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 النامیة البلدان في الدیمقراطیة ومهددات معوقات

  *نموذجاً  السودان - والفرص التحدیات ةالدیمقراطی

  الترابي مضوي د.

   : للدیمقراطیة العالمیة النزعة

ـــة للنزعـــة ســـیكون ـــدة العالمی ـــة الجدی ـــى ياإلیجـــاب أثرهـــا للدیمقراطی  ،يالعـــالم النظـــام عل

 نزوعــاً  لأقــ الدیمقراطیــة الــنظم نأ ثبــت فقــد العــالمیین. والســالم األمــن تعزیــز وبالــذات

 ،)كانــت مانویــلیإ( تحدیــداً  بــذلك ویقــول ،الصــراع لحســم ســیلةكو  الحــروب إشــعال إلــى

 أكثـــر كانـــت الماضـــیة عامـــاً  ١٥٠ال خـــالل الدیمقراطیـــة الـــدول أن أوضـــحت التجربـــةف

 یــــــةالحال العالمیــــــة النزعـــــة تراجعــــــت إذا أمـــــا الدیكتاتوریــــــة. الــــــدول مـــــن للســــــلم نزوعـــــاً 

 والدیكتاتوریـة األتوقراطیـة ةاألنظمـ تیار فإن للسلطة السلمي للتدوال كخیار للدیمقراطیة

 بــــین محتــــوم صــــدام نــــواقیس یقــــرع الــــذي األمــــر ،الفــــراغ لمــــلء ســــیتحرك ســــتبدادیةواال

 مــــن خــــرىاأل العالمیــــة القــــوى وبــــین ،العــــالم نطــــاق علــــى األلــــداء الدیمقراطیــــة خصــــوم

    الدیمقراطیة. أنصار

 فاعـل برنـامج تحدید بدون تجنبه یمكن ال الذي الصراع هذا تجنب الواجب من بالتالى

 إجــالء یــتم ال حتــى الفقیــر) األرضــیة الكــرة جنــوب – الجنــوب( يفــ الدیمقراطیــة لتعزیــز

 ترفــاً  باعتبارهــا تنتقــد تعــد لــم والدیمقراطیــة للدیمقراطیــة. المناوئــة الحركــة لصــالح التیــار

 جیلهـا فـي المدنیـة الحقوق عصر في سیئة بصورة فریقیاإ أو السودان یقدمها أن یمكن

  ي.الثان التحرر عصر في الخامسو  الرابع

 الشـــمال( الغـــرب فـــي الالمبالیـــة المعنیـــة الـــدوائر ضـــللتهم )الجنـــوب( يفـــ نو الـــدیمقراطی

 البــاردة الحــرب أثنــاء واحــد وقــتٍ  فــي ةالدیمقراطیــ الــنظم مــن الكثیــر ســقوط ألن )يالغنــ

 ثنــینا متنافســْین بــین المحمــوم التنــافس تقــادا القضــیة حجــب لقــد لألســف. مــدعاة كــان

 ،الحدیثـة العهـود بعـد مـا أو البـاردة الحـرب بعـد مـا عهـد وببـزوغ  اآلن ولكننـا .جباریین

 القـوى عن الكبرى الدول تتخاذل أن اإلنسانیة ضد موجهة لجریمة اً مشابه خطأ یصبح

 غاللــة تغلفهــا نتنــة لمصــالح ،دیئــةر  حلــوى أكــل علــى وتجبرهــا الجنــوب فــي الدیمقراطیــة

                                                 
اإلقليمــى حــول دور الدميقراطيــة يف إقــرار الســالم الــذى نظمتــه اللجنــة  قــدمت خــالل الســمنارو  كتبــت أصــالُ باللغــة اإلجنليزيــة،  هــذه الورقــة *

 وهذه ترمجة غري رمسية هلذه الورقة. – راً مؤخيف اخلرطوم والعلوم والثقافة بالتعاون مع اليونسكو  السودانية للرتبية



 ٢

 البــاردة الحــرب بعــد مــا عهــد فــي للدیمقراطیــة الظــافرة النزعــة إن شــفافة. رفیعــة مقاصــد

ــــات دون یســــیر أمــــراً  لیســــت ــــة عقب ــــدة فعوامــــل ،قوی ــــد أن یمكــــن عدی  نزعــــة لتحــــبط ترت

    -المثال: سبیل على منها مسار من لنفسها تخذتها وما الدیمقراطیة

  والتطرف األصولیة .١

 السیاسة في العسكریة التدخالت  .٢

 المتعددة الثقافیة مع بالتناقض الضیقة الثقافیة النسبیة  .٣

 للدیون المرتدة واآلثار الفقر  .٤

 قتصادیةاال - اإلجتماعیة المشروطیة  .٥

 يالداخل عنفها وحلزون العرقیة الجهویة .٦

 يالسیاس والعنف اإلرهاب .٧

   للدیمقراطیة المناوئة العالمیة  .٨

 علـــى يعكســـ أثـــر لهـــا یكـــون أن یمكـــن ،القلیـــل إال منهـــا نـــذكر لـــم يتـــال العوامـــل هـــذه

 نتشــــارا مــــن شــــك بــــال یحــــد أن یمكــــن يالطبیعــــ استشــــراءها أن كمــــا ،يالعــــالم النظــــام

 المحوریــة الخطــوة فــإن ،البــال فــي العدائیــة العوامــل هــذه وبوضــع العالمیــة. الدیمقراطیــة

 هــــو التقلیــــدیین خصــــومها ملهجــــو  رضالتعــــ مــــن للدیمقراطیــــة العالمیــــة النزعــــة لحمایــــة

 يالمعنــ التحــالف هــذا ویتكــون للدیمقراطیــة. يالــدول التحــالف مــثالً  نســمیه منبــر ســیسأت

ــــة األحــــزاب ،السیاســــیین مــــن ــــانونیین ،التنظیمــــات ،البحــــوث مؤسســــات ،الدیمقراطی  الق

 حقــــوق يوناشــــط يمفاوضــــ ،المــــرأة ة،المتعــــدد القومیــــات يوذو  المســــتثمرین ،الــــدولیین

 یصـــــبح أن بوجـــــوب نبـــــدأ أن علینـــــا لـــــذا العـــــریض. يالمـــــدن المجتمـــــع داخـــــل اإلنســــان

 أال یجـــب للدیمقراطیـــة الحالیـــة العالمیـــة النزعـــة أن نضـــمن حتـــى دولیـــاً  منبـــراً  التحـــالف

 نطــاق علــى الدیمقراطیــة أنصــار ونعبــىء الدیمقراطیــة القــیم نعــزز حتــى .مطلقــاً  تتوقــف

 لإلطاحـة للدیمقراطیة المعادیة القوى خططت ما متى الجنوب في نظرائهم لدعم العالم

ــــة باألنظمــــة ــــيف ســــحقها. أو علیهــــا للقضــــاء أو الدیمقراطی ــــت يأ ف  الهجمــــة تعمــــل وق

ــــى األصــــولیة ــــر أو يدیمقراطــــ نظــــام إســــقاط عل ــــةالمعا اإلجــــراءات تثی  للدیمقراطیــــة دی

ــــرى بواإلرهــــا والتطــــرف ــــى أن ن ــــدول التحــــالف عل ــــة يال  بصــــورة یواجــــه أن للدیمقراطی

 العالمیــة النزعــة لیجعــل حقیقیــاً  مضــاداً  توازنــاً  ویخلــق المــدمرة تجاهــاتاال هــذه جماعیــة



 ٣

 أو الجدید المسیحي الیمین لیهامنع األصولیة السیطرة دائرة ویكسر قائمة للدیمقراطیة

    خالفه.و  الیهودي الغلواء أو ي،سالماإل الفكر مدارس بعض في ریةالتكفی الحركات

  :السودانیة الدیمقراطیة تصنیف

ـــة القـــةع هنـــاك ـــة بـــین ومتضـــاربة معقـــدة دینامیكی  بـــین الســـودان. فـــي والمجتمـــع الدول

ــــین  ،الــــخ ...العمالیــــة والنقابــــات السیاســــیة زابواألحــــ المجتمــــع فــــي المختلفــــین الالعب

 والدولــة جهـة مــن مسـتقراً  دیمقراطیــاً  مجتمعـاً  تحــدد يالتـ والعرقیــة الـدین :التنــوع وعوامـل

 عالقــة مــن نــوع هنــاك .بذاتــه قائمــاً  سیاســیاً  اً هــدف المجتمــع أصــبح لقــد .أخــرى جهــة مــن

 اإلفریقیـة البلـدان فـي الحـال هـو كمـا يالسودان فالمجتمع والمجتمع. الدولة بین السلطة

 ســتظل جتماعیــةاال والبنــى القدیمــة تفــالوالءا والجماعیــة. التعددیــة لــىع یقــوم خــرىاأل

 فيالثقـــا األســـاس ثـــلیم المجتمـــع نأ ذإ القادمـــة. األعـــوام خـــالل رئیســـة وعوامـــل قویـــة

ـــــذ للدیمقراطیـــــة  األحـــــزاب ســـــاتمؤس فـــــي مـــــثالً م ،يالمـــــدن المجتمـــــع فـــــي یـــــنعكس يال

 دینــق: یشــیر حیــث ،الــخ المهنیــة... الــروابط ،العمالیــة اتتحــادواال النقابــات ،السیاســیة

 علیـه تسـیطر -الجنـوب أو الشـمال - السـودان منـاطق كـل في يالسودان المجتمع نأ"

 النــاس یصــنف هموّجــ نتســابا ونظــام كبیــرة ســیطرة القرابــة صــلة أو األســریة العالقــات

 ،ودینیـــاً  سیاســـیاً  المهیمنـــة األســـر مـــن یـــأتون فالزعمـــاء والجنـــدرة. والســـن للســـاللة وفقـــاً 

ــاً  والءً  يیبــد أن یجــب والشــباب ،النســاء علــى قّوامــون والرجــال ــائهمآل بنوی  وأكــابرهم". ب

 الشـعوب أكثـر بـین حیـزاً  یحتلـون السیاسـیة الثقافـة بحكم السودانیین إن" بتشولد: ویقول

ـــ العـــالم فـــي دیمقراطیـــة ـــدیهم فهـــم ،وٕافریقیـــا يالعرب  فـــي وتقلیـــد بالمســـاواة يقـــو  شـــعور ل

    ".والمحلیین القبلیین األعیان انتخاب

 المجتمعـات أن إلـى لإلشـارة یسـتخدم السیاسـیة العلـوم ثقافة في غالب تجاها هناك لكن

 الوصـــف هـــذا ألن صـــحیح غیـــر تجـــاهاال هـــذا ولكـــن ة.ضـــعیف تعتبـــر اإلفریقیـــة المدنیـــة

 هـذه فـي للمقارنـة مجـال هنـاك فلـیس الغربیـة. المجتمعـات مـع بالمقارنـة أساساً  یستخدم

 فقـد ،مجتمـع يأل السوسـیولوجیة التركیبة طبیعة في یةاألساس ختالفاتلال نسبة الحالة

 المالمــح یعابســتا بهــدف يالمــدن المجتمــع مفهــوم مجــال وتعمیــق لتوســیع الوقــت حــان

ـــزة ـــق هـــذا یمهـــد ولـــن المجتمعـــات. لهـــذه الممی ـــدة لنظـــرة الطری  الماضـــیة للتجـــارب جدی

 جدیــد تصــور خلــق علــى أیضــاً  یســاعد ولكنــه ،فحســب إفریقیــا فــي الدیمقراطیــة ألســس



 ٤

 علــى تؤســس جدیــدة أشــكال علــى وربمــا المســتقبل فــي المتوقعــة الدیمقراطیــة للتجــارب

 السیاســـیة األحـــزاب إلـــى ننظـــر عنـــدما ءيالشـــ ذات ویصـــح المجتمعـــات. هـــذه طبیعـــة

 منظمــات عــن عبــارة السیاســیة األحــزاب فنظریــاً  الســودان. فــي الدیمقراطیــة والمؤسســات

 وتصــوغ الجمهــور ئوتعبــ السیاســیین القــادة وتختــار نتخــاباال تقــیم أن یفتــرض معقــدة

 سیاسـیةال األحـزاب تؤكـد مـدى يأ إلـى هـو والسـؤال العامة. والمصلحة العامة السیاسة

 السیاســیة األحــزاب تــزال فــال األصــوات. لحشــد أدواتٍ  فقــط ولــیس األنشــطة هــذه علــى

 تبــرتع الواقــع فــيف ،علیهــا بهــا ویحصــلون مصــالحهم النــاس بهــا یبــین يالتــ اآللیــة يهــ

 فـــي مســـاهمتها علـــى السیاســـیة األحـــزاب أهمیـــة وتقـــوم ة.فاعلیـــ األكثـــر المتاحـــة القنـــاة

 اســــتمرار فــــي حاســــماً  عــــامالً  تعتبــــر السیاســــیة ارســــتهافمم ،الدیمقراطیــــة إقــــرار عملیــــة

 أوجـه لكـل واجهـات يهـ السیاسـیة األحـزاب فإن ،ذلك كل وفوق الدیمقراطیة. واستدامة

 بـــروز یـــرتبط الســـودان فـــيو  إفریقیـــا. فـــي الدیمقراطیـــة وعوائـــق إمكانـــات حـــول النقـــاش

 الدینیـة لوالءاتبا یقاً عم رتباطاً ا المجتمع من جزءاً  باعتبارها السیاسیة األحزاب وتطور

 - جتماعیـــةاال البنیـــة علـــى تـــؤثر تظـــل الحقیقـــة وهـــذه .يالقبلـــ نتســـاباال أو وبالعرقیـــة

   د.للبال والسیاسیة قتصادیةاال

 سـتقرارهاا وتضـمن السیاسـیة األحـزاب تدعم يالت قتصادیةواال جتماعیةاال الظروف إن

ـــة تبـــدو الغـــرب فـــي ـــى القـــدرة ةالسیاســـی ألحـــزابل فهـــل الســـودان. فـــي غائب  إحـــداث عل

 أنهــا أم ؟الدیمقراطیــة مبــادىء مــع یتماشــى بمــا المجتمعــات هــذه فــي جوهریــة تغییــرات

 تسـاعد أنهـا أم ؟المسـتمر نجاحهـا یضـمن يالذ الراهن الوضع على اإلبقاء على تعمل

 جـــداً  مهمـــة األســـئلة هـــذه وتعتبـــر ؟الهـــدف لـــذات القائمـــة نقســـاماتاال حـــدة زیـــادة علـــى

 السیاســــیة األحــــزاب هــــذه تســــعى يالتــــ الدیمقراطیــــة لنــــوع الطریــــق هــــدتم أنهــــا باعتبــــار

 أن تریــد التــي الدیمقراطیــة نــوع تحــدد األحــزاب یهــالع تشــكل التــي األســس إن لتنفیــذها.

 عمـل سـتقاللاال قبـل مـا فتـرة فـيف ستدامتها.ا وشروط نجاحها شروط تحدد كما تتبناها

 إن یقـال مـا ودائمـاً  والدینیـة. والقبلیـة العرقیـة التنوعـات تعزیـز علـى والقومیة ستعماراال

 ،حــال أیــة وعلــى والدینیــة. العرقیــة للتنوعــات األول المحــرك يهــ المســتعمرین سیاســات

 تعزیـز فـي كبیـراً  دوراً  أیضـاً  لعبـوا مـثالٍ  المهدیـة الثـورة تمثلهم كانت الذین الوطنیین فإن

 قائمـاً  سـلطةٍ  صـراع لـةالدو  شـهدت السـودان تـاریخ فـي مـرة أول فـيف العرقیة. التنوعات
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 مزایــداتو  مضــارباتٍ  والدینیــة العرقیــة التنوعــات شــهدت ســتقاللاال وبعــد العرقیــة. علــى

 فمــن الــبالد. مشــاكل معالجــة علــى الدولــة قــدرة إضــعاف فــي ســاهم الــذي األمــر ،أكثــر

 موروثهـــا مـــن تـــتخلص أن ســـتعماراال عهـــد بعـــد مـــا فـــي الدیمقراطیـــة للـــدول الصـــعوبة

ـــبالد مشـــاكل لمعالجـــة ســـاتهافسیا ،ىســـتعمار اال  معظـــم فـــي الوضـــع جعلـــت المزمنـــة ال

 كبیـرة عقبـة تشـكل المـوارد لتوزیـع الخاطئـة فالوسـائل قبـل. يذ من أكثر یسوء الحاالت

 بعـض وفهمـت الـبالد. فـي السـلطة صـراع تعكـس ألنهـا ،الدیمقراطیـة تحقیق طریق في

 آلیـــات مـــن واحـــدة هـــي ةالمتكافئـــ غیـــر التنمیـــة نإ .صـــواباً  وأ خطـــأً  السیاســـیة النخـــب

ـــذي األمـــر السیاســـي والتهمـــیش اإلقصـــاء ـــى ىأد ال ـــدین قـــوى بـــروز إل ـــة ال  فـــي والعرقی

 الوطنیــــة الدولـــة ســــتقرارال ومهـــددة بعضــــاً  بعضـــها معارضــــة دورهـــا تعــــاظمو  المجتمـــع

    التكوین. حدیثة

    : السودان في الدیمقراطیة التجربة

 الـبالد تنـال أن قبـل للحكـم مـاً نظا رهـاباعتبا الدیمقراطیـة مع للسودان تجربة أول حدثت

 الـــــوزراء رئـــــیس محجـــــوب أحمـــــد محمـــــد أشـــــار فقـــــد .١٩٥٦ ینـــــایر ١ فـــــي ســـــتقاللاال

 تـم كمـا ي،الجمهـور  للنظـام سـتقاللالا بعـد فیمـا الثـاني الـدیمقراطي العهـد فـي يالسودان

 إلیهـا ینظـر التـي األسـاس الحریـات یشـمل حیث الثنائى الحكم من ستقاللاال بعد تبنیه

 حتمــاً  قادمــة الــبالد أن األربعینیــات منتصــف فــي الواضــح مــن وكــان مقدســة. حقــوقك

 واألحــداث لمصــر الموالیــة األولــى الوطنیــة الحركــة نزعــة أعطــت لــذا ســتقالل.اال نحــو

 منــذ الــبالد إدارة مــن مصــر إقصــاء ذریعــة بریطانیــا والســودان مصــر فــي بهــا المرتبطــة

 ةً بریطانیــ مســتعمرةً  كــان وكأنــه الســودان یــابریطان لــتحكم ســتقاللاال وحتــى ١٩٢٤ عــام

 ١٨٩٨ لعــام الثنائیــة يالمصــر  - ياإلنجلیــز  الحكــم تفاقیــةا جعــل الــذي األمــر .ةً خالصــ

ـــمو  نافـــذة. غیـــر ـــبالد تجـــاها مقاومـــة مصـــر تـــرد ل ـــذات الحكـــم نحـــو ال ـــم كـــان إذ يال  الحل

 الحكومــة ولكــن .يالمصــر  التــاج تحــت مصــر مــع الســودان توحیــد هــو لمصــر النهــائي

 تــدریجیاً  یتحــرك أن لســودانل تریــد كانــت الســودان فــي إدارییهــا ضــغط تحــت البریطانیــة

    ستقالل.اال نحو

 طائفـة مـن یتخـذ الـذي األمة حزب ،حزبان علیه یسیطر يالمحل يالسیاس المشهد كان

 (الختمیـة) خـرىاأل الحركـة تؤیـده الـذي يتحـاداال يالـوطن والحـزب ،لـه قاعدة األنصار
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 المهــدى أدخلهــا التــي يالجهــاد الفكــر مدرســة تعتبــر التــي خــرىاأل الصــوفیة والطوائــف

 إن جتماعیــة.اال السیاســة فــي لنفوذهــا الكبیــر ديالتحــ يهــ وخلفــاؤه أتباعــه تبناهــا التـيو 

 نحــو الحركــة فــي التقــدم بمــدى یتعلــق فیمــا البریطــانیین مــع تختلــف یــةتحاداال الحركــات

 للبریطــــانیین يالفــــور  نســــحاباال ســــتقاللاال یةعشــــ حتــــى تؤیــــد كانــــت فقــــد ،ســــتقاللاال

 البریطانیـة الحكومتین بین تفاقیةا ةأی إرهاصات تظهر ولم مصر. مع الكامل تحادواال

 أن ١٩٤٧ یولیـو في البریطانیة الحكومة فقررت السودان، مستقبل شأن في والمصریة

ـــدماً  يتمضـــ ـــاً  ربطـــاً  الســـودانیین تـــربط باقتراحـــاتٍ  ق ـــة وثیق  م.الحكـــ اتقـــرار  تخـــاذا بعملی

 األعضـــــاء أغلبیـــــة مـــــن ونتتكـــــ تشـــــریعیة جمعیـــــة تأســـــیس علـــــى المقترحـــــات ونصـــــت

 يتنفیـذ ومجلـس ،المعینین األعضاء من وأقلیة ،مباشر وغیر مباشراً  اً انتخاب المنتخبین

 أمـــا العـــام. الحـــاكم یرأســـه البریطـــانیین إلداریـــینا كبـــار ومعظـــم الســـودانیین مـــن یتكـــون

 ســلطة خــارج فتقــع األســاس بالدســتور المرتبطــة اوالقضــای الخارجیــة والعالقــات الــدفاع

    الجهازین. كال

 فالجمعیـة لـذا ،تحـادياال الـوطنى الحـزب قاطعهـا ١٩٤٨ عـام تأجری التي اتنتخاباال

 المجلــس عــن بعادهمســتا تــم الــذین الجنوبیــون وجــدو  األمــة. حــزب علیهــا طغــا الولیــدة

 بعـد ظمـواتین لـم أنهـم بید ،یةالجمع في تمثیالً  اآلن قبل من السودان لشمال ستشارىاال

 ألعضــاء وبالنســبة .بهــم خاصــة ســیةاسی كیانــات فــي التنظــیم المكتملــة األحــزاب مثــل

 المجلــس قــانون مــادة فــإن العضــویة نصــف مــن أكثــر یمثلــون الــذین الــریفیین الجمعیــة

 مــن ومــوجزة مبســطة نســخة تعتبــر التــي القائمــة واألوامــر التشــریعیة والجمعیــة يالتنفیــذ

ـــة اتاإلجـــراء ـــة البرلمانی ـــیهم جدیـــدة لغـــة كانـــت البریطانی  لكـــن .علیهـــا یتعـــودوا كـــى عل

 المدنیـة الخدمـة رجـال كبـار مـن مشـكالً  كـان الجدیـد يالدسـتور  للتكوین األعلى الصف

 أعضـــاء علــى التــأثیرو  ،الجـــدل فــي - البرلمانیــة الخبــرة نقـــص بــرغم - انهمكــوا الــذین

 بمــؤتمر الخاصــة للمناصــب یــةنتخاباال مــالتالح وتســییر ،المنــاورةو  ،التشــریعیة الهیئــة

 اتجتماعـاال إجراءات حول كتاباً  األزهرى لإسماعی األول رئیسه كتب الذي الخریجین

 أو يالــذات بــالحكم المرحلــة تلــك المحجــوب وصــف قــدو  ".بعنــوان "الطریــق إلــى البرلمــان

    ل.الكام يكم الذاتالح نحو نطالقةاال بعدها بدأت التي نتقالیةالمرحلة اال

    ي:الذات الحكم



 ٧

ــــاء ذات فــــي ــــم األثن ــــى التوصــــل ت ــــةا إل ــــاهرة فــــي تفاقی ــــایر ١٠ یــــوم الق  بــــین ١٩٥٣ ین

 مشـابه الـذاتى للحكـم مشـروع حـول السـودانیة األحـزاب كل من ووفد المصریة الحكومة

 اعتمــد الــذي خلیــل إبــراهیم محمــد رو ســی. وبتعبیــر بروفيالــذات الحكــم لقــانون جــوهره فــي

 دمـج تـم فقـد الجـزء، هـذا فـي  )إدریـس الحـارث ( المتمیـز الباحثي صدیق تحلیله على

ــــاً  المشــــروع ذاك ــــةاال فــــي الحق ــــة - المصــــریة تفاقی ــــر  ١٢ فــــي اإلنجلیزی  .١٩٥٣فبرای

نفیـذ لـم یعـد هنـاك الت موضـع تفاقیةلوضع تلك اال يالذات الحكم قانون تعدیل تم وعندما

 القــانون نــّص  وقــد الــذاتى. الحكــم تجربــة فــي یشــاركون ال یینتحــادأى ســبب یجعــل اال

امًال بحیــث تنتخــب أغلبیــة كــ اً انتخابــ منتخــب شــیوخ مجلــسو  نــواب مجلــس إنشــاء علــى

 بواسـطة التنفیذیـة السـلطة وتمـارس أعضـائه. خمـس تعیـین مـع اً مباشر  اً انتخابأعضائه 

 النـواب. مجلـس ترشـیح علـى بنـاءً  العـام الحـاكم یعینـه وزراء رئیس یرأسه وزراء مجلس

 المرتبطــة المســائل ماعــدا والتنفیذیــة التشــریعیة الســلطات بكــل الســودانیون متــعیت وبهــذا

 الـــذي العـــام للحـــاكم امـــبه حتفـــاظاالم تـــ ینتـــلال ،األســـاس والدســـتور الخارجیـــة بالشـــئون

 هـذاو  الفتـرة لهـذه أریـد قدو  الحاكمتین. الثنائیتین القوتین عن نیابة خماسیة لجنة تعاونه

 تقریــــر حــــق نهایتهــــا فــــي الســــودانیون یمــــارس ســــنوات ثثــــال لمــــدة ســــتمراراال النظــــام

 لدسـتورل األسـاس المالمـح حـوى الـذي الـذاتى الحكـم قـانون إن القـول ویمكـن المصیر.

ـــذي ـــى صـــیغ ال  الدســـاتیر لكـــل األســـاس شـــّكل وستمنســـتر فـــي الحكـــم ســـسأ غـــرار عل

    المستقل. للسودان المستقبلیة

 هـــم ١٩٥٣ عـــام نهایـــة فـــي جریـــتأ التـــي اتنتخابـــاال فـــي الرئیســـون المشـــاركون كـــان

 الختمیـــــة طائفـــــة بـــــین جمـــــع تحـــــالف وهـــــو يتحـــــاداال يالـــــوطن الحـــــزب األمـــــة، حـــــزب

ــــوب والحــــزب فيالالطــــائ يأزهــــر  حــــزب واألشــــقاء، ــــق وقــــد .يالجن ــــوطن الحــــزب حق  يال

ـــة يتحـــاداال ـــوزراء رئیســـاً  يأزهـــر  وأصـــبح كاســـحة أغلبی ـــایر  فـــي لل . ومـــا إن ١٩٥٤ین

 كـان ممـا بأسـرع يیمض أن یرید كان أنه واضحاً  بدا ىحت السلطة مقالید على ستولىا

 عامـه نهایـة قبـل كاملـة سـودنة اإلدارة بسودنة قام ألنه ال ،يالذات الحكم قانون یتصوره

 أغســـطس فــي إجازتــه تمــت يبرلمـــان قــرار مــن وبتأییــد ألنـــه بــل ،المنصــب فــي يالثــان

ت أعقبــ ولكــن لعــام.ا نهایــة قبــل والمصــریة البریطانیــة القــوات كــل بــإجالء قــام ١٩٥٥

 فـي مصـر مـع تحـادعتمـادًا علـى ندائـه لالاذلك مباشرة إنجازات مثیـرة أكثـر: فقـد شـرع 



 ٨

 الوضـــــع لتحدیـــــد ســـــتفتاءاســـــتغناء عـــــن إجـــــراء لال خـــــرىالمشـــــاورات مـــــع األحـــــزاب األ

 والمجموعـــة ذلـــك. مـــن بـــدالً  البرلمـــان داخـــل مـــن ســـتقاللاال وٕاعـــالن للـــبالد يالمســـتقبل

بیــون الــذین هــدئت الجنو  هــم متعجــل ســتقاللا حیــال شــكوك یهالــد كانــت التــي الوحیــدة

 مجلـس وأجـاز .يالجنـوب قلـیملإل يالفیـدرال لحكـمل )لم یلتزم به وعدٌ  وهومخاوفهم بوعٍد (

 ،١٩٥٥ دیســـمبر ٢٢ فـــي الشـــیوخ مجلـــس وأیـــده دیســـمبر ١٩ فـــي ذلكبـــ قـــراراً  النـــواب

    .١٩٥٦ ینایر أول في مستقالً  قطراً  السودان لیصبح

    ل:ستقال ما بعد االتجربة 

 يالــوطن الحــزب لیصــبح ئــتالفاحكومــة  يالــدیمقراط الشــعب وحــزب األمــة حــزب كــّون

 مــع ومــرة المجموعــة هــذه مــع مــرة يالجنــوب بالحــز  ویصــبح المعارضــة فــي يتحــاداال

 الحــــزبین جعــــل الــــذي الســــبب معرفــــة یصــــعب يالماضــــ وبقــــراءة .خــــرىاأل المجموعــــة

 دائمــاً  كانــا فقــد واحــدة. حكومــة فــي الــبالد شــئون ارةإد بإمكانهمــا أن یعتقــدان الطــائفیین

 المســتقبلى الوضــع تشــمل التــي تقریبــاً  القضــایا كــل حــول تمامــاً  متناقضــة آراءً  یحمــالن

 مـــع متحـــداً  ســـوداناً  فتراضـــاً ا أرادوا ربمـــا الختمیـــة أن خلیـــل بروفســـور ویؤكـــد للســـودان.

 مرحلـة بلـغ ولـو حتى دالجدی يأزهر  موقف یسایر أن تجاهاال هذا على كان لكن مصر

 يأزهـر  مـن تخلصـهما بعـد علیهما وكان البدایة. منذ صائباً  كان األمة حزب بأن إقرار

 ،والمولـد األصـل النـوبي  ،للغـرب يالمـوال خلیل اهللا عبد كان الحكم. قضایا یواجها أن

 ١٩٢٤ ثــورة ســحق تجــاه الفــاتر مصــر فعــل رد إزاء عالقــةو  ســالبة ذكریــات لــه الــذيو 

 عبـــد يعلـــ شـــیخ أن حـــین فـــي مصـــر، مـــع قریبـــة عالقـــات إقامـــة ضـــد ةبصـــالب یقـــف

 القومیـة فكـر لمدرسة وموالیاً  لمصر موالیاً  كان الدیمقراطى الشعب حزب زعیم الرحمن

 الطـــــائفتین زعیمـــــا الســـــلطة مســـــتودعاً  الرســـــمیة الواجهـــــة خلـــــف كـــــان ولكـــــن العربیـــــة.

 ،١٩٥٨ فــــي لبرلمـــانا حــــلّ  تـــم فقــــد حـــال، أیــــة وعلـــى اإلرث. علــــى دومـــاً  المتنافســـان

 تعاونـاً  يالـدیمقراط الشـعب وحـزب األمـة حزب وتعاون فبرایر. في اتنتخاباال وأجریت

 یلیــه الــدوائر مــن كبیــر بعــدد األمــة حــزب منهــا خــرج التــي یــةنتخاباال الحملــة فــي فعــاالً 

 علـى يالدیمقراط الشعب حزب ثم بيالجنو  لياللیبرا الحزب ،تحادياال يالوطن الحزب

ــــة األشــــهر ولكــــن التحــــالف اســــتمرو  .ليالتــــوا ــــة الثمانی  المشــــادات فــــي ســــتنفدتا التالی

ــــد المفتوحــــة ــــف مــــن والمكائ ــــین والتــــآمر المشــــهد خل  يالــــوطن والحــــزب األمــــة حــــزب ب
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 يالــدیمقراط الشــعب حــزب وبــین ،يالــدیمقراط الشــعب حــزب ضــد ،جهــة مــن تحــادياال

 الجــیش نفـذ رنـوفمب ١٧ فـيو  األمـة. حـزب ضـد ،جهـة مـن تحـادياال يالـوطن والحـزب

 لحـزب العـام السـكرتیر خلیـل اهللا عبـد إن مؤكدة غیر مصادر تقول حیث ،انقالب أول

 الیـأس بـدافع للجـیش السـلطة سـّلم قـد متقاعـدًا) عمیـداً  نفسه كانو ( الوزراء رئیس األمة

 تعبیــر حــد وعلــى ســتقالل.اال بعــد لمــا للدیمقراطیــة تجربــة أول انتهــت وبهــذا المحــض.

 وال بالنشــوة شــعوراً  یثــر لــم دم فیــه یهــرق لــم الــذي نقــالباال هــذا ن"إ هولــت یســوربروف

   ."الماضیة البرلمانیة الحكومة على باألسف

    :يالثان الدیمقراطى النظام

ــــورة نجحــــت ــــة ث ــــي ١٩٦٤ عــــام شــــعبیة مدنی ــــق بنظــــام اإلطاحــــة ف ــــود الفری ــــرارو  عب  ٕاق

 القــوى كلتــا تمثــل ةنتقالیــا لحكومــة الســلطة تســلیم علــى العســكر أرغــم فقــد الدیمقراطیــة،

 الــذي سیاســيال المســرح مــن تــدریجیاً  تراجعــت الحدیثــة القــوى ولكــن والحدیثــة. التقلیدیــة

 اتنتخابــلال ســتعداداتاال كانــت فعنــدما التقلیدیــة، األحــزاب علیــه ســیطرت مــا ســرعان

 ســبق الــذي للمشــهد األصــل طبــق صــورة تقریبــاً  المشــهد كــان ١٩٦٥ أبریــل فــي جاریــة

 همــــا تحــــادياال يالــــوطن والحــــزب األمــــة حــــزب كــــان .١٩٥٨ فــــي ةالعامــــ اتنتخابـــاال

 یــةقلیماإل والمجموعــات ،يســالماإل المیثــاق جبهــة الشــیوعیین، مــع الرئیســان المنافســان

 قـــاد لقـــد الصـــغیرة. للمناصـــب المتنافســـین المســـتقلیینو  مـــرة ألول للســـطح ظهـــرت التـــي

 القــوات بــین والفینــة لفینــةا بــین الناشــب قتتــالاال ســّببه الــذي المتــدهور ياألمنــ الوضــع

 یتبنیـــا ألن الجنوبیـــة والجبهـــة يالـــدیمقراط الشـــعب حـــزب األنیانیـــا متمـــرديو  الحكومیـــة

 قـد الظـروف هـذه مثل في يالجنوب قلیماإل في اتنتخاباال إجراء أن فحواها نظر وجهة

 لـن وحـده يالشـمال قلـیماإل فـي اتنتخابـاال إجـراء أن حـین فـي دیمقراطیة، لمهزلة ؤديی

    حقیقیة. نیابیة تشریعیة هیئة عن مخضیت

 الشـــــعب حـــــزب یقبلـــــه ولـــــم - األعلـــــى المجلـــــس اتخـــــذه الـــــذي التســـــویة قـــــرار قـــــاد لقـــــد

 التجــــــار عــــــددل  مكــــــن حیثمــــــا اتنتخابــــــاال بــــــإجراء - الجنوبیــــــة والجبهــــــة يالــــــدیمقراط

 المجتمـع مصـالح لیمثلـوا سیاسـیة معـاییر أیـة عتبـاراال فـي تضـعهم لم الذین الشمالیون

 ذلــك ومــع .منافســة دون أو معارضــة بــدون هاو كســب التــي الــدوائر فــي بــالفوز يوبالجنــ

 قانونیــة. لتصــبح اتنتخابــاال أجــرت بحتــاً  قانونیــاً  موقفــاً  تبنــت التــي العلیــا المحكمــة فــإن
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 المقاعـد أغلبیـة تعطعـه لـم لكن أكثریة األمة حزب الكلیة اتنتخاباال نتیجة أعطت وقد

 الحـزب مـع ئتالفیـةا حكومـة هـو المتـاح الوحیـد الخیـار كـان فقـد لـذلك وتبعـاً  البرلمانیة،

 محمـــد الســـابق خارجیتـــه ووزیـــر سیاســـییه لكبیـــر األمـــة حـــزب وأراد .تحـــادياال يالـــوطن

 ذلـك علـى سـیوافق تحـادياال يالـوطن حـزبال ولكـن ،الحكومة یرأس أن محجوب أحمد

 أو الدولــة أسر  لمجلــس دائمــاً  رئیســا ياألزهــر  إســماعیل زعیمــه أصــبح إذا بشــرط فقــط

 ١٩٦٤ لعـام ينتقـالاال الدسـتور نـّص  وقـد .حینهـا علیـه یطلـق كـان كمـا السیادة مجلس

 علــى التغلــب تــم وقــد شــهریًا. أعضــائه بـین دوریــة رئاســته تكــون  خماســي مجلــس علـى

 جمیعـــاً  تنتخـــبهم أعضـــاء وأربعـــة رئـــیس علـــى لیـــنص الدســـتور بتعـــدیل القانونیـــة العقبـــة

 مــایو فـي (السـیادة) الدولـة رأس لمجلـس رئیســاً  أزهـرى أصـبح ولـذا التأسیسـیة. الجمعیـة

 علــى الدولــة لرئاســة ینظـر األمــة حــزب وكــان للـوزراء. رئیســاً  محجــوب وأصـبح ١٩٦٥

 رئـــــیس منصـــــب أو للعاهـــــل يالدســـــتور  المنصـــــب مثـــــل بحـــــت فيتشـــــری منصـــــب أنهـــــا

 یاســیةالس الســلطة مــع التعــاطى علــى اعتــاد الــذي يأزهــر  أن بیــد البرلمانیــة، الجمهوریــة

 كـــان الثالثینیـــات نهایـــة فـــي الخـــریجین مـــؤتمر تأســـیس منـــذ آلخـــر حـــین مـــن والحزبیـــة

 يأزهــر  وبــین الحــزبین بــین خــتالفاال ســبب هــذا وكــان مختلفــة. بطریقــة لألمــر ینظــر

    .ومحجوب

 أعضــاء خمســة نتخبــتا ١٩٦٨ مــارس فــي الجنــوب فــي أجریــت التــي اتنتخابــاال إن

 نحــازا أمــة حــزب عضــواً  عشــر وخمســة ســانو، حــزب أعضــاء عشــرة ،اتحــادي يوطنــ

 أعضـاء أن رغـم مقلقـالً  یـزال ال الصـادق منصـب وكـان الصـادق. جانب إلى معظمهم

 غّیـر عنـدما لـذا لإلمـام. التـابعین الحزب أعضاء من أكثر كانوا جانبه في األمة حزب

 حكومتـه فـي الثقـة بطـرح ١٩٦٧ مـایو فـي الصـادق هـزم ثانیة، مرة األلوان یونتحاداال

 الحـــزب مـــن وزراء عشـــرة مـــن تتكـــون ئتالفیـــةا حكومـــة لـــوزراء رئیســـاً  المحجـــوب ودلیعـــ

 ولكـن الجنوبیـة. الجبهـة مـن وزیـرین األمـة، حـزب من وزراء خمسة ،تحادياال يالوطن

 وزعامــة يأزهــر  قــام هابعــد حســاب. لهــا یحســب قویــة لمعارضــة زعیمــاً  أصــبح الصــادق

 يالـدیمقراط الشـعب وحـزب تحادياال يالوطن الحزب ّحداو و  خالفاتهما بتسویة الختمیة

 أجریــت وعنــدما الــدیمقراطى. تحــادياال الحــزب مســمى تحــت ١٩٦٧ نــوفمبر ٢١ فــي

 الـدیمقراطى، تحادياال للحزب مقعداً  ١٠١ النتیجة كانت ١٩٦٨ أبریل في اتنتخاباال
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 )، اإلمــام جنــاح ( األمــة لحــزب مقعــداً  ٣٠ الصــادق)، (جنــاح األمــة لحــزب مقعــداً  ٣٦

 ذات فـــيو  للشـــیوعیین. ومقعـــداً  الجنوبیـــة للجبهـــة مقاعـــد ١٠ ســـانو، لحـــزب داً مقعـــ ١٥

 یتـردى الجنـوب فـي الوضـع وكـان ،فسـوءاً  سـوءاً  یـزداد يقتصـاداال الوضـع كـان الوقت

 ضــباط مــن مجموعــة نفــذت لــذا واشــمئزاز، ســخط حالــة العامــة الحالــة وكانــت بســرعة.

 فــي الــدیمقراطي بالنظــام أطاحــتو  ،١٩٦٩ مــایو ٢٥ فــي اً انقالبــ نمیــرى بقیــادة الجــیش

  الثانیة. حقبته

    :الثالثة الدیمقراطیة سقوط

 النظــام المسـلحة للقـوات العـام القائـد أربـك ١٩٨٥ فـي العسـكریة نتقالیـةاال الفتـرة بنهایـة

ــــدیمقراط  للمؤسســــة الســــابق للمــــدیر جنیــــه ملیــــون ٤ كفالــــة تحریــــر علــــى بالتأكیــــد يال

 المحاولـة هـذه وأثارت تهامات.اال ضده وجهت لذيا قتصادیةاال - العسكریة التعاونیة

 ذلـك. یفعـل جعلتـه التي الدوافع برغم المسلحة للقوات العام القائد حیال الشك من نوعاً 

 عــامال للقائــد خــّول العســكریة نتقالیــةاال الفتــرة أثنــاء اســتنّ  الــذي المســلحة القــوات فقــانون

ـــوات عـــامال القائـــد ســـلطة نمـــ القـــانون وّســـع إذ ،الجـــیش مســـؤولیة المســـلحة للقـــوات  للق

 لدى المسلحة للقوات األعلى بالقائد يیلتق الوزراء رئیس ناوك القیادة. بأقسام المسلحة

 األعلـى يالتنفیـذ الجهـاز بـین رتبـاطاال ففك .فقط الدفاع لمجلس النظامیة جتماعاتاال

 أداء فــي هــذا وانعكــس العلیــا. األجهــزة بــین الفجــوة توســیع علــى عملــت الجــیش وقیــادة

   لإلدارة. المفتقر الجنوب في الجیش

 المعنویـات. ورفـع المـاهرة والسیاسـیة المیدانیـة والقیـادة للثقـة ومفتقـراً  ممزقـاً  الجـیش كان

 األداء تحمـل فـي فشـلت وقـد ،الجنـوب فـي مواقعهـا من یاالعل الجیش قیادات وانسحبت

 إنـذار بمثابـة كانـت يالتـ بمـذكرتها الـوزراء رئـیس بـذلك لتفضـح الشـعبیة للحركة الحازم

  م.١٩٨٩ فبرایر ٢٠ في

              :تیارات ثالثة إلى الجیش ضباط نقساما

 مــن ووضــح ،تمامــاً  الــرأي موحــدة تكــن لــم المســلحة القــوات أن وضــح الوقــت ذلــك فــي

 ثالثـــة المســـلحة بـــالقوات أن الســـوداني ســـتخباراتاال لجهـــاز العـــام الـــرأي ســـتطالعاتا

  :مجموعات



 ١٢

 سیاسـي نظام بناء إلعادة یصبو كان الذي خلیل ""آنذاك فاعالد وزیر مجموعة .١

    .القومیة یةسالماإل للجبهة المتراجع الدور  مع جدلیة بطریقة

ـــة الجـــیش قیـــادة  .٢ ـــه فتحـــي الراحـــل أول الفریـــق فـــي ممثل  كانـــت  كانـــت إذ ونواب

 فـــــي للجـــــیش المتواضـــــع األداء علیهـــــا لتعلـــــق شـــــماعة أو فـــــداء لكـــــبش تســـــعى

 .المباشرة مسؤولیتها إلنكار وقلبته إال حجراً  تركت لم هيف ،الجنوب

ـــــاال ومتعهـــــدو الالنظـــــامیون  .٣ ـــــذین اتنقالب ـــــاد الفرصـــــة ینتهـــــزون ال  األداء النتق

  .قادم نقالبال الطریق ویمهدون مدنيوال سیاسيال

 فــي يعلــ أحمــد يفتحــ أول الفریــق وال للجــیش یــاالعل العامــة القیــادة تفكــر لــم ذلــك ورغــم

 الجـیش ضباط كبار أن على یدل الموقف وهذا لحظة. أیة في لطةالس على ستیالءاال

 قیـــادة فـــإن الواقـــع فــيو  السیاســـة. فـــي أكثــر عســـكریة تـــدخالت ألیــة ســـاعین یكونـــوا لــم

 السیاســــیة المعركــــة إثــــر فــــي حكومــــة أیــــة مــــن جــــزءاً  تكــــون أن بشــــدة رفضــــت الجــــیش

 الذهبیـة لفرصـةا تتـرك لـن القومیـة یةسـالماإل الجبهـة لكـن .١٩٨٩ مـارس في الفاصلة

 فـيو  السـبعینیات نهایـة فـي غرسها على عملت التي الملعونة الشجرة ثمار لتحصد إال

 الســــلطة. عــــن تعــــدتبا هنــــا ومــــن ،نــــائمْین یســــیران والحكومــــة الجــــیش فیــــه كــــان جــــوٍّ 

 قــارع دور تقمــص علــى فقــط عملــت الجــیش فــي القومیــة یةســالماإل الجبهــة فمغــامرات

 الفتـرة في السودان عرفها التي الثالثة اإلزدرائیة الدینیة یةاألولیغارك بقدوم یؤذن سناقو 

 القومیـة یةسـالماإل الجبهـة انقـالب أیـدت فقـد حـال أیـة وعلـى .١٩٩٨و ١٩٨٩ بین ما

 تحــلّ  نموذجیــة یةإســالم دولــة لتأســیس ســعیاً  كثیــرة متطرفــة عالمیــة یةإســالم مجموعـات

 تعـــد لـــم تحـــدیات جابهتهـــا يالتـــو  دیمقراطیـــاً  المنتخبـــة يالمهـــد الصـــادق حكومـــة محـــلّ 

    لمواجهتها. نفسها

 موحـد سـودانٍ  أجل من اآلتیة المتطلبات في سودانيال سیاسيال الرأى تطور لورتب وقد

 الشـــمال فـــي السیاســـیة األحـــزاب معظـــم ثقافـــة فـــي ظهـــر مشـــترك إلجمـــاع وفقـــاً  وذلـــك

  -: في ممثالً  معاً  الیسار أو الیمین يجناح فيو  والجنوب

 والمســاواة العــدل لضــمان المواطنــة علــى المبنیــة الدســتوریة توالواجبــا الحقــوق 

   .للجمیع

 ي.السلم والتعایش المتبادل التسامح وضمان فيوالثقا الدینى بالتعدد عترافاال  
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  الســــلمى للتحــــول وحیــــدة أداة وقبولــــه دیمقراطــــى سیاســــي حكــــم نظــــام تأســــیس 

  .للسلطة

  دستوریاً  المنظمة واإلدارة الحكم مركزیة ال.   

  حـــددتها التـــي الفتـــرة أنهـــا علـــى اتفـــق إذا لتزامـــاتاال هـــذه إلنجـــاز نتقالیـــةا فتـــرة 

  .المصیر تقریر یعقبهال الشامل السالم تفاقیةا

  التصــــویت یؤیــــد قــــد بنــــو جال فــــإن رضــــاً  عــــن لتزامــــاتاال هــــذه إنجــــاز تــــم إذا 

  .للوحدة

 ،یةالسیاســ نــواحيال مــن الســالم لعملیــة ثانیــة أولویــة الدیمقراطیــة العملیــة برنــامج یعتبــر

    :رئیسین لسببین تاریخیاً  ربطهما یجب ولكن

 ،ةدینیـال ةلآلیدیولوجیـ الضـیقة الحزبیـة النظـرة إللغـاء يتـؤد الدیمقراطیة ألن  ) أ(

 مســتمراً  ســبباً  ســتكون قویــة النظــرة هــذه ظلــت فــإذا ةً عالمیــ أو كانــت ةً قومیــ

   .الفعل ورد لإلثارة

 فـي مسـتمرةو   - اآلخـرین بتهمـیش - وریـةدیكتات حكومـةل تركـت إذا السالم عملیة ألن

 عنـدما ١٩٨٣ عام حدث كما تعسفیاً  إلغاءً  السالم تفاقیةا يستلغ فإنها لوحدها السلطة

ــ نمیــرى الجنــرال نقلــبا  بــذلك يلینهــ أبابــا أدیــس تفاقیــةا علــى - طاغیــة بنــزوة مــدفوعاً  ـ

 أن یعتقـد فهـو الجنـوبیین. شـركائه مـع يالنسـب والسالم سیاسيال التعایش من عاماً  ١١

 وأ ســتدامتهاا علــى العمــل مــن تســقط أن إمــا الســالم عــن المنفصــلة الدیمقراطیــة عملیــة

 لـن الدیمقراطیـة والعملیـة السـالم تفاقیـةا فإن وبالمثل مهده. في العمل هذا على يتقض

 قـد السـودان فـي والدیمقراطیـة والحداثـة السالم قوى بأن ذلك على وزاد مستدیمة. تكون

 والعمالیـة والعسـكریة السیاسـیة النقابـات قوى بذلك ووحدت يالقوم اإلجماع ثقافة أیدت

  : التالیة األجندة حول

 الدیمقراطیة توطید   

  األساس والحریات اإلنسان حقوق رعایة  

  الحدیثة السودانیة الدولة شكل تحقیق   

  قتصادیةاال التنمیة تحقیق  

  والخدمات الثروة في العادلة المشاركة  
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  الحر السوق قتصادا مع متناغماً  دياقتصاال اإلنعاش نظام على الحفاظ.  

  مـع األمثـل يواألمنـ يالتنمـو  التعـاون تحقیـق نحـو موجهـة خارجیـة سیاسة صیاغة 

  .األقرب والمحیط العالم

   :ياإلفریق المنظور

 الحكــم علــى المقــدرة يأ ،الدیمقراطیــة لبقــاء ضــروریة تعتبــر مهمــة واحــدة قاعــدة هنــاك

  والمهنیـة یـةالعمال للنقاباتوالتنكر  العسكریة فالتهدیدات إفریقیا. في وخاصة قعائ بدون

 فــي أنفســهم عــن المعلنــون مــدنيال المجتمــع خطبــاءو  ،األرض تحــت أحزابــاً  باعتبارهمــا

 هشاشـة أكثـر الدیمقراطیـة األنظمـة جعـل علـى تعمـل باتـت عوامل كلها ،البلدان بعض

 األجهـــــزة تتعـــــاون أن یجـــــب الحالـــــة هـــــذه فـــــيف .السیاســـــي التفاعـــــل مســـــاحة بتضـــــییق

 سیاســيال الجهــازین كــال تمثــل ألنهــا المنتخبــة الحكومــة مــع المنتخبــة غیــر والمؤسســات

 وسیاســـــیاً  (قانونیـــــاً  قوتهـــــا الدیمقراطیـــــة الحكومــــات تأخـــــذ أن یجـــــب وبهـــــذا .يوالعســــكر 

 یجـب وبهـذا .)لهـا المصـاحبة الحقـوق عـن المنفصـلة غیـر الدسـتوریة واجباتهـا لتمارس

 تعوقهـا أال فـي الصـالحیة قانونیـاً  اً انتخابـ انتخبت التي الدیمقراطیة الحكومات تمنح أن

 أن وجـوب يأ ،يینبغـ كمـا الحكـم ممارسة من والجیش خرىاأل مدنيال المجتمع أجهزة

 سـیبدو الـذي يالداخل التعدد لتشكل المنتخبین وغیر المنتخبین بین المجال حدود تحدد

 ربمـا ولكـن العمـال. ونقابـات المنظمـات قبـل من الحكومة دارةإ تمت أن حالة في كبیراً 

 یتعلــق فیمــا جیــدة معرفــة الكــرة، لنصــف الجنوبیــة المنــاظیر فــي الدیمقراطیــة تعــرف لــم

 رأیـت إذا ولكنـك الفیـل تعـرف ال فقـد الفیـل مثـل أنهـا بیـد الجدیـد يالمعیـار  المفهوم بهذا

 القـانون أوضـحها قـد الدولـة بـاتواج أن نـزعم ونحـن .شـك دون شـكله من ستعرفه فیالً 

ـــــدول  المنتخبـــــة الحكومـــــة لمصـــــلحة سیصـــــبح التعـــــاون فـــــي الحـــــق أن یعنـــــي ابمـــــ ،يال

 یصـبح الحـق هـذا المنتخبـة. الحكومـات مـع متعاونـاً  تكـون أن في الحق يأ ،دیمقراطیاً 

 أن علینـا یحـتم إفریقیـا فـي الدیمقراطیة الحكومات تواجه التي المشاكل عدد ألن متیازاً ا

 تلــك ألن ،المألوفــة الدیمقراطیــة الثقافــة مســتوى مــن أعلــى بمســتوىً  الصــالحیة هــاحمنن

 اعتبـرت مـا إذاف ،الدستوریین للقانونیین مرجعیة بنود تصبح قد علیها اتفق إذا الشروط

 قانونیــــاً  المنتخبــــة للحكومــــة حقوقــــاً  تؤخــــذ فقــــد ،قانونیــــة إیحــــاءات ذات أســــاس معــــاییر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ".للمحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومین و"واجب



 ١٥

 كیمــا كبیــراً  حــافزاً  تمثــل ألنهــا إفریقیــا فــي الدیمقراطیــة عجلــة دفــع أیضــاً  لواجــبا ومــن 

 يولكــ للدولــة والءهــم یصــبحل العرقیــة النزعــات أصــحاب مــن المتخاصــمین ضــبط یعــاد

 والعرقیـــــة القبلیـــــة الـــــوالءات تحویـــــل إن القبلیـــــة. والنزاعـــــات واألحقـــــاد الصـــــدامات تقـــــل

 لــذلك خالفــاً  ســتعمل التهمــیش دعــاوى لــفمخت حملــت أن بعــد الدولــة لصــالح المحلیــة

 علـى المسـاعد الجو فإن ،ذلك على عالوة الصراعات. حدة وتقلیل السالم تعزیز على

 قـوات قـانون علـى الطریـق وسـیقطع الدیمقراطیـة تقویـة علـى سیعمل والتنمیة ستثماراال

    األممیة. السالم حفظ

 ،سـتبدادیةاال للمواقف خالفاً  دیةالتعد الثقافة لدعم األفضل النظم يه الدیمقراطیات إن

 الغـبن تیـار واحتـواء سـأماً  المتضـجرین الحترام أثیرة ثقافیة أجواءً  تهیىء فالدیمقراطیات

 تجـــاه حساســـة إفریقیـــا فـــي الجدیـــدة فاألجیـــال .فيوالثقـــا سیاســـيال التهمـــیش عـــن النـــاتج

 لرفــــاهوا السیاســــیة والتعددیــــة اإلنســــان حقــــوق تجــــاه ضــــمیر صــــحوة ولهــــم الدیمقراطیــــة

 هجمـة الجیـل هـذا أغلـب شـهد فقد .الثروة وقسمة السلطة عدالة وباألخص يقتصاداال

 لمحاربــة معظمهــم ولجــأ للســلطة. وٕاســاءتها غلّوهــا نتیجــة الضــحایا وتقــدیم الدیكتاتوریــة

 فـاعلین مشـاركین الجیـل هـذا أفـراد أصبح إذا لذا أمده. طال الذي المركزیة الدولة ظلم

 نمـاذج عـن تختلـف بطـرق أنفسـهم هویـة سـیحددون فـإنهم راطیةدیمق سیاسیة عملیة في

 شـك أدنى بال سیكونون .الدولة مع المواجهة أتون في بهم الدفع بل المتشددة التعریف

 البنــى فــي وسیشــاركون إفریقیــا فــي األصــیلة الدیمقراطیــة لعملیــة أقویــاء وطنیــین أنصــاراً 

    .التعایشو  المشاركة وقیم اطیةالدیمقر  بالثقافة بالتشرب فأكثر أكثر الدیمقراطیة

 إحـــدى أصـــبحت الهجـــرة أن رغـــم أوطـــانهم خـــارج الهجـــرة مجـــال يســـیحتو  الوضـــع هـــذا

 ویجــــب التعددیـــة. الثقافــــة العالمیـــة الثقافــــة قننـــت حیـــث ،الحداثــــة بعـــد مــــا عـــالم أوجـــه

 القـوات حجـم تخفیض باألخص ،الجدیدة التطورات ضوء على الجیوش تركیبة مراجعة

 واحتــواء يالنــوو  الســالح نــزع علــى والعمــل ،دســتوریاً  مهامهــا وتحدیــد رارةالجــ التقلیدیــة

 لــإلدارة الدیمقراطیــة لألســس خاضــعاً  الجــیش یكــون أن ویجــب الشــامل. الــدمار أســلحة

 إلــى كــالم مجــرد مــن القاعــدة هــذه تتحــول حتــى وتقنینــه ذلــك تفصــیل ویجــب ،السیاســیة

 بأصـواتها تلقـى التـي والمتفـردة ةالشـرعی القـوة یمثـل الجـیش إن .وطني دستوري مشروع

 أن للجـــیش یمكـــن وال أصـــولها. مـــن یتجـــزأ ال جـــزءاً  وتمثـــل قانونیـــاً  المنتخبـــة للحكومـــة



 ١٦

 یجــب قتــراعاال فصــندوق البندقیــة. ســلطة علــى عتمــاداً ا النــاس عــن إنابــة الحكــم يیــدع

  .والقانونیة الدستوریة السلطة إقرار خالل من البندقیة على یسیطر أن

    للدیمقراطیة فاهیمیةالم النظرة

 مـــــن ،واســـــعة تــــأویالت إلـــــى جــــداً  ضـــــیقة تــــأویالت مـــــن الدیمقراطیــــة تعریـــــف یختلــــف

ــــرات ــــةیالبد التغیی ــــى هی ــــة وتطــــویر ياإلقتصــــاد يجتمــــاعاال التحــــرر إل ــــة ثقاف  دیمقراطی

    -:إما التعریف یحدد أن ویمكن .للمجتمعات

   .الفاعلة مدنیةال والحریة والمشاركة التنافس خالل من السلوكیین: بتعابیر .١

 بنظـــام الالئقــة السیاســیة والمؤسســـات اتنتخابــاال نظــم البنیویـــة: بالتعــابیر وٕامــا .٢

    مستقلة. وسلطة وتشریع يتعدد يحزب

 بترتیبــــات تــــرتبط األفكــــار مــــن مجموعــــة مجــــرد الدیمقراطیــــة تكــــن لــــم حــــال أیــــة وعلــــى

 اللهــاخ مــن یســعى عملیــة يهــ األحــوال أحســن فــي الدیمقراطیــة لكــن ،معینــة مؤسســیة

 ســــلطة وتطــــویر والمحاســــبیة القــــرار اتخــــاذ عملیــــة فــــي لشــــعبل أوســــع تمثیــــل لتحقیــــق

 الحكــام بموجبــه یتعــرض حكــم نظــام يهــ الهــدف هــذا أجــل مــن والدیمقراطیــة المشــاركة.

 تكـــون أن المنتخبـــة الحكومـــة مـــن القصـــد یكـــون الـــذین المـــواطنین بواســـطة للمحاســـبة

    :يباآلت النظام هذا ویتصف المنتخب. ممثلهم

 والشفافیة الرشید الحكم .١

  الرأسیة المحاسبیة  .٢

 المسؤولیة  .٣

 القانون حكم  .٤

  يالدستور  والضبط الدستوریة المراجعة  .٥

 يالحقیق التمثیل  .٦

 النزیهة الحرة الدوریة النظامیة اتنتخاباال  .٧

 السیاسیة المشاركة  .٨

 والمدنیة السیاسیة الحریات عبر القانونیة الصالحیة منح  .٩

   التنظیم تعددیة .١٠



 ١٧

 صـعب أمـراً  تحقیقهـا یجعـل الـذي ءيالشـ جمـة عقبـات الدیمقراطیـة تواجـه الحـظ ولسـوء

    :عوائق ستة فأدناه ،المنال

    .كثیرة ودینیة ثقافیة والءات میول ضد مذهباً  الدیمقراطیة تذهب   : أوالً 

 أیـة وعلـى دیمقراطیـة. مؤسسـات شـكل في السلطة یةستعمار اال اإلدارات حولت    : ثانیاً 

 مؤسسـات تطـویر علـى عهـدها نهایـة نحـو تدنو هيو  اإلدارات هذه عملت حال

ـــوات الشـــرطة خاصـــة الدولـــة ـــد قمـــع. أدوات باعتبارهمـــا المســـلحة والق  كانـــت لق

 األحـــــــزاب :مـــــــدنيال المجتمـــــــع مؤسســـــــات فـــــــي مرتابـــــــة یةســـــــتعمار اال اإلدارات

   .وغیرها ،الحكومیة غیر والمنظمات ،العمال اتاتحاد ،السیاسیة

 البــاردة الحــرب ظــروف فــي الســیما الثالــث" "العــالم فــي الصــفوة مــن كبیــرة ةنســب    : ثالثاً 

 عـن الصـفوة هـذه بحثـت لـذا ،الرادیكالیة والیمین الیسار آیدیولوجیات ستقطبتهاا

    .الالدیمقراطیة الوسائل عبر الیوتوبیة برامجها

ـــــــاردة الحـــــــرب زعمـــــــاء شـــــــجع   : رابعاً  ـــــــة األنظمـــــــة ودعمـــــــوا الب  ألهـــــــدافهم الدیكتاتوری

   .الخاصة ستراتیجیةاال

 التعامــل آثــرت ألنهــا ملومــة الحــاالت مــن كثیــر فــي األمریكیــة السیاســة باتــت : خامســاً 

    :نأل ذلكو ، الدیكتاتوریین مع

 القومیةو  الوطنیة والئهم، لدوائرهم األولویة یعطون الدیمقراطیون الزعماء.   

  عدالــة تقــرّ  بشـروط الدولیــة القــوى مـع العالقــة أســاس حـول للتفــاوض وینزعـون 

  .العلیا. الوطنیة للمصالح أكبر

 مــــدنيال المجتمــــع مؤسســــات ســــحق باســــتمرار ســــتبدادیةاال األنظمــــة :حاولــــت سادســــاً 

  اإلعالمي. حتكاراال مستغلة الناس أذهان في صورتها سطمو 

 یمكـن ولكن الدیمقراطیة، ونمو وتوطین إقرار أمام المحلیة العوائق تعتبر المشاكل هذه

 لإلصــالحات األمریكیــة المبــادرة أخــذنا إذا التالیــة النقــاط فــي العالمیــة قالعوائــ تلخــیص

  :نموذجاً  وٕافریقیا األوسط الشرق في

 اإلیجابیــة التطــورات بعــض عــن المبــادرة علــى أدخلــت التــي التعــدیالت تمخضــت: أوالً 

 فـي القضـیة مناقشـة تنشـیط علـى عمـل اإلصـالح على أمریكا تركیز أن واألهم

 الحكومیـــة الكیانـــات مـــن وٕاعالنـــات بیانـــات عـــدة نبثقـــتا قـــدف األوســـط، الشـــرق



 ١٨

 الصـدد هـذا وفـي لإلصالحات. الحاجة حول العربي العالم في الحكومیة وغیر

 بــرامج مصــر فــي المســلمین األخــوان حركــة فیهــا بمــا كثیــرة مجموعــات نشــرت

 شـرعت ذلـك، على عالوة خلیًا.دا المتنامي لإلصالح األساس العناصر لوضع

 الخاصــة الداخلیــة إصــالحاتها بــرامج إجــراء فــي المنطقــة فــي مــاتالحكو  بعــض

 یتكـون برنامجـاً  األخیـرة األونـة فـي العربیـة الجامعـة تبنت الوقت ذات وفي بها.

 لــو وحتــى تاریخهــا. فــي لإلصــالح األول المشــترك الرهــان لیمثــل نقطــة ١٣ مــن

ـــة المناشـــدات كانـــت ـــة مناشـــدات لإلصـــالح الحكومی ـــر للنظـــام تجمیلی  نهـــام أكث

 كـذلك المهـم ومـن الحقیقـي. التغییر لدعم مدخالً  يتعط فإنها حقیقیة، مناشدات

 وفــي الصــحف فــي العــام العربــي الحــدیث ختــرقا قــد اإلصــالح حــول الجــدل أن

 الدولیـة البكات في فتراضياال التدوین وشبكات اإلنترنت وعبر التلفزیون برامج

  والمحلیة.

