با

  األنس والبسط  -١١

  :)٥٥١(صفحة  الطوسيقال 

موا أن بینهم وبین اهللا عز وجل حال من وتوهّ  ،وطبقة أشاروا إلى القرب واألنس(

كانوا  يلتفات إلى اآلداب التحشمهم عند ذلك التوهم الرجوع واالالقرب والدنو فأ

فانبسطوا إلى ما كانوا محتشمین  ،فظونها قبل ذلككانوا یح يوالحدود الت ،یراعونها

  .وتوهموا أن ذلك قربهم ودنوهم، وأنسوا بأشیاء كانوا عنها مستوحشین من قبل ذلك

ألن اآلداب واألحوال والمقامات خلع من اهللا تعالى على  ،ذلك وهلكوا فيوقد غلطوا 

فمتى ما تركهم  ،قصودهم فيعباده وكرامة لهم وهم مستوجبون الزیادة إذا صدقوا 

ا الحدود وخالفوا ما أمروا به قد نكصوا و وخالهم عن توفیقه وعنایته بهم حتى جاوز 

 ،وقد طردوا من الباب ،أكرموا بها من الطاعات يعلى أعقابهم وسلبوا الخلع الت

وكلما توهموا أن  ،وصارت سمتهم سمة المطرودین وهم عندهم أنهم من المقبولین

  .٢بذلك من اهللا سحقًا وبعدًا) ازدادو ا الذي هم علیه قرب ودنو

  الروح -١٢

  ):٥٥٤صفحة ( الطوسيقال 

 فيكلهم تاهوا وغلطوا ألنهم تفكروا  ،األرواح وهم طبقات شتى فيثم جماعة غلطوا (

أن یصفه أحد إال بما  فيكیفیة ما رفع اهللا عنه الكیفیة ونزهه عن إحاطة العلم 

  .وصفه اهللا به

  .نور اهللا فتوهموا أنه نور ذاته فهلكواالروح نور من  :فقوم قالوا

   .حیاة من حیاة اهللا تعالى :وقوم قالوا

  األرواح مخلوقة وروح القدس من ذات اهللا تعالى  :وقوم قالوا
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   .أرواح العامة مخلوقة وأرواح الخاصة لیست بمخلوقة :وقوم قالوا

   .األرواح قدیمة إنها ال تموت وال تعذب وال تبلى :وقوم قالوا

   .األرواح تتناسخ من جسم إلى جسم :م قالواوقو 

 ، ولألنبیاء والصدیقین خمسأرواح ة، وللمؤمن ثالثللكافر روح واحد :وقوم قالوا

   .أرواح

  : الروح خلق من النور.وقوم قالوا

   .الروح روحانیة خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت إلى الملكوت :وقوم قالوا

  .یة وروح ناسوتیةالروح روحان روح الهوت :وقال قوم

ذلك  فيوهؤالء كلهم قد غلطوا فیما ذهبوا إلیه وضلوا ضالًال مبینًا وجهلوا ما یلزمهم 

من الخطأ وذلك من تعمقهم وتفكرهم بآراءهم فیما منع اهللا تعالى قلوب العباد من 

وُح ِمْن َأْمِر رَ  :التفكر فیه لقوله تعالى وِح ُقِل الرُّ   .١)٨٥اإلسراء بِّي}{َوَیْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

  

  من الشطحات المنسوبة لألكابر من شیوخ الصوفیة: الطوسيموقف السراج 

لتزام بها لمن أراد أن یقرر لنفسه أو مبادىء یرى ضرورة اال الطوسيیقرر السراج 

  :لغیره الحق ووجهه

 ن حرمة األولیاء یجب أن تكون محفوظة ومرعیة إ -١

  :)٤٥٤صفحة ( الطوسيل و قی

ن یبسط لسانه بالوقیعة في أولیاءه ویقیس بفهمه ورأیه ما یسمع من لیس ألحد أ(

أحوالهم  فيو  ،أوقاتهم متفاوتون فيألنهم  ،ألفاظهم وما یشكل على فهمه من كالمهم

 ،ولهم أشكال ونظراء معروفون ،متفاضلون ومتشاكلون ومتجانسون بعضهم لبعض

 فيه فله أن یتكلم فمن بان شرفه وفضله على أشكاله بفضل علمه وسعة معرفت

ومن لم یسلك سبلهم ولم ینح نحوهم وال یقصد  ،عللهم وٕاصابتهم ونقصانهم وزیادتهم

رفع اإلنكار عنهم وأن یكل أمورهم إلى اهللا تعالى ویتهم  فيمقاصدهم فالسالمة له 

  .٢نفسه بالغلط فیما ینسبه إلیهم من الخطأ)
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  ن العلم أوسع من أن یحیط به عالم إ -٢

  :)٤٥٥صفحة ( الطوسيیقول 

وكفاك بقصة  ،دركه عقول العقالءتإن العلم أكثر من أن یحیط به فهم الفهماء أو (

موسى والخضر علیهما السالم مع جاللة موسى علیه السالم وما خصه اهللا به من 

  .الكالم والنبوة والوحى والرسالة

لسالم المحكم الناطق على لسان نبیه الصادق عجز موسى علیه ا فيوقد ذكر اهللا 

ْن ِعَباِدَنا آَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن عن إدراك علم عبد من عباده إذ قال تعالى  {َفَوَجَدا َعْبدًا مِّ

َمِن {َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأن ُتَعلِّ حتى سأله فقال  ٦٥الكهف ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلمًا}

ید موسى علیه السالم وشرفه وعصمته من مع تأی ،٦٦الكهف }ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً 

 فيعلى أن الخضر علیه السالم لم یلحق درجة موسى علیه السالم  ،اإلنكار علیه

 يفمن أجل ذلك قلنا ال ینبغى ألحد أن یظن أنه یحو . النبوة والرسالة والتكلیم أبداً 

من  جمیع العلوم حتى یخطىء برأیه كالم المخصوصین ویكفرهم ویزندقهم وهو متعرٍ 

  .١)ممارسة أحوالهم ومنازلة حقائقهم وأعمالهم

  طح قد صحت نسبته إلى المنسوب إلیه االتثبت من أن الكالم الش -٣

  ):٤٧٣صفحة ( الطوسيقال 

  یزید رحمه اهللا عن هذه الحكایة: يقصدت بسطام وسألت جماعة من أهل بیت أب(

  .٢رف شیئًا من ذلك)" فأنكروا ذلك وقالوا ال نعيسبحان يسبحان :أنه قال ي" یعن

  ن ال مطلق مبیّ  ،على تقدیر ثبوت الشطح فیجب إثبات أنه مفصل ال مجمل -٤

  ):٤٨١صفحة ( الطوسيقال 

وٕانما یجد  ،إن كالم الواجدین والمستهترین بذكر اهللا تعالى یكون مجمًال وتفصیالً (

ربما  ألن المجمل ،الكالم المجمل دون المفصل فيالمتعنت فرصة بالوقیعة والطعن 

والمجمل  ،نًا محترزاً والمفصل یكون مشروحًا مبیّ  ،یكون له مقدمات لم تبلغ المستمع

 ،رحمه اهللا كالم مجمل له مقدمات يعن الشبل يحك الذيال یكون كذلك وهذا الكالم 
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وٕاذا لم یسمع  ،رحمه اهللا يفإذا سمع العاقل مقدماته لم یتشنع علیه ما قاله الشبل

  .١دمت قبل هذا الكالم فأحرى أن یتشنع علیه فینكر قلبه ذلك)قد تق يبالمقدمات الت

  :وبناء على ماسبق

یقرر موقفه من التكفیریین المنكرین من مشیخة الصوفیة فیقول  الطوسيإن السراج 

  ):٤٩٧صفحة (

فمنهم  لذین نصبوا العداوة مع هؤالء القوم واعتقدوا فیهم الباطل فعلى وجهیین:أما ا(

ما أشاروا إلیه في كالمهم من غامض العلم وجلیل الخطب ولم  يانقوم لم یفهموا مع

التى أشكلت  يیكن لهم زاجر من العقل وال واعظ من الدین أن یستبحثوا عن المعان

علیهم ویسألوا ذلك عن أهلها وقاسوا ما یسمعون ذلك بما علموا من العلوم المبثوثة 

ومنهم من مات  ،وتاب وأنابفمنهم من رجع عن ذلك  ،بین عوام الناس حتى هلكوا

  .على ذلك فأمره إلى اهللا إن شاء عذبه وٕان شاء عفا عنه

ومنهم من علم مقاصدهم ومعانیهم فیما قالوا أو قد صحبهم برهة من الدهر فلم 

یصبر على حالهم ودعاه شیطانه وهواه إلى طلب الریاسة وجمع الدنیا وأكل أموال 

فاة معهم والطعن والوقیعة فیهم والسفاهة فجعل المعاداة والمنا ،الناس بالباطل

فال  ،واإلنكار علیهم سلمًا إلى جمع الدنیا وسببًا إلى قبول قلوب الجهلة من العامة له

بعدما أسرته أهواؤه واستحوذته شیاطینه أن یسفك الدماء ویأكل الحرام ویرتكب  يیبال

یعة والطعن على المآثم ویشهد بالزور ویكذب على اهللا وعلى رسوله ویبسط بالوق

أولیائه وأصفیائه وینسبهم إلى الكفر والزندقة والبدعة والضالل ویهیج على سفك 

 فيوكم جمع  ؟هللا قد قتلوا من هؤالء يٍّ فكم من ول ،دمائهم الغاغة والجهلة من العامة

ولو  ،وما خلق اهللا على وجه األرض قومًا شرًا من هؤالء ؟طاعة اهللا ورضاه قد فرقوه

  .٢)هؤالء وما أعلم من اعتدائهم على هذه الطائفة قدیمًا وحدیثًا یطولذكرت قصص 

یزید  يتكفیر أب فيوبین العالمة ابن سالم  الطوسيمناقشة جرت بین السراج  فيو 

معترف البن سالم بجاللة القدر  الطوسيو  – يسبحان يقول: سبحان في البسطامي

  ):٤٧٤ – ٤٧٢ول صفحة (فیق ،على أساس تلك المبادىء هالعلم ولكن یناقش في

                                                 
  .٤٨١السراج الطوسي، اللمع   .١
  .٤٩٧السراج الطوسي، اللمع   .٢



 ١٥٨

 ،فرعون لم یقل ما قال أبو یزید رحمه اهللا :مجلسه یوماً  فيسمعت ابن سالم یقول (

فیقال فالن رب دار  ،والرب یسمى به المخلوق ،ألن فرعون قال أنا ربكم األعلى

وسبوح وسبحان اسم  ي،سبحان يوقال أبو یزید رحمه اهللا سبحان ،ورب مال ورب بیت

  یجوز أن یسمى به غیر اهللا تعالى.  ال الذيتعالى من أسماء اهللا 

وصح عندك أن  ؟یزید رحمه اهللا يهذا الكالم هل صح عندك عن أب :فقلت له

؟ فقال ابن سالم قد قال قوله أنا ربكم األعلى فيذلك كان كاعتقاد فرعون  فياعتقاده 

   .ذلك وحتى یصح عندى أنه أیش أراد بذلك یلزمه الكفر

تهیأ لك أن تشهد علیه بما اعتقد عند قوله ذلك فبطل أن تكفره ألنه إذا لم ی :فقلت

عن اهللا  يیحك يسبحان يیحتمل أن یكون لهذا الكالم مقدمات فیقول یعقبه سبحان

 }َلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ {َال إِ  :ألنا لو سمعنا رجًال یقول ي،سبحان يتعالى یقول سبحان

أو هو  ،بنا شيء غیر أن نعلم أنه هو ذا یقرأ القرآنقلو  فيما كان یختلج  ٢٥األنبیاء

وكذلك لو سمعنا دائبًا أبا یزید رحمه اهللا أو  .ذا یصف اهللا تعالى بما وصف به نفسه

لم نشك بأنه یسبح اهللا تعالى ویصفه بما وصف به  يسبحان يغیره وهو یقول سبحان

   .نفسه

شهور بالزهد والعبادة والعلم وٕاذا كان األمر هكذا وعلى ما قلناه فتكفیرك لرجل م

   .والمعرفة من أعظم المحاالت

یزید رحمه اهللا عن هذه الحكایة  يوقد قصدت بسطام وسألت جماعة من أهل بیت أب

 فينوه أفواه الناس ودوّ  فيولوال أنه شاع  ،وقالوا ال نعرف شیئًا من ذلك، فأنكروا ذلك

  .الكتب ما اشتغلت بذكر ذلك

یزید رحمه اهللا أنه قال  يمجلسه عن أب في يوهو یحك وسمعت ابن سالم أیضاً 

وكان یقول هذه الكلمة كفر وال یقول  ،ضربت خیمتى بإزاء العرش أو عند العرش

  مثل هذا إال كافر. 