 األوروبیـین أمریكـا حلفـاء جانـب مـن التنـافس مـن یـاً عال إحساسـاً  المبـادرة ثارتأ    ثانیًا:

 تشـــجیع علـــى األوربـــي تحـــاداال عمـــل وتحدیـــداً  الدیمقراطیـــة. تعزیـــز مجـــال فـــي

 أوجــه وبــاألخص برشــلونة عملیــة تنشــیط إعــادة كیفیــة حــول الداخلیــة المناقشــات

 جانـــب مـــن الدیمقراطیـــة إلقـــرار المكثـــف االهتمـــام إن فیهـــا. الدیمقراطیـــة تعزیـــز

 وتعـــد المـــال. علـــى للحصـــول المنطقـــة داخـــل أكبـــر تنافســـاً  أیضـــاً  ســـیثیر أوربـــا

 تنجـــز التـــي للبلـــدان متزایـــدة بـــأموال عمـــل" "خطـــط لخلـــق األوربیـــة جیةیاالســـترات

 هـــذه فمثـــل السیاســـي. واإلصـــالح اإلنســـان حقـــوق مجـــال فـــي محـــددة إجـــراءات

 ومــن المنطقــة. مــن اإلصــالح حــول أكبــر حركــة تشــجع أن شــأنها مــن الحــوافز

 المتــدرج اإلعفــاء ببــرامج وتقــدمها اإلصــالحات ربــط علــى نعمــل أن المستحســن

 وبـرامج منتخبـة غیـر حكومـات لـدعم أعطیـت أغلبهـا أن إذ الجنوب دول لدیون

 للمشــاریع عالقــة وال البــاردة الحــرب زمــن فــي نالجبــاری بــین الحــاد ســتقطابالا

  بها. التنمویة

 للتعـاون الحاجـة علـى كبیـراً  هتمامـاً ا وسـع،األ أوسطیة – الشرق المبادرة تضع   :ثالثاً 

 الدیمقراطیـــة إقـــرار فـــي الكامنـــة الضـــخمة التحـــدیات وتتطلـــب الجهـــات. متعـــدد

 الصـــناعیة والـــدول معـــًا. وأوربـــا المتحـــدة الوالیـــات تعمـــل أن أوســـطیة - الشـــرق



 ١٩

 التكــــامالت تعــــزز أن أكثــــر وتشــــاور حــــوار خــــالل مــــن یمكنهــــا الكبــــار الثمــــان

  جانبًا. بینها السیاسیة مزیاداتال وتطرح الموجودة

  رئیسین: تحدیین یواجه األخیرة للمبادرة الناجح التنفیذ لكن و

  -: نتیجة للحضیض تدنى الذي الوسط الشرق في أمریكا موقف أوًال:

 والعنـــف غریـــب أبـــي ســـجن فضـــیحة نتیجـــة العـــراق فـــي المتصـــاعد ضــطراباال  ) أ

 عوامـل كلها الضمنیة، ألمریكیةا والمؤازرة والسكوت األخیر اللبناني اإلسرائیلي

 كانـت أمریكـا عـن الرضـا فـدرجات ألمریكـا. منـاهض شعور تنامي في ساهمت

 مناشــدات فــإن وبالتــالي غریــب، أبــي صــور عــن الكشــف قبــل أدناهــا فــي صــالً أ

 هـــذه علــى جوفــاء نـــداءات تعــدّ  األوســط الشــرق فـــي الدیمقراطیــة إلقــرار أمریكــا

  المعاییر. زدواجیةال نسبة الخلفیة

 السیاســة صــناع فــبعض أیضــًا، أوروبــا فــي واضــحة أمریكــا مصــداقیة فجــوة إن   ) ب

 الوالیـــات مـــع أكثـــر ملمـــوس تعـــاون خلـــق إزاء اشـــمئزازهم عـــن عّبـــروا األوربیـــین

 التـزام مصـداقیة فـي یرتـابون األوربیـین مـن وكثیـر األوسـط، الشـرق فـي المتحدة

 أمریكــا مصــداقیة  إلــى آخــرون ویشــیر السیاســي. باإلصــالح المتحــدة الوالیــات

 وبالتــالي األوروبیــة والسیاســات البــرامج معهــا تســحب أن یمكــن التــي الضــعیفة

 أسفل. إلى األوروبي الموقف

  -لآلتي: واضحة تنفیذ ستراتیجیةا توضح ال المبادرة نإ ثانیًا:

ـــــر  - أ  الحكومـــــات إرادة إطـــــار فـــــي لإلصـــــالح الحاجـــــة عـــــن األخیـــــر المقتـــــرح یعّب

  الشعبیة. اإلرادة ستولی التحول، لدعم یةقلیماإل

 فـي وضـعنا إذا اإلصالح تنفیذ على الحكومات تشجیع كیفیة الواضح من لیس  - ب

 للمشروع. المقترحة السیاسیة لإلصالحات الطوعي الجانب الحسبان

  :الدیمقراطیة لتحصین الدولیة اآللیة 

 النزعــــة ومراقبــــة لحمایــــة خاصــــة دولیــــة آلیــــة  قیــــام أو إنشــــاء بوجــــوب تــــرى الورقــــة إن

 عالمیـًا، للدیمقراطیـة مناوئـاً  عمـالً  نتصوره أن یمكن نتكاسا أي لمنع وذلك دیمقراطیةال

 ســتبدادياال الحكــم فــي تزدهــر سیاســیة أجنــدة تضــمر التــي السیاســیة القــوى بهــاي وأعنــ

 العنــف خــالل مــن السیاســي المســرح علــى تهــیمن قــوى وهــي الضــیقة، الثقافیــة والنســبیة



 ٢٠

 تخلــق دولیــة آللیــة التالیــة األجنــدة نقتــرح لــذا لفرصــة.ا لهــا ســنحت مــا متــى اتنقالبــواال

  اآلتي: تحقیق وأهدافها مهمتها وتكون

 نطــــاق علــــى الدیمقراطیـــة األســــس لتـــرویج محــــاوالت فــــي الدولیـــة اآللیــــة تشـــرع أن .١

 مــن  المعركــة كســب فــي للمســاعدة إفریقیــا فــي الدیمقراطیــة العملیــة لتعزیــز العــالم،

  الدیمقراطیة. التحوالت أجل

 ،الجنـوب دول فـي وخاصـة الـدولي المسـتوى علـى الدیمقراطیـة حركات مع عاونالت .٢

 الصـراعات وتسـویة السـالم لصـنع كقـوة الـدیمقراطي النظـام یعمـل ألن الجهـد وبذل

 السالم. مكافآت كسب یمكن بحیث سلمیاً 

 وبـذلك والتنمیـة السـالم عـن تنفصل ال عملیة باعتبارها  الدیمقراطیة آلیات معالجة .٣

 والمهمشــین الحریــة ومناضــلي القواعــد شــرعیة مــن أبعــد مــدى إلــى تتطــور أن یجــب

 ال خــّداماً  إال هــم مــا القــادة هــؤالء وأن ویحاســبونهم قــادتهم یوجهــون بحیــث أنفســهم

 حّكامًا.

 عولمـــــة لتحقیـــــق ضـــــرورتین باعتبارهمـــــا تصـــــاالتواال المعلومـــــات طـــــرق تحســـــین .٤

 الهدف. بهذا یتعلق فیما دولیاً  الدیمقراطیة قضیة لتعزیز وذلك الدیمقراطیة

 یمكـــن بحیـــث القضـــاء واســـتقالل الســـلطات وفصـــل القـــانون. حكـــم مراعـــاة ضـــمان .٥

 القانون. كمح ترسیخ من للقضاء

 فاألغلبیــــة الدیمقراطیــــة اتنتخابــــاال فــــي الواســــعة للمشــــاركة التعبئــــة فــــي المســــاعدة .٦

 المشـــــاركة هــــذه وأن الدیمقراطیــــة لكســـــب یــــةنتخاباال العملیــــة خـــــالل مــــن مطلوبــــة

 أعلى. إلى أدنى من الدیمقراطیة إلقرار وأساساً  ضماناً  تصبح الواسعة

 اإلنســــان حقــــوق تعلــــیم بتعزیــــز التعلــــیم لدیمقراطیــــة األزلیــــة العوائــــق علــــى القضــــاء .٧

 اإلصالح. طالها التي األكادیمیة المناهج من جزءاً  لیصبح

 العمــلو  اإلنســان حقــوق بــدعم المرتبطــة المختصــة األممیــة الوكــاالت مــع التعــاون .٨

 للدیمقراطیة. مطلباً  باعتبارها وتنفیذها اإلنسان حقوق عالمیة تعزیز على

ـــذل .٩ ـــى الدیمقراطیـــة تعمـــل حتـــى الجهـــود ب   والهشـــة المحرومـــة القطاعـــات تقویـــة عل

ــــى المــــزارعین) الطــــالب، الشــــباب، (النســــاء،  الحكــــم مــــدنيال المجتمــــع يیحمــــ حت

 - القطاعــات هــذه تكــون أن ویجــب ،للدیمقراطیــة المعــادي الهجــوم مــن الــدیمقراطي



 ٢١

 السیاســیة األنشــطة كــل وســط فــي المركزیــة القــوى هــي – الدیمقراطیــة بقــاء لخــاطر

 واالجتماعیة. واالقتصادیة

ــــنهج بنــــاء إعــــادة .١٠ ــــا فــــي يالعســــكر  ال  القــــوانین مــــع الجــــیش ینســــجم حتــــى إفریقی

 فمــن مهــدها، فــي دیمقراطیــاً  المنتخبـة الحكومــة لــوأد ســلطته يءیســ وأال الدیمقراطیـة

 مـــن الحكومـــة وتحصـــین بتحصـــینها الدیمقراطیـــة العملیـــة حمایـــة الدســـتوري واجـــبهم

 المغامرة. والجماعات الدول

 التجریـــد قضـــیة ودعـــم ،ومســـتقلة متحـــررة إفریقیـــة قـــارة فـــي الجیـــوش دور تقییـــد .١١

 المــال مــن الضــخمة المبــالغ تخصــیص یعــاد حتــى النــووي الســالح ونــزع العســكرى

 والتنمیة. البیئیة والقضایا واألساس ةاإلنسانی االحتیاجات لمقابلة

 إفریقیــا فــي الدیمقراطیــة بهــا تصــاغ أن یمكــن التــي الطــرق أفضــل مــع يالتعــاط .١٢

 فـي حـافزاً  عـامالً  باعتبارها السالم نحو الموجهة الثقافات دور حول البحوث وتنفیذ

 فـي الفاشـل التطبیـق ذات الدیمقراطیـة األنظمة موروث ودراسة الدیمقراطیة العملیة

 ).مثالً  حالة دراسة – (السودان األوسط والشرق إفریقیا

 االقتصـادي أداءهـا الدیمقراطیـة الحكومات بها تحسن التي الطرق أفضل بحث .١٣

 تقلیــل نحــو بدیلــة اقتصــادیة خطــط توجیــه مــن والبــد القواعــد. إحبــاط فجــوة لتجســیر

 المجتمع. في الفقراء شریحة فقر حدة

 غیــر المنظمــات البحــوث، معاهــد مــع ليالــدو  المســتوى علــى االتصــاالت تعزیـز .١٤

 دعـــم علـــى لإلعانـــة وذلـــك اإلعـــالم ووســـائل اإلنســـان حقـــوق منظمـــات الحكومیـــة،

 اإلنسان. حقوق وعالمیة العالمیة الدیمقراطیة نزعة

 فـض لـدعم السـالم بمعاهـد ودراسات سمنارات، ندوات، عمل مجموعات ترتیب .١٥

 الحرب. مناطق في السلمیة بالوسائل النزاعات

 ونشـــطاء الشــباب البــاحثین وتشـــجیع مختصــة دوریــات أو دوریـــة مجلــة یستأســ .١٦

 اإلنسان. وحقوق التنمیة قضایا ذلك في بما الدیمقراطیة

 ومعرفـة شـهرة ذات أكادیمیـة فـي الـدولي المسـتوى علـى والورش المؤتمرات عقد .١٧

 اإلنسان. بحقوق والوعى الدیمقراطي الوعى لتعزیز  وتاریخ



 ٢٢

 لیعمـل المتحـدة األمـم مسـتوى علـى خـاص مقـرر بتعیـین المعنیـة األجندة تعزیز .١٨

 المتحدة. لألمم العام السكرتیر تحت

ــالعكس التحــالف مــع یتعــاون أن للدیمقراطیــة الخــاص للمقــرر یمكــن .١٩  لتحقیــق وب

 اآلتي:

 الدولیـة اآللیـة تحـت العملیـة بـإدارة والقومیـة المحلیـة یـةنتخاباال العملیـات مراقبة  )أ 

  المتحدة. لألمم العام السكرتیر ایفوضه خاصة مراقبة حدةو  أو

 أو نتقــاماال مــن خــوف أو وجــل بــال حمالتهــم إجــراء علــى المتنافســین مســاعدة   )ب 

 القمع.

 أطـاح أن حالـة فـي دیمقراطیـاً  المنتخبـة الحكومـات إقـرار إلعـادة دولیاً  الضغط   )ج 

  عسكري. تدخل بها

 وذلـــك – للدیمقراطیـــة المناوئـــة القـــوى لتثبـــیط الخصـــوص هـــذا فـــي حملـــة شـــن  )د 

ــــارة – وٕادارتهــــا علیهــــا والحفــــاظ الســــلطة إلقــــرار  التعــــاون وعــــدم المعارضــــة بإث

  العام. يالخز  وٕاظهار الشامل

 الجــــیش أطــــاح أن حالــــة فــــي المتحــــدة األمــــم فــــي عملیــــة سیاســــة وابتــــدار دعــــم  )ه 

  :مثالً  منها ،قانونیاً  منتخبة بحكومة

 ســتراتیجیةا يتبنــ  أي ببــاریس يالــدول القــانون لمنظمــة األدنــى الحــد معــاییر تطبیــق 

  اإلنسان. حقوق نتهاكاتا عن الحكام يتثن

 ـــاغم الضـــغوط إجـــراء  المتحـــدة لألمـــم العـــام للســـكرتیر الحمیـــدة يالمســـاع مـــع بالتن

 الــ والحریـات الحقـوق مـن االنتقاص عدم لضمان المنبثقة اإلجراءات لدراسة تعزیزاً 

  أعاله. والمذكورة للتسییر القابلة غیر ١٦

 وتصـوغ القواعـد تعیهـا لكـي دولیـاً  اإلنسـان حقوق وثقافة قانونيال النظام هذا تعزیز 

ــــة الوحــــدة بهــــا ــــوق هــــذه لحمای ــــات فــــي الحق ــــدیمقراطي. نهیــــاراال أوق  (المطالبــــة ال

 للشــعب والشــرعي الوحیــد الممثــل باعتبارهــا المخلوعــة للحكومــة الفــوري بالتنصــیب

  ).باالنقالب تأثر الذي

 المطالبـةو  للدسـتور، التعسـفي نتهـاكواال ةللسـلط النزویـة الممارسـة ومعارضـة إدانة 

  فورًا. الضمیر وسجناء السیاسیین السجناء سراح بإطالق



 ٢٣

 معـاییر تعلیـق عـن یمتنعـوا كي الحكام على الضغوط بإجراء الخسارة من التخفیف 

  اإلنسان. لحقوق العالمي اإلعالن وضحهاأ التي اإلنسان حقوق

 تحكــــم التــــي الــــدولي القــــانون قواعــــد بموجبهــــا تراقــــب التــــي جیاتیاالســــترات تكییــــف 

  الدولي. العهد وثائق حسب الطوارئ حاالت

 ستبدادیة.اال واألنظمة الدكتاتوریات ضد الشعبیة الثورة إلثارة الهادفة الجهود دعم  

 فــي األعضــاء الــدول لیثنــي الــدولي المجتمــع یســتنفر أن التحــالف هــذا علــى یجــب 

 أي فـي لنفسها المروجة األنظمة هذهل ممثل ألي عترافاال منح عن المتحدة األمم

  دولي. محفل

 حقــوق ومنظمــات الــدولیین والدارســین القــانونیین وبتحــریض اجتهاداتــه فــي یحــاول  )و 

 القـــانوني المســـتوى فـــي جدیـــداً  معیاریـــاً  لقبـــاً  باعتبارهـــا الدیمقراطیـــة لدراســـة اإلنســـان

  الدولي.

 باعتبارهـا الحكـم یـةعمل في للمشاركة ليالدو  القانون نظام في الحق إظهار یحاول  )ز 

 مشـابهاً  الـدكتاتوریین أو الحكـام جانـب مـن علیهـا التغول یعتبر والتي إیجابیة حریة

   الدولیین. واألمن السالم لتهدید

 وصـــل منتخــب غیـــر نظــام أي علــى العقوبـــات لفــرض المتحــدة األمـــم مــع سینســق  )ح 

  الشعوب. إرادة وضد شرعي غیر انقالب عبر للسلطة

  الدولي. المسرح في القضیة إلیضاح تهدف سیةدبلوما حملة في سیشرع  )ط 

 العــالم مســتوى علــى الدیمقراطیــة والحكومــات الدولیــة الصــنادیق یحــرض أن یجــب  )ي 

 وتهیئــة وأســلحتها تجارتهــا شــحنات علــى حظـر وفــرض المــالي الــدعم عــن لإلحجـام

 الخطـط رسـم علـى المتحـدة األمم تعمل أن ویجب الفاعل. للتدخل الدولي المجتمع

 أنمــوذج فــي بــالتفكیر للدیمقراطیــة الثقافیــة الشــرعیة نطــاق توســیع بفضــلها یــتم التــي

 بـــدون وذلـــك الثقافیـــة للنســـبیة خالفـــاً  یســـیر الـــذي القـــانوني للتطـــابق جدیـــد معیـــاري

  صلة. ذات غیر تصبح بحیث ما لجهة الثقافیة الهویة من الحطّ 

  السودان: في مستدامة لدیمقراطیة مقترح

 منتخبـــة حكومـــة بواســطة تنفیـــذه یـــتم جیــداً  دیـــداً تح محـــدد سیاســي عمـــل برنــامج .١

 القیــــادة. مســــتویات كــــل علــــى فعالــــة محاســــبة ذات حقیقیــــة دیمقراطیــــة ونیابیــــة



 ٢٤

 شــــعبیة مشــــاركة فیهــــا توجــــد دیمقراطیــــة مؤسســــات ودعــــم إنشــــاء هــــذا طلــــبتوی

 مســـتویات كـــل فـــي المـــوارد تخصـــیص مـــع القـــرار اتخـــاذ فـــي حقیقیـــة وقاعدیـــة

 المجتمــع أفــراد لكــل الفاعلــة الصــالحیة مــنح علــى زالتركیــ یجــب كمــا المجتمــع.

   والشباب. والرجال والنساء

 فاعل. فیدرالي نظام ابتعاث بغرض السلطة تقسیم .٢

 األساس. اإلنسان حقوق ومراقبة القانون حكم .٣

 الدستوریة.. والواجبات للحقوق أساساً  المواطنة تكون أن یجب .٤

 الریفیة.  والبیئة لتنمیةا توازن على للحفاظ إیجابي عمل برنامج اعتماد .٥

 فــي النشــط للتفاعــل دفعهــا علــى والعمــل والنســاء المعــوزة للطبقــات األهلیــة مــنح .٦

 العام. الشأن

 فـــي الشـــبابیة القـــدرات شـــراكإل المتســـاویة الفـــرص أســـاس علـــى الوظـــائف خلـــق .٧

ــــة مشــــاریع ــــة لمســــاهمتهم فرصــــة وٕاعطــــاء التنمی  بعــــد مــــا ســــودان فــــي اإلیجابی

 الصراع.

 الــدخل رتــد التــي والفــرص والســلطة والثــروة للــدخل المتســاوي زیــعللتو  آلیــة خلــق .٨

 التعاونیــــة والمنظمــــات األســــرة مثــــل االجتماعیــــة المؤسســــات دعــــم عــــن فضــــالً 

 جتماعي.اال الضمان مظلة وتوسیع والشعبیة

 الدولة. وبناء السالم صنع لدعم الثقة تعزیز .٩

 والثــروة الســلطة قســمة بجعــل االقتصــادیةو  االجتماعیــة الفــوارق معالجــة .١٠

 ودستوریة. قانونیة صالحیة

 وأجــزاء المتحاربــة المنــاطق بــین المصــالحة لتعزیــز الدینامیكیــة األجنــدة .١١

 والمراكز. خرىاأل البالد

  خاتمة:

 تحـدث أن ویمكـن واعـدة والسـودان أفریقیـا فـي الدیمقراطیـة نزعـة لنمـو الضرورة إن 

 أثـــرت الـــذي الماضـــي ذاك كـــامال.ً  زواالً  الماضـــي ســـلبیات زوال مـــع جدیـــداً  عهـــداً 

  الدیمقراطیات. بزعزعة نتهتا عوامل مجموعة علیه



 ٢٥

 رغـم يقـو  أخالقـي لتـزاما یـدعمها یـزال وال بـات حكم نظام باعتبارها الدیمقراطیة إن 

 بها. تعمل التي الكیفیة في عجز أعراض أظهرت التجربة أن

 والتطـرف اإلرهـاب لمحاربـة عملیـة أفضل هي والسودان أفریقیا في الدیمقراطیة إن 

 وحقـــوق القـــانون لحكـــم الحاجـــة وتؤیـــد السیاســـیة المشـــاركة نطـــاق مـــن توســـع ألنهـــا

 المطلوب. التراضي وتخلق اإلنسان

 هـــذه حاولـــت الـــذي األمـــر خاصـــة، آلیـــة إلنشـــاء یســـعى أن الـــدولي المجتمـــع علـــى 

ـــــا مناقشـــــته الورقـــــة ـــــر هن ـــــة هـــــذه وتعتب ـــــر خطـــــوة اآللی ـــــة أكث ـــــة عملی ـــــدعم وٕایجابی  ل

 التجربـــــة إلیهـــــا تصـــــل أن المتوقـــــع مـــــن حیـــــث إفریقیـــــا فـــــي لولیـــــدةا الـــــدیمقراطیات

 النفعي. واالعتبار المعیاري باألنموذج یتعلق فیما السودانیة الدیمقراطیة

 أن یجــب بــل الدولیــة، األجنــدة مــؤخرة فــي بالســودان الدیمقراطیــة توضــع أال یجــب 

 المحیطـــة ةالثقافیـــ الـــدوائر فـــي جـــداُ  الكبیـــر الســـودان لتـــأثیر قصـــوى أولویـــة تعطـــى

  السیاسیة. بحدوده

 
 
 



 ٢٦

 التفاعل اإلیجابي بین النظام اإلسالمي لحقوق اإلنسان 

  والنظام الدولي لحقوق اإلنسان

  *د. أحمد المفتي

  -:١تمهید: عالمیة حقوق اإلنسان وصراع الحضارات

مضمون أطروحات هنتنجتون هي أنه بعد انهیار االتحاد السوفیتي الذي أطلق القوى 

فإنه لن یكون الصراع اقتصادیًا أو أیدیولوجیًا بل ثقافیًا، وبما أن الحضاریة 

الحضارات هي الكیان الثقافي األوسع وهي القبائل الكبرى ولذلك فإنه ال توجد 

حضارة عالمیة، والزعم بذلك هو أیدیولوجیة الغرب في مواجهة الحضارات األخرى. 

مع فكرة صراع الحضارات، ونالحظ أن التطرف الدیني یتجاوب بطریقة أو أخرى 

حیث أن تبریر الموقف الدیني یستند إلى أحد عناصر الحضارة وهو الدین. كما أنه 

عام  ٢٥٠إلى  ١٩٨٨عام  ٥٠قد الحظ أن عدد الكنائس زاد في موسكو من 

 ١٠.٠٠٠إلى  ١٩٨٩عام  ١٦٠، وزاد عدد المساجد في آسیا الوسطى من ١٩٩٣

لموس لإلنجیل والقرآن. واإلسالم یرفض ، وذلك یعني وجود تحول م١٩٩٣عام 

الدولة القومیة بسبب مفهوم األمة كما رفضتها الماركسیة لصالح وحدة البرولیتاریا، 

 ١٣ملیون مسلم في فرنسا و ٤علمًا بأن اإلسالم في تنامي مستمر، حیث أن هنالك 

ا. % من الموالید في أورب١٠ملیون في أوربا الغربیة، والمهاجرون مسئولون عن 

وعلى الرغم من أن هنتنجتون قد اعترف صراحة أن مشكلة الوالیات المتحدة 

األمریكیة هي التعدد الثقافي، وأنها لن تنجو من ذلك إال بتبني أیدیولوجیة سیاسیة 

تجمعها هي وأوربا الغربیة حول الدیمقراطیة وحكم القانون، إال أنه لم یطّور ذلك 

أن التعدد الثقافي أو تعدد الحضارات ال یمكن االعتراف في االتجاه المنطقي وهو 

تجاوزه إال عن طریق تبني عالمیة حقوق اإلنسان وهي ما أشار إلیها باألیدیولوجیة 

السیاسیة التي تجمع الوالیات المتحدة مع أوربا الغربیة حول الدیمقراطیة وحكم 

  القانون. 

                                                 
  (KICHR)مدیر عام مركز الخرطوم الدولي لحقوق اإلنسان  *

  ترجمة طلعت الشایب. – ١٩٩٨إعادة صنع النظام العالمى "، الطبعة الثانیة  –صامویل هنتنجتون " صدام الحضارات  ١



 ٢٧

نوع آخر، حیث تحولت  وباإلضافه إلى إطالق القوة الحضاریة فإنه هنالك تحول من

الصین إلى شرعیة األداء بدل الشرعیة الثوریة، وهي خلیط بین النمو االقتصادي 

الحظ الرئیس نیكسون أن محاصرة الوالیات  ١٩٩٤والثقافة الصینیة. وفي عام 

المتحدة للصین في ضوء قوة األخیرة االقتصادیة عمًال وقحًا، وفي خالل عقد لن 

  قدین سوف تكون شیئًا مضحكًا. یكون لها لزوم، وبعد ع

 ١٩٤٨وال شك لدینا في أنه لو وقف مفهـوم عالمیـة حقـوق اإلنسـان علـى مـا ورد عـام 

والــــذي یــــتلخص فــــي أنهــــا المســــتوى األعلــــى المشــــترك الــــذي ینبغــــي أن تســــتهدفه كــــل 

 .١الشعوب واألمم، ألدى ذلك المفهوم إلى صراع الحضارات الذي یروج له هنتنجتون

معلوم فإنه قد تم التخلي عن ذلك المفهوم، وأصبحت عالمیة حقوق  ولكن وكما هو

اإلنسان تعني الحد األدنى من الحقوق والحریات األساسیة الذي یتم اعتماده في 

مواثیق دولیة ملزمة، وذلك دون التأثیر على أي حقوق أو حریات أخرى یوفرها 

یكون النظام الدولي لحقوق  النظام الوطني السائد في أیة دولة من دول العالم. وبذلك

اإلنسان قد فتح الباب واسعًا أمام كافة الحضارات لتقدیم المزید من الحقوق والحریات 

ألهل تلك الحضارة. بل إنه قد فتح حقیقة باب تنافس شریف ولیس صدامًا بین 

الحضارات، وذلك ألنه إذا ما اقتنع المجتمع الدولي بالحقوق والحریات اإلضافیة التي 

دمها أیة حضارة من الحضارات فإنه یمكن له أن یتبنى تلك الحقوق والحریات تق

اإلضافیة في مواثیق جدیدة تصدر لصالح كافة شعوب العالم، حتى تلك الشعوب 

  . ٢التي ال تنتمي إلى الحضارة التي قدمت تلك الحقوق والحریات األساسیة اإلضافیة

نا ال نتفق مع الزعم بأن تعدد ومن ناحیة أخرى وبناًء على ما سبق ذكره فإن

الحضارات هو الضمان األكید ضد حرب عالمیة ثالثة، وأن المجتمعات التي تتحد 

بسبب األیدیولوجیا ولیس بسبب الحضارة تتفتت كما حدث لالتحاد السوفیتي. كما 

إننا ال نتفق مع الزعم بأن مفهوم الدولة التي كانت قد نشأت منذ معاهدة وستفالیا 

لتحقیق أهداف اقتصادیة رأسمالیة ینتهي تدریجیًا اآلن لصالح  ١٦٤٨عام 

الحضارات، أما االدعاء بأنه كانت توجد حرب في مؤتمر حقوق اإلنسان بفینا عام 

                                                 
١

  . ١٩٤٨انظر دیباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام   
٢

) كــذلك مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة ٢( ٥) مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة، والمــادة ٢( ٥المــادة  

  والسیاسیة. 
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بین النسبیة الثقافیة والعالمیة الغربیة، فإننا ال نوافق علیه كذلك من واقع  ١٩٩٣

عن موازنة بین النسبیة  حضورنا لذلك المؤتمر، ونعتقد أن ما حدث هو البحث

  والعالمیة. والعالمیة ال تعني وجود حضارة عالمیة كما یتخوف هنتنجتون. 

% من سكان  ٩.٨كان  ١٩٥٨من مظاهر بدء انحسار الثقافة الغربیة أنه في عام 

%. أما فیما یتعلق ٧.٦أصبحوا  ١٩٩٢العالم یتحدثون اإلنجلیزیة، وفي عام 

ه ومنذ حكم أسرة شنج في الصین كان الشعار وحتى بمناهضة الثقافة الغربیة فإن

الیوم "تي یونج" ومعناه "المعرفة الصینیة من أجل المبادئ األساسیة (عدم تغریب)، 

والمعرفة الغربیة من أجل االستخدام العملي (التحدیث)". وفي الیابان كان الشعار هو 

وقد حاول محمد علي باشا "واكون یوشي" ومعناه "الروح الیابانیة والتكنیك الغربي". 

ذلك النهج في مصر في ثالثینیات القرن التاسع عشر. أما أتاتورك فإنه قد نفذ 

التحدیث ولكن بتغریب كبیر، كما كان الحال مع الشاه في إیران، ومع بطرس األكبر 

الذي أراد تغریب روسیا باألمر بحالقة الذقون وتقصیر المالبس وخلع القبعات وذلك 

  . ١٦٩٨ – ١٦٩٧خالل 

وفي النصف الثاني من القرن العشرین حاول جمال الدین األفغاني ومحمد عبده 

ومصلحون آخرون القیام بتوفیق جدید بین اإلسالم والغرب وذلك من خالل التحدیث 

دون تغریب. وال شك أن رفض الغرب مستحیل، وقبوله مثل أتاتورك وبطرس األكبر 

سالم؟ أم أسلمة الحداثة؟ أم شيء آخر كما غیر سلیم. فهل المطلوب هو تحدیث اإل

  تزعم هذه الورقة. 

وٕالى یومنا هذا هزم الصینیون كافة المحاوالت الغربیة لتحویلهم إلى المسیحیة. 

وللمسلیمن والعرب تجربة ناجحة في التحدیث دون التغریب وذلك عند استقبالهم 

عالیمهم الدینیة. وكذلك للتراث األغریقي والذي استخدموه دون المساس بمبادئهم وت

الحال بالنسبة إلى محمد علي جناح المحامي العلماني الذي تخرج في أكسفورد، 

ولكن لكي یقود باكستان نحو االستقالل لجأ إلى األصول وأصبح مصلحًا إسالمیًا 

متحمسًا لإلسالم كأساس للدولة، وكذلك باندرانایكا المسیحیة المحامیة خریجة لنلوكن 

لى البوذیة ولجأت إلى القومیة السنهالیة. وفي أوائل التسعینیات تبنى أن تحولت إ
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سوهارتو سیاسة أكثر إسالمیة، وفي بنغالدیش ألغي مبدأ العلمانیة من الدستور في 

  منتصف السبعینیات، وسلطان بروناى أصبح اآلن شدید الورع. 

ن قد أشار إلى أنه أما فیما یتعلق بدور انتشار الوعى وتوطیده للثقافة فإن هنتنجتو 

%، وسكان ١٥عندما كان القادرون على القراءة من اإلیرانیین  ١٩٥٣وفي سنة 

من إعادة الشاه إلى عرشه،  CIA%، تمكن روزفلت من خالل الـ١٧المدن أقل من 

عندما ارتفع عدد القادرین على القراءة في إیران  ١٩٧٩ولكن ذلك لم یكن ممكنًا عام 

  %. ٤٧% وسكان المدن ٥٠إلى 

ومثال آخر أن الیابان قد بنت نهضتها بعد الحرب العالمیة الثانیة بالتغریب، ولكنها 

قال صحفي یاباني: وّلت األیام التي كانت  ١٩٩٣اآلن تعود لحضارتها. وفي عام 

تعطس فیها أمریكا فتصاب آسیا بالزكام. وأضاف مسئول مالیزي حتى النزلة الشدیدة 

  طس. في أمریكا لن تجعل آسیا تع

القیم اآلسیویة التي في األساس هي كونفوشیة هي: النظام، االنضباط، األسرة، 

العمل الجاد، الجماعیة، االعتدال. وفي الغرب: االنغماس الذاتي، والفردانیة، 

والجریمة، والتعلیم الهابط، والكسل، ولذلك یدعي اآلسیویون بأن القیم اآلسیویة هي 

بیة أوربیة فقط. ویخلص هنتنجتون إلى أن الصحوة العالمیة حقیقة، والقیم األور 

  اإلسالمیة حالیًا قد نجحت اجتماعیًا وثقافیًا ولكنها فشلت سیاسیًا. 

وتعضیدًا ألطروحته بنجاح أیة مبادرة تعتمد على الوحدة الثقافیة أشار هنتنجتون إلى 

التجمع أن حلف شمال األطلنطي نجح ألنه ثقافة واحدة، وكذلك االتحاد األوربي و 

مستعمرة بریطانیة سابقة تتكلم اإلنجلیزیة.  ١٣بین  (CARICOM)الكاریبي 

وأضاف بأن االتحاد اآلسیوي الجنوبي للتعاون الذي یتكون من سبع دول هندوسیة 

وٕاسالمیة وبوذیة كان لذلك بال فاعلیة، ولكنه في ذات الوقت یعترف بأن األسیان 

ASEAN  رغم تعدد الثقافات: صینیة وبوذیة  كانت ناجحة ١٩٦٧التي تكونت عام

 وٕاسالمیة. 

، وهو مؤتمر PMCالمؤتمر ما بعد الوزاري  ASEANأنشأت الـ ١٩٧٨وفي سنة 

تجمع فیه وزراء خارجیة الدول المشاركة في الحوار: وهي أمریكا وكندا والیابان 

 أفرخت ١٩٩٣وأسترالیا ونیوزلندا وكوریا الجنوبیة واالتحاد األوربي. وفي سنة 



 ٣٠

 ASEAN REGONALساحة تنافس أكبر وهي المنتدى اإلقلیمي ASEANالـ

FOURM  .رغم فشله من الناحیة العملیة  

 ١٩٩٤وباإلضافة إلى ذلك فإنه یعترف بأن اتحاد دول الكاریبي الذي أنشئ عام 

بهایتي ودول المنطقة الناطقة باألسبانیة یقدم دالئل أخرى  CARICOMلیصل الـ

لثقافة. ولقد كان من المتصور أن تصبح أسبانیا دولة مركز للتغلب على فوارق ا

للناطقین بلغتها، ولكن زعماؤها اختاروا أن یصبحوا عضوًا في الحضارة األوربیة، 

  وفي نفس الوقت یحافظون على الروابط مع مستعمراتهم القدیمة. 

الیابان  ویالحظ هنتنجتون أنه بعد انهیار االتحاد السوفیتي وضعت الوالیات المتحدة

رفض رئیس  ١٩٩٠كخطر على أمنها القومي، والیابان عاملتها بالمثل. وفي عام 

وزراء الیابان طلب الرئیس كلینتون الذي یتعلق بالواردات الیابانیة من السلع 

المصنعة. ولقد اعتبرت الصین التنازالت األمریكیة ضعفًا، ولذلك عندما تنازلت 

ى بالرعایة عن موضوع انتهاكات حقوق أمریكا وفصلت موضوع الدولة األول

اإلنسان، ردت الصین بمزید من االنتهاكات. وحالیًا أصبحت كل قوى شرق آسیا 

  تهاب الصین، حیث أنهت الفلبین القواعد الجویة والبحریة األمریكیة. 

رفضت العدید منها رسو سفن إمداد أمریكیة، وٕامبراطور الیابان زار  ١٩٩٤وفي عام 

. والخیارات أمام بقیة الدول اآلسیویة هي السعي لخلق قوة ١٩٩٢الصین عام 

متوازنة مع الصین وحدوث صراعات، أو سالم مضمون والقبول بالهیمنة الصینیة. 

 ١٩٩٥ولقد خفت التحالف بین الصین والمسلمین عندما أعلن الرئیس الصیني عام 

  أن الصین لن تقیم أي تحالف. 

استخدمت روسیا حق  ١٩٩٤ة أنه في دیسمبر ومما یوضح قوة الروابط الحضاری

الفیتو لصالح الصرب، ومنعت حظر الوقود الذي اقترحته الدول اإلسالمیة، وفي 

أبریل من ذلك العام أحبطت قرارًا لمجلس األمن یدین الصرب بالتطهیر العرقي. 

ولكن من ناحیة أخرى فإن خیانة ذوي القربى هي ثمن السالم في حروب خطوط 

الحضاري التي تفور من أسفل، والسالم یقطر من أعلى، وذلك في كثیر من التقسیم 

  األحیان. 
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توینبي یتحدث عن "سراب الخلود" لكل حضارة عندما تزدهر، وهو الذي خدع 

فوكایاما فاعتقد بأن الغرب قد كسب الجولة نهائیًا، ولكن سرعان ما اكتشف خطأ 

  اعتقاده. 

نجتون أن أمریكا غربیة أو ال توجد أمریكا. ومن الخالصات التي توصل إلیها هنت

وهو یطالب بالتخلي عن العالمیة والبحث عن العوامل المشتركة بین الحضارات التي 

تجعلها تعترف باألساس الفكري الذي تقوم علیه الحضارة الغربیة الحدیثة، وهو مفهوم 

هاء. وفي تقدیرنا أن سیادة حكم القانون بدل االعتماد على آراء الحكماء والخبراء والفق

ذلك األمر ال یختلف عن عالمیة حقوق اإلنسان في شيء، ألن تلك العالمیة تعني 

االتفاق على حد أدنى من الحقوق والحریات األساسیة بما في ذلك مبدأ سیادة حكم 

  القانون.

 :غیاب اإلسالم غیر المبرر عن الساحة الدولیة لحقوق اإلنسان

یـًا بأربعـة أنظمـة حقـوق إنسـان وهـي: النظـام الـدولي لحقـوق یعترف النظام الـدولي حال 

اإلنسان (المضمون الفكري للنظام الدولي) والنظـام األوربـي والنظـام األمریكـي والنظـام 

األفریقــي. وجیمــع تلــك األنظمــة تتمتــع بالمقومــات األساســیة المطلــوب توافرهــا فــي أي 

  -نظام حقوق إنسان وبصفة خاصة:

محددة وتتمتع بقبول عریض ومنصوص علیها في وجود مبادئ ومعاییر  )١(

  صكوك ملزمة أبرمتها الدول األطراف في النظام المعین. 

 وجود آلیات لمتابعة ورصد تنفیذ تلك المبادئ والمعاییر على أرض الواقع.  )٢(

وال شك أن األدیان واإلسالم بصفة خاصة یتضمن نظامًا متكامًال لحقوق اإلنسان 

یر، ومن حیث آلیات التنفیذ على النحو الذي سوف من حیث المبادئ والمعای

نوضحه الحقًا، وال غرابة في ذلك ألنها منّزلة من لدن حكیم خبیر. ولكن الذي یحز 

في النفس أنه على الرغم من ذلك اإلرث الفكري الضخم لم یتمكن المسلمون بصفة 

الن خاصة حتى تاریخه من بلورة میثاق إسالمي شامل لحقوق اإلنسان سوى إع

، والذي ال یستطیع أى ١٩٩٠القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم الذي صدر عام 

 مسلم أن یدعي أنه تتوافر فیه المقومات األساسیة المشار إلیها أعاله. 
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 ٢٠٠٠ولقد ظل ذلك األمر یقلقني فترة لیست بالقصیرة، ولذلك فقد أصدرت عام 

. ١لي لحقوق اإلنسان واألدیان عموماً كتابًا یدعو إلى تفاعل إیجابي بین النظام الدو 

ویهدف ذلك الكتاب إلى بلورة نقطة انطالق نحو صیاغة میثاق إسالمي لحقوق 

اإلنسان اعتمادًا على اعتراف النظام الدولي لحقوق اإلنسان صراحة في المواثیق 

الدولیة بأنه نظام حد أدنى، وأنه یعترف بأي نظام آخر یوفر حدًا أفضل من ذلك 

. لیس ذلك فحسب، بل إن النظام الدولي لحقوق اإلنسان یعترف ٢ألدنىالحد ا

  بالحریة الدینیة حقًا أساسیًا من حقوق اإلنسان. 

نقطة االنطالق التي ندعو لها هي تواضع المسلمین على أن النظام اإلسالمي 

لحقوق اإلنسان یستوعب النظام الدولي لحقوق اإلنسان، ویضیف إلیه الكثیر عدا 

جزئیات الخالفیة البسیطة التي یمكن معالجتها عن طریق التحفظات أو بعض ال

 -التسامح وقبول اآلخر. وبصورة أكثر تحدیدًا فإن النظام اإلسالمي لحقوق اإلنسان 

هو نظام یتعایش مع التجربة الدولیة لحقوق اإلنسان  - حسب الرؤیة التي ندعو لها 

ا كما یذهب البعض، مما جعل غیر ویثریها، ولكنه ال یهدمها ویقوم على أنقاضه

  المسلمین ینظرون له بعین الریبة والشكوك.

وفیما یلي نستعرض بإیجاز عددًا من الموضوعات التي تتعلق ببلورة حقوق اإلنسان 

من منظور اإلسالم إثراًء للنظام الدولي لحقوق اإلنسان. وفي ذات الوقت فإننا سوف 

أنه لیس هنالك ما یعوق بلورة حقوق نحاول من خالل تلك الموضوعات توضیح ب

اإلنسان في اإلسالم من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأنه لیس هنالك 

ما یعوقها من حیث المقومات األساسیة كما سبق أن أوضحنا، ولكنها تتطلب جهدًا 

لذي ال كبیرًا من المسلمین یتجاوز الخطابة تردیدًا ألمجاد الماضي اإلسالمي التلید، ا

ینكره أحد، ومهاجمة لكل التجارب واإلرث الدولي حتى ولو توافق مع منظور 

یجد القبول لدى عدد من  -ولألسف الشدید  - اإلسالم. وال شك أن أسلوب المواجهة 

المسلمین، ولكن من المؤكد أن ذلك األسلوب ال یخدم قضایا اإلسالم والمسلمین، 

لذلك الماضي التلید في حیاتهم الیومیة، حفظًا  والبد من أن ینتفض المسلمون تطبیقاً 

                                                 
1 Initiative for Constructive Interaction between International Human Rights Standards and Religions” , 

Dr. Ahmed El Mufti, November 2000 
 من اتفاقیة سیداو.  ٢٣من العھدین الدولیین والمادة  ٥المادة  ٢
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لحقوق اإلنسان وحمایة لها، وفي ذات الوقت تقدیم المنظور اإلسالمي لحقوق 

اإلنسان في لغة وصیاغة یفهمها غیر المسلم حتى یستفید منها، كما حدث في بادرة 

سالم، وتم فریدة من نوعها حینما اقتنع المجتمع الدولي بنظام كفالة األطفال في اإل

من اتفاقیة حقوق الطفل. وبذلك نتجاوز المشكل الذي عّبر عنه  ٢٠تضمینها المادة 

االستاذ خالد زیاد، والذي یتمثل في أن المسلمین یرون أن المنظور اإلسالمى لحقوق 

اإلنسان التزامًا، وفي ذات الوقت یرونه حًال لمشاكل العصر، في حین یرى كثیر من 

  .١منظور اإلسالمي لحقوق اإلنسان یتنافى مع الحداثة والتطورغیر المسلمین أن ال

  أوًال: األدیان السماویة وكریم المعتقدات هي أساس حقوق اإلنسان: 

إن النظام الدولي لحقوق اإلنسان على النحو المفّصل أدناه عبارة عن مجموعة من 

معتقدات. ولقد القیم األخالقیة الكریمة التي وردت في األدیان السماویة وكریم ال

تواضعت دول العالم على تلك القیم وعلى عالمیتها، وأسست علیها النظام العالمي 

. ولو كان األمر ١٩٤٥لحقوق اإلنسان الذي وضع لبناته میثاق األمم المتحدة عام 

غیر ذلك لما جاز لحقوق اإلنسان أن تشكِّل قیدًا على المشرع، سواء كان ذلك على 

لمستوى الدولي. ولكن حرص الفكر الغربي حتى یومنا هذا على المستوى الوطني أو ا

النأي بحقوق اإلنسان عن األدیان، وذلك بسبب تجربة الغرب السالبة عندما تم 

استغالل الدین لمنح الشرعیة لتجاوزات الملوك واألباطرة وأمراء اإلقطاع. ولذلك 

وق اإلنسان قد تمت نالحظ بأن میثاق األمم المتحدة وصكوك الشرعیة الدولیة لحق

صیاغتها لتعبر عن ذلك الموقف. ولذلك نجدها تنص صراحة على أن مصدر 

  . ٢دون اإلشارة إلى خالق اإلنسان (dignity)حقوق اإلنسان هو كرامة اإلنسان 

ومما ال شك فیه أن األدیان السماویة وكریم المعتقدات هي األساس الفكري 

عضد مشروعیتها وتعطي المبرر لعالمیتها واألخالقي لحقوق اإلنسان، وهي التي ت

  التي تتجاوز الحدود السیاسیة والسیادة الوطنیة. 

ونوضح في ذلك الصدد بأن أصول وقیم كل األدیان السماویة واحدة في منظور 

َن الدِّیِن َما  الدین اإلسالمي، حیث ورد في القرآن الكریم قوله تعالى: {َشَرَع َلُكم مِّ

                                                 
انظر مقال األستاذ خالد زیاد بعن�وان " أھمی�ة االجتھ�اد " المنش�ور باللغ�ة اإلنجلیزی�ة ض�من مطبوع�ات المجل�س الع�المى للكن�ائس ع�ام   ١

  . ٤٩ – ٤٨مسیحي إسالمي " الصفحات نقاس  –" الدین والقانون والمجتمع  ١٩٩٥
الفق��رة الثانی��ة م��ن دیباج��ة میث��اق األم��م المتح��دة والفق��رة األول��ى م��ن دیباج��ة اإلع��الن الع��المي لحق��وق اإلنس��ان والعھ��د ال��دولي الخ��اص   ٢

  بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 



 ٣٤

ْیَنا ِبِه ِإْبَراِهیَم َوُموَسى َوِعیَسى َأْن َأِقیُموا  َوصَّى ِبِه ُنوحاً  َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َوَما َوصَّ

ُقوا ِفیِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكیَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْیِه اللَُّه َیْجَتِبي ِإَلْیِه َمن َیَشاءُ   الدِّیَن َوَال َتَتَفرَّ

ُحِف اْألُوَلى* ١٣} الشورىَوَیْهِدي ِإَلْیِه َمن ُیِنیبُ  . وقوله تعالى: {ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

). وقوله تعالى: {ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوْا ١٩- ١٨ُصُحِف ِإْبَراِهیَم َوُموَسى} (سورة األعلى 

اِبِئیَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِملَ  َصاِلحًا َفَلُهْم  َوالَِّذیَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

  . ٦٢َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن} البقرة

ونشیر بصفة خاصة إلى أن مصدر كرامة اإلنسان في األدیان السماویة واضح 

ْمنَ  ا بصورة ال لبس فیها وال غموض، مثال ذلك قوله تعالى في القرآن الكریم: {َوَلَقْد َكرَّ

ْلَناُهْم َعَلى َكِثیٍر مِّمَّ  ْن َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّیَِّباِت َوَفضَّ

. وكما هو واضح فإن اآلیة تشیر إلى "بني آدم" ولیس ٧٠َخَلْقَنا َتْفِضیًال} اإلسراء

الدولیة. وال شك أن تلك اإلشارة فیها  اإلنسان أو االسرة الدولیة كما ورد في المواثیق

عمق ومعاني كبیرة من بینها أن جمیع البشر اخوة من أب واحد. وكذلك فیها عدم 

التفرقة بین الرجل والمرأة، والمساواة المطلقة بین الناس دون اعتبار للعرق أو اللون 

  أو خالفه. 

  دولي لحقوق اإلنسان: ثانیًا: األبعاد اإلیجابیة التي یضیفها اإلسالم للنظام ال

باإلضافة إلى عمق ولطف اإلشارة القرآنیة لكرامة اإلنسان على النحو الذي أشرنا 

إلیه أعاله فإن تفعیل البعد الدیني لحقوق اإلنسان یفرز العدید من اإلیجابیات والتي 

   -تشمل:

توسیع نطاق كل حق من حقوق اإلنسان، مثال ذلك أن الحق في الحیاة  )١(

الدولیة یوسع نطاقه المفهوم اإلسالمي بأن {َمن َقَتَل َنْفسًا  في المواثیق

ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیعًا َوَمْن َأْحَیاَها 

  . ٣٢َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیعًا} المائدة

جد وزاع دیني لاللتزام تعمیق االلتزام بالحقوق والحریات، ألنه سوف یو   )٢(

  بها إضافة إلى االلتزام القانوني.

وجود العقوبة األخرویة في األدیان یجعل االلتزام بحقوق اإلنسان ال   )٣(

 یعتمد على وجود آلیات الرقابة الدولیة والوطنیة وحدها. 



 ٣٥

تنص األدیان على حقوق جدیدة ال توجد في المواثیق الدولیة، مثل  )٤(

ر، وفي ذلك إثراء كبیر للنظام الدولي لحقوق حقوق الوالدین وحق الجا

 اإلنسان.

تتضمن األدیان كذلك مفاهیم كلیة جدیدة، ففي مجال القانون نالحظ أن  )٥(

اقصى ما استقر علیه النظام الدولي لحقوق اإلنسان هو مفهوم "سیادة 

حكم القانون"، ولكن األدیان السماویة تستوعب ذلك المفهوم وتطرح 

 مفهوم " العدالة ". مفهومًا أشمل وهو 

 ثالثًا: االستفادة من المنابر الدولیة لحقوق اإلنسان:

توفر األبعاد اإلیجابیة لألدیان واإلسالم بصفة خاصة التي سبق ذكرها رؤیة عملیة 

إیجابیة تتجاوز مفهوم حوار الحضارات إلى مفهوم تحالف الحضارات لدعم وتوسیع 

نبغى طرح تلك الرؤیة خالل اجتماعات نطاق النظام الدولي لحقوق اإلنسان. وی

مناقشة التقاریر الدوریة للدول التي تقدم بموجب مواثیق حقوق اإلنسان الدولیة 

المختلفة، وكذلك خالل اجتماعات المحافل الدولیة التي تعمل على صیاغة معاییر 

 جدیدة لحقوق اإلنسان أو على تعدیل المعاییر السائدة وذلك للتأثیر اإلیجابي على

النظام الدولي لحقوق اإلنسان، خاصة وأن المجتمع الدولي الذي اعتبر اإلعالن 

هو المثل األعلى المشترك الذي ینبغي  ١٩٤٨العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 

أن تسعى شعوب العالم لبلوغه سرعان ما اكتشف أن ذلك الجهد الفكري البشري یقبل 

لذلك لم یكد یجف المداد الذي كتب به . و ١التطویر بالحذف واإلضافة والتعدیل

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حتى ظهرت الحاجة إلى مواثیق حقوق إنسان 

إضافیة تعید ترتیب الحقوق والحریات التي وردت به وتفصلها وتضیف إلیها وتعدلها، 

مما جعل النظام الدولي لحقوق اإلنسان نظام حد أدنى كما سبق أن أوضحنا. ولذلك 

نا نرى أنه توجد قابلیة لدى النظام الدولي لحقوق اإلنسان لالستفادة من أي تصور فإن

  یؤدي إلى تقویة حقوق اإلنسان، وأنه البد من العمل على استغالل تلك القابلیة.

، ولكن ذلك  ً إن المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان تمثل في تقدیرنا جهدًا بشریًا مقدرًا

ته وسوف یظل قاصرًا ویقع العبء األكبر على أصحاب الجهد البشري قاصرًا بطبیع

                                                 
  خیرة من دیباجة االعالن العالمى لحقوق اإلنسان.الفقرة األ ١
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الدیانات لتكملة ذلك النقص. ولكننا في ذات الوقت یجب أن ال نغفل التجربة الغربیة 

التي تجعل الغرب یتخوف من استغالل الدین على النحو الذي سبق أن أوضحناه، 

 والذي لیس له مثیل في التاریخ اإلسالمي. 

تجاوز ذلك التخوف عن طریق تحالف حضارات یؤكد دور وفي تقدیرنا أنه یمكن 

الدین اإلیجابي في دعم حقوق اإلنسان، وذلك من خالل مقترحات محددة لتعدیل 

المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان تؤكد رفض استغالل الدین على نحو ما حدث في 

ه إال العصور الوسطى في أوربا. وعلى الرغم من طول ذلك الطریق ومشقة السیر فی

أننا نرى أن أیة خطوة تتخذ فیه هي خطوة في االتجاه الصحیح، وهو اتجاه التحالف 

بین الحضارات. ولكنه یجب أن یكون تحالفًا عملیًا من خالل المحافل الدولیة 

واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان حتى یكون له مردود عملي ملموس یتمثل في إثراء 

  المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان. 

  بعًا: االستفادة من دیمقراطیة اتخاذ القرار في اآللیات الدولیة لحقوق اإلنسان: را

ومما یسهل التفاعل اإلیجابي بین النظام الدولي لحقوق اإلنسان واألدیان السماویة 

خاصة اإلسالم، على نحو ما ذكرنا، دیمقراطیة آلیات النظام الدولي لحقوق اإلنسان، 

لیبیة من رئاسة لجنة حقوق اإلنسان بجنیف في إحدى والتي مّكنت الجماهیریة ال

دوراتها. وتتوفر تلك الدیمقراطیة بصفة خاصة في العدید من آلیات األمم المتحدة، 

خاصة الجمعیة العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، واللجنة الثالثة للجمعیة 

  العامة، ولجنة حقوق اإلنسان بجنیف. 

آلیات النظام الدولي لحقوق اإلنسان التي تمكن من  وباإلضافة إلى دیمقراطیة

التفاعل اإلیجابي مع النظام الدولي لحقوق اإلنسان، نشیر كذلك إلى جانب مهم آخر 

وهو أن ذلك النظام یوفر في كثیر من الحاالت فرصًا كبیرة لتعدیله وٕاعادة النظر فیه 

  .١نسانكما ورد صراحة في العدید من المواثیق الدولیة لحقوق اإل

  خامسًا: الخصوصیات:

                                                 
م�ن العھ�د ال�دولي  ٥١من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتص�ادیة واالجتماعی�ة والثقافی�ة، والم�ادة  ٢٩انظر على سبیل المثال المادة   ١

  من اتفاقیة سیداو.  ٢٦الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 
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إن التخوف من أن النظام الدولي لحقوق اإلنسان سوف یؤدي إلى ضیاع 

الخصوصیات خاصة الدینیة والثقافیة فإنه تخوف غیر مبرر، ألن تلك 

الخصوصیات قد تّم الحفاظ علیها في العدید من المواثیق الدولیة. مثال ذلك النص 

أن یؤمنوا ألطفالهم التعلیم الدیني واألخالقي صراحة على احترام حریة اآلباء في 

  . ١الذي یتمشى مع معتقداتهم الخاصة

وكذلك تنص الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان على أهمیة أن تؤخذ في االعتبار 

تقالید كل شعب وقیمه الثقافیة لحمایة الطفل وترعره ترعرعًا متناسقًا. كما أن تلك 

جبات الوالدین أو الجماعة حسبما ینص العرف الصكوك تحترم مسؤولیات وحقوق ووا

المحلي في أن یوفروا للطفل التوجیه واإلرشاد المالئمین عند ممارسة الحقوق 

  .٢المعترف بها في المواثیق الدولیة

سادسًا: ال یمكن التأثیر في النظام الدولي لحقوق اإلنسان إال بعد فهمه فهمًا 

  عمیقًا: 

التأثیر  -خاصة المسلمین  -ألصحاب الدیانات  ومما ال شك فیه أنه لن یتسنى

اإلیجابي على النظام الدولي لحقوق اإلنسان إال من خالل فهم عمیق لذلك النظام 

  من حیث المضمون واآللیات ومشاركة فاعلة في كافة فعالیاته. 

وتسهیًال لفهم النظام الدولي لحقوق اإلنسان وّظف مركز الخرطوم الدولي لحقوق 

جهدًا مقدرًا وما زال تغطیة لجوانبه األربعة الرئیسة. ففي مجال  (KICHR)اإلنسان 

توفیر نصوص الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان التي تتضمن المبادئ والمعاییر 

). وفي مجال التعلیقات والتوصیات العامة ١٠واآللیات، أصدر المركز مطبوعه رقم (

ك الصكوك، أصدر المركز مطبوعه التي أصدرتها هیئات المعاهدات الدولیة لشرح تل

). وفي مجال كیفیة إعداد الدول لتقاریرها بموجب تلك الصكوك، أصدر ١٢رقم (

) متضمنًا المبادئ التوجیهیة المتعلقة بشكل التقاریر ١١المركز مطبوعه رقم (

ومحتواها. وفي مجال الحقوق الخاصة بفئات معینة، أصدر المركز مطبوعه رقم 

) عن الحقوق المدنیة والسیاسیة، ١٤فل، ومطبوعه رقم () عن حقوق الط١٣(

                                                 
  عھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. ) من ال٣(١٣المادة   ١
  من اتفاقیة حقوق الطفل.  ٥الفقرة قبل األخیرة والمادة   ٢
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) عن حقوق المرأة. وفي مجال رصد حقوق اإلنسان على أرض ١٦ومطبوعه رقم (

) عن والیة التواجد المیداني لألمم المتحدة. ٢١الواقع، أصدر المركز مطبوعه رقم (

عات لتوفیر علمًا بأن المركز یعقد دورات تدریبیة حول كل مطبوع من تلك المطبو 

فهم سلیم للنظام الدولي لحقوق اإلنسان یمكن من التعامل معه بطریقة إیجابیة 

وموضوعیة. وباإلضافة إلى ذلك فإن المركز یفتح زراعیه للتعاون مع المراكز 

األخرى والمنظمات غیر الحكومیة والجامعات للتثقیف بحقوق اإلنسان بصورة علمیة 

  مدروسة. 

فإننا قد رأینا أن نوظف ما تبقى من هذه الورقة لشرح النظام أما في هذه العجالة، 

   -الدولي لحقوق اإلنسان بصورة مقتضبة وذلك على النحو التالي:

أرســـى قواعـــد النظـــام الـــدولي لحقـــوق  ١٩٤٥) میثـــاق األمـــم المتحـــدة لســـنة ١( 

    :اإلنسان

اإلنسان  یعتبر میثاق األمم المتحدة هو األساس التعاهدي للنظام الدولي لحقوق

. ولقد تضمن میثاق األمم ١وعالمیته والذي یسود على كافة االلتزامات األخرى للدول

المتحدة مفهومین متعارضین: المفهوم األول هو أن الدول هي العناصر المؤسسة 

لمنظمة األمم المتحدة، ویسود ذلك الفهم في بنیة المنظمة، حیث أن مهمتها 

امات على الدول، خاصة فیما یتعلق بحفظ السلم األساسیة هي فرض القیود وااللتز 

واألمن الدولي، وحصر استخدام القوة في حالتي التفویض من مجلس األمن والدفاع 

. أما المفهوم الثاني فهو التركیز على حمایة الكائن البشرى عن طریق ٢عن النفس

لثاني یكون تعزیز حقوق اإلنسان وكفالة الحریات األساسیة للجمیع. وبذلك المفهوم ا

المیثاق قد أدخل على القانون الدولي مبدأ احترام حقوق اإلنسان وفرض على الدول 

االلتزامات المقابلة لذلك الحق دون أن یسرد تفاصیل حقوق اإلنسان وحریاته 

  األساسیة. 

ومن المهم مالحظة أن المیثاق لم ینص على أي حق یستطیع الفرد االحتجاج به 

ى ذلك أن النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، وهو جزء ضد أي معتد. یضاف إل

                                                 
  المادة الثالثة بعد المائة من میثاق األمم المتحدة.   ١
  من میثاق األمم المتحدة.  ٥١الفصل السابع و المادة   ٢
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ال یتجزأ من المیثاق، ینص صراحة على أن للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافًا 

في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة. ولكن یستخلص من اآلراء الفردیة المخالفة 

إلى اعتبار حمایة  للقضاة مثل القاضي تاناكا منذ سنوات طویلة أن هنالك میالً 

حقوق اإلنسان جزء ال یتجزأ من القانون الدولي المعاصر، على الرغم من أن 

  .١٩٦٦١المحكمة قد رفضت ذلك االتجاه عام 

ولقد ذكر القاضي تاناكا في تلك القضیة أن اإلشارات المتكررة في میثاق األمم 

تالفات بین میثاق المتحدة إلى حقوق اإلنسان والحریات األساسیة واحدة من االخ

األمم المتحدة ومیثاق عصبة األمم، إذ لم یكن في میثاق العصبة ما یشیر إلى 

العالقة الوثیقة التي تربط بین السالم واحترام حقوق اإلنسان كما هو الحال في میثاق 

األمم المتحدة. كما أضاف تاناكا أن القاعدة التي تحظر التمییز أو الفصل بسبب 

  عدة من قواعد القانون الدولي العرفي. الجنس أصبحت قا

وفي ذات القضیة أعرب القاضي عمون عن رأیه الشخصي في شرعیة كفاح 

الشعوب التي تقاتل من أجل حقوقها، موضحًا أن شرعیته مؤسسة على حق الدفاع 

من میثاق  ٥١عن النفس وهو حق متأصل في الطبیعة البشریة، وقد كرسته المادة 

 –(د  ٢٣٩٦د أشار القاضي عمون على نحو خاص إلى القرار األمم المتحدة. وق

الذي أكدت فیه الجمعیة  ١٩٦٨كانون األول / دیسمبر  ٢) الصادر في تاریخ  ٢٣

العامة لألمم المتحدة مجددًا اعترافها بشرعیة القتال الذي یخوضه شعب جنوب 

رقة واضحة بین أفریقیا لتأمین التمتع بحقوق اإلنسان دون أي استثناء. وفي ذلك تف

  اإلرهاب وكفاح الشعوب لنیل حقوقها. 

ونالحظ أن القاضي عمون قد سعى إلى بناء الطابع اإللزامي لحقوق اإلنسان على 

) وعلى تحقیق أهداف میثاق األمم المتحدة (الفقرة ٥١مبدأ الدفاع عن النفس (المادة 

مة وأعضاؤها میثاق ). وعلى الرغم من الطریقة التي فسرت بها المحك٢من المادة  ٤

األمم المتحدة إال أن ذلك ال یحسن في حد ذاته مصیر الفرد، بید أنه ال ینبغي نكران 

                                                 
1  South West Africa, Second Phase, Judgment, ICJ Reports 1966, p.34, 288,289,292 and 293. And 

advisory opinion, ICJ Report, 1971, p. 70.  أعاله)١من المرجع المشار إلیھ في الحاشیة رقم ( ٧(انظر صفحة (  
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ما فعله من فتح الباب واسعًا أمام خطوات جدیدة في مجال حـمایة الفرد وهو ما 

  حدث بالفعل.

ومن أمثلة الخطوات الجدیدة في ذلك االتجاه أن الشكاوى الفردیة ضد انتهاكات 

 (Treaty bodies)وق اإلنسان قد تم السماح بها الحقًا أمام الهیئات التعاقدیة حق

. وباإلضافة ١التي أنشئت بموجب العدید من صكوك حقوق اإلنسان الدولیة واإلقلیمیة

إلى ذلك فإن انتهاكات حقوق اإلنسان أصبحت اآلن جرائم دولیة بصدور نظام روما 

الذي نص على أن اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد  األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،

اإلنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان كلها جرائم دولیة، على الرغم من أنه علق 

  . ٢جریمة العدوان إلى حین تعدیل النظام بعد سبع سنوات

وفي تقدیرنا أن اإلسالم یؤمِّن وبتوسع غیر مسبوق على كافة األسس التي أوردها 

مم المتحدة. ففي مجال عالمیة حقوق اإلنسان نجد قوله تعالى: {َتَباَرَك الَِّذي میثاق األ

َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَیُكوَن ِلْلَعاَلِمیَن َنِذیرًا} الفرقان   . ١َنزَّ

وفي مجال المسئولیة الشخصیة نجد أن كل من یرتكب انتهاكًا لحقوق اإلنسان 

له تعالى: {ُقْل َأَغْیَر الّلِه َأْبِغي َرّبًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ یتحمل وزر ذلك، كما ورد في قو 

َشْيٍء َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْیَها َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى َربُِّكم مَّْرِجُعُكْم 

  . ١٦٤َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفیِه َتْخَتِلُفوَن} األنعام

ي مجال الدفاع عن النفس وعدم االعتداء نجد ذلك في قوله تعالى: {َوَقاِتُلوْا ِفي وف

  .١٩٠َسِبیِل الّلِه الَِّذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُیِحبِّ اْلُمْعَتِدیَن} البقرة

مـــم ) تفصــیل النظــام الــدولي لحقـــوق اإلنســان الــذي ورد مجمـــًال فــي میثــاق األ٢(

  المتحدة: 

لقد تم تفصیل النظام الدولي لحقوق اإلنسان الذي ورد مجمًال في میثاق األمم 

، على نحٍو ال یتعارض من األدیان، على نحو ما أوضحنا ١٩٤٥المتحدة عام 

                                                 
البروتوكول االختیاري المتعلق بالعھ�د  من ٥من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، والمادة  ١٤انظر المادة   ١

من اتفاقیة العمال�ة المھ�اجرة،  ٧٧، والمادة (CAT)من اتفاقیة منع التعذیب  ٢٢الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 
  من المیثاق اإلفریقى لحقوق اإلنسان والشعوب.  ٥٢والمادة 

ھي التي تتناول  ١٢٣و  ١٢١منھ مقروءة مع المادتین  ٥، والمادة ٢٠٠٢األول من یولیو دخل نظام روما األساسي حیز النفاذ بتاریخ   ٢
  الجرائم الدولیة. 
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أعاله، في عشرات المعاهدات ومئات بل آالف القرارات الصادرة عن آلیات األمم 

  وك حقوق اإلنسان األكثر أهمیة في اآلتى: المتحدة حتى یومنا هذا. وتنحصر صك

  .١٩٤٨اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان   -أ 

االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصرى   -ب 

١٩٦٥١. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة   -ج 

١٩٦٦٢ .  

 .١٩٦٦٣العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   -د 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)   -ه 

١٩٧٩٤. 

 .١٩٨٤٥اتفاقیة مناهضة التعذیب   -و 

 .١٩٨٩٦اتفاقیة حقوق الطفل   -ز 

االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد   -ح 

 .١٩٩٠٧أسرهم 

هیئات وتتم الرقابة الدولیة لتنفیذ تلك الصكوك على أرض الواقع من خالل 

التي أنشأها كل صك من تلك الصكوك. وتختص  (Treaty bodies)المعاهدات 

تلك الهیئات باستالم التقاریر الدوریة التي تقدمها الدول، وكذلك نظر الشكاوى من 

األفراد والدول في حاالت معینة. وتتكون عضویة هیئات المعاهدات من خبراء یتم 

 تعیینهم بصفتهم الشخصیة. 

آخر من الرقابة الدولیة على حقوق اإلنسان، وهي الرقابة التي تقوم بها  وهنالك نوع

وهي مجلس األمن والجمعیة  (Charter-based)األجهزة السیاسیة لألمم المتحدة 

العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق اإلنسان بجنیف 

                                                 
  . ١٩٦٩ینایر  ٤بدأ نفاذھا في   ١
  . ١٩٧٦ینایر  ٣بدأ نفاذھا في   ٢
  . ١٩٧٢مارس  ٢٣بدأ نفاذھا في   ٣
  . ١٩٨١سبتمبر  ٣بدأ نفاذھا في   ٤
  .١٩٨٧یونیو  ٢٦بدأ نفاذھا في   ٥
  .١٩٩٠سبتمبر  ٢بدأ نفاذھا في   ٦
  . ٢٠٠٣بدأ نفاذھا في األول من یولیو   ٧



 ٤٢

ق اإلنسان ویشرف على أعمالها وهي جهاز األمم المتحدة المتخصص في مجال حقو 

 Country)المفّوض السامي لحقوق اإلنسان. وتشمل آلیاتها مقررو الدول 

Rapporteurs)  ومقررو الموضوع(Thematic Rapporteurs) وممثلو األمین ،

  العام لألمم المتحدة، وتبلغ تلك اآللیات أكثر من ثمانین آلیة. 

  قوق: ) القیود التي ترد على استخدام الح٣( 

من المهم جدًا معرفة أنه یسمح بفرض قیود على استخدام الحقوق ألغراض األمن 

  القومي والسالمة العامة والطوارئ العامة وخالفها من االعتبارات. 