 ومرّ  ،وكان یقول أیضًا إن أبا یزید رحمه اهللا اجتاز بمقبرة الیهود فقال معذورون

  بمقبرة المسلمین فقال مغرورون. 

ره من وكان یكفِّ  ،یزید رحمه اهللا يالطعن على أب فيابن سالم كان یسرف  ومع جاللة

  أجل أنه قال ذلك. 



 ١٥٩

یزید رحمه اهللا إلى یومنا  يفقلت له عافاك اهللا إن علماء نواحینا یتبركون بتربة أب

وهو  ،ویحكون عن المشایخ المتقدمین أنهم كانوا یزورونه وكانوا یتبركون بدعائه ،هذا

ویذكرون أنه فاق أهل عصره  ،ة العباد والزهاد وأهل المعرفة باهللاعندهم من أجل

حتى حكى عنه جماعة أنهم رأوه قد ذكر اهللا  ،بالورع واالجتهاد ودوام الذكر هللا تعالى

  .تعالى حتى بال الدم من خشیة اهللا تعالى ودوام تعظیمه هللا عز وجل

رف إرادته فیما قال وال وكیف یجوز أن نعتقد فیه الكفر بحكایة تحكى عنه ولم نع

قال؟! وهل یجوز لنا أن نحكم علیه فیما یبلغنا عنه  الذيالوقت  فينطلع على حاله 

إال بعد أن یكون لنا حال مثل حاله ووقت مثل وقته ووجد مثل وجده؟ أولیس قد قال 

َن الظَّنِّ  :اهللا تعالى  }نَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ إِ  {َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیرًا مِّ

  . ١٢الحجرات

ي حكاها عن أب يالحكایات الت فيمجلسه  فيوبین ابن سالم  يفهذا كالم جرى بین

  .١)یزید رحمه اهللا أو كالم هذا معناه أو قریب من معناه

  :)٤٧٦ – ٤٧٥ق على هذه المناقشة بقوله صفحة (یعلِّ  الطوسيثم إن اإلمام 

ن والوقیعة من العلماء فیمن تكون جوارحه مضبوطة مقیدة (فالتعنت والجسارة بالطع

الوقت زلة من العالم وهفوة من  فيبالعلم واألدب بحكایة أو بكالم ال یحیط به الفهم 

ألن الحكمة ربما  ،ألنه ربما تصحف على الحكیم ،الحكیم وخطأ بّین من العاقل

فعند  ،المتكلم بها ویحضرها من ال یقف على معانیها وال یلحق فهمه مقاصد يتجر 

فیلحق الحكیم عند ذلك نقص عند من ال  ،على األلسنة بضد معانیها يذلك تجر 

یقف على مرامیه ویشكل علیه معانیه ولم یشرف على مكانه وال یسأل عن بیانه ألن 

  .یدرك إال بالغامض من الفهوم الغامض من العلوم ال

منها تصحیف الحروف  فوجه ،الحكمة یقع من وجهین فيیقع  الذيوالتصحیف 

والوجه الثانى تصحیف المعنى وهو أن یتكلم الحكیم بكلمة من حیث  ،وذلك أیسره

ر عنها من وقته وحاله فال یكون للمستمع ذلك الحال والوقت فیصحف معناه فیعبِّ 

  ذلك ویهلك.  فيحیث ما یلیق بحاله ووقته ومقامه ووجده فیغلط 

                                                 
  .٤٧٤-٤٧٢السراج الطوسي، اللمع   .١
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الجنید رحمه اهللا یقول: كنت أصحب هذه سمعت  :سمعت أبا عمرو بن علوان یقول

قد  يفكنت أسمع منهم كالمًا لم أفهم عنهم ما یقولون إال أن قلب ،الطائفة وأنا حدث

  سلم من اإلنكار علیهم فبذلك نلت ما نلت. 

مجلس ابن سالم بالبصرة بعد هذا الخوض  فيكنت  يذكرت أن الذيهذا  يومما یقو 

فحكى یومًا عن سهل بن عبد  ،یزید رحمه اهللا يكالم أب فيوبینه  يجرى بین الذي

 ،وذكر اهللا بالقلب وسوسة ،ذكر اهللا تعالى باللسان هذیان :اهللا رحمه اهللا أنه قال

  .كأنه أراد بذلك أن یكون قائمًا بالمذكور ال بالذكر :فسئل عن ذلك فقال

ال ینام مجلس آخر عن سهل بن عبد اهللا رحمه اهللا أیضًا أنه قال موالي  فيثم حكى 

فقلت لبعض أصحابه ممن كان یخصه لوال أن الشیخ أمیل إلى سهل بن  ،وأنا ال أنام

 ،عنه يیزید رحمه اهللا لكان یخطئه أیضًا فیما قد حك يعبد اهللا رحمه اهللا منه إلى أب

هذا  فيألن  ،عنه يحك الذيالكالم  فيره بین یدیك كما خطأ أبا یزید رحمه اهللا وكفّ 

هل رحمه اهللا وهو إمامه وأفضل الناس عنده یجد المتعنت مقاًال عن س يقد حك الذي

یعلم أن لهذا الذي حكاه عن سهل بن عبد اهللا رحمه اهللا  الذيو  ،إن قصد إلى ذلك

یزید رحمه  يفكذلك یجوز أن یكون لكالم أب ،وجهًا غیر ما یجد المتعنت فیه مطعناً 

فلم یكن  ،ره به ویخطئه فیما قالهو ذا یكف الذيحكاه عنه وجه غیر الوجه  الذياهللا 

  .١)له جواب عند ذلك أو كالم هذا قریب من معناه وباهللا التوفیق

دها من القوة والقواعد التى قعّ  الطوسيلقد كانت المبادىء التى أرساها السراج 

نضباط بمكان أن صار أهل العلم بعده تبع له فیها فاعتمدتها مشیخة الصوفیة واال

بل إن كبار شیوخ المدرسة السلفیة قد  ي،یزید البسطام يأبحجاجها عن مثل  في

كما تجد ذلك عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة  ،اعتمدتها أیضًا وقررتها بتفصیل وتأصیل

  لعالمة ابن القیم والحافظ الذهبي.وا

فناء القلب عن  :) وهو یشرح معنى١٠/٣٣٩مجموع الفتاوى ( فيقال ابن تیمیة 

  شهود ما سوى الرب قال: 

الجبة إال اهللا إذا فنى  فيأو ما  يهذا الفناء قد یقول: أنا الحق أو سبحان في(و 

 .بمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن عرفانه

                                                 
  ..٤٧٦-٤٧٥السراج الطوسي، اللمع   .١
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الیم فألقى  فيمحبة آخر فوقع المحبوب  فيكما یحكون أن رجًال كان مستغرقًا 

 يفظننت أنك أن يفقال: غبت بك عن فيخل أوقعك الذيفقال: ما  ،اآلخر نفسه خلفه

یسقط التمییز مع وجود حالوة اإلیمان كما  الذيمثل هذا المقام یقع السكر  فيو 

وكذلك قد یحصل الفناء بحال خوف أو  ،یحصل بسكر الخمر وسكر عشق الصور

رجاء كما یحصل بحال حب فیغیب القلب عن شهود بعض الحقائق ویصدر منه 

 :أمور السكارى وهى شطحات بعض المشایخ كقول بعضهم قول أو عمل من جنس

على جهنم ونحو ذلك من األقوال واألعمال المخالفة للشرع وقد یكون  يأنصب خیمت

صاحبها غیر مأثوم وٕان لم یكن فیشبه هذا الباب أمر خفراء العدو ومن یعین كافرًا 

م إذا زال عقله أو ظالمًا بمال ویزعم أنه مغلوب علیه ویحكم على هؤالء أن أحده

بسبب غیر محرم فال جناح علیهم فیما یصدر عنهم من األقوال واألفعال المحرمة 

  .١)بخالف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمرًا محرماً 

   :)١٠/٣٤٨مجموع الفتاوى (في وقال أیضًا 

 ترد على العباد وأهل المعرفة والزهاد ونحوهم مما توجب زوال عقل ي(األحوال الت

أو زوال قدرته حتى  ،أحدهم وعلمه حتى تجعله كالمجنون والموله والسكران والنائم

عنه القول والفعل بغیر إرادته  یصدر الذيأو تجعله كالمضطر  ،تجعله كالعاجز

فإن زوال العقل والقدرة قد یوجب عجزه عن أداء الواجبات وقد یوجب وقوعه  ،ختیارهوا

  .محرمات في

كان زوال ذلك بسبب غیر محرم فال حرج علیهم فیما یتركونه  إن :فهؤالء یقال فیهم

تباعهم فیما هو خارج عن اوال یجوز أیضًا  ،من الواجبات ویفعلونه من المحرمات

وال نذمهم على ذلك بل قد یمدحون على ما وافقوا فیه  ،الشریعة من أقوالهم وأفعالهم

 فيعذرهم الشارع كما یقال  ویرفع عنهم اللوم فیما ،الشریعة من األقوال واألعمال

بل المجتهد المخطىء نوع من هذا الجنس حیث سقط عنه  ،المجتهد المخطىء سواء

اللوم لعجزه عن العلم وٕان كان زوال ذلك بسبب المحرم استحقوا الذم والعقاب على ما 

  .٢یتركونه من واجب ویفعلونه من محرم)

                                                 
  .١٠/٣٣٩ابن تيمية، الفتاوي  .١
  .١٠/٣٤٨جمموع الفتاوي، ابن تيمية .٢
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  :)١/١٥٥مدارج السالكین ( فيوقال العالمة ابن القیم 

یشیر إلیه أكثر الصوفیة المتأخرین  الذي(وأما الفناء عن شهود السوى: فهو الفناء 

وجعله الدرجة  :كتابه يبنى علیه أبو إسماعیل األنصار  الذيویعدونه غایة وهو 

  كل باب من أبوابه.  فيالثالثة 

 ،ولیس مرادهم فناء وجود ما سوى اهللا بالخارج بل فناؤه عن شهودهم وحسهم

بل غیبته أیضًا عن شهوده ونفسه ألنه  ،غیبة أحدهم عن سوى مشهوده :تهفحقیق

وبمحبوبه عن  ،وبموجوده عن وجوده ،وبمذكوره عن ذكره ،یغیب بمعبوده عن عبادته

ا سكرًا واصطالمًا ومحوًا وقد یسمى حال مثل هذ ،وبمشهوده عن شهوده ،حبه

شهود القلب بمحبوبه ومذكوره هذه األسماء وقد یغلب  يوقد یفرقون بین معانوجمعًا، 

كما یحكى  ،نفسه بل یظن أنه هو ،حتى یغیب به ویفنى به فیظن أنه اتحد به وامتزج

 الذيما  :الماء فألقى المحب نفسه وراءه فقال له فيأن رجًال ألقى محبوبه نفسه 

وهذا إذا عاد إلیه عقله  ي.فظننت أنك أن يغبت بك عن الماء ؟ فقال: فيأوقعك 

فالرب رب والعبد عبد  ،ذاتها فيوأن الحقائق متمیزة  ،ذلك فيه كان غالطًا یعلم أن

ذاته شيء من  فيمخلوقاته شيء من ذاته وال  فيوالخالق بائن عن المخلوقات لیس 

صطالم والفناء: قد یغیب عن هذا حال السكر والمحو واال فيولكن  ،مخلوقاته

" يیزید أنه قال: "سبحان يى عن أبهذه الحال قد یقول صاحبها ما یحك فيو  ،التمییز

الجبة إال اهللا" ونحو ذلك من الكلمات التى لو صدرت عن قائلها وعقله  فيأو "ما 

وهذا ولكن مع سقوط التمییز والشعور قد یرتفع عنه قلم المؤاخذة.  ،معه لكان كافراً 

فیحمد منه: فناءه عن  ء.يء ویعفى منه عن شيء ویذم منه شيالفناء یحمد منه ش

لتفات إلیه بحیث والتوكل علیه واإلستعانة به واال حب ما سوى اهللا وعن خوفه ورجاءه

  یبقى دین العبد ظاهرًا وباطنًا كله هللا. 

وال بین الرب والعبد  ،وأما عدم الشعور والعلم بحیث ال یفرق صاحبه بین نفسه وغیره

وال الغیر: فهذا بل ال یرى السوى  ،وال بین شهوده ومشهوده –مع اعتقاده الفرق  –

لیس بمحمود وال هو وصف كمال وال هو مما یرغب فیه ویؤمر به بل غایة صاحبه: 

أن یكون معذورًا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمییز والفرقان وٕانزال كل 

 يه العلم ومقتضى الحكمة وشهود الحقائق على ما يمنزلة منزلته موافقة لداع يذ



 ١٦٣

فینزل العبادة منازلها ویشهد  ،قدیم والمحدث والعبادة والمعبودوالتمییز بین ال ،علیه

فإن شهود العبد  ،ها ویعطى كل مرتبة منها حقها من العبودیة ویشهد قیامه بهابتمرا

حال  فيداء العبودیة أالعبودیة من غیبته عن ذلك فإن  فيقیامه بالعبودیة أكمل 

حال كمال یقظته  فيداؤها وأوالنائم داء السكران أغیبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة 

  .١وشعوره بتفاصیلها وقیامه بها أتم وأكمل وأقوى عبودیة)

  ):٢/٣٩مدارج السالكین ( فيوقال أیضًا 

حجبت بها عن  :(وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتین من الناس إحداهما

شطحات محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها ألجل هذه ال

فلو كان كل  ،وأنكروها غایة اإلنكار وأساءوا الظن بهم مطلقًا وهذا عدوان وٕاسراف

من أخطأ وغلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم 

  .وتعطلت معالمها

حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم  والطائفة الثانیة:

رؤیة عیوب شطحات ونقصانها فسحبوا علیها زیل المحاسن وحسن معامالتهم عن 

وهؤالء أیضًا . سلوكهم فيوأجروا علیها حكم القبول واالنتصار لها واستظهروا بها 

  معتدون مفرطون  

وأنزلوا  ،حق حقه يهم أهل العدل واإلنصاف الذین أعطوا كل ذ والطائفة الثالثة:

وال للمعلول السقیم  ،م السقیم المعلولفلم یحكموا للصحیح بحك ،كل ذي منزل منزلته

  .٢)بل قبلوا ما یقبل وردوا ما یرد ،بحكم الصحیح

   :)٣/١٥١مدارج السالكین( فيوقال أیضًا 

فإیاك ثم إیاك واأللفاظ المجملة المشتبه التى وقع إصطالح القوم علیها فإنها أصل (

العلم باهللا تعالى لفظ البالء وهى مورد الصدیق والزندیق فإذا سمع الضعیف المعرفة و 

الحقیقة إال وجود اهللا وأن وجود  في"اتصال وانفصال ومسامرة ومكالمة وأنه ال وجود 

وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغیره "فاسمع منه ما یمأل اآلذان  ،الكائنات خیال ووهم

  من حلول واتحاد وشطحات. 

                                                 
  .١/١٥٥دارج السالكني، ابن القيم م ١
  .٢/٣٩مدارج السالكني، ابن القيم  .٢
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 ،أنفسها فيبها معانى صحیحة  والعارفون من القوم أطلقوا هذه األلفاظ ونحوها وأرادوا

  .١)فهم ما أرادوه ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم فيفغلط الغالطون 

مدارج  فيثم إن ابن القیم أعطى ذلك تأصیًال كما فعل شیخه ابن تیمیة فقال 

  ):٣/٣٣٠السالكین (

طالق العام وٕارادة الخاص وٕاطالق اللفظ إ لسان القوم من االستعارات و  في(فاعلم أن 

ولهذا  ،لسان أحد من الطوائف غیره فيرادة إشارته دون حقیقة معناه ما لیس وإ 

وقد  ،واإلشارة لنا والعبارة لغیرنا، یقولون: نحن أصحاب إشارة ال أصحاب عبارة

وصار هذا سببًا  ،یطلقون العبارة التى یطلقها الملحد ویریدون بها معنى ال فساد فیه

وطائفة نظروا  ،بظاهر عباراتهم فبدعوهم وضللوهم لفتنة طائفتین: طائفة تعلقوا علیهم

فطالب الحق  ،إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوبوا تلك العبارات وصححوا تلك اإلشارات

  .٢)یقبله ممن كان ویرد ما خالفه على من كان

كتبه ترجمة مشرقة مونقة  في يیزید البسطام يفإنه ترجم ألب يأما الحافظ الذهب

  :)١/٣٧٥( )خبر من غبر فيالعبر ( فيقال  عاذیر.ودافع عنه والتمس له الم

، وكان یقول: واسمه طیفور بن عیسى ،(أبو یزید البسطامى العارف الزاهد المشهور

الهواء فال تغتروا به حتى  فيمن الكرامات حتى یرتفع  يعطلو نظرتم إلى رجل أ

  .٣)تنظروا كیف تجدونه عند األمر والنهى وحفظ الشریعة

  :)١٣/٨٦( )الم النبالء(سیر أع فيقال 

أبو یزید طیفور بن عیسى بن شروسان  ،سلطان العارفین ي(أبو یزید البسطام

وكان جدهم شاروسان مجوسیًا فأسلم  يآدم وعل :أحد الزهاد أخو الزاهدین ي،البسطام

: الجد وأبو یزید فبالجهد أن يوجعفر الصادق أ يإسماعیل السد :عن يیقال: أنه رو 

   .یدرك أصحابها

 ،من العلم ومتابعته يّ وله كالم نافع منه قال: ما وجدت شیئًا أشد عل يوقل ما رو 

وقال: هللا خلق كثیر یمشون على الماء ال قیمة . ولوال اختالف العلماء لبقیت حائراً 

                                                 
  .٣/١٥١مدارج السالكني، ابن القيم  .١
  .٣/٣٣٠مدارج السالكني، ابن القيم  .٢
  .١/٣٧٥العبد يف خري من غري، احلافظ الذهيب  .٣
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من الكرامات حتى یطیر فال تغتروا به حتى  يولو نظرتم إلى من أعط ،لهم عند اهللا

   .وحفظ الحدود والشرع يتروا كیف هو عند األمر والنه

ثبوتها عنه أو  فيوجاء عنه أشیاء مشكلة ال مساغ لها الشأن  ،وله هكذا نكت ملیحة

وال یحتج بها إذ ظاهرها  يحال الدهشة والسكر والغیبة والمحو فیطو  فيأنه قالها 

 :ما النار؟ ألستندنَّ إلیها غدًا وأقول ،الجبة إال اهللا فيوما  ي،سبحان :إلحاد مثل

ما  .ما الجنة؟ لعبة صبیان ومراد أهل الدنیا .وٕاال بلعتها، علنى فداًء ألهلهاجا

  عن رجل فقد خاطبنا القلب عن الرب.المحدثون؟ إن خاطبهم رجل 

  شيء هؤالء حتى تعذبهم؟  يأ ي؟ هبهم لما هؤالء :الیهود فيوقال 

له كالم أبو یزید عن ثالث وسبعین سنة و  فيتو  :تاریخ الصوفیة)( في يقال السلم

الشطح أشیاء منها ما ال یصح أو  فيالمعامالت ثم قال: ویحكى عنه  فيحسن 

  .١)یكون مقوًال علیه وكان یرجع إلى أحوال سنیة

  :)١١٠كتاب (تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم) صفحة ( فيوقال 

هو و  ،(طیفور بن عیسى أبو یزید البسطامى الزاهد العارف من كبار مشایخ القوم

وكان جدهم أبو  ،كانا زاهدین عابدین يوله أخوان آدم وعل ،بكنیته أشهر وأعرف

   .عیسى آدم بن عیسى مجوسیًا فأسلم

من العلم ومتابعته  يّ یزید رحمه اهللا قال: ما وجدت شيء أشد عل يومن كالم أبى

  ولوال اختالف العلماء لبقیت حائرًا.

   .إذا أمنتك يبك وأنا أخافك فكیف فرح يهذا من فرح :وقال

وأنت  يوٕانما العجب من حبك ل ،لك وأنا عبد فقیر يلیس العجب من حب :وعنه قال

  ملك قدیر. 

 فيأعجوبة هذا؟ طیر یأكل المیتة یمر  يوأ :قال ،الهواء فيإنك تمر  :وعنه وقیل له

   .الهواء والمؤمن أشرف منه

  متكبر.الخلق من هو شر منه فهو  فيدام العبد یظن أن  ما :وعنه قال

  .الجنة ال خطر لها عند المحبین هم محجوبون بمحبتهم :وعنه قال

  ذكروه إال بالغفلة وال خدموه إال بالفترة.  ما :وقال

                                                 
  .١٣/٨٦سري أعالم النبالء، احلافظ الذهيب  .١
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  بك عنك.  يوعنه قال: اللهم ال تقطعن

  .والعالم دون ما یقول ،وعنه قال: العارف فوق ما یقول

فإذا  ،راغ قلبك لوحدانیتهلیس له حد إنما هو ف :سم األعظم فقالعلمنا اال :وقیل له

  اسم شئت.  يكنت كذلك فارفع له أ

  هللا خلق كثیر یمشون على الماء ولیس لهم عند اهللا قیمة.  :وعنه قال

الهواء فال تغتروا  فيمن الكرامات حتى یرتفع  يوكان یقول: لو نظرتم إلى رجل أعط

  الشریعة. أداءبه حتى تنظروا كیف تجدونه عند األمر والنهى وحفظ والحدود و 

وتهافتوا على كل  ،یزید يبل قد اغتر أهل زماننا وخالفوا أبا یزید وأكبر من أب :قلت

  انه بالمغیبات نسأل اهللا السالمة.مجنون بوال على عقبیه له شیطان ینطق على لس

وقد نقلوا عنه أشیاء من متشابه  ،سنة إحدى وستین ومائتین فيقیل: إن أبا یزید تو 

یزید منها:  يتها عنه وال تصح عن مسلم فضًال عن مثل أبصح فيالقول الشأن 

   يسبحان

وما  .اجعلنى ألهلها فداًء وال یلعنها :ألستندن إلیها غدًا وأقول ؟ما النار :ومنها

لعبة صبیان ومراد أهل الدنیا ما المحدثون إن خاطبهم رجل عن رجل فقد  ؟الجنة

  خاطبنا القلب عن الرب. 

  ؟! ما هؤالء حتى تعذبهمهبهم لي  :یهود فيوقال 

ما  :وكذلك قوله عن نفسه ،حالة سكر فيوهذا الشطح إن صح عنه فقد یكون قاله 

ي یا قیوم ثبتنا یا ح .الجبة إال اهللا. وحاشا مسلم فاسق من قول هذا واعتقاده في

  بالقول الثابت.

هذا الكالم مقتضاه ضاللة ولكن له تفسیر وتأویل یخالف  :وبعض العلماء یقول

   .اهره فاهللا أعلمظ

 فيمات أبو یزید عن ثالث وسبعین سنة وله كالم حسن  :تاریخه فيقال السلمى 

  المعامالت. 