ولكن وفي ذات الوقت فإنه من الممكن أن یساء استخدام القیود على الحق أو الحریة 

اسیة ضد تلك اإلساءة هي إخضاع من قبل بعض السلطات العامة. والضمانة األس

القیود لرقابة قضائیة تكون هي الفیصل فیما یحدث من خالف في وجهات النظر 

بین األفراد أو الجماعات من جانب، والسلطات العامة من جانب آخر، وذلك على 

ضوء المبادئ األساسیة التي تحكم القیود التي تفرض على حقوق اإلنسان وحریاته 

  وهي تشمل: 

 أ الشرعیــة؛مبد  

 مبدأ سیادة القانون؛ 

 مبدأ احترام كرامة الفرد؛ 

 مبدأ أن الحقوق والحریات مطلقة وأن القیود من االستثناءات؛ 

 مبدأ المساواة وعدم التمییز؛ 

 مبدأ ال جریمة وال عقاب بال قانون (عدم رجعیة القوانین)؛ 

 مبدأ المحاكمة العادلة العلنیة في اإلجراءات القضائیة، ومبدأ 

 عدم محاكمة الفرد عن جرم مرتین؛

 مبدأ التناسب؛ 

  من المادة  ٣مبادئ أساسیة أخرى معترف بها ضمنًا في الفقرة

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واألحكام  ٣٠والمادة  ٢٩

المقابلة في العهدین الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسان وهي 

 -تشمل:



 ٤٣

 مبدأ حسن النیة؛  )أ (

  فرد المكتسبة؛مبدأ احترام مبادئ ال  )ب (

 مبدأ اإلنصاف؛   )ج (

 مبدأ تقریر المصیر؛   )د (

مبدأ التضامن االجتماعي أي مساعدات تقدمها دول    )ه (

أو أفراد أكثر تقدمًا اقتصادیًا إلى دول أو أفراد أقل 

 تقدمًا اقتصادیًا؛

 مبدأ العالقات الودیة والتعاون بین الشعوب والدول؛  )و (

 مبدأ الحفاظ على السالم العالمى.  )ز (

 التوصیات: 

وفي ختام هذه الورقة نتقدم بتوصیة واحدة، وهي أهمیة تصویب جهود أصحاب 

الدیانات محلیًا ودولیًا من خالل االشتراك الفاعل في المحافل الدولیة لحقوق اإلنسان 

التي تعقد مرات عدیدة كل عام، وذلك إلثراء النظام الدولي لحقوق اإلنسان، 

دیان األخرى وكریم المعتقدات عن الساحة وتعویض الغیاب غیر المبرر لإلسالم واأل

الدولیة لحقوق اإلنسان، تصحیحًا للصورة التي رسخت بأن اإلسالم دین إرهاب 

وعنف. وال شك أن كافة الدول اإلسالمیة تشارك في تلك المحافل، والمطلوب فقط 

هو التنسیق وتصویب الجهود وجعل تلك المحافل هي ساحة حوار وتحالف بین 

حیث یأخذ التحالف توجهًا عملیًا بعیدًا عن التداول النظري الذي ظل الحضارات ب

  مسیطرًا على الساحة دون أي مردود عملي.

  تأصیلیة نظرة تأمینال

  *إبراهیم الهادي عثمان أ.

 العربــي والعــالم وســطاأل الشــرق منطقــة فــي الشــباب خاصــة النــاس مــن كبیــراً  اً عــدد إن

 مــن األنبــاء تتناقلــه لمــا الغــرب بــالدإلــى  ةالهجــر  فــي رونكــیف خــاص بشــكل يســالمواإل

 هنـاك المواطن یشمل لم أمر وهو ،هناك المواطن یعیشه الذي والبذخ الرفاهیة مظاهر

 النـاس یتناقـل حیث ،السیاسي اللجوء طالبي من المهاجرین إلى حتى تعداه بل فحسب

                                                 
  املدير العام لشركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني احملدودة.  *



 ٤٤

 جـــانيالم الســكن علــى فیحصــلون الغـــرب بــالد لــىإ یســافرون الـــذین حــول نبــاءاأل هنــا

  .الدولة من المباشر المادي والدعم بل والعالج والتعلیم

 یتسـاءل المـرء ولعل ،للحیاة الغربي بالنمط انواالفتن نبهاراال حد بشبابنا األمر بلغ لقد

 الــذي النحـو ذلــك علـى منهـا الصــرف لیـتم مـوالاأل تلــك منهـا تـأتي التــي المصـادر عـن

 یدغـدغ حلمـاً  الغـرب دول فـي عـیشال تبـا ىحتـ الثالـث العـالم سـكان مـن المالیین فتن

 كفـى قـد الـدول تلـك فـي فـالمواطن السـؤال هـذا عـن ولإلجابـة ،الكثیـرین وعقول مشاعر

  .علیه الصرف ومسئولیة ونةمؤ  الدولة

 واقــع لــىإ نظریــة ثقافــة مجــرد مــن وتحولــت ،الــبالد تلــك فــي تــأمینال ثقافــة تســعتا ولقــد

 وحتـى ثـاثوأ وسـكن سـیارة مـن شـهعی ظـاهرم كـل یـدخل المـواطن جعـل حقیقـي عملي

 يهــ تــأمینلل الشــركات تــدفعها التــي قســاطاأل نأ واكتشــف ،تــأمینال مظلــة تحــت حیاتــه

 الــزمن مفاجــآت ضــد شـاملة حمایــة لــه نتـؤمِّ  الوقــت نفــس وفـي ة،ممكنــو  مریحــة أقسـاط

 علیهــا تقــوم التــي ،واحــد آن فــي والعظیمــة البســیطة الفكــرة هــي وتلــك .یــاماأل ومصــائب

 مـــال رأس مقابـــل بســـیطة مبـــالغ دفـــع ناهیـــةمت ببســـاطة یعنـــي تـــأمینفال .تـــأمینال فلســـفة

 یـــدرك تـــأمینال عملیـــة یتعـــاطى شـــخص يأ نأل ذلـــك .بـــثمن تقـــدر ال ومعـــاني وأصـــول

 علیـه تعـود أن یمكـن التـي الفوائـد وبـین أقسـاط من یدفعه ما بین الشاسع الكبیر الفارق

 أي أو حریـق أو قةسـر  أو عاقةإ أو موت من الزمن مصائب حدىإل تعرضه حالة في

 التغطیـات أنـواع توفرهـا والتـي ممتلكاتـه لـه تتعـرض الـذي المـادي التلـف أنـواع من نوع

  .المختلفة یةتأمینال

  المخاطر قتساما : تأمینال فلسفة 

 المخـاطر باقتسـام اإلنسـان یقـوم أن فـي تـتلخص بسـیطة فكـرة علـى تـأمینال فلسفة تقوم

 ،یةإسـالم وقیمـة فكـرة هي الفكرة وهذه .اآلخرین مع حیاته في علیه تقع التي والكوارث

 بـل ،بعیـد عهـد منـذ السـوداني المجتمـع فـي الجـذور ضـاربة أنهـا نجـد الوقـت نفس وفي

 فـي سـبقتنا التـي الغربیـة الـدول حققتهـا التـي اإلنجازات حتى أنه ندعي أن نستطیع نناإ

 معلــوم هــو وكمــا ،یةســالماإل الحضــارة مــن صــلهاأ اإلنجــازات تلــك نفــإ تــأمینال مجــال

 مـــن ونظمهـــا وقوانینهـــا قیمهـــا مـــن العدیـــد ونقلـــت اســـتنبطت قـــد الغربیـــة الحضـــارة نفـــإ



 ٤٥

 علــى والمثــل القــیم تلــك قــتوطبّ  مارســت أنهــا ریخیــاً تا ثبــت والتــي ،یةســالماإل الحضــارة

   .الواقع أرض

 نةالســ وكــذلك الشــریف المصــحف دفتــي أن نالحــظ ننــافإ البحتــة النظریــة الناحیــة ومــن

 البــر علــى والتعــاون التكافــل بصــور تعــج الناصــع يســالماإل والتــاریخ المطهــرة النبویــة

 ممــا وبأحســن صــورها حســنأ فــي تــأمینال مبــادئ الراشــدون الخلفــاء قطّبــ وقــد .والتقــوى

ــ تــأمینال نظــم نــهع تفتقــت  بــن عمــر هــو فهــا .جتمــاعياال الضــمان وصــنادیق ةالحدیث

 فـــي هائمـــاً  وجـــده الـــذي العجـــوز الیهـــودي كذلـــ عـــن الجزیـــة دفـــع برفـــع یـــأمر الخطـــاب

 مــادي دفــع بصــرف یــأمر عمــر الفــاروق نفــس هــو وهــا .قــوة وال لــه حــول ال الطرقــات

 - العزیـــــز عبـــــد بـــــن عمـــــر - الراشـــــدین الخلفـــــاء خـــــامس وجـــــاء. والدتـــــه منـــــذ للطفـــــل

 فــي محتــاج ولكــل بــل ،والدتــه حــین دو للمولــ المســلمین مــال بیــت مــن دعمــاً  لیخصــص

    .المجتمع

ــــا ذاوإ  ــــىإ جئن ــــا الســــوداني المجتمــــع ل ــــل مظــــاهر لرأین ــــ .والتعــــاون التكاف  مجابهــــة ىعل

 مـــا وهــو ،المعتــادة الیومیــة حیــاتهم فــي الســودانیون یمارســه مــراً أ خطــارواأل المصــائب

 تقـــدیم وأ منـــزل لبنـــاء جـــارهم بمســـاعدة واألهـــل الجیـــران یقـــوم حیـــث ،)النفیـــر(ـبـــ یعـــرف

  .ماتلالم عند له المساعدة

   وداني:الس المجتمع

 القـدم منذ اجتماعیة وضرورة دینیة كقیمة تأمینال مارس قد السوداني المجتمع كان إذا

 مـراً أ كـان متخصصة كصناعة تأمینال ظهور نفإ للمجتمع الیومي السلوك خالل ومن

 مـن هـمأو  .وتعـددها البشـریة الحاجـات وتطـور وزیادة الحیاة لتطور نتیجة وذلك ،حتمیاً 

 السـكن فـي اإلنسـان سلوك تطور عن الناجمة األخطار في لمطردةا الزیادة نتیجة ذلك

 وتعاملـه خـرىاأل الطاقـة وسـائل مـع التعامـل فـي وتوسـعه الكهرباء استخدام في وتطوره

 عـــن المجتمـــع عجـــز بســـبب الوقـــت نفـــي وفـــي .النـــاس بـــین الجدیـــد وتفشـــي ،اآللـــة مـــع

 تعـدت خطـارأ وهي .خطارهاأ عن والتعویض جماحها وكبح خطاراأل تلك مع التعامل

 الحكومــات وقفــت حیــث ،الغالیــة حیاتــه لتهــدد وامتــدت وتجارتــه موالــهوأ الفــرد ممتلكــات

 .قتصـــادیةاال الضـــغوط تلـــك بســـبب البشـــر بـــین للمتضـــررین الـــدعم تقـــدیم عـــن عـــاجزة

 ،الضـرر ورفـع الـدعم بتقـدیم متخصصـة جهـات تقـوم أن بـد ال كـان هـذه والحالة وعلیه



 ٤٦

 وقـد ،والفرعونیـة الرومانیـة المجتمعـات قـدم قدیمة صناعة وهي تأمینال صناعة فكانت

 فـي تبلـور ما وسرعان ،األفراد بواسطة تأمینال مورس ثم ،كجمعیات البدایة في شكلت

 خاصـة وكـاالت شـكل في تأمینال صناعة بدأت السودان وفي .كشركات الحالي شكله

 الشــركات شــأتن حیــث ،الماضــي القــرن مــن الخمســینیات حتــى أجنبیــة لشــركات تابعــة

 كامــل علــى الوطنیــة الشــركات ســیطرت ١٩٧٠ عــام وفــي تــأمینال مجــال فــي الوطنیــة

 ألفــراد ومملوكــة ضــعیفة أمــوال وسبــرؤ  نشــأت الشــركات تلــك أن غیــر ،تــأمینال ســوق

 جهـل ىإلـ إضـافة ،سـريأ تـأثیر لوجـود دارتهـاإ حركـة دوقّیـ مرونتهـا مـن قلـل ممـا سرأو 

 حتـى تـأمینال شـركات نشـاط أن كلـه ذلـك من همواأل .دهوفوائ تأمینال بمزایا المتعاملین

 الـــنظم مـــن فلســـفته یســـتمد الـــذي التجـــاري النظـــام ىعلـــ ساســـاً أ یقـــوم كـــان الوقـــت ذلـــك

 الغـــرر مـــن هائـــل قـــدر ىعلـــ وتحتـــوي الربـــا علـــى أساســـاً  تقـــوم التـــي الغربیـــة الرأســـمالیة

ً  المحرم ً  النفـور نقـل لـم نإ ،الثقـة عـدم مـن جـدار بنـاء علـى سـاعد كلـه وذلـك .شرعًا

  .حل من بد ال وكان ،تأمینال قطاع وبین المسلم السوداني الفرد بین ،والصدود

  یةإسالمسودانیة  تأمینأول شركة 

 التكافــــل علــــى القائمــــة تــــأمینال مــــن متعــــددة نواعــــاً أ یمــــارس الســــوداني المجتمــــع ظــــل

 تجـــد لـــم ومؤسســـات شـــركات شـــكل فـــي المـــنظم تـــأمینال جـــاء عنـــدما ولكـــن ،والتعـــاون

 كـــان تـــأمینال تجربـــة ألن ،المتـــدین الســـوداني المجتمـــع مـــن الكـــافي التجـــاوب التجربـــة

 االســتخراب)( علینــا فرضــها التــي والتجاریــة المالیــة المعــامالت بقیــة شــأن مثــل شــأنها

 أشــــواق وتطلعــــت ،الزمــــان مــــن قــــرن نصــــف مــــن أكثــــر الســــودان حكــــم الــــذي الغربــــي

 وفـي ،تـأمینال مـن المرجـوة واألهـداف صـدالمقا لهـم یحقق يتأمین نظام لىإ السودانیین

 التـدین حاجـات تلبـي شـرعیة قنـوات مـع التعامـل فـي الدفینـة رغبـاتهم یشـبع الوقت نفس

 مـرة ولوأل قامـت وبالفعـل ،شـرعاً  المحرمـة األمـور مـع التعامـل حـرج عنهم وتدفع لدیهم

ـــل الســـودان فـــي ـــة ولأ جمـــعأ العـــالم وفـــي ب  یـــثح ،يســـالماإل التعـــاوني تـــأمینلل تجرب

 تــأمینال شـركة وهـي التــاریخ فـي یةإسـالم تـأمین شــركة ولأ م ١٩٧٩ العـام فـي نشـئتأ

 ،السـوداني يسـالماإل فیصـل بنـك ممتلكـات علـى تـأمینلل أساسـاً  قامت التي یةسالماإل

 بســـبب منهـــا بـــد ال كضـــرورة وذلـــك یةإســـالم مصـــرفیة مؤسســـة ولأ بـــدوره كـــان والـــذي

 قضـت والتـي البنك في الشرعیة الرقابة وهیئة ،نو المسلم علماءال صدرهاأ التي ىالفتاو 



 ٤٧

 اســتطاعت ولقــد ،التجاریــة تــأمینال شــركات لــدى البنــك ممتلكــات تــأمین إمكانیــة بعــدم

 كشــركة انتشــارها بــه نعنــي ال هنــا والنجــاح ،نجاحهــا تثبــت نأ وجیــز زمــن وفــي التجربــة

 ،يسـالماإل ینتأمال شعار تحول نأ استطاعت نهاأ هو نعنیه الذي النجاح نماوإ  تأمین

 بفضـل ثـم اهللا بحمد ذلك كل وتم .الواقع رضأ لىإ ،نظریة وفكرة فقهیاً  رأیاً  كان والذي

  .والعرق والفكر الجهد سبیلها في وبذلو الفكرة بتلك آمنوا الذین الشباب ولئكأ عزیمة

 ،فحسـب هـذا ولـیس ،السـودان فـي تـأمینال لقطـاع كاملـة أسـلمة تمـت ذلـك كـل وبفضل

 قامـت حیـث ،السـودان خـارج لـىإ الحـدود تخطت قد السودان في تأمینالتجربة  نإ بل

  .تأمینال مجال في يسالماإل النهج تتبع التي الشركات من العدید

  ؟تأمینال الغربیون عرف متى

  تاریخیة: نبذة 

 صــورة مــن كثـرأ فــي الممتلكـات تــأمین عرفـوا العــرب نأ مقدمتـه فــي خلـدون ابــن ذكـر 

 فیمــا یتفقــون القافلــة أعضــاء كــان والصــیف الشــتاء رحلتــي ففــي ،المتعــددة صــوره مــن

التجــارة الناتجــة عــن  ربــاحأ مــن الرحلــة أثنــاء جمــل لــه ینفــق مــن تعــویض علــى بیــنهم

 سرأ نســبةالرحلــة، وذلــك بــأن یــدفع كــل عضــو نصــیبًا بنســبة مــا حققــه مــن أربــاح، أو 

 مـنهم تجارتـه تبور من تعویض على فقونیت كانوا كما ،األحوال حسب الرحلة من ماله

  .السابقة الطریقة نفسب جمله لنفوق نتیجة

 نـتجت والتـي الخسـارة تـأمین بقصـد بالسـفن قـوالتنالم علـى تـأمینال نأ المؤرخون ویذكر

 كـان ذإ ،م١٨٢ عـام فـي )یطالیـاإ( لمباردیـا فـي ظهر ما ولأ ظهر البحار خطارأ عن

 خسـارة نتیجـة سیتضـررون نالـذی ولئـكأل المسـاهمة علـى بینهم فیما یتفقون اللمباردیون

 فـي العـرب هابـدأ التـي مثـل ،طیبـة تكافلیـة بدایة وهي ،الناقلة للسفینة یقع حدث بسبب

 وقــــوع بعــــد الإ التزمــــه مــــدى یعلــــم مــــنهم يّ أ یكــــن لــــم ولكــــن ،والصــــیف الشــــتاء رحلتـــي

 یعلـم )البضـاعة صـاحب( له نالمؤمَّ  كان الحالي لواقعه تأمینال بتطور ولكن ،الخسارة

 ً  قســـط وهـــو أال )نفســـه فـــیهم بمـــا( الرحلـــة مـــن المتضـــررین نحـــو التزامـــه مـــدى مســـبقًا

    .واالشتراك تأمینال

  اللویدز:



 ٤٨

 مـع ذلـك تـزامن وقـد الماضـیة، القـرون فـي بریطانیـا فـي للتجـارة مركزاً  لندن صارت لقد

 ىمقهـ أول افتـتح وقـد الحـین، ذلك في البریطاني الشعب بین القهوة شرب تقلید انتشار

 فنـادقلا بعكس للمئات، المقاهي عدد تضاعف ١٦٦٠ عام وبنهایة ،م١٦٥٦ عام في

 الجـاد، والتفاوض للنقاش للقاء مكانا وفرت قد المقاهي فإن الكثیرة، والحانات الصغیرة

 للســــفن تــــأمینال بــــأمر المهتمــــین یقــــوم أن وقتهــــا تــــأمینال ممارســــة طبیعــــة كانــــت وقــــد

ـــة والبضـــائع ـــالتجوال علیهـــا المنقول ـــابلون لمدینـــةا داخـــل ب  التجـــار مـــن المســـتهدفین ویق

  ).Insurance Officer( تأمینال موظفین ویسمون ،المخاطرة تأمین في لالشتراك

 ومقـدرة مالیـة ةمـومالء كفـاءة ذوي لتجار الوثیقة غطاء یسند بأن الوسیط كفاءة وتحدد

  بالتزاماتهم. بالوفاء لهم مشهود

 لصــاحبه م١٦٨٨ عــام بلنــدن ســتریبت تــاور فــي لویــدز ىمقهــ ظهــر الخلفیــة تلــك علــى

 السـفن وأصحاب المعتمرین التجار لفقهاء یجذب أن في دواردإ فلحأ وقد ،لویدز دواردإ

 اربــخاأل مرتادیــه بتـداول المقهــى اشــتهر أن بسـبب ذلــك وكــان المبحـر، الســفن وقباطنـة

  بغیره. مقارنة والمالحة السفن حركة عن الموثوقة

 المكـــــان بتـــــوفیر ىواكتفـــــ ســـــناد،اإل قبـــــول أو كتتـــــاباال فـــــي لویـــــدز دواردإ یشـــــارك لـــــم

 والمسـتأمنین المـؤمنین مـن المقهـي لـرواد یتـیح الـذي الحـین ذلـك في الالزمة والمعینات

 وفاتـه حـین إلـى مقهـاة إدارة فـي لویـدز دواردإ اسـتمر وقـد عملهم، داءأل المناسبة البیئة

 مقهــاه، فــي الزبــائن یجمــع كــان الــذي اللقــاء مكــان وتــوفیر بالشــهرة مكتفیــاً  م١٧١٣ فــي

ـــذین  نشـــرات فـــي وٕاصـــدارها موثوقـــة مصـــادر مـــن للمعلومـــات بجمعـــه همیـــزود كـــان ال

 عــن خبــاراأل كــل بهــا لهــم، تــوزع إعالنیــة أو حائطیــة جرائــد عــن عبــارة وهــي ،للزبــائن

 والمنقـوالت الناقلة السفن عن مةمه ونبذة ،بریطانیا وٕالى من والمنقوالت المالحة حركة

    المؤمنین. یهم ما من وغیره حارةالب وكفاءة

 االســـتثمار، فـــي المشـــروعة عبـــر والمغاربـــة المقـــامرة عمـــالأ الالحقـــة الفتـــرة عمـــت لقـــد

 العـــام فـــي South Sea Co البحـــار جنـــوب شـــركة فلســـتأ أن كذلـــ نتیجـــة وكـــان

 Bubble الــ قـانون صدرأو  البرلمان تحرك .المستثمرین آالف معها وانهار ،م١٧٢٠

Act الــــ وخدعـــة یحةلفضـــ منســـوب South Sea Bubble  مهمـــة القـــانون وكـــلأو 

 London Assuranceو Royal Exchange Assurance مؤسستي لىإ تأمینال
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Companies  ًأخـــرى مؤسســـة أو شـــراكة أو شـــركة ةأیـــ تـــأمینبال قـــومت أن بـــذلك مانعــا 

  غیرهما.

 مــا وهــذا ،صــةالخا ثــرواتهم حــدود إلــى تــأمینلل األفــراد ممارســة القــانون یمنــع لــم ولكــن

 تـأمینال یقبـل أن القانون حدد فقد الحین، هذا إلى اللویدز في الممارسة استمراریة دعم

 صــدور قبــل مــن یمــارس كــان كمــا لغیــره یقبــل أن ال ثروتــه ولحــدود لنفســه الشخصــي

    القانون.

 ،أفرادهـا بـین حسـنة مالیـة سـمعة وذات متجانسـة مجموعـة انسـحبت م١٧٦٩ عام وفي

 The New Lloyd's الجدید الویدز مقهي وأسست ،البحري تأمینلل مؤسسة وكونت

Coffee House ودفــع )تــاجراً  ٧٩ عــددهم (وكــان بیــنهم مــن لجنــة انتخــابب وقامــت 

 التجــار مـن معظمهــم (وكـان البریطـاني المركــزي البنـك فـي ســترلینيإ ج١٠٠ مـنهم كـل

    .)تأمینال ووسطاء

 رتبـت التـي ولجانهـا مؤسساتها وكونت - ةالحالی اللویدز میالد بدأ قد الحین ذلك ومنذ

 ذلــك البرلمــان دعــم وقــد Bys- Lawi ولوائحهــا عضــائهاأ واختیــار عملهــا أداء كیفیــة

 فقـد بعـد ومـنم. ١٨٧١ العـام فـي  The Lido's Act اللویدز مؤسسة قانون جازتهبإ

 هـي زاللویـد زالت وما ،الفردیة للمقدرات التنمیة في واستمرت اللویدز في الحال تطور

 بــل محــدودة، مســئولیة ذات اعتباریــة شخصــیة أو شــركة ولیســت الفــردي التجمــع ذلــك

 وقــد - یســمونهم كمــا  Namesأو Members األعضــاء األفــراد علــى المســئولیة تقــع

 المهنیـــــــــین أحــــــــد Syndicates ســــــــناداإل لقبــــــــول مجموعـــــــــات فــــــــي أنفســــــــهم نظمــــــــوا

Underriters ٤٠٠ مـن كثرأ إلى اآلن دهاعد وتكاثر ،عنهم نیابة إدارتها على یقوم 

 وضــمانة حمایــة كبـرأ بــذلك مكونــة األعضـاء الفآل العضــویة زادت وكــذلك ،مجموعـة

  .أخرى مؤسسة ةأی توازیها ال العالم في مالیة

 یمكـن بـل ،جـداً  متـأخرة عهـود فـي يسـالماإل العالم دخلت التجربة أن القول عن وغني

النصـف الثـاني مـن  فـي إال المـنظم كلهبشـ تـأمینال یعـرف لم يسالماإل العالم أن القول

 لـم يسـالماإل العـالمالقرن العشرین، ولكن التجربة في السـودان وفـي أجـزاء عدیـدة مـن 

 علــى یقــوم ال الــذي الغربــي الرأســمالي بالنظــام التباطهــا وذلــك المطلــوب، الــرواج تلــق

 وأعـــداد ةمحـــدود دوائــر فـــي إال تــأمینال نظـــام مـــن االســتفادة تـــتم لــم وبالتـــالي .ســالماإل
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 المالیـة، التعـامالت فـي الشـرعیة للمسألة كثیراً  یكترثون یكونوا لم الذین الناس من قلیلة

 انتشـار مـع ولكـن .تـأمینكال مجـاالت یغطـي ال سـالماإل أن االعتقاد في لجهل ربما أو

 القـرن مـن األخیـرة عامـاً  الثالثـین فـي يسالماإل العالم ربوع كل في یةسالماإل الصحوة

 لقضــیة شــرعي مخــرج عــن یبحــث أن المســلم الســوداني للمجتمــع بــدال كــان ،العشــرین

، تــأمینومزایــا ال قیمــة كــواأدر  قــد المجتمــع ذلــك مــن عدیــدین افــراداً  وأن خاصــة ،تــأمینال

 بعـضي یظهـر فـي شـكل كتابـات فقهیـة وفكریـة مـن سـالماإل تـأمینوقد بدأ االهتمام بال

 تـــأمینال تجربـــة بـــدأ أنـــه الســـوداني للمجتمـــع یحفـــظ أنـــه غیـــر ي،ســـالماإل الفكـــر علمـــاء

 خطـت ولقـد ي.سالماإل العالم مفكري وأفكار كتابات مستصحباً  عملیة بدایة يسالماإل

 یعــرف بــات مــا نشــائهاإب كبــرى نوعیــة خطــوة الســودان فــي یةســالماإل یــةتأمینال التجربــة

 ةالفنیــ بــالنواحي وملمــة متخصصــة فقهیــة مجــالس وهــي الشــرعیة، الرقابــة بهیئــات اآلن

التجربة منـذ بدایـة إنشـائها، ومراقبـة أداء أجهزتهـا للتأكـد بشـكل  رعایة ومهمتها والفقهیة

    .یةسالماإل الشریعة حكامأ وفق دوماً  یسیر تأمینالمستدیم أن العمل في مجال 

  الخارج إلى السودان من

 دفـع فـي كلهـا سـاعدت مهمـة مراحـل بعـدة السـودان فـي يسـالماإل تـأمینال تجربة مرت

 تـــأمینال تجربـــة أن كمـــا بـــه. یحتـــذى نموذجـــاً  غـــدت حتـــى ثرائهـــاإ و  مـــاماأل إلـــى ربـــةالتج

 الحركــــة بنــــاءأ مــــن ونشــــط مؤهــــل كــــادر كتــــافأ علــــى قامــــت الســــودان فــــي يســــالماإل

  العلمیة. فوائدها لهم تتضح أن قبل حتى ریةبالنظ انفعلوا الذین یةسالماإل

 الوقــوف مــن البــد ســودانال فــي يســالماإل تــأمینال مســیرة فــي مهمــة محطــات وهنالــك

  عندها.

 فـي یةإسـالم شـركة كـأول یةسـالماإل تـأمینال شركة قیام هي ىاألول المحطة كانت وقد

 يسـالماإل تـأمینال نموذجأ جسدت أنها ممیزاتها أهم من كان األم الشركة وتلك العالم،

 لیـوما منـذ عكفـت كةالشـر  هذه نإ ثم ثماره. ویجنون معه ویتعاملون الناس یعیشه واقعاً 

 فـــي مؤسســـاتها بنـــاء علـــى القـــادر المـــدرب الكـــادر وتأهیـــل وتـــدریب عـــدادإ علـــى األول

 الخلـیج منطقـة إلـى وبالـذات السـودان، خـارج إلـى الفكـرة نقـل الوقت نفس وفي الداخل.

 شـــركات لقیـــام صـــالحة رضـــاً أ العمیـــق يســـالماإل انتمائهـــا بحكـــم كانـــت والتـــي العربـــي

 وتلــك العــالم. فــي یةســالماإل تــأمینال شــركات ةمقدمــ فــي اآلن صــارت یةإســالم تــأمین
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 فرزتــهأ الــذي النشــط يســالماإل الكــادر كتــافأ علــى ونجحــت وترعــرت قامــت الشــركات

  ي.سالماإل تأمینال تجربة

 وهـــــي ،تـــــأمینلل البركـــــة شــــركة قامـــــت الســـــودان فـــــي یةســــالماإل تـــــأمینال شـــــركة وبعــــد

 كـــان يســالماإل البركــة بنــك نأ إذ والعملیــة، الشـــرعیة للضــرورة نشــاؤهاإ تــم كســابقاتها

 أن هنــا ویالحــظ ممتلكاتــه. تــأمینب لتقــوم یةإســالم تــأمین شــركة ئینشــ أن منــه مطلوبــاً 

 یة.إســالم تـأمین شـركات نشـاءإ فـي والبركـة فیصــل بنكـي حـذو تحـذُ  لـم خـرىاأل البنـوك

 ىقضـ الـذي قرارهـا بموجب وذلك السودانیة، الحكومة بسدها قامت الثغرة تلك أن غیر

 منـذ السـودان في بدأت لمسیرة وامتداداً  مةمه خطوة كانت . وتلكتأمینال قطاع ةأسلمب

 دفینـة شـواقوأ شـرعیة لضـرورات تلبیـة جاءت الخطوة هذه أن هذا ىومعن طویل. وقت

 مــن مرحلــة إلــى وصــل قــد والــذي المســلم الســوداني المجتمــع أضــلع بــین تمــور كانــت

 فــي تعمــل كانــت التــي تلــك خاصــة ،ویــةالرب المالیــة المؤسســات مــع التعامــل فــي النفــور

 وجــــدت الســــودان فــــي يســــالماإل تــــأمینال تجربــــة نفــــإ الســــبب ولهــــذا .تــــأمینال قطــــاع

 وانتشــرت .والمدنیــة المالیــة ومؤسســاته فــرادهوأ المجتمــع قطاعــات مــن واســعة اســتجابة

 ومؤسسـاته تأمینال قطاعات عجزت ما وجیز زمن في وحققت ،عظیماً  انتشاراً  التجربة

  .ستقاللاال منذ ققهتح نأ

 يسـالماإل تـأمینال مسـیرة علـى مباشـر ثـرلـه أ كان مهم ونوعي كمي تطور حدث ولقد

 همیـةأ وتتبـع ، )تـأمینال عـادةوإ  تـأمینلل شـیكان شـركة( قیـام بـذلك ونعنـي ،السودان في

 ،تـأمینال قطـاع مـع الدولـة بهـا تعاملـت التي الجدیة تعني كونها من الشركة هذه نشاءإ

 ویرجـع ،طویـل زمـن منذ السودان في موجودة كانت تأمینلل شیكان شركة مةأسل وفكرة

 ممتلكـات لـىع تـأمینال هي النظریة الناحیة من مهمتها كانت وقد م،١٩٨٣ للعام ذلك

 واقـــع فـــي الشـــركة هـــذه دور نأ غیـــر ،موالهـــاوأ ومنقوالتهـــا صـــولهاأو  الســـودان حكومـــة

 كانــت نهــاأ إذ شــیئاً  عنهــا یعلــم وأ نإنســا بهــا یســمع یكــن ولــم ،محــدداً  دور كــان الحــال

 مــن مجموعــة صــباح كــل لیــهإ یــأتي بــالخرطوم مكــاوي عمــارة فــي صــغیراً  مكتبــاً  تحتــل

 مــن وحرمانهــا الشــركة وأد قــرار كــان وقــد .الواحــدة الیــد أصــابع علــى یعــدون المــوظفین

 وقفــتأ بــالطبع والتــي الــوطني اإلنقــاذ ثــورة قامــت أن لــىإ ،الصــدور وشــك علــى الوجــود

 - إلیـه اإلشـارة سـبقت والـذي - ١٩٩٠ لسـنة ١٣ رقـم القـرار جـاء نأ لىإ ،القرار كذل
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 بهــا ونعنــي ،ومربحـة عظیمــة بمیـزة خــرىاأل تــأمینال شـركات اســتأثرت الـذي الوقــت فـي

  .الضخمة السودان حكومة ممتلكات على تأمینال

 تـأمینال رةمسـی فـي كبرى دفعة مثل قد )تأمینال عادةوإ  تأمینلشیكان ل شركة( قیام كان

 إعـادة علـى وعمل ،الدولة أموال من ضخمة كمیة على بالحفاظ قام أنه ذإ ،يسالماإل

 النظریــة الناحیــة مــن كانــت الشــركة هــذه نأ إذ ،الــوطني قتصــاداال شــرایین فــي ضــخها

 علــى كانــت الطائلــة األمــوال هــذه نأ غیــر ،الدولــة ممتلكــات كــل علــى تــأمینبال مكلفــة

 وأ تـأمینال وٕاعـادة تـأمینلل شـیكان شـركة أن هذا ىومعن .یةإسالم غیر شركات جیوب

 عمـل قـد الماضـي القـرن مـن التسـعینیات أوائل في الحالي شكلها في ظهورها ىباألحر 

 هــو حیــوي قطــاع لمصــلحة العــام المــال مــن المقــدرة النســبة تلــك توظیــف إعــادة علــى

ـــأمینال قطـــاع ـــأمینال فكـــرة نأ علمنـــا ذاإ خاصـــة ،يســـالماإل ت ـــوم يســـالماإل ت  ىعلـــ تق

 مـــن عـــریض قطـــاع لخدمـــة بالفعـــل كرســـت قـــد مـــوالاأل لـــكت نأ معنـــاه وهـــذا ،التعـــاون

 التـــي الضـــخامة بهـــذه يتـــأمین كیـــان وبـــروز قیـــام نفـــإ الثانیـــة الناحیـــة ومـــن ،المــواطنین

 تـــأمینال لقطـــاع حقیقیــة إضـــافة فــي كـــان تـــأمینال عــادةوإ  تـــأمینلل شــیكان شـــركة علیهــا

 ثبتـتأ وقد ،الخطوة لهذه ماسة حاجة في كان ولید طاعق وهو ،السودان في ياإلسالم

 تـــأمینال لقطـــاع اهللا ســـاقها ونعمـــة بركـــة كـــان بالفعـــل قیامهـــا نأ تـــأمینلل شـــیكان شـــركة

ـــد ،الســـودان فـــي ياإلســـالم ـــدة الشـــركة هـــذه قفـــزت فق  شـــركة مـــن قیاســـیة بســـرعة الولی

 هـذا أدى لقـد بـل ،السـودان فـي تـأمینال شـركات كبریـات من واحدة لىإ مغمورة صغیرة

 ذإ ،معـه المتعـاملین جمهـور مـن عظیمـة ثقـة تـأمینال قطـاع كسـابإ لـىإ المهم التطور

 یتمتـع تـأمینال من النوع هذا بأن ياإلسالم تأمینال فكرة في متشككاً كان  من كل اقتنع

 ولقـد .وثبـات بثقـة معـه ویتعامـل علیه المرء یعتمد نأب جدیر نهأو  ،والمصداقیة بالثبات

 الناحیــة مــن ياإلســالم تــأمینال فكــرة تثبیــت فــي بــه یســتهان ال دوراً  الشــركة هــذه لعبــت

    .ياإلسالم تأمینال مبادئ ترسیخ على وساعدت ،والعملیة النظریة

  : يسالماإل تأمینال مبادئ

 علـى لزامـاً  صـار السـودان فـي تـأمینال قطـاع كـل بأسلمة والقاضیة ١٩٩٢ قرارات بعد

 تــأمینلل شــیكان شــركة رأســها علــىو  ،الســودان فــي ىالكبــر  یةســالماإل تــأمینال شــركات

 بقضـــیة مـــنهم المهتمـــین خاصـــة وفقهائـــه الســـودان علمـــاء جانـــب لـــىإ تـــأمینال دةاعـــوإ 



 ٥٣

 ســــسواأل اللــــوائح اســــتنباط علــــى یعملــــوا نأ علــــیهم لزامــــاً  صــــار ،يســــالماإل تــــأمینال

 وبعــد .الســودان فــي يســالماإل تــأمینال شــركات عمــلتــنظم  التــي جــراءاتواإل والقــوانین

 فـي المختصـون توصـل العمـل وورش والسـمنارات واالجتماعـات اللقاءات من مجموعة

 تــأمینال بمبــادئ( اآلن یعــرف بــات مــا وصــیاغة اســتنباط لــىإ يســالماإل تــأمینال قطــاع

 مـرینأ واستصـحاب عتبـاراال فـي خـذاأل بعـد لیهاإ التوصل تم مبادئ وهي ،)يسالماإل

  مهمین:

 الشــــریعة ضــــوء فــــي وضــــعها شــــریطة خــــرىاأل الــــدول يفــــ قــــوانین فرزتــــهأ مــــا ولهمــــاأ

 يسـالماإل الفقـه كتـب مـن مـأخوذة ولوائح قوانین استنباط هو الثاني مرواأل .یةسالماإل

  .يسالماإل تأمینال قضایا وتناولت المتأخرون كتبها التي

 تــأمینال نظــام هــو يســالماإل تــأمینال مبــادئ علیــه قامــت الــذي العــام طــاراإل كــان لقــد 

 تــم التــي التفاصــیل أمــا تكافلیــة. تعاونیــة أســس علــى یقــوم نأ ینبغــي والــذي يمســالاإل

  تي:اآل في انحصرت فقد المبادئ تلك لتحدید وضعها

 وهـذه ،تـأمینال لصندوق التبرع بنیة قساطباأل یعرف ما أو تأمینال في االشتراك دفع -

  ي.سالماإل تأمینوال التجاري تأمینال بین فارقة وعالمة مهمة نقطة

 تســتغل، لــم التــي تــأمینال قســاطأ مــن ىتبقــ عمــا عبــارة وهــو الفــائض، فــي المشــاركة -

 وذلــك قســاط،األ دافعــو هــم والــذین المشــتركین علــى تــوزع والتــي رباحهــا،أ إلیهــا مضــافاً 

 التعــاون مبــدأ لتؤكــد وضــعت بالــذات النقطــة وهــذه اشــتراكه). مقــدار حســب (كــلٌّ  بنســبة

 ناحیـــة، مـــن هــذا التجـــاري، تـــأمینال نظریــة لیهـــاع تقـــوم التــي االســـتغالل صـــیغة ولــیس

 علیــه یقــوم مبــدأ وهــو الشــراكة، مبــدأ علــى تؤكــد النقطــة هــذه فــإن ىاألخــر  الناحیــة ومــن

  .سالماإل في االستثمار نظام

  الشرعیة: الرقابة هیئة

 فــي تلتــزم أن علــى األساســي نظامهــا فــي تشــترط یةســالمإلا تــأمینال شــركات نأل نظــراً 

 أن هـو هـدفها تحقیـق علـى یعینهـا ممـا فـإن یةسالماإل الشریعة حكامبأ دوالتعاق التعاون

ـــذوي تســـتعین ـــى اطـــالع لهـــم ممـــن خاصـــة الشـــرعي، االختصـــاص ب ـــأمینال واقـــع عل  ت

 محصـوراً  دورهـم ویكـون الشـریعة. فقـه فـي علمیـة خبـرة مـن بـه یتمتعـون مـا إلى ضافةإ

 مراقبـة فـي ذلـك ویتمثـل املون.والعـ فیذیةنالت واإلدارة اإلدارة مجلس علیهم یعرضه فیما



 ٥٤

 العقـــود. تطبیـــق عــن ناتجـــة شــكاالتإ وأي والوثـــائق المالیـــة والعالقــات تـــأمینال عمــالأ

 أساســي أمــر یةســالماإل تــأمینال شــركة فــي الشــرعیة الرقابــة هیئــة وجــود فــإن كــلٍّ  وعلــى

 فـةمخال عـدم من والتأكد یة،سالماإل الشریعة هدافأ تحقق التي الوجهة تأمینال لتوجیه

 وشـــروطه، تـــأمینال نـــواعأ حیـــث مـــن یةســـالماإل الشـــریعة حكـــامأل الشـــركة داءوأ نشـــاط

 تطبیـــق مـــن التأكـــد أجـــل ومـــن المناشـــط. مـــن ذلـــك وغیـــر واالســـتثمار اإلعـــادة وكـــذلك

 شـركات كـل السـودان فـي تـأمینال لصـناعة المـنظم القـانون لـزمأ فقد المبدأ هذا وسریان

 دقــة بكــل تطبیقــه ویــتم بالفعــل، تــم مــا وهــذا عیة.شــر  رقابــة هیئــة لهــا تكــون نبــأ تــأمینال

 مــن حــال ةبأیــ لیســت الهیئــة وهــذه الســودان. فــي تــأمینال مؤسســات كــل وفــي وصــرامة

 العلمـــاء مــن نخبـــة مــن تشـــكیلها ویــتم متنفـــذة هیئــة هـــي وٕانمــا ،صـــوریاً  ســماً ج حــوالاأل

 مـن جمـاالً إ وهـم وحـدوده. اهللا دیـن علـى والغیـرة الحـق فـي بـالقوة لهـم المشـهود جالءاأل

 الفتــــرة فــــي حــــداثواأل التجــــارب ثبتــــتأ وقــــد الئــــم. لومــــة الحــــق فــــي تأخــــذهم ال الــــذین

حقیقیة ومؤتمنة على مـا اؤتمنـت علیـه  هیئات هي الشرعیة الرقابة هیئات أن الماضیة

من أمر الدین، خاصة فیمـا یتعلـق بهـذه الثغـرة المهمـة، وال یسـتطیع أحـد أن یـدعي أن 

 تالعبـاً  أن أو الشـرعیة، الرقابـةیمكن أن یفلت مـن رقابـة هیئـات  نتأمیأمرًا من أمور ال

 یتعـدى أو الشـرع علـى یتحایل أن یرید متالعب أي به یقوم أن یمكن كان نوع أي من

  اهللا. حدود

  المشتركین: هیئة

 إذ ي،سـالماإل تـأمینوال الربوي التجاري تأمینال بین فارقة عالمة تعتبر كسابقاتها وهي

 فــي لهــم) نالمـؤمَّ  (جماعــة تشـترك أن یشــترط ال يســالماإل غیـر تــأمینال أنـواع فــي أنـه

ــــأمینال ولكــــن اإلدارة. ــــة مشــــاركة یجعــــل يســــالماإل ت  أمــــراً  اإلدارة فــــي المشــــتركین هیئ

 تـأمینال علیهـا قـام التـي الجدیـدة األسـس حسـب - لهـم نالمؤمّ  جماعة أن إذ ،ضروریاً 

 شـــأن فـــي تقـــرر ثـــم الختامیـــة، حســاباتوال الســـنوي التقریـــر بمناقشـــة تقـــوم - يســالماإل

 مجلــس فــي األقــل علــى بعضــوین تمثیلهــا یــتم الجماعــة هــذه أن كمــا الســنوي، الفــائض

 بالـــذات المبـــدأ وهـــذا الشـــركة. لمؤسســـي العمومیـــة الجمعیـــة فـــي واحـــد وبعضـــو ،اإلدارة

 دولــة تكـون أن مـن المسـلمین أمـوال احتكـار تمنــع التـي یةسـالماإل الفكـرة ویكـرس یؤكـد

  الناس. من قلیلة فئة ید في



 ٥٥

  عملیة: نماذج

 لنشــــاط أساســــاً  جعلوهــــا التــــي المبــــادئ مــــن المزیــــد يســــالماإل تــــأمینال فقهــــاء اســــتنبط

 األصـول حتمتهـا أمـور المبـادئ تلـك بین ومن ،السودان في يسالماإل تأمینال شركات

 مـةالعا یةسـالماإل المبـادئ النسـجام جـاد ىمسـع فـي وذلـك العملیة. والضرورة الشرعیة

، سـهماأل حملـة بـین العالقـة ولضـبط ،تـأمینال عملیـة تحكم التي العملیة االعتبارات مع

 عملیـــاً  وهـــم، الوثـــائق وحملـــة ،النظریـــة الناحیـــة مـــن قـــلاأل علـــى العمـــل أصـــحاب وهـــم

 أن الغایــة هــذه تحقیــق ضــرورة تضــتقا وقــد ي.ســالماإل تــأمینال شــركة مــع المتعــاملون

 منفصـلة حسـابات بمسـك وذلـك ،الوثـائق حملـة الأمـو  مـن سـهماأل حملة مال فصل یتم

 ربــاحأ مــن %١٠ فصــل مــع أصــله إلــى حســاب لكــل الخــاص االســتثمار عقــد ضــافةوإ 

 تحقیــــق هــــو نبــــیِّ  بهــــدف وذلــــك الوثــــائق، حملــــة حســــاب إلــــى ضــــافتهوإ  ســــهماأل حملــــة

 أن وهـي مقبولـة وعلـة وضـحأ لسـبب وذلـك والنشاطین، الحسابین بین والعدالة الشفافیة

 وتحمـل االسـتثمار بعملیـات یضـطلع - الوثـائق حملـة حسـاب وهـو - األخیـر الحساب

 ،المخـاطر مـن العدیـد إلـى والنشـاط العمـل مـن النـوع هذا یعرض أمر وهو مصروفاته،

  .المذكورة الخصم بعملیة القیام والعملیة الشرعیة الضرورة اقتضت ولذلك

 أول وهـي عملیـة، مبـادرة ولأ أنهـا لهـا یحمـد السـودان فـي يسـالماإل تأمینال تجربة نإ

 مــن وتحویلهــا الواقــع، أرض علــى يســالماإل تــأمینال تجربــة تطبیــق مكانیــةبإ قــال مــن

 نجاحاتـه، ولـه إدارتـه ولـه مؤسسـاته لـه عملي واقع إلى والمتأخرین ولیناأل كتب بطون

  أمرین: یعني هنا والتوقف عندها. التوقف دون هكذا تفوت أن ینبغي ال مسألة وتلك

 وتحلیــل هــدافهاأ بشــرح وذلــك ،الفریــدة العملیــة التجربــة بهــذه شــادةاإل هــو األول األمــر

 حــي واقــع مــن فرزتــهأ مــا ضــوء فــي إلیهــا النظــر ومحاولــة مقاصــدها وتبیــان مضــامینها

 تجربــــة أن إجمـــاالً  القـــول ویمكـــن .بهــــم ویتـــأثر فـــیهم یـــؤثر النــــاس بـــین یمشـــي معـــاش

 تطلعـات شـبعتوأ الشـرع مقاصـد كبیـر وبقـدر حققت قد السودان في يسالماإل تأمینال

 الشــریعة مبــادئ تحتــرم آلیــات وفــق التعامــل ضــرورة فــي اإلبراهیمیــة الملــة أهــل وأشــواق

  .تأمینال مؤسسة من یرجونها التي الفوائد لهم تحقق الوقت نفس وفي .یةسالماإل

  :تأمینال سسأ



 ٥٦

 تــأمینال ربــةتج ومــآالت مســار فــي النظــر حــال عنــده التوقــف یــتم الــذي الثــاني األمــر 

 یــزال مــا التخصصــي الفنــي الجانــب نبــأ واالعتــراف القــول هــو الســودان فــي يســالماإل

 حســن منتهــى( الســتة: تــأمینال مبــادئ وهــي ،الغــرب مــن اســتجالبه تــم كمــا ،حالــه علــى

 والسـبب – الحقـوق فـي الحلـول – المشاركة – یةتأمینال المصلحة – التعویض – النیة

 حـــددها مبـــادئ وهـــي ،تـــأمینال ممارســـة تحكـــم التـــي ادئالمبـــهـــي  زالـــت مـــا، )المباشـــر

 ،اآلن وحتــى نشــائهإ منــذ علیهــا ســار بــل فحســب هــذا لــیس .الغربــي تــأمینال واســتنبطها

 نظـــام علیهـــا یســـیر التـــي الصـــلبة ســـسواأل الراســـخة المبـــادئ مـــن صـــارت نهـــاأ لدرجـــة

 وأ اتبـــــدیله ســـــیتم نـــــهبأ تنبـــــئ قریبـــــة افتراضـــــات يأ هنـــــاك ولیســـــت الغربـــــي، تـــــأمینال

    .مراجعتها

 طیتهـاتغ تـتم التـي تـأمینال نـواعأ نبـأ القـول یمكـن السـیاق ذات وعلـى آخـر جانب ومن

 عـادةبإ الموافقـة حـق تملـك األقل على أو ،الغربي تأمینال نظم تحددها التي هي عندنا

 - كلهــا واالســتثناءات الشــروط نبــأ القــول یمكــن نــهإ بــل ،فحســب هــذا ولــیس .هــاتأمین

    الغربي. تأمینال مشروع حددها التي هي - استثناء وبال

 كـل نإ تقـول التـي النتیجـة الـى الوصـول شـدیدة وببسـاطة یمكـن نهفإ ذلك على تأسیساً 

 تـــأمینال مدرســـة وفقهـــاء دمغـــةأو  مؤسســـات بواســـطة تحدیـــدها تـــم قـــد تـــأمینال مكونـــات

 بالجوانــ تلــك فــي النظــر إعــادة ســرعة إلــى تــدعو التــي خــرىاأل الحقیقــة مــاأ ،الغربیــة

 ذلـك كـل وراء األقوى والدافع ساسياأل الغرض نبأ تقول التي فهي المتخصصة الفنیة

 ،النــاس أمــوال مــن قــدر أكبــر لجمــع تـأمینال صــناعة مــن الــربح تحقیــق هــو جــانبهم مـن

 األغنیــاء بــین دولــة وجعلهــا ،النــاس مــن قلیلــة فئــة یــديأ فــي وتكدیســه تكریســه ثــم ومــن

  .لسمحاءا شریعتنا منه تنفر أمر وهو ،منهم

 وتسـلیط للبحـث خضـاعهاوإ  الجوانـب تلـك فـي النظـر عـادةإ فـي اإلسـراع من البد علیه

 عالجهـا مـاكنأ لـىإ فیصـار الخلـل مـاكنأ نسـتبین حتى علیها السمحة الشریعة أضواء

 حتـى ،الحنیـف الشـرع مقاصـد مـع ومنسجمة متخصصة فنیة بجوانب وتبدیلها وتقییمها

  .الرفیعة یةسالماإل القیم تكرس التي بالطریقة نتأمیال من المرجوة الفائدة تحقق

    :تأمینال عادةإ



 ٥٧

 هــي الســودان فــي يســالماإل تــأمینال نظــام تواجــه التــي المشــكالت هــمأ مــن واحــدة نإ

 بعادهــــاأ بســــبب وذلــــك التعقیــــد مــــن قــــدر یكتنفهــــا لةمســــأ وهــــي .تــــأمینال عــــادةإ مســــألة

 وهـــي ،تـــأمینال عـــادةإ اتشـــرك مـــع التعامـــل نظریـــة علـــى ساســـاً أ تقـــوم فهـــي ،الخارجیـــة

 ولهـــا ضـــخمة شـــركات نهــاأل .يســـالماإل العـــالم خـــارج كبرهــاوأ معظمهـــا یوجـــد شــركات

 ال مـورأ وهـي ،العالیـة المعدالت ذات تأمینال تبعات تتحمل نأ تستطیع هائلة مقدرات

 ذإ المشــكلة جــاءت هنــا ومــن .يســالماإل العــالم فــي تــأمینال عــادةإ شــركات لــدى تتــوفر

 ولقــد ،یةســالماإل الشــریعة مــع تتوافــق ال مالیـة آلیــات تطبــق جنبیــةاأل تالشــركا هـذه نأ

 هنـــاك وكـــان ،المعضـــلة بهـــذه التجربـــة بدایـــة منـــذ يســـالماإل تـــأمینال شـــركات جهـــتو و 

 كانـــت الحالـــة هـــذه وفـــي تـــأمینال إعـــادة لةمســـأ تحجـــب أو عـــن تمتنـــع نأ إمـــا :حـــالن

 الحــل وكــان ،كلیــة یــدانالم مــن وتختفــي وتمــوت ســتنكمش یةســالماإل تــأمینال شــركات

 جــزءاً  نأ معنــاه ذلــك نأ غیــر التجاریــة تــأمینال عــادةإ شــركات مــع التعامــل هــو الثــاني

 ومرونتـه ومقدراتـه يسالماإل الفقه عبقریة تنجلي وهنا .ربویاً  تعامالً  سیكون تعامله من

 وكــان ومعاشــهم. حیــاتهم فــي المســلمین تواجــه التــي المســتجدات كافــة مــع التعامــل فــي

 (الضـرورات فقـه عبـر التجاریـة الشـركات مـع والتعامل تأمینال إعادة مسألة جیزتأ أن

 عنـدما سـحیقة عصـور منـذ المسلمون إلیها لجأ صولیةأ مسألة وهي المحظورات) تبیح

 السـودان فـي يسـالماإل تـأمینال وفقهـاء العلماء توصل وقد متشابهة. بمسائل یواجهون

 مـن ،شـتى اعتبـارات علـى لیهـاإ نفوسـهم طمأنـتاو  علیهـا رأیهـم واستقر ىالفتو  هذه إلى

 وعلـى ،تـأمینال عمـل لممارسـة والزمـة ضـروریة مسألة تأمینال عادةإ نأ برزهاأو  همهاأ

 الولیــدة التجربــة سـیعیق الســودان فـي يســالماإل تـأمینال نشــاط مـن ســقاطهاإ نإ اعتبـار

 وتجــــارب ضــــخمة ردامــــو  مــــن ســــیحرمها وبالتــــالي ،العالمیــــة آفــــاق لــــىإ االنطــــالق مــــن

 ذلـك ورغـم .مكاناتهـاإ وتطـویر ذاتهـا نـاءب أجـل مـن لیهـاإ الحاجة أمس في هي عظیمة

 شـركاتقیـام  لحـین وذلـك ،ملزمـة شـرعیة ضوابط وفق تمت قد المذكورة الموافقة كانت

 عـــادةإ مـــرأ تجنـــب یـــتم حتـــى عالیـــةال مالیـــةال مقـــدراتال ذات یةســـالماإل تـــأمینال إعـــادة

 یـــةتأمینال العملیـــات وتتحـــرر النفـــوس تطمـــئن وحتـــى ،یـــةالغرب الشـــركات لـــدى تـــأمینال

  .الربوي التعامل شبهات كل من یةسالماإل

    یةإسالم تأمین عادةإ شركات



 ٥٨

 كـان محـدد زمنـي ىمـد وفـق الغربیـة الشركات ىلد تأمینال عادةمسألة إ جیزتأ عندما

 فــــي یكــــون ضــــخمة شــــركات لــــىإ یةســــالماإل التــــأمین شــــركات فیــــه تتطــــور نأ مــــلاأل

 لألســف نــهأ غیــر ،البدایــة مــن الغــرض لهــذا تــأمینال عــادةإ احتیاجــات مقابلــة ورهامقــد

 بعــزوف تتعلــق ربمــا ألســباب وذلــك .األملــین وأ االحتمــالین مــنأّي  یتحقــق لــم الشــدید

 مـا لهـا لـیس سـبابأ وهـي ،المجـال هـذا فـي الـدخول مـن وخوفهم المسلمین المستثمرین

ـــــرى ال ألننـــــا ،یبررهـــــا ـــــي المـــــال سرأ مـــــن المبـــــرر غیـــــر وفالعـــــز  لهـــــذا ســـــبباً  ن  العرب

 تمـــام نـــدرك ننـــاأل ،المبـــرر غیـــر ونقـــول ،النشـــاط هـــذا فـــي االســـتثمار فـــي يســـالمواإل

إعـادة التـأمین، ال تقـل بأیـة  تـأمینال قطـاع یتیحهـا التي االستثماریة الفرص نأ دراكاإل

 فـي ألةالمسـ نأ نـرجح ننـاإف وعلیـه .األولحال عن الفرص التي یتیحهـا قطـاع التـأمین 

 حــول المعلومــات فــي فقــر عــن ناتجــاً  یكــون ربمــا فهــم ســوء نمــاوإ  اً عزوفــ لیســت حقیقتهــا

 يســالماإل العــالم فــي یةســالماإل تــأمینال شــركات مــن اآلن المطلــوب نإ و  ،مــراأل هــذا

 تــــأمینبال المهتمــــین وكــــل الرقابــــة هیئــــة جانــــب لــــىإ يســــالماإل تــــأمینال فقهــــاء وكــــذلك

 فــي وذلــك ،جدیــد مــن المســألة فــي ینظــروا نأ عمومــاً  يســالماإل وباالقتصــاد يســالماإل

 علــى بنــاء وجوازهــا تــأمینال عــادةإ قــوانین صــدارإ منــذ حــدثت التــي المســتجدات ضــوء

 هـذه نحـو الجـدي بـالتحرك اآلن مطالبـة يسـالماإل تـأمینال فشـركات .)الضرورات فقه(

 اآلخـر نـبالجا ومـن ،جانـب مـن هذا ،اآلن العولمة ضرورات ضوء في وحلها المسألة

 صـــالح فـــي لتصـــب تـــذهب نأ مـــن المســـلمین ومقـــدرات مـــوالأ علـــى الحفـــاظ بغـــرض

  .یةإسالم غیر جهات

 تـأمینال شـركات كـل تكییـف عـادةإ بمقتضـاه تـم الـذي تـأمینال سلمةأ اآلن المطلوب نإ

اإلســالمیة وفــق الضــوابط الشــرعیة التــي تحفــظ أمــوال المســلمین المهــدرة وتعیــدها إلــى 

  دعمًا لالقتصاد اإلسالمي، وترسیخًا لمسیرة التأمین اإلسالمي.قنواتها األصلیة 

  أسلمة التأمین ماذ تعني؟

 فــــيإن قــــرار أســــلمة التــــأمین الــــذي تــــم بمقتضــــاه إعــــادة تكییــــف كــــل شــــركات التــــأمین 

 نظرنــا ذاوإ  ،فــراغ فــي یصــب نأ لــه ینبغــي وال ،فــراغ مــن تأیــ لــم ألوضــاعها الســودان

 مظــاهر نأ نجــد ناآل حتــى ســلمةاأل قــرار منــذ ضــتانق التــي القصــیرة الفتــرة هــذه فــي

 الشــعب فئــات  علــى محــدودة بنتــائج الإ تتــأ لــم العملیــة الممارســة خــالل مــن ســلمةاأل



 ٥٩

 مـــن رؤوســـها تـــدخل نبـــأ إقناعهـــا جـــلأ مـــن الإ ســـلمةاأل قـــرار جـــاء مـــا التـــي العریضـــة

 ،اتــهوخبر  مزایــاه مــن واالســتفادة ،يســالماإل تــأمینال مظــالت ظــالل لــىإ الشــمس هجیــر

 یبعـث لـم )وسـلم علیـه اهللا صـلى( والرسـول نسـاناإل لخدمـة الإ جاء ما أصالً  سالمفاإل

    .للعالمین رحمة الإ

 نأ بـد ال سـلمةاأل قـرار منـذ انقضت التي الفترة لتقییم محاولة أیة نفإ أخرى جهة ومن

 المثـال سـبیل وعلـى .للعیـان ظـاهرة تبـدو زالـت ما جوهریة عیوب هناكتوجد  انه ندرك

 ،الــزمن مــرور مــع نهائیــاً  وتختفــي تتالشــى نأ نأمــل والتــي العیــوب تلــك علــى والتــدلیل

عـــاجزة عـــن مـــد خـــدمات التـــأمین  تـــزال مـــا يســـالماإل تـــأمینال تجربـــة نأ نالحـــظ ننـــافإ

 المؤكـــد مـــن وهـــذاللشـــرائح الضـــعیفة فـــي المجتمـــع والمســـتحقة أصـــًال للـــدعم والرعایـــة. 

 الحـــال ینقلـــب حتـــى علیـــه للتغلـــب هـــودالج تضـــافر مـــن بـــد ال وتقصـــیر ساســـيأ عیـــب

 نأ وســداه ولحمتــه معنــاه والــذي ،البنــد هــذا مــن المرجــوة النتــائج واضــح بشــكل وتظهــر

 نفــإ المجتمــع فــي الضــعیفة الشــرائح لتظلــ نأ فــي فشــلت ذاإ يســالماإل تــأمینال مظلــة

  .التجربة هذه صاحب قد كبیر خلل ثمة نأ معناه هذا

  :مشةمنك تزال ال لهم نالمؤمَّ  خریطة

 تــأمینال مظلــة تظلهــم الــذین أخــرى بــارة، أو بعلهــم نالمــؤمّ  خریطــة اســتعراض حالــة فـي

ـــبأ نأ نجـــد الســـودان فـــي  وبعـــض والشـــركات الحكـــومي القطـــاع مـــن لهـــم نالمـــؤمّ  غل

 لـىإ ظاللهـا تمـد نأ مـن قاصـرة تـزال ال تـأمینال مظلـة نأ معنـاه وهذا ،القادرین فراداأل

 حققتــــه الــــذي النجــــاح نأ أخــــرى بعبــــارة معنــــاه هــــذاو  ،المجتمــــع فــــي الضــــعیفة الشــــرائح

 انتشـــاراً  یظـــل انتشـــارها نوأ ،للغایـــة محـــدود نجـــاح هـــو الســـودان فـــي تـــأمینال شـــركات

 ذاإ تالفیـه مـن البـد خلـل هـو ،یـةتأمینال الموازنـة فـي خلـالً  هنـاك نأ هـذا ومعنى .سیاً أر 

 نأل ،البدایـــة فـــي قـــام جلهـــاأ مـــن التـــي النبیلـــة هـــدافاأل یحقـــق نأ تـــأمینال قطـــاع رادأ

 ومبــاني بــوابأ لــىإ المجتمــع فــرادأ مــن والقــادرین الحكــومي والقطــاع الشــركات وصــول

أن تحمــي هــو أمــر مفــروغ منــه، ألن تلــك الجهــات بالعمــل قــادرة علــى  تــأمینال شــركات

 أخـرى جهـة مـن والفئـات الشـرائح هـذه نإ ثـم ،مزایـاه مـن وتسـتفیدنفسها بمظلة التـأمین 

 یظـل تـأمینال مظلـة مـن سـتفادةلال سعیها نفإ وبالتالي ،تأمینال مزایاب المعلومات لدیها

ً  مراً أ ً ً ً ً ً ً  مـراأل هـو بـل ،اسـتفهام عالمـات أیـة یثیـر ال وحدوثه .ومنطقیاً  مفهومًا
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 یتمثـل السـودان في یةسالماإل تأمینال لشركات الحقیقي النجاح مرأ نأ غیر ،المنطقي

 والً أ فتقنعهــا تــأمینال مظلــة تحــت بعــد دخلتــ لــم التــي الفئــات لــىإ قویــة رســالة بــث فــي

 ،االجتمــاعي التــرف مــن نوعــاً  وأ ثانویــاً  اقتصــادیاً  نشــاطاً  باعتبــاره لــیس تــأمینال همیــةبأ

 علـى نأو  ،المسـتهدفة للشـرائح بالنسـبة همیـةاأل مـن كبیـر قدر على ینطوي مراأل نماوإ 

میـــة وبثهـــا فـــي اإلعال الرســـالة هـــذه یصـــالإ الســـودان فـــي يســـالماإل تـــأمینال شـــركات

 الضـعیفةأوساط الشعب حتى تسود تلك القناعة لدى الجمیع، وهـي أن حاجـة الشـرائح 

 الفئــات حاجــة مــن لحاحــاً إ و  ضــرورة كثــروأ شــدأ مــراأل واقــع فــي هــي تــأمینال لخــدمات

 هـي والمصـائب خطـاراأل مـع التعامـل علـى القـادر الشـخصمقـدرة  نأل ،لیهـاإ المقتـدرة

  .مقتدرال غیر الشخص مقدرة أضعاف

    يتأمینال الوعي ضعف

 الفجــوة هــذه دركــتأ قــد ولــىاأل الوهلــة ومنــذ تــأمینال عــادةوإ  تــأمینلل شــیكان شــركة نإ

 ذلـك معاجـة في بالفعل وبدأت ،تأمینال همیةأ دركتأ ثم ومن ،المعلومات في الخطیرة

 محــــورین فــــي وذلــــك .القضـــیة هــــذه مــــع للتعامــــل الكبـــرى حملتهــــا ببدایــــة وذلــــك الخلـــل

  :ساسیینأ

 المسـتهدفة الشـرائح تلـك قنـاعإ هـدفها ضـخمة عالمیـةإ حملـة تكثیـف هو ولاأل المحور

 الشــركات هــذه بــدتأ وقــد ،تــأمینال وشــركات تــأمینال نحــو وخطــوات خطــوة تخطــو نبــأ

 ویعلنـــون یقتنعـــون الـــذین نحــو وســـعأو  كثـــرأ خطـــوات تخطــو نأل بالفعـــل العـــدة عــدتوأ

  .تأمینال مظلة تحت للدخول استعدادهم

 بتصـمیم قامـت نهـاأ فهـو الخلـل ذلك صالحإل الشركة انتهجته الذي الثاني المحور ماأ

 تلــك هــمأ ومــن الضــعیفة الشــرائح المالیــة المقــدرة حیــث مــن ناســبت تــأمینال مــن نــواعأ

 علـــى تـــأمینلل يســـالماإل البـــدیل وهـــو )يســـالماإل التكافـــل نظـــام( تـــأمینال مـــن نـــواعاأل

 بـدء فـي الشـروع وكـذلك ،واسـع نطـاق علـى یـةالغرب المجتمعـات فـي یطبق الذي الحیاة

 مــن نــواعاأل تلــك انتشــار نأ المالحــظ نأ غیــر :والزراعــي )الصــحي تــأمینال( ممارســة

 الخلــل مـن نــوع أیضـاً  وهــذا .ضـعیفة تـزال ال لیهــاإ االسـتجابةو  محــدودة تـزال ال تـأمینال

 فــي تــأمینال شــركات رعایــة تنتظــر تــزال ال الضــعیفة الشــرائح فتلــك ،تالفیــه مــن بــد ال

 والعـــائق ذلـــك مـــن خطـــراأل لكـــن ،الفقیـــرة كســـبها ووســـائل المتواضـــعة مســـاكنها حمایـــة
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 تــأمینال شــركات نحــو تتقــدم أن مــن المجتمــع مــن الشــرائح تلــك مــامأ یقــف الــذي كبــراأل

 وبالــــذات تــــأمینال مـــن األنــــواع تلـــك بشــــرعیة النـــاس مــــن كبیـــر عــــدد اقتنـــاع عــــدم هـــو

 فكـرة مـن دائمـاً  تنفـر ظلـت العـالم من الجزء هذا في ةالعقلی ألن ،االجتماعي) (التكافل

ـــأمینال ـــد الحیـــاة، علـــى ت ـــأمینال شـــركات تبذلـــه ضـــخم جهـــد مـــن والب  القاعـــدة إلقنـــاع ت

 الفقــه مــن عــام بشــكل مســتنبط شــرعي نظــام هــو التكافــل نبــأ المــواطنین مــن العریضــة

 يســالماإل التكافــل علــى ینطبــق ومــا یة.ســالماإل الشــریعة أســس علــى وقــائم يســالماإل

  .تأمینال فروع من وغیره والزراعي الصحي تأمینال على یضاً أ ینطبق

  المؤهل: البشري الكادر

 التــي السـودان فــي یةسـالماإل تـأمینال شــركات عـاتق علـى الملقــاة والمهـام الواجبـات نإ

 تـوفرت إذا إال تحقیقهـا السـهل مـن یكـون لـن المبحـث هذا سیاق في ونفصلها فصلناها

 أن یمكــن الـذي بالـدور والعمیــق المطلـق یمـاناإل العناصـر هــذه ومـن ،متعـددة عناصـر

 یكفــي ال مـا بـأمر اإلیمــان أن غیـر المـواطنین. ورفــاه المجتمـع تنمیـة فــي تـأمینال یلعبـه

 ویحـس اإلنسـان یعیشـه الـذي الملمـوس الواقـع إلى األمر ذلك مقاصد ترجمة إلى وحده

 إیمــانهم إلــى یضــیفوا أن البــد يســالماإل تــأمینال بقضــیة المــؤمنین فــإن هنــا ومــن بــه.

 البراقــة الجمیلــة الشــعارات یحولــوا أن یســتطیعوا حتــى المطلوبــة والدرایــة الكافیــة الخبــرة

 الكـادر علیـه یطلـق أن یمكـن مـا السیاق هذا في بالمؤمنین نيعون ،زاهٍ  جمیل واقع إلى

 بتنفیــذ االضــطالع مهمــة عاتقــه علــى تقــع والــذي ،تــأمینال قطــاع فــي العامــل البشــري

 واإلشـراف للفكـرة التـرویج مهمـة علیـه أن هـذا ومعنـى جوانبهـا. بجمیـع یةتأمینال العملیة

 وجـدوا. حیثما المستهدفین إلى وحملها ومرامیها أهدافها وشرح إجراءاتها وتبسیط علیها

ــیهم وٕانمــا ،فحســبذلــك  لــیس  التــرویج عملیــات فــي االســتمرار وهــو مســتمر واجــب عل

 أمــاكن تلمــس علــى تعیــنهم التــي االســتبیانات وتوزیــع البحــوث اءوٕاجــر  العــام مــدار علــى

  بأول. أوالً  وعالجها لتالقیها والقصور الخل

 تنقصـه ال السـودان فـي یةسالماإل تأمینال شركات أروقة في العامل البشري الكادر نإ

 إلــى ومســتمرة ماســة حاجــة فــي أنــه غیــر أفــراده، بــین المتقــدة اإلیمــان جــذوة اهللا بحمــد

 الجانــب بهــذا معــرفتهم زالــت فمــا مي.الاإلســ تــأمینال برســالة لالضــطالع كبیــر تأهیــل
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 ذلــك ویرجــع ودراســات، بحــوث مــن نفســها للمــادة االفتقــار عــن فضــالً  وفقیــرة. ضــعیفة

  ى.األخر  المجتمع وقضایا بهموم والعلماء الباحثین النشغال

 هـم تـأمینلا تأصـیل أمـر فـي ویكتـب ویبحـث ینقـب مـن خیـر فـإن الواقـع هـذا ضـوء في

 كانـــت إذا الحـــال بطبیعـــة یتحقـــق لـــن هـــذا ولكـــن أنفســـهم. تـــأمینال قطـــاع فـــي العــاملون

 ضــعیفة المختلفــة الفقــه ومــدارس يســالماإل بــالتراث تــأمینال قطــاع فــي العــاملین معرفــة

 إلـى تجتـذب أن يسـالماإل تـأمینال شـركات علـى فـإن المنطلق هذا ومن ذاتها. حد في

 تـأمینال لشـركات ویمكـن ي.سـالماإل بالفقـه الدرایـة ذوي مـن نفـراً  فیهـا العاملین صفوف

 البحـــوث مراكــز بإنشــاء وذلــك االتجــاه. هـــذا فــي عملیــة خطــوات تخطــو أن يســالماإل

 شـــركات أن كمـــا مهمـــتهم. أداء علـــى أولئـــك تعـــین التـــي والمراجـــع بالبـــاحثین وتزویـــدها

 خربــآ وتنــویرهم فیهــا العــاملین لتأهیــل التــدریب مراكــز تنشــيء أن أیضــاً  یمكــن تــأمینال

 أن ویجــب المهنــة. وتجویــد األداء ترقیــة بهــدف العــالم فــي تــأمینال صــناعة مســتجدات

  مهمتین: شعبتین على المراكز تلك في التدریب آلیة تقوم

 مجــال فــي يســالماإل التــراث تــأمینال قطــاع فــي العــاملین بتعلــیم ىتعنــ ىاألولــ الشــعبة

 بالجانــب ىیســم أن یمكــن مــا هــو الجانــب ذاوهــ .ىوالتقــو  البــر علــى والتعــاون التكافــل

  الفكري.

 علـــى وتـــدریبهم تـــأمینال فنـــون علـــى العـــاملین بتـــدریب تتعلـــق فهـــي الثانیـــة الشـــعبة أمـــا

 تـأمینال شـركات فإن المجال هذا وفي العالمیة. مستجداته خرآ على طالعهموإ  ،آلیاته

 تآوالمنشـــ المیـــةالع تـــأمینال شـــركات إلـــى فیهـــا العـــاملین ابتعـــاث فـــي تتوســـع أن یمكـــن

 شــركات بهــا تعــج التــي الخبــرات یكتســبوا حتــى المجــال هــذا فــي المتخصصــة التعلیمیــة

 یمكـن الجانـب وهـذا فیـه. طویل باع ولها المجال هذا في سبقتنا والتي العالمیة تأمینال

 وفـــي ي،ســـالماإل تـــأمینال شـــركات أن كمـــا المهنـــي. أو الفنـــي الجانـــب علیـــه یطلـــق أن

 فـي البـاحثین تشـجیع یمكنهـا ،تـأمینال مجـال فـي العلمـي البحـث رةلمسی تشجیعها سبیل

 مـن لهـا بما تسعى نأ یمكنو  .والدكتوراة الماجستیر رسائل مجال وفي العلیا الدراسات

 كمــادة تــأمینال دخــالإ لــىإ العلیــا عاهــدموال الجامعــات بعــض مــع مادیــة مكانــاتإ و  نفــوذ

  المتخصصة. والمعاهد الجامعات بعض في تدریسها میت دراسیة

    :الفقر وقضیة تأمینال
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 تنمیــة فــي ومتقــدماً  رائــداً  دوراً  یلعــب نأ علیــه ،يســالماإل تــأمینال وتحدیــداً  ،تــأمینال نإ

الســــودان  نــــال نأ ومنــــذ یعــــاني ظــــل المجتمــــع هــــذا نوأ خاصــــة ،الســــوداني المجتمــــع

 االقتصــاد قعـدتأ ســالبة ظـروف مــن الماضـي القــرن مـن الســادس العقـد فــي االسـتقالل

 االقتصــادیة الظــروف ظلــت الــذین المــواطنین لجمــوع الكریمــة العــیش لقمــة یقــدم نأ مـن

 یفقـــد نأ الســـوداني المجتمـــع هـــذا كـــاد حتـــى ،علـــیهم القاســـي بكاهلهـــا تنـــوء الضـــاغطة

 ولقـد ،وقرونـاً  قرونـاً  كنفهـا وفـي ظاللهـا تحـت یعـیش ظـل التـي وتقالیده قیمه من العدید

 الثـامن العقـد بدایـة منـذ خاصـة ،نسانیةواإل البیئیةو  الطبیعیة الكوارث من العدید حدثت

 الحــزام والتصــحر الجفــاف مــن مســبوقة غیــر موجــة ضــربت عنــدما العشــرین القــرن مــن

 البنیـة علـى تـام وقضـاء والنسـل الحـرث فـي مـدمر هـالك عنهـا نـتج الـبالد مـن األوسط

 واسـع يفقـأ اجتمـاعي حـراك ذلـك عـن ونـتج .المنـاطق تلـك في أصالً  الضعیفة التحتیة

 ،البشـري كیانهم من جزءاً  فقدوا نأ بعد كبیرة عدادبأ دیارهم الناس هجر حیث ،النطاق

 ،المــدن صــوب قاســیة رحــالت فــي وتوجهــوا ،ومواشــیهم لكــاتهموممت مــوالهمأ كــل وفقــدوا

 فــي وشــح المــوارد فــي وفقــر العــیش فــي شــظف مــن األخــرى هــي تعــاني كانــت والتــي

 بشــكل الفقــر دائــرة واتســعت اً ســوء مــراأل فــازداد ،التحتیــة البنــى فــي وضــعف الخــدمات

  .مخیف

 ولهـاوأ منهـا ،الـبالد فـي تصـادیةاالق وضاعاأل تفاقم ىعل ساعدت أخرى عوامل وهناك

 مـن هائلـة عـدادأ نـزوح أیضـاً  اعنهـ نتج مما البالد جنوب في ةناللعی الحرب أمد طالةإ

 كلهـــا وهـــذه ،والســـكن ءوالكســـا والغـــذاء مـــنلأل الشـــمال لـــىإ الجنوبیـــة الوالیـــات ســـكان

 تلــك عبــاءأ نهكتهــاأ ضــعیفة دولــة میزانیــة تطیقهــا ال طائلــة مــوالأ لــىإ تحتــاج متطلبــات

  .والضمور الشح من صالً أ تعاني موارد یومي بشكل تستنزف يالت الحرب

ـــاني مـــاأ ـــك ث ـــىإ الریـــف مـــن الهجـــرة فهـــي العوامـــل تل ـــي المـــدن ل  الظـــروف حتمتهـــا الت

 فـي العـالي التعلیم مؤسسات وتكدس الخدمات في الفاضح والقصور المتدنیة المعیشیة

 العوامـل لتلـك ونتیجـة .المـدن لـىإ للهجـرة كاملـة أسـراً  دفـع الـذي شيءال ،الكبرى المدن

 الفقـر دائـرة اتسـاع مـن فاقمـت سـاویةمأ وضـاعأ نتجت فقد تذكر لم أخرىو  ذكرت التي

 مـن دهـىواأل .سـودانيال المجتمـع فـي معروفـة تكـن لـم سـالبة اجتماعیـة مظاهر وشیوع

 تمــد نأ نمــ وقاصــرة عــاجزة تــزال ال الــبالد فــي القائمــة التنمیــة مشــاریع نأ مــرواأل ذلـك
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 نوضـح يولك ،یادياأل تلك لىإ الحاجة مسأ في هم الذین المواطنین لجموع العون ید

 ونضـرب ،السـودانیة العقلیـة فـي حـدث الـذي التغییـر لـىإ نشـیر المشـكلة هذه من اً جزء

 مـاأ خـذهاأ مـن تتعفف السودانیة النفسیة كانت حیث ،والزكاة الدیة موالبأ یطاً بس مثاالً 

 بــــوابأ نهاشــــأ فــــي وتطــــرق الســــاعون لیهــــاإ یســــعى مــــوالاأل هــــذه نأ نجــــد ننــــافإ ناآل

  .والعدم بالخیبة الساعون ولئكأ یعود حیاناأل غلبأ وفي .المحاكم

  :ملحة أخرى قضایا

 النظــر بنصــوِّ  نأ بــد ال ننــافإ ولیــةاأل عناصــرها لــىإ الفقــر عملیــة نحلــل نأ حاولنــا ذاإ

 بالنسـبة المـزعج الهـاجس لتشـكِّ  صـبحتأ والتـي ،والمباشـرة الملحـة القضـایا بعـض لىإ

 مـــن ساســـياأل الهـــدف تنســـیه نأ كـــادت حتـــى بالـــه تشـــغل صـــبحتوأ البســـیط للمـــواطن

ــــى وجــــوده  یمكــــن القضــــایا وهــــذه ،رضاأل وٕاعمــــار اهللا عبــــادة وهــــو رضاأل ظهــــر عل

 ،والتعلـیم والعـالج السـكن هي ثالثة ضالعهأو  بالكابوس شبهأ بات مثلث في یصهاتلخ

 وتتفـاقم .یضـاً أ والدولـة المواطن طاقة فوق أصبحت المثلث هذا وتبعات تكالیف نأ ذإ

 ببنـاء ولاأل المقـام فـي مشـغولة نهـاأ علمنـا ذاإ خاصـة الخصـوص هـذا في الدولة زمةأ

  قویة. لدولة معاصر نموذج ناءب في مواطنیها تطلعات لتلبیة ذاتها

 قصــدنا الــراهن الوقــت فــي والدولــة المجتمــع خلفیــة عــن ســقناها التــي التفاصــیل هــذه نإ

 بتحریــك الإ زمــةاأل هــذه مــن مخــرج ال نــهأ مفادهــا منطقیــة نتیجــة لــىإ تقودنــا نأ منهــا

 مـن الخـروج فـي بالمسـاهمة وذلـك ،منـه المطلـوب الـدور لیلعب تأمینال ومقاصد لیاتآ

 بـــالمجتمع شـــغالناال هـــم الدولـــة عـــن یحمـــل نأ یمكـــن یقـــین علـــى ونحـــن زقالمـــأ اهـــذ

 مــرأ تجــاوزت التــي الغــرب دول ذلــك فــي وشــاهدنا .واالجتماعیــة االقتصــادیة والتنمیــة

ـــة فـــاقإن ـــى الدول ـــیمو  كالصـــحة الحیویـــة القضـــایا عل  نشـــاط انـــداح حیـــث ،والســـكن التعل

 لــبعض تــاحأ الــذي مــراأل وهــو .شــامل وبشــكل كلهــا عبــاءاأل هــذه لیتحمــل فیهــا تــأمینال

 ،تــأمینال وغطاهــا عالجهــا التــي غیــر أخــرى بمشــاكل وتهــتم تتحســس نأ الغربیــة الــدول

 ولــةالد رســالة مــن كجــزء العمــل عــن العــاطلین علــى فــقتن لــدولا تلــك بعــض فصــارت

 وتاریخنـــا .المـــنهج هـــذا بمثـــل ولـــىاأل هـــن المســـلمین بـــالد نأ شـــك وال ،مواطنیهـــا تجـــاه

 كانـت التـي السـخیة والـدعوات ،المتقدمـة المعالجـات هـذه بمثـل زاخـر الزاهـر يسالماإل

 كاهــل عــن یرفــع - الثــاني الخلیفــة - عمــر ســیدنا وهــذا .المجتمــع فــرادأل الدولــة تقــدمها
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 لــه تقدمــه مــا نظیــر للدولــة یــدفعها كــان التــي الجزیــة دفــع عــبء العجــوز الیهــودي ذلــك

 عــاجزاً  صــار قــد الیهــودي ذلــك نأ رمــع الفــاروق  وجــد نأ بعــد ذإ ،مــنوأ ماتخــد مــن

 اهللا رضـي الخطـاب نبـ عمـر العادل الخلیفة ونفس .الجزیة دفع من أعفاه نتاجاإل عن

 الراشـد الخلیفـة عهـد وفـي .مولـده سـاعة مـن للمولـود تدفع مالیة مخصصات یقرر عنه

 وهــم والشــوارع الطرقــات عمالــه یجــوب عنــه اهللا رضــي العزیــز عبــد بــن عمــر الخــامس

 مـوالأ بـرد فیقومـون ،حـدأ یجیـبهم فـال مسـكین وأ لفقیـر طلبـاً  النـاس ویسألون نیصیحو 

 ذلــك كــل یلعــب نأ ناآل یمكــن يســالماإل تــأمینال نإ .المســلمین مــال بیــت لــىإ الزكــاة

  .كثرأو 

    :الدولة اءوبن تأمینال

 لىفـــإ .مـــدىً  شـــملأو  اتســـاعاً  كثـــرأ خـــدمات یقـــدم نیمكـــن أ الســـودان فـــي تـــأمینال نإ 

 والزراعــة والتجــارة الصــناعة مجــال فــي تــأمینال یقــدمها التــي والفوائــد ماتالخــد جانــب

ـــیم الصـــحةو   النهایـــة فـــي نهـــاإف مظلتهـــا وتوســـعت اتســـعت مهمـــا خـــدمات وهـــي ،والتعل

 فیمــا نوعیــة خــدمات یقــدم نأ یمكــن تــأمینال ولكــن ،ومحــدودین معینــین فــراداً أ تســتهدف

 تـــأمینال نأ تحدیـــداً  معنـــاه وهـــذا ،یةســـالماإل المقاصـــد تحقیـــق مـــن اً جـــزء اعتبـــاره یمكـــن

 الزراعــــة نأ علمنــــا ذاوإ  .الســـودان فــــي یةســـالماإل الدولــــة بنــــاء فـــي یســــاعده نأ یمكـــن

ـــذي البتـــرول وكـــذلك والحیـــواني النبـــاتي بشـــقیها  هـــذه نأ علمنـــا ذاوإ  ،حـــدیثاً  اكتشـــف ال

 رتجـاةالم االقتصـادیة النهضـة لقیـام ساسیةاأل الركائز مراأل حقیقة في تعتبر المنتجات

 الثالثـة الركـائز هـذه علـى كثیـراً  لتعـوّ  السـودان فـي الدولـة نأ علمنـا ذاوإ  ،السـودان فـي

 أعــداد علمنــا ذاوإ  ،والقویــة الغنیــة الــدول مصــاف لــىإ الســوداني وبمجتمعهــا بهــا لتعبــر

 علمنـا ذاوإ  ،الزراعـة مجـال فـي خاصة المجاالت هذه في العمل تكتنف التي المخاطر

 وجـود بـدون ینمـو نأ یمكـن ال الحیویـة المجـاالت هذه في تثمارياس جهد يأ نأ یضاً أ

 المجــاالت خطــرأ مـن تعتبــر المجـاالت هــذه نأ الحظنــا ذاإ و  خاصـة ،یــةتأمینال الحمایـة

 ذلــك كــل علمنــا ذاإ ،ضــمانات بــدون فیهــا الــدخول مــوالاأل رؤوس تهــاب التــي كثرهــاوأ

 هــــذه فــــي اســــتثماري نشــــاط يأ طــــيغلت یــــةتأمینال المظلــــة لمــــد الماســــة الحاجــــة أدركنــــا

 النتیجـة نفـإ تفعلـه نأ السـودان في تأمینال شركات نجحت ما ذاإ مرأ وهو ،المجاالت

 ساســـیةاأل المجـــاالت تلـــك فـــي ینلمالعـــا لكـــل وضـــماناً  تاریخیـــاً  نجـــازاً إ ســـتكون شـــك ال
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 مــن واحــدة حقــق قــد الحالــة تلــك فــي تــأمینال ویكــون .الســودان فــي اقتصــادیة لنهضــة

 هـذا فـي وینـدرج .األول المقـام فـي تأسیسـه تـم جلهـاأ مـن التـي هـدافواأل ائجتالن عظمأ

 تــــأمینوال الطاقــــة تــــأمین بشــــأن تــــأمینال قطــــاع تــــوفیره لــــىإ ویســــعى یــــوفره مــــا طــــاراإل

  .الزراعي

  :الخیریة المشروعات رعایة

ـــأمینال نإ ـــأمینال خاصـــة - ت ـــة یكـــون نأ ینبغـــي ال - يســـالماإل ت  نشـــطةاأل مـــن جمل

 التشـدید ثـم سـهلة بطریقـة النـاس مـوالأ وجمـع المـادي الكسب إلى سعىت التي التجاریة

 نهـاأ ذإ الغربیـة تأمینال شركات تفعل كما لیهاإ الحاجة وتأتي ،تجب عندما صرفها في

 التـــي المخـــاطر مـــن النـــاس فخـــو  مســـتغلة ســـهلهاوأ الطـــرق یســـرأ مـــن مـــوالاأل عمـــتج

ـــــدما ثـــــم ،لهـــــا یتعرضـــــون ـــــي یقعـــــون عن ـــــأمینال اتشـــــرك ویطـــــالبون الخطـــــر ف ـــــدفع ت  ب

 ال حتــى القانونیــة راتغــوالث الحیــل كــل اســتغالل لــىإ الشــركات تلــك تلجــأ اســتحقاقاتهم

  .دنىاأل الحد وهو الحدود ضیقأ في تدفع وأ علیها ما تدفع

 ال هـــذا نإفـــ الوقـــت نفـــس وفـــي ،خالقـــيأ واجـــب علیهـــا يســـالماإل تـــأمینال شـــركات نإ

وكـذلك علیهـا  ،سـهمهاأ وحملـة سـاهمیهاوم مشـتركیها مـوالأ على تحافظ نأ من یمنعها

 حــدود فــي ریــةالخی المشــاریع بتبنــي وذلــك ،المجتمــع خدمــة نحــو آخــر اخالقــي واجــب

 مـن بالضـرورة لیسـو البنـد هـذا من المستفیدین نأ الحال بطبیعة یعني وهذا ،مكانیاتهاإ

 وثــــائق الحــــال بطبیعــــة یحملــــون وال ،تــــأمینال شــــركات فــــي المســــاهمین وأ المشــــتركین

 تســد نأ تــأمینال شــركات بهــا تحــاول نســانیةإ خدمــة ولكنهــا ،الشــركات تلــك مــن یــةمینتأ

 وأ ســدها مــن المختلفــة تــأمینال غــراضأو  والمجتمــع الدولــة تعجــز التــي الثغــرات بعــض

 لـــىإ وأ الدولـــة دواویــن لـــىإ الطریـــق یعرفــون ال الـــذین مـــن الحاجــة ذوي لـــىإ الوصــول

    .تأمینال شركات مكاتب

    :والعولمة يسالماإل تأمینال

ـــد نإ ـــاس مـــن العدی ـــذات العـــالم هـــذا فـــي الن ـــا فـــي وبال ـــي عالمن  بـــاتوا يســـالمواإل العرب

 لــــدى یعنــــي بــــات مصــــطلح وهــــو ،)العولمــــة( مصــــطلح لــــىإ وخیفــــة بتــــوجس ینظــــرون

 لتحقیـــق الحـــواجز زالـــةإل الوطنیـــة الخصوصـــیة شـــكالأ كافـــة لطمـــس محاولـــة الكثیـــرین

 نأ المؤكـد فمـن عدمـه من الرأي هذا صحة نتكا وأیاً  .الكبرى الدول ومصالح هدافأ
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 والتــي ،آثــاره لتحمــل واالســتعداد لــه عــدادواإل مواجهتــه مــن بــد ال واقعــاً  باتــت )العولمــة(

 لشـركات الفرصـة سـتتاح حیـث ،السـودان فـي تـأمینال صـناعة سـتطال أنهـا المؤكـد من

 علــى تقــدر لــن التــي الوطنیــة تــأمینال لشــركات منافســة بــالبالد للعمــل العالمیــة تــأمینال

 تــــأمینال شــــركات واســــتثمار تــــأمینال عــــادةإ نشــــاط نإ كمــــا ،الحــــالي بشــــكلها المنافســــة

 یتعـین نـهفإ لـذلك .مقیـدة وطنیـة بقـوانین ضبطه وأ علیه السیطرة الصعب من سیصبح

 الشـركات بـدمج الوطنیـة للشـركات المالیـة وضـاعاأل لتقویـة مبكـرة بتـدابیر للقیام تمویتح

 الشـركات تسـجیل عـادةبإ وأ ،كبـرأ مكانیـاتإ ذات كبیـرة یةتأمین اتكیان لخلق الصغیرة

 ســرةاأل طــارإ مــن خراجهــاوإ  ،عامــة مســاهمة كشــركات تــأمینال مجــال فــي تعمــل التــي

 مـــــن عریضـــــة بقاعـــــدة تتمتـــــع التـــــي الكبـــــرى الشـــــركات عـــــالم لـــــىإ المحـــــدودة والملكیـــــة

  .سهماأل وحملة المشتركین

 نظــــروا ذاإ نهــــمأل )العولمــــة( مفهــــوم مــــن توجســــوای وال یخــــافوا الأ یجــــب المســــلمین نإ 

 التـي شـعاراتها بكـل العولمـة نأ دركـواأل صـولیةاأل یةسـالماإل النظـر جهـةو  مـن لألمـور

 ولأ هــو ســالماإل نأل ،لــیهمإ تردّ  بضــاعتهم مــراأل واقــع فــي هــي ناآل الســاحة تســود

 الرســالة طلــقالمن هـذا مــن وهــي ،الخاتمـة هــي یةســالماإل والرسـالة .بالعولمــة نــادى مـن

 یـــةلهدا اهللا بعـــثهم الـــذین نبیـــاءاأل فكـــل ،البشـــري ریخالتـــا فـــي ةر واألخیـــ األولـــى العالمیـــة

 نبیــاءأ مــراأل حقیقــة فــي كــانوا )وســلم علیــه اهللا (صــلى محمــد الخــاتم النبــي قبــل البشــر

 محــدودة برســالة قریتــه لــىإ وأ قومــه لــىإ یرســل مــنهم النبــي فكــان ،محلیــین وأ وطنیــین

 الخیـر لكل جامعة جاءت سالماإل رسالة ولكن ،واحدة قضیة حیاناأل ضبع في تعالج

 بعـث )وسـلم عیـه اهللا (صلى محمد والرسول السابقة السماویة الرساالت به نزلت الذي

    .كافة للعالمین رحمة اهللا رسلهأو  ،ونذیراً  بشیراً  كافة للناس

 والــذي .المنطلــق هــذا مــن العولمــة مفهــوم مــع یتعــاموا نأ یجــب المســلمین نفــإ هنــا مــن

 للتعامــل وضــاعاأل فویكیِّــ العــدة یعــد نأ علیــه والــذي ،تــأمینال قطــاع وهــو ،اآلن یهمنــا

 رثهـــمإ وفـــي المســـلین كنانـــة ففـــي .العولمـــة شـــعار یفرزهـــا التـــي المســـتجدات كافـــة مـــع

 كــان ومهمــا .تــأمینال مجــال فــي للعــاملین یقــدموه نأ یمكــن الــذي الكثیــر الغنــي الفقهــي

 وضــعاً  والخصوصــیة والعقیــدة بــالفكر مســنود يإســالم يتــأمین نظــام وجــود نفــإ األمــر
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 بالعمــل وتحصــینها التجربــة تطــویر تــم مــا ذاإ العولمــة فــرازاتإ و  آثــار لمواجهــة متقــدماً 

  والتدریب. الحدیثة والتقنیة

    الخاتمة

 المعتقـدین جمهـرة لـىإ النـاس مـن دیـمز  انضم كلما جدید صباح شرقأ كلما نهأ شك ال

 المؤمنـــون ظـــل وممارســـة يإســـالم دبوأ صـــنعة مـــراأل واقـــع فـــي هـــو مینتـــأال نأ فـــي

 النـــور برســـالة )الســـالم علیـــه(آدم  الوالـــد النبـــي صـــدح نأ منـــذ ویفعلونهـــا بهـــا یقومـــون

 نأ حــــوالاأل مــــن حــــال بأیـــة معنــــاه لــــیس هــــذا نأ غیـــر .ســــالماإل عقیــــدة فــــي المتمثلـــة

 هـلأ تفـرد رغـم یةسـالماإل یـةتأمینال التجربـة نأ وهـي ،مهمـة حقیقـة عـن عیوننـا نغمض

 یـــهف صـــارت الـــذي الوقـــت فـــي هـــذا ،الطموحـــات دون زالـــت مـــا نهـــاأ الإ بهـــا الســـودان

  .لحاحاً إ و  ضرورة البشر حاالت كثرأل عالجاً  الغرب في تأمینال صناعة

 قـد السـودان فـي يسـالماإل تـأمینال تجربـة نأ هـو لیـهإ االلتفـات یجـب الـذي مراأل نإ 

 تطــورت نبــأ جــدیرة نهــاوأ ،النجاحــات بعــض حققــت وقــد ،نللعیــا ماثلــة حقیقــة صــارت

 المشــــكالت مــــن كثیــــر حــــل فــــي المرجــــوة مســــاحتها تــــأمینال آلیــــة تجــــد حتــــى وســــعتوت

 اللقضـــای االنصـــراف عـــن الدولــة وتعیـــق وتقعـــد فـــراداأل كاهــل ترهـــق التـــي والمعضــالت

  .والكبیرة االستراتیجیة

 القادمـة ولألجیـال العـریض يسـالمإلا للمجتمـع نقـدم نأ مـن اهللا ذنبـإ نـتمكن بذلك نناإ

 فیهــا حققنــا قــد نكــون ورائــدة فریــدة نموذجیــة تجربــة البشــریة وكافــة المســلمین بنــاءأ مــن

            .والتجوید السبق
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  الوضعیة: النموذج الغربي الذي أنشأ المعرفة المعاصرة!!

  *محّمد محجوب هاروند. 

  قبل البدء: 

بستیمولوجي حـول النمـاذج اجلة هو تطویر، وتعمیق، الجدل اإلسالمقصود من هذه الم

المؤّسســة للمعرفــة الســائدة، فــي دوائــر األكادیمیــا والبحــث العلمــي فــي الفضــاء الكــوني 

غیـــر مختلـــف علیهـــا لجهـــة  أخـــرى، إضـــافة إلـــى جهـــود یجـــيء ذلـــك إســـهاماً و  األوســـع.

المتسـّید علـى  {Positivist Paradigm}قیمتها العلمیـة، فـي نقـد النمـوذج الوضـعي 

، مـن بعـد، لعملیـة بستمولوجیا السائدة في الكون المعرفي منذ حین. كما یجيء دفعاً اإل

بناء قواعـد لنظریـة معرفـة جدیـدة تسـتكمل، أو حتّـى تـنقض غـزل، النمـوذج، ومـا أسـفر 

  عنه من نظریات أّسَست لعالم الوضعیة منذ بدایات النهضة األوربیة لقرون خلون. 

ج الوضــعي تمــرین فــي التفكیــر اإلبســتمولوجي الــراجح أّنــه نشــأ عنــد بــدایات نقــد النمــوذ

غــرب الــوعي ـ معرفّیــا ـ بفكــرة الخصوصــیة الثقافیــة فــي أطــراف العــالم (بمركــزه فــي ال

مـــن ثـــم، بـــروز انعكاســـات هـــذه الحالـــة مـــن  الـــوعي األطلســـي الیـــورو ـ أمیركـــي)، و 

قــة، علــى نحــو خــاص، علــى حقــول المســتجد علــى نظریــة المعرفــة الســائدة. وترّكــز الور 

المعرفـــة االجتماعیـــة. وهـــذا الجـــدل ینتمـــي، مـــن حیـــث االّتجـــاه، إلـــى اّتجـــاه نقـــدي فـــي 

ــاً  ــى  النظریــة االجتماعیــة واألدب والفــن تتســع راهن دائــرة المشــاركین فــي تأسیســه أو حّت

ا ، مدرسـة نظریـة مـال حصـراً  مجّرد تعاطیه. وهو االّتجاه الذي تنخرط في إطاره، مثاالً 

وبعض االّتجاهـات النقدیـة المعاصـرة  ،{Post-Colonial Theory} ستعماربعد اال

  المعرفة.    إسالممثل مدرسة 

الت القاموســــّیة، بعــــض عـــن الــــدال تتعـــاطى هــــذه المســــاجلة بـــدالالت مفهومیــــة، بــــدالً و 

 Social} ، ومعرفــــــــــة اجتماعیــــــــــة{Paradigm}ل نمــــــــــوذج المفــــــــــردات مــــــــــ

Knowledge}علـــــــــــــم ، {Science} طین ، تـــــــــــــو{Indigenization}تأصـــــــــــــیل ، 

{Authentication} ،أسلمةإسالم/ {Islamization}  .  

                                                 
ستقبل للدراسات االسرتاتيجية واحلوار، اخلرطوم، الُسودان   *

ُ
داب، وأستاذ مساعد بقسـم علـم الـنفس، كليّـة اآل -مدير مؤّسسة اّجتاهات امل

  جامعة اخلرطوم..
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مــا إذا  وفــي حــدود هــذه المســاجلة یشــیر نمــوذج إلــى المنطلــق االفتراضــي الــذي یحــّدد

الـذي تتبّنـاه  ىعلى اشـتراط نظـري أو آخـر. والنمـوذج بـالمعن كانت معرفة ما تنشأ بناءً 

ة بحكم أّنهـا تحـّدد الشـروط النظریـة المؤّسسـة لماهیـة هذه المساجلة هي قاعدة افتراضی

المعرفــة مّمــا ســواها، ومــاهي مصــادر هــذه المعرفــة فــي األســاس. فـــ (وضــعّیة أوغســت 

یین التـــي اعتنـــت ســـالمالمعرفـــة عنـــد عـــدد مـــن تیـــارات اإل إســـالم(نمـــوذج )، و١كومـــت

ـــــى مـــــا نقصـــــد بمفهـــــوم نمـــــ٢بالمســـــألة المعرفیـــــة وذج ) كـــــّل منهمـــــا یمكـــــن أن یشـــــیر إل

{Paradigm}  .  

ــــة  ــــة اجتماعی ُمجمــــل المعــــارف المرتبطــــة  {Social Knowledge}وتعنــــي معرف

باالجتماع اإلنسـاني التـي تقابـل المعـارف الراكـز أصـلها فـي الطبیعـة والوجـود المـاّدي. 

. وال {Sciences} وبقــــدر مـــن التجــــاوز، ُعلــــوم وهـــي المعــــارف التــــي ُتســـّمى، أحیانــــاً 

ــــاهج أ التوّصــــل  {Mehods/Methodologies}و ُطــــرق یشــــمل هــــذا التصــــنیف من

مــن المعــارف االجتماعیــة والطبیعیــة الماّدیــة،  فكــلٌّ إلــى، والتحّقــق مــن، هــذه المعــارف. 

مـن حیــث المــنهج، فــي نظــر هــذه المســاجلة، هـي مّمــا یــتم التوّصــل إلیــه، بشــكل جزئــي 

ــــي أو التــــاریخي، وبتح لیــــل أو كامــــل، عبــــر الطــــرق المنّظمــــة فــــي االستقصــــاء التجریب

المتیّســـر مـــن البیانـــات، وبـــالتقییم المنطقـــي أو الُلغـــوي أو التـــأّملي. وبالتـــالي فـــإّن عـــدم 

استخدام لفظ (علم) في وصف ما تسمیه هذه المساجلة معرفـة اجتماعیـة ال ینبغـي أن 

ُیفهــم منــه عـــدم اســتخدام مـــا ُیصــطلح علـــى تســمیته المـــنهج العلمــي فـــي التوّصــل إلـــى 

  المعرفة االجتماعیة.

، Authenticationتأصــــــــــــــیل و  ،Indigenizationمد مفــــــــــــــاهیم تــــــــــــــوطین وتســــــــــــــت

، فـــي ســـیاق هــــذه المســـاجلة، دالالتهـــا ال مـــن محــــض Islamization/أســـلمة ٕاسالمو 

الشــــائع، ذي  {Stereotype} هوّیـــة فـــي الجغرافیـــا السیاســـیة، أو مـــن صـــلة بالقالـــب

. {Islamic Fundamentalism} یةسـالمالطبیعـة الدعائیـة، المسـّمى األصـولیة اإل

یعنـي ُهنـا إكسـاب المعرفـة االجتماعیـة خصوصیة/خصوصـیات (ثقافیـة فـي  )توطین(فـ

علـى ذلـك لـیس القصـد مـن مفهـوم تـوطین  الغالب)، مستمّدة من بیئتهـا الوطنیـة. وبنـاءً 

                                                 
١  .Giddens، A. (1997). Sociology. Cambridge: Polity Press.  

  ). إسالمية املعرفة: املبادئ العاّمة ـ خطّة العمل ـ اإلجنازات. واشنطن.١٩٨٦. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. (٢
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مقابلــة مفهــوم إنســانیة أو كونیــة المعرفــة االجتماعیــة، بــل إكســابها خصوصــیات الثقافــة 

 یتجــزء مــن اإلنســاني أو الكــوني. أّمــا مفهــوم تأصــیل والــذي الوطنیــة. فــالوطني جــزٌء ال

یین، فالسائد في معناه مّمـا تعتمـده هـذه سالمشاع استعماله بواسطة بعض الباحثین اإل

 سـالمالمساجلة في حدودها، هو أن ُتحاكم المعرفة إلـى ُأصـول وقواعـد المعرفـة فـي اإل

یة یبحــث عــن نمــوذج إســالم/سـالمإمفهــوم تأصــیل مثــل كمـا یراهــا ُدعــاة هــذا المفهـوم. و 

. فالتأصـــیلیون ودعـــاة لتأســیس المعرفـــة یتجــاوز عـــالم الشـــهادة إلــى عـــالم الغیـــب أیضــاً 

یة المعرفــة تنتهــي رحلــتهم فــي البحــث عــن تأســیس المعرفــة إلــى الــوحي، إســالم/إســالم

 الذي هو مصدر غیبي للمعرفة.

  المعرفة كقدرة: ..القدرة والمعرفة

لى المعرفة، من حیث هي حالـة ذهنیـة ذات تطبیقـات عملّیـة، ال تنظر هذه المساجلة إ

 تختــار، مــن ثــم، مفهــوم ُقــدرة ُمقــابالً تنطلــق مــن كونهــا حالــة ُقــدرة. و  كوجــود مجــّرد، بــل

فــي اإلنجلیزیــة، بــالرغم مــن مقابلــة األخیــر فــي ســواد غالــب  {Power}لمفهــوم  عربیــاً 

مفهــوم قــّوة فــي مواضــع مختلفــة  مـن الترجمــات العربیــة بمفهــوم قــّوة أو ُســلطة. ولقــد ورد

یحیى ُخذ الكتاب ِبقّوة وآتیناه الُحكـم  في داللته لمفهوم قدرة مثل: (یا في القرآن مشابهاً 

  .  ١)صبیاً 

وینســـــجم هــــــذا االختیــــــار مــــــع تعریفــــــات عــــــدد مــــــن علمــــــاء ومــــــدارس علــــــم االجتمــــــاع 

نحــو  علــى القــدرة علــى التــأثیر، علــى Power، إذ تشــیر إلــى داللــة مفهــوم ٢المعاصــر

. ومــن ُهنــا یــّدعي الكاتــب أّن {Force}عــام، فیمــا تفیــد قــّوة معنــى القســر أو المقاومــة 

. وبهــذا التعریــف Power، فــي العربیــة، علــى معنــى مفهــوم قــدرة هــو األقــرب اســتدالالً 

 خــرىیكــون المــال قــدرة، وتكــون المهــارة المهنیــة قــدرة، وتكــون المعرفــة النظریــة هــي األ

  ى جنب أشكال القدرة مثل التحّكم والسیطرة والقّوة المباشرة.إل قدرة، كّل ذلك جنباً 

وبقدر ما تمّثل المعرفة حالة ُقدرة مختبرة من حیـث امتالكهـا أسـباب التـأثیر، وبالتـالي، 

الــتحّكم، فــإّن الموقــع الحضــاري الحاضــن للنمــوذج المعرفــي، مــن حیــث وضــعه قــّوة أو 

                                                 
  .١٢القرآن الكرمي. سورة مرمي. اآلية رقم   ١

لُقــدرة، مثــل اهليمنــة، هــي احتمــال قــدرة اإلنســان علــى التعبــري عــن إرادتــه يف بلــوغ أهدافــه. ويــرى علمــاء االجتمــاع يــرى مــاكس فيــرب أّن ا  ٢

رة هي املاركسيون القدرة بالصراع الطبقي إذ متارس الطبقة احلاكمة قدر�ا على بقية الطبقات. ويرى علم االجتماع األمريكي املعاصر أّن القد

  ).   Abercrombie، Hill & Turner 1988غاياته (راجع قدرة ا�تمع على حتقيق 
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مماثلة على التـأثیر أو عدمـه. وُیمكـن ، فمن شأنه إكساب هذه المعرفة قدرة إضمحالالً 

االستشهاد في هذا المقـام بالمعرفـة االجتماعیـة السـائدة فـي دوائـر البحـث والدراسـة فـي 

عرفــــي فـــــي الغــــرب األطلســـــي (أورّبـــــا عالمنــــا لجهـــــة نشــــأتها فـــــي أحضــــان المركـــــز الم

نشــأ أمیركــا)، وقبــل ذلــك إحالــة النمــوذج الــذي ُأّسســت علــى ُهــداه هــذه المعرفــة إلــى المو 

الغربي ذاته. ذلك أّن التنفّـذ الحضـاري للغـرب األطلسـي اسـتمّد تفّوقـه، مـن ناحیـة، مـن 

المعرفــة كقــدرة، ومــن ثــم، مــن اســتخدام القــدرة المعرفیــة فــي بنــاء التفــّوق الحضــاري فــي 

  الوقت ذاته. 

مـــن  {Positivism}لقـــد انتفعـــت المعرفـــة االجتماعیـــة الغربیـــة ونموذجهـــا الوضـــعي 

الســــیادة الحضــــاریة للغــــرب األوربــــي علــــى العــــالم منــــذ عصــــر الحداثــــة حالــــة الغلبــــة و 

{Modernity} ومــع ذلـــك، انتفعـــت مـــن تـــأثیر حالـــة التفـــّوق الحضـــاري للغـــرب فـــي .

فـي العـالم. ویلـزم  خـرىإنتاج المعرفة وتسویقها، ومـن بعـد تبنیهـا، مـن ِقبـل الشـعوب األ

الواقــع) الحضــاري ـ المعرفــي علــى هــذه الفذلكــة، أّن هــذا (األمــر  أن ُنالحــظ، تأسیســاً 

لفضــاءي الزمــان  عــابراً  جعــل مــن النمــوذج الوضــعي الغربــي لتأســیس المعرفــة نموذجــاً 

ــد الوضــعیة أســیرة لفضــائ ال ها األورّبــي مــن حیــث الجغرافیــا، و والمكــان الثقــافي. فلــم تُع

 لزمــان الحداثــة األوربّیــة الــذي أنتجهــا. وغــدت بــذلك المعرفــة التــي أنتجهــا هــذا النمــوذج

الوضعي معرفـة إنسـانیة كونیـة ال تحـّدها حـدود الخصوصـیات الثقافیـة أو الُجغرافیـا أو 

  التاریخ.

  الوضعیة: النشأة األولى: 

ــة أساســاً  خــالل مراحلهــا التــي شــّكلت حالــة الثــورة علــى ُســلطة  تفاعلــت الحداثــة األوربّی

 اإلصـــــــــالح الـــــــــدینيو  {Renaissance} الكنیســــــــة المطلقـــــــــة ممّثلـــــــــة فــــــــي النهضـــــــــة

{Reformation}  التنــــویرو {Enlightenment} وفــــي تحـــــّدیها لســــلطة الكنیســـــة .

ـــان  ببعـــدها الثیـــوقراطي نمـــت وترعرعـــت أطروحـــات ومـــذاهب فكریـــة، بلغـــت ذروتهـــا إّب

كـــان لهــا أثـــر عمیــق فـــي تشـــكیل فــي القـــرن الثــامن عشـــر المــیالدي، و الثــورة الفرنســـیة 

، لــیس فــي أورّبــا وحــدها، مالمــح المعرفــة، والمعرفــة االجتماعیــة علــى وجــه الخصــوص
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فــي فلســفة  ، مــن حیــث كونهــا مــذهباً ١بــل فــي مختلــف أنحــاء العــالم. ووّفــرت الوضــعیة

فـــي تأســـیس المعرفـــة وفّـــرت لنفســـها غلبـــة مشـــهودة، مـــا  العلــوم، ولجهـــة كونهـــا نموذجـــاً 

جعلها أبرز المعالم الفلسـفیة/المعرفیة التـي قـذفت بهـا أمـواج بحـر المعرفـة الغربـي إلـى 

  كون.  فجاج ال

تأكیــدا لتأثیرهــا ها الغّالبــة فــي تشــكیل المعرفــة. و ولقــد كــان، ومــا زال، للوضــعیة ســلطت

  بأّنه:  ٢البالغ هذا وصفها إدموند جوغلو

ّن الوضـــعیة هـــي تیـــار ضـــخم مـــن األفكـــار التـــي یعتبـــر فیهـــا كومـــت "ُیمكـــن أن نقـــول إ

ع وهـــو تیـــار یّتصـــل ، ولكّنـــه یتفـــّوق علیـــه ویتجـــاوزه بشـــكل واســـأو أصـــیالً  ممـــّثال بـــارزاً 

منبعــــه بعصــــر النهضــــة، وكــــان علیــــه أن یحــــدث االزدهــــار الضــــخم والســــریع للعلــــوم 

  المعاصرة".

عـن قـوانین للـتحّكم فـي  الراجح أّن رغبة ودافعیة دافقتـین كانتـا تسـوقان الوضـعیة بحثـاً و 

تمتــد جــذور الوضــعیة المعــارف والعلــوم، ومــن ثــم فــي ُمجمــل شــأن اإلنســان والكــون. و 

). وأخـذت الوضـعّیة مالمحهـا، وتطـّورت، علـى یـد ١٨٢٥ـ  ١٧٦٠سـیمون (إلـى سـان 

ـــل فـــي أیامـــه األخیـــرة علـــى وضـــع مخططـــات سوســـیولوجیة إلعـــادة  كومـــت الـــذي عِم

ـــه تســـتهدي بالوضـــعیة. ومســـتخدماً   صـــیاغة المجتمـــع الفرنســـي والمجتمـــع اإلنســـاني كّل

علــم االجتمــاع  كــایم، علــى جعــل الوضــعیة، عِمــل عــالم االجتمــاع الفرنســي إمیــل دور

 مثلـه مثـل علـوم الطبیعـة، بـل وأن ُیـدرس علـم االجتمـاع موضـوعیاً  {Science} علماً 

  !  ٣كما ُتدرس األشیاء (المادّیة بالطبع)

 Paradigmatic} ، القواعــــد االفتراضــــیة، علــــى نحــــو وافٍ ٤واســــتخلص أمزیــــان

Bases} یة:التي تستند علیها الوضعیة مّما یمكن إیجازه في المالمح التال  

                                                 
)،  هـي الفرضـية ١٨٥٧ـ  ١٧٩٨، الـيت ترجـع أبّو�ـا للفيلسـوف وعـامل االجتمـاع الشـهري أوغسـت كومـت ({Positivism}الوضـعية  ١

لــم ممثّلــة يف املالحظــة والتجربــة ال الــيت تقــوم علــى اشــرتاط اســتمداد العلــم هويتــه مــن ارتباطــه بعــامل الشــهادة، حبكــم أّن وســائل التحّقــق مــن الع

ميكـــن أن تتـــوفّر إال يف عـــامل الشـــهادة (العـــامل املـــادي احملســـوس). ومل يقصـــر الوضـــعيون ذلـــك علـــى العلـــوم الطبيعيـــة املاديـــة بـــل علـــى املعـــارف 

  ).  ١٩٩١ـ مرجع سابق، وأمزيان  Abercombie et alاالجتماعية كذلك ( راجع  
2  Goglot، E. La theorie du savoir dans la philosopie d'auguste Comte P X1X  
3 ٨ . Sociology. Polity Press. Oxford، UK Giddens، A. (1997).  

). مــنهج البحــث االجتمــاعي بــني الوضــعية واملعياريــة. املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي. فرجينيــا، الواليــات ١٩٩١حمّمــد حمّمــد أمزيــان (  ٤

  املّتحدة األمريكية.
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). اعتبـــار العـــالم المحســـوس، مـــا ســـّمیناه فـــي هـــذه المرافعـــة عـــالم الشـــهادة، ١(

علـى قواعـد  ، بنـاءً لدراسته (العالم)، بمـا یعنـي أّن المعرفـة تنشـأ، حصـراً  منطلقاً 

  الِحس.

) نمذجـــة المعرفـــة االجتماعیـــة علـــى نمـــوذج العلـــوم الطبیعیـــة مثـــل الفیزیـــاء ٢(

فــــي علــــم الفلــــك أو  ُدمنــــا نفّكــــر وضــــعّیاً  ا. إذ یقــــول كومــــت نفســــه أّننــــا مــــمــــثالً 

الفیزیــــاء، فلــــیس بإمكاننــــا أن نفّكــــر بطریقــــة مغــــایرة فــــي المعرفــــة السیاســــیة أو 

  .١الدین

). إخضاع دراسة الظواهر االجتماعیة للمالحظة والتجریب. وهـذا مـا یعنـي ٣(

ثــل التأّمــل التــي، مــن المحتمــل، أن تقــود إلــى المعرفــة م خــرىاســتبعاد الُســبل األ

  ما وراء المشهود، أي الغیب.والتاریخ والثقافة، و 

كـــایم زعمـــه بـــأن  ). تشـــیئة الظـــاهرة االجتماعیـــة. وســـبق أن نقلنـــا عـــن دور٤(

  كما ُتدرس األشیاء! ُیدرس علم االجتماع موضوعیاً 

وهكــذا تحیــل الوضــعیة، بوثوقیــة وٕاطــالق تكــافئ وثوقیــة الــدین وٕاطالقــه، المعرفــة إلــى 

إلیـــــه، والحصـــــول علیـــــه، إال عبـــــر المحســـــوس الخاضــــــع منـــــتج، ال یمكـــــن الوصـــــول 

للمالحظـــة والتجریـــب. وقّیــــدت المعرفـــة، مــــن ثـــم، بســـلطة المــــاّدي. واســـتبعدت ســــلطة 

، {The Objective} ، لصـــالح ســـلطة الموضـــوع{The Subjective} الـــذات

ـــــب  ـــــل ســـــلطة المشـــــهود{The Metaphysicalوســـــلطة الغائ  The})، مقاب

Existent} الثقافــــــة ، وصــــــادرت خصوصــــــیات{Culture}  والتــــــاریخ{History} 

بالرغم من انطـالق  {The Absolute/The Universal}لمصلحة المطلق/الكوني 

  نموذجها الوضعّي من داخل تجربة ممعنة في خصوصیة الثقافة والزمانیة.

  بین الُخصوصّیة والكونیة: الوضعّیة ما

وضـــعیة أرســـت األســـاس ســـاد، ومـــا زال یســـود، اعتقـــاد راســـخ ولزمـــان طویـــل بكـــون ال

-Culture}لمعرفـــــــة، اجتماعیـــــــة وطبیعیـــــــة، عـــــــابرة للتـــــــاریخ ولخصوصـــــــیة الثقافـــــــة 

Specific (ness)} ًــا ، علــى أّن الوضــعّیة نفســها نشــأت . وهــذا اعتقــاد ینبنــي، نظری

أو ثقافــة. غیــر أّن الكاتــب یــزعم أّن الوضــعیة،  خــارج حــدود الخصوصــیة هــذه، تاریخــاً 

                                                 
1  Aron، R (1967). Les etapes de la pense sociologique. Edition Galimard.  
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. وللتـدلیل علـى دة بقیـود التـاریخ والثقافـة معـاً أعـاله، ُمصـفَّ عكس االعتقـاد الشـائع على 

ین وجاهة هذا الـزعم فالبـد مـن رّد الوضـعیة إلـى الظـرف التـاریخي والحالـة الثقافیـة اللتـ

عــن حیثیــات ووقــائع  ّن األفكــار اإلنســانیة ال تنشــأ بعیــداً نشــأت بــین كَنفیهمــا بدایــة، إذ أ

مـن  ن تنبعث عن حالة فراغ أو تهُـّب علینـا ریاحـاً ظرفها التاریخي، كما أّنها ال ُیمكن أ

  كون إنساني مجهول.

و لــو أّن حركــة الُكشــوف الجغرافیــة تمثّــل، فــي التــاریخ األورّبــي، بدایــة وعــي األورّبـــي 

، فــــإّن ١بالــــذات ومبتــــدأ اكتشــــافه لآلخــــر وســــعیه لتكییفــــه علــــى هــــواه (الهــــوى األورّبــــي)

بمفاصـــــله الثالثـــــة ممّثلـــــة فـــــي النهضـــــة مشـــــروع الحداثـــــة األوربّیـــــة كـــــان هـــــو اآلخـــــر، 

ــــة للعلمنــــة  المعاصــــرة. وهــــي  {Secularization}واإلصــــالح الــــدیني والتنــــویر، بدای

علمنــة تتجلّــى فــي ثــالث فضــاءات عاّمــة، هــي الفضــاء الُمجتمعــي بتأسیســها وتكریســها 

الفضـــــاء السیاســـــي بتكـــــریس فـــــي مقابـــــل الجماعیـــــة، و  {Individualism}للفردانیـــــة 

، والفضـــــاء المعرفـــــي مـــــن خـــــالل {Church-State}لـــــة عـــــن الكنیســـــة انفصـــــام الدو 

  .  ٢{Positivism}النموذج الوضعي 

مهم في هذا السیاق أن نشـیر إلـى ضـرورة اإلحاطـة بهـذه الخلفیـة الثقافیـة التـي شـّكلت 

، الــــذي {Euro-Centrism}القاعــــدة التــــي انطلــــق منهــــا مشــــروع المركزیــــة األوربیــــة 

، ســیادتها الحضــاریة، الغــرب علــى ضــّفتي األطلســي معــاً فرضــت بــه أورّبــا، ومــن بعــد 

، علـى الفضـاء الكـوني األوسـع ، وأهـم مـن كـل ذلـك معرفّیـاً وعسـكریاً  واقتصـادیاً  سیاسیاً 

عملـــت علمنـــة هـــذه الفضـــاءات الثقافیـــة ضـــّفتي األطلســـي إلـــى یومنـــا هـــذا. و  مـــا وراء

عّیـة المشـهود وحـده فـي علـى تكـریس مرج الثالثة، الُمجتمعـي والسیاسـي والمعرفـي، أّوالً 

. وعملـت مـن بعـد علـى فـرض هـذه المرجعیـة مقابل مرجعیة ثُنائیة للشهادة والغیب معاً 

علــى الكــون بكاملــه، باعتبــار صــالحها لإلنســان عبــر الزمــان والمكــان، ولكونهــا، فــي 

  .٣رأي فوكویاما، آخر المطاف المعرفي والحضاري

                                                 
 ). املركزية الغربية: إشكالية التكّون والتمركز حول الذات. املركز الثقايف العريب. بريوت. لبنان.١٩٩٧. عبد اهللا إبراهيم (١

٢  .Haroun، M.M. (1997). Social Representations of Islam in the West: Three British 

Studies. Unpublished PhD Thesis. LSE. University of London. UK.  
Fukuyama، F. (1992). The End of History and the Last Man. London: Penguin Books. 
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 هـا ركیـزة راسـخة فـي الثقافـة الغربیـة، تمامـاً ، مـن حیـث كوناكتسبت الفردانیـة قـّوة وتنفّـذاً 

ــــع بهمــــا مفهــــوم الجماعــــة والتضــــامن فــــي المنظــــومتین  ــــذین یتمّت ــــذ الل مثــــل القــــّوة والتنّف

یة واالشــتراكیة. وعبــر حقـب تشــّكلها كمفهــوم مركــزي فـي الثقافــة الغربیــة نزعــت سـالماإل

ضـــــاء العـــــام إلـــــى جنـــــب العلمانیـــــة والوضـــــعیة ســـــلطة اإللـــــه عـــــن الف الفردانیـــــة، جنبـــــاً 

{Public Sphere} حاصــرة لهــا فــي فضـاء خــاص ،{Private Sphere}  بجعــل

وراء ذلـك مــن فضــاء عــام  بــین الفــرد واإللــه فقـط، أّمــا مــا خاّصـاً  الـدین (المقــّدس) عقــداً 

للمعطیات واألحكام المسـتمدة  فهو شأن دهري علماني خالص یتحّكم فیه اإلنسان وفقاً 

م الشـــهادة الـــذي هـــو العـــالم المـــادي المحســـوس هـــي مرجعیـــة عـــال أخـــرىمـــن مرجعیـــة 

  الُمتحّكم فیه مباشرة. 

فـي  كبیـراً  في منظومة الثقافـة الغربیـة كـان للفردانیـة دوراً  راسخاً  وبحكم صیروتها مكّوناً 

تشـــكیل الثقافـــة السیاســـیة الغربیـــة. فالفردانیـــة، لـــدى األمیركـــان، هـــي الدیموقراطیـــة كمـــا 

موقراطیة هي، في األسـاس، حـول حقـوق الفـرد والحرّیـات ، إذ أّن الدی١یراها دو توكفیل

هـــة داللتهـــا االجتماعیـــة المدنیـــة التـــي تبـــدأ بحرّیـــة الفـــرد وتنتهـــي عنـــدها. والفردانیـــة لج

 االقتصــــــادیة صــــــنعت الرأســــــمالیة الغربیــــــة التــــــي كّرســــــت مبــــــادئ الملكیــــــة الخاّصــــــةو 

فــي الثقافــة  تضــخّمت مركزیــة الخــاص والمــاّديو  .{Privacy}الخصوصــیة الفردیــة و 

الغربیــة حتّــى صــار أكبــر هــّم الفــرد هــو الكــدح الالنهــائي فــي ســبیل الحصــول علــى مــا 

ُیشـــبع تطلعاتـــه الخاّصـــة تحـــت ســـقف مـــاّدي غالـــب. وفـــي هـــذا االّتجـــاه أضـــحى الفـــرد 

تُقهـر. ولكـّل ذلـك احتلّـت  بتحقیق النجومیة والبطولة وسطوتهما التي ال الغربي مشغوالً 

في تكریس ُسلطة الفرد، ومن ثم تأسیس فضـاء عـام یحـّده عـالم  ّدماً متق الفردانیة موقعاً 

كمـا  لتأسـیس مرجعیـة عـالم الشـهادة تمامـاً  اجتماعّیـاً  الشهادة، ِلُتضحي الفردانیة مـدخالً 

  فعلت العلمانیة في الفضاء السیاسي والوضعیة في الفضاء المعرفي. 

لغربیة، أخذ الصراع داخل صـفوف یتشّكل في رحم الثقافة ا وفیما كانت الفردانیة طفالً 

ـــي باإلصـــالح  ـــاریخ األورّب ـــى الســـطح، مـــن خـــالل مـــا ُیعـــرف فـــي الت الكنیســـة یخـــرج إل

الدیني. وُیخِطئ بعض الدارسین بنسبة نشوء العلمانیة إلـى حقبـة اإلصـالح الـدیني، إذ 

                                                 
1 .    De Tocquville، A. (1835-40. De la Deocratie en Amerique (4 vols>). Paris: 

Libraire de Medias 
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داخــل جــدران الكنیســة األورّبیــة فقــط.  الصــائب هــو أّن اإلصــالح الــدیني كــان صــراعاً 

ت علــى أثرهــا الكنیســة إلــى مــذاهب كنســـیة ظّ الح الــدیني هــو الحركــة التــي تشــإلصــوا

مختلفــة. ولكــّن هــذا التشــّظي داخــل جــدران الكنیســة األوربیــة اســتدعى انتقــال المجتمــع 

األورّبي إلى العلمانیة، التي برزت بقّوة في حقبة التنویر، وذلك لفـض نـزاعین أساسـین 

  ّبي. برزا في ذلك الوقت من التاریخ األور 

أّمـا النــزاع األّول الـذي قــاد إلــى اسـتدعاء العلمانیــة لفّضـه فتمثّــل فــي الحاجـة إلــى تقییــد 

السـلطة المقّدســة الُمطلقـة علــى الفضـاء العــام التـي اّدعتهــا لنفسـها الكنیســة التـي بــدت، 

فـــي نظـــر الكثیـــر مـــن أهـــل زمانهـــا ذاك، مســـتبّدة، شـــدیدة االســـتبداد. ولقـــد ســـبق لهـــذه 

ســة الُمطلقــة للكنیســة أن تراجعــت قبضــتها إّبــان حقبــة اإلصــالح الــدیني. الُســلطة المقدّ 

عـن  بـدالً  {The Sacred} تراجعـت سـلطة الكنیسـة بقصـر مسـؤولیتها علـى المقـّدس 

بشــكل غالــب فــي  الــذي أضــحى فــي یــد الُســلطان ممــّثالً  {The Secular}الــدنیوي 

  الدولة. 

فض النزاع القائم بـین طوائـف الكنیسـة ، مضمار العمل، آنئذ، لودخلت العلمانیة، ثانیاً 

 ومذاهبها المختلفة على أثر تشّظي الكنیسة مّما سبقت اإلشارة إلیه. ولقـد كـان مطلوبـاً 

مــن هــذه  تــدّخل العلمانیــة بــین طوائــف الكنیســة ومــذاهبها الُمختلفــة بعــدم الســماح أليٍّ 

ثـم، فرضـها علـى  منهمـا للحقیقـة المطلقـة، ومـن ّدعـاء امـتالك أيٍّ الطوائف والمـذاهب ا

بــالغ األهمّیــة فــي تــاریخ الغــرب، وفــي تــاریخ  اآلخــرین. وهكــذا جــاءت العلمانیــة منعطفــاً 

فــي المحــیط اإلنســاني األوســع. وبــتمّكن العلمانیــة  خــرىعالقــة الغــرب بالمجتمعــات األ

من مفاصل الثقافة والفضاء العـام الغـربیین ترّسـخت بدرجـة بالغـة ُسـلطة عـالم الشـهادة 

(علمنة) الفضـاء المعرفـي الغربـي، فـي أكنـاف یق معّبدة أكثر للوضعیة لـت الطر وصار 

خصوصــیة ثقافیــة غربیــة، ومــن ثــم فرضــها فرضــیة كونیــة لتأســیس المعرفــة ال تقّیــدها 

  حدود من خصوصیة ثقافیة!

الخصوصـــیة الثقافیـــة التـــي أجلســـت علـــى ركبتیهـــا الوضـــعیة ال تحتـــاج إلـــى تـــدلیل. إّن 

صــیة الثقافیــة الغربیــة، وفلــذة كبــد الحالــة الثقافیــة الفكریــة الوضــعیة ولیــد شــرعي للخصو 

التـــي ســـادت عصـــر الحداثـــة األورّبـــي (الغربـــي). وكـــان مـــن الممكـــن أن ُتكتـــب شـــهادة 

ـــي  مـــیالد الوضـــعیة فـــي أّي ركـــن قصـــي مـــن أركـــان العـــالم، بعیـــداً  عـــن المركـــز األورّب



 ٧٨

ف القــــدرة ُكــــلهــــا أ، دع عنــــك أن تحم(الغربــــي) هــــذا، فــــال تجــــد مــــن یحتفــــي بهــــا محلّیــــاً 

یأتیها الباطل من بـین یـدیها وال  الحضاریة إلى أصقاع العالم مبّشرة بمیالد فرضّیة، ال

ألخیـــر هـــو مـــا هـــي امـــن خلفهـــا، تؤّســـس لمعرفـــة كونیـــة ُمطلقـــة! والحـــال هـــذه فالســـؤال 

نتاجهـا وضـعیة فرضـیة معرفیـة كونیـة، وكـان إرافعة القدرة تلك التي أفضت بتنصیب ال

  فة كونیة ُمطلقة؟المعرفي معر 

  المركزیة الغربیة: تغریب العالم:

ال سابق له في التـاریخ  تنویریاً  ، بأّن الحداثة األوربّیة أنتجت واقعاً الخالف، موضوعّیاً 

األورّبــي المعلــوم. حینئــذ أخــذت المعــارف والعلــوم فــي التشــّكل، وُأقیمــت مراكــز البحــث 

المــدارس الفكریــة التــي ازدهــرت فــي والتــدریس، وبــرزت إلــى الوجــود بــدایات الفلســفات و 

. ولقــد أكســبت هــذه الحصــیلة مـــن خــرىأورّبــا وانتشــرت مــن بعــد فــي نــواحي العـــالم األ

بالتمّیز والتفّوق على من سواه، وأوقدت بداخلـه جـذوة  المعارف اإلنسان األورّبي شعوراً 

  الرغبة في السیادة على العالم.

ا، أحـدثت حركـة الُكشـوف الجغرافیـة منـذ عن الحالة التنویریـة التـي سـادت أورّبـ وفضالً 

ــاً  ، وعیــاً حــین أمخــرت ســفن كــولمبس ُعبــاب األطلســي غربــاً  ١٤٩٢العــام   جدیــداً  أوربّی

ـــــــة األوربیـــــــة  ـــــــة ُكبـــــــرى نحـــــــو المركزی ـــــــك نقل ـــــــاآلخر. وكانـــــــت تل ـــــــذات وب -Euro}بال

Centrism} ًعلـــى عـــدم إمكـــان إخضـــاع مســـالك ١لســـمیر أمـــین ، التـــي قامـــت، وفقـــا ،

غیر األوربیة لقوانین عاّمة كونیة، مـا یسـتوجب اسـتخدام الـنمط الغربـي  تطّور الشعوب

ـــاً  نموذجـــاً  لمواجهـــة تحـــّدیات العصـــر. وتكشـــف فكـــرة الُكشـــوف الجغرافیـــة  ُیحتـــذى كونّی

ذاتها، التي هي كشوف لعوالم مجهولة لإلنسان األورّبي بیـد أّنهـا كانـت قائمـة لـم تفنـى 

ــا فلكــاً ولــم ُتســتحدث، تكشــف عــن كیــف تغــدو الجغر  یــدور حــول األوربــي (المركــز)  افی

)، مـا قلـیمما فـي العـالم مـع عـدم وجـوده (أي اإل إقلیمبحیث یتطابق عدم علم األورّبي ب

رف، بحیــث صــار مــا یسـتدعي العمــل الكتشــافه! ومثــل الجغرافیــا التـاریخ وُمجمــل المعــا

المزهـو بتفّوقـه،  بالضرورة! وتلك هي الصفة التي لم ُیسـبغها األورّبـي، هو أورّبي كونیاً 

  على ما عند الشعوب غیر األوربّیة.  

                                                 
  ). حنو نظرية للثقافة. معهد اإلمناء العريب. بريوت. لبنان.١٩٨٩. مسري أمني. (١
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وتمـــّدد لـــدى األورّبـــي الشـــعور بـــالتفّوق أمـــام عـــالم، غیـــر أورّبـــي، خامـــل بـــل ومعطـــوب 

بدعاوى النقاء والتمّیز اإلثني لإلنسان األبیض في بعض األطروحات. ولـذلك، فحینمـا 

حاملـة علـى كفیهـا المشـروع  أمخرت الُسفن في دورتهـا الثانیـة بعـد الُكشـوف الجغرافیـة،

اإلمبریالي األورّبي، كان كبـار األكـادیمیین، مـن مستشـرقین وسـواهم، یسـّوقون الـدعوى 

(تحضیر) شــــعوب متخّلفــــة خاملــــة. یــــر اإلمبریالیــــة بكونهــــا مشــــروعا لـــــالُكبــــرى فــــي تبر 

وكانـت أورّبـا، بصـفتها مركـز العـالم ووسـیط التقـّدم الكـوني هـي الرائـد التحضـیري الـذي 

. والحضـارة الغربیـة تهـدف، كمـا یـرى ١وتكنولوجّیـاً  بغي للعـالم أن یعتمـد علیـه سیاسـیاً ین

، إلــى جمــع العــالم اإلنســاني كّلــه فــي مجتمــع كبیــر واحــد، والســیطرة علــى كــّل ٢تــوینبي

شـــيء فـــوق هـــذه األرض، وفـــي البحـــار واألجـــواء، التـــي ستصـــل إلیهـــا اإلنســـانیة عـــن 

ذا عملت المركزیة الغربیة على حمل المعرفة، التـي طریق التقنیة الغربیة الحدیثة. وهك

أنشـــأتها الوضـــعیة، إلـــى العـــالم غیـــر عابئـــة بخصوصـــیتها الثقافیـــة، غیـــر آبهـــة لـــذلك، 

  معتّدة بوصفها معرفة كونیة مطلقة. 