ال یصح ویكون مقوًال علیه وكان یرجع  الشطح أشیاء منها ما فيقال ویحكى عنه 

  إلى أحوال سنیة. 
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ٕالى و  ،ضطرابي بعین االمن لم ینظر إلى شاهد :یزید قال يثم ساق بسنده عن أب

 ،فتراء، وٕالى كالمى بعین االستدراجي بعین االوٕالى أحوال ،غترابي بعین االأوقات

وعن عین االزدراء فقد أخطأ النظر فّي. وٕالى نفسى ب ،جتراءي بعین االوٕالى عبارات

  ١لو صفا لى تهلیلة ما بالیت بعدها.) :یزید قال يأب

 ٢عتداله میزان االكتاب فيوبمثل هذه الكلمات ترجمه الحافظ الذهبى أیضًا 

له زوائد وتعلیقات على كالم  يوالحافظ بن حجر العسقالن ٤٣٧٠) ترقیم ٣/٦٣٣(

ولكن لم یعلق على ما قاله الذهبى بشىء انظر  ٣لسان المیزان)(كتابه  في يالذهب

  .٥١/٤٣٤٣) ترقیم: ٣/٢٦٥( )لسان المیزان(

   الطوسيالسراج  مامالتصوف اإلسالمى لإل فينتائج وآثار الحركة التصحیحیة 

أحدثته الرسالة القشیریة لإلمام  الذيقوة األثر  فيتاریخ التصوف  فيال یشك باحث 

فقد  ،أوساط الصوفیة منذ تألیفها إلى هذا الیوم فيعبد الكریم بن هوازن القشیري 

زكریا بن  يوالتعلیقات مثل شرح شیخ اإلسالم القاض يوضعت لها الشروح والحواش

سماه (إحكام الداللة على تحریر الرسالة)  )هـ٩١٦سنة  فيالمتو ( يمحمد األنصار 

بیان  فيله حاشیة سماها (نتائج األفكار القدسیة  يووضع الشیخ مصطفى العروس

 يبن محمود اللخم يالمعط الرسالة القشیریة) واستخرج فوائدها عبد يمعان

ن الشروحات كتابه (الداللة على فوائد الرسالة) إلى غیر ذلك م فياإلسكندري 

  والتعلیقات وقد طبعت الرسالة القشیریة طبعات كثیرة جدًا. 

 ،بنیت علیه قواعد التصوف الذيلقد أصحبت مسائل الرسالة القشیریة هى األساس 

نتساب إلى ي االبل أصبح شیوخ الرسالة منظورًا إلیهم وٕالى أحوالهم كمعیار لمن یدع

ل عن رجال الرسالة ألنهم جاوزا أوساط العلماء أنه ال یسأ فيوجرى  ،التصوف

ومسلم  يعلم التصوف كما عومل رجال الصحیحین البخار  فيالقنطرة فقد عوملوا 

  . يعلم الحدیث النبو  في

                                                 
  ١١٠تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، الذهيب، ص .١
  .٣/٦٣٣يزان االعتدال، احلافظ الذهيب م .٢

  .٣/٢٦٥لسان امليزان، احلافظ ابن حجر العسقالين  ٣
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ال یعرفه كثیر من أهل العلم فضًال عن غیرهم أن الرسالة القشیریة ما هى  الذيلكن 

قادها اإلمام السراج  يالتصوف الت فيإال نتیجة من نتائج وآثار الحركة التصحیحیة 

إال تردید أو تعبیر آخر لكلمات السراج  يبل إن أغلب مسائل الرسالة ما ه ،الطوسي

عبد  يتتلمذ على اإلمام أب يإن مورد هذا التأثیر هو أن اإلمام القشیر  .الطوسي

طبقات ( صاحب كتاب يالنیسابور  يمحمد بن الحسین األزد يالرحمن السلم

وقد ظهرت  ،الطوسيهو تلمیذ اإلمام السراج  يرحمن السلموأبو عبد ال ،الصوفیة)

الرسالة  فيأعلن بها  الذي ياإلمام القشیر  فيكما ظهرت  ،طبقاته فيآثار تلمذته له 

  منهاج الصوفیة إلى هذا الیوم.  يه يالقشیریة الت

بن عثمان  يالحسن عل يومن ناحیة أخرى كان اإلمام القشیرى شیخًا لإلمام أب

المكتوب باللغة  )هـ) صاحب كتاب (كشف المحجوب٤٦٥(متوفى سنة الهجویري 

وطابقه على األصل  ،أبو العزائم يالفارسیة ترجمه من اإلنكلیزیة إسماعیل ماض

جامعة  فيمدرس اللغات الشرقیة بكلیة اآلداب  يالدسوق إبراهیمدكتور  يالفارسى

  القاهرة.

 فيأوساط المسلمین  في )كشف المحجوب(وال یخفى على أهل العلم أثر كتاب 

كما ال یختلف الباحثون المحققون إن اإلمام  ،الشعوب الناطقة باللغة الفارسیة

، وعلى هذا یمكننا أن )اللمع(وبكتاب  )الرسالة القشیریة(الهجویري تأثر تأثیرًا قویًا بـ

التصوف اإلسالمى خرجت من مدرسة اإلمام  فيیحیة حن كل الحركات التصنقول إ

   :المقدمة في )كشف المحجوب(قال مترجمو ومحققو كتاب  .لطوسياالسراج 

مقدمات معظم كتب  فيإن الحدیث عن ضیاع علم التصوف بین غیر أهله نجده (

بین  الذيمقدمة هذا الكتاب  فيفكما نجدها  ،ذلك العصر فيكتبت  يالتصوف الت

 فيكتاب التصفیة  مقدمة فيونجدها أیضًا  ،مقدمة الرسالة القشیریة فيأیدینا نجدها 

ي، كما كتبه بالفارسیة بعد الهجویرى بقلیل قطب الدین العباد الذيأحوال المتصوفة 

 )إحیاء علوم الدین(العظیمة  يأخرج فیما بعد موسوعة الغزال الذي تجاه هوأن هذا اال

 يتألیف كتابه هذا من مجموعة من كتب التصوف الت فيوقد استفاد الهجویري 

"طبقات الصوفیة" كما استفاد كل  يعبد الرحمن السلم يكتاب أب استفاد من .سبقت

 يوحلیة األولیاء ألب يطالب المك يالفائدة من الرسالة القشیریة ومن قوت القلوب ألب
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 فيوقد ذكرت كل كتاب من هذه الكتب  ،الطوسيواللمع للسراج  ينعیم األصبهان

 .ص المنقولة والنص الموجوداستفاد منه الهجویري مقارنًا بین النصو  الذيالموضع 

كشف المحجوب  فيومن نافلة القول أن أذكر أن كل حكایات الشیوخ الموجودة 

  سبقته وخاصة الرسالة القشیریة واللمع. يالكتب الت فيموجودة بنصها 

كتبت بعد  يالت يومن نافلة القول أیضًا أن نذكر أن معظم كتب التصوف الفارس

كتابه تذكرة  فيفنقل عنه فرید الدین العطار  ،كشف المحجوب قد استفادت منه

كتابه نفحات األنس وهذا على سبیل  في يونقل عنه عبد الرحمن الجام ،األولیاء

  .١المثال ال الحصر)

كتاب  فيعلى ما سبق یمكننا أن ننظر أیضًا إلى آثار كتاب اللمع للطوسى  بناءً 

 الذيلفصل التاسع ا فيلشهاب الدین السهروردي خصوصًا  )(عوارف المعارف

ومن حقق عرف أن  .)عنونه بعنوان (ذكر من انتسب إلى الصوفیة ولیس منهم

تبع لهؤالء وهم تبع لإلمام  يالتصوف اإلسالمى ه فيأغلب الحركات التصحیحیة 

  لمعه.  في الطوسيالسراج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) ٤٦٥كشف احملجوب، علي بن عثمان اهلجويري (ت:    ١



 ١٧٠

  

  )١مسرد رقم (

  

  تاریخ الوفاة  االســـــــــم 

  ١٦١  بن أدهم  إبراهیمأبو إسحاق  -١

  ١٦٥  أبو سلیمان داود بن نصیر الطائي -٢

  ١٨٧  الفضیل بن عیاض أبو علي -٣

  ١٨٨  يأبو یزید طیفور بن عیسى البسطام -٤

  ١٩٤  يالبلخ إبراهیمشقیق بن  يأبو عل -٥

  ٢٠٠  يأبو محفوظ معروف بن فیروز الكرخ -٦

  ٢١٥  يالرحمن بن عطیة الداران أبو سلیمان عبد -٧

  ٢٢٧  فينصر بشر بن الحارث الحاأبو -٨

  ٢٣٠  يالحوار  يأبو الحسین أحمد بن أب -٩

  ٢٣٧  أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان األصم -١٠

  ٢٤٠  يأبو حامد أحمد بن خضرویه البلخ -١١

  ٢٤٣  يهللا الحارث بن أسد المحاسباأبو عبد  -١٢

  ٢٤٥  يذو النون المصر  إبراهیمأبو الفیض ثوبان بن  -١٣

  ٢٤٥  و تراب عسكر بن حصین النخشبىأب -١٤

المشهور بابن ي، أبو سعید أحمد بن محمد بن زیاد البصر  -١٥

  ياألعراب

٢٤٦  

  ٢٥٣  يأبو الحسن سري بن مغلس السقط -١٦

  ٢٥٨  أبو زكریا یحیى بن معاذ الرازي -١٧

  ٢٦٠  أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد -١٨

  ٢٧١  ارأبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القص -١٩

  ٢٧٧  أبو سعید أحمد بن عیسى الخراز -٢٠

  ٢٨٣  أبو محمد سهل بن عبد اهللا التستري -٢١



 ١٧١

  ٢٨٩  يأبو حمزة البغداد -٢٢

  ٢٩٠  أبو القاسم سمنون بن حمزة -٢٣

  ٢٩٠  يأبو حمزة الخراسان -٢٤

  ٢٩١  بن أحمد بن إسماعیل الخواص إبراهیمأبو إسحاق  -٢٥

  ٢٩١  يمان المكأبو عبد اهللا عمر بن عث -٢٦

  ٢٩٥  يأبو الحسین أحمد بن محمد النور  -٢٧

  ٢٩٧  يأبو القاسم الجنید بن محمد القواریر  -٢٨

  ٢٩٨  أبو عثمان سعید بن إسماعیل الحیري -٢٩

  ٢٩٨  أبو العباس أحمد بن مسروق -٣٠

  ٢٩٩  يأبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل المغرب -٣١

  ٢٩٩  ينأبو الفوارس شاه بن شجاع الكرما -٣٢

  ٢٩٩    يممشاد الدینور  -٣٣

  ٣٠٣  أبو محمد رویم بن أحمد  -٣٤

  ٣٠٤  يأبو یعقوب یوسف بن الحسین الراز  -٣٥

  ٣٠٩   يأبو العباس أحمد بن محمد بن سهل عطاء األدم -٣٦

  ٣١٠  أبو محمد عبد اهللا بن محمد الخراز  -٣٧

  ٣١٦  أبو الحسن بنان بن محمد الحمال  -٣٨

  ٣١٩   يهللا محمد بن الفضل البلخا أبو عبد -٣٩

  ٣٢٢  يأحمد بن محمد الروزبار  يأبو عل -٤٠

  ٣٢٢   يالكتان يأبو بكر محمد بن عل -٤١

  ٣٢٦   يبن داود الرقى إبراهیمأبو إسحاق  -٤٢

  ٣٢٨  بن محمد المزین يأبو الحسن عل -٤٣

  ٣٢٨   فيالوهاب الثق محمد بن عبد يأبو عل -٤٤

  ٣٢٩  بن محمد المرتعشأبو محمد عبد اهللا  -٤٥

  ٣٢٩  أبو محمد عبد اهللا بن منازل  -٤٦

  ٣٣٠  يبن محمد بن سهل الدینور  يأبو الحسن عل -٤٧
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  ٣٣٠  يقوب إسحق بن محمد النهرجور عأبو ی -٤٨

  ٣٣٠   يأبو بكر عبد اهللا بن طاهر األبهر  -٤٩

  ٣٣١  يبو بكر محمد بن موسى الواسطأ -٥٠

  ٣٣٤  لى أبو بكر دلف بن جحدر الشب -٥١

  ٣٤٠  أبو بكر الطمستانى  -٥٢

  ٣٤٠  الحسن بن أحمد بن الكاتب يأبو عل-٥٣

  ٣٤٠  أبو الخیر األقطع  -٥٤

  ٣٤٠  يأبو العباس أحمد بن محمد الدینور  -٥٥

  ٣٤٢  يأبو العباس القاسم بن القاسم السیار  -٥٦

  ٣٤٨  بن أحمد بن سهل البوشنجى يأبو الحسن عل -٥٧

  ٣٤٨  الزجاجى  إبراهیمبن أبو عمرو محمد  -٥٨

  ٣٤٨  أبو محمد جعفر بن محمد بن نصر  -٥٩

  ٣٥٠  أبو بكر محمد بن داود الدینورى  -٦٠

  ٣٥٣  أبو محمد عبد اهللا الرازى  -٦١

  ٣٥٣  أبو الحسین بندار بن الحسین الشیرازي  -٦٢

  ٣٦٦  أبو عمر إسماعیل بن نجید  -٦٣

  ٣٦٩  يار أبو عبد اهللا أحمد بن عطاء  الروزب -٦٤

  ٣٦٩  ياباذ بن محمد النصر إبراهیمأبو القاسم  -٦٥

  ٣٧١  أبو عبد اهللا محمد بن خفیف الشیرازي -٦٦

  ٣٧١  يالحصر  إبراهیمبن  يأبو الحسن عل -٦٧

  ٣٧٣   يأبو عثمان سعید بن سالم المغرب -٦٨

     يبن سهل األصبهان يأبو الحسن عل -٦٩

     يأحمد بن عاصم األنطاك يأبو عل -٧٠

     يأبو عبید البسر  -٧١

    أبو الحسن بن بنان  -٧٢

     يالترمذ ياهللا محمد بن عل أبو عبد -٧٣
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    يأبو محمد أحمد بن محمد بن الحسین الجریر  -٧٤