بســتمولوجیا اإلنســانیة فــذلك مّمــا ال تســعى فــي اإل متقــّدماً  وأن تكــون الوضــعیة اجتهــاداً 

بـل تــرى هـذه المســاجلة أّن الوضـعیة ســاعدت فـي بنــاء تــراث  هـذه المســاجلة إلـى نفیــه.

معرفـــي إنســـاني عـــریض ومفیـــد لإلنســـانیة. بیـــد أّن مأخـــذ هـــذه المســـاجلة علـــى أنصـــار 

عـن الخصوصـیة الثقافیـة التـي نشـأت  المدافیعن عنها هو النظر إلیها بعیـداً و  الوضعّیة

ّیـا ینـتج معرفـة كونیـة معرف ونمت في رحمها. والسـعي، مـن بعـد، إلـى تصـییرها نموذجـاً 

، لـو ُأخـذ بهـا، رّبمـا تغّیـرت المعرفـة، أخـرىُمطلقة، دون النظر في إمكان وجود نماذج 

  تجاوز تأثیرها ما تحّقق للمعرفة بین یدي الوضعیة. و  حاكمیتها،و  من حیث مصادرها

تبقــى هــذه المســاجلة محكومــة بزعمهــا الــرئیس بكونهــا مشــروع نقــد إبســتمولوجي  ختامــاً 

ج الوضــــعي، دون أن یتمــــّدد الــــزعم للبحــــث فــــي تطــــویر نمــــوذج بــــدیل مكتمــــل للنمــــوذ

األركان، اللهم إال من حیث أن نقـد النمـوذج الوضـعي هـو ذاتـه بدایـة الطریـق لتطـویره 

أو حتّـــى تجـــاوزه. شـــأن هـــذه المســـاجلة هـــو تحریـــك الجـــدل حـــول الوضـــعیة، مـــا یجعـــل 

  لیس من اختصاصها.   ناً الحدیث عن النموذج/النماذج البدیلة أو المكّملة شأ

                                                 
  يا. عامل املعرفة. الكويت.). حكمة الغرب، ترمجة فؤاد زكر ١٩٨٣برتراند رسل. (  ١
  لبنان. ي. الدار العربية. بريوت.). اإلسالم والغرب واملستقبل، ترمجة نبيل صبح١٩٦٩آرنولد توينيب. (  ٢
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  السودانیة الثقافة 

  مستقبلیة استراتیجیة رؤى

    *المجتبى صدیق                                                                  

                                                                    

    -تمهید:

 واضــعین ،الســودان فــي الثقافــة لعمــل  مســتقبلیاً  اً تصــور  قــدمت أن الورقــة هــذه تحــاول *

 فـي حـدثت التـي التحـوالت وكل والعالمیة یةقلیمواإل المحلیة التحدیات كل االعتبار في

    بالدنا. وفي حولنا من العالم

 اإلنســـــانیة مجاالتهـــــا فـــــي بالثقافـــــة قرینـــــة المســـــتقبل فكـــــرة نضـــــع أن أیضـــــاً  نحـــــاول *

 كضـــرورة تـــأتي الفكـــرة وهـــذه، حولنـــا مـــن والحیـــاة المجتمـــع ركـــةوح والفكریـــة واإلبداعیـــة

 یعیش الراهن لقبضة وأسیراً  الماضيإلى  مشدوداً  ظل الذي الثقافي واقعنا علینا یملیها

 جدیـدة ةكـو  اكتشـاف خاللهـا مـن نحاول مغلقة دائرة في ندور جعلنا ثقافیاً  وروتیناً  وتیرة

    المستقبل. ىعل بها نطل

 اتجـاه فـي والتحریـك الخلخلـة بعـض ىإلـ تحتـاج والمعاصـرة واألصـالة التراث مفاهیم *

 مسـتلهمین جدیـد من البناء وٕاعادة والتفكیك والتأمل االستكشاف ىعل قدرة أكثر یجعلنا

 ىنـر  جدیـدة آفـاق نحـو مؤسسـاتهاو  والثقافـة الثقـافي العمـل مسـیرة لتنطلق ،المعاني هذه

    المتجددة. األصیلة ذواتنا فیها

 ،والـدیني الثقـافي والتعـایش ،اإلثنـي والتنـوع، الثقافیـة والتعددیة ،الثقافي لتنوعا قضایا *

 علمیــة وشــفافیة بواقعیــة معهــا والتعــاطي عنــدها الوقــف یجــب ومحطــات عنــاوین كلهــا

 یمكـــن ال طبیعیــاً  وناموســاً  كونیــاً  بعـــداً  یشــكل المفــردات هــذه مـــن كــالً  نأل ذلــك ،كبیــرة

 الثقافـــــات تعـــــدد دون نحـــــول أو واحـــــد نمـــــط علـــــى الحیـــــاة لنصـــــوغ تعطیلـــــه أو تجـــــاوزه

 الكـون خلـق آیة وزنها في تعدل كونیة حقیقة فهي ،واأللوان واأللسن والطباع واألمزجة

ــَواِنُكْم ِإنَّ  وأرضــه هواتابســم ــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخــِتَالُف َأْلِســَنِتُكْم َوَأْل ــُق السَّ ــِه َخْل {َوِمــْن آَیاِت

 ىعلـــ أو واحـــدة أمـــة النـــاس لجعـــل اهللا شـــاء فلـــو .٢٢الـــروم }ْلَعـــاِلِمینَ َذِلـــَك َآلَیـــاٍت لِّ ِفـــي 

 ولغــــات وأشــــكال أصــــناف أمامنــــا تبســــط الوجـــود حقیقــــة ولكــــن ،محــــددة نمطیــــة شـــاكلة

                                                 
  وزير الدولة السابق بوزارة الثقافة.   *



 ٨٢

 الخلـق آیـة مـن السـتفادةنسـعى ل یجعلنـا ممـا ،واحـد إنسـاني جوهر ذات وأمزجة وطباع

  .رائهاوٕاث الثقافیة حیاتنا إلغناء الثرة وذخیرته ،المتعدد

 بمـا ،التعـایش ،التعـدد ،التنـوع :المعطیـات هـذه مـع مؤسسـیاً  نتعامل أن أیضاً  نحاول *

 قضـــیةإلـــى  یشـــیر  منهـــا كـــالً  ألن ،وٕاداریـــة قانونیـــة وأطـــر عملیـــة تـــدابیر مـــن تســـتحق

 والتعـاطي النـوع ىعلـ والحفـاظ الـذات تأكیـد فـي الحق ىإل یشیر فالتنوع .معینة إنسانیة

 حـــق تســـتوجب التـــي والـــرؤى األمزجـــة اخـــتالف قضـــیة ىإلـــ شـــیری والتعـــدد .اآلخـــر مـــع

 عقـد وجـود ضـرورةإلـى  یشـیر والتعـایش .اآلخـرین بحقـوق مساس دون والحریة التعبیر

 ،ســـلوكه ویضـــبط المجتمـــع حركـــة یحكـــم أخالقـــي ومیثـــاق وسیاســـي وثقـــافي اجتمـــاعي

 قـــافيوالث االجتمـــاعي النســـیج وتجعـــل ،والحضـــارة الرقـــي مـــن مســـتويإلـــى  بـــه ویرتقـــي

 – الـوطن ىتسـم – موحـدة اسـتراتیجیة بیئة في العیشعلى  متواضعاً  ،متواثقاً  متماسكاً 

 بسـمائه تسـتظل التي والدینیة الثقافیة لألجناس وسرحة حیاتیاً  محراباً  بدوره یشكل الذي

    بخیراته. وتنعم أرضه فوق وتعیش

 مــــن كثــــرأل الحــــرب دمــــار بعــــد – جدیــــد لمســــتقبل – جدیــــدة رؤى نقــــدم أن نحــــاول *

 البــد موقوتــة وقنابــل ألغــام مــن ســتعماراال ومخلفــات الطبیعیــة والكــوارث عامــًا، عشــرین

 فــي واإلنســانیة الثقافیــة للتنمیــة مشــروعات وبتصــمیم ،جدیــد نهضــوي بفكــر ،إزالتهــا مــن

 الدولــة بــین شــراكةً  االجتمــاعي، والتخطــیط والثقافــة التعلــیم بــین تكــاملي مشــروع شــكل

 أو الثقــافي للعمـل الدولـة احتكـار وفـك األمــة إرادة لتحریـر، نيالمـد المجتمـع ومنظمـات

ــــه الوصــــایة ــــه علی ــــى  وٕاعادت ــــة صــــیغة وفــــق المجتمــــعإل  لكــــل تحقــــق ومؤسســــیة قانونی

ـــة لتكـــون المشـــروع فـــي دورهـــا األطـــراف ـــل التـــي الشـــرعیة الوطنیـــة المؤسســـة الدول  تمث

   ة.والمشارك التعبیر في حقوقهم للجمیع وتكفل وتحفظ وترعي السیادة

: المختلفــة وأنشــطته اإلنســاني التفاعــل بــداخلها یحــدث التــي المؤسســة هــو المجتمــع *

 واللغـة الدینیـة، والمعتقـدات والمكـان، التـراث مع ،السیاسة ،واإلبداع ،الثقافة، االقتصاد

  والتاریخ. والحضارة

 والغایــة األساســیة التنمویــة الوســیلة وهــو ،بالمشــروعات المعنــي العنصــر هــو ،الفــرد و

ـــا ـــي العلی ـــذلك ،المشـــروع وســـائل إلیهـــا تـــؤدي الت ـــ أن البـــد فل ـــائج فیـــه ىتتجل   التنمیـــة نت

   األساس. ركنها الثقافة تعد التي الشاملة



 ٨٣

 فـي الثقـافي التخطـیط أهداف في التغیرات إلحداث مؤشرات طرحإلى  الورقة تهدف *

 هـذه نریـد ،نودهـاب مـن كواحدة الثقافة تأتي التي للدولة الشامل التخطیط وكذلك ،بالدنا

 الثقافیـة السیاسـات بـدفع وذلـك ،للدولة التنموي المشروع قلب في بالثقافة تدفع أن المرة

 قطـاع فـي مركزیـة مكانـة الثقـافي الفكر یحتل نوأ ،القرار اتخاذ مركزإلى  الهامش من

 – المتوازنـة التنمیـة لتحقیـق واالقتصـادي السیاسي للقطاعین ظهیراً  یكون نوأ ،التوجیه

 بتصـمیم وٕانمـا ،الـبالد أنحـاء فـي بالتسـاوي البنیات وتأهیل الخدمات توفیر ىبمعن یسل

 والتـي مـثالً  الصـناعة مجـاالت فـي المفاجئة التنمویة القفزة عیوب الحتواء ثقافیة برامج

إلـــى  اإلنســـان فیتحـــول ،مجتمعنـــاإلـــى  الصـــناعیة المجتمعـــات عیـــوب نقـــل فـــي تتســـبب

 المحلیـة الصـناعات انقـراضإلـى  ذلـك یـؤدي أو ،ضـخمة صـناعیة آلـة في ترس مجرد

 المجتمعـات ضربت التي اآلفات من ذلكإلى  وما ،األصیلة الشعبیة والفنون والثقافات

    الصناعیة.

 الممیــزة والســمة الحیــاة إكســیر باعتبارهــا الشــامل بمفهومهــا الثقافــةإلــى  الورقــة تنظــر *

 تــدر التــي منتجاتهــا اعةصــن وكــذلك ،الــوعي صــناعة فــي تســهم فهــي ،والشــعوب لألمــم

   استثمارها. أحسن إذا الدولة میزانیةإلى  كبیراً  دخالً 

    -مفاهیمیة: مقاربة

 المفــاهیم بعــض عنــد قلــیالً  نقــف أن بنــا یحســن الورقــة هــذه تفاصــیل فــي الخــوض قبــل

 هـذه سـیاق فـي الـواردة والمفردات للمصطلحات – مشتركة مفهومیة أرضیة إیجاد بغیة

    الورقة.

    مستقبلیة رؤى السودانیة الثقافة الورقة: نوانع ) ١ (

    كلمات: عأرب من العنوان یتكون

    الثقافة: .١

 فـــي الفــیض اهــذ إنإلــى  باإلشــارة ونكتفـــي ،العدیــدة تعریفاتهــا فــي نخــوض أن نریــد ال

 الحیـاة أبعـاد كـل فـي ودخولهـا شـمولهاعلـى  یـدل ثقافـة كلمـة حـول والمفـاهیم التعریفات

  ورموزهـــا للهویـــة معرفیـــاً  مفهومـــاً  تعطـــي فـــي ولكنهـــا ،الهویـــة لیســـت فهـــي ...اإلنســـانیة

 ســلوك تحكــم التــي واالجتماعیــة الدینیــة قیمهــا ومنظومــة والمدنیــة الحضــاریة ومظاهرهــا



 ٨٤

 الحـذق تعنـي لغـةً  وهـي ،واإلثنیـة البیئـة السـیاقات مختلـف فـي وتقالیده وعاداته اإلنسان

    منظور. ابن )١( والتهذیب والتقویم

 ویمكـن وغیـرهم كلیـف، وراد باسـونز، وتـاكلون تیلـور، – عنـد مختلفة تعریفات دنج وقد

    -اآلتیة: النقاط في الثقافة خصائص تلخیص

 الفریـدة السـمة وهـي ،المخلوقـات سـائر عـن اإلنسـان بهـا ینفـرد التـي الخصیصة هي -

    اآلخرین. مع واالتصال للتعارف ووسیلته إنسانیته عن تعبر التي

 وراء ومـــا للطبیعـــة ورؤیتـــه الكـــون مـــع وعالقتـــه اإلنســـان ذاتعلـــى  دتؤكـــ التـــي هـــي -

    الطبیعة.

 وهـي وفكریـاً  وفنیـاً  جمالیاً  الحیاة ووظائف مناشط كافة في یدخل الذي اإلكسیر هي -

    اإلنسانیة. المعرفة ضروب وكافة والسیاسة واالجتماع االقتصاد محور

 یســتلهم رشــیق حاضــر فهــي ،تجدیــدوال والتفــرد التمیــز صــفة اإلبــداع تمــنح التــي هــي -

    اإلنسانیة. الحیاة مستقبلإلى  ویشیر اإلنسانیة والتجارب التراث ذخیرة

 واالزدهــار االجتمــاعي والرقــي اإلنســانیة التنمیــة فــي األســاس بالــدور تقــوم التــي هــي -

  .تنمیة بال ثقافة وال ،ثقافة بال تنمیة فال ،الحضاري

    السودانیة: الثقافة مفهوم .٢ 

 مــن تقــدم مــا بإضــافة القــول إجمــال ویمكــن ،بالســودانیة قرینــة هنــا وردت الثقافــة ردةمفــ

 مفردة بین العالقة خصوصیةعلى  التركیز مع السودانإلى  مجردة الثقافة عن مفاهیم

  :اآلتي النحو على العنوان تفكیك وسنحاول الثقافة. ومفردة السودان

    السودان: / أ

 جغرافــي بتنــوع ویتمتـع الســمراء القـارة قلــب فـي یقــع افاألطـر  مترامــي إفریقـي عربــي بلـد

 واألعـراق األجنـاس لكـل والسیاسـي الجغرافي اإلطار یمثل وهو ،وثقافي ثنيإ و  ومناخي

 ولـه ،السـودان لشـعب الوطنیة الدولة یمثل أیضاً  وهو ،فیه تعیش التي الثقافیة واألنواع

 یمثــل أنــه كمــا ،واإلفریقــي لعربــيا العــالمین مــع والحضــاریة الثقافیــة وعالقتــه هامتداداتــ

  إفریقیا. في للعروبة زاخراً  ثقافیاً  وخلیجاً  يسالماإل للعالم استراتیجیاً  عمقاً 

  :السودانیة الثقافة مفهوم



 ٨٥

 الزمـان، عبـر المسـتمر الثقـافي الحـوار خالصـات مـن مركـب كل هي السودانیة الثقافة

 ،وثقافیــاً  بایولوجیــاً  اإلفریقیــة والمجموعــات العربیــة المجموعــات بــین والتصــاهر والتــزاوج

 ضــــیق مــــن بــــه والخــــروج الثقــــافي التنــــوع اســــتیعاب فــــي كبیــــراً  دوراً  ســــالماإل لعــــب وقــــد

 بتكوینهــا الســودانیة والثقافــة ،القومیــة الثقافیــة الهویــة رحابــةإلــى  الجهویــة أو العنصــریة

 العروبــة فلیســت ،فریقانیــةواأل العروبــة بــین التضــامن روح إلــى یشــیر مشــهداً  تمثــل هــذا

 حیــث ،اإلفریقیـة القـارة فــي السـكانیة للتركیبـة أصــیل مكـون فهـي ،الســودانعلـى  طـارئ

 نوإ  ،العربـــي الـــوطن ســـكان مـــن %٧٨.٢ مـــن أكثـــر إفریقیـــا فـــي العربیـــة الكتلـــة تشــكل

ـــي العـــالم مســـاحة مـــن %٨٠ ـــة بالقـــارة توجـــد العرب  مـــن %٣٣ مـــن أكثـــر نوإ  ،اإلفریقی

 اللغـــات فـــي العربیـــة اللغـــة إســـهام نوإ  ،العربیـــة غـــةالل یتحـــدثون الســـمراء القـــارة ســـكان

إلــــى  تصــــل نســــبة وشــــكل وغیرهــــا مهریــــةواأل الهوســــا ،ةالســــواحیلی األساســــیة األفریقیــــة

 لغــــة تمثــــل الســــودان فــــي العربیــــة واللغــــة .اللغــــات هــــذه مفــــردات مكونــــات مــــن %٤٠

 جنــوبوال والغــرب والشــرق الشــمال بــین الیــومي والتخاطــب الثقــافي واالتصــال التواصــل

 وبالنســبة ،اللغــات هــذه وبــین بینهــا هجینــة لهجــات تســتولد أن اســتطاعت وقــد، والوســط

 مــن األعظـم الســواد یعتنقهـا دیانــة هـو بـل وحــدهم العـرب دیــن لـیس ســالماإل فـإن للـدین

  السودان. وسط وفي دارفور وفي السودان شرق في العربیة غیر القبائل

  :مستقبلیة رؤى

 وتحدیاتــه الثقــافي الواقــع ضــوءعلــى  للمســتقبل تصــورات ســتقدم الورقــة أن هنــا نقصــد

 خـــالل لتحقیقهـــا نســـعى التـــي والطموحـــات اآلمـــال عـــن تعبـــر الـــرؤى وهـــذه ،المســـتقبلیة

 نكتفـــي نمـــاإ األفكـــار هـــذه إلنجـــاز تفصـــیلیة مشـــروعات هنـــا نقـــدم ولـــن ،القادمـــة الفتـــرة

    .القریب المستقبل في المشروعات هذه جدوىإلى  باإلشارة

 مــن المتراكمــة الثقافیــة األزمــات نفــق مــن الخــروج المســتقبلي بــالتفكیر حاولنــا وكــذلك -

 مواجهتهــا فــي نفكــر لــم إذا األزمــات مــن مزیــدإلــى  بــدورها تقــود والتــي الماضــي أخطــاء

    الصعبة. أسئلتهاعلى  واإلجابة

ــا قــراءة قــدمن أن أیضــاً  نحــاول -  فــالفكر، العصــر معطیــات ضــوءعلــى  الثقــافي لواقعن

 العمــل إدارة فــي المتبعــة واألســالیب تحــدیث، أي علیــه یطــرأ ولــم وتقلیــدي قــدیم الثقــافي

 االتصـاالت ثـورة تحـدیات لمواجهـة العـدة نعـد أن لنـا البـد إذاً  ،العصـر تجاوزها الثقافي



 ٨٦

 فـي الثقـافي وجودنـا تهـدد التـي اإلشـكاالت مـن العدیـد أمامنـا طرحـت التي والمعلوماتیة

    مستقبلیة. نظراتإلى  یحتاج ذلك كل ،ةالمفتوح والفضاءات العولمة ظل

 بـین السیاسـیة والشـراكة االتفاقیـة بعـد السـالم مرحلـةإلـى  الحـرب مرحلة من االنتقال -

 ثقـافي برنـامج تصـمیمإلـى  تحتـاج الوطنیـة واألحـزابالشعبیة  والحركة الوطني المؤتمر

    بالدنا. في والسیاسیة والثقافیة الفكریة القوى جمیع یستوعب متكامل

  :الثقافي التنوع مفهوم

 العولمــة زمــان فــي وخاصــة الثقــافي بــالتنوع كبیــراً  اهتمامــاً  الدولیــة المنظمــات أولــت *

علــى  أحــادي ثقــافي مشــروع فــرض ســبیل فــي بــاالنقراض الثقافــات مــن كثیــراً  تهــدد التــي

    .األمریكیة المتحدة الوالیات بقیادة األحادیة بیةطالق خلفیة

 وبـــین بینـــه اللـــبس توضـــیح مـــع الثقـــافي للتنـــوع فهومنـــام عـــرض باختصـــار ســـنحاول *

 فـــالتنوع مغـــزاه لـــه مصـــطلح فكـــل الثقافیـــة التعددیـــة عـــن أیضـــاً  ویختلـــف اإلثنـــي التنـــوع

 یسـتطیع ال كونیـة وحقیقـة ،العظمـي آیاتـه مـن وآیـة خلقـه فـي اهللا سنن من سنة الثقافي

اِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلـَواِنُكْم {َوِمْن آَیاِتِه َخْلُق السََّماوَ  إنكارها أو تجاوزها أحد

    .٢٢الروم }َذِلَك َآلَیاٍت لِّْلَعاِلِمینَ ِإنَّ ِفي 

 إذا إال ســحنة أو ثقافــة أو عنصــر أي إزالــة عتســتطی لــن األرض فــي قــوة أّیــة نإ أي *

 ولـــیس، ربهـــا بـــإذن وتمـــوت تحیـــى كائنـــات فهـــي ،واألرض واتاالســـم إزالـــة اســـتطاعت

    .البشر بفعل

 أزمــة یشــكل وال والشــعوب والحضــارات للثقافــات وقــوة إثــراء مصــدر الثقــافي والتنــوع *

    .سیاسیة أو ثقافیة

 فـي المتنوعة الثقافات كل استیعاب طریق عن وتوظیف إدارة حسن إلى یحتاج فهو *

 مفهـوم یحقـق ثقـافي نسـیج لبناء واتساقها الثقافات هذه تكاملعلى  یعمل قومي مشروع

    .التنوع إطار في الوحدة

 التنــــوع حقیقــــة وأكــــد بــــل الثقــــافي التنــــوع إلدارة متكــــامالً  مشــــروعاً  ســــالماإل قــــدم وقــــد *

{َیـــا َأیَُّهـــا  تعـــالي قولـــه فـــي وذلـــك مفتـــوح كـــوني مجـــال فـــي وحركتـــه ودینامیكیتـــه الثقـــافي

َوَقَباِئَل ِلَتَعـاَرُفوا ِإنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعنـَد اللَّـِه  النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً 

  .١٣الحجرات }ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ  َأْتَقاُكمْ 



 ٨٧

    : اآلتیة النتائج نستخلص اآلیة هذه من **

 الدالـــة والرمـــوز الجمـــالي والـــذوق والســـلوك الطبـــاع فـــي واالخـــتالف التمـــایز إقـــرار / ١

ــاً  التمیــز هــذاعلــى   القبائــل أبــو فالشــعب، القبیلــة ثــم الشــعب ىمســتو  مــن ســیاً وح معنوی

    .واألفخاذ والبطون

 األجنــاس بــین بالتعــارف أمــرت مثــ ،التنــوع فــي اإلنســانیة وحــدة اآلیــة هــذه أبــرزت / ٢

 بنــو كلكــم :( وســلم علیــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال ،واحــد إنســاني أصــل مــن المتفرعــة

    .)٣( الجعالن) من اهللاعلى  أهون كوننلی أو بأبیهم یفخرون قوم ولینتهین ،آدم

 اآلخــرة فـي اهللا یتقــي للـذي األفضــلیة أن أي، التعـارف لهــذا منهاجـاً  التقــوى جعلـت / ٣

{َال َیْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفـي  تعالى: قولهب عمالً  مسلم غیر أو كان مسلماً 

ــن دِ  ــْم ُیْخِرُجــوُكم مِّ ــْیِهْم ِإنَّ الــدِّیِن َوَل وُهْم َوتُْقِســُطوا ِإَل ــاِرُكْم َأن َتَبــرُّ  }اللَّــَه ُیِحــبُّ اْلُمْقِســِطینَ  َی

    .اإلنسانیة وبحقوقه باآلخر اعتراف هذا وفي ٨الممتحنة

 واالجتمــاعي الثقــافي النســیج لتكامــل دعــوة أنهــا هــي اآلیــة هــذه فــي التعــارف قیمــة / ٤

 وفنـــون وآداب وأذواق وأمزجـــة وأنســـاب تهویـــاعلـــى  التعـــرف وأن، ثنـــياإل التنـــوع رغـــم

 اآلیــــة ســــیاق فــــي "عـــرف" كلمــــة تأملنــــا ٕاذاو  .معرفیــــة مرجعیـــاتعلــــى  یعتمــــد اآلخـــرین

 االختیـــار فیهـــا یـــتم معرفیـــة أســـسعلـــى  یرتكـــز ســـالماإل فـــي الوحـــدة فمشـــروع، الكریمـــة

{ِإنَّ  الشـرع یحكمهـا وأخالقیة إنسانیة لمعاییر وفقاً  والتعایش والتزاوج للتصاهر الطوعي

  .}َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ 

 علـو تـدعي التـي اإلثنیـة الشـطحات فـوق فهـو وسـعته سالماإل أنعلى  اآلیة تؤكد / ٥

 واأللــوان الثقافــات فــي التنــوع یكــون أن تــدعو أیضــاً  وهــي ،اآلخــرعلــى  جــنس وأفضــلیة

 بـــین والتـــألیف بیـــعوالتط بالتعـــارف اإلنســـانیة للحیـــاة إثـــراء مصـــدر واأللســـنة واألجنـــاس

 قـال ،الجاهلیـة صـفات مـن والنسـب بالعنصـر والتبـاهي التفـاخر وجعـل الصفات أحسن

    ).٥)( منتنة فهي دعوها( الجاهلیة العصبیة عن وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول

 یةسـالماإل األمـة مسـتوىعلـى  لـیس الثقـافي التنـوع إلدارة مشـروعاً  اآلیـة هـذه تقـدم / ٦

 فـي النـاس فیـه یتسـاوى عـالمي إنسـاني نظام إلقامة العالم كل ىمستو على  بل فحسب

 فــالجنس، وأجناســهم صــفاتهم فــي اخــتالفهم مــع اهللا لهــم منحهــا التــي اإلنســانیة حقــوقهم



 ٨٨

 اهللا خلقهـا التـي األجنـاس مـن أيّ  إزالـة فـي الحق ألحد ولیس اآلخر للجنس ضداً  لیس

   .واألرض توااالسم خلق عظمتها في تعادل آیاته من آیة وجعلها

َذِلــَك َآلَیــاٍت {َوِمــْن آَیاِتــِه َخْلــُق السَّــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخــِتَالُف َأْلِســَنِتُكْم َوَأْلــَواِنُكْم ِإنَّ ِفــي  *

ــاِلِمینَ   ةأیــ أو، العرقیــة التصــفیة وأ التهمــیش عــن ســالماإل ینهــى فلــذلك، ٢٢الــروم }لِّْلَع

  .سنةأل بكلمة اآلیة لها رمزت تيال الثقافات من أليٍّ  التصفیة صور من صورة

  :المستقبلیة الرؤیة

 المجتمـع منظمـات كـل فیـه تشـارك الدولـة مسـتوىعلـى  ثقـافي برنـامج تصـمیم مـن البد

 الثقافــات وحمایــة الثقــافي التنــوع وتنمیــة إلدارة الوطنیــة الوحــدة حكومــة وأحــزاب المــدني

  .نقراضاال من الطبیعیة الكوارث أو بالحرب تأثرت التي السودانیة

  والتنمیة الثقافة محور ثانیًا:

 التنمیـة لتحقیـق یهـدف األول والتنمیـة، الثقافـة مفهوم عن الثقافیة التنمیة مفهوم یختلف

ـــداع رعایـــة ،والـــوعي المعرفـــة شـــر، نلتحتیـــةى البنـــ إنشـــاء مثـــل الثقافـــة مجـــال فـــي  اإلب

 لتقــــدما قیحقــــ ممــــا ،..الــــخ.والجمــــالي الفنــــي الــــذوق وتطــــویر ،ومؤسســــاتهم والمبــــدعین

 مفهــوم أمــا. المعــین البلــد فــي اإلنســانیة التنمیــة ىمســتو  مــن ویرفــع االجتمــاعي والرقــي

 االقتصــاد مجــاالت فــي الشـاملة التنمیــة تحقیــق فــي الثقافـة دور یعنــي، فوالتنمیــة الثقافـة

 مـــن البــد التنمیـــة فــي الثقافــة دور ولیتحقـــق، والمعمــار والزراعـــة والصــناعة واالجتمــاع

 باإلنسـان الرقـي مـن فاعلـة إدارة الثقافـة تكـون حتـى أوالً  الثقافیـة لتنمیةل مشروع تصمیم

  .التنمیة في األساس العنصر یشكل الذي

ـــا تعـــاني  ـــافي العامـــل إقصـــاء مـــن بالدن ـــة فـــي الثق ـــك التنمیـــة عملی ـــى  وذل  مســـتوى:عل

 السیاسـیة األزمـات ومواجهـة االقتصادیة التنمیةعلى  تركز ، إذللدولة الكلیة السیاسات

 ذلــكإلــى  ومــا، والعطــش والمــرض الفقــر ومحاربــة والخــدمات الســكان وقضــایا واألمنیــة

إلــى  تهــدف سیاســات أو إداریــة فنیــة تــدابیر طریــق عــن حلــه یمكــن ال جلهــا قضــایا مــن

 حزمــــــة ضـــــمن الثقافیـــــة السیاســــــات إدخـــــال دون خدمیـــــة أو اقتصــــــادیة حلـــــول إیجـــــاد

 التخلـف مـن النـاس حیـاة في غییرت إحداثإلى  یهدف مشروع ألي والتدابیر السیاسات

 فــي التنمیــة قبــل أوالً  تحــدث أن یجــب اإلنســان مجــال فــي فالتنمیــة والنمــاء. التقــدمإلــى 

 المـدى قصـیرة مشـاریع تصـبح والمعرفـة الثقافـة مشـاركة بدون التنمیة فمشاریع، المكان



 ٨٩

 لیسـت ةالتنمیـ ن، ألالتنمیـة عملیـة اسـتدامةعلـى  القـادر اإلنسـاني للعنصـر تفتقر ألنها

 طریـق عـن أوالً  تتحقـق أن یجـب اإلنسـانیة فالتنمیـة ،المجتمـع عـن بمعزل حكومي فعل

 هملســـــتوكأ مــــؤتمر فــــي جــــاء وقــــد التنمیـــــة. فــــي الثقافــــة دور لتعظــــیم الثقافیــــة التنمیــــة

 فـي تحـدثان عملیتـان الثقـافي واالزدهـار المستدامة التنمیة نإ" بالسوید م٣٠/٣/١٩٨٠

ــــــة فاألهــــــدا وأن، وتكامــــــل تــــــرابط ــــــة الجوهری ــــــتح يهــــــ للتنمی ــــــافي التف  واالزدهــــــار الثق

 انهیـــار اهـــم أن يبنتـــو  رنولـــدوأ خلـــدون بـــنا مثـــل االجتمـــاع علمـــاء ویـــرى ،االجتمـــاعي

    .المعرفة اضمحالل هو ازدهارها بعد الحضارة

  والتنمیة الثقافة مجال في االستراتیجیة الرؤیة ثالثًا:

   .لثقافيا البعد معها تستصجب تنمویة سیاسات بلورة -

   .الشاملة التنمیة الستدامة أساس كشرط الثقافیة التنمیة تحقیق -

 البشــریة الكــوادر وتــدریب المالیــة المــوارد وتــوفیر األولویــات سرأ فــي الثقافــة وضــع -

 حـداثإعلـى  قـادراً  یكـون حتـى الثقـافي العمل لتطویر التقانة ونقل المؤسسات وتحدیث

    .المنشود التغییر

 وأدواء خدمیـــــة قضــــایا تصــــبح أن قبــــل ثقافیــــة أزمــــات ...والمــــرض والجهــــل الفقــــر -

 تجعــل الحضــاریة األمیــة ومحــو الصــحیة الثقافــة ونشــر والمعرفــة الــوعي نأل ...فتخّلــ

   .اللعین الثالوث هذا أمراض ضد وتحصینها نفسه حمایةعلى  قادراً  اإلنسان

  والوحدة السالم ثقافة مجال في رابعًا:

 القـــیم كــل معــه یستصــحب الســالم لثقافــة وطنـــي مفهــوم بلــورة ضــرورةإلــى  تنظرالورقــة

 دورهــا وتعظــیم الســالم ثقافــة مــن تعــزز التــي والحضــاریة والثقافیــة واالجتماعیــة الدینیــة

 أو الحكومیــــة السیاســــات طریـــق عــــن ذلـــك یتــــأتى ولـــن ،االجتمــــاعي الســـالم بنــــاء فـــي

 قـومي مشـروع هو ماإن ،واحد لحزب برنامج طریق عن وال ،للدولة الرسمیة المؤسسات

 ،المــدني المجتمــع ومنظمــات السیاســیة الفعالیــات كــل مــع متضــامنة الدولــة بــه تضــطلع

 ضـرورة تجـيء هنـا ومـن ،السـالم ثقافـة ومراكـز والعـالي العـام التعلـیم مؤسسـات وكذلك

   .السالم لثقافة قومي مؤتمر قیام

    للمشروع: االستراتیجیة الرؤى



 ٩٠

 المجتمـــع منظمـــات بـــین شـــراكة وعقـــد ،الســـالم افـــةثق حـــول الوطنیـــة الـــرؤى توحیـــد / ١

 الوطنیــة الوحـدة ترسـیخ أجـل مـن معـاً  للعمـل والدولـة السیاسـیة الفعالیـات وكافـة المـدني

   .السالم ثقافة ونشر

 الثقافیـــة األبعـــاد عـــن ریعبِّـــ وعـــالمي يإقلیمـــ وخطـــاب جـــامع قـــومي خطـــاب بلـــورة / ٢

ـــة اإلنســـان لحقـــوق والفكریـــة   صـــورة  برســـم الحـــرب فیهـــا تســـببت التـــي التشـــوهات وٕازال

   .الدولیة والثقافیة السیاسیة والدوائر العالمي اإلعالم في للسودان مشوهة

 العـام التعلـیم فـي مناهجهـا بإدخـال والشباب النشء نفوس في السالم ثقافة توطین / ٣

   .والعالي

 كـــوادر ریبلتـــد العمـــل وورش والدولیـــة یـــةقلیمواإل المحلیـــة الفكریـــة الملتقیـــات عقـــد / ٤

 ثقافـــة مجـــال فـــي الوطنیـــة واألحـــزاب المـــدني المجتمـــع ومنظمـــات الدولـــة فـــي ســـودانیة

   .السالم

ــــة تســــعى اســــتراتیجي وهــــدف قــــومي منجــــز الســــالم / ٥ ــــى  الدول ــــزه اســــتدامتهإل  وتعزی

    .الضیقة الحزبیة االنتماءات یتجاوز وطني كبرنامج

   .الحوار طریق عن الوطنیة القضایا جمیع وحل والعسكري السیاسي العنف نبذ  / ٦

  الثقافیة المدني المجتمع منظمات محور خامسًا:

 هـي بـل، الثقـافي الحـراك عملیـة فـي األسـاس العنصـر المدني المجتمع منظمات تعتبر

 ،الثقافیـة التنمیـة مشروعات تنجز أن وتستطیع ،المجتمع في الثقافیة الحركة تقود التي

 المجتمــع وتبصــیر ،األمیــة ومحــو ،والتنمیــة مالســال مجــاالت فــي الــوطني الــوعي ونشــر

ــــه كفلهــــا التــــي حقوقــــه كافــــة بممارســــة ــــة التنفیــــذي الجهــــاز ومراقبــــة ،الدســــتور ل  ،للدول

 هــذه وتحتــاج ،اجتماعیــة منظمــاتإلــى  تحتــاج التــي المشــروعات إنجــاز فــي ومســاندته

 فـي هـادور  ولتحقیـق ،المجتمـع داخل دورها لتفعیل الدولة قبل من رعایةإلى  المنظمات

 الثقـافي القصـف بفعـل واضـمحاللها الوطنیـة الثقافـات وتقهقـر العولمـة سـلبیات مواجهة

 عـــن األرضـــي والزحـــف ،والمعلوماتیـــة االتصـــاالت وثـــورة اإلعـــالم طریـــق عـــن الجـــوي

   .العالمیة الثقافیة بالمنتجات التجاري اإلغراق طریق



 ٩١

 هـــذه عمـــل تحكـــم التـــي والسیاســـات القـــوانین وتعـــدیل ،الثقافیـــة الحریـــة بســـط مـــن البـــد

 ىتتلقــ نبــأ الــوطني الثقــافي األمــن الختــراق مجــاالً  تكــون أن مــن وحمایتهــا ،المنظمــات

  .للبالد الوطنیة السیادة خرق إلى تهدف أجندة بموجبه ىوتتبن أجنبیاً  تمویالً 

    المستقبلیة الرؤیة 

 لالعمــــ قــــانون لمناقشــــة الســــودانیة المــــدني المجتمــــع لمنظمــــات قــــومي مــــؤتمر عقــــد *

 هـــــذه وتمـــــنح الوطنیـــــة الثوابـــــتعلـــــى  تؤكـــــد قومیـــــة صـــــیغةإلـــــى  والوصـــــول الطـــــوعي

ً  المنظمـــــات  .الدولــــــة وبــــــین بینهـــــا متبادلــــــة بشـــــفافیة والعمــــــل للحركــــــة واســـــعاً  مجــــــاًال

 والـــزراع العمـــال بمنظمـــات أســـوة الـــوطني المجلـــس فـــي للمنظمـــات مقاعـــد وتخصـــیص

  .ورعایتها والدولة بدعم تحظى التي الفئات من وغیرها

 الخالفــات بســبب والتشــظي الشــتات حالــة ومعالجــة الثقافیــة الكیانــات أوضــاع توفیــق *

 والفنــون الثقافــة أجنــاس مــن جــنس لكــل قــومي كیــان خــالل مــن واألیدلوجیــة السیاســیة

ـــل الدیموقراطیـــة ممارســـة لضـــمان واآلداب ـــات بتمثی ـــوالئيا المســـتوىعلـــى  الكیان  فـــي ل

 ولكـن أفـراد أسـاسعلـى  تسـجیلها یـتمال  لقومیـةا الكیانـات  أن یعنـي ،يتحـاداال الكیان

 ىمســتو علــى  فیهــا التمثیــل یكــون واألدبیــة والفنیــة الثقافیــة كالجمعیــات الثقافیــة الكیانــات

   .األفراد

 وضـــمان األداء لتجویـــد الثقـــافي العمـــل إدارةعلـــى  المنظمـــات هـــذه عناصـــر تـــدریب *

  .المختلفة مجاالتها في العمل استمراریة

  الخارجیة الثقافیة العالقات المج في سادسًا:

 كمــا ،العربــي العــالم مــع والثقافیــة الحضــاریة عالقتــه ولــه ،إفریقــي عربــي قطــر الســودان

    :عالمیة دوائر ثالثإلى  ینتمي فهو ،األفریقیة القارة مع عالقاته لهأن 

    .العربیة الجامعة – العربیة الدول منظومة ) ١

    .اإلفریقي ادتحاال  - اإلفریقیة الدول منظومة ) ٢

    .يسالماإل المؤتمر منظمة – یةسالماإل الدول منظومة ) ٣

 معلومـة فهـي والحضـاریة التاریخیة أبعادها العالقات هذه تفاصیل في الخوض نود وال

 نحـو تصـوب المجـال هـذا فـي االسـتراتیجیة الـرؤى أن ىعلـ نؤكد أن نرید فقط ،للجمیع

 الســودان دور ولتفعیــل ،الــثالث االنتمــاء ئــردوا ومــع العــالم مــع متوازنــة عالقــات إقامــة



 ٩٢

 هــذا فــي فاعلیــة أكثــر وسیاســات خطــط اعتمــاد مــن البــد العــالمي الصــعیدعلــى  ثقافیــاً 

 ،السیاســـیة الخارجیـــة العالقـــات مجـــاالت فـــي معظمـــه ینصـــب التركیـــز أن إذ ،الصـــدد

 وصـناعیة زراعیـة مجـاالت فـي االسـتثمار مجـاالتعلـى  الـدولي التعـاون یركـز وكذلك

 المحـولین ىلـد مقبولـة تجعلها التي بالصورة وبلورتها الثقافیة للمشروعات الترویج وند

    المانحة. والدول والصنادیق

    االستراتیجیة: الرؤیة

 رســمها التــي الشــائعة الصــورة وتصــحیح ،العــالم مــع الثقــافي التواصــل قنــوات فــتح ) ١

  .الحرب إبان السودان عن الغربي اإلعالم

 حــــوار وٕادارة العــــالم دول مــــع الصــــالت لتوطیــــد الثقافیــــة ةلدبلوماســــیا دور تعزیــــز ) ٢

 الوفــود ســفر وتشــجیع ،والمفكــرین العلمــاء وتبــادل ،شــعوبها ثقافــات مــع متكامــل ثقــافي

   .السودان وٕالى من الثقافیة

 العربــي نالجــانبی بــین التــوازن وتحقیــق إفریقیــا مــع الثقافیــة العالقــاتعلــى  التركیــز ) ٣

    واإلفریقي.

ــــة مشــــتركة ثقافیــــة وفــــود ابتعــــاث ) ٤  بكــــل والمبــــدعین والمفكــــرین المثقفــــین مــــن مكون

      .والتنمیة والوحدة السالم بسودان لتبشیر المدني المجتمع ومنظمات أطیافهم

    الثقافیة: النهضة ركانأ

ـــات ومســـتحقات شـــروط مـــن البـــد مجـــال أي فـــي النهضـــة لتحقیـــق ـــةعلـــى  وواجب  الدول

 نتحـدث ولكـن ،التنمیـة اسـتدامة فـي ساسـیاً أ شـرطاً  تمثـل لثقافـةا نإ قلنـا وقـد ،والمجتمع

    اآلتي: في تلخیصها ویمكن الثقافیة النهضة ركانأ عن

 أو اآلخـرین بحریـات مسـاس ودون قیـود بـال التعبیـرعلـى  القدرة – الثقافیة الحریة ) ١

    .وعاداتهم وتقالیدهم واعرافهم والروحیة الدینیة لمعتقداتهم األساءه

   .الثقافي بالحراك االضطالع مهمةعلى  القادرة ساسیةاأل البنیات أسیست ) ٢

    .واالتصال عالماإل ووسائل الثقافة تكامل ) ٣

   .الثقافیة المشروعات لتمویل صیغة یجادوإ  الثقافیة للعملیات التمویل توفیر ) ٤

   .الثقافیة الصناعات لتشجیع واالمتیازات الحوافز تقدیم ) ٥



 ٩٣

 كـاتلوالم الـذوق تنمیـة فـي دورهـا تـؤدي التي والتعلیمیة الثقافیة ؤسساتالم تكامل ) ٦

 منـــاهج صـــیاغة إعـــادة هـــذا ویتطلـــب .الحضـــاریة میـــةاأل ومحـــو الثقـــافي الـــوعي ونشـــر

 منظومـــة بدراســـة الســـودانیة الشخصـــیة صـــیاغة وٕاعـــادة الـــذات بنـــاء فـــي لتســـهم التعلـــیم

 البــذل علــى قــادر إنســان خلــق يفــ بــل ،المجتمــع ورقــي نمــو فــي ســلباً  تــؤثر التــي القــیم

 الشخصـــــیة تنمـــــیط علـــــى یعمـــــل الحـــــالي المـــــنهج ألن ،واإلبـــــداع واالبتكـــــار والعطـــــاء

ً  االنطالق على قدراتها ومصادرة ً   .والمحاكاة التقلید إلى ومیلها ذاتیًا

 مركـــزاً  شــكلوت ثقافیــة اجتماعیــة مؤسســـات لتصــبح ثقافیــاً  العبــادة ُدور دور تفعیــل ) ٧

    .المجتمع لنشاط

 الشــباب ومراكــز واالجتماعیــة الریاضــیة ندیــةواأل الثقافیــة المؤسســات بــین التكامــل ) ٨

   .الفراغ وقاتأ في الثقافیة الفجوة لسد

 لتعمــیم الثقافــة مؤسســات مــع والتقانــة العلــوم مؤسســات وتكامــل التقنیــة الفجــوة ردم ) ٩

    .توالبرمجیا الثقافیة المعلوماتیة مجال في النقص لسد ثقافیة برامج

 ومســــوحات بحثیــــة بمشــــروعات للقیــــام والجامعــــات البحــــوث مراكــــز دور تفعیــــل ) ١٠

    االندثار من وحمایته الوطني الثقافي التراث وتوثیق لجمع ثقافیة

    االستراتیجیة: الرؤیة

 الدولـــة قـــدرات الســـتیعاب تكاملیـــة بـــرامج تعمـــیم مـــن البـــد الثقافیـــة النهضـــة لتحقیـــق -

، التمویــل وتــوفیر وبنیاتهــا الثقافــة آلیــات وتحــدیث بــدعینالم طاقــات وتفجیــر والمجتمــع

 جـــو فـــي انطالقـــه أكثـــر الثقـــافي التعبیـــر لیكـــون والصـــحفیة الثقافیـــة الحریـــات وٕاشـــاعة

    .والقضائیة التشریعیة الدولة ومؤسسات بالدستور محروس دیموقراطي

 الثقافـة مجـاالت فـي االسـتثمار بتشـجیع المعرفـة مجتمـع إقامـة نحو االتجاه من البد -

 وٕانتـــاج والطباعـــة والترجمـــة والتـــألیف النشـــر مجـــاالت فـــي الثقافیـــة الصـــناعات وتحفیـــز

    .ممكنة تكلفة بأقل التثقیف وبرامج وسائل اقتناء لیسهل، الرقمیة الثقافة



 ٩٤

  النموذج التقلیدي للقیادة السیاسیة واالجتماعیة في التجربة السودانیة

  –دراسة حالة  –الطرق الصوفیة 

  *ارق أحمد عثمانط .د 

  مدخل:

ــ  األهمیــة مــن حیــث الوجــود ًا مــنكبیــر  ل مؤسســة التصــوف فــي الســودان قــدراً تمّث

بحیـــث تمتـــد أدبیـــات التصـــوف  ،ومـــن جهـــة الفكـــر ،وتعـــدد المنتســـبین إلیهـــا ،واالنتشـــار

وتتغلغــل المكونــات النظریــة للتصــوف فــي  ،المجتمــع واألفــرادعلــى  ثیراتهــااإلســالمي بتأ

وقــد تشــكلت الثقافــة اإلســالمیة  ،ة بمختلــف التطــورات التــي لحقــت بهــاالثقافــة الســودانی

ومضــــت فــــي اتجاهــــات  ،ضــــوء الحقیقــــة الصــــوفیةعلــــى  الســــودانیة العملیــــة والمجــــردة

  .التفكیر الصوفي ومعطیاته

 ،رتبطـــت األرض الســـودانیة منـــذ وقـــت بـــاكر بالعلمـــاء المســـلمین مـــن الصـــوفیةاو 

وربمـا كانـت تعـالیم السـادة الشـاذلیة  ،صـوفي أساسعلى  الذین نشروا معرفتهم وعلمهم

اهللا بـن محمـد  دنانة صهر عبـد بو، فلقد قدم الشیخ حمد أفي البالد انتشاراً  ىهي األول

السـودان فـي القـرن الخـامس عشـر ، إلـى بن سلیمان مؤسس الطریقة الشاذلیة بالمغرب

  ).١((سقادي) بأرض الجعلیین في شمال السودانواستقر في منطقة 

 حتـى ،في هذه البالد من جهة االلتزام بأصوله وتعالیمه ظل اإلسالم ضعیفاً وقد 

فلــم تكــن هنالــك مدرســة  ،م١٥٠٥ -٤الفــونج اإلســالمیة فــي ســنة فــي زمــن قیــام دولــة 

 وكـان ،أن بدأت طالئـع رجـال العلـم مـن المتصـوفة فـي الـورودإلى  علم أو دور معرفة

  .)٢(الء الشیخ محمود العركيرأس هؤ على 

أنــه أول مــن  ىویــرو  ،بعــض العلــم ىمصــر وتلقــإلــى  وســافر ،لــد بالســودانوقــد و 

  ).٣وكانت المرأة قبله یطلقها زوجها وتتزوج في ذات الیوم( ،أمر النساء بالعدة

الـبالد الشـیخ إلـى  وفي النصف الثـاني مـن القـرن السـادس عشـر المـیالدي، جـاء

وقــام بتــدریس الفقــه  ،ودانبشــمال الســ )منطقــة (الشــایقیةإلــى  إبــراهیم البــوالد مــن مصــر

وقـد أخـذ  ،الیمن فـي الجزیـرة العربیـةإلى  وهو رجل عالم تعود أصوله ،)٤المالكي بها(

أخـذ علیـه النحـو وعلـم  م)، كمـا ١٥٩٠ت (الشـیخ محمـد البنـوفري علـى  الفقه المـالكي
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 ٩٥

 ،قام مدرسة للعلـم الـدیني اشـتهرت وقصـدها الطـالب مـن منـاطق بعیـدة، وقد أاألصول

شـخص آخــر كـان لــه  ،) وأعقــب هـذین الـرجلین العــالمین٥یدیــه الكثیـرون(علـى  وتتلمـذ

 ،هـــو الشـــیخ تـــاج الـــدین البهـــاري ،أثـــر عمیـــق فـــي الثقافـــة اإلســـالمیة الســـودانیة البـــاكرة

الـــبالد فـــي أواســـط القـــرن إلـــى  ئـــهیوكـــان مج ،ولـــد فـــي بغـــداد فـــي العـــراق ،وكـــان قادریـــاً 

وتــــزوج مــــن الســــكان  ،ط الســــودانواســــتقر فــــي منطقــــة وســــ ،الســـادس عشــــر المــــیالدي

تبــاع یمكــن اعتبــارهم طائقــة نوعیــة مــن أبنــاء مــن األ وقــد أســس وأوجــد جــیالً  ،المحلیــین

 .رأس المجموعـــات التـــي ینتمـــون إلیهـــاعلـــى  نهـــم كـــانوا جمـــیعهم تقریبـــاً إحیـــث  ،الـــبالد

الكتـاب العمـدة فـي تـاریخ الثقافـة السـودانیة فـي القـرنین  ،صاحب كتـاب الطبقـات ىویر 

ذكــر مــنهم  ،ربعــین شخصــاً ، أن البهــاري ربمــا أعطــي طریقتــه ألســادس والســابع عشــرال

اهللا الحمـال جـد الشـیخ حمـد بـن الترابـي الرجـل الـذي قـاده طموحـه  وكذلك عبد ،الفقهاء

الشــیخ علــى  ولكنــه ركــز فــي تأسیســه الصــوفي ،ادعــاء المهدیــةإلــى  الــدیني والزعــامي

السـودان إلـى  أن البهـاري لـم یغفـل فـي مجیئـهكما  ،وتنبأ له بشأن عظیم ،محمد الهمیم

یخـرج  ال وأن یهـب لـه ملكـاً  ،نئـذ الشـیخ عجیـبآأن یعقد صلته مـع حـاكم دولـة الفـونج 

  ).٦(من ذریته

لتأســیس أتبــاع لهــم  ،الســودانإلــى  وهكــذا توافــد العلمــاء ومشــائخ التصــوف وروداً 

سـاحة السـودانیة بالمزیـد رفـد الإلـى  متـداده واتصـالهاهذا األمر فـي  ىوأد ،ولنشر العلم

  .للمنهج الصوفي في أكثر األحیان من جرعات الثقافة اإلسالمیة وفقاً 

  التصوف اإلسالمي في الحیاة السودانیة:

 ،یعتقــــد یوســــف فضــــل حســــن أن العلــــوم الفقهیــــة لــــم تجتــــذب معظــــم الســــودانیین

مـام وكـان قـادة التصـوف یبّسـطون الـدین أ ،ل عامة الناس االنخراط في التصوفوفضّ 

تبـاعهم نحـو ن أویوجهو  ،المسائل السلوكیةعلى  زونویركّ  ،یطالبونهم بالكثیر هؤالء وال

واســتعمل مشــائخ  ،وكلهــا محــددة وجــاهزة لــیس علــیهم إال تلقیهــا ،قــراءة األذكــار واألوراد

وهـذا  ،التصوف الترانیم والطبول والقصائد الموقعة بالتلحین لتعمیـق التعـالیم اإلسـالمیة

وكـــان المنتســـبون یعتقـــدون ببركـــة مشـــائخ التصـــوف  ،بهم مـــنهمإلـــیهم وقـــرّ  ب العامـــةحّبـــ

فكــانوا یلجــأون إلــیهم  ،وعظــم تــدینهم، ومقــدراتهم الالمتناهیــة فــي الجلــب والكــف والمنــع

، ومــن ویؤمنــون أن مــن یلتــزم بتوجیهــات شــیخه فإنــه لــن یصــاب بمكــروه ،ویلــوذون بهــم



 ٩٦

علـى أتبـاعهم وعلـى  عظـیمصـحاب سـلطان روحـي أجل هذا أصـحاب مشـائخ الطـرق أ

  ).٧(غیرهم

لمـا  وفقـاً  ،ونزعـة فطریـة للسـكان طبیعیـاً  وقد اعتبر التصوف في السودان اتجاهاً 

  ).٨هو معروف عن مزاجهم ومیولهم(

وأكثـــر حیویـــة بكثیـــر مـــن تبعیـــتهم  ،إن للســـودانیین والء أعظـــم مـــن والئهـــم القبلـــي

، وقــد قامــت لطــرق الصــوفیةالــذي أسســته ا ،والء لإلســالم الصــوفي ،ألي نظــام حــاكم

واعتبـــر رجـــال هـــذه  ،ال فـــي أطـــراف العـــالم اإلســـالميعالمـــي فّعـــهـــذه الطـــرق بـــدور إ

جــــالل لإل وكــــانوا موضــــعاً ، نســــبت إلــــیهم الكرامــــات ،ولیــــاءأصــــالحین و  الطــــرق رجــــاالً 

، التــي یمكــن انتقالهــا بالوراثــة أو باالتصــال الروحــي ،للبركــة والتقــدیر باعتبــارهم مصــدراً 

  ).٩ها الناس(بحت مدافنهم مزارات یؤمّ صومن ثم أ

د وجودهــا فـــي الــبالد بـــثالث مراحـــل وربمــا مـــرت الحركــة الصـــوفیة الســودانیة بعـــ

ولكـن  ،خبـارتتـوافر عنهـا معلومـات النقطـاع األ وهي فتـرة ال ى،المرحلة األول ،ساسیةأ

وقـد  ،المرحلـة الثانیـة .ونـة لـم یعرفـوا التصـوفانیین فـي تلـك اآلیعنـي أن السـود ذلك ال

ثـم جـاءت المرحلــة  .أخـذت فیهـا الطــرق تظهـر وتنمـو وتتشــعب وتأخـذ اتجاهـات جدیــدة

 ،والتــي ظهــرت نتیجــة لمــؤثرات الحجــاز القویــة فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر ،الثالثــة

نجــد  نحـو مـاعلـى  ولقـد كانـت الطـرق التـي ظهــرت فـي هـذه الفتـرة ذات اتجـاه تجدیــدي

  ).١٠(في الختمیة والسمانیة

ن للعقائــد الســابقة لإلســالم فــي هــذه الــبالد أثــر فــي قــوة انتشــار الطــرق وقــد یكــو 

یین الــدیني القــدیم یزخــر بعمــق الطاعــة نإن تــاریخ الســودا .)١١الصــوفیة فــي الســودان(

الظـــواهر اإلســـالمیة فـــي  الطـــرق الدینیـــة مـــن أهـــم إن .)١٢للمعبـــود وحســـن الـــوالء لـــه(

 حتــى ،فــي أي بلــد إســالمي آخــر ظیــراً أن تجــد لــه ن قــلّ  فقــد انتشــرت انتشــاراً  ،الســودان

ي فتـرة ازدهــار التصـوف فــي فـ طریقـة مــاإلــى  ربمـا یكـاد ینتمــي كـل فــرد سـوداني مسـلم

  .)١٣(السودان

خاصــة فــي القــرنین الثــامن عشــر  ،تــأثر التصــوف الســوداني بــالمؤثرات الحجازیــة

ایـة منـذ القـرن السـادس عشـر مـع بد واضـحاً  ر المصـري بـداإال أن األثـ ،والتاسـع عشـر

وفــــي هــــذه الفتــــرة كــــان التصــــوف اإلســــالمي بســــیطًا  ،الســــودانإلــــى  دخــــول التصــــوف



 ٩٧

 ،وااللتــزام الســلوكي ،فالریاضــات الروحیــة ،مــن حیــث العمــق العقلــي والفكــري ومحــدوداً 

لكـــن ســـیطرت  ،والعمـــل بالرواتـــب والنوافـــل والطاعـــات كـــان مـــنهج صـــوفیة ذلـــك القـــرن

التصــوف الســوداني مــدخالت وثنیــة ى إلــ وتســرب ،علــیهم كــذلك الخــزعبالت والترهــات

واعتبر حسن مكـي محمـد . الطقوس ومسالك العبادة التي یؤدیها المتصوفةعلى  رتأثّ 

وهــي  ،الطریقــة القادریــةتتحملهــا أن أوزار تشــوهات الفكــر الصــوفي فــي الســودان  أحمــد

ا رجـع هـذ، وأفقد امتألت أدبیاتهم باألباطیـل والترهـات ،أكبر الطرق في السودان ىإحد

إذ أن مؤسســــها  ،آلدابهــــا وقواعـــدها أصـــولیاً  تملـــك مصــــدراً  أن القادریــــة الإلـــى  األمـــر

وكـل تـراث القادریـة إمـا هـو مـن اجتهـاد قـادة فروعهـا أو  ،مـن ذلـك األول لم یترك شیئاً 

  ).١٤(األخرىمأخوذ من الطرق 

 الــرحیم بــن عبــد ومــن هــذه الخــزعبالت مــا أورده ابــن ضــیف اهللا عــن الشــیخ عبــد

، ولكنـه أتاهـا عـن طریـق اهللا غائـب لـم یواقـع أمـه أنه ولد وأبوه الشیخ عبد ،لعركياهللا ا

  .)١٥(الخطوة

ومــن ذلــك مــا رواه عــن الشــیخ حســن ودحســونة وهــو یصــف بدایتــه فــي التصــوف 

.(.. أنا في الخلوة راقد رأیـت نجمـة كبیـرة فـي السـماء تعلقـت .وما حدث له من تجلیات

فسمعـــت صــریر  ،وات الســبعافخرقــت الســم ،بهــا روحــي وخرجــت مــن جســمي فطــارت

ثــم رجعــت فوضــعت فــي  ،كــوفي) بعــد محمــد نبــي لقلــت تنبــأت( فلــو كــان یــا ،األقــالم

فجـــاءني رجـــل البـــس كســـایین مـــن صـــوف فلقننـــي اســـمین  ،جزیـــرة مـــن جزایـــر المـــالح

معي خطـوتین وجـابني فـي قـوز الصـغیروناب فوجـدت الشـیخ الـزین فـي الـدرس  ىومش

    .)١٦.(.لما قابلتهم رطنت رطانة عجمیةف ،ومعه ثمانیة طالب

 ،عجـازدان ارتبطـت بفكـر الكرامـة وروح اإلوهكذا فإن أدبیات التصوف في السـو 

  هذه المفاهیم.على  وتجاوز المعقول وكان خطاب الصوفیة یقوم في جانب عظیم منه

  :القیادة في الطرق الصوفیة

ـــد ـــادة ل باألســـاس وهـــو  ،)الشـــیخعلـــى ( الصـــوفیة بشـــكل عـــام ىیقـــوم مفهـــوم القی

 ،رشـادهم والتوجیهـات الخاصـة بهـم فـي أمـور الـدنیا والـدینالمصدر الذي یتلقون عنـه إ

مــــن توزیــــع الســــلطات  والطــــرق الصــــوفیة الســــودانیة تملــــك فــــي بناءهــــا الهرمــــي نوعــــاً 

بعــــض علــــى  ضــــفائه)، یتمثــــل فــــي إالمشــــیخة((الشــــیخ) أو  لســــیطرة ونفــــوذ ،المحــــدود



 ٩٨

علـى الـرغم مـن  وهـو ،ونفـوذاً  لقابًا تجعـل لهـم دوراً دامي أأتباعه القتالمیذه المخلصین و 

مـن القیـادة  ولـو بسـیطاً  وتولي جانباً  ،من تقسیم األعباء ر شكالً نه یصوّ محدودیته إال إ

 وكــــــذلك )و(المالزمــــــین )المقــــــدمین(و )مــــــن یســــــمون بـــــــ(الخلفاء ىتكــــــون لــــــد ،العامــــــة

لكــن  ،تفصــیله الحقــاً ى إلــى علمــا سنســ ع وفقــاً وتتــدرج طبقــات هــؤالء وتتنــوّ  ).المشــائخ(

  .القیادة الروحیة والسلطویة واإلداریة تجتمع عند الشیخ وتلتقي لدیه

فـي السـابق  –بعض كبار العلمـاء والكتـاب والـوزراء ) على شیخ(طلق لقب وقد أ

 خاصــاً  ولكنــه ارتــبط ومنــذ أمــد بالصــوفیة وصــار مصــطلحاً  ،وفــي التــاریخ اإلســالمي –

  ).  ١٧بهم(

فهـــو الـــذي یربـــي األرواح  ،صــاحب مكانـــة ســـامیة رفیعــة ،صـــوفیةوالشــیخ عنـــد ال

مرضــاة اهللا إلــى  وهــو الــذي یصــل بالمریــد ،ویخلصــها مــن أدران الحیــاة وأدواء القلــوب

فـــي اهللا  فالمحبـــة ،ویكـــون التلمیـــذ بـــین یـــدي شـــیخه كالمیـــت بـــین یـــدي غاســـله ى،تعـــال

  ).١٨شائبة( تشوبها والثقة في الشیخ تامة ال ،خالصة

 ویتصــل بــه اتصــاالً  -كمــا فــي اعتقــاد الصــوفیة –یتعلــق المریــد بشــیخه وعنــدما 

في ذهنه وسمعه وطرفه وجمیع حواسـه  ،منه معه وقریباً  فإنه یكون دائماً  ،وثیقاً  معنویاً 

 .البعـــد ىن لــم یصـــح عهـــد المریــد مـــع شــیخه فـــال یشـــهد منــه ســـو ، وإ الظــاهرة والباطنـــة

 ،م السـمان صـاحب الطریقـة السـمانیةالكـری نالحظ هذا فـي كـالم الشـیخ محمـد بـن عبـد

، ولــو كـــان فــإن أخـــذتم یــا أوالدي عهــدي وعملــتم بوصـــیتي ســمعتم كالمــي(فهــو یقــول 

ــالمغرب رأیــتم شخصــيأحــدكم بالمشــرق وأ أشــكل علــیكم أمــر مــن واردات ومهمــا  ،نــا ب

هـوا وجهكـم أو قصـدكم أحـد بأذیـة فوجِّ  ،هكذا) ربكم فـي شـيء( ردتم تستخیرونسركم وأ

 ،وافتحـــــوا عیـــــون قلـــــوبكم فـــــإني ترونـــــي جهـــــاراً  .طبقـــــوا عـــــین حســـــكمم وأا ســـــركوضـــــعو 

فـــاقبلوه  قلتـــه لكـــم طلبـــوا منـــي حـــوائجكم ومـــااو  ،فاستشـــیروني حینـــذ فـــي جمیـــع أمـــوركم

    .)١٩بل كل شیخ صدق في محبته مریدوه فهو كذلك( ،بي وامتثلوه وهذا لیس خاصاً 

ولـــدیهم أن ســـبیل  ،وعنـــدهم أن الشـــیخ هـــو الـــركن األعظـــم فـــي الطریقـــة وعمـــدتها

، ولیقــود لیوضــحها ولیبینهــا )لــم یــأت (الشــیخ مــا ،الــدین غــامض وســبل الشــیطان كثیــرة

 هــــو الشــــیخو قــــال أحــــد مشــــائخهم  ،ســــبل الخیــــر والفــــالحإلــــى  تباعــــه بالهدایــــة والرشــــدأ

  البكري):(



 ٩٩

  خافیها ىبال دلیل قد در      طرق الهدایة ال تسلكن فیها

  لم تسر بسیر سر سالكإن        فربما هویت في المهالك

  )٢٠وقعت في التشبیه والتعطیل (        وٕان تسر بغیر ما دلیل

  :كان یقول ولذلك فإن محي الدین بن عربي

  .)٢١()شیخ له فإن شیخه الشیطان من ال(

اعا وٕارادة التـــابع تنمحـــي فـــي إرادة المتبـــوع (الشـــیخ) فیكـــون طائعـــًا مســـتجیبًا ســـمّ 

مـــــع تنظـــــیمهم  منســـــجماً  ،خوانــــه الصـــــوفیةمـــــع إ ونـــــاً متعا ،رشـــــادللتوجیــــه والنصـــــح واإل

اخـتالف سـحنهم وألـوانهم وقبـائلهم علـى  یجمـع هـؤالء ل رابطاً فالشیخ هنا یشكّ  ،الروحي

إال أن  ،ویقـــود هـــذه الســـفینة فـــي الغالـــب األعـــم بـــروح العـــدل ،ومســـتویاتهم االجتماعیـــة

وتحـدد  ،وترسـم مسـارهمل سـلوك أبنـاء الطریقـة ل الظاهرة التي تشكّ یمثّ  ىاالتباع األعم

مـــن التنـــاغم والتعــــایش دون  فهــــو یحقـــق قـــدراً  ،وهـــذا یخـــدم أهـــداف الطریقـــة ،وجهـــتهم

وٕارادة ذاتیـة  ،أنـه یخفـي رغبـة مكبوتـة ،إال أن عیبـه الكبیـر ى،صراعات في الحـد األدنـ

فالمشــــیخة و(الشــــیخ) یلغــــي  .االســــتقاللإلــــى  نســــانیة فطریــــة تنــــزع، ومشــــیئة إضــــائعة

وقـد قـاد فـي وقـت  ،یمحو اسـتقاللهم بـذواتهم ویخلـق لـدیهم إرادة مكبوتـةتباعه و ت أإرادا

الســلبیة إلــى  بهــا ىوأد ،وجــود تشــوهات فــي الشخصــیة الصــوفیةإلــى  الحــق هــذا األمــر

األتبــاع  ىهــو أكثــر مــن ذلــك مــن انفجــار الرغبــات المكبوتــة لــد مــاإلــى  بــل ،واالنكفــاء

یجــابي فــي مفهــوم مهــم وإ ؤشــر م ىولكــن وكمــا أشــرنا یبقــ، وتبــدیها فــي شــكل صــراعات

یجـابي الـذي یقـوده الشـیخ فـي إحـداث قـدر ، وهـو الـدور اإلالمشیخة)(وطبیعة  )الشیخ(

قبــولهم لبعضــهم إلــى  یــؤدي، تباعــه فیمــا بیــنهمى أاالجتمــاعي لــد ىمــن التوافــق والرضــ

    .الظاهري وفي اإلطار الخارجي مستوىاألقل في العلى  اتفاقهم ى، وٕالبعضاً 

لتــزام جملــة آداب وســلوكیات إلــى ا یــدعو الشــیخ مــا ،ات الصــوفیةونجــد فــي أدبیــ

 روا أن للشــیخ آداب یعمــلولــذلك فقــد تصــوّ  ،لمســئولة المشــیخة وواجباتهــا تجعلــه أهــالً 

 ،مـــنهم أحبابـــه وتالمیـــذه قریبـــاً  ىلـــد یكـــون مقبـــوالً  حتـــى ،ویتصـــف بهـــا ،أساســـهاعلـــى 

  :فذكروا من جملة هذه اآلداب

بــــه فــــي الهدایــــة  اهللا مســــتعیناً إلــــى  د إال وقلبــــه نــــاظرأال یــــتكلم الشــــیخ مــــع المریــــ

 أصــفىإال فــي  )تكلــم أحــد مــن (الفقــراء ال :فقــد قــال الســهروردي ،للصــواب مــن القــول



 ١٠٠

ومـن أدب الشـیخ أن  .ألن الكلمة تقع في سمع المرید كالحبة تقـع فـي األرض ،أوقاتك

  ).٢٢جلوته فائدة خلوته(على  یفیض حتىیكون له خلوة خاصة ووقت خاص 

علـــــى  حســــن خلقـــــه واســـــتعماله للتواضــــع للمشـــــائخ والتعطـــــف ومــــن أدبـــــه أیضـــــاً 

ومــن اآلداب حفــظ أســرار المریــدین  .األصــحاب وقضــاء حقــوقهم فــي الصــحة والمــرض

  ).٢٣فیما یقولونه(

 ،م تالمیــذه كــالم الناصــح الشــفوق مثــل الوالــد لولــدهأن یكلّــ ،(الشــیخ)علــى  ویجــب

وأن یحاســب المریــد  ،وسیاســة الملــوك مــع تالمیــذهوأن یكــون الشــیخ فــي تــدبیر األطبــاء 

مجلــــس  ،وأن یكــــون للشــــیخ ثالثــــة مجــــالس ،صــــدقه ىیعلــــم مــــد حتــــىویتتبــــع حركاتــــه 

  ).٢٤انفراد(على  ومجلس خاص لكل مرید ،صحابه، ومجلس ألللعامة

خـالق التـي ینبغـي جانـب مـن وظیفـة الشـیخ وأدواره واألوقد استطردنا فـي وصـفه 

وطبیعــة  ،حقیقــة المؤسســة الصــوفیةإلــى  ات التصــوف لإلشــارةبهــا فــي أدبیــ ىأن یتحلــ

مجتمـــع التصـــوف فیمـــا یتصـــل علـــى  وانعكاســـات ذلـــك ،تبناهـــاتالمنـــاهج التربویـــة التـــي 

كیـف  ،وسـنالحظ فیمـا یلـي ،بالعالقة التبادلیة بین قیادة مجتمع التصـوف وبـین قواعـده

 ىمــــد ومــــا ؟م بــــههــــو الــــدور الــــذي تقــــو  ومــــا ؟المجتمــــععلــــى  تــــؤثر القیــــادة الصــــوفیة

هــؤالء القــادة مــن أتبــاعهم ومــن المجتمعــات المحیطــة بهــم  ىاالســتجابة التــي تتــوفر لــد

  ؟.من غیر األعوان والتالمیذ

  :القیادة الصوفیة واألثر االجتماعي

  :وبناءها التقلیدي )المشیخة(دینامیة  -

یخ) (الشـــعلـــى  كمـــا أشـــرنا فـــإن القیـــادة فـــي الطـــرق الصـــوفیة الســـودانیة تقـــوم أوالً 

كمـــا فـــي  ،بعـــده الخلفـــاء ، ثـــم یـــأتي مـــنالـــذي هـــو مركـــز الســـلطات الروحیـــة واإلداریـــة

م ١٨١٦الــبالد فــي ســنة إلــى  وهــي طریقــة مصــدرها حجــازي دخلــت ،الطریقــة الختمیــة

والخلفـــاء جســـم  ،١٨٥٢(الخـــتم) ت  بواســـطة مؤسســـها الســـید محمـــد عثمـــان المیرغنـــي

اط الروحــي دور المتابعــة والمراقبــة للنشــیقــوم فیــه الخلیفــة بــ ،تنظیمــي للطریقــة الختمیــة

وهــــي اجتماعــــات  ،فالخلیفــــة یعقــــد الحضــــرات ،تبــــاع الطریقــــةوالتربــــوي واالجتمــــاعي أل

نشـــاد ، مـــن ذكـــر وتـــالوة لـــألوراد أو اإلتبـــاع التـــي یمارســـون عبرهـــا طقســـهم الروحـــياأل

مــا أن ك ،التنظیمــات الدینمایــة المعاصــرة ىشــبه بالخلیــة أو األســرة لــدي أوهـــ ،العرفــاني
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مــن  ،داء االجتمــاعيبتنظــیم األ ویقــوم ،تبــاعیقــوم بجمــع االشــتراكات المالیــة لألالخلیفــة 

وینظـــر فـــي احتیاجـــاتهم  ،زیـــارات ومشـــاركة فـــي المناســـبات االجتماعیـــة لهـــؤالء األفـــراد

    ).الشیخ(والخلیفة ممثل  ،الوقتیة وأوضاعهم

فهـــــو یقـــــول  ،)الخلیفـــــة(أراد شـــــیخ الختمیـــــة أن یؤســـــس لتصـــــور مثـــــالي لمفهـــــوم 

وینـوب  ،ن خلیفته یضاهیه ویماثله فـي األهمیـة والقیمـة والدرجـةإأي  )،خلیفتي كذاتي(

تحقیـق ذلـك أمـرًا عسـیرًا وصـعب  العملـي یبـدو مسـتوىالعلـى  لكـن ،كـل شـيء عنه في

مجتمعـه علـى  في الواقع أداة من أدوات الشیخ التي یبسـط بهـا نفـوذه ،فالخلیفة ،المنال

ومـــع ذلـــك فـــإن الخلیفـــة یمثـــل صـــورة مـــن صـــور القیـــادة  ،یقتـــهالصـــوفي الـــذي هـــو طر 

ـــة داخـــل المجتمـــع الصـــوفي ــــ ،التقلیدی ـــار بواســـطة  ىوعل ــــن أنـــه یخت ـــرغم مـ مؤسســـة (ال

ــــاء ) إال إالمشــــیخة ــــع األعب ــــه كــــذلك نمــــوذج لتقســــیم النفــــوذ وتوزی  - كمــــا وضــــحنا –ن

وهــؤالء یســتمد  )،ینالمالزمـ(المقــدمین) و(و )فالخلیفـة نفســه تتـوزع ســلطاته بــین (النقبـاء

   .بینما یأخذ اآلخرون سلطاتهم عبر الخلیفة ،بعضهم نفوذه من (الشیخ) مباشرة

ألنهــــم یالزمــــون الشــــیخ  )،مؤسســــة المشــــیخة(فالمقــــدمون والمالزمــــون یتبعــــون لـــــ

وهــم یصــرفون شــئون المشــیخة فــي  خ فــي بعــض األمــور،ویكونــون معــه ویشــاورهم الشــی

وعبرهـا  ،األبنیـة التـي تمثـل مؤسسـة المشـیخةعلـى  طلـقوی ،المسجد واألدیرة التابعة لـه

وخلــوة  ،المســجد :وتضــم هــذه األبنیــة )،المســید(كلمــة  ،تقــوم المشــیخة بممارســة مهامهــا

والحضــرة وهــي مكــان جلــوس الشــیخ وربمــا اســتقبل فیــه ضــیوفه  ،وخلــوة القــرآن ،الشــیخ

  .وغیر ذلك ،ومنزل الشیخ ،ومساكن الطالب وملحقاتها ،وزواره

فیقــــوم  ،األحبــــاب واألتبـــاع ىع بعــــض المقـــدمین لنفســــه مكانـــة ومنزلــــة لـــدویصـــن

وربمـا زادت  ،رشـاد الـدیني واالجتمـاعيعض األدوار في العالج الروحي واإلبممارسة ب

تكـوین مشـیخة شـبه إلـى  وتوسـع نفـوذه فیقـوده ذلـك فیمـا بعـد ،مكانة مقدم من المقدمین

فــــي كــــل الطــــرق  وهــــذا واضــــح جــــداً  ،تبــــاع وتالمیــــذ وأحبــــاب، فیكــــون لــــه أمســــتقلة بــــه

الســودانیة خــال الطریقــة الختمیــة التــي هــي طریقــة مركزیــة تســتمد وجودهــا مــن قیاداتهــا 

والبــد للشــیخ العــام أن یكــون مــن آل المیرغنــي الــذي هــم ذریــة محمــد عثمــان  ،الروحیــة

إلـى  من األتباع مهمـا وصـلت درجتـه یحق أليٍّ  وال ،الختم) مؤسس الطریقة(المیرغني 

اهللا علیــه  ىوآل المیرغنــي هــم مــن آل بیــت النبــي صــل ،لهــذه الطریقــة یكــون إمامــاً أن 



 ١٠٢

وربمـــا كـــان فـــي هـــذا أثـــر  ،وهـــذا یضـــفي علـــیهم قدســـیة وخصوصـــیة فــي القیـــادة ،وســلم

ن اهللا علیــه وســلم عــیّ  ىفالشــیعة الجعفریــة یعتقــدون أن النبــي محمــد صــل :تشــیع محــدود

 ،وهـــم األئمـــة االثنـــا عشـــر ،لیـــه الســـالمأحـــد عشـــر إمامـــًا بعـــد علـــي ع ىبـــأمر اهللا تعـــال

ســمائهم فــي بعــض كتــب إلــى أ عــددهم ولــیسإلــى  وقــد وردت اإلشــارة ،وقبیلــتهم قــریش

  :اهللا علیه وسلم أنه قال ىحیث روي عن النبي صل، الحدیث الصحیحة

 أو مــا كــان فــیهم اثنــا عشــر أمیــراً  قائمــا عزیــزًا منیعــاً  ،یــزال ماضــیاً  إن الــدین ال(

ویعتقـد الشـیعة أن هـؤالء هـم أهـل البیـت الـذین نصـبهم رسـول  ).قـریش خلیفة كلهم مـن

ویعتقـدون بأنـه یجـب  ،قادة لألمـة اإلسـالمیة ىاهللا علیه وسلم وبأمر اهللا تعال صلىاهللا 

 صــلىألنهــم هــي الطریقــة التــي رســمها رســول اهللا  ،لتــزام طــریقتهماو ، اتبــاع أهــل البیــت

  .)٢٥(زام بها، وااللتبسلوكها ىوأوص ،علیه وسلم لألمة

وٕانما نحاول أن نثبـت  ،مناقشة هذه الفكرةإلى  هنا ىنسع كل حال نحن ال ىوعل

وصلت إلیه اآلن نتیجـة ألمـرین  ماإلى  الطریقة الختمیة وصلت ىأن نظریة القیادة لد

  ساسیین هما:أ

حـــداث التـــي لحقـــت بهـــا ونشـــأتها وتطـــورات األالظـــرف التـــاریخي للطریقـــة الختمیـــة  -

  .قیادة عملیة وسیاسیة من لدن بیت المیرغنيوجود إلى  أدت

 الـــرغم مـــن أن الختمیـــة جماعـــة ســـنیة إال أن تســـربات الفكـــر الشـــیعي ممـــا ال ىعلـــ -

سالف بیت المیرغني وقبل زمن بعید مـن أ ، خاصة، وأنالختمیة ىنكاره لدیمكن إ

 جوا هناك وتداخلوا مع الفرس.دخولها البالد اتصلوا ببالد فارس وربما تزوّ 

یتصــــلون  یزعمــــون أنهــــم ال –لظــــروف واقعیــــة  –الــــرغم مــــن أن الختمیــــة اآلن  وعلــــى

ذهبنـــا إلیـــه مـــن الـــربط الوثیـــق فـــي  ناحیـــة إال أن أدبیـــاتهم تصـــدق مـــا ةبالتشـــیع مـــن أیـــ

وربمــا أن ثمــة اختالفــات طفیفــة فــي أصـــل  ،نظریــة القیــادة بــین الشــیعة وبــین الختمیــة

تبـــاع ســـنیین إال أن مفهـــوم وبـــین أ دهـــار الختمیـــة فـــي مجتمـــع ســـنيالز  نظـــراً  ،النظریـــة

ئمـــة عنـــد األ نموذجـــًا لمفهـــوم ،تبـــاع الطریقـــة الختمیـــة، نجـــده عنـــد أاألمـــة ىالقیـــادة لـــد

عتقـاد بقـوة فـي ، لكـن األصـل واحـد هـو االدون تعمـق ،الشیعة في أبسـط صـورة ممكنـة

دون تشـــدد فـــي اعتبـــار أن األمـــر أصـــًال مـــن أصـــول  ،أحقیـــة آل البیـــت بالقیـــادة لألمـــة

 فـنحن نجـد طرفـاً  ،العـالم السـنيعلـى  غریبـاً  ىولیس هذا المعنـ ،الشیعة ىین كما لدالد



 ١٠٣

قامها آل البیـت فـي المجتمعـات اإلسـالمیة فـي الحجـاز واألردن أمنه في الممالك التي 

 مهـدي السـودان -اهللا  دولة محمد أحمد بـن عبـد حتىو  ،ذلكإلى  والمغرب والیمن وما

ولعــل هــذا مــن تطــورات النظریــة  ،صــل الشــریفنظریــة األعلــى  قامــت فــي أساســها -

  والتحوالت التي حدثت حولها.

فنحن نالحظ أن السمانیة  ،مسألة المشیخة في بقیة الطرق السودانیةإلى  وٕاذا ما عدنا

فـي أن یخلـف االبـن أبــاه  بأســاً ال تجـد  –الـرغم مـن أنهـم طریقــة غیـر مركزیـة  وعلـى –

وفاته بحیـث یقـوم بـذات األدوار التـي كـان یـنهض عنه بعد  وأن یكون نقیباً  ،في القیادة

  ).٢٦بناء (ویشجعون هذا المسلك في تخلیف األ بل ،بها والده

یجعلـــون  فهـــم ال ،فـــي مســـألة المشـــیخة مـــع الختمیـــة جوهریـــاً  ولكـــنهم یمتلكـــون اختالفـــاً 

بــآل بیــت أحمــد الطیــب بــن البشــیر مؤســس الطریقــة الســمانیة فــي  خاصــاً  المشــیخة حقــاً 

تبـاع وهـم دنا أن الطریقـة انتشـرت بواسـطة األولـذلك وجـ ،یتجـاوهم ال أو ملكاً  ،السودان

عدیــد مــن فــروع الســمانیة وقــد أسســت ال ،الــذین منحــوا هــذا االنتشــار الدینمایــة والفاعلیــة

المركــز الــذي  ،ذلــكعلــى  ومثــال ،نحــاء القطــر بواســطة األتبــاع والتالمیــذفــي مختلــف أ

الســـمانیة بـــین قومـــه مـــن  م) الـــذي نشـــر١٨٥٢(ت أسســـه محمـــد التـــوم بـــن بـــان النقـــا 

 أو مـا نقطـة تحـول حقیقـي ،وكان عهد الشیخ محمد تـوم ،الیعقوباب في وسط السودان

ـــــد ـــــي مســـــار االعتقـــــاد واالنتمـــــاء المـــــذهبي ل  ىیمكـــــن أن نســـــمیه باالنتقـــــال النـــــوعي ف

ج بسلوك الشیخ محمد توم لهذا الطریـق الجدیـد وانتظامـه فیـه واتباعـه للمـنه ،الیعقوباب

  ).٢٧السمانیة (إلى  لهم محمد توم عنهاقادریة حوّ  اببعد أن كان الیعقوبف ،السماني

یعقبهـــا  ویمكـــن اعتبـــار هـــذا العهـــد فـــي تـــاریخ الیعقوبـــاب بمثابـــة الفتـــرة األخیـــرة التـــي ال

الســـــــــمانیة  ویمكـــــــــن تســـــــــمیتها بمرحلـــــــــة الطریقـــــــــة ،تحـــــــــول فـــــــــي تـــــــــدرجهم الصـــــــــوفي

  ).٢٨الیعقوبابیة(

وم لیشـمل تالمیـذ آخـرین أقـام كـل واحـد مـنهم مؤسسـة خاصـة بـه وقد امتد أثـر محمـد تـ

اهللا  مــن هـؤالء الشــیخ زیــن العابـدین بــن عبــد ،واســتقل عـن مركــز محمــد تـوم ،للتصـوف

والشــیخ  )،الســنغال(صــله مــن فوتــا تــوورو وأ بــن حســین الفالتــي ةوالشــیخ طلــ ،العجــوز

راتـــه تكونـــت مدرســـة الـــذي ونتیجـــة لتأثی ،بـــالقرب مـــن ســـنار )راجـــل ریبـــة(محمـــد النـــور 

ــــل األبــــیض ىأخــــر  ــــة النی ــــي منطق ــــد ،للتصــــوف ف ــــرحمن اإلمــــام  بواســــطة الشــــیخ عب ال
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وهــو الجــد الثالــث للشــیخ الیــاقوت صــاحب المســید المعــروف  )،قــادر ولــي(المعــروف بـــ

فـــــي قریتـــــه المســـــماة  )مـــــن الخرطـــــوم كیلـــــومتراً  ٥٠بعـــــد  ىعلـــــ(بمنطقـــــة جبـــــل أولیـــــاء 

   .شیخها الحاليإلى  لسند السمانيوقد تناقلت هذه األسرة ا ،بالروضة

م) ١٨٨٥(ت ومــن تالمیــذ محمــد تــوم كــذلك الشــیخ محمــد بریــر بــن الحســین الجعلــي 

ـــل األ ـــة شبشـــة بالنی ـــیضبمنطق ـــي ،ب ـــدریس الفقـــه أ الت ـــیم القـــرآن وت ـــام بهـــا مدرســـة لتعل ق

علـى  وقــد تـرك بـدوره أثـراً  ،والعلوم اإلسالمیة والتفت حوله أعداد ضـخمة مـن المریـدین

وكان مـنهم الشـیخ عـوض اهللا بـن  ،متداد لمدرسته العلمیةال بعضهم میذه الذین شكّ تال

وقــد  ،) أحــد أبــرز تالمیــذ الشــیخ بریــر١٩٣٥ت ( اهللا عــریض النمیــر) بــن عبــد(أحمــد 

  ).  الصفیرایة(بمنطقة  )م) الذي أسس (مسیداً ١٩٦٩ت (خلفه ابنه أحمد 

اهللا الصـــافي فـــي  حمـــد عبـــدومـــن تالمیـــذ الشـــیخ محمـــد بریـــر كـــذلك الشـــیخ عمـــر بـــن م

إلـــى  وقـــد امتـــد أثـــر وجهـــد الشـــیخ عمـــر ،م١٩٣٢منطقـــة الكریـــدة وقـــد تـــوفي فـــي ســـنة 

(ت  منطقــة الزریبــة بشــمال كردفــان لیكــون هنــاك تالمیــذ أهمهــم الشــیخ محمــد وقیــع اهللا

الـرحیم البرعـي مدرسـة  والشـیخ عبـد ،البرعـي)(الـرحیم  وهو والـد الشـیخ عبـد)، م١٩٤٤

نحـاء فـي جمیـع أ ف أثـراً وقـد خلّـ ،خالقـيكر الصـوفي والعمـل الـدیني األي الفمتكاملة ف

    .)٢٩(مدرسة للتصوف في السودان المعاصروضح ، ولعله یمثل أالسودان

ت (ومـن تالمیــذ الشــیخ أحمـد الطیــب بــن البشـیر كــذلك الشــیخ أحمـد البصــیر الحــالوي 

ـــن الـــزین  ،)١٨٣١ ي احتضـــان والمركـــزان ســـاهما فـــ ،م)١٨٧٨ت (والشـــیخ القرشـــي ب

هــؤالء  وغیـرهم فكــل ،١٨٥٢ت  ،اهللا الصــابونابي والشـیخ عبــد ،الثـورة المهدیــة ودعمهــا

ح صــــــالأقــــــاموا مــــــدارس للعلــــــم وللتوعیــــــة واإلالتالمیــــــذ أسســــــوا مراكــــــز خاصــــــة بهــــــم و 

نمـو وازدهـار على  وساعدت .سهمت في الدعم بحركة التغییر في البالدأ االجتماعي،

فــي  ضــافیاً إ وقــدمت جهــداً  ،لعقلیــة الدینیــة الســودانیةوأسســت لبنــاء ا، العمــل اإلســالمي

 مســتقلة فــي وجودهـــا ال وأصــبحت مراكـــزاً  ،التمســك بــالقیم واألخــالق والتعـــالیم الســامیة

لكنهـــا مراكـــز منفصـــلة  ،ال الـــود واالحتـــرام والتقـــدیرإ یربطهـــا بمؤســـس الطریقـــة وذراریـــه

القیـادة مركــزة فــي دائــرة  هـذا األســاس نمــت الطریقــة السـمانیة فلــم تبــق وعلــىبشـكل تــام 

وكثــــرت المشــــارب وتنــــوع  ،بــــل تعــــددت المنــــاحي ،یــــد واحــــدة ىواحــــدة أو مجتمعــــة لــــد

ولـــذلك فـــإن فكـــرة المشـــیخة عنـــدهم  .والنتـــاج المعرفـــي ،المشـــائخ والمـــدارس والتوجهـــات
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أن  ىولذلك فـنحن نـر  ،فكارراء وتختلف حوله األمختلف علیه تتباین فیه اآل بقیت أمراً 

أن مرتبـــة  ىفـــبعض الســـمانیة یـــر  ،لمفهـــوم (الشـــیخ) تطـــورًا واســـتحداثاً بعضـــهم أكســـب 

  :صورتینعلى  الشیخ تكون

بشـــیخ  ىوالثانیــة مــن یســم ،رشـــادكــن تســـمیته بشــیخ المقــام أو شــیخ اإلمــن یم األولــى:

االعتـراف لـه علـى  رشاد هو من تواقـع لـه السـمانیة. وشیخ اإلالخدمة أو شیخ السجادة

ــــأ بحیــــث یكــــون عارفــــاً  ،ة فــــي علــــوم الــــدین والتصــــوفبالمكانــــة العلمیــــة العالیــــ حوال ب

فیقـــوم  ،رشـــادألمانـــة اإل ویكـــون محـــالً  ،التصـــوف ومقاماتـــه ومراتبـــه ودرجاتـــه وصـــفاته

نه یقـوم بتربیتـه وترقیتـه فـي كما إ ،صالح الدیني واالجتماعيبدور التوجیه والتربیة واإل

  .خرآإلى  في سلم الكماالت من مقام سلوكه نحو اهللا وتدرجه

نتیجـة  ،قربائـهأفهو شیخ ورث سجادة الطریقـة عـن أبیـه أو عـن أحـد ، أما شیخ الخدمة

أو إلدارته الحسـنة فـي ترتیـب شـئون وأحـوال مؤسسـته التـي  ،لقوته أو مكانته عند أهله

أو غیرهــا مــن األســباب ، لوصــیة تــم تخلیفــه بهــا أو ،تســمیتها بالمســیدعلــى  اصــطلحنا

 وقــد یكــون عامیــًا ال ،ة بــالعلم واإلدراك لقــیم الــدین بصــلةتمــت للعلــم أو المعرفــ التــي ال

 ،أن یــنهض بعــبء وتصــریف أمــور مــن خلــف ،وهــذا مهمتــه ،یعــرف القــراءة وال الكتابــة

بنائـــه الصـــغار وخدمـــة المریـــدین بالمســـید وأرعایـــة زوجـــات الشـــیخ الســـابق علـــى  فیقـــوم

تباعـه أن یكـون ویكفیه في جلوسه في محل من ورث أ ،والضیوف وغیرها من األعباء

بعـض السـمانیة وضـعه  ىوشـیخ السـجادة كمـا یـر  ،قناعة تامـة بصـالحهعلى  وحواریوه

وتحـت  وهو یفوق شیخ اإلرشاد من حیث المنزلة الذي یكـون بـدوره تابعـاً  ى،أكمل وأعل

  .)٣٠مرة شیخ السجادة(إ

ـــة (الشـــیخ) وٕان كانـــت تحمـــل بعـــض وكمـــا أشـــرنا،  فـــإن هـــذه رؤیـــة متطـــورة عـــن نظری

نمـا اسـتنبطت وظیفـة مسـتمدة مـن ، وإ تكاملیـاً  األمـر دوراً  فهي لم تعط ،القصورجوانب 

  .ولم تكفل له حق االستقالل ،منها روح المشیخة وصیرتها جزءاً 

ـــر تشـــاوراً  وعلـــى ـــإن الســـمانیة أكث ـــة فـــي تخلیـــف الشـــیخ عـــن  وجـــه العمـــوم ف ودیمقراطی

حـــــول المشـــــیخة،  االنفـــــالت والنـــــزاعإلـــــى  نمـــــوذجهم فـــــي التشـــــاور ىن أد، وإ الختمیـــــة

 ،یقـود مســیرتها - إمـام –شــیخ واحـد علـى  فالسـمانیة منـذ وفـاة شــیخها األول لـم تسـتقر

ویبـــدو أن االختیـــار لهــــذا  ،المؤسســـینو وحـــدث نـــزاع حـــول مـــن یكـــون الخلیفــــة للشـــیخ 
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ل العامـل القبلـي والعشــائري وتـدخّ  ،المنصـب كـان یـتم بواسـطة كبـار األتبـاع وبتشـاورهم

إلى قرابته مـن جهـة األم ألحـد  طرف من أطراف النزاع یدعو كل ىوأضح ،في النزاع

  .بناء الشیخ المؤسس للطریقةأ

  :مشائخ الطرق الصوفیة ىالممارسة للقیادة االجتماعیة والسیاسة لد

  :الدور السیاسي

یتـدخلون فـي  نهـم لیسـوا أهـل سیاسـة والأدعـاء القـدیم لـدى الصـوفیة على الرغم مـن اال

شـر، ولكـن الظـاهرة األهـم التـي تالحقنـا عنـد دراسـة هـذا األمـر مسألة الحكم بخیر أو ب

هـو أن الصــوفیة فـي الســودان كــانوا ومنـذ األزل علــى صــلة بالحكـام، والمشــاهد األبــرز 

في هذه الصلة، هي حرص المتصـوفة علـى أن یكـون لهـم تـأثیر علـى السـلطة، وعلـى 

یحصــلوا علــى مــنح  أن تكــون مكــانتهم لــدیها موفــورة القــدر، عظیمــة الشــأن، وعلــى أن

كان نوعها ومهما كانت طبیعتها، وقد تمثلت هذه المـنح والهبـات والهـدایا  اً أی تالسلطا

    .قطاعات وأراضي، وأموال ومعونات مادیة وأدبیةإ في صورة،

بقي الصوفیة یلتزمون بمساندة الحكام ومساعداتهم، فكانوا وسـطاء فـي بعـض األحیـان 

ولم یفـرق الصـوفیة  الحكم من قبل المحكومین، ىلد أو شفعاء ،بینهم وبین المحكومین

عطـــائهم للــوالء بـــین حكــم محلـــي صــاحبه ســـلطان ســوداني أو حكـــم أجنبــي قائـــده فــي إ

   .غیر سوداني، فلقد قدموا انتماءهم لكل صولجان حكم، وكل منصة رئاسة

العامـــة أن الحكـــام یهـــابونهم ویرهبـــون شـــرهم ویخشــــون  ىبعـــض الصـــوفیة لـــد وادعـــى

لــیهم أفئــدة الشــعب الــذین جعلــوا مــن شــیوخ وقــرب إ فحبــب إلــیهم ذلــك العــوام،نقمــتهم، 

التصــوف أســاطیر وحكایــات تــدل علــى قــوتهم وعــزتهم وشــدة بأســهم. وكمــا ذكرنــا فــإن 

تطلـــــع رجـــــال الطـــــرق الصـــــوفیة وعلمـــــاء الـــــدین بشـــــكل عـــــام لالتصـــــال بأهـــــل الحكـــــم 

ا العدید من النمـاذج فـي هـذه في التجربة السودانیة، وتطالعن غالباً  وبالسلطان ظل أمراً 

الـرحمن بـن جـابر البـوالد، توقفـت مدرسـة العلـم  الناحیة: فالشیخ إدریس بـن الشـیخ عبـد

والســـبب وراء ذلـــك هـــو زواجـــه  ،التـــي جلـــس للتـــدریس فیهـــا بعـــد عمـــه الشـــیخ إســـماعیل

(كجبي) في منطقة الشـایقیة، وكـان یـذهب إلیهـا فـي عطلتـه مـن األسـبوع، فأبـت  بملكة

مـن الفتنـة، فقــد  متنع الطـالب عـن ذلــك خوفـاً فـا أن یرتحـل إلیهـا هـو وطالبــه، علیـه إالّ 
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كانت تملك الجواري الحسان، فقال الفقـراء (عنـدها الخـدم یـدخلن ویمـرقن یفسـدن علینـا 

    .وبسبب ذلك تفرق عنه تالمیذه ،)٣١أدیاننا)(

قاهـــا فر  ،: أن أم الملـــك عمـــارة أبـــو ســـكیكین، مرضـــت مرضـــًا شـــدیداً ومـــن ذلـــك أیضـــاً 

بان النقا الضریر، فلـم تشـف فقـال لـه الملـك: (أنـت فـي السـابق كنـت جنـدینا ثـم الشیخ 

ذ كالمنـــا وتعمـــل عنـــدنا، ولكـــن نـــذرت نفســـك هللا، بقیـــت جنـــدي اهللا) أي أنـــت كنـــت تنفِّـــ

وقــد ســاق ابــن ضــیف هــذه الواقعــة فــي  .)٣٢وأقســم علیــه إال أن یعــود لخدمتــه ففعــل(

!! التـي یشـترط فیهـا یة كرامة هذهالنقا، وال أدري أ سیاق حدیثه عن كرامات الشیخ بان

   .عن خدمته هللا، فیستجیب له الشیخ الملك أن یخدم الشیخ الملك عوضاً 

 -ومــنهم الملــك بــادي بــن ربــاط  -وقــد وصــل األمــر بــبعض ملــوك الفــونج أن بعضــهم 

أراد أن یجعــل نصــف خــراج األرض التــي یحكمهــا للشــیخ إدریــس بــن محمــد األربــاب، 

 ،وها مــنهممالشــیخ امتنــع عــن ذلــك وقــال: (هــذه األرض دار النوبــة وأنــتم غصــبت ولكــن

اعطـوني الحجــز فـي كـل شـيء)، أي اعطــوني الشـفاعة فـي كـل شــيء،  ،فأنـا ال أقبلهـا

فالحجز هو الوساطة وفض المنازعات والصلح بین المتشاجرین وقد أجابـه الملـك إلـى 

  .)٣٣(طلب ما

وسـبعین  إحـدىعاصمة الملك سـنار إلى  دخل یسن الشیخ إدر ویقول ابن ضیف اهللا إ

وكــان الشــیخ عجیــب أحــد ملــوك ســنار یشــاوره إذا  ،مــرة للتوســط فــي قضــایا المــواطنین

  .)٣٤فیتنبأ له الشیخ إدریس بما یراه( ،أراد الحرب

ــــراء ــــو لطائفــــة الفق أو جمهــــور  ،وكــــان عهــــد الفــــونج وســــلطنتهم هــــو قمــــة المجــــد والعل

شــیاء التــي إحــدى األوالتوســط فــي األمــور ذات البــال  فقــد كانــت الشــفاعة ،المتصــوفة

الـذین هـم  )دولـة الفقـراء(عهـد  ومن الصـحیح أن نقـول إن زمـن الفـونج هـو ،تمیزوا بها

  .رجال التصوف

منطقــة وســط الســودان حیــث الســلطة إلــى  رتحــل الشــیخ أحمــد الطیــب بــن البشــیراوقــد 

وبقي هناك لفترة  ،ین والتصوفوالنفوذ والجاه العریض واألراضي التي تمنح لرجال الد

تعرض خاللها لمضایقات من منافسـیه مـن رجـال الطـرق الصـوفیة مـن  ،لیست قصیرة

ســــالفهم مــــن أوائــــل الــــذین أخــــذوا الطریقــــة أویعتبــــر  ،وهــــم قادریــــة )العــــركیین(جماعــــة 

المصـري  –عـدم مقاومـة الفـتح التركـي إلـى  كما دعا ،القادریة وقاموا بنشرها في البالد
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ـــدوم ،١٨٢١فـــي  ـــى  جیوشـــه عنـــد ق ، كمـــا إنـــه بشـــر بمجـــيء منطقـــة الشـــیخ الطیـــبإل

  .خبر الناس عن حكمهم اآلتي مما عده أتباعه كرامة لهحمالت الفتح تلك وأ

یعــرف  وقـد تعامــل عــدد مـن زعمــاء الســمانیة مـع حكومــة الفــتح التركـي المصــري أو مــا

ومـن بـین هـؤالء  ،دیویـةالمعونـات والمـؤن مـن الخ ىوكان أغلبهم یتلقـ ،بالتركیة السابقة

  .)٣٥الشیخ أبوصالح بن أحمد الطیب والشیخ إبراهیم الدسوقي بن أحمد الطیب(

 فلقــد ســعت الحكومــات المختلفــة ،مكانــة الصــوفیة فــي المجتمــع الســودانيإلــى  وبــالنظر

ســبیل ، علــى هــدافها تجــاه المجتمــعأل قامــة صــلة مــع بعــض خــدم رجــال التصــوفإلــى إ

ة فــي طابــت یشــارك فــي نظــام اإلدارة األهلیــة وهــو نــوع مــن المثــال ظــل مركــز الســمانی

نهایــــــة هــــــذا النظــــــام مــــــع قیــــــام حكومــــــة مــــــایو إلــــــى  فــــــي منطقــــــتهم ،الحكــــــم الشــــــعبي

  .)٣٦م(١٩٦٩

  :الدور االجتماعي

یســــاهم الصــــوفیة بــــدور مقــــدر فــــي قیــــادة المجتمــــع والمشــــاركة فــــي أنشــــطته التكافلیــــة 

م والحـوار االجتمـاعي ونبـذ العنـف والتوفیـق وفي نشر ثقافة السال ،والتعلیمیة والتوعویة

وفـــي ربـــط األتبـــاع  ،والتحلـــل األخالقـــي ىوفـــي درء مفاســـد الفوضـــ ،بـــین المتخاصـــمین

یجــاد األســرة إ وفــي ســنن الــزواج والتعــارف و  ،المــرتبطین بهــم وفــق نســیج اجتمــاعي فریــد

 والـــــدعوات الشــــعوبیة المنكـــــرة ویمكــــن تلخـــــیص ،وتــــذویب القبلیـــــة البغیضــــة ،المســــلمة

  :مجهوداتهم االجتماعیة فیما یلي

    حیاء شعیرة التكافلإ تأمین الطعام للمحتاجین والمساكین و 

ألنــه كــان یعــد الطعــام  )فركــة بــو(أ اشــتهر الشــیخ إدریــس ابــن األربــاب المحســي باســم

عن الشیخ العبید محمد بدر أنه كان فـي سـیاحة ومعـه الشـیخ المقـابلي  ىویحك ،بنفسه

إلـى  فأخـذهما ،ا أعرابـيمـلبـارزین فنفـد طعامهمـا فعثـر علیهوهما مـن رجـال التصـوف ا

ـــك الوقـــت قـــرر الشـــیخ محمـــد العبیـــد  ،مســـكنه المبنـــي مـــن القـــش، وأطعمهمـــا ومنـــذ ذل

وأصـبح كرمـه مضـربًا  ،أم ضـبانإلـى  ثم انتقل منهـا ،تأسیس مسیده في منطقة النخیرة

، وكسـرة صـنع األداموی ،وظل مسیده الذي یقدم الطعام ألعداد وفیـرة مـن النـاس ،للمثل

أو المریــــدون الــــذین یعــــدون  )الفقــــراء(ویضــــطر  ،ســــمنتیة كبیــــرةالخبــــز فــــي أحــــواض أ

وصـورتهم  ،شـبه بمجـادیف المركـبعمـدة طویلـة أم أاعند عجـن الـدقیق اسـتخد ،الطعام
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واشـــتهر الشـــیخ عبـــودي بــــ  .بمجـــادیف طویلـــة وهـــم هكـــذا أشـــبه برجـــال یحركـــون مركبـــاً 

وعـرف الشـیخ  .الطعـام عنـده یتطلـب رجـاًال عدیـدین لحملـه )نـاء(إفقـدح  )،جبل اللقمة(

وكـان یتحـزم  )،أزرق طیبـة(بــ - أحد مشائخ العركیین في وسط السـودان -الباقي  عبد

 ىوٕالـ ،عـداد الطعـامعلـى إ ویشرف بنفسـه )، مكان األكل( )التكیة(بثوب الزراق داخل 

  .)٣٧س والجامعات(ذلك فقد وهب العدید من األراضي التي یملكها لبناء المدار 

فـــتح  ،وعنـــدما ضـــرب الجفـــاف والتصـــحر الـــبالد فـــي الثمانینیـــات مـــن القـــرن الماضـــي

الف درمــان آلمســیده فــي أم  - وهــو أحــد مشــائخ العــركیین -الشــیخ دفــع اهللا الصــائم 

  .)٣٨وكان معظمهم من غیر المسلمین یقدم لهم الطعام والغذاء( ،الزائرین

هــي  ،تنفــق فــي هــذه المؤسســات الخاصــة بالصــوفیة مــوال التــيیمكــن القــول إن األ وال

مـن  دعمـاً  ىتلقتلكن من الواضح أن هذه المؤسسات  ،أموال مشائخ الصوفیة الخاصة

ظهــر فیمــا بعـــد  )التكایــا(وفیمـــا یبــدو أن تقلیــد  .األفــراد والجمعیــات ومــن الدولــة كــذلك

حســــــاب علــــــى  وكــــــان ضــــــرب مــــــن التشــــــجیع لمؤسســــــة التصــــــوف ،الفاطمیــــــة الدولــــــة

  ).٣٩شیع(الت

  :ىسیس المدن والقر تنظیم وتأ

ویقومــون فــي نفــس  ،یجتمــع األتبــاع بهــا ىنشــاء قــر إلــى إ عمــد معظــم مشــائخ الصــوفیة

الشــیخ عمــر بــن محمــد  .مســائدهم بــالنفع وعلــىالوقــت بمســائل اقتصــادیة تعــود علــیهم 

، استصلح أراضـي المنطقـة التـي سـكنها –وقد أشرنا إلیه فیما سبق  –عبداهللا الصافي 

رض األ وكـرد )،الكریـدة(فاسـمها  ،طلق علیهـا یحمـل دالالت هـذا العمـلاسمها الذي أو 

كذلك قـام الشـیخ محمـد  .شواك بهاأي استصلحها وقطع األ -في العامیة السودانیة  -

  ).الزریبة(بتأسیس  )البرعي(الرحیم  وقیع اهللا والد الشیخ عبد

لحــة القــادم مــن الســنغال فــي وفــي فتــرة حكــم الفــونج دعــم الســالطین اســتقرار الشــیخ ط

ــــه المریــــدون مــــن الفالتــــة  ،النیــــل األزرق قریــــة حملــــت اســــمه فــــي منطقــــة فتجمــــع حول

ســیس أكمــا ســاعد الشــیخ محمــد تــوم حفیــد الشــیخ طلحــة ســلطان مــایرنو فــي ت ،والعــرب

  .)٤٠م(١٩٠٥مایرنو) في سنة (منطقة 

وخاصـة  ،الـدینياألسـاس علـى  فـي أكثـر أرض الـبالد ىسیس المدن والقـر مد تألقد اعت

نموهــا وجــود الشـــیخ علــى  مدینــة الخرطــوم ممــا ســـاعد فمـــثالً  ،وجــود مشــائخ التصــوف



 ١١٠

) وهــو ١٩٦٨ت (كمــا أن وجــود الســید علــي المیرغنــي  ،إدریــس بــن األربــاب المحســي

فــــي منطقــــة الخرطــــوم بحــــري  :بــــرز قــــادة الطریقــــة الختمیــــة فــــي القــــرن العشــــرینحــــد أأ

دفعـة سـكانیة  ىجلي مع بدایة الحكم الثنائي أعطـواستقراره بالقرب من مدفن الشیخ خو 

  ).٤١للمدینة(

مــؤثرات قیامهــا وجــود الشــیخ محمــد  وٕاحــدىم ١٥٨٠وأسســت مدینــة ودمــدني فــي ســنة 

وكـــذلك كســـال تأسســـت بمجهـــودات الســـید  .)٤٢(، فحملـــت المدینـــة اســـمهمـــدني الســـني

والـده قـد بـدأ وكـان  ،ابن مؤسس الطریقة الختمیة في السودان ،محمد الحسن المیرغني

  .في تأسیسها

  :تذویب القبلیة والنزعة العرقیة

یتحــرك هــؤالء دون  ،مــن اإلثنیــات المختلفــة والطــرق الصــوفیة تحمــل فــي داخلهــا مزیجــاً 

ویهــتم  ،شــكاالت جــنس أو لــونإویتفــاعلون مــع موجهــات طــریقتهم دون  ،محــدد عرقــي

المطلــوب فــي هــذا  حــداث التنــاغمعلــى إ وحــدة طریقتــه وصـــیانتهاعلــى  الشــیخ للحفــاظ

  .الجانب

  :العالج الروحي والطب البدیل

ـــالقرآن والســـنة أصـــولفـــي اإلســـالم  ـــد اســـتلهم الصـــوفیة ،لالستشـــفاء ب هـــذه الناحیـــة  وق

ــــى  فــــي مقــــدراتهم ویعتمــــدون ــــة والنفــــث فــــي المــــاءعل  ،العــــالج بــــالرقي وكتابــــة األحجب

، اء ویسـقي للمـریضالتي هي محو القرآن بعد كتابته فـي لـوح بالمـ )المحایة(واستخدام 

 وكثیـــر مـــن مشـــائخ التصـــوف ال .ال أن العـــالج الروحـــي داخلـــه بعـــض العمـــل الفاســـدإ

، كمـا یسـتخدم بعـض الصـوفیة هـو حـرام فـي االسـتطباب ومـا لهو حالما یفرقون بین 

  .بهرة والحبوب كالقرنفل والمحلب والزنجبیل واللبان وغیرها في أدویتهماألعشاب واأل

  :الهوامش

مقدمة كتاب الطبقـات فـي خصـوص األولیـاء والصـالحین  ،سنیوسف فضل ح -١

 ى،ط أولـ ،لیف محمد النور بن ضـیف اهللا، تأوالعلماء والشعراء في السودان

  ٣ص  ،م١٩٧١ ،جامعة الخرطوم

أیضًا     J.S.Trimingham , Islam in the Sudan P.223 

  .٤٠ص  ،مرجع سابق ،كتاب الطبقات ،محمد النور بن ضیف اهللا -٢



 ١١١

 .٣٤٤ ص ،نفسه -٣

 .٤١ ،٤٠ص  ،نفسه -٤

 .٤٧ ،٤٦ ،٤٥صفحات  ،نفسه -٥

 .١٢٨ص  ،نفسه -٦

سـلطنة الفـونج اإلسـالمیة ودورهـا فـي تـاریخ سـودان وادي  ،یوسف فضل حسـن -٧

یصــــدرها مركـــز البحـــوث والدراســــات  ،مقـــال ضــــمن دراســـات إفریقیـــة ،النیـــل

 .٦٢ص  ١٩٩٩) دیسمبر ٢٢العدد ( ،فریقیا العالمیةإجامعة  ،اإلفریقیة

ــا -٨ ط  ،نهایــة عصــر الفــونجإلــى  التصــوف فــي الســودان ،تح قریــب اهللاحســن الف

 .٨ص  ،١٩٨٧ ،جامعة الخرطوم ى،أول

9- P.M.Holt , The Mahdis state In the Sudan 1881 – 1898 
Oxford University Press 1958 PP. 16-17 

دار  ،(بیـــروت ىط أولـــ ،بحـــوث فـــي تـــاریخ الســـودان ،ســـلیم محمـــد إبـــراهیم أبـــو -١٠

 .٣٥ص  ،١٩٩٢ )الجیل

، لجنـة القـاهرة ،ط ثانیـة ،السودان الشمالي سـكانه وقبائلـه ،محمد عوض محمد -١١

 .١٧ص  ،١٩٥٦ ،لیف والترجمةالتأ

 .٨ص  ،مرجع سابق ،التصوف في السودان ،حسن الفاتح قریب اهللا -١٢

كلیـة  ،أطروحـة دكتـوراه ،السودان في عهد الخلیفة التعایشـي ،محمد سید محمد -١٣

 .١٨ص ) غیر منشورة( ١٩٦٣ ،جامعة القاهرة ،اآلداب

، مقــال مجلــة دراســات مــن مضــامین الثقافــة الســناریة ،حســن مكــي محمــد أحمــد -١٤

ص  ،هـــــ ١٤١٢ األخــــرىجمــــادي  ١٩٩١دیســــمبر  ،العــــدد الثــــامن ،فریقیــــةإ

١٧. 

 .٢٥٨ص  ،مرجع سابق ،الطبقات ،محمد النور بن ضیف اهللا -١٥

 .١٣٤ص  ،نفسه -١٦

المصـریة فـي الـدولتین األیوبیـة شیخ الشیوخ بالدیار  ،الرحمن أمین صادق عبد -١٧

 .٣٤ص  ،م١٩٨٧ ،مكتبة عالم الفكر ى،ط أول ،والمملوكیة



 ١١٢

ضـمن نـدوة مـادة  ،معلم التربیة اإلسالمیة وشیخ الـدین التقلیـدي ،اهللا حامد عبد -١٨

 ،)١٦صــدارة رقــم (إ ،مركــز البحــوث والترجمــة ،هـــ١٤٠٥التربیــة اإلســالمیة 

 .٢٥٢ص  ،م١٩٩٣

یمــا یتعلــق باســمه القهــار ووصــیة هــذه رســالة ف ،نالكــریم الســما محمــد بــن عبــد -١٩

 .٢٠ص  )،ت .د(خوان وتذكار الناشر أحمد البدوي السماني الطیبي لأل

ـــد -٢٠ ـــور عب ـــدائم المحمـــود ن المعـــاني ومجـــالس  الجـــزء األول مـــن شـــرح روحـــي ،ال

أحمــد الطیــب  ،حكــم القطــب الفردانــي والغــوث الربــانيعلــى  األنــس والتهــاني

 .١٠٢٤/ ١/٥٥ ،متنوعات ،القومیة دار الوثائق ،بن البشیر

الموســــوعة الصــــوفیة أعــــالم التصــــوف والمنكــــرین علیــــه  ،المــــنعم الحنفــــي عبــــد -٢١

 .٢٨٨ص  ،١٩٩٢ ،دار الرشاد ى،ط أول ،والطرق الصوفیة

 .٤٠٤ – ٢٠٣ص  )،د. ت( ،عوارف المعارف بیروت ،السهروردي -٢٢

 .٢٠٦ -٢٠٥صفحات  ،نفسه -٢٣

ــــ ،ســــعید مــــراد -٢٤ ــــاهرة ،ة خالصــــةالتصــــوف اإلســــالمي ریاضــــة روحی ، مكتبــــة الق

 .١٤٧، ١٤٦ص  )،د. ت( نجلواأل

 ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٦بیـروت  ى،ط أولـ ،الحقیقة كما هي ،الشیخ جعفر الهادي -٢٥

 .بعدها وما ١٥م صفحات 

الطریقة السمانیة ودورها الدیني واالجتماعي فـي السـودان  ،طارق أحمد عثمان -٢٦

ص  ،غیـر منشـورة ،فریقیـا العالمیـةإرسالة دكتوراه جامعـة  ١٩٥٥ – ١٧٦٦

٣٠٥. 

 .٩٠ ،٨٩صفحات  ،نفسه -٢٧

، بحــث لنیــل درجــة فــي الســودان الطریقــة الســمانیة ،الــرحمن كمــال بــابكر عبــد -٢٨

 .٧٤ص  ،١٩٧٦ ،جامعة الخرطوم ،دابالشرف، كلیة اآل

 ومابعدها. ٨٧صفحات  ،مرجع سابق ،الطریقة السمانیة ،طارق أحمد عثمان -٢٩

 .٣٠٥ص  ،نفسه -٣٠

 .٣٧ص  ،مرجع سابق ،الطبقات ،محمد النور بن ضیف اهللا -٣١

 .٥١ص  ،نفسه -٣٢



 ١١٣

 .٦٠ص  ،نفسه -٣٣

 .٦٤ص  ،نفسه -٣٤

 .٢٥١ص  ،مرجع سابق ،الطریق السمانیة ،طارق أحمد عثمان -٣٥

 .٢٥٤ص  ،نفسه -٣٦

 .٢٥ص  )،ت .(د ،من الناس ةم، كان أالعوض ىیحی -٣٧

 .٩٢ص  ،نفسه -٣٨

 )،حیاتـــــــه وشـــــــعره(ابـــــــن فـــــــارض ســـــــلطان العاشـــــــقین  ،طـــــــارق أحمـــــــد عثمـــــــان -٣٩

 .١٤ص، رغیر منشو  ،مخطوط)(

 .٣٤٠-٣٣٩ص ، مرجع سابق ،الطریقة السمانیة ،طارق أحمد عثمان -٤٠

ص  )،د. ت( ١٩٥٥ – ١٨٢تـــاریخ الســـودان الحـــدیث  ،محمـــد ســـعید القـــدال -٤١

٢٨١. 

  .١١ص  )،د. ت( ،ودمدني الروح ،مبارك شاطوط -٤٢



 ١١٤

  اتمحاضر 

  والمستحدثة الراحلة المدن

  *میرغني جعفر د.

ـا َأَحسُّـوا َبْأَسـَنا ِإَذا  *َنْت َظاِلَمًة َوَأنَشْأَنا َبْعَدَها َقْومًا آَخـِرینَ َوَكْم َقَصْمَنا ِمن َقْرَیٍة َكا(  َفَلمَّ

ْنَهــا َیْرُكُضــونَ   )َال َتْرُكُضــوا َواْرِجُعــوا ِإَلــى َمــا ُأْتــِرْفُتْم ِفیــِه َوَمَســاِكِنُكْم َلَعلَُّكــْم ُتْســَأُلونَ  *ُهــم مِّ

  .}١٣ - ١٠سورة األنبیاء {

لكتــاب المــؤرخ  تــيقراء إلیــه حركنــي والمقــال ،قــدیماً  كتبتــه لمقــال دامتــدا الموضــوع هــذا

 عنـدماوالـذي قرأتـه  ."رحیـل المـدن"  Cities on the Moveالمشـهور تـوینبي اسـمه 

    .بالجامعة طالباً  كنت

 وقلمـا ،ذهـاناأل فـي بالبـداوة متربطـة حال مكان إلى مكان من السكان تنقل أقول بدایة

 كمــا یضــاً أ خــرىاأل هــي ترتحــل فیهــا ومــن فیهــا بمــا دینــةالم نأ أحــد بــال علــى یخطــر

    البادیة. ترتحل

 یعنـــي ،االمتـــدادات عبـــر الجغرافیـــة لرقعتهـــا المدینـــة تجـــاوز كتابـــه فـــي تنـــاول تـــوینبي

 المعـــز) (قــاهرة خارجهــا القــاهرة جـــاءت ، فقــدالعــاص بــن عمـــرو بناهــا التــي اطالفســط

 ،جــرا وهلـم & London  Original East وكـذلك ،واحـدة اطوالفسـط هـي واعتبـرت

 التاســع القــرن فــي الفنـانین حــدأ رســمه تیراكـاكر  اآلخــر هــو كتابـه لكتابــة هكــحرّ  وتـوینبي

 London going out تحتـه وكتـب الشـرقیة لنـدن مـن تمتـدت لمـا لندن لمدینة عشر

of town. و ،١٩٤٧ عــام حتـى الخرطــوم جامعـة الطــب كلیـة حــدها كـان والخرطــوم 

 لـــیس حـــدیثنا لكـــن .الخرطــوم محطـــة تجـــاوز بعــد العاشـــر لكیلـــوا هــو كـــان عشـــرة كیلــو

 االجتمـاعي الـدرس واقع من وهذا - نماوإ  المدینة امتدادات عبر المدینة حیاءأ ارتحال

 إلـى كـان مـن فیهـا ومـن فیهـا بمـا سـلفتأ كمـا المدینـة ارتحـال هو -السوداني التاریخي

 كیلــو عشــرة تبعــد هــي ذاتــه باالســم المعروفــة ســنار مدینــة ،المثــال ســبیل علــى ،مكــان

 المعروفـة بربـر ومدینـة ،لها وجود ال تاماً  خراباً  أصبحت التي ،سنار مدینة عن مترات

 والتــي ،التــاریخ كتــب فــي المكتوبــة بربــر مــن متــر كیلــو عشــر الخمســة قرابــة تبعــد اآلن

 وبمضـــمونها ســمهابا المدینـــة تحــلر فت .المهدیـــة عهــد فـــي الخیــر محمـــد الشــیخ افتتحهــا

                                                 
  جامعة اخلرطوم -مدير معهد حضارة السودان  *



 ١١٥

 القـــدیم الموقـــع ویصـــیر آخـــر موقـــع إلـــى اإلداري وبمركزهـــا التجاریـــة وبســـوقها نيالســـكا

   .السودان في تدبره لمن كثیر وهو للمدن االرتحال من نوع هذا .خراباً  مهجوراً  ،اباً بی

أي أن تكــون  ،للمدینــة الوظیفــة تنتقــل نوهــو أ حیــلر ال مــن آخــر نــوع هنــاك العــالم وفــي

 القدیمـة المدینة من تسترق الجدیدة والعاصمةمة، هي العاصمة، فتصیر غیرها العاص

، المنطقــة یعــرف لمــن إال مطمــوراً  القــدیم المكــان فــي القــدیم االســم یبــق ولكــن ،اســمها

 فـــي وهـــي دنقـــال وحكومـــة دنقـــال مطـــار ناآل نســـمع ونحـــن( دنقـــال المثـــال ســـبیل علـــى

 ،جــوز)الع (دنقــال االســم صــاحبة دنقــال مــن بعیــدة مســافة علــى وهــي )العرضــي منطقــة

  القدیمة. البلدة في السما وبقي ،والوظیفة االسم معها وحملت فانتقلت

 أخــرى مدینــة إلــى بنشــاطهم سـكانها فینتقــل المدینــة وظیفــة تنتقـل االنتقــال مــن آخــر نـوع

 سـواكن تكانـ ،وبورتسـودان سـواكن مثـال ،القـدیم المكـان واسـم القـدیم المكان ویهجرون

ـــى تعتمـــد ـــاء عل ـــل ،المین ـــا وانتق ـــى ءالمین ـــم بورتســـودان إل  ســـواكن بورتســـودان تســـمى ول

 بـیضاأل للنیـل المینـاء هـي كانـت فقـد ،الكوة مدینة وكذلك ،خرىاأل المدن مثل الجدیدة

 الجنــوب إلــى الشــمال ومــن ،الغــرب إلــى الشــرق مــن التجــارة عبــره نتقــلت الــذي والمكــان

 محطـة عنـد أبـا الجزیـرة جنـوب إلـى المعبـر جعل حدید السكة خط مدد ولما ،وبالعكس

 عشــــیة وبــــین ،Kosti الخواجــــه یملكــــه صــــغیر دیــــم عــــن عبــــارة كانــــت والتــــي كوســــتي

 اسـم واسـتحدث باسـمها الكـوة واحتفظـت كوسـتي مدینـة إلـى الكـوة سـوق انتقل وضحاها

 ةیـمتراك وتجربـة رصـید له والسودان ،كبیرة انتقاالت المدینة وتنتقل ،هناك حادث جدید

 نشــاءً إ اهللا بــالد أول والســودان .المــدن دراســة وفــي ،نالمــد دارةوإ  بنــاء فــي جــداً  ضــخمة

 فـــي ال المـــدن فـــي یســـكنون أكثـــر أو الســـودان ســـكان وثلثـــي ،وأعرقهـــا قـــدمهاوأ للمـــدن

    .النائیة والبوادي األریاف

 نشـــأة وعوامـــل طبیعـــة إلـــى الرجـــوع علـــى وتعتمـــد جـــداً  مهمـــة الموضـــوع هـــذا دراســـة ذاً إ

 عــن هــو األول والمقــال ،االنتقــاص أو ســتدامةاال بعوامــل المعرفــة مفتــاح وهــي ،المــدن

 تشـــبه قـــد البدایـــة ونقطـــة راتدو  الحیـــاة نأل المســـتحدثة إلیـــه فتأضـــ ثـــم الراحلـــة المـــدن

ـــَق ثُـــمَّ ُیِعیـــُدُه} عـــودة نهـــاأل النهایـــة نقطـــة كثیـــراً  ـــَدُأ اْلَخْل ـــن  .١١الـــروم {اللَّـــُه َیْب {َخَلَقُكـــم مِّ

 .٥٤الــروم ُقــوًَّة ثُــمَّ َجَعــَل ِمــن َبْعــِد ُقــوٍَّة َضــْعفًا َوَشــْیَبًة}َضــْعٍف ثُــمَّ َجَعــَل ِمــن َبْعــِد َضــْعٍف 

ْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي اْلَخْلِق}  فكـارهأ خلـدون ابـن الفذ المؤرخ استمد هنا ومن. ٦٨یس {َوَمْن ُنَعمِّ
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 ثــم ،خوخةالشــی تــدركها ثــم ،تكتهــل ثــم ،تشــب ثــم ،طفــالً   مولــوداً  تبــدأ الحضــارة نأ فــي

 محــــابس فــــي محصــــوراً  لــــیس الموضــــوع وهــــذا ن.لتمــــدّ وا المــــدن لحــــا وكــــذلك ،المــــوت

 احتیاجــاً  األمــور یــدیر مــن لیــهإ ویحتــاج یــوم كــل یتجــدد ألمــر دراســة هــو نمــاوإ  التــاریخ

 عوامــــل نإ قـــولن - بالـــذات الســـودان علـــى نركــــز ونحـــن - المـــدن نشـــأة وفـــي .كبیـــراً 

 هـــي تـــزال أالّ  وینبغـــي كانـــت الســـودان فـــي التنمیـــة علیهـــا یقـــوم التـــي العمـــد أو التنمیـــة

  ثالث:

  الحاكمة. داریةاإل المؤسسة -١

 االقتصادیة. التجاریة المؤسسة -٢

 تجربتنـا فـي وهـذا ،مسـتهلكة مؤسسـة تصـنف أصبحت خیراً أ( التربویة المؤسسة -٣

 ال التنمیـة عوامـل ىأقو و  نشطأ من كانت التقلیدیة السودانیة التجربة في ولكن ،الحدیثة

 ولــیس المــدارس حــول نشــأت الســودانیة المــدن مئــات نأ إلــى نبــهوأ ،للمــدارس بالنســبة

 مــن لوقــ والــدامر ةحســون وود والعیلفــون ومــدني الخرطــوم المثــال ســبیل علــى ،العكــس

   .المدارس نشأتهاأ التي المدن من ذلك بعد شئت

 -Cultural Re الحضــاري حیــاءاإل هــو ضــخماً  مشــروعاً  ىنتبنــ المعهــد فــي ونحــن

vivisecation  ،عـــادةإ إلـــى ســـبیل مـــن هـــل ،البحـــث تتبـــع هـــي اســـیةساأل وقضـــیتنا 

 ماتــت كیــف نــهأ إلــى یترتــب وهــذا ،جیــداً  فیــه نفكــر نأ ینبغــيمــا  هــذا ؟ىوجــدو  الحیــاة

    .؟هنا ها الحیاة

 شــأنهم مــن القــادة المــدن. ئتنشــ التــي هــي الــثالث المؤسســات هــذه ســلفتأ كمــا بدایــة

 فـي .نسـانياإل التقدم في كبیراً  اً بانقال هي كانت دوالً  أنشأوا الذین والقادة ،المدن نشاءإ

ـــه بـــدأ المعلمـــین تـــراجم عـــن یـــتكلم وهـــو اهللا) ضـــیفود  (طبقـــات الطبقـــات كتـــاب  كتاب

 طـتواخت العاشـر القـرن أول وملكتهـا النوبـة أرض علـى غلبـت الفـونج نأ اعلم( :بقوله

 الفونجیــــة ســــرةاأل مؤســــس ذاً إ). أولهــــم وهــــو عمــــارة المــــك طهــــااخت التــــي ســــنار مدینــــة

 تتـــداول نهـــاأل الإ دوالً  تســمى لـــم والــدول ة،دولـــ والســـودان - الســناریة والدولـــة اكمــةالح

 والرســول .مدینــة یخطــط نأ عمالــهأ أول مــن كــان الدولــة فمؤســس - بینهــا فیمــا الملــك

 - الســیرة درس إلــى تضــاف نأ ینبغــي التــي نجازاتــهإ عظــمأ مــن وســلم علیــه اهللا ىصــل

 الحـــدیث فـــي ظـــاهر وهـــذا ،نـــواة قریـــة كانـــت مدینـــة نشـــأأ نـــهأ - وحـــدها الغـــزوات لـــیس
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 فـي داللـة وهـذه ،)المدینـة أقـول نـاوأ یثـرب لهـا یقولـون ىالقـر  تأكـل بقریـة أمرت( النبوي

 العربیـــة اللغـــة فـــي متجمـــع بنـــاء كـــل نأ وهـــو ،اآلن نحییهـــا نأ ینبغـــي العربـــي اللســـان

 تصـــبح وال مدینـــة. قریـــة كـــل لـــیس ولكـــن قریـــة مدینـــة كـــل المفهـــوم وبهـــذا ،قریـــة یســـمي

 هـــذا تعـــرف والعـــرب ،وحـــاكم قـــانون یعنـــي ،ودّیـــان دیـــن فیهـــا كـــان ذاإ الإ مدینـــة القریــة

ــدة توجــد ال وســلم علیــه اهللا صــلى النبــي مبعــث قبــل لكــن ،ىالمعنــ  لهــا یقــال صــبحأ بل

 علـى جـداً  ودقیـق علمـي هـو وسـلم علیـه اهللا صـلى النبـي ذكـره الذي والوصف ،المدینة

 هتفسـیر  وفـي -ى القـر  تأكـل قریـة - الیـوم المـدن علـم ارسـود علیهـا یتفـق التـي المعاییر

ــــالوا ــــة،  تخضــــع (أي ق ــــر ســــاكن المدین ــــرى وتفتحهــــا وتكــــون طــــاعتهم ألمی  وتجلــــبالق

 الجغرافیــة تهــاعرق داخــل فــي بمــا الغــذاء فــي تكتفــي ال فالمدینــة)، المدینــة إلــى أغــذیتهم

 لهـا سـلطان ال نهـاأل ةقریـ كانـت مكـة ولـذلك ،حولهـا لمـا اً ومركز  اً سوق تصبح هي نماإ و 

 واآلن والمدینـة مكـة فـي السـائدة هـي القبیلـة عصـبة نوأل ،كـذلك ویثرب حولها ما على

 وتبســـط ،لتلـــك أو القبیلـــة لهـــذه والمنتمـــي ،والقـــاطن الغریـــب مامـــهأ ىیتســـاو  قـــانون هنـــا

  حولها. من ىالقر  على سلطانها

 ،فقــط القتــال أجــل مــن ونیقــاتل ال نهــمأل ؟المــدن القــادةلمــاذا ینشــئ  نتســاءل: هنــا ومــن

 ببطــــوالت یســــتمتعون النــــاس جعلــــت التــــاریخ بهــــا ســــرد التــــي القصصــــیة الــــروح ولعــــل

ــابیلون.. ،كبــراأل ســكندراإل ،فقــط المعــارك  كــانوا مــاذا جــلأ مــن نتســاءل وقلمــا .الــخ ن

 ،ورهبـــة هیبــة بســط أو ،دفاعــاً  حربــاً  أتــدر  وأ غرضــاً  تحقــق لكــي تقاتــل فأنــت ؟یقــاتلون

 مــن للمجتمعــات یخططــون االســتراتیجیون القــادة .غــرض تحقیــق أجــل مــن ذلــك وكــل

 هـــاإقلیمب مرتبطـــة كانـــت ذاإ الإ كـــذلك المدینـــة تكـــون وال .متكامـــل ثقـــافي تحویـــل جـــلأ

 City and its Region تـدرس نأ البـد المـدن دراسـة وفـي ،وتعاملیـاً  وتجاریـاً  داریـاً إ

 ىحتـ نـهأل م،١٨٢٣ عـام ىحتـ هب عنيوأ – القدیم السودان نأ ویبدو .هإاقلیمو  المدینة

 ،اختیـاراً  یأخـذه ثقافیـاً  لقاحـاً  خـذأ ذافـإ ،شـيء السـودان علـى یفـرض یكـن لم الزمان ذلك

 ،كثیــراً  یجــدِ  لــم ممــا وكثیــر الصــواب مــن كثیــر فیهــا شــیاءأ فیــه أجنبــي لحكــم خضــع ثــم

 دنقـال عنيی ،العكس أو اإلقلیم اسم المدینة تأخذ نأ قلیمواإل المدینة بین القائمة والفكرة

 إلـــى الســـفر یریـــدون عنـــدما الشـــایقیة كـــان القریـــب األمـــس حتـــىو  .ٕاقلـــیمو  مدینـــة كانـــت

 كــان وهــذا، ومدینــة إقلــیم وشــندي .المحــس وكــذلك ،دنقــال إلــى ذاهبــون یقولــون كریمــة
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 بربــر ،دنقــال ودار ودنقــال  ،شــندي ودار شــندي توجــدإذ  ،الفــونج ســجالت فــي موجــوداً 

   الحلفایا. ودار والحلفایا ،بربر ودار

 وتمتـد ،النیلـین ىملتقـ إلـى العسـل حجـر مـن تبـدأ كانـت المثـال سبیل على الحلفایا دار

 وهـي ٕاقلـیمو  مدینـة وسـنار شـندي. دار وكـذلك سـنار. فـي یرنومـا إلـى زرقاأل النیـل مع

 تكتـب كانـت الخرطـوم حتـى ".سـنار جزیـرة" بیضاأل والنیل األزرق النیل بین محصورة

 فـي ماثلـة والمدینـة قلـیماإل بـین العالقـة ذاً إ -سـنار جزیـرة طـومخر  – الوثـائق بعض في

 ،سـلیمة صـحیحة هـإاقلیمو  المدینـة بـین العالقة دامت ما بخیر األمر یزال وال ،ذهاناأل

 وتربویــًا، تنظیمــاً  قلــیماإل علــى ســلطان للمدینــة كانــت ذاإ الإ ســلیمة صــحیحة تكــون وال

 نــــــواعأ مــــــن نــــــوع يأ فیــــــه حصــــــل ذاإ مقلــــــیاإل تجــــــاه مســــــئولیة للمدینــــــة كــــــان ذاإ الوإ 

 والعكـس المدینـة علـى یعتمد استقراره نأ یشعر قلیماإل ساكن كان ذاإ الإ و  ،االضطراب

 ؟هـاإقلیم هـو ما سودانیة مدینة كل عن ناآل ناسنفأ نسأل ولعلنا ،مهم مرأ وهذا، تماماً 

 یاتبصــــالح قلـــیماإل ویتمتـــع ؟قلــــیماإل مـــع التعامـــل بصــــالحیات تتمتـــع ىمـــد أي وٕالـــى

 موجــود وهــو للمـدن القــادة نشـاءإ هــو هـذا ؟صــحیح ســلیم ىمعـاف جــو فـي معهــا التعامـل

 نأ لـه البـد اعیـةماجت حقیقیـة ثـورة عصـنی نأ یریـد قائـد يوأ ،القـادة سیرة في جداً  ومهم

 المـدن ترتحـل نأ بالضـرورة لـیس سـلفناأ وكمـا ،جدیـد من ویتدبرها المدن أمر في یفكر

  للمدن. القادمة الرحلة ستكون وهذه عنویاً م ترتحل قد ولكن جغرافیاً 

 إلـى جنبـاً  المـدن معهـا تكـون والتـي والتعلیمیـة االقتصـادیة المؤسسـة هـي الثانیـة النقطة

 أهمیـة تـأتي وهنـا، تجـاري طریـق مسـار علـى ىتبنـ میـةیالتعل المؤسسـات وكانت ،جنب

 بالمـــدن لاتصـــا شـــبكة لهـــا یكـــن لـــم نإ المدینـــة ،التجاریـــة والطـــرق المـــدن ینبـــ الصـــلة

  وتموت. تختنق اهفإن خرىاأل

  رجـالً  وكـان - االسـكندریة بـاني - غریقـياإل المهنـدس نأ سكندریةاإل بناء في ىویحك

 فـي تنشـأ ،فریقیـاإ شـمال إلـى الهنـد مـن شـملت سـكندراإل فتوحـات نأ ىرأ لما موهوباً 

 وفـي ،مـاء جـرة یحمـل رجـل شـكل علـى ضـخم جبل ینحت نأ وهي ،عبقریة فكرة ذهنه

 الجـرة فـي النهـر ىمجـر  یـدل نأ فـأراد المـاء. منـه تنحـدر شـالل هنـاك كـان الجبـل أسر 

 نأل الفنـان اختـاره الـذي الموقـع یختـر لـم سـكندراإل لكـن ،سـكندریةاإل مدینة تسقي لكي

 مدینـة ىوبنـ الحـالي الموقـع واختـار ،تجـاري طریق على تمر وال خصبة لیست راضیهأ
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 قیــادة وأ سیاســیة قیــادة كانــت ســواء المــدن نشــاءإ لــىع القــدرة القیــادة فمــنیة، ســكندر اإل

 ونحــــن ،وللمـــواني لألســــواق صـــلحاأل الموقـــع تختــــار نهـــاأل اقتصــــادیة قیـــادة وأ تربویـــة

 إداري كمركــز تنشــأ التــي المدینــة یعنــي الوظــائف داخلتــ لكــن ،التصــنیف هــذا فناصــن

 وهكـذا والعلـم تجـارةال فیهـا یكـون سـوقاً  تنشـأ والتـي ،السوق فیها ویكون العلم فیها یكون

 ارتحـال وفـي المـدن اسـتحداث فـي ساسـيأ عامـل هـو الطریق أن وذكرنا مور.األ تدور

 وأ ،خــرىاأل قـالیماأل وبـین بینهــا أو هـإاقلیمو  المدینـة بــین بطیـر  طریقـاً  كــان سـواء المـدن

 فتختنـــ ال حتـــى الداخلیـــة المدینـــة جـــزاءأ وبـــین خـــرىاأل والمـــدن ریافهـــاوأ المدینـــة بـــین

 العالم في الإ تعرف لم التي المدن نموذج إلى سبق السودان نأ هنا ضیفنو  .المدینة

 ىبمعنـ صـناعیة مدینـة كانـت البجراویـة مـروي فمدینة ،الصناعیة المدینة وهي الحدیث

 مـن خـالل ولكن ،الحدید صهر فرانأ من الموجودة ثاراآل من نجده ما بحكم ال الكلمة

  .المعاصرین سجالت

 مائتـان حـوالي فیهـا یسـكن كـان البجراویـة مـروي مجـد یـامأ علـى :يالرومان قریتي یقول

 القـرن فـي الإ لـفأ المائـة تعـرف لـم العالمیـة المـدن ،المهـرة الصناع من لفأ وخمسین

 علـى ویعتمـد ،Mentalism المتاجریـة على یعتمد كان كذلك والسودان .عشر التاسع

 سـنار الرحالـة: كتـب .لسـناريا العهـد  حتـى Far distant trade البحـار وراء التجارة

 سـنار ومـن ،الكاملـة الحریـة لوجـود جانـبلأل مقـام وخیـر ،حـرة سوق بها يأ حرة مدینة

 الســــناري البریــــد كــــان .ومــــراكش ،فرنســــا ،الصــــین ،الهنــــد العــــالم تخاطــــب نأ تســــتطیع

 إلـى وجرنـا ،قـرون ثالثـة قبل الدنیا سواقأ كبرأ من فهي ،ماكناأل هذه كل إلى یتحرك

 البلـدان هلأ یتنافس كان ولذلك ،واستقرارها المدینة زوال في مهم ووه الطرق مرأ هذا

 الإ والمقـاهي المطـاعم یعـرف لم السودان نأ المنافسة ومن ،الطریق بهم یمر نأ على

 قوافــل تمــر نبــأ ســبب هــي مــانواأل المجانیــة والضــیافة .باشــا علــي محمــد حملــة بعــد

 جــاءت ،جدیــدة لعوامــل الناقــل وخــط لناقــلا اختلــف عشــر التاســع القــرن ومــن .التجــارة

 تعتمـد كانت السودان في التركیة فالحكومة ،مؤخراً  العربات ثم الحدیدة والسكك الباخرة

 .كثیـرة وضـاعأ اضـمحالل إلـى أدى وهـذا النیـل علـى مراكزهـا ركـزت ولذلك النیل على

 هكتبـــ وهـــذا ،شـــرقاً  األحمـــر البحـــر طریـــق حســـاب علـــى شـــماالً  النیـــل طریـــق وشـــجعت

    .السودانیة) ندالم كتاب (في الشامي الدین صالح الدكتور
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 إلـى أدى الناقـل خـط وتغییـر ،حالیـب شمال قعوی عیزاب میناء هو سوداني میناء أول

ــاءإ  علــى وكوســتي ،المســلمیة حســاب علــى الحصاحیصــا مثــل ،مــدن ومــوات مــدن حی

 صـغیرة ریـةق كانـت التـي حلفـا ووادي ،سـواكن حسـاب علـى وبورتسـودان ،الكوة حساب

 فتـرة طیلـة هنـاك تمركـزت التـي لحامیتهـا المصـریة الحكومـة اتخذتها نأ بعد مدینة إلى

 الناقــل خــط وضــبط مراعــاة مــن البــد لــذا ذلــك. بعــد الغــزو  فرقــة منهــا لتنطلــق المهدیــة

    .للمدن بالنسبة وممیت محي هو طریق يوأ حیویًا، الطریق هذا یكون نأ والبد

 مــع والمضــمون ،حیانــاً أ المضــمون انتقــال وهــو العاصــمة لانتقــا هــو المــدن رحلــة ومــن

 إلـى الشـمال مـن مضـطرد انتقـال فـي ظلـت السـودانیة والعواصـم ،آخـر حـین فـي االسم

 ،ســوبا إلــى البجراویــة مــروي ومــن ،البجراویــة مــروي إلــى البركــل مــروي مــن ،الجنــوب

 ،بلـدة ولأ وهـي یضـاً أ غربـاً  انتقلـت جنوبـاً  انتقلـت نأ بعـد وسنار ،سنار إلى سوبا ومن

 شـماالً  العـودة رحلـة فبـدأت التركیـة المصریة الدولة وجاءت .النیل غرب ىتبن عاصمة

 فــي بربــر إلــى لنقلهــا حــدیث وهنــاك ،الخرطــوم إلــى مــدني ومــن ،مــدني إلــى ســنار مــن

   الشمال.