    أبو عبد اهللا أحمد بن یحیى الجالء  -٧٥

    أبو محمد عبد اهللا بن خبیق  -٧٦

    أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق  -٧٧

     يمنصور بن عمار المروز  أبو السرى -٧٨

    يبن شیبان القرمسین إبراهیمأبو إسحق  -٧٩

     يمظفر القرمسین -٨٠

    أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل النساج  -٨١

    يأبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذ -٨٢

    بن یزدانیار يأبو بكر الحسین بن عل -٨٣

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 ١٧٤

  )٢مسرد رقم (

  

  ٣/٨٥٢   يبن األعراب الحافظ أبو سعید

  ٣/٩٠١  الحافظ محمد بن داود بن سلیمان

  ٣/٩٦١  المشهور بغندر ،الحافظ أبو الطیب محمد بن جعفر بن دران

  ٣/١٠١٦   الطوسيالحافظ أبو الفضل نصر بن محمد بن یعقوب 

  ٣/١٠٧٠   يالهرو  يالحافظ المالین

  ٣/١٠٨٨  يالحافظ أبو محمد عطیة بن سعید األندلس

  ٣/١٠٩٢   يأبو نعیم األصبهان الحافظ

  ٣/١١٠٣   يالحافظ أبو ذر الهرو 

  ٣/١١٦٢   يالحافظ أبو صالح المؤذن النیسابور 

  ٣/١١٨٣   يالحافظ أبو إسماعیل الهرو 

  ٤/١٣٥٦  الحافظ أبو یعقوب الشیرازي 

  ٤/١٤٣٩  يالحافظ أبو عبد اهللا محمد بن الحسین الیونین

  ٤/١٤٤٤  يبكر الحسین بن محمد ال يالحافظ أبو عل

  ٤/١٤٧٠   يالحافظ أبو زكریا النوو 

  ٤/١٤٧٥  يالحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد األبیورد

  ٤/١٥٠٠  يالحافظ أبو الحسن على بن مسعود الموصل

  ٤/١٥٠٠   يالدین األرمو  فيالحافظ ص

  ٤/١٥٠٥  يالحافظ ضیاء الدین بن حمویه الخرسان

  

  

  

  

  

  ل جامعیةئرسا
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  القوانین في السودان "دراسة مقارنة"الرقابة على دستوریة 

  *عمر محمد علي محمود :إعداد الباحث

   **عرض: باعزیز علي بن علي الفكي

  

الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین فـــي الســـودان (جـــاء عنـــوان الرســـالة كمـــا هـــو موضـــح: 

وهي مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون العـام مـن كلیـة الشـریعة  )"دراسة مقارنة"

وحصــل بهــا  ،م٢٠٠٠دراســات اإلســالمیة بجامعــة إفریقیــا العالمیــة وذلــك فــي العــام وال

الباحــث علــى درجــة الماجســتیر بتقــدیر ممتــاز. أشــرف علــى رســالة الباحــث الــدكتور: 

  محمد البربري محمد زین األستاذ بقسم الشریعة والقانون بذات الكلیة.

ــــات () صــــفحة عــــدا المقدمــــة وقــــوائم المصــــ١٦٩تقــــع الرســــالة فــــي (  ٢٦ادر والمحتوی

  صفحة).

) مرجعـــًا، والتـــي تنوعـــت ٨٨بلـــغ عـــدد المصـــادر والمراجـــع التـــي رجـــع إلیهـــا الباحـــث (

أصـــول الفقـــه وكتـــب السیاســـة لتشـــمل المصـــادر القدیمـــة ككتـــب التفاســـیر والحـــدیث، و 

والمصادر الحدیثة ككتب نظم الحكم في اإلسالم، والقانون الدستوري والـنظم  الشرعیة.

والمجـــالت المتخصصـــة، والرســـائل العلمیـــة الجامعیـــة، كمـــا شـــملت كـــذلك السیاســـیة، 

الدســاتیر الســودانیة منــذ مــا قبــل االســتقالل، والقــوانین الســودانیة ذات الصــلة بالبحــث، 

كما استعان الباحث بعـدٍد مقـدٍر مـن السـوابق القضـائیة السـودانیة، وصـلت فـي جملتهـا 

  إلى إحدى وعشرین سابقة قضائیة.

  أجملها الباحث في: أهداف البحث

الوقــوف علــى التجــارب الدســتوریة فــي األنظمــة المعاصــرة، فــي شــأن كفالــة احتـــرام  -

  الدستور.

وذلـك بـالوقوف علـى  ،بیان أفضل الطرق في الرقابة على دستوریة القوانین واللـوائح -

  طرق الرقابة المتعارف علیها في الفقه الدستوري.

  لدستوري السوداني في الدساتیر المتعاقبة.الوقوف على ما أخذ به المشرِّع ا -

                                                 
 حماضر جبامعة غرب كردفان. *

 .حماضر بقسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة إفريقيا العاملية، السودان **
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  اعتمد الباحث على المنهج التاریخي والتحلیلي المقارن للوصول إلى أهداف البحث.

حیـــث حـــوت  ،جــاءت محتویـــات البحـــث مشــتملة علـــى مقدمـــة وخمســـة فصــول وخاتمـــة

المقدمة أهمیة الموضوع، أهداف البحث، مشـكلته، فروضـه، الدراسـات السـابقة، حـدود 

  ث، منهجه، أدواته، وأخیرًا خطته.البح

ط الضـوء علـى فقـد سـلّ  أما الفصل األول: مدلول الدسـتور وأنواعـه وأسـالیب وضـعه:

ــد مــن خاللــه األصــل  :مــدلول الدســتور مــن ثــالث زوایــا هــي المعیــار اللغــوي والــذي أكَّ

الفارســـي للكلمـــة، والمعیـــار الثـــاني هـــو الشـــكلي والمتمثـــل فـــي القواعـــد الدســـتوریة التـــي 

ضعها الهیئات التشریعیة المختصة بإصدارها وهـي تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى، أمـا ت

المعیــار الثالـــث فهــو المعیـــار الموضـــوعي وهــو الـــذي تتحـــدد مــن خاللـــه الموضـــوعات 

التــي تتضــمنها الوثیقــة الدســتوریة مثــل نظــام الحكــم، وشــكل الدولــة، والســلطات العامــة 

  ات الوفاء بها.فیها، والحقوق والحریات والواجبات وضمان

تطــرق الباحــث فــي ذات الفصــل ألنــواع الدســاتیر مــن خــالل معیــارین تعــارف علیهمــا 

فقهــاء القـــانون الدســتوري همـــا معیـــار النشــأة، ومعیـــار إمكانیـــة تعــدیل الدســـتور، وقســـم 

الدســـاتیر بنـــاء علـــى ذلـــك إلـــى دســـاتیر عرفیـــة ودســـاتیر مكتوبـــة (مـــن حیـــث النشـــأة)، 

  یث إمكانیة التعدیل).ودساتیر مرنة جامدة (من ح

تعــــرض الباحــــث إلــــى األســــالیب المختلفــــة لوضــــع الدســــاتیر مــــن خــــالل تقســــیمها إلــــى 

  نوعین:

  : األسلوب غیر الدیمقراطي في وضع الدساتیر وهو یتجسد في نوعین هي:األول

وذلك بأن ینشأ الدستور باإلرادة المنفردة لمن لـه السـلطة فـي الدولـة بغـض  :أ. المنحة

جتمـع وٕارادتـه، وترتـب علـى ذلـك عـدم إمكانیـة سـحبه ألنـه أصـبح یتعلـق النظر عـن الم

  بحق األمة.

وهـو أن یـتم وضـع الدسـتور عـن طریـق تالقـي إرادة األمـة مـع إرادة الحكـام  ب. العقد:

  من غیر أن تكون الغلبة إلرادة األمة أو الشعب.

اللـــه األســـلوب الثـــاني وهـــو األســـلوب الـــدیمقراطي فـــي وضـــع الدســـاتیر والـــذي مـــن خ

ــــإلرادة العامــــة للشــــعب  ــــع ل ــــو إرادة الشــــعب فیخضــــع الجمی تتالشــــى إرادة الحكــــام وتعل
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والمتجســـدة فـــي الوثیقـــة الدســـتوریة، وأهـــم النمـــاذج لهـــذا األســـلوب والتـــي تطـــرق إلیهـــا 

  الباحث هما:

كـان مـن  -كمـا أشـار الباحـث  –أ. الدستور الصادر عن طریق هیئة تأسیسـیة والـذي 

مریكیــــة حیــــث وضــــع دســــتور الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة لســــنة نتــــاج الدیمقراطیــــة األ

  م عن طریق جمعیة نیابیة منتخبة.١٧٨٧

ب. الدســتور الصــادر عــن طریــق االســتفتاء الدســتوري: وهــذا الطریــق هــو أحــد نمــاذج 

الدیمقراطیة شبه المباشرة (حیث یمكن للشعب أن یتدخل في التشریع في هـذا النمـوذج 

رلمانیة منتخبة)، وأوضح الباحث أن الدسـتور الصـادر بطریقـة بالرغم من وجود هیئة ب

االســـــتفتاء ال یكـــــون نافـــــذًا إال إذا وافـــــق علیـــــه أغلبیـــــة الشـــــعب ممـــــن لهـــــم الحـــــق فـــــي 

  التصویت في االستفتاء.

الفصـل الثــاني مــن الرســالة والموســوم بســمو الدســتور فــي األنظمــة المعاصــرة شــرح فیــه 

حیــث أشــار إلــى أن المقصــود منــه علــو  ،ورالباحــث المقصــود مــن عبــارة ســمو الدســت

القواعـــد الدســـتوریة علـــى جمیـــع القواعـــد القانونیـــة األخـــرى فـــي الدولـــة الرتكـــاز القواعـــد 

ـــل فـــي هـــذا الشـــأن إلـــى أن مبـــدأ ســـمو الدســـتور  الدســـتوریة علـــى اإلرادة العامـــة، وفصَّ

  ینصرف إلى تحصیل نتیجتین مهمتین هما:

ى تعزیز مبدأ المشروعیة وهـي خضـوع الحكـام : والذي یرتكز علالسمو الموضوعي -

والمحكومین ألحكام الدسـتور وقواعـده، فتكـون كـل سـلطات الدولـة التشـریعیة والتنفیذیـة 

والقضـــــائیة خاضـــــعة للدســــــتور، كمـــــا أشــــــار الباحـــــث إلـــــى أن الوجــــــه الثـــــاني للســــــمو 

الموضـــوعي للدســـتور یتمثـــل فـــي عـــدم تفـــویض االختصـــاص وذلـــك بعـــدم الخـــروج فـــي 

ألحكـــام الدســـتور التـــي وزعـــت  مـــا حـــدده الدســـتور ألن فـــي ذلـــك خـــرقٌ ص عاالختصـــا

فالتشــــریع تقــــوم بــــه هیئــــة معینــــة  ،االختصاصــــات بــــین ســــلطات الدولــــة بكیفیــــة معینــــة

مختصة بكل ما یتعلق به، وكذلك التنفیذ والقضاء فال یجوز من الناحیة الدسـتوریة أن 

ة أخـرى إال إذا نـص الدسـتور تتنازل أیة هیئـٍة عـن اختصاصـاتها األصـلیة لصـالح هیئـ

  على ذلك التنازل.
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وهو ینصرف إلى الدساتیر المكتوبـة الجامـدة دون الدسـاتیر المرنـة السمو الشكلي:  -

فكلمـــا كـــان الدســـتور معقَّـــدًا فـــي إجـــراءات تعدیلـــه یحتـــل مكانـــة أعلـــى مـــن االســـتقرار 

  والثبات والسمو.