 ،بـیضاأل النیـل غـرب إلـى فنقلتها النیل) غرب كان ذلك (كل المهدیة الدولة جاءت ثم

 تجاوبــاً  قــرباأل هــي وتحضــراً  تمــدناً  ســرعاأل البلــدان نأ ذلــك وراء كــان ذلــك؟ وراء مــاذا

 وروبـاوأ سـیا(آ الـثالث العـالم اتقـار  أي ،العـالم مـن النـواحي مـن ىالقصو  طرافاأل مع

 فالقـارة ،وروباأ رقش جنوب ،فریقیاإ شرق شمال ،سیاآ غرب ركانهابأ تتجاوب مریكا)وأ

    .ناحیة من وتستمر ناحیة من تعطي

 الدولــة علیهــا قضــت القدیمــة فــالخرطوم ،نفســه مكانهــا فــي المدینــة وحیــاة مــوت :خیــراً وأ

 دمرهـا القـدس ومدینـة .جدیـداً  تخطیطـاً  خططهـاو  جدیـدة من كتشنر عادهاأ ثم، المهدیة

 المســجد بنــاء عــادوأ ســالماإل جــاء ثــم ،یلیــاءإ وأســموها بناءهــا عــادواأ ثــم تمامــاً  الرومــان

 علـى قامـت الحیـاة نأل ،جدیـدة معطیـات علـى تقـوم مثـ تمامـاً  تموت فالبلدان األقصى،

 ةر یصــب ذو وجــدت ذاإفــ ،موجــودة تــزال مــا والمعطیــات ،رضاأل فــي موجــودة معطیــات

 موتــاً  تمــوت ال أي ،بعضــها ویحیــا المدینــة بعــض تمــوت لمــا والمشــكل حیــت. حیاهــاوأ

 ،نســمة لــفأ ائــةربعمأ المهدیــة فــي یســكنها كــان ،درمــان مأل بالنســبة حــدث وهــذا تامــاً 
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 وهـــذه .ســـكانها ثمـــانأ ســـبعة فقـــدت أي ،فقـــط لـــفأ خمســـین فیهـــا اســـتقر المهدیـــة وبعـــد

  م.١٩٠٧ مدرمانأ مفتش جاكسون ري من خذتهاأ یةئحصااإل

 لـیس لكـن، جـرح مـن مـات ثـم ،المعركـة فـي سـقط من سقط نأ بعد تناقصت مدرمانوأ

 وآخــرون ،معــه كانــت التــي الرایــات معــه وخرجــت الخلیفــة خــرج فقــد ،الســبب هــو هــذا

 مـن هربـوا المعركـة رأى عنـدما رابـع وفریـق ،دارةاإل مـن مرأب المدینة في یعیشون كانوا

 فـي لهـم عـیش ال الـذین مـن مـدرمانأ فـي بقوا الذین لفأ والخمسون .وتركوها مدرمانأ

    .المدینة سوق في الإ العیش یعرفون ال الذین صالً أ المدن بناءأ یعني المدینة

 وزع فقــد مــدرمان..أل بنــاءه فــي الخلیفــة وزعهــا التــي النــواة بهــذه بــدأ رمانمــدأ وتخطــیط

 الزرقـاء والرایـة ،شـماالً  المسـجد مـن شـریف الخلیفة بناءأ البحر) والدأ( الحمراء الرایات

ــاً  المســجد مــن ودارفــور كردفــان بنــاءأ وهــي  علــي الخلیفــة رایــة الخضــراء والرایــة ،جنوب

 شــریف الخلیفــة بنــاءأ نتجــد أ ناآل إلــى نظــرت ذاوإ  ،الغــرب إلــى المســجد مــن ودحلــو

 وكــذلك الجنوبیــة. النــواحي إلــى موجــودون اهللا عبــد والخلیفــة ،الشــمال ناحیــة موجــودون

 منــذ مبانیهــا علــى ظلــت مــدرمانأ لــذلك تة،البوســ حــي جهــة ودحلــو علــي الخلیفــة بنــاءأ

 ســـرواأل ،یمـــةالقد والحـــارات المبـــاني ذات نهـــاأل جـــداً  معقـــد التخطـــیط ولـــذلك. المهدیـــة

 فـــي مكتـــوب وهـــذا درمـــان مأ تخطـــیط فـــي تتـــدخل الأ رأت البریطانیـــة دارةواإل العریقـــة

 أول فـــي نـــهإ مـــع ،یشـــاء كمـــا ینمـــو فندعـــه فریقـــيإ بلـــد مـــدرمانأ نإ وقـــالوا: ســـجالتهم

ـــة تخطـــیط اقترحـــوا عیـــانهموأ مـــدرمانأ ســـكان مـــع الخرطـــوم مـــدیر عقـــده اجتمـــاع  مدین

  طوم.الخر  مدینة غرار على مدرمانأ

 والواقـــع الســـودانیة المـــدن لتخطـــیط الیـــوم للواقـــع مـــدخالً  الحـــدیث هـــذا یكـــون نأ ردنـــاوأ

 فــرص یجــادوإ  ،ســتقرارهاال مهــم المــدن واســتحداث ،الحاضــر فــي معنــا یعــیش التــاریخي

 یجـــادبإ الإ المـــدن تســـتقر نأ یمكـــن وال ،محـــددة اســـتیعاب طاقـــة لهـــا لمدینـــةوا ،للعمـــل

 وبالتــالي التنمیــة لفــرص مثــلأ اً توزیعــ هنــاك یكــون ىحتــ Potentiol اقتصــادیة خارطــة

 فــي النظــر عــادةإ فیجــب ،المــدن تخطــیط فــي شــكالیاتإ وهنــاك ،FARE الثــروات در

  الداخلیة. المدن تخطیط
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  أعالم

 تأمالت في مالمح التجربة المعرفیة لشیخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

  *د. محمد وقیع اهللا أحمد

   مقدمة:

علـــــم المتصـــــفون بالمحدودیـــــة الفكریـــــة بقـــــراءة كتـــــب بعینهـــــا، وتـــــداول یكتفـــــي طـــــالب ال

معلومــات ســطحیة مقــررة، وتنتــابهم أفكــار متكــررة ال تتغیــر. وهــؤالء قّلمــا یصــلون إلــى 

مرحلــة النضــج الثقــافي التــي تتطلــب قــدرًا كبیــرًا مــن التنــوع المعرفــي القــائم علــى مــنهج 

ض الـنص علـى الواقـع، وتفهـم بحثي نقدي رصین وحس نقدي متین، واقتدار علـى عـر 

 مختلف البیئات والمالبسات واألحوال. 

وألمــر مــا كــان علمــاء الســلف الصــالح یثمِّنــون كثیــرًا تجربــة االرتحــال فــي طلــب العلــم 

الشـــریف والتعـــرف علـــى بیئـــات علمیـــة مختلفـــة، والتتلمـــذ علـــى العدیـــد مـــن الشـــیوخ مـــن 

ألفــق وخصــوبة المعرفــة مختلــف المشــارب، ویعــدُّون ذلــك مــن أخــص مؤشــرات ســعة ا

 والمرونة الفكریة والقدرة على النفاذ إلى جواهر المسائل العلمیة. 

وربما كان ذلـك هـو سـر حـرص مـؤرخي الفكـر اإلسـالمي عنـد حـدیثهم عـن أئمـة العلـم 

الكبــار، أن یــذكروا أســماء شــیوخهم، ویــوردوا نبــذًا مختصــرة عــن مــآثر أولئــك الشــیوخ، 

ى تالمیذهم، األمر الـذي یفضـي إلـى دفعهـم إلـى التفـوق وانعكاس تجاربهم المعرفیة عل

علــى الوســط الثقــافي الــذي عاشــوا فیــه. وفــي الحــق فــإن ذلــك هــو شــأن معظــم األئمــة 

الذین أحدثوا التحوالت والـنقالت الكبـرى فـي مجتمعـاتهم، وقـد تبـدَّى ذلـك بشـكل واضـح 

مالمحهــا العامــة  فــي التجربــة المعرفیــة للشــیخ اإلمــام محمــد عبــد الوهــاب التــي ســنناقش

 في ثنایا هذا البیان. 

 الینابیع األولى: 

انحدر الشیخ محمد بن عبد الوهاب من كبرى القبائـل العربیـة، وأقـدمها، وأقواهـا مكانـة 

ونفــوذًا، وهــي قبیلــة تمــیم، ذات التــراث الحربــي واألدبــي الرفیــع، الــذى انطبــع بــه الكثیــر 

لتلك القبیلة العریقة، التي تشهد لهـا بالرفعـة  من النجباء الذین خلفتهم األجیال المتتالیة

والمجــد ســائر القبائــل العربیــة، ســواء فــي الجزیــرة العربیــة أو خارجهــا، وال یــزال التــراث 

                                                 
 أمریكا. –أستاذ الدراسات اإلسالمیة بجامعتي أوھایو والمسیسبي  *
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الشعري البدیع الذي أفرزته تلك القبیلة فـي فتـرة مـا قبـل اإلسـالم ومـا بعـده ذا أثـر قـوي 

 كان.في تشكیل األذواق الجمالیة واألدبیة العربیة في كل م

ولقــد كانــت أســرة الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب مــن األســر التــي ظلــت حفیظــة علــى 

التراث الرفیع والتقالید الكریمة لتلك القبیلة، وأضافت بـدورها إلیـه مجـدًا جدیـدًا باقتنائهـا 

وتدراســـها لنفـــائس الكتـــب والمخطوطـــات التـــي أنتجتهـــا أقـــالم كبـــار العلمـــاء علـــى مـــر 

 العرب أو ما جاورها من األقطار. األجیال، سواء في جزیرة 

وتولى عدد من أقطاب تلك األسرة مهمـة القضـاء، وهـي مهمـة ال ینتخـب لهـا المجتمـع 

اإلســالمي عــادة إال خیــار النــاس مــن نخبــة المجتمــع المشــهود لهــا باالســتقامة التامــة، 

ألن مهنــــة القضــــاء فــــي المجتمعــــات اإلســــالمیة تختلــــف كثیــــرًا عنهــــا فــــي المجتمعــــات 

ى، إذ لـیس المنـوط بهـا فقـط هـو الفصـل فـي المنازعـات بـین النـاس، وٕانمـا رعایـة األخر 

المجتمـع بأكملــه، وذلـك بتقــدیم القـدوة الفضــلى لــه مـن حیــث السـلوك، والترشــید والتنمیــة 

ونشـر العلـم الشــرعي. فهـي إذن مهمـة تربویــة وقانونیـة فـي ذات الوقــت، تعنـى بأعمــاق 

وقت ذاته، وهكذا كان تولي تلك األسـرة للقضـاء القلب البشري، وبسلوكه الظاهر في ال

 دلیًال على تفوقها وتمیزها علمیًا وسلوكیًا في المجتمع.

هـــ، فــي مدینــة العیینــة، مــن إقلـــیم ١١١٥ولــد الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب فـــي عــام 

العـارض، فــي قلـب نجــد، التــي تقـع فــي وســط الجزیـرة العربیــة. وتلقــى فـي إبــان طفولتــه 

لدینیة من أبیه الذي كان عالمًا وقاضیًا شرعیًا، ولم یكن والـد محمـد بـن مبادئ العلوم ا

عبــد الوهــاب العــالم الوحیــد فــي األســرة، فقــد كــان عــم الفتــى أیضــًا عالمــًا واســع العلــم، 

وكـــان اســـمه ســـلیمان، وكـــان ابـــن عمـــه عبـــد الـــرحمن إبـــراهیم مـــن العلمـــاء المشـــهورین 

ر منـــه ســـنًا كـــان محســـوبًا فـــي عـــداد كـــذلك، وكـــان لمحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب شـــقیق أكبـــ

 علماء ذاك الزمان، وكان یسمي أیضًا سلیمان.

وهكـذا كانـت أسـرة الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب علـى صـلة قویـة بحلقـات العلـم. وفـي 

دراســــته العمیقـــــة عـــــن األحـــــوال النجدیـــــة قبــــل انبثـــــاق الحركـــــة اإلصـــــالحیة، فقـــــد عـــــزا 

بــن عبــد الوهــاب إلــى آثــار قــرنین  الدكتورعویضــة الجهنــي خصــوبة فكــر الشــیخ محمــد

ونصف القرن من النمـو العقلـي الوئیـد المتصـل، الـذي آزره تنقـل عـدد مـن علمـاء نجـد 

 ما بین مصر والشام، وتعرفهم على ثقافات تلك البالد.
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وكان الدكتور عویضة قد أنشأ دراسة إحصائیة قیمة تتبع فیها الـروابط الفكریـة ألشـهر 

ر الهجــري، اتضــح منهــا أن خمســًا مــن بــین خمســة عشــر علمــاء نجــد فــي القــرن العاشــ

عالمـــًا مـــن أبـــرز أولئـــك العلمـــاء أتـــیح لهـــم االرتحـــال لطلـــب العلـــم فـــي حلقـــات األئمـــة 

 الحنابلة في مصر أو في الشام أو في كلیهما.

وأولئــك العلمــاء هــم حســین بــن علــي بــن بســام، وأحمــد بــن عطــوة، وزامــل بــن ســلطان، 

تتلمــذ هــؤالء علــى أعــالم علمــاء الحنابلــة الشــوام فــي ذاك وأحمــد بــن أبــي حمیــدان. وقــد 

هـــ، ویوســف بــن عبــدالهادي ٩١٢الزمــان، مــن أمثــال أحمــد العســكري المتــوفى فــي عــام 

هــــ. وعلــى أئمـــة 968هـــ، وموســـى الهجــاوي المتــوفى فـــي عــام ٩٠٩المتــوفى فــي عـــام 

 هـ. ٩٧٢الحنابلة بمصر من أمثال أحمد الفتوحي المتوفى في عام 

یر الدكتور عویضة الجهني فإن الشیخ أحمد بـن عطـوة كـان هـو أعظـم أولئـك وفي تقد

العلماء تبریزًا، وأكثرهم تالمیذًا، وبالتالي أعمقهم تأثیرًا على األوضاع العلمیة النجدیـة. 

وقد نبغ من بین تالمیذه بصورة الفتـة لألنظـار أحمـد بـن محمـد بـن مشـرف الـذي زاوج 

ى الشام، وتتلمذ مباشرة على علمائها، ثم عاد إلـى نجـد بتتلمذه على ابن عطوة سفرًا إل

حیث تتلمذ على یدیه اثنان من أهـم علمـاء نجـد فـي النصـف األول مـن القـرن الحـادي 

هــ. وقـد تتلمـذ علـى ١٠٥٩عشر الهجـري، وهمـا محمـد بـن إسـماعیل المتـوفى فـي عـام 

أحمـد بـن هذین بعض أهم علمـاء النصـف الثـاني مـن القـرن الحـادي عشـر، مـن بیـنهم 

هــــ، والـــذي تتلمـــذ علیـــه بعـــض أبـــرع علمـــاء ١١١٤محمـــد القصـــیر، المتـــوفى فـــي عـــام 

النصـــف األول مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر الهجـــري، كـــان مـــن أبـــرزهم ابنـــه عبـــد الوهـــاب 

  .1هـ، وهو والد شیخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب١١٥٣المتوفى في عام 

ارتشف محمد بن عبد الوهاب رحیق العلم من فـروع تلـك الدوحـة، وحفـظ القـرآن الكـریم 

وهــو دون العاشــرة مــن العمــر، وشــهد لــه عمــوم النــاس بــالنبوغ المبكــر، وكمــا قــال عنــه 

كان سباقًا فـي "المؤرخ العربي األمریكي أمین الریحاني الذي عاش فترة في نجد فإنه: 

جســمه، ســریع البلــوغ فــي االثنــین، متوقــد الــذهن حــاد المــزاج، فقــد اســتظهر  عقلــه وفــي

القــرآن قبـــل بلوغـــه العاشــرة وبلـــغ االحـــتالم قبــل إكمـــال االثنتـــي عشــرة ســـنة، قـــال أبـــوه: 

. فأصــبح محمــد بــن عبــد 2"ورأیتــه أهــًال للصــالة فــي الجماعــة، وزوجتــه فــي ذاك العــام"

الوهاب بـذلك إنسـانًا مسـؤوًال فـي مجتمعـه بقیـادة الصـالة، وبتـولي شـؤون أسـرة خاصـة، 
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وهو ما یزال في ذلك العمر الغض، فكان ذلك التدبیر من أبیه، أفضـل وسـیلة لتـدریب 

الفتــى محمــد بــن عبــد الوهــاب، علــى شــؤون القیــادة الكبــرى فیمــا بعــد، حیــث كلهــا أداهــا 

 ار تام.باقتد

 من نجد إلى الحجاز: 

لــم یشــتغل الفتــى محمــد بــن عبــد الوهــاب بأیــة مهنــة فــي ســن الشــباب ســوى طلــب العلــم 

وتقصــیه فــي كــل مكــان. فارتحــل وهــو فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره إلــى الحجــاز ألداء 

فریضة الحج، وحضور الحلقات العلمیـة التـي كانـت عـامرة بالعلمـاء والطـالب فـي كـلٍّ 

دینــة، وهنــاك التقــى بعلمــاء ذوي خلفیــات ثقافیــة متباینــة، زكــوا فــي نفســه مــن مكــة والم

روح الحوار الثقافي واحترام المـداخل المنهجیـة المختلفـة لطلـب العلـم. فقـد كـانوا علمـاء 

كبارًا لهم مؤلفـات معروفـة، وامتـازوا بسـعة األفـق، وامـتالك مهـارات بارعـة فـي التعلـیم، 

م، وتحفزهم مـن أجـل التفكیـر الحـر العمیـق، فتتجـاوز تستحث الملكات العقلیة لتالمیذه

ـــین والحفـــظ والتكـــرار، وقـــد كـــان أللئـــك  ـــائم علـــى التلق ـــیم التقلیـــدي، الق بهـــم حـــدود التعل

العلماء أبلغ األثر على عقلیـة الطالـب المجـد محمـد ابـن عبـد الوهـاب، حیـث دفعـوا بـه 

ة، واإلصـالح، والتحـول إلى مجاالت النضج الثقافي والعلمـي، واالهتمـام بنـواحي الـدعو 

 العقائدي، واالجتماعي في بالده.

حفــظ لنــا التــاریخ مــن أســماء أولئــك العلمــاء الــذین تتلمــذ علــیهم الفتــى محمــد بــن عبــد 

الوهــاب شــیخًا كــان یســمى بعبــد اهللا بــن إبــراهیم بــین ســیف المجمعــي، وقــد ُوصــف بأنــه 

لإلصــالح وتحســین  عــالم ذو نزعــة خیریــة إصــالحیة، ال یهــتم ببــث العلــم حتــى یســخره

أحوال الناس، وأنه كان یكرس نفسه ألجل القیـام بمهمـة التحـول العقائـدي واالجتمـاعي 

فــي نجــد، وقــد وجــد ضــالته فــي محمــد بــن عبــد الوهــاب، فحــرص مــن ثــم علــى تنشــئته 

تنشــــئة علمیــــة قویمــــة صــــالحة، وأشــــار علیــــه بــــأن یحتــــذي حــــذوه فــــي اقتنــــاء الكتــــب، 

 الح والرقي. باعتبارها أهم عدد وسائل اإلص

وقــد حكــى محمــد بــن عبــد الوهــاب الحقــًا عــن شــیخه ذاك هــذا فقــال: "كنــت یومــًا عنــده 

قلـت: نعـم، فـأدخلني  -اسم منطقته –فقال لي: أترید أن أریك سالحًا أعددته للمجمعة 

وكانــت تلــك إشــارة واضــحة مــن  .3منــزًال فیــه كتــب كثیــرة، فقــال: هــذا الــذي أعــددت لهــا"

الشیخ المجمعي لتلمیذه ابن عبد الوهاب، لكي یهتم بتحصیل الكتب، وجمع أكبـر قـدر 



 ١٢٦

منهــا، یعــود بــه لــبالده، حتــى یحــوز بــذلك مرجعــًا علمیــًا، وقاعــدة حصــینة ركینــة لحركــة 

 التجدید واإلصالح.

رف التــي كــان یبـذلها الشــیخ المجمعــي، ومـا اســتنفد الفتـى محمــد بــن عبـد الوهــاب المعـا

حتــى قدمــه شــیخه لعــالم آخــر مــن خلفیــة ثقافیــة مغــایرة، ومــن مــذهب فقهــي مختلــف، 

لیشــرف علــى تعلیمــه، وأوصــاه بــه خیــرًا، باعتبــاره تلمیــذًا ذا طــابع خــاص. وذلــك الشــیخ 

هو محمد حیاة السندي الحنفـي، وهـو عـالم هنـدي قـدم المدینـة المنـورة، واسـتوطن بهـا، 

ألّــف فیهـــا عــدة كتـــب مهمــة فـــي شـــرح كتــب الحـــدیث النبــوي، حیـــث كــان یـــدرس تلـــك و 

المــواد فــي الحلقــات العلمیــة بمســجد النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم، ویمــارس اإلصــالح 

العقائدي واالجتماعي، ویكافح البدع، والخرافات، ونزعات الجمود والتقلید، ویدعو إلـى 

 واستنباط الحلول لمشكالت الحیاة الحدیثة. ،4االجتهاد الحر في الدین

وقــد كــان هــذا أفضــل محضــن یحتضــن الفتــى الناشــئ محمــد بــن عبــد الوهــاب، حیــث 

وجهه للبحـث عـن أدلـة الفقـه، واالعتصـام بتلـك األدلـة وحـدها، حتـى ولـو اضـطره ذلـك 

لــي، الــذي یتبعــه هــو، وعمــوم عشــیرته وآلــه بنجــد، وأثــر ألن یفــارق رأي المــذهب الحنب

ذلـــك التوجیـــه فیـــه أیمـــا تـــأثیر، وظـــل ملتزمـــًا بـــه طـــوال أشـــواط رحلتـــه فـــى طلـــب العلـــم 

 ونشره.

 من الحجاز إلى نجد: 

هــ، حیـث ١١٣٧ومن الحجاز انتقل الفتى محمد بـن عبـد الوهـاب إلـى العـراق فـي عـام 

تلفة. وكان ممن تتلمـذ علـیهم هنـاك الشـیخ محمـد تنقل بین مدنها وحلقاتها العلمیة المخ

المجمــوعي، والشــیخ الســني درویــش، والشــیخ شــهاب الــدین الموصــلي، حیــث اســتكمل 

دراســـاته فـــي الفقـــه والحـــدیث، محافظـــًا علـــى یقظتـــه العقلیـــة التامـــة، ونزعتـــه التجدیدیـــة 

العلمــاء الــذین المتوثبــة، فحیثمــا رأى انحرافــًا، حتــى ولــو كــان انحرافــًا ناشــئًا فــي أوســاط 

كـان یتتلمــذ علــیهم قـام بمحــاورتهم فــي ذلـك، وقــدم لهــم أدلتـه مــن القــرآن والسـنة فــي نقــد 

ذلـــك االنحـــراف، وقـــد كـــان تقـــدیس الصـــالحین شـــائعًا فـــي بعـــض تلـــك األنحـــاء شـــیوعًا 

شـــــدیدًا، وهـــــو تقـــــدیس كـــــان یســـــتدعي ویســـــتوجب تقلیـــــد أولئـــــك الصـــــالحین حتـــــى فـــــي 

عتبــــــر أخطــــــاًء فــــــي أعــــــراف بعــــــض النــــــاس ألن أخطــــــائهم، فأخطــــــاء الصــــــالحین ال ت

الصالحین ال یمكن أن یخطئوا كما یزعم بعض العوام، وذلك ما أنكره الفتى القادم مـن 
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نجد محمد بـن عبـد الوهـاب ورفـض أن یمـرره ویدرجـه فـى إطـار المسـلمات، حتـى ولـو 

 تواطأ على صحته معظم الناس، فكثرة الخطأ ال تجعله من الصحة بمكان! 

ؤرخ حسن بن غنام عن تلك المرحلة من حیـاة محمـد بـن عبـد الوهـاب فیقـول یحكي الم

إنه كان ینكر البدع المستحدثة، في العـراق وكـان القـوم ینكـرون إنكـاره لتقـدیس الشـیوخ 

ـــاع  ـــة األولیـــاء والصـــالحین إنمـــا هـــي باتب فیجیـــبهم علـــى ذلـــك بحكمـــة قـــائًال: " إن محب

  .5ن اهللا"هدیهم وآثارهم، ولیس باتخاذهم آلهة من دو 

وهنــا یتضــح تمامــًا اعتــدال مفــاهیم محمــد بــن عبــد الوهــاب فهــو لــیس ضــد الصــالحین 

ضربة الزب، كما إنه لم یدع إلى كراهیتهم وال إلى إثارة العامة علـیهم، وٕانمـا دعـا إلـى 

الحهم وتقــواهم، فـــذلك هــو جــوهر األمــر ولـــبُّ البحــث عــن عبــرة حیـــاتهم، وأســباب صــ

لبابــه، وهــو وحــده مــا یســتحق االهتمــام حتــى یهتــدي بــه النــاس. فاالنتفــاع بــالموتى مــن 

الصالحین یكون باتباع هدیهم ونمط حیاتهم، وال یكون قط بتقدیسهم وٕاعطائهم صـفات 

  إلهیة فوق صفات البشر الفانین.

ــام أنــه كــان ال یقبــل بمــا دون األدلــة  وعــن تحــرر الشــیخ الفقهــي یحكــي الشــیخ ابــن غن

والبــراهین علــى جمیــع المواقــف والتقریــرات، وأنــه تمكــن بحواراتــه المكثفــة مــع العلمــاء، 

وطالب العلم، والعامة من زعزعة االعتقادات الباطلة عند الكثیـرین مـنهم حیـث: "كـان 

زیـــل اللـــبس كثیـــر مـــن أهـــل البصـــرة یـــأتون إلیـــه بشـــبهات یلقونهـــا علیـــه، فیجیـــبهم بمـــا ی

وهكــذا ذهــب  .6ویوضــح الحــق، ویكــرر علــیهم دائمــًا أن العبــادة كلهــا ال تصــلح إال هللا"

محمــد بــن عبــد الوهــاب إلــى العــراق داعیــة ومرشــدًا، ال مجــرد طالــب یبحــث عــن علــوم 

طالبــًا یــتلقن، وٕانمــا كــان باحثــًا یتأمــل، ویحلــل،  القــوم، وعلــى أقــل التقــدیر فإنــه لــم یكــن

 ویقارن، ویتخذ رأیًا مؤسسًا یدافع عنه بالبراهین، والحجج، واألدلة.

ویقول عن ذلك أحد مؤرخیه: "ورحل إلى البصرة، وسمع وناظر، وٕالى األحسـاء، وهـي 

 إذ ذاك آهلـة بالعلمـاء، فسـمع مـن أشـیاخها، وباحــث فـي أصـول الـدین ومقـاالت النــاس

فهو إذن لم یكن غیر طالب ناضج، حـر الفكـر، منفـكٍّ عـن أسـر  7في اإلیمان وغیره."

الجمود والتقلید، واستطاع أن یصقل شخصیته العلمیة، ویبلور أفكاره، ووجهـات نظـره، 

 بالنصوص الشرعیة القویمة. ویدافع عنها دفاعًا حسنًا، مستدًال في ذلك
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لقد اختلف محمد بن عبد الوهاب مـع بعـض علمـاء العـراق فـي كثیـر مـن وسـائل العلـم 

المهمة، ولكنه وجد كـذلك مـن شـاكله وماثلـه فـي النــزعة العلمیـة، وفـي الوجهـة والـرأي، 

ومـــن أولئــــك كـــان الشــــیخ محمـــد المجمــــوعي الــــذي كـــان عالمــــًا صـــاحب توجــــه ســــلفي 

 جم مع توجه التلمیذ، أو قل انسجمت وجهة التلمیذ معها. إصالحي قوي، انس

یقصــد مدینــة  -وقــد أشــار إلــى ذلــك المــؤرخ عثمــان بــن بشــر حیــث قــال: "فلمــا وصــلها 

قریـة مـن قـرى البصـرة  -جلس یقرأ فیها عند عالم جلیل من أهل المجموعة  -البصرة 

رأ علیــه فیهــا، فــي مدرســة فیهــا ذكــر لــي أن اســمه محمــد المجمــوعي، فأقــام مــدة یقــ -

وینكــر أشــیاء مــن الشــركیات والبــدع، وأعلــن اإلنكــار، واستحســن شــیخه قولــه، وقــرر لــه 

وهكــذا كــان التلمیــذ مــنفعًال بمــا یقــرأ وعــامًال بمقتضــاه، ومســتعیذًا  8التوحیــد وانتفــع بــه."

فـي خویصـة نفسـه، وال ینفـع غیـره مـن الخلـق، وقـد اسـتجاب لـه بربه مـن علـم ال ینفعـه 

ربـــه عـــز وجـــل، حیـــث انتفـــع محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بعلمـــه، ثـــم نفـــع بـــه مـــن بعـــد مـــن 

 الخالئق من ال یحصیهم إال رب الخلق. 

وفــي البصــرة لــم یخــل أمــر الشــیخ مــن بعــض االختبــارات والمحــن، فلمــا عــرف النــاس 

لبـــدع وشـــكوه إلـــى والـــي البصـــرة عمـــر أغـــا، وحقـــق فضـــله واجتمعـــوا إلیـــه انـــزعج أهـــل ا

الـــوالي فـــي شـــأنه عـــن طریـــق الشـــرطة، وقـــام رئـــیس الشـــرطة بمرافقـــة الشـــیخ إلـــى مقـــر 

الــوالي الــذي اجتمــع بمحمــد بــن عبــد الوهــاب وُأعجــب بكفائتــه العلمیــة، ونهجــه المعتــدل 

سـتماع في الدعوة، فأكرمه وأعطاه مسكنًا وزاره عدة مرات، وحث أهل البصرة علـى اال

إلیــه والنهــل مــن علومــه، وكــان مــن بــین أولئــك الوافــدین لالقتبــاس مــن معــارف الشــیخ 

  .9بعض العلماء والعامة 

هــــ، وجـــاء بـــدیًال عنـــه  ١١٣٨وجـــاءت المحنـــة عنـــدما نقـــل الـــوالي عمـــر أغـــا فـــي عـــام 

ر أعمــال منصــبه بفصــل قاضــي البصــرة شــهاب الــدین وتعیــین جــرجیس أغــا الــذي ابتــد

ـــا قـــام أعـــداء الشـــیخ باالتصـــال بالقاضـــي  الشـــیخ حســـین اإلســـالمبولي فـــي محلـــه. وهن

الجدید وتحریضه على الشیخ محمد بن عبد الوهـاب قـائلین إن الشـیخ یـرّوج األحادیـث 

ـــم القرآنـــي عـــن مواضـــعه، وارتـــاع القاضـــ ي لهـــذا الضـــعیفة والموضـــوعة، ویحـــرف الكل

الهول، واستجوب الشیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، وقـال لـه فـي البـدء: "لقـد بلغنـي عنـك 

أیها الشیخ أنك تحدث الناس بأحادیث ال تعهـد فـي كتـب السـنة، وتفسـر الكتـاب بوجـوه 
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لم ینزلهـا رب السـماء، أتریـد أن تحـدث أمـرًا فـي الـدین؟ أم اشـتبه علیـك طریقـه؟ فعلیـك 

ت الواهیــة، وٕاال فیهــدر دمــك وتهتــك حرمتــك". وأنكــر الشــیخ أن تمتنــع عــن تلــك الشــبها

كــل مــا قیــل عنــه مــن هــذا القبیــل قــائًال: "إنــي رجــل غریــب طالــب علــم قــد حللــت ضــیفًا 

ـــي فـــال حیـــف وال  ـــتم بـــي فمـــثلكم مـــن یكـــرم الضـــیف، وٕان أســـاءتم ل ـــإن رفق بأرضـــكم، ف

. ولمـــا استرســـل الشـــیخ فـــي الكـــالم دفاعـــًا عـــن نفســـه أحـــس القاضـــي بصـــدقه 10ضـــر"

وصـواب مذهبــه فأمنــه علـى نفســه وصــحبه إلــى داره، وواله أمـر التــدریس فــي مدرســته، 

وهنــا مــاج خصــماء الشــیخ مــن الغــیظ وأخــذوا علــى أنفســهم أن یصــیبوا الشــیخ بــاألذى 

 أو الخروج صاغرًا من البصرة. مباشرة، فعزموا على اإلیقاع به وهددوه بالقتل 

ویشــیر بعــض مــؤرخي حیــاة الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب إلــى أنــه ارتحــل فــى طلــب 

العلــم إلــى كــلٍّ مــن ســوریا، وفلســطین، ومصــر، وٕایــران، والهنــد، وكردســتان. وعــن هــذا 

األمــــر یقــــول العــــالم الســــلفي العراقــــي الشــــیخ محمــــد بهجــــت األثــــري: "قصــــر مؤرخــــوه 

لتـه علـى البصـرة واإلحسـاء والحـرمین، وأضـاف مؤرخـوه الثـانویون المقربون مواضع رح

أقطـــارًا كثیـــرة، أضـــافوا مصـــر والقـــدس ودمشـــق وحلـــب وٕاســـالمبول وبغـــداد وكردســـتان 

وهمــذان وأصــفهان والــري وقــم، وســمعت بــاخرٍة مــن یقــول إنــه قــرأ فــي كتــاب مخطــوط 

. واألدلــة، لشــیخ مــن الموصــل یقــول فیــه: إنــه (أي محمــد بــن عبــد الوهــاب) أخــذ عنــه

 .11لتصحیح هذه المضافات إلى األقطار الثالثة، لیست متوافرة "

هذه األدلـة التـي ذكـر الشـیخ محمـد بهجـت األثـري أنهـا لـم تتـوافر لدیـه قـد قـام بتوفیرهـا 

لواء الركن محمود شیت خطاب، رحمـه اهللا، لنا حدیثًا المؤرخ والمفكر العراقي الكبیر ال

وذلك باالعتماد على مادة مخطوط مهمل، تم طبعه في العراق، بعنوان (غرائـب األثـر 

فـــي حـــوادث ربـــع القـــرن الثالـــث عشـــر) للمـــؤرخ العراقـــي یاســـین بـــن خیـــر اهللا الخطیـــب 

هـ إن: "محمد بن عبد الوهاب قـدم ١٢٠٨الموصلي، وفیه یقول في سیاق حوادث عام 

ویعقـب اللـواء  .12الموصل وقرأ العلم على موالنا مال حمد الجمیلي، وأخـذ عنـه الكثیـر"

محمــود شــیت خطــاب علــى هــذا الخبــر التــاریخي قــائًال: "إن المــؤرخ العمــري الموصــلي 

محمـد بـن عبـد الوهـاب، كمـا كـان  كان شاهد عیان علـى مـا نقـل، فهـو معاصـر للشـیخ

معاصـــرًا للشـــیخ حمـــد الجمیلـــي، وتـــرجم لهـــذا الشـــیخ كتـــاب مخطـــوط عنوانـــه: (الســـیف 

 المهند في من اسمه أحمد). 



 ١٣٠

وكذلك تـرجم للشـیخ الجمیلـي مـؤرخ آخـر مـن األسـرة العمریـة، هـو محمـد أمـین العمـري 

بــین أســرة العمــري فــي كتابــه: (منهــل األولیــاء)، ممــا یــدل علــى صــلة قویــة كانــت تــربط 

والشـیخ الجمیلـي، وفـوق ذلــك كلـه فـإن الشــیخ یاسـین العمـري اشــتهر عمومـًا بالدقـة فــي 

تسجیل تاریخ مدینة الموصل، وشهد له بذلك بعـض المـؤرخین الالحقـین مثـل صـاحب 

  كتاب: (زبدة اآلثار الجلیة) وصاحب كتاب (األعالم) رحمهما اهللا.

میـة رحلـة اإلمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب العلمیـة ویقول اللواء خطاب: "وال یقلـل مـن أه

إلــى الموصــل وأثرهــا فــي تكوینــه العلمــي واتجاهــه الفكــري، إغفــال المصــادر والمراجــع 

التي ترجمت له، وأرخت لدعوته، لهذه الرحلـة العلمیـة إلـى هـذه المدینـة العلمیـة، ولعـل 

 -هــــ١٣٥٩(أهـــم أســـباب إغفالهـــا هـــو نشـــر كتـــاب: (غرائـــب األثـــر) متـــأخرًا فـــي ســـنة 

م) لمــؤرخ غیــر مــتهم فــي صــدقه وأمانتــه، وكــان نشــر هــذا الكتــاب بعــد صــدور ١٩٤٠

معظم تلك المصادر والمراجع، وقد كان هذا الكتاب بعد صدوره مجهوًال بالنسبة للـذین 

كتبـــوا بعـــد إخراجـــه للنـــاس، والواقـــع أن كتـــاب (غرائـــب األثـــر) مجهـــول بالنســـبة ألكثـــر 

 . 13على الباحثین من غیر العراقیین عربًا وأجانب"  الباحثین العراقیین، فال عتب

وبینمـــا ثبـــت بـــبعض الوثـــائق التـــي اكتشـــفت حـــدیثًا ســـفر محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب إلـــى 

إال أن ســفره إلــى الــبالد األخــرى ال یوجــد مــا یؤكــده مــن الوثــائق القاطعــة  ،14كردســتان

حتــى اآلن، ولربمــا وجــدت تلــك الوثــائق فــي المســتقبل فــي غمــار المخطوطــات العربیــة 

التي ال تزال مبعثرة في أنحاء العالم اإلسالمي، وفي مكتبات الدول الغربیـة. وحتـى لـو 

د، فإن لذلك األمر بعض الداللة المهمة، وهـي لم یثبت خبر سفر الشیخ إلى تلك البال

أن الناس عادًة ما یضیفون إلـى األصـل بعـض الحواشـي مـن خیـاالتهم المجنحـة، فلمـا 

أكثــر الشــیخ مــن التســفار إلــى خــارج بــالده فــي طلــب العلــم، فإنــه قــد أصــبح مضــرب 

د األمثال في ذلك المسعى، وغدا الناس یضیفون إلى ذلك المثل السائر بعض مـا تجـو 

به قرائحهم المتوثبة، وهذا مثلـه كثیـر فـي أخبـار وسـیر عظمـاء ونـبالء الرجـال فـي كـل 

 مراحل التاریخ البشري.

ولـــم تخـــل رحـــالت الشـــیخ فـــي طلـــب العلـــم مـــن مخـــاطر محدقـــة نجـــاه اهللا منهـــا، یـــروى 

بعـــض الـــرواة أن مـــال الشـــیخ كـــان قـــد نفـــد عنـــد خروجـــه مطـــرودًا مـــن البصـــرة قاصـــدًا 

كـان قـد تخلـص مـن جـل مـا كـان یملـك مصـممًا علـى السـفر راجـًال، سوریا، ویبـدو أنـه 
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ومضــى فــي طریقــه متــوكًال علــى اهللا عــز وجــل، وفــي أثنــاء الطریــق نفــد المــاء القلیــل 

الـذى كـان الشــیخ یحملـه علـى ظهــره، وأجهـده العطـش فــي شـدة الحـر حتــى كـاد یهلــك، 

حـال مـن العطـش وبینما هو على ذلك إذا بمسـافر علـى ظهـر حمـار، یـراه علـى تلـك ال

رابـط  -ویـدعى ابـن حمیـدان  -واإلجهاد، ولكنه كان مع ذلك، كما روى ذلك المسافر 

الجــأش محافظــًا علــى وقــاره وســمته وثقتــه بــاهللا، وهكــذا انعطــف علیــه المســافر، وســقاه 

برفـــق وحـــدب، وحملـــه علـــى دابـــة لـــه حتـــى أبلغـــه مكانـــًا آمنـــًا، یســـتطیع أن یتـــزود منـــه 

 .15بالماء ویواصل المسیر

   من العراق إلى نجد:

وفي طریقه من تلك الناحیة العراق سائرًا تلقاء نجـد، مـّر الفتـى محمـد بـن عبـد الوهـاب 

بـــدیار األحســـاء، ونـــزل بهـــا، حیـــث واصـــل طلـــب العلـــم علـــى مـــذهب فقهـــي آخـــر، هـــو 

یـــــد الشـــــیخ عبـــــد اهللا بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد اللطیـــــف  المـــــذهب الشـــــافعي، وذلـــــك علـــــى

اإلحسائي، وهنا رفد ذلك الشیخ الكریم تلمیذه النجدي الوافـد لتـوه مـن العـراق بـدم جدیـد 

غذى معارفـه وقواهـا، وال غـرو فالتلمیـذ كـان متأهبـًا لـذلك بطبیعتـه واسـتعدادته األولـي، 

كنــه كـان یتطلــب العلــم حیـث لــم یكـن جامــدًا علــى المـذهب الحنبلــي الــذي نشـأ علیــه، ول

الشــرعي فــي أطــر المــذاهب الفقهیــة جمیعــًا، مــن أي مصــدر جــاء ذلــك العلــم، ولــم یكــن 

یتردد في رفض الرأي الذى استقر علیه مذهبه، إذا ما وجد الحـق مشـفوعًا بالـدلیل فـي 

 نطاق مذهب فقهي آخر مغایر.

 جهد االطالع الخاص: 

الشـیوخ، فقـد كـان لـه اطالعـه الخـاص وبجانب تلقي محمد بن عبد الوهاب العلم علـى 

على أبواب العلم الشرعى، حیـث یتوقـع مـن كـل طالـب علـم نابـه نـاهض، أن تكـون لـه 

میولـــه واختیاراتـــه الخاصـــة فـــي االطـــالع. ومـــن هنـــا جـــاء اطـــالع الشـــیخ الـــوافي علـــى 

التــراث الفكــري العقــدي والفقهــي اإلســالمي، وال ســیما فكــر اإلمــام تقــي الــدین بــن تیمیــة 

انــي وتلمیــذه اإلمــام شــمس الــدین بــن قــیم الجوزیــة الدمشــقي، وهــذان إمامــان امتــاز الحر 

تراثهمــا األصــولي والفقهــي بــالعمق والصــفاء، والجــرأة الفكریــة، وامتزجــت الــروح العلمیــة 

فیـــه بـــروح العمـــل والـــدعوة، وبالنــــزعة اإلصـــالحیة التجدیدیـــة المتأججـــة، وهـــي الســـمات 
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لــب الناشــئ محمــد بــن عبــد الوهــاب، وأثــرت فــي التــي انطبعــت فــي ذهــن ووجــدان الطا

 توجیه حیاته الفكریة وسیرته العلمیة والعملیة في المراحل الالحقة.

ومــا بــین أیـــدینا مــن المصــادر ال یشـــیر إلــى مــن هـــدى الفتــى محمــد بـــن عبــد الوهـــاب 

لالطــالع علــى كتــب هــذین اإلمــامین الجلیلــین، وال فــي أیــة مرحلــة مــن مراحــل حیاتــه 

ذلـــك، ولكـــن یفتـــرض أن هـــذه الكتـــب كانـــت شـــائعة نوعـــًا مـــا فـــي بیئتـــه  العملیـــة حـــدث

العلمیــة النجدیــة الحنبلیــة فــي القــرن الثــاني عشــر الهجــري، كمــا أن مــن المعــروف أن 

موطن هذین اإلمامین السلفیین في الشام لـم یكـن منقطعـًا عـن نجـد، فقـد كانـت الصـلة 

 یة.بینهما موصولة عامرة من الناحیتین التجاریة والعلم

ومما تناقله الرواة أن الفتى محمـد بـن عبـد الوهـاب كـان یزمـع الرحلـة لطلـب العلـم إلـى 

الشام، ولكنه عاد أدراجه قبل أن یصل إلى هناك. وقد أشار المـؤرخ الشـیخ حسـین بـن 

غنــام إلــى اتجــاه محمــد بــن عبــد الوهــاب النَّـــزَّاع إلــى االطــالع بوجــه عــام، وٕان لــم یشــر 

ن تیمیــة وابــن القــیم علــى نحــو خــاص، حیــث قــال: "وكــان رحمــه إلــى اهتمامــه بتــراث ابــ

اهللا، علــى صــغر ســنه، كثیــر المطالعــة فــي كتــب التفســیر والحــدیث وكــالم العلمــاء فــي 

 .16أصول اإلسالم"

القـیم فـي ذلـك السـیاق، ألنهـا  وربما أجمـل ابـن غنـام اإلشـارة إلـى كتـب ابـن تیمیـة وابـن

كانــت معروفــة فــي األوســاط العلمیــة الحنبلیــة بنجــد، وكانــت أكثــر الكتــب رواجــًا هنــاك، 

 ولذلك لم یر داعیًا یدعو لإلشارة إلیها على وجه التخصیص.

وال ریب أن اطالع محمد بن عبـد الوهـاب علـى أمهـات كتـب التـراث الفقهـي سـواء فـي 

مــــن المــــذاهب كــــان واســــعًا وعمیقــــًا، یــــدل علــــى ذلــــك مــــذهب الحنابلــــة أو ســــوى ذلــــك 

استشـــهاده بتلـــك الكتـــب استشـــهاد العـــارف الخبیـــر بمحتویاتهـــا التفصـــیلیة، ال استشـــهاد 

المطلع العابر الذي یستل منها المسائل فرادى على عجـل. فهـو عنـدما یتحـدث الشـیخ 

فإنــه یشــیر  18مــثًال، أو (المنتهــي) 17محمــد بــن عبــد الوهــاب عــن كتــاب مثــل (اإلقنــاع)

إلـــى محتویاتهمـــا إشـــارة وزن وتقـــویم ونقـــد، قـــائًال عنهمـــا إنهمـــا وٕان كانـــا كتـــابین علـــى 

الف لمــذهب اإلمــام أحمــد ونصــه، عــرف مــذهب الحنابلــة، إال أن أكثــر مســائلهما: "مخــ

. وكــان الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب یــدلل بــذلك الــنص علــى عــدم 19ذلــك مــن عرفــه"
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تعصــب الســادة الحنابلــة لمــذهبهم إذا اتضــح لهــم الحــق فــي غیــره مــن المــذاهب الفقهیــة 

 السنة والجماعة.المعتبرة لدى أهل 

إن إشارات الشیخ إلى الكتب التي اطلع علیها تؤكد أنـه راجعهـا مـرارًا وتكـرارًا، وتمـرس 

بنصوصها تمرس الخبیر الذي یستطیع أن یتحقق من النقول واالقتباسات التـي تقتطـع 

منها، والتأكید على ما إذا كانت اقتباسات سـلیمة راعـت منـاهج البحـث والعلـم، أم إنهـا 

ــة المعنــى. وكــم مــرة ذكــر كانــت ن قــوًال قــد اقتطعــت بتعســف مــن الســیاق فخرجــت مختل

الشیخ لبعض محاوریه إنه قـد نقـل نقـًال غیـر أمـین عـن أحـد الكتـب: "فلمـا نقلـتم بعـض 

العبارة وتركتم بعضها علمت أنه لیس بجهالة، بمعنى أن ذلك المحاور إنمـا أخطـأ فـي 

ه الــدلیل، مــن أجـــل أن یــدعم بــه حجتـــه النقــل خطــًأ متعمــدًا شـــّوه بــه الســیاق وحـــّرف بــ

الخاســرة، وذلــك مــا أخــذه الشــیخ بشــدة علــى أنمــاط مــن العلمــاء الجــدلیین الــذین اتخــذوا 

من الجدل حرفـة لهـم، ومـن التزویـر وسـیلة للجـدل واللجـاج علـى شـاكلة مـن عرفـوا فـي 

 تاریخ الفكر بالسفسطائیین.

م المـــوقعین عـــن رب وحـــین یتحـــدث الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب عـــن كتـــاب (إعـــال

العـــالمین) البـــن قـــیم الجوزیـــة فإنـــه یوّجـــه محـــاوره ألن یطلـــب ذلـــك الكتـــاب مـــن مكتبـــة 

معینـــة یحـــدد لـــه موقعهـــا فـــي بعـــض بقـــاع نجـــد، كمـــا یحـــدد لـــه فصـــًال بعینـــه فـــي ذلـــك 

الكتاب، لیراجعـه، ولیحقـق بـه مطلوبـه العلمـي، مـن حیـث التـدلیل والتحلیـل. وفـي كثیـر 

خ ابــن عبــد الوهــاب یحیــل محاوریــه لالطــالع علــى بقیــة محــاور مــن حواراتــه كــان الشــی

الموضــوع وحواشــیه فــي بعــض كتــب اإلمــام ابــن قــیم الجوزیــة، فیقــول ألحــدهم وأصــرح 

مــن هــذا كــالم ابــن القــیم فــي كثیــر مــن كتبــه ووهــو یخــص كتــاب (إغاثــة اللهفــان مــن 

ـــر مـــن اإلحـــاالت، ال ســـیما عنـــد االخـــتال ـــن القـــیم بكثی ف علـــى مصـــائد الشـــیطان) الب

المعاني التي تؤدي إلـى مفارقـة التوحیـد، ویقـارن كـالم ابـن القـیم فـي ذلـك بمـا جـاء فـي 

 بعض كتب األحناف في الموضوع نفسه.

ویكثــر الشــیخ ابــن عبــد الوهــاب فــي كثیــر مــن كتاباتــه الحواریــة مــن االســتدالل بكتــب 

التمیمـــي، ومـــن متـــأخرة الشـــافعیة كاإلمـــام البیهقـــي، واإلمـــام البغـــوي، واإلمـــام إســـماعیل 

جــاء بعــدهم، كاإلمــام الحــافظ الــذهبي، ومتقــدمي الشــافعیة كاإلمــام ابــن ســریح، واإلمــام 

الــدارقطني اســتدالل مــن اســتوعب كتــبهم ونخلهــا نخــًال، فهــو یقــول ألحــد محاوریــه فــي 
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صیغة ال تخلو من نبرة تحد: "ففتش في كتب هؤالء فـإن أتیـت بكلمـة واحـدة، أن مـنهم 

كــر المتكلمــین، ولــم یكفــرهم، فــال تقبــل منــي شــیئا أبــدًا، ومــع هــذا كلــه رجــًال واحــدًا لــم ین

وظهـــوره غایـــة الظهـــور، راج علـــیكم حتـــى ادعیـــتم أن أهـــل الســـنة هـــم المتكلمـــون، واهللا 

لـع اطالعـًا شـامًال علـى . ومـن هـذه الكلمـة القاطعـة یبـدو أن الشـیخ قـد اط20المسـتعان"

جمیـــع كتـــب األئمـــة الـــذین ذكـــرهم، ووعبهـــا ووعاهـــا، وتأكـــد بحـــد یقینـــي أنهـــا ال تحتـــوي 

 على شيء من المقوالت التي یحتج بها المحاورون في دعاویهم االنتحالیة الزائفة.

ویبدو أن الشیخ اطلع اطالعًا واسعًا علـى الكتـب األساسـیة فـي مسـائل الفقـه المـالكي، 

ا كتب اإلمام أبي بكر الطرطوشي األندلسي، التي وجهت لمحاربـة البـدع التـي وال سیم

كانت سائدة في عصره، وهذه الكتب یبدو أنها أثرت فـي محمـد بـن عبـد الوهـاب تـأثیرًا 

شــدیدًا فــي عهــد النشــأة والطلــب، كــذلك اطلــع الشــیخ علــى أهــم كتــب المــذهب الحنفــي 

، وقــد أولـى الشــیخ عنایـة خاصــة بدراســة مثـل "درر البحــار" للشـیخ قاســم الحنفـي وغیــره

كتب الحدیث النبوي بشروحها المتنوعة، ألنهـا تحتـوي علـى أدلـة الشـریعة والفقـه وعلـى 

تفاصیل األحكام، وبذل جهده لتحصیل لباب شروح صحیح البخـاري، وصـحیح مسـلم، 

 وسنن أبـي دأوؤد، والترمـذي، والنسـائي، وابـن ماجـة، والموطـأ، ومسـند الشـافعي، وذلـك

 بعد أن قرأ أقسامًا منها على شیوخه واستوعب منهجیة التعامل معها.

وللشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب آراء فــي نقــد بعــض كتــب التفســیر المشــهورة، تشــهد لــه 

بطـــول بـــاع فـــي االطـــالع علیهـــا، والتأمـــل فیهـــا، األمـــر الـــذي أتـــاح لـــه معرفـــة جوانبهـــا 

ضها ببعض، ومن ثم قـام بتفضـیل المختلفة، والتمكن من هضم محتویاتها، ومقارنة بع

الكتـــب التـــي اعتمـــدت مـــنهج التفســـیر بالمـــأثور علـــى غیرهـــا مـــن كتـــب التفســـیر. وفـــي 

مجال سیرة النبي صلى اهللا علیـه وسـلم، فقـد كـان للفتـى محمـد بـن عبـد الوهـاب دراسـة 

تفصیلیة مستقصیة في أكثر مـن كتـاب مـن كتـب السـیرة المعتمـدة، وكـان سـر اهتمامـه 

عــًا مــن أنهــا هــي الســجل الحــي الــذي یكشــف عــن خطــوات الــدعوة، وحكمــة بالســیرة ناب

الداعیــة األول محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم، كمــا أنهــا تصــور الــدین فــي مجملــه وهــو 

یتحرك في مقتضى الواقع العملي سـواء الواقـع الجـاهلي الـذي یجابـه الـدعوة، أو الواقـع 

هو المجتمع الـذي یشـكل القـدوة التـي الذي أسلم قیاده للدعوة وهو واقع مجتمع النبوة، و 

 ینبغي أن تحتذى من قبل مجتمعات المسلمین في كل البقاع والعصور. 
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لقد اسـتفاد الشـیخ كثیـرًا مـن جهـد االطـالع الخـاص، إذ قویـت بـه ملكتـه العلمیـة وزادت 

به حصیلته من الفقه، وتأصـل بـه منطقـه فـي الحـوار. وانعكـس ذلـك كلـه فـي شخصـیة 

تأثیریـــة فـــي الـــدعوة واإلصـــالح. ولكنـــه عـــاد إلـــى تلـــك الكتـــب بعـــد ذلـــك الشـــیخ وقوتـــه ال

لیقربها إلى أفهام الناس، وییسر لهم عن طریقها بلوغ مقامات العلمـاء، فقـام باختصـار 

بعضــها مــن أجــل أن یقربهــا إلــى أفهــام طلبــة العلــم، ومــن هــو فــي حكمهــم، وكــان فــي 

ا كتـاب (زاد المعـاد فـي هـدي خیـر طلیعة تلك الكتب التي قام الشـیخ بتشـذیبها وتهـذیبه

العبــــاد) البــــن قــــیم الجوزیــــة، وكتــــاب (مختصــــر ســــیرة الرســــول) البــــن هشــــام، وكتــــاب 

(مختصر اإلنصاف والشـرح الكبیـر)، وهـو أكبـر كتـاب للشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، 

وبه اختصر كتابین مـن كتـب الفقـه الحنبلـي همـا (اإلنصـاف) للشـیخ علـى بـن سـلیمان 

ب (الشرح الكبیر) للشیخ عبد الرحمن بن عمر بن قدامة. وال تزال هـذه المرداوي، وكتا

المختصــرات متداولــًة بــین طلبــة العلــم مــن مختلــف المســتویات، تصــعد بالمبتــدئین فــي 

الســلم العلمــي إلــى أعــاله، وتعــین مــن تعــودوا علــى الغــوص فــي األمهــات علــى تلمــس 

 مسائلها الكبرى بیسر في تلك المختصرات.

   خاتمة:

هذه المراجعة العامة للمتاح معرفته من فصول ومراحل رحلة الشیخ المعرفیة عبـر من 

حـوار الثقافــات یمكــن القــول إن رحلـة الشــیخ فــي طلــب العلـم كانــت ذات حصــاد وفیــر، 

أســهم فــي إثــراء وٕانضــاج عقلیــة الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، ورفــدها بعلــوم متنوعــة، 

قلیــــة والمرونــــة والحكمــــة الملحوظــــة فــــي ونفحهــــا فضــــًال عــــن ذلــــك بــــروح األریحیــــة الع

 التعامل مع القضایا التي كانت مثار الخالف بینه وبین سواه من علماء ذلك الزمان. 

تلـــك المرونـــة الفكریـــة التـــي میـــزت حیـــاة الشـــیخ وجهـــاده الحـــواري الـــدعوي كانـــت هـــي 

المكتســــب األكبــــر لتجربتــــه المعرفیــــة الطویلــــة. فقــــد كانــــت حیــــاة االنقطــــاع فــــي جــــوف 

صـــحارى فــــي نجــــد، قـــد أودت بــــأكثر التطلعــــات العلمیــــة بتلـــك الــــبالد، فبــــادت بــــذلك ال

الملكــات، وخمــدت الهمــم، وتقاعســت العقــول، ولــذلك لــم یســجل مؤرخــو تلــك العصــور 

ظهـــور علمــــاء كبــــار مجتهــــدین ذوي نزعــــات إحیائیــــة إصــــالحیة ملتهبــــة بــــروح الــــدعوة 

علـــــى تفاصـــــیل الفقـــــه  والجهــــاد، وقـــــد انصـــــبت اهتمامـــــات معظـــــم علمــــاء ذاك الزمـــــان

ـــك مـــن دون أن  المشـــهورة، وشـــؤون الفتیـــا فیهـــا، والقضـــاء فـــي المســـائل المتكـــررة، وذل
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یتصدوا لتصحیح عقائد الناس المنحرفة، أو یقوموا بواجب الـدعوة، أو ینهضـوا بواجـب 

اإلصالح االجتماعي. وبذلك ظلت انحرافـات العقیـدة علـى حالهـا، كمـا اسـتمر انفـالت 

یة دون أن یتصدى له عالم مصـلح مؤهـل مرمـوق، ذو حصـیلة علمیـة الحیاة االجتماع

كبرى، وأفق فكري منفسح، وسماحة مذهبیة تتجاوز الجمود والتعصب للمذهب الفقهـي 

 السائد.