ظــام اإلســالمي حیــث أشــار تطــرق الباحــث فــي ذات الفصــل إلــى ســمو الدســتور فــي الن

إلى خصائص النظام اإلسالمي والتي تمیـزه عـن غیـره مـن أنظمـة الحكـم باإلشـارة إلـى 

مبــدأ الحاكمیــة هللا والــذي یتنــزل مــن خــالل نصــوص القــرآن الكــریم الجامعــة التــي تضــع 

القواعـد الكلیـة التــي یقـوم علیهــا بنـاء الدولـة اإلســالمیة وبالتـالي یكــون والمشـرع هــو اهللا 

  لى بما له جل وعال من خصائص األلوهیة التي تفرد بها.تعا

كمــا تطــرق الباحــث للخاصــیة الثانیــة للنظــام اإلســالمي فــي الحكــم وهــي ســیادة األمــة 

دها بشـرع اهللا خضـوعًا التي ال تكون مطلقة كما هو الحال في الـنظم الوضـعیة، بـل قّیـ

  السیادة اإللهیة. يللسیادة األسمى وه

فهــي العالمیــة وذلــك بتأكیــد أن الرســالة اإلســالمیة إنمــا هــي لكافــة  أمــا الخاصــیة الثالثــة

  الناس بحسبانها خاتمة الرساالت السماویة.

بــالجمع بــین الــدین والدولــة اســتنادًا  -بحســب الباحــث  -كــذلك تمیــز النظــام اإلســالمي 

علـــى تعریفـــات علمـــاء السیاســـة الشـــرعیة لإلمامـــة (بأنهـــا موضـــوعة لخالفـــة النبـــوة فـــي 

الدین وسیاسة الـدنیا). كمـا أشـار الباحـث إلـى مرتكـزات نظـام الحكـم اإلسـالمي حراسة 

  المتمثلة في الشوري، العدل، المساواة، وطاعة الحاكم والبیعة له.

وخلــص الباحــث إلــى أن الدســتور اإلســالمي یســمو بمصــادره النقلیــة والســمعیة المتفــق 

التـي یختلـف حولهـا الفقهـاء، علیها وهي الكتاب والسنة، ومصـادره األخـرى االجتهادیـة 

اهللا علیـه وسـلم والخلفـاء الراشـدین،  ىوكذلك المصادر التطبیقیة فـي دولـة الرسـول صـل

  كما أشار الباحث إلى التجارب اإلنسانیة كواحدة من هذه المصادر.

فـــي ذات الفصـــل تطـــرق الباحـــث إلـــى مبـــدأ الدســـتور فـــي كـــل مـــن النظـــامیین الالتینـــي 

  واألنجلو سكسوني.

الثالــث مــن الرســالة جــاء بعنــوان الرقابــة غیــر القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین  الفصــل

وفیه أشار الباحث إلى تعریفات فقهاء القانون الدسـتوري لمفهـوم الرقابـة علـى دسـتوریة 
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ـــم  القـــوانین بـــالتحقق مـــن مخالفـــة القـــوانین للدســـتور تمهیـــدًا لعـــدم إصـــدارها إذا كانـــت ل

  إصداراها. تصدر، أو إللغائها إذا كان تم

ــــة غیــــر القضــــائیة علــــى دســــتوریة القــــوانین فــــي العــــرف  أشــــار الباحــــث إلــــى أن الرقاب

  الدستوري تنقسم إلى نوعین هما:

وتكــون مــن خــالل الــرأي العــام أو الثــورة ومقاومــة الطغیــان، وأشــار  الرقابــة الشــعبیة -

  إلى أنها تعتبر ضمانة من الضمانات التي یتحقق من خاللها سمو الدستور.

وهي التي تقـوم بهـا هیئـة ذات طـابع سیاسـي وتكـون منفصـلة مـن  الرقابة السیاسیة -

الســلطة التشــریعیة، وتتركــز مهمتهــا فــي التحقــق مــن دســتوریة القــوانین قبــل إصــدارها، 

 ونموذجها المعاصر فرنسـا التـي ابتـدعت مـا یسـمى بـالمجلس الدسـتوري لهـذا الغـرض،

  ول كالمغرب ویوغسالفیا السابقة.من الد كما أخذ بالرقابة السیاسیة عددٌ 

جاء الفصل الرابع من الرسالة بعنوان: الرقابة القضـائیة علـى دسـتوریة القـوانین: حیـث 

أشــار إلــى أن هــذا النــوع مــن الرقابــة مواجــه بتطبیــق مبــدأ الفصــل بــین الســلطات والــذي 

بـة علـى إلى منع القضـاء مـن القیـام بالرقا -على إطالقه  -یؤدي في حال ما ُأِخَذ به 

  دستوریة القوانین.

ــــة  ــــوائح للهیئ ــــوانین والل ــــة القضــــائیة هــــي إســــناد حــــق فحــــص الق ــــك ألن الرقاب یعــــود ذل

القضائیة للتأكد من عدم مخالفتها لروح أو نصوص الدستور، وهو مـا قـد یترتـب علیـه 

  التصادم بین القضاء والسلطة التشریعیة.

قضـائیة علـى دسـتوریة القـوانین فـي رجع الباحث في فذلكة تاریخیـة إلـى نشـأة الرقابـة ال

  م في القضیة الشهیرة ماربوري ضد ماریسون.١٨٠٣الوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

تطرق الباحث إلى ضوابط الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین والتـي تعرضـت لهـا 

ادئ السوابق القضائیة السـودانیة والتـي مـن خاللهـا أرسـى القضـاء السـوداني عـددًا المبـ

  تمثلت في:

. عدم التصدى للمشـكلة الدسـتوریة إال إذا كـان ذلـك ضـروریًا للفصـل فـي الخصـومة ١

  األصلیة.

  . أن یكون الطعن منصبًا على مخالفة واضحة لنصوص أو روح الدستور.٢

  . قرینة الدستوریة لمصلحة القوانین.٣
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  . عدم امتداد الرقابة إلى بواعث التشریع أو مالئمته.٤

  د المسائل السیاسیة من الرقابة القضائیة.. استبعا٥

الفصـــل األخیـــر مـــن الرســـالة وهـــو الخـــاص بعنـــوان التطبیقـــات رقابـــة المحاكمـــة علـــى 

دســتوریة القــوانین حیــث اســتند الباحــث علــى تطبیقــات القــانون الدســتوري المقارنــة فــي 

  هذا الشأن والتي تمثلت في ثالثة نماذج هي:

ـــة القضـــائیة الالمركزیـــة. ١ ـــك بـــأن تكـــون كـــل المحـــاكم بمختلـــف درجاتهـــا  الرقاب وذل

وأنواعهــا مختصــة بــالنظر فــي دســتوریة القــوانین، وأورد الباحــث تبریــر الفقــه الدســتوري 

الوضعي لهذا النـوع بـأن الرقابـة ال تعـدو أن تكـون جـزءًا مـن وظیفـة القاضـي الـذي إذا 

المطــروح  وجـد تعارضـًا بــین قـانون عــادي ونـص دسـتوري وجــب علیـه أن یحســم النـزاع

  أمامه طبقًا للقانون األعلى وهو النص الدستوري.

ــة داخــل الســلطة القضــائیة:٢ ــة القضــائیة المركزی وذلــك بــأن تكــون الســلطة  . الرقاب

القضـــائیة هـــي المختصـــة بالرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین، ال أن تنشـــأ هیئـــة قضـــائیة 

  أخرى خارجها تقوم بهذا االختصاص.

وذلــك بــأن تُنشــأ محكمــة  ســطة محكمــة دســتوریة مســتقلة:الرقابــة المركزیــة بوا. ٣

دســتوریة متخصصــة خــارج الهیئــة القضــائیة یعهــد إلیهــا بمهمــة الرقابــة علــى دســتوریة 

القـــوانین تالفیـــًا لكثیـــر مـــن اإلشـــكاالت التـــي یثیرهـــا تعـــرض الســـلطة القضـــائیة العادیـــة 

صـــل التـــام بـــین ألعمـــال الســـلطة التشـــریعیة خاصـــة فـــي األنظمـــة التـــي تأخـــذ بمبـــدأ الف

  السلطات.

فــــي المبحــــث األخیــــر مــــن الفصــــل الخــــاص تعــــرض الباحــــث للرقابــــة القضــــائیة علــــى 

دستوریة القوانین في النظام اإلسالمي حیث اسـتند علـى أنـه یقـوم علـى سـیادة الشـریعة 

اإلســــالمیة بحســــبانها القــــانون األعلــــى الــــذي حــــدد المرجعیــــة التــــي تُــــَردُّ إلیهــــا األقــــوال 

  رارات في حالة التنازع واالختالف.واألحكام والق

كمـــا أشـــار فـــي ذات الســـیاق إلـــى أن الســـلطة التشـــریعیة فـــي اإلســـالم مقیـــدة بالشـــریعة 

اإلســـالمیة التـــي حـــددت بنصـــوص قطعیـــة الثبـــوت والداللـــة بـــبعض الضـــوابط التـــي ال 

  ینبغي للمشرع أن یخرج عنها أو یخالفها.
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ة فــي القــانون الدســتوري نجــد أن وهكــذا وباســتعراض هــذه الرســالة العلمیــة المتخصصــ

الباحث قد بذل جهدًا مقدرًا في شرح وبیان المقصود من الرقابة على دستوریة القـوانین 

ــــدأ فــــي القضــــاء  ــــه اإلســــالمي والوضــــعي، كمــــا تعــــرض للتطبیقــــات لهــــذا المب فــــي الفق

  السوداني والقضاء األمریكي.

هد حراكــًا واســعًا حـــول ومــا دفعنــي الســتعراض هــذه الرســالة هــو أننـــا فــي الســودان نشــ

مصــطلحات ومفــاهیم دســتوریة ماســة بــالمجتمع كــالحقوق والحریــات وضــمانات تطبیــق 

حــــول الوســــیلة األنجــــع للرقابــــة  دســــتوریة القانونیــــة، وهنالــــك جــــدٌل واســــعٌ النصــــوص ال

القضائیة على دستوریة القـوانین وتصـرفات السـلطة، كمـا نـرى أن السـودان یضـع اآلن 

ة البناء الدستوري بهدف تجاوز المحن التي ظل السودان یعـاني لبنات جدیدة في مسیر 

من آثارها منذ استقالله إلى الیوم حـول كیفیـة إیجـاد میـزان دسـتوري یضـبط ویـوائم بـین 

أطیاف هذه الفسیفساء المتعددة في األعراق واللهجات والثقافات والدیانات التي تسـمى 

  صرف بعده الجمیع للبناء والنهضة.    السودان وصوًال إلى خلق التناغم المطلوب لین
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  عرض كتب

  العالم اإلسالمي في االستراتیجیات العالمیة المعاصرة

  *د. عبد اهللا صالح أبو بكر  عرض

  

یصـــادق د. عـــالء طـــاهر الباحـــث المتخصـــص فـــي الفكـــر االســـتراتیجي علـــى الوجـــود 

د للعـالم اإلسـالمي. ویبـدو أن هـذه العیني لجملة "استراتیجیات" تتوزع الحضور المشـهو 

المصــادقة الموضــوعة كمســلمة ریاضــیة مقبولــة بــل مفهومــه مــن بــاب البحــث التــاریخي 

والفحــص الموضــوعي والتحلیــل المنطقــي للمشــاریع والخطــط والبــرامج التــي تتكامــل ثــم 

  تتحالف لتشكل جماع هذه االستراتیجیات الغربیة تجاه العالم اإلسالمي.

الضــخم إلــى اإلجابــة عنــه محــدد وهــو:  *وري الــذي یهــدف هــذا الكتــابأن الســؤال المحــ

هل یمكن للبلدان اإلسالمیة وصـدورًا عـن واقعهـا اآلنـي أن تكـونَّ مسـتقبًال كیانـًا دولیـًا، 

أو أبعد من ذلك، قوة دولیة جدیدة توازي في عناصـرها التكوینیـة القـوى الدلویـة الكبـرى 

  الموجودة حالیًا؟ 

الســـــؤال بعـــــد مالحظـــــة دقیقـــــة لتعـــــدد سیاســـــیة فـــــي هـــــذه البلـــــدان یطـــــرح الباحـــــث هـــــذا 

االتجاهـــات اإلیدیولوجیـــة الخالفیـــة وربمـــا الصـــراعیة فـــي بعـــض األحیـــان، إضـــافة إلـــى 

وجــود مشــاكل األقلیــات القومیــة والتعــدد العرقــي فضــًال عــن االزمــات االقتصــادیة وكــذا 

ــــف التعلیمــــي وغیرهــــا مــــن األمــــو  ــــف االنفجــــارات الدیمقرافیــــة والتخل ر المتالزمــــة والتخل

  التنموي والنهضوي.

یتغیر العالم من حول هذه البلدان كما یرى الباحث حین یؤكد أن العالم المتقـدم یعـیش 

عصر الثورة التكنولوجیة الثالثـة بینمـا لـم تتجـاوز بعـض البلـدان عتبـات مرحلـة التحـرر 

صــناعیة األولــى السیاسـي مــن االســتعمار وبعضــها مــا زال یـراوح داخــل مرحلــة الثــورة ال

  أو أدنى في فلك ما قبل النمو.

                                                 
 اخلرطوم -مركز الدراسات االسرتاتيجية  *
م، باريس، بريوت، عدد ١٩٩٨د. عالء طاهر، العامل اإلسالمي يف االسرتاتيجيات العاملية املعاصرة، مركز الدراسات العريب األورويب،  *

٧٥٢. 
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یضــــع الباحــــث فــــي مقدمتــــه تقریــــرًا بوجــــود األزمــــات الداخلیــــة فــــي العــــالم اإلســــالمي 

وحضــورها التــاریخي واآلنــي مــن جهــة واشــتغالها فــي فهــم مــا هــو مســتقبلي، كمــا یضــع 

ــــالزم دراســــتها وفــــق "دینامیــــات" الح ــــة تقــــدیرًا واضــــحًا للحضــــارات والقــــوى الكبــــرى ال قب

المعاصــــرة، ویؤكــــد أن منطــــق الدراســــات التاریخیــــة الكبــــرى النــــاظر فــــي مســــار نشــــوء 

وانهیـــار الحضـــارات فـــي التـــاریخ لـــه فرضـــیات فكریـــة أساســـیة خَّطهـــا أعـــالم مــــؤرخي 

الحضـــــــارات فـــــــي دراســـــــاتهم الكبـــــــرى. وقـــــــد اســـــــتطاعت االتجاهـــــــات المعاصـــــــرة فـــــــي 

الســابق وفــتح امتــدادات منهجیــة  الیوسـیولوجیا وتــاریخ العالقــات الدولیــة تجــاوز المنطـق

  جدیدة.

تأخـــذ بعـــین االعتبـــار مجموعـــة عوامــــل ومتغیـــرات جدیدة.ویتضـــح أن هـــذا هـــو إطــــار 

النظــر والبحــث الشــمولي/ المنهجــي فــي الكتــاب الــذي توزعتــه ثالثــة اتجاهــات محوریــة 

هـــي التأســـیس المفـــاهیمي ثـــم دراســـة اهتتمـــام القـــوى الكبـــرى بالعـــالم اإلســـالمي وبـــروز 

ة إلیه ثم التنظیر للتعامل معه حوارًا أم صراعًا، وفي المحور الثالث دراسة العالم النظر 

اإلســـالمي بمـــا هـــو علیـــه ضـــمن االســـتراتیجیات العالمیـــة التـــي تحـــددها القـــوى الكبـــرى 

  تجاهه.

یصادر الباحث على مسـلمة سیاسـیة الطـابع هـي قیـام الثـورة اإلسـالمیة فـي إیـران عـام 

ســـالم السیاســـي أو اإلســـالم الجدیـــد المواكـــب لمـــا اطلـــق وخـــروج مـــا یســـمى باإل ١٩٧٩

علیـــــه فـــــي الغـــــرب "الصـــــحوة اإلســـــالمیة" كمناســـــبة كبـــــرى اســـــهمت بقـــــوة فـــــي انبثـــــاق 

اســتراتیجیات مــن قبــل الــدول الكبــرى المعاصــرة الــذي أخــذت بحســابها العــالم اإلســالمي 

یــــدة ككیــــان سیاســــي عســــكري قابــــل للنهــــوض مســــتقبلیًا فبــــدأت تبنــــى اســــتراتیجیات جد

للمواجهــة. واســفر انهیــار االتحــاد الســوفیتي عــن حلــول العــالم اإلســالمي كخطــر جدیــد 

فــي محــل الخطـــر القــادم والـــذي أصــبح محــل تنظیـــرات أثــارت جـــدًال واســعًا كأطروحـــة 

  "صدام الحضارات".

ولكـــن: هـــل یمتلـــك العـــالم اإلســـالمي كمفهـــوم "مواضـــفات بنیویـــة محـــددة"؟ وهـــل یمكـــن 

جیوبـــولیتكي إســـالمي مســـتقبلي یمكـــن لـــه أن یكـــون "قـــوة عالمیـــة اعتبـــاره بمثابـــة كیـــان 

  جدیدة" توضع محل استقراء واستقصاء ذاتي وتحلیل وقراءة؟
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ـــاب لمعالجـــة مشـــروع تأســـیس لمفهـــوم العـــالم  یخصـــص الباحـــث القســـم األول مـــن الكت

اإلســالمي حیــث یطــرح فــي الفصــل األول موضــوع العــالم اإلســالمي كمفهــوم جغرافــي 

علـى رقعــة جغرافیـة تتســم بسـمة فكریــة ثقافیـة محــددة، وهـي أیضــًا صــفة  ذوداللـة عامــة

ذات عمق تاریخي وابعاددینیـة بحسـب التـأثیر الكبیـر والممتـد والتراكمـات الحادثـة عبـر 

ـــة كلیـــة وكیـــان شـــاخص واقعیـــًا علـــى الســـاحة العالمســـة متركـــب مـــن  الـــزمن. فهـــو حال

مفهــوم الحضــاري، الداللــة الدیمغرافیــة، الظــواهر التالیــة: الجغرافیــة، والجیویولیتیكیــة، ال

  االجتماعیة.

ویحــــدد الباحــــث بــــدایات القــــرن التاســــع عشــــر كمرحلــــة تأســــس فیهــــا االهتمــــام بالعــــالم 

اإلسالمي من خالل دخول الدولة العثمانیة إلى نطاق لعبـة التـوازن العـالمي والمنافسـة 

هوض.فحینها انبثـق العـالم االستراتیجیة الدولیة للقوى االستعماریة التي كانت حدیثة الن

ـــــات  ـــــدها أیضـــــًا أســـــفرت العالق ـــــي. وعن ـــــولیتكي حضـــــاري دین ـــــان جیوب اإلســـــالمي ككی

"التوازنیـــة والصـــراعیة" عـــن شـــكلها الشـــدید التنظـــیم و "الُمنَّظـــر لـــه" مـــن قبـــل المفكـــرین 

االستراتیجیین ومنظرى العالقات الدولیة بشهادة بعـض الدراسـات والكتـب المتخصصـة 

  في الموضوع.

ان التوســـع بالفتوحـــات اإلســـالمیة قـــد حـــدد المعـــالم األولـــى للرقعـــة الجغرافیـــة للعـــالم كـــ

اإلســالمي منــذ فجــر أإلســالم ثــم مــرورًا بعهــد عمــر بــن الخطــاب والفتوحــات األمویــة ثــم 

اإلمبراطوریة العثمانیـة، ولكـن الثابـت أنهلـم تكـن هنالـك رقعـة جغرافیـة ثابتـة بسـبب مـن 

وغیرهــــا. وقــــد تتبــــع الباحــــث بنظــــرة شــــاملة انتشــــار  التغیــــرات الطردیــــة مــــن صــــراعات

اإلســــالم جغرافیــــًا وتاریخیــــًا شــــرقًا وغربــــًا حتــــى ینفــــذ إلــــى العصــــر الحــــدیث بعــــد زوال 

اإلمبراطوریــة العثمانیــة ودخــول االســتعمار إألى بلــدان العــالم اإلســالمي وتقســیمها إلــى 

  یانات سیاسیة.كیانات داخلیة كدول مستقلة یجمعها دین واحد ولكن یتمایزون كك

یتكــون المفهـــوم الجغرافــي للعـــالم اإلســـالمي مــن اربـــع واربعـــین دولــة احصـــاها الباحـــث 

رد معلومــات مجملــة عــن كــل واحــدة لبیــان الحــدود العامــة للرقعــة ،بإیجــاز شــدید حیــث ا

الجغرافیـــة ذات األهمیـــة الجیوبولیتكیـــة واالســـتراتیجیة مـــا دام أن هـــذا العـــالم اإلســـالمي 

 ٢٤دولــة فــي األولــى و ٢٠لعــالم علــى القــارتین اآلســیویة واإلفریقیــة: یتــوزع فــي قلــب ا

دولة في إفریقیا.هذا االتساع تتبعه تنوعـات واختالفـات علـى المسـتوى الزمنـي لمواقیـت 
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الصالة والصیام بالطبع واحدى في البیئة والمناخ والطبیعة. وینضاف إلـى هـذا التعـدد 

  والتنوع الساللي العرقي.

مـن هـذه المعلومـات حقیقـة الوجـود العینـي للعـالم اإلسـالمي كمفهـوم یستخلص الباحث 

جغرافي وسیاسي أي كعالم قائم بذاتـه یمكـن لـه أن یشـكل بكلیـة ومجموعـه العـام تكـتًال 

حضاریًا وسیاسیًا واقتصادیًا خاصًا به مقابل التكتالت الدولیة األخرى. ویتفـرد ّإ یتمیـز 

  ة قته السیاسیة عالمیًا.هذا الكیان بموقعه وثرواته االقتصادی

 –یطــــور الباحــــث مــــن اطروحتــــه لفهــــم موقــــع العــــالم اإلســــالمي كمفهــــوم "جیوبــــولیتكي 

سیاســــي" ویعنــــي بــــذلك توظیــــف النظــــام السیاســــي فــــي دولــــة الموقــــع والرقعــــة -جغــــرو

الجغرافیــة توظیفــًا إیجابیــًا فــي سیاســته الخارجیــة أو اســتراتیجیته العســكریة عنــد الــدخول 

ول األخرى سواء الدول التي تشترك معها بصفة الجـوار اإلقلیمـي أو في صراع مع الد

الدول التي تبتعد عنها اقلیمیًا ولكنها تدخل معها فـي حالـة نـزاع سیاسـي سـلمي أو فـي 

حالة من التقارب والتحالف.هذا ما قدمه المفكرونااللمان في نهایة القرن التاسـع عشـر 

یدیولوجیًا اوصل هتلر إلى قمة السلطة ومـا نـتج ثم استخدمته الدولة النازیة استخدامًا إ

عـــن ذلـــك مـــن تـــداعیات جعلـــت األكـــادیمیین األوروبیـــین یتجنبونـــه بـــل استعاضـــوا عنـــه 

  بتعبیر الجغرافیة السیاسیة المباین له.

فكـــان مـــدها الطبیعـــي إعاقـــة تطـــور مصـــطلح الجیوبولیتكـــا بعـــد العقبـــات التـــي اعتـــرت 

ه الكثیـــر مـــن الخصـــوبة العضـــویة واالبعـــاد مســـار تطـــوره المفـــاهیمي حتـــى منعـــت عنـــ

الداللیــة الجدیــدة. ولكــن هــذا المصــطلح فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین تطــورًا 

  للعالم اإلسالمي كما یراه الباحث.

ــــة  –جیوبولیتیكیــــًا  –أن العــــالم اإلســــالمي  ــــه القــــدرة علــــى اســــتخدام مــــؤهالت جغرافی ل

ل أن یطـرح نفسـه مـن خاللهـا علـى الصـعید سیاسیة واقتصـادیة ودیمغرافیـة واسـعة ألجـ

العــــالمي كتكتــــل سیاســــي معــــزز بثــــروات طبیعیــــة وقــــوة بشــــریة دیمغرافیــــة إضــــافة إلــــى 

الخصوصیة الحضاریة اإلسالمیة كقوة نظریة مجردة یمكن أن تؤثر على تحریـك فعـل 

واقعي/ عیني یتجسـد فـي القـوة المعنویـة التـي تنبثـق لـدى الشـعوب فـي لحظـة المقاومـة 

نضـــا، أو التحریـــر والتخـــدر. فالعـــالم اإلســـالمي بهـــذا الفهـــم هـــو "كتلـــة جیبوبولیتكیـــة" وال

متفــردة فــي المــؤهالت والعناصــر والموقــع والخصوصــیة ویمكــن لــه أن یلعــب دورًا هامــًا 
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مفهـوم  –في كلمـة  -وخطرًا داخل العالم وضمن التكتالت الدولیة القویة األخرى، وهو

مــن ناحیــة أخــرى یصــلح لالســتخدام لكــي یكــون قــوة  (واقعــي آنــي مــن ناحیــة ومســتقبلي

عظمــــى مســــتقبلیة عبــــر تنســــیق سیاســــي تكملــــي بــــین دولــــة وســــلطاته السیاســــیة علــــى 

. ویبقـى الرهـان قائمـًأ بـل ومفهومـًا نظریـًا إلـى ٩٣المستویین الداخلي ثـم الخـارجي) ص

ـــــة التكتـــــل  ـــــى مرحل ـــــان الجیوبـــــولیتیكي إل ـــــة الكی ـــــي انتقالـــــه مـــــن مرحل حـــــین الشـــــروع ف

الجیوبــولیتكي الــدولي الــذي یشــكل منــه قــوة عظمــى جدیــدة بــین القــوى العظمــى الســائدة 

  الیوم.

یعزز الباحث نظریته المستحدثة هذه حـول العـالم اإلسـالمي ككیـان جیبوبـولیتكي واعـد 

بمشروع فهـم جدیـد للـدیمغرافیا لـیس كمفهـوم ثبـوتي خـاص بالسـكان واألرقاماإلحصـائیة 

تــتمخض عــن عــدد الســكان المعنیــین وقــدرتهم علــى الفعــل فقــط ولكــن بالــدالالت التــي 

الحركى السیاسي والحضاري. فهي عـدد السـكان فـي البلـدان اإلسـالمیة التـي احصـاها 

دولــة) إلــى العــدد الكبیــر والمتنــوع مــن الجالیــات واألقلیــات التــي تتــوزع فــي  ٤٤ســابقًا (

رقعـة جغرافیـة واسـعة العالم یحصى الباحث أكثر من ملیار مسلم كرقم ثبوتي ممقترن ب

وبتـــــــــــاریخ سیاســـــــــــي وحضـــــــــــاري وبقابلیـــــــــــة علـــــــــــى الفعالیـــــــــــة السیاســـــــــــیة والعســـــــــــكریة 

  ومعززبهویةوخصوصیة دینیة.

یتجه الباحث في الفصل الربع نحو فحص المفهوم الجیـو اسـتراتیجي للعـالم اإلسـالمي 

ا بعـد أن جعـل مــن المفهـوم الجیواســتراتیجي. ویطـرح هنــا تعبیـرًا منظورهــو (منظـور االنــ

الجیواســـتراتیجي إلـــى نفســـه) إلـــى نظـــره الشـــعوب والســـلطات السیاســـیة اإلســـالمیة إلـــى 

  نفسها سككیان، وهو مفهوم یمكن القول أن الوعى به قد تبلور في الربع األخیر.

األخیر مـن القـرن الماضـي بشـهادة (الصـحوة اإلسـالمیة) والحضـور الملحـوظ لإلسـالم 

. ولكــن یبقــى األمــر الواقــع هــو أن الــوعى بهــذه السیاســي وتداعیاتــه فــي الســاحة الدولیــة

"األنا" هو حقیقة موجودة وقائمة كواقع ثبوتي غیـر مسـتخدم بعـد) ككینونـة جیوبولیتكیـة 

  وجیواستراتیجیة.

ـــــل للخصوصـــــیات الموحـــــدة  ـــــى تحلی ـــــوى عل ـــــد أحت ـــــاب فق ـــــاني مـــــن الكت أمـــــا القســـــم الث

ث بالتفصیل للثـروات والخصوصیات التعددیة في العالم اإلسالمي حیث یتعرض الباح

النفطیـــة والزراعیـــة كمـــا یســـتعرض أســـباب وٕاشـــكالیات التباعـــد فـــي السیاســـة الخارجیـــة 
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ــدان اإلســالمیة وهــو  الراجعــة إلــى التبــاین اإلیــدیولوجي بــین األنظمــة السیاســیة فــي البل

أمــر یــنعكس بطبیعــة الحــال علــى أنمــاط التفكیــر والبنــاء السیاســي واالســتراتیجي العــام 

عالم اإلسالمي. ویشهد التكوین التاریخي السیاسي الحـدیث للعـالم اإلسـالمي المنشود لل

كوحدة حضاریة دینیة إزاء مفهـوم االسـتعمار الغربـي بالحضـور العـام للعـالم اإلسـالمي 

منــذ بــواكیر الحــروب الصــلیبیة ومــرورًا باالســتعمار الحــدیث وٕالــى الوضــع الــراهن مــع 

فــي أنمــاط الهیمنــات السیاســیة داخــل العــالم  تمــایز فــي السیاســات االســتعماریة وتبــاین

  اإلسالمي.

ویــــذهب الباحــــث لترتیـــــب المزیــــد مـــــن * العلمیــــة ألطروحتــــه إلـــــى استشــــراف التـــــاریخ 

االستعماري األوروبي الحدیث للبلدان اإلسـالمیة ثـم رصـد طبیعـة التجربـة االسـتعماریة 

لوطنیــة داخــل العــالم وتاكتیكاتهــا فــي االحــتالل والحكــم وطبیعــة مواجهاتهــا للمقاومــات ا

ــــًا  اإلســــالمي، ویتخــــذ مــــن االســــتعمار البریطــــاني قــــم الفرنســــي واإلیطــــالي نموذجــــًا حی

  للتحلیل واالستخالص.

وعـن هـذا التوجـه صــدرت مالحظـة بـروز اإلسـالم كممارســة سیاسـیة مقاومـة لالحــتالل 

مـن  واالستعمار وإلثبـات الـذات والهویـة كمـا تشـهد بـذلك بـوادر الـوعى التحـرري الـدیني

  جهة وظهو ركیانات سیاسیة إسالمیة حدیثة النشوء مثل اندونیسیا وباكستان.

أن التحــول الحــادث فــي الفكــر السیاســي االســتراتیجي الغربــي كفكــر اســتعماري شــمولي 

بریطانیــا علــى هیئــة بــوادر اســتراتیجیة  –فرنســا  –قــد تــوزع بــین الــدول الكبــرى: أمریكــا 

ي منطلقاتها ومساراتها وآلیاتها ولكنها تتفق في أنهـا إزاء العالم اإلسالمي، قد تختلف ف

ـــان جیوبـــولیتیكي كمـــا رصـــده وحـــدده الباحـــث فـــي  موجهـــة نحـــو العـــالم اإلســـالمي ككی

الكتاب. ویبدو أن ظـروف (الحـرب البـاردة) وأنقسـام العـالم بصـفةعامة إلـى قطبـین فـي 

رقیة اشــتراكیة القــرن الماضــي قــد حــدد شــكل ومعــالم هــذا العــالم اإلســالمي بــین كتلــة شــ

مـــن جهـــة وأمریكـــا وحلفائهـــا الغـــربیین مـــن جهـــة أخـــرى. وكـــان مـــن البـــدیهي أن تكـــون 

هنالـــك اســـتراتیجیة (ســـوفیاتیة) فـــي العـــالم اإلســـالمي لتوضـــع بالتقابـــل أو التضـــاد مـــع 

نظیرتها الرأسمالیة الغربیة ثم تضاف إلیها جملـة اسـتراتیجیات تقلیدیـة كانـت أم حداثیـة 

التحركــات وكــذا المشــاریع والمخططــات التــي اســفرت عــن التعامــل توزعــت السیاســات و 

  الراهن مع أوضاع هذا العالم اإلسالمي.
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بواقـع الحـدث االسـتراتیجي  ١٩٧٩یتخذ الباحث من الظهور القوى للثورة اإلیرانیة عـام 

العــالمي الــذي أســهمبقوة فــي ظهــور اإلســالم السیاســي فــي منطقــة حیویــة هــي الشــرق 

نفط الخلیجــي والمســتهدف اســتراتیجیًا منــذ حقــب بعیــدة مــع مالحظــة األوســط الغنــى بــال

إیـران) بأهمیـة هـذا –العـراق  –الغیاب الواضح للوعى االسـتراتیجي المحلـى (السـعودیة 

  المثلث العربي اإلسالمي وحیویة كیانه الجیوبولیتیكي.

ن مــن وكانــت الحــروب القطاعیــة البینیــة التــي شــهدتها هــذه المنطقــة بــین العــراق وٕایــرا

جهة والعراق وجیرانه من جهة أخرى قد اكدت الحضور الفاعل لالستراتیجیات الدولیـة 

  في هذه الرقعة اإلقلیمیة القائمة كقلب نابض للعالم اإلسالمي.

ــــة  ــــة اإلحصــــائیة والمعرفی ــــاب بعــــد بحــــث وتحلیــــل معــــزز بالشــــواهد واألدل یخلــــص الكت

ود العیتني للعـالم اإلسـالمي ككیـان واالستراتیجیة إلى الحضور القوى أو بدقة إلى الوج

جغرافـي / سیاسـي/ حضـاري یمتلـك میـزة أن یكـون (قـوة اسـتراتیجیة مسـتقبلیة تقـف فــي 

المســتوى الفــاعلي السیاســي والعســكري نفســه عالمیــًا مــع القــوى العالمیــة المعاصــرة. إال 

أي لــم یــتم حتــى اآلن رفعــه مــن هــذه المرتبــة  ٦٦٥أن هــذه الطاقــة لــم تســتغل بعــد) ص

  إلى منزلة الكیان الجیوبولیتیكي الدولي ثم الكیان الجیواستراتیجي العالمي.

كمــا یخلــص إلــى أن سلســلة (االحــتالالت األجنبیــة) الواقعــة مــن قبــل الواقعــة مــن قبــل 

قوى سیاسیة حضاریة مغایرة قد ازدادت بعـد اإلدراك الغربـي للتفـوق المنظـور لمسـتقبل 

مـة إلـى الضـرب العنیـف لجـذور المقاومـة الجدیـدة هذا الكیان من مواجهة الدول واألنظ

ـــة (صـــدام الحضـــارات) أهمیتهـــا  ـــذي اكســـب مقول فـــي المجتمعـــات اإلســـالمیة األمـــر ال

المظهریة وخاصة بعد اتخاذ المقاومات المجتمعیـة اإلسـالمیة شـكل العـودة إلـى الهویـة 

 اإلســـــالمیة كـــــرد فعـــــل عكســـــي ومنطقـــــي لمواجهـــــة هـــــذه االســـــتراتیجیات واالحـــــتالالت

  الغربیة.

إن التفاؤل الذي ختم بـه الباحـث كتابـه فـي المصـادقة االیجابیـة علـى التحـول المرتقـب 

مســتقبلیًا للعــالم اإلســالمي مــن الوضــع المــأزوم الــراهن إلــى (قــوة اســتراتیجیة مســتقبلیة 

تقف في المستوى نفسه مع القـوى العظمـى المعاصـرة). هـذه بشـارات (النهضـة اآلتیـة) 

تقودهــا المجتمعــات اإلســالمیة المفتوحــة علــى الحداثــة وعلــى  -حــثبحســب البا –التــي 

  أدراك الهدف البعید المدى لالستراتجیات الغربیة المتناسلة والمتالحقة.



 ١٨٩

كتــاب جدیــد فــي مضــمونه وعمیــق فــي أطروحتــه ومنــتج وملقــح فــي منهجیتــه المعرفیــة 

بالمعلومـــات  ونزوعاتـــه العلمیـــة وهواجســـه المنطقیـــة واتســـاقه مـــع روح العصـــر المعـــززة

واإلحصائیات والمنفتحة على الخالصات االكثـر قابلیـة لقـدح الفكـر وتخصـیب البحـث 

  المعرفي.    

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