ــأ للشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، إذ قــام فــي عملــه اإلصــالحي التجدیــدي  هــذا مــا تهی

الــواعي المثــابر علــى أكثــر  الشــامل، علــى خلفیــة علمیــة قویــة، جــاءت حصــیلة لتتلمــذه

مــن عــالم واحــد، ولتنقلــه مــن مجمــع علمــي إلــى آخــر فــي عــدة أقطــار، ولقضــائه أكثــر 

سنوات حیاته وشبابه في الترحال في طلـب العلـم، فكلمـا عـرف خبـرًا عـن عـالم مجتهـد 

نــاهض مجــد فــي نشــر العلــم شــد إلیــه الرحــال، ومكــث عنــده ملیــًا، حتــى اســتخلص أهــم 

معـارف وعلـوم. وبتحصـیل الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب لمجمـوع وأعظم ما عنده من 

تلــك المعــارف الحیــة الخصــبة، التــي لــم تتكامــل لطالــب علــم جــاد ســواه بنجــد فــي ذلــك 

الزمـــان، أصـــبح هـــو المؤهـــل األول لكـــي یـــنهض برســـالة العلـــم، والـــدعوة، واإلصـــالح، 

د، وهـو مـا نجـح فـي والتجدید، ودفع دم جدید في شرایین الحلقات العلمیة في تلك البال

 أدائه وتحقیقه بامتیاز تام. 
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  رسائل جامعیة

   القرآني اإلعجاز نظریات

  علیها) الفكري الواقع وأثر الكبرى النظریات في (دراسة

  *شریف العزیز عبد الدین جمال د. إعداد:

  **معلى أحمد فيمصط صالح أ. عرض:

  : تقـدیم

 هـو ومـا ابتكارهـا؟ فـي الفضـل یرجـع ولمـن القرآنـي؟ عجازلإل الكبرى النظریات هي ما

 هـذه والـنظم؟. البیـان، ،ةالصـرف بعاد،أ هي وما النظریات؟ هذه على الفكري الواقع أثر

 درجــة بهــا نــال التــي أطروحتــه فــي الــدین جمــال الــدكتور عنهــا جــابأ وغیرهــا األســئلة

 ،(امــام) المعرفــة إســالم معهــد الجزیــرة، جامعــة فــي القــرآن وعلــوم التفســیر فــي وراةالــدكت

    ).٣بالرقم( الجامعیة الرسائل سلسلة ضمن األخیر بنشرها قام والتي

 الباحـث اسـتطاع "لقـد الدائم نور یوسف الحبر بروفیسور عنها قال قیمة أطروحة وهي

 تــوافر إذ بمبخــوس؛ لــیس ونصــیباً ، لیــلق غیــر حقــاً  القرآنــي عجــازاإل موضــوع ُیــَوفَّي أن

 ولملمـــة الموضـــوع أطـــراف جمـــع محـــاوالً  ضـــافیة علمیـــة دراســـة الموضـــوع دراســـة علـــى

 یعـــرف كثیـــرة بمراجـــع مستأنســـاً  ،األصـــلیة بالمصـــادر مستضـــیئاً  ،غـــوره وســـبر قطـــاره،أ

 تصــرفٍ  ولیاقــة إشــارةٍ  حســن فــي وذلــك ،فیهــا مــا حســنأ منهــا ویســتخرج یســتعملها كیــف

 فوائـد فیهـا الباحـث حشـد حواشـي وفیها ضخمة رسالة - بعد – والرسالة الة،إح وجودة

 الـذین األعـالم مـن لكثیـر حسـاناً تراجمـًا  فیها جمتر  كما وشروحاً  وتعلیقات جمة، علمیة

    فیها. ذكرهم ورد

 فصـــول إلـــى التمهیـــد بعـــد بحثـــه فیـــه مقّســـ موزونـــاً  علمیـــاً  نهجـــاً  الباحـــث نهـــج ولقـــد هـــذا

 مـــن المتكلمـــین مـــع الشـــاقة الطویلـــة الرحلـــة فكانـــت شـــتى، عجـــازاإل نمـــ لوانـــاً أ تناولـــت

 كمـــا ،الجرجـــاني القـــاهر عبـــد أمثـــال مـــن والبالغیـــین الّنّظـــام، ســـیار بـــن إبـــراهیم أمثـــال

هــو  ذلكــم الكــریم". للقــرآن العلمــي اإلعجــاز مــع المســتعجلة غیــر المتأنیــة الوقفــة كانــت

 مدرســة أركــان أحــد ،شــریف العزیــز عبــد الــدین جمــال فهوالــدكتور الباحــث أمــا ،البحــث

                                                 
 جامعة اجلزيرة.  –، أستاذ مساعد مبعهد إسالم املعرفة (إمام) رئيس حترير جملة تفكر *
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 عنـه ثتحـدِّ  أیضـًا. يسـالماإل المعرفـي التنـویر لـواء وحـاملي ،بالسودان المعرفة إسالم

  المضمار. هذا في المنشورة وبحوثه كتبه

    التمهید:

 مـن واحـدة بسـورة یمـاثلوه أن قاطبـة العـرب تحدى قد القرآن أن التمهید في الباحث أكد

 وتعـــدى بـــل ذلـــك. عجزهمفـــأ المعـــاني فـــي  وصـــحة لوبأســـ وجمـــال طـــالوة - عنـــدهم

 فــي الباحــث تنــاول وقــد هــذا اســتطاعت. فمــا بمثلــه لإلتیــان كلهــا الخلیقــة إلــى يالتحــد

 ســائر مــع القــرآن اشــتراك أكــد وقــد ووجوهــه. وأنواعــه وشــروطه اإلعجــاز معنــى التمهیــد

 هـذا تمهیـد.ال مـتن فـي أوردهـا شـتى بوجـوه وتفوقـه المعاني، صحة في السماویة الكتب

  والنظمي. واللفظي المعنوي القرآن إعجاز أكد وقد

  :ةالصرف نظریة

 هــي ومــا علیهــا؟ الفكــري الواقــع أثــر ومــا مخترعهــا؟ هــو ومــن ؟ةالصــرف نظریــة هــي مــا

 :فیـه جـاء حیـث ،للدراسـة األول الفصل خالل من الباحث علیها أجاب أسئلة أبعادها؟

 وهــــي طــــالق،إلا علــــى اإلعجــــاز اســــةدر  فــــي النظریــــات أقــــدم مــــن ةالصــــرف نظریــــة نإ

 كبیــراً  قــدراً  منهجیــة ناحیــة مــن یمنحهــا ممــا كبیــر فكــري ومــنهج راســخة عقیــدة خالصــة

 اشــتمل ومــا ومعانیــه بمضــامینه معجــز الكــریم القــرآن أن النظریــة ومفــاد الخطــورة. مــن

 ظموالـن سـلوبباأل عبـرة وال ،والمسـتقبلیة والحالیـة الماضـیة بالغیبیـات اإلخبـار من علیه

 اإلتیــان العــرب مقــدور فــي كــان قــد وأنــه القــرآن. إعجــاز إثبــات فــي البالغیــة واألمــور

 رغمــاً  النظریــة أن الباحــث ویــرى ذلــك. عــن صــرفهم قــد اهللا أن إالَّ  ،بالغــة القــرآن بمثــل

  فیها. مشرف جانب وهو القرآني المضامین إعجاز إلى النظر لفتت غرابتها عن

 بــنظم واشــتغل هـــ.١٦٠ بالبصــرة ولــد هــاني. بــن ارســی بــن إبــراهیم هــو النظریــة مختــرع

 وكـان الكـالم. وأهـل المعتزلـة كبـار مـن أنه الباحث ویؤكد بالنَّظام. سمي ولذلك الخرز

 مقتـــدرًا، ومتكلمـــاً  ناقـــدًا، ومفكـــراً  دیبـــاً أ كـــان الخصـــوم. وغلبـــة الجـــدل فـــي مثـــل مضـــرب

 یقتنـــع ال وكـــان ،خـــرىاأل الســـماویة والكتـــب وتفســـیره، للقـــرآن اً حافظـــ ضـــلیعًا. وفیلســـوفاً 

  بنفسه. بیجرِّ  حتى

    النظریة: على الفكریة المؤثرات

    الفكریة: البیئة أ.
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 كــل وجــه فــي ســالماإل لرایــة رافعــاً  ،اهللا لــدین منتصــراً  كــان قــد النظــام أن الباحــث یؤكــد

 مســتغرقاً  وبراهینــًا، منطقــاً  ،خصــومه بــه اســتعان مــا بكــل مســتعیناً  عصــره، فــي مخــالف

 أعداؤه كان ولما المفحمة. والحجة الدلیل الستخراج والجزئیات الدقائق عن البحث في

 الواقــع كــان وقــد هــذا الغرابــة. مــن شــیئاً  فیــه یكــون أن البــد كــان المعقــد الفكــر ذوي مــن

 أثـر ممـا ،المتدافعـة والنحـل بالملـل ممتلئـاً  المتباینـة، باألفكـار مائجاً  عهده على الفكري

 الـــذین بالشـــعوبیة تـــأثر قـــد الّنظـــام أن الباحـــث یؤكـــدو  هـــذا فكـــره. وتشـــكیل صـــیاغه فـــي

 فضـــیلة كـــل العـــرب لســـلب وســـعوا العربیـــة، غیـــر الشـــعوب محاســـن بیـــان علـــى عكفـــوا

ــــة  ناحیــــة، مــــن بالشــــعوبیة النظــــام اتهــــم ولمــــا العربیــــة، الفصــــاحة أشــــهرها والتــــي ومزّی

 وقـد ،ةلصـرفا بنظریتـه النظـام قـال فقـد أخـرى ناحیـةٍ  مـن الشعوبیة على بالرد والشتغاله

 بالزنادقـــة النظــام تــأثر كمــا الجــاحظ. رأســهم وعلــى الســنة علمــاء مــن كثیــرون رفضــها

 فلجــأ النظــام عنــد واضــحاً  إعجــازه - یكــن لــم الــذي - القــرآن ســلوبأ فــي طعنــوا الــذین

 وتغلـب ناظرهـا حیـث ،والفـرق والنحـل بالملـل تـأثره عـن فضـالً  علـیهم. رداً  ةالصرف إلى

 المعاني إعجاز إلى البالغة عن النظام نصرافا في أثره لذلك كان وقد جمیعًا؛ علیها

  والمضامین.

  النظام: عصر في العلوم ب.

 العصــــور أزهــــى ومــــن ،والمعرفــــة بــــالعلم ملیئــــاً  كــــان النظــــام عصــــر أن الباحــــث یؤكــــد

 هــذا .الناضــجة واآلراء الفكریـة والمــدارس العلمیـة المنــاهج تبلــورت فیـه حیــث ،وأحسـنها

 علــــى الــــرد فــــي مناهجهــــا كــــل مــــن واســــتفاد بالفلســــفة – الباحــــث حســــب – تــــأثر وقــــد

 االهتمـام إلـى مـال ثـم ومـن، التجریبـي للعلـم میل ذا النظام وكان والمخالفین. الملحدین

 متـون وانتقـد ،الحـدیث بعلـم اهـتم كمـا البالغـي. سـلوباأل من أكثر القرآنیة بالمضامین

 بــالرفض علیـه یحكـم ثــم ومـن ،الواقـع علــى بعقلـه الحـدیث یعــرض كـان حیـث ،الحـدیث

 قـال حیـث ،درایـة غیـر مـن الروایة أهل من المحدثین على القسوة شدید وكان .والقبول

 بـالجو تـأثر كما باعر".األ كعلم الإ يتحو  بما عندها علم ال لَألسفار "زوامل نهمإ فیهم

 قـدو  هـذا والمنطـق، بالمعـاني لالهتمـام مال الذي عصره؛ على سائداً  كان الذي األدبي

  حینذاك. سائداً  كان الذي ومنهجه بالتفسیر أیضاً  النظام تأثر

  االعتزالي: الفكر ج.
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 ثـــم ومـــن ،ومفكـــریهم المعتزلـــة ئمـــةأ مـــن إمامـــاً  كـــان قـــد النظـــام أن إلـــى الباحـــث ذهـــب

د وقد وأصوًال. منهجاً  االعتزالي الفكر على ومناهجه راؤهوآ أفكاره اتكأت  فـي العقـل مجَّ

 المعتزلـة أصـول مـن مناهجـه كـل فـي وانطلـق المعتزلـة. عنـد عقـلال لمكانـة قضایاه كل

 بــالمعروف واألمــر والوعیـد، والوعــد المنــزلتین، بـین والمنزلــة التوحیــد، مبـدأ فــي المتمثلـة

 الكــالم، كصــفة االعتزالــي الفكــر قضــایا كــل فــي خــاض وقــد هــذا المنكــر. عــن والنهــي

 تناولهــا التـي الشـائكة القضـایا مـن وغیرهـا ،تعـالى اهللا إلـى القـرآن ونسـبة القـرآن، وخلـق

  .خرىاأل الفرق مع جدالهم في المعتزلة

  ةالصرف نظریة أبعاد ثانیًا:

 ،بمكــــان الخطــــورة مـــن نهــــاأ یؤكـــد النظریــــة حــــول ثـــار الــــذي الجـــدل أن الباحــــث یؤكـــد

 لــه كمــا عنــه، والمــدافعون رواده لــه متكامــل فكــريٍ  مــنهجٍ  نتــاج كانــت قــد أنهــا ویوضــح

 اإلعجـــاز إنكـــار فـــي معاصـــریه مـــن خـــرونآ النظـــام تبـــع وقـــد هـــذا .ومناقضـــوه عـــداؤهأ

 قــد النظــام عنــد الصــرفة نظریــة أبعـاد أن إلــى الباحــث ویــذهب الكــریم. للقــرآن سـلوبياأل

 إلـــى ومـــال إعجـــازه النظـــام نكـــرأ وقـــد أوًال، الكـــریم القـــرآن فـــي ســـلوبواأل الـــنظم شـــملت

    والمعاني. المضامین إعجاز

 اإلتیــان فــرد أي مكــانإب أن وأكــد ،المفــردات إلــى والنظــر لبــدیعا النظــام نكــرأ قــد وبهــذا

 وقــع فــادح وخطـأ شــنیع فعـل ذلــك أن الباحـث ویــرى سـلوب.واأل الــنظم فـي القــرآن بمثـل

 نظریـــة تصـــنیف یمكـــن حیـــث ثانیـــًا، الصـــرف جانـــب بعادهـــاأ شـــملت كمـــا النظـــام. فیـــه

 إعجـاز إلـى مـائلین مالكـری للقرآن البالغي اإلعجاز صحابهاأ ینكر صرفة إلى الصرفة

 اإلعجـــاز بـــین أصـــحابها یجمـــع وصـــرفة النظـــام. هـــؤالء رأس وعلـــى ،بالغیـــب اإلخبـــار

    الجاحظ. رأسهم وعلى (الصرفة) العارض والعجز البالغي

 وهـو بالغیـب اإلخبـار جانـب فهو (الصرفة) النظام نظریة من واألخیر الثالث البعد أما

 إخبــــاره عبــــر القــــرآن بإعجــــاز قــــال ثحیــــ القرآنــــي، اإلعجــــاز النظــــام إلیــــه صــــرف مــــا

 ،الیمامــة فــي حنیفــة يلبنــ المتخلفــین األعــراب وقتــال ،للمــؤمنین كــالتمكین بمســتقبلیات

  الموت. يوتمن المباهلة عن الیهود متناعكا نفسانیات أو الروم. وغلبة والروم والفرس

 احــثالب یعتــرف وبطــالن، خطــاءوأ غــالطأ مــن ةالصــرف تحملــه بمــا إقــراره مــع وختامــًا،

 بالغیـب إخبـاراً  القرآنـي اإلعجـاز إلـى االنتبـاه لفـت وهـو اال مشـرق، جانـبٍ  للصـرفة بإن
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 باإلعجـازین االعتـراف تكامـل مـن والبـد علیـه. القرآني اإلعجاز قصر عدم ضرورة مع

  واإلخباري. البالغي

    البیان: نظریة

 البالغیـة یاتالنظر  رائدة البیان، نظریة أن إلى الباحث یذهب الثاني الفصل خالل من

 الســلیم الــنهج بانتهاجهــا وجــودةً  واســتقامةً  اعتــداالً  وأكثرهــا القرآنــي، اإلعجــاز دراســة فــي

 جانبـه فـي القرآنـي للفـظ دراسة النظریات أعظم من وهي والمعاني. لفاظاأل بین توسطاً 

  الجاحظ. هو ومؤسسها الصوتي.

  الجاحظ؟ هو من

 بالبصـرة هــ)٢٥٥ - هــ١٥٠( نـانيالك محبـوب الجـاحظ بحـر بن عمرو عثمان أبو هو

ــد،  أئمــة أبــرز مــن كــان العقــل. حاجــات كتبــه وتضــمنت المعرفــة. ونــال تعلــم وفیهــا ول

 بـــن خفـــشواأل كالمـــًا، النظـــام علـــى تتلمـــذ الجاحظیـــة. تنتســـب وٕالیـــه ،الكبـــار المعتزلـــة

 عـن یزیـد مـا وصـنف أدبـًا. نصـارياأل زیـد بـيوأ ،ىالمثنـ بـن ةعبیـد وأبي نحوًا، الحسن

  الضروب. شتى في مصنفاً  )٣٦٠( الـ

  للنظریة: الفكریة المؤثرات

  علیها الفكري الواقع أثر أوًال:

 وٕاثباتـــاً  الكـــریم القــرآن عـــن دفاعـــاً  جــاءت – البیـــان – الجـــاحظ نظریــة أن الباحـــث یــرى

 كـان وقـد النظـام. صرفة  صوت خفضت بصورة وروعته، نظمه وبالغة سلوبهأ لسمو

 أن الباحــث أكــد وقــد هــذا البیــان. نظریــة تشــكیل فــي بــارز دور ومؤثراتــه الفكــري للواقــع

 بفكــــر تــــأثرت وقــــد ئمــــتهم.أ مــــن الجــــاحظ أن العتبــــار المعتزلــــة بفكــــر تــــأثرت النظریــــة

ــالرد الجــاحظ انشــغال بســبب الــروافض  الشــعوبیة بفكــر تــأثرت كمــا ضــالالتهم. علــى ب

ــــث العــــرب، فصــــاحة لســــلب الســــاعي ــــرىا حی ــــرد الجــــاحظ نب ــــیهم لل ــــد عل ــــى والتأكی  عل

 علیــــه الــــرد فــــي وفصــــاحة بالغیــــاً  تحــــدیاً  عجــــزهمأ قــــد القــــرآن وأن العربیــــة، الفصــــاحة

  والبیان. البالغة في بمثله واإلتیان

  بالنظریة المتعلقة العلوم ثانیًا:

 ومهتمـاً  ومنطقهـا الفلسـفة بفنـون عارفـاً  مـاهراً  فیلسـوفاً  كـان قد الجاحظ أن الباحث یؤكد

 تـأثر كمـا البیـان. نظریتـه تعزیـز فـي ومنهجهـا بالفلسـفة تـأثر كولـذل ،والمعـاني باألفكار
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 بعلـم تـأثره عـن فضـالً  نظریته، تقریر في عصره على السائد والنقد األدب بمنهج أیضاً 

 العربیـة باللغـة االهتمـام شـدید كـان والـذي األصـول، إمـام الشـافعي ومنهج الفقه أصول

 الشـــافعي عـــن نقـــل الجـــاحظ أن الباحـــث ویؤكـــد هـــذا للعـــرب. اللغـــوي والتفـــوق ودقائقهـــا

  لفاظ.األ حكم خالف المعاني حكم أن یؤكد الذي البالغي فكره في مركزیاً  نصاً 

  عتزالیةاال العقیدة ثالثًا:

 الفكـر بـین قـرَّب وقـد ومفكـریهم. المعتزلـة أئمة من إماماً  كان الجاحظ أن الباحث یؤكد

ــــن ــــر كــــان وقــــد والمعتزلــــي. يالسُّ ــــد العــــدل مبــــدأي أث  الجــــاحظ فكــــارأ فــــي نــــاً بیِّ  والتوحی

  ونظریته.

    النظریة: أبعاد

 صـعید على یجمعها ولم كتبه في متنائرة البیان نظریة ترك قد الجاحظ أن الباحث أكد

 قـد الجـاحظ أفكـار أن ویؤكـد هـذا واألطـراف. الجوانب واضحة ظلت ذلك وبرغم واحد،

  عاشها. التي الفكریة البیئة بمقتضیات تشكلت

 المزیـة وأن ،لسـان كـل فاقـت العربیة القرآن لغة أن یقرر الجاحظ نأ الباحث یؤكد كما

 یظهــر المعبــر الكــالم فــي اللفظــي الجمــال وأن ذاتهــا. فكــاراأل فــي ال األفكــار بیــان فــي

 مـــن والســـالمة ،المخـــارج وســـهولة ،الكلمـــات تخیُّـــر ودقـــة وزاناأل اســـتقامة خـــالل مـــن

  السبك. وجودة التعبیر وجمال التكلف

  البیان لنظریة العامة ابطالضو  أوًال:

 مقــــام القــــائم الجمــــال فــــي تتمثــــل الجــــاحظ لنظریــــة العامــــة الضــــوابط أن الباحــــث یؤكــــد

 لفـــاظ.واأل المعـــاني یتنـــاول واســـع مفهـــوم وهـــو والـــنظم القـــرآن. فـــي الحســـیة المعجـــزات

  الحال. مقتضى ومراعاة لفاظواأل المعاني بین التوسط إلى إضافة

   والتصویر البیان ثانیًا:

 المعنــى قنــاع لــك كشــف شــيء لكــل جــامع اســم الجــاحظ عنــد البیــان أن الباحــث ؤكــدی

 محصـوله علـى ویهجـم حقیقتـة علـى السـامع یغـض حتـى الضـمیر دون الحجـاب وهتك

 التــي والغایــة األمــر مــدار ألن الــدلیل؛ كــان جــنس أي ومــن البیــان ذلــك كــان مــا كائنــاً 

 اإلفهــــام بلغــــت شــــيء فبــــأي ام،واإلفهــــ الفهــــم هــــي إنمــــا إلیهــــا والســــامع القائــــل يیجــــر 

  الموضع. ذلك في البیان هو فذلك المعنى؛ وضحتوأ
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 وهـو ،المضـمار هـذا فـي علیها لوَّ المع العمدة فهو – الباحث بحسب – التصویر أما 

 قالـب وأبهـى صـورةٍ  أحسن في المجرد المعنى توصیل معها یمكن التي المثلى الطریقة

ــذة تصــحبهما وانشــراحاً  ریحیــةأ متلقیــةال الــنفس فتجــد الــنفس، إلــى حلیــة وأجمــل  لــیس ل

 التصـویر فـي الكـالم الباحث بسط وقد الكریم. القرآن في مقرر مذهب وهو لذة. بعدها

  الكریم. القرآن في وٕاعجازه ونماذجه

  القرآني اللفظ جمال ثالثًا:

 یحمـــل الـــذي الصـــیاغة المحكـــم الفنـــي القالـــب علـــى یطلـــق الجـــاحظ أن الباحـــث یؤكـــد

 أن وعنــده الصــادي. الغلــة المــاء بــريِّ  الــنفس علــى ألثــره تشــبیهاً  المــاء ثیــرك المعــاني،

 هـــــذه فـــــي وتصـــــوغه تصـــــویراً  المعـــــاني تصـــــور المعهـــــودة بحالوتهـــــا القرآنیـــــة لفـــــاظاأل

 وعنــده الســامع. وتــبهج اآلذان تشــنف التــي العذبــة البهیــة واألجــراس الشــجیة األصــوات

 التركیــب حیــث مــن تكتســبه نمــاوإ  اتهــا،ذ فــي وقبحــاً  حســناً  تحمــل ال مفــردة لفــاظاأل أن

    النظم. وجمال

 اللفـظ وتخیـر السـبك جـودة فـي تمثلـت الجـاحظ عند البالغة معاییر نفإ الباحث وبرأي

 الصـوت جـودة لـه تـاحأ ممـا القـرآن فـي تـوافر قـد ذلك وكل وانسجامًا. تناسباً  یحقق بما

 مخــــرج وســــهولة وحــــالوة وعذوبــــة نقــــاءً  أصــــوات، مــــن غیــــره وأعجــــز فــــاق بمــــا وحســــنه

ـــذي نظمـــه وتفـــوق القرآنـــي اللفـــظ تفـــرد یظهـــر وهـــذا أوزان. ســـتقامةوا  القـــرآن أعطـــى ال

  وفنونه. التجوید علم خالل من ،وبیانیاً  بالغیاً  عجازاً إ

  النظم: نظریة

 فــي متفــردة نظریــة الــنظم، نظریــة أن الباحــث أكــد واألخیــر الثالــث الفصــل خــالل مــن

 التـــي المنهجیـــة الرؤیـــة وأبانـــت يالتحـــد انونقـــ عـــن كشـــفت القرآنـــي، اإلعجـــاز دراســـة

ــــربط النظــــر، وتضــــبط الدراســــة تــــؤطر ــــات فت ــــة لتتكامــــل بنظائرهــــا الجزئی ــــة الرؤی  الكلی

 القرآنـي الـنظم جمالیـات عـن كشـفت قـد أنهـا الباحـث ویؤكـد ودقائقها. جزئیاتها وتنسجم

 المتشــابكة العالقــة إیضــاح وتولــت المتفَّــرد، اإللهــي ســلوباأل خصــائص بانــتوأ ،الرائـع

 ولهـا جهـة، مـن لـه اللفظیـة والصـورة الفكـر بین الرابط ووضحت ،ومقاصده النص بین

 كانــت ثــم ومــن .التفســیر خاصــة ،أخــرى جهــة مــن والمضــامین بالمعــاني وثیــق ارتبــاط



 ١٤٦

 البیـــان علمـــي أصــل والـــنظم بهــا. اإللمـــام للمفســر ینبغـــي التــي األمـــور أهــم مـــن الــنظم

  الفذة. وعبقریته المنهجیة برؤیته رجانيالج طریقها تلمس وقد والمعاني،

  الجرجاني؟ هو من

  هـ.٤٧١ توفي ،الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو سالماإل مجد هو

  العربیة. في بارع العلم. طریق في أثره ىفیقت بارز ومفكر ومتمیز عالم

  النظم: نظریة على ةیالفكر  المؤثرات أوًال:

  الفكریة: البیئة 

 بیئــة وهــي .فیهــا عــاش التــي الفكریــة ببیئتــه تــأثر قــد الجرجــاني، أن إلــى حــثالبا ذهــب

  والمناطقة. النحویین بین والصراع واألشاعرة، المعتزلة بین الصراع سادها

 فــي االعتزالــي للفكــر مصــادماً  ،العقیــدة شــعريأ كــان الجرجــاني أن الباحــث ویؤكــد هــذا

 وقـد الفكـر. فـي وتنـاقض منهجـي لـلخ فیهـا المعتزلـة فكر أصاب التي الرابعة، مرحلته

 ونسـبة القـرآن خلـق قضـیة سـیما ال الفـرقتین بین الجدل قضایا كل في الجرجاني تمعن

 "التـي اللفـظ ومسـألة النفسـي. اهللا كـالم بأنـه المعتقـدین من وكان تعالى، اهللا إلى القرآن

 یسلــ إذ مخصــوص، وجــه علــى المعــاني وتــألیف والعبــارات لفــاظاأل نظــم بمســألة ىتعنــ

 الــنظم. فــي الجرجــاني ةیــنظر  جــوهر وذاك العلــوم". وهــي معلومــة، معــانٍ  إالَّ  القلــب فــي

 أن الباحــث ویــرى بقلیــل، عصــره قبیــل والمناطقــة النحــاة بــین الــدائر بالجــدل تــأثر كمــا

 إلــى الباحـث ویـذهب كبیـرة. لدرجـة النحـوي السـیرافي سـعید بـيأ فكـاربأ تـأثر الجرجـاني

ــــر فــــي النحــــو مــــن اســــتفاد قــــد الجرجــــاني أن ــــي نظریتــــه تقری ــــي (الــــنظم) ف  البالغــــة ف

  یشاع. كما رسطوأب یتأثر ولم واإلعجاز.

  بالنظریة المرتبطة العلوم ثانیًا:

 البالغــي اإلعجــاز فــي نظریتــه بنــى قــد الجرجــاني أن المضــمار هــذا فــي الباحــث یعتقــد

 تنوعـة.م معـارف فیهـا وتداخلت ،دةدّ متع علوم فیها تشابكت علمیة أسس على (النظم)

 مــن بوجـه الجرجـاني نظریـة فــي أثـرت التـي العلـوم مجمـل فــي القـول الباحـث بسـط وقـد

 عنـده النحـو وغـرض الـنظم، فسَّـر وبـه النحـو علـم من استفاد قد أنه یرى حیث الوجوه،

 اســتفاد كمــا العقــل. یرتضــیه الــذي الوجــه علــى معانیهــا وتالقــي لفــاظاأل دالالت تناســق

 مــا ورفــض عقلــه قبلــه مــا لقبــول متفصــحاً  ناقــداً  البالغــة علــم وتــراث البالغــة، علــم مــن
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 بـــرأي اســـتفاد كمـــا كثیـــرًا. الجـــاحظ مـــن اســـتفاد قـــد الجرجـــاني أن الباحـــث ویؤكـــد عـــداه،

 ذلــك كــل إلــى یضــاف نظریتــه، تقریــر فــي لــه الســابق وتراثــه اإلعجــاز علــم مــن الباحــث

ـــم مـــن الجرجـــاني ةاســـتفاد  باللغـــة االهتمـــام شـــدید الشـــافعي بمـــنهج متـــأثراً  األصـــول عل

ـل وقـد العربـي. باللسان واالعتداد  مـن إلیـه شـرناأ مـا كـل فـي شـدید بتعمـق الباحـث فصَّ

  الجرجاني. نظریة بها تأثرت علوم

  (النظم): الجرجاني نظریة أبعاد

 قـد ناحیـة مـن فهـو أبعـاد، ثالثـة مـن نظریتـه فـي انطلـق قـد الجرجـاني أن الباحـث یقرر

 خصــومة راءآ یــدحض وأن الــنظم، علــم لبنــاء زمــةالال المنهجیــة األســس وضــع حــاول

  ثالثة. جهةٍ  من جدیداً  تأسیساً  واإلعجاز البالغة یؤسس وأن ثانیة، جهة من

  الجرجاني: عند العلم لبناء المنهجیة األسس أ.

 وذلـك أوالً  الذاتیـة األمـور عـن بالبعـد العلم لبناء الجرجاني وأسس ضوابط الباحث حدد

 مـــا المـــرء تقـــدیم وعـــدم بـــالرأي، عجـــاباإل وعـــدم بـــاطًال، دعـــاؤها وعـــدم للعلـــم بالتأهیـــل

 تجویــد وضــرورة للمــذهب. التعصــب وعــدم المخــالف، الــرأي وقبــول العلــوم، مــن یحســن

 والدقـــة والتقلیـــد. الجمـــود، ومحاربـــة الحفـــظ علـــى الفهـــم تقـــدیم خـــالل مـــن ثانیـــًا، مالـــنظ

  ة.الموضوعی من وقرباً  العمومیات، عن بعداً  ثالثًا، والتحقق

    الهدم: جانب ب.

 قضـــیة حـــول دارت التـــي خصـــومه راءآ بـــدحض اهـــتم قـــد الجرجـــاني أن الباحـــث یقـــرر

 علـى الـرد خـالل مـن وذلـك معجزًا. القرآن بها كان التي العلة إدراك ومحاولة اإلعجاز

 علــى ورد المطلقــة. والمعــاني المجــردة الداللــة نصــارأ فــي ممثلــین أوًال، المعنــى نصــارأ

ــــف مجــــردال اللفــــظ صــــحابأ ــــاراتهم بمختل ــــه التــــي تی ــــاول كــــان حیــــث، تناولت  أفكــــار یتن

 وقـد فیـه. ووجهـه للخطـأ تبیانـاً  معـه فیـه اخِتلـفَ  مـا مفنَّداً  علیها ویرد ویناقشها الخصوم

  كثیرًا. ذلك في الباحث أفاض

  البناء: جانب ج.

 جأدر  قــد األشــعریة، عقیدتــه مــن وانطالقــاً  الجرجــاني أن الباحــث یــرى الجانــب هــذا فــي

 التأسیســیة مفاهیمــه ذلــك شــمل حیــث الصــارم، العقلــي اإلطــار فــي وكبیــرة صــغیرة كــل



 ١٤٨

 فـــي یظهـــر حســـبما والمقاصـــد المعـــاني نحـــو مـــال ولـــذلك والـــنظم" والفصـــاحة "البالغـــة

  التالیة: االختصارات

  التأسیسیة المفاهیم أوًال:

    البالغة مفهوم

 ومــن نســب.أو  لــه أتــم يهــ التــي بالصــورة الســامع قلــب إلــى المعنــى إیصــال عنــده وهــي

 الكلمـات برنین األشواق ونفخ الرشیقة بالعبارة الفم امتالء أنها على البالغة فهم الخطأ

  شعور. أو ورائها فكر دون الجوفاء لفاظاأل وفخامة الفارغة

    الفصاحة مفهوم

 وهـي ،والكشـف البیـان حـول الجرجاني عندأنه یدور  – الباحثما یرى  حسب -وهي 

  بااللفاظ. لها تعلق وال للمعنى ةمزی والبالغة

   النظم مفهوم

 قوانینـــه وٕاعمـــال النحـــو معـــاني ســـوى لـــیس – الجرجـــاني عنـــد –فهـــو  الباحـــث بحســـب

  ورسومه. مناهجه عن الزیغ وعدم

   واألفكار المعاني ثانیًا:

 األســلوب، مــن المســتنبطة المعــاني فــي المزیــة أن إلــى الباحــث یــذهب الجرجــاني، عنــد

 والكشـف المعـاني عـن التعبیر في فقط لفاظاأل وفضل والفكر، بالرؤیة علیها المستعان

 ومالزمــة للمعنــى تابعــة االلفــاظ فــإن وبالتــالي علیهــا، دلیــل مجــرد إال هــي مــا إذ عنهــا؛

 الكـالم ترتیب العقل ودور السیاق، عن المنعزلة اللغویة بالمفردات الفكر یتعلق وال له،

  والمقاصد. لألغراض وتشكیالً  الفكرة على دلیالً  یكون حتى وتركیبه

  النظم ثالثًا:

 الرائــع والرصــف المتفــرد والــنظم الحســن الفهــم أن – الباحــث بحســب – الجرجــاني یــرى

 الحصـون أهـم ومن وأوقعها. خصائصه ظهروأ القرآن سمات أبرز من البدیع والتألیف

 فــإن لمحكــما البــدیع نظمــه علــى واســتناداً  والتغییــر. والتحریــف التبــدیل عنــه تــدفع التــي

 اإللهـي – القرآنـي الـنظم بـین شاسـع فـرق وثمـة طالقـًا.إ منـه لـیس لما قابل غیر القرآن

 عنـــد نـــهإ حیـــث للتحـــدى. ومناطـــاً  القرآنـــي لإلعجـــاز أصـــل وهـــو النظـــوم، مـــن وغیـــره –



 ١٤٩

 بـــین التفاضـــل بهـــا یكـــون دقیقـــة ســـمة هـــو الـــذي الـــنظم فـــي – اإلعجـــاز – الجرجـــاني

   البالغة. لدرجة تبعاً  النظوم في واختالفاً  التراكیب في تفاوتاً  البلغاء

 إلــى وترابطهــا المفــردة لفــاظاأل دراســة الجرجــاني عنــد القرآنــي اإلعجــاز دراســة وتتعــدى

 وســـــوراً  وجمـــــالً  مفـــــردات كلـــــه القرآنـــــي الـــــنظم تناســـــب ذلـــــك فـــــي بمـــــا الجمـــــل، تـــــرابط

  للتفاصیل. وذكراً  لألمثلة إیراداً  ذلك في الباحث فاضأ وقد وموضوعات.

  الفروق بعًا:را

 بــین شاســعاً  وبونــاً  كبیــراً  فرقــاً  هنــاك أن إلــى - الباحــث رأي وحســب - الجرجــاني ذهــب

 غیــر فــي اإللهــي الكــالم فیهــا بمــا خــرىاأل النظــوم ســائر وبــین تألیفــه فــي القرآنــي الــنظم

 عــن تخــرج حتــى بعــض فــوق بعضــها یعلــو ومراتــب متفاوتــه درجــات والبالغــة القــرآن.

 فـــي الباحـــث لفّصـــ وقـــد علـــومهم. دونهـــا وتتقاصـــر قـــواهم عنهـــا وتعجـــز البشـــر طـــوق

ـــنظم بـــین الفـــروق ـــي ال  والكتـــب بینـــه الفـــرق شـــملت النظـــوم؛ مـــن وســـواه المعجـــز القرآن

 إلـى وخلـص وفصـحاؤهم. العرب بلغاء وكالم وبینه ،والحدیث وبینه ،خرىاأل السماویة

 المفــــردات مــــن ال المعــــاني، علــــى الــــدال الــــنظم مــــن إعجــــازه یســــتمد الكــــریم القـــرآن أن

  فیه. المستخدمة

  : والختام الخالصة

 المعـاني، صـحة هـي: ثالثـة أوجـه في القرآني اإلعجاز وجوه تنحصر الباحث، بحسب

 فــي والفصــل بینهــا، فیمــا التــرابط شــدیدة اإلعجــاز ووجــوه الــنظم. وجــودة اللفــظ، وحســن

    النتائج. وفساد المنهج خلل یورث بینها الدراسة

 قــدر وعلــى ،البالغــة مــن متفقــة درجــة فــي القرآنیــة العبــارات أن إلــى الباحــث ویخلــص

 مــن ألختهـا مـا آیـةٍ  ولكـل والجمـال، الحسـن مـن واحـدة سـماء وفـي ،اإلعجـاز مـن واحـد

 تتكشـف وبرهانـاً  سرارلأل موضعاً  تصبح التعبیریة الفروق نفإ ثم ومن والمزیة. الفضل

  والمعاني. واإلعجاز البالغة خبایا به

 عمومــًا، الكــریم القــرآن وعلــوم عجــازواإل والبالغــة اللغــة، بــأمر هتمینبــالم يّ حــر  ،وبعــد

 وزوایــا التنــاول وطریقــة الطــرح فــي الجدیــدة الشــاملة، والدراســة القــیم الســفر هــذا اقتنــاء

  اهللا. ذنإب الناس فینفع علم" "من األرض في یمكث ما فیها إذ النظر؛
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  عرض كتب

  المترددة العولمة ال الجذریة الكونیة

  هالیداي فرید : بروفیسورمؤلف/ ال

  غانم الرحمن عبد : عرض

  وكتابه: الكاتب

 السیاسـیة) والعلـوم لالقتصـاد لندن (كلیة في الدولیة العالقات بروفیسور هالیداي، فرید

 فــي یبحــث ،اإلنتــاج غزیــر نشــط باحــث وهــو األوســط، الشــرق شــؤون فــي ومتخصــص

 ،المشــتركة اإلنسـانیة القـیم علــى سـةمؤس ومتوازنـة، مسـتقرة دولیــة عالقـات عـن مؤلفاتـه

  إقصاء. أو هیمنة دون الشعوب خصوصیات احترام مع

 عربیـــة ترجمـــة هـــو المتـــرددة) العولمـــة ال الجذریـــة (الكونیـــة یـــدینا بـــین الـــذي والكتـــاب

 – ٢٠٠٠ عنــد (العــالم عنــوان تحــت صــدر الــذي اإلنجلیــزي لألصــل ومأمونــة مأذونــة

The World at 2000.( الصـحفي الحـروب خالـد األسـتاذ/ العربیة لىإ بترجمته قام 

 هـــذه تصــدره للمؤلــف متــرجم إصــدار رابـــع وهــو الســاقي)، (دار ونشــرته بلنــدن. المقــیم

  الدار.

 مادتـــه تقـــع بینمـــا ترقیمـــه، بحســـب صـــفحة )٢٣٧( نحـــو فـــي الكتـــاب هـــذا یقـــع

  سم).١٧ × ٢٤( بأبعاد صفحة، )٢١٧( نحو في العلمیة

 القـرن (ظـالل التغیـر)، طـور في (عالم ي:ه فصول عشرة على الكتاب يیحتو 

 وســلبیاتها)، (العولمــة الحــرب)، (عــودة العالمیــة)، السیاســة حــول (ســجاالت العشــرین)،

 االخـــتالف)، (أوهــام المحاســـبة)، فــوق مهـــیمن قطــب (أمریكـــا: الدیمقراطیــة)، (هشاشــة

 شــكلت مترابطــة حلقــات وهــي جذریــة)، كونیــة (نحــو الحــدود)، وراء مــن المعــولم (الحكــم

 العاشــر فصــله خــالل مــن المؤلــف قدمــه الــذي األســاس للطــرح تمهیــداً  األولــى عناوینهــا

  جذریة). كونیة (نحو

ــاً تبنِّ  نقدمــهال  الكتــاب وهــذا  لقراءاتنــا العــام للخــط متــداداً ا وٕانمــا ،الكاتــب لفكــرة ی

 صـناع تجاهـاتوا الغربـي العـالم فـي التفكیـر مـدارس علـى التعـرف محاولـة في السابقة

 كیــف أي هــذا. كــل مــن المســلم الشــرق فــي نحــن وموقفنــا الرافضــین، ومواقــف مــةالعول

  نفكر؟. وكیف یفكرون؟
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 فـي العـالم بواقـع متعلقـة منطقیـة حقیقـة المؤلـف یؤكد العربیة للطبعة تقدیمه في

 هـو وٕانمـا حاله، على بقي وال بالكامل، یتغیر لم العالم أن وهي سبتمبر أحداث أعقاب

 ،هـــي كمـــا الثوابـــت أكثـــر وبقیـــت ،اإلنســـانیة الحیــاة مـــن جوانـــب علـــى رأثّـــ نســـبي تغیــر

 والبیئــــــات الحیــــــاة وأنمـــــاط واالقتصــــــادیة السیاســــــیة والتقســـــیمات ،الــــــدول هــــــي فالـــــدول

 بـین والتنـافس الـدول بـین التنازعـات حتـى بـل المشاهد، هذه أكثر الحضاریة والتباینات

 زدیــادا فــي تمثــل جدیــد عامــل طــرأ وٕان هــو، كمــا ظــل ذلــك كــل غنیائــهأو  العــالم فقــراء

 رافضـــة تحالفـــات ظهـــور التغیـــر هـــذا وقابـــل العـــالمي، المســـرح علـــى األمریكـــي النفـــوذ

 كراهیـــة علـــى تفـــاقاال فـــي األرض شـــعوب بـــین تقـــارب ظهـــر كمـــا األمریكیـــة، للهیمنـــة

    األمریكي. االستعالء

 لیصـل ،(سـبتمبر) أعقـاب فـي العالمیـة التغیـرات شـواهد من عدداً  الكاتب وتتبع

 الدولیــة الســاحة فــي نفوذهــا زیــادة فــي األحــداث هــذه اســتغلت األمریكیــة اإلدارة أن ىإلــ

  مصالحها. تخدم التي القیم وعولمة

 فكــــر فــــي الحــــروب) (خالــــد المتــــرجم طــــّوف التقــــدیم لهــــذا الحقــــة توطئــــة وفــــي

  الكتاب. لهذا العامة بالخطوط وعّرف هالیداي،

 االشـــتراكیة ســـقوط ظـــل يوفـــ یعتقـــد أنـــه المؤلـــف فكـــر مـــن المتـــرجم ویســـتخلص

 هـــل االختبـــار، موقـــع عاریـــة وضـــعت الیـــوم الرأســـمالیة أن الســـوفیتي تحـــادواال الدولیـــة

 ویـرى البـاردة؟ الحـرب سـنوات طیلـة اإلنسـان بهـا وعـدت التـي الرفاهیـة تحقیـق تستطیع

 بقـبس یسـتعین أن إال الوعـد هـذا تحقیـق یسـتطیع ال وحده الرأسمالي النمط أن هالیداي

 ضــرورات مـن أدنــى حـد لتحقیــق االشـتراكي) (السـوق أســماه فیمـا االشــتراكي الفكـر مـن

  وغیرها. الجریمة ومحاربة األسرة وقضایا كالتعلیم مجاالت في اإلنسانیة الكفایة

 فـي هـو البشـریة أمـام األكبـر يالتحـد أن – المتـرجم رأي بحسـب -هالیداي یرى وهكذا

 المؤلــف رؤى بعــض المتــرجم یســتعرض كمــا وأغنیائــه، العــالم فقــراء بــین الهــوة تقریــب

  اإلرهاب. على بالحرب یسمى ما ظل في الدولي الواقع مآالت حول

 علــى والتفســیرات الشــروح بــبعض قــام أنــه إلــى المتــرجم ینــّوه التوطئــة هــذه صــلب وفــي

 ونجمـــــات (أقـــــواس خاصـــــة ترقیمیـــــة بعالمـــــات تدخلـــــه مواقـــــع ممیـــــزاً  األصـــــلي الـــــنص

  صغیرة).
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ـــر) طـــور فـــي (عـــالم هـــو أول بفصـــل یبـــدأف الكتـــاب هـــذا مـــتن أمـــا  وقبـــل ،التغّی

 اإلنجلیزیـة طبعتـه في صدر الكتاب هذا أن إلى التنویه یلزمنا الفصل هذا إلى الدخول

 محـدد زمنـي مفصـل فـي العالم لواقع دراسة فهو ثم ومن م،٢٠٠١ سبتمبر أحداث قبل

 جـــاءت الطبعـــة هـــذهل المؤلـــف مقدمـــة ولعــل الثالثـــة، واســـتقبال الثانیـــة األلفیـــة وداع هــو

 علـى (سـبتمبر) آثـار نسـبیة عـن بالحدیث لمؤلفه العلمیة القیمة استمراریة على للحفاظ

 سـبتمبر آثـار إذ ،المؤلـف غرض یخدم ال ولكنه منطقیاً  یصحّ  قول وهو ،العالم أحداث

 بعنـوان لهـا مؤلـف إفـراد على نفسه الكاتب وأجبرت الدولیة، العالقات واقع على طغت

  والنتائج). األسباب سبتمبر: / أیلول ١١ العالم: تاهزّ  (ساعتان

 ،الثانیــة األلفیــة أحــداث مــن عــدداً  الكاتــب یتتبــع وفیــه ،األول فصــلنا موضــوع إلــى نعــود

 إلـــى یـــدعو العـــالم مســـتقبل أن إلـــى یقفـــز ولكنـــه حصـــاءات،واإل باألرقـــام مادتـــه مـــدعماً 

 نحــو تتجـه الدولیـة العالقـات وأن البـاردة، الحـرب نتهـاءا أعقـاب فـي عـام بنحـوٍ  التفـاؤل

ــــــات التعــــــاون ــــــة وأن الســــــلمیة. األهــــــداف ذات والتحالف ــــــع حال ــــــب الهل ــــــة أو والترق  حال

  انتهت. قد والالسلم) (الالحرب

 النمـــو تجاهـــاتا تثبـــت بأرقـــام والدعمـــة عـــام بنحـــو المتفائلـــة الرؤیـــة هـــذه وبعـــد

 الوضـــع هـــذا باســـتمرار والتفـــاؤل ،ماضـــیةال ســـنة خمســـینال خـــالل الـــدولي االقتصـــادي

  المرتقب. الدولي السلم ظل في وتحسنه

 العــام عنــد العــالم علــى األثــر خطیــرا یعتبرهمــا حــدثین هالیــداي یمیــز ذلــك بعــد

ـــس رفـــض همـــا: والحـــدثان م)٢٠٥٠( ـــى التصـــدیق األمریكـــي الشـــیوخ مجل  معاهـــدة عل

 ســــتة العــــالم ســــكان بلــــوغ والثــــاني م)،١٩٩٩ كتــــوبر(أ النوویــــة التجــــارب إجــــراء حظــــر

 المتحـــدة، األمـــم تحدیـــد بحســـب والعـــام الشـــهر نفـــس أي )٩٩ كتـــوبرأ( نســـمة اتملیـــار 

 یعـد الكتـاب صـدور بعـد وقـع الـذي سـبتمبر هجوم أن إلى لینبهنا المترجم یتدخل (وهنا

ـــأثیراً  أشـــد ســـیكون كمـــا ،الحـــدثین كـــال مـــن شـــؤماً  أكثـــر ـــى ت  خـــالل البشـــریة الحیـــاة عل

  القادم). قرن النصف

 الوالیــــات إصــــرار يیعنــــ فــــاألول ،العــــاملین هــــذین علــــى هالیــــداي يیبنــــ وهكــــذا

 لـه دیمغرافـي نفجـارا إلـى یـؤدي والثـاني العسـكریة، السیطرة أسباب تملك على المتحدة

 التغییـــرات مـــن عـــدد علـــى ویقـــف العـــالم. نطـــاق علـــى والتنمیـــة االقتصـــاد علـــى تـــأثیره
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 علــى فسوالتنــا الكبــرى، مــع الصــغرى الــدول ونزاعــات الــدول تفكــك خاصــة ،السیاســیة

  نفصال.واال التكتل وجدلیة المتعارضة، المصالح

 والتفــاوض التعــاون مبــدأ الــدول علــى فــرض المتبــادل االعتمــاد أن إلــى وخلــص

 وربمــا االقتصــادي األمــن فقــدان فــي یتســبب مــا كثیــراً  التنــافس أن مــن بــالرغم والتنســیق

  ودولیة. یةإقلیم نزاعات خلق

 نحـو العـالم دول تجـاها اسـتمراریة قـعوا أن مـن الفصـل نهایـة فـي دهشـته ویبدي

 التخوفــــات بــــرغم المشــــتركة القــــیم بعــــض إقــــرار نحــــو والتــــدرج عالقاتهــــا علــــى الحفــــاظ

 ،خـــرىاأل الـــدول تجـــاه دولـــة وكـــل ،خـــرىاأل الشـــعوب تجـــاه شـــعب كـــل لـــدى التاریخیـــة

 ونظـرة األوروبیـین، مـع البریطـانیین كحـال ذلـك، ونحـو واستهداف مؤامرة وجود واعتقاد

  ذلك. وغیر للغرب، المسلمین ونظرة ،لألمریكیین ینیوباألور 

 أحـداث المؤلـف عـالج عدیـدة فرعیـة عناوین وتحت العشرین) القرن (ظالل فصل وفي

 الحــــادي القــــرن أحــــداث تشــــكیل فــــي – یــــرى فیمــــا - أســــهمت والتــــي المحوریــــة القــــرن

 أن لبیـــان ســاقه الـــذي التســبیب مـــع نقــف األحـــداث هــذه فـــي الــدخول وقبـــل والعشــرین.

  هذا. الماثل قرننا ألحداث والموضوعیة التاریخیة الخلفیة هو العشرین القرن

 یمكـن ال شخوصـاً  العشـرین للقـرن جعلـت التـي هي ثالثة أسباباً  أن (هالیداي) یرى

 - األســــباب وهــــذه والعشــــرین الحــــادي القــــرن أحــــداث مدارســــة فــــي تجــــاوزه أو إزاحتــــه

  -هي: - اختصاراً 

 الیـوم، لعـالم واالقتصـادي السیاسي التشكیل نشأة شهد الذي هو العشرین القرن .١

  العالمي. النظام بنیة لتشكِّ  التي الدولیة المنظمات ظهرت وفیه

 واإلثنیـة القومیة المشاعر وتنامي العالمي، النظام تجاه الشعوب مشاعر لتشكّ  .٢

 والدینیة.

 يفــ أسســها لتتشــكّ  الحــالي الثقافــات صــراع حولهــا یــدور التــي العولمــة تجربــة .٣

 موروثـة سـابقة خالفـات علـى تأسسـت حولها الخالفات أن كما العشرین، القرن

 القـرن مسـرح علـى وزالـت قامـت (وجمیعهـا العالمیـة والحـروب البـاردة، كالحرب

 العشرین).



 ١٥٤

 القـــرن شـــهدها محوریـــة أحـــداث ثالثـــة هنالـــك أن هالیـــداي یعتقـــد ذلـــك علـــى وبنـــاءً 

 هي: القرن لذلك المقتضب التاریخ لتشكّ  العشرین

  م).١٩١٨ – ١٤( األولى العالمیة الحرب  . أ

 الدولیة. المنظمة وتكوین نهایتها أي م)١٩٤٥( الثانیة العالمیة الحرب  . ب

  م).١٩٩١( الباردة الحرب نهایة ج.

 العشــرین (القــرن مؤلفــه فــي هوبزبــوم، أیریــك اإلنجلیــزي المــؤرخ أفكــار یســتعیر هنــا وهــو

 مــع نتهــىوا األولــى الحــرب مــع أبــد القــرن أن یــرى حیــث م)١٩٩١ – ١٩١٤ القصــیر

  السوفیتي. تحاداال نهیاروا الباردة الحرب نهایة

  فترتین: إلى العشرین القرن یقسم نجده أخرى ناحیة ومن

 فـــي كلـــه العـــالم واقـــع علـــى بظاللهـــا العـــالمیتین الحـــربین وشـــهد األول النصـــف -

  القوى. وموازین واالقتصاد السیاسة

 وشــهد متنافســتین، قــوتین بــین المعولمــة الصــراعات حقبــة وهــو الثــاني النصــف -

 العـالم دول فـي النزاعـات مـن عـدداً  منهـا كجـزء وربما الباردة الحرب جانب إلى

 إنسان. ملیون ٢٠ من أكثر ضحیتها راح الثالث

 م)١٩٩١و ١٩٤٥و ١٩١٨( القـــرن أحــداث فـــي الحاســمة التـــواریخ هــذه بـــین ومــن

 نهایـة فهـو المركزیـة، ولحظتـه حـولالت نقطة هو كان م)١٩٤٥( العام أن هالیداي یرى

  الدولیة. المنظومة تأسیس وبدایة ،ستعماراال ونهایة الحرب،

 – (مســـیحیة أوروبـــا داخـــل الهویـــة صـــراع بدایـــة تـــهنهای فـــي العشـــرین القـــرن شـــهد كمـــا

 القـرنأوروبا وأمریكا، وبـین المسـلمین والغـرب، (وامتـد هـذا الصـراع إلـى  وبین )،إسالم

  والعشرین). الحادي

 التفـاؤل مشـاعر إلى الكاتب یشیر الدولیة) السیاسة حول (سجاالت فصل وفي

 ولكنـــه جدیـــدة، ألفیـــة واستشـــراف البـــاردة الحـــرب نهایـــة أعقـــاب فـــي العـــالم ســـادت التـــي

 ألفیتـــه فـــي العـــالم لمســـتقبل ونبـــوءاتهم الدولیـــة العالقـــات كتـــاب أطروحـــات عنـــد یتوقـــف

 ضــطراداً ا نستعرضــها مجموعــات أربــع إلــى واألطروحــات الــرؤى هــذه ویقســم الجدیــدة.

  یلي: كما ختصاراً وا

  التفاؤلیة: الهیمنة أطروحات



 ١٥٥

 المادیـــة والقـــیم الســـوق واقتصـــاد اللیبرالیـــة بانتصـــار المستبشـــرة النظریـــات وهـــي

 (فرانسـیس المدرسـة هـذه ممثلـي أبـرز هالیـداي ویعتبـر الحیـاة، علـوم مجـال فـي خاصـة

 التــاریخ) (نهایــة منهــا مختلفــة صــیغ خــالل مــن وذلــك فریــدمان)، (تومــاسو فوكایامــا)

ــــد) العــــالمي (النظــــامو ــــرنو الســــوق) (اقتصــــادو الجدی  المفهــــوم وهــــذا .األمریكــــي) (الق

 هـي المدرسـة هـذه أفكـار وخالصـة م)،١٩٤١ -لویس (هنري باألساس صاغه األخیر

 واحـدة، أفكـار ومنظومـة عظمـى، قـوة هیمنـة خالل من إال یتم لن الدولي االستقرار أن

  الدولیة. السیاسة لىع

 التعـاون علیـه یقـوم الـذي األسـاس غیـاب منهـا: إشكاالت تواجهها المدرسة هذه

 أمریكیـة تفاهمـات علـى مؤسسـاً  كـان الـدولي النظـام أن إلـى هنـا المؤلـف (یشیر الدولي

 بـین المشـتركة المصـلحة مـن األعلـى الحد یمثل أصبح األخیرة نهیارا وبعد روسیة، –

 الســمة غیــاب هــو الثــاني شــكالواإل الــدول). بــاقي لمصــالح مراعــاة دون الكبــرى الــدول

 مــن أقلیــة (ســیطرة خــاص بشــكل للعولمــة المعاصــر العــالمي لالقتصــاد العادلــة البنیویــة

  واالستثمار). التجارة في العالم موارد أكثر على والشركات الدول

 وحسـب، األسـفل مـن تـأتي ال الثـورات أن المتفـائلین تناسـي هو األكبر والخطر

  بدیلة. نظم إلى والحاجة األنظمة فشل عن تنجم قد بل

  اللیبرالي: اإلصالح

 نظـــام وأن الدولیـــة، للمنظمـــات الكبیـــر بالـــدور أنصـــارها ویـــؤمن ،الثانیـــة المدرســـة وهـــي

 يوتبنـ األمـن، مجلس وٕاصالح ومنظماتها المتحدة األمم تفعیل عبر یتم المعولم الحكم

 یـةقلیماإل المنظمـات وتقویـة والهجـرة. والبیئة، الحقوق،و  النزاعات بشأن معولمة أعراف

  الدولیة. والمنظمات

 بإصـــالح المتعلقـــة والدراســـات التقـــاریر عنهـــا رتعبِّـــ المدرســـة هـــذه وأطروحـــات

 التـــي هـــي الدراســـات هـــذه وأشـــهر المعـــولم، الحكـــم نظـــام تحقیـــق فبهـــد المتحـــدة األمـــم

 وكـــذلك م)،١٩٩٥( تأسیســـها علـــى اً عامـــ بخمســـین الدولیـــة المنظمـــة احتفـــال صـــاحبت

 المقترحــة اإلصــالحات بشــأن للتــداول خصصــت التــي )٢٠٠٠ (ســبتمبر األلفیــة جلســة

 یــرى كمــا – موضــوعیة إشــكاالت تجابههــا أطروحــات وهــي ،المتحــدة األمــم نظــام علــى

 سـتظل المنظمـة أن أكـدت عـام) (خمسین المنصرمة السنین تجربة أن منها – المؤلف



 ١٥٦

 المــدني المجتمــع منظمــات أن آخــر وٕاشــكال العــالم، فــي كبــرىال الــدول إلرادة خاضــعة

 رســتعبِّ  بــل ،وعدالــة وموضــوعیة بحیــاد الــدولي المجتمــع تمثــل لــن عولمتهــا ســیتم التــي

  األساس. في نشاطها لوتموّ  تنشئها التي الدول مصالح عن

 أو للبشــــریة الفعلــــي الواقــــع تتناســــى رومانســــیة الطــــرح هــــذا فــــي یــــرى والكاتــــب

  قائقه.ح عن تتغاضى

 عمومیــــة جمعیــــة ننشــــىء أن أردنــــا إذا فمــــثالً  ،تنظیمیــــة إشــــكالیة هنالــــك كــــذلك

 لـــو وحتـــى معاییرالتمثیـــل، إشـــكالیة ســـتثور الـــدول ولـــیس للمنظمـــات مخصصـــة موازیـــة

 مثـــل محوریـــة قضـــایا فـــي ســـتطرح الـــدول مصـــالح فـــإن األهـــداف إلـــى الشـــكل تجاوزنـــا

 تضــــر دولیــــة مقــــررات إنفــــاذ العظمــــى الــــدول ورفــــض الهجــــرة، وقــــوانین البشــــر حركــــة

  ذلك. ونحو بمصالحها

  لإلمبرالیة: الجدیدة المعاداة

 العولمــة فــي وتــرى ،الثالــث العــالم فــي والمجتمعــات الــدول تمثلهــا جذریــة انتقــادات وهــي

 الـدول فـي حتـى ینتشـر للعولمـة الـرافض الموقـف هـذا وبـدأ جدیـدة، یةاستعمار  مبریالیةإ

    المتقدمة.

 هـذا عـن سـعید) (إدواردو تشومسـكي) (نعـوم كتابـات رعبِّـت النخبـة مستوى فعلى

 مظــاهرات فــي الشــارع مســتوى علــى والعــداء الــرفض هــذا تعبیــرات شــهدنا كمــا تجــاه،اال

  وغیرها. وسیاتل وواشنطن لندن

  الجدیدة: الوسطى العصور

ــــرى تشــــاؤمیة طروحــــاتإ وهــــي ــــي الصــــراع نحــــو یتجــــه العــــالم أن ت  صــــورته ف

 (روبــرتو منــك) (آالن تجــاهاال هــذا كتــاب وأبــرز ثقافیــة، ةأرضــی علــى ولكــن التقلیدیــة

 الســـالح النتشـــار الفوضـــى نحـــو یتجـــه العـــالم أن ویـــرون كـــابالن)، (روبـــرتو هـــارفي)

  رعایاها. على سیطرتها ستفقد الدولة وأن الحرب، أمراء وزیادة والمخدرات

 فــي محــددة بــؤر علــى ینطبــق الوضــع هــذا أن یــرون هــؤالء بــین تشــاؤماً  واألقــل

 اســــتمراره. إلــــى يیــــؤد مــــا هــــو هــــذا فــــي الدولیــــة المســــؤولیة عــــن التخلــــي وأن العــــالم،

 مصــــالحها اتجــــاه فــــي تتحــــرك التــــي العظمــــى الــــدول بتصــــرفات ذلــــك علــــى ویســــتدلون



 ١٥٧

 لكونـــدلیزا والمقولـــة اســـتراتیجیًا) لـــیس الطیـــب العمـــل (إن إنســـاني لـــدافع ولـــیس وحســـب

  حالیًا). (الوزیرة وريالجمه الحزب في الخارجیة السیاسة خبیرة رایس

 علــــى المؤسســــة التشــــاؤمیة النظــــرة هــــذه یــــرفض هالیــــداي فــــإن عامــــة وبصــــورة

 الـدولي المجتمـع وأن المعاصـرة القضـایا كـل تستوعب ال أنها ویرى ماضویة، تفسیرات

 المزیـــد، تحقیـــق علـــى قـــادر وأنـــه ،المنجـــزات مـــن العدیـــد حقـــق القائمـــة مؤسســـاته عبـــر

 العــــدل بقضــــایا الدولــــة وغیــــر الدولــــة مســــتوى لــــىع عــــالمي اهتمــــام ظــــل فــــي خاصــــة

  والحقوق.

 توقعـات صـغیرة مختلفـة عنـاوین تحـت المؤلف یعالج الحرب) (عودة فصل في

 یـرى إذ ،التفـاؤل نحـو عامـة بصـفة تتجـه المؤلـف ونظرة الجدیدة، األلفیة إزاء المستقبل

 الحــربین اكلةشــ علــى كبیــرة حــرب قیــام یتوقــع ال البــاردة الحــرب نتهــاءا أعقــاب فــي أنــه

  العالمیتین.

 عـدد فـي مجـدداً  قیامها أو واألهلیة یةقلیماإل النزاعات استمرار یستبعد ال ولكنه

 انتشـار بسـبب متـوافراً  سـیكون األمـان عـدم مـن قـدراً  بـأن یقـر كـذلك العـالم، مناطق من

 مـــع ذاتیـــًا، أنفســـهم تمویـــل علـــى المتمـــردین هـــؤالء وقـــدرة ،نفصـــالیةواال ثنیـــةاإل الحـــرب

 أو (الـــدول أطرافهـــا قبـــل مـــن الحـــروب هـــذه خـــالل اإلنســـان حقـــوق انتهاكـــات ســـتمرارا

  .)واالنفصالیة المتمردة الحركات

ـــة درجـــة فـــي اإلرهـــاب خطـــر الكاتـــب ویضـــع  یضـــع وبعـــده الحـــروب، بعـــد ثانی

  الدولي. للسلم جّدي كمهدد الشامل الدمار أسلحة انتشار عنصر

 ســـبتمبر) ١١( أحـــداث قبـــل تـــابالك هـــذا تـــألیف مـــن ئناشـــ الترتیـــب هـــذا ولعـــل

 ،الــدولي للسـلم األول المهــدد هـو غربــي) منظـور (مــن اإلرهـاب خطــر مـن جعلــت التـي

 جـــاءت وتصـــاعد نـــدیاحا فـــي تـــداعیاتها تـــزال وال أمریكـــا خاضـــتها التـــي الحـــروب وكـــل

  اإلرهاب. محاربة دعاءا تحت

 عولمـةال مفهـوم بتعریـف فصـله المؤلـف یبـدأ وسـلبیاتها العولمة حول فصل وفي

 القــرن تســعینیات بمطلــع العولمــة حــول المناقشــات لبدایــة خأرّ  حیــث التاریخیــة. ونشــأته

 الـذي قطارهـا مسـیر بـدأ وأن بعـد یحسـم لـم المفهـوم حـول الخـالف أن مؤكـداً  الماضي،

  األخیرة. محطته أو تحدیداً  وجهته أحد یعلم ال



 ١٥٨

 عـدداً  یعطینـا أن هالیـداي حـاول فقـد المؤلـف بـه یقـرّ  الـذي الغمـوض هـذا ورغم

 إلـى تشـیر صـورها بسـطبأ (العولمـة یقـول: حیـث المسـاقات، مختلف في التعریفات من

 بـین التجـانس وزیـادة والـدول، المجتمعات بین الحواجز في واضح خفض أشیاء: ثالثة

 شـــكل علـــى تمظهـــر ســـواءً  المجتمعـــات بـــین التبـــادل حجـــم وزیـــادة والـــدول، المجتمعـــات

  والمهاجرین). السیاح حركة أو المتبادلة، العمالت حجم أو مال، رأس أو تجارة،

 تـــدفق حركــة وزیـــادة التجــارة (تحریـــر بكونهــا اقتصـــادي أســاس علـــى فهــایعرِّ  ثــم

 التنسـیق زیـادة يتعنـ العولمة (أن فیرى سیاسي أساس وعلى ،الحدود) عبر المال رأس

 عبـر ومیـةالحك غیـر المجموعـات بـین التعـاون زیـادة نفسه الوقت وفي الحكومات، بین

 أو الدولـة سـیطرة وتجـاوز الثقافـات بـین التفاعـل زیادة يتعن (فالعولمة وثقافیاً  ،الحدود)

 متعـددة بالشـركات العولمة ربط على التركیز في زیادة مع الراسخة). الثقافیة السلطات

 للعولمــة. شــاخص كمظهــر الــدول، مقابــل فــي قوتهــا وزیــادة للقــارات والعــابرة الجنســیات

 للعولمـة قیاسـیة معـاییر إیجـاد صـعوبة على لیؤكد التعریفات هذه حول تبالكا ویفصل

  كالشركات. المحصورة النطاقات في حتى

 مـن عـدداً  الكاتـب یطـرح المسـاواة وعـدم االسـتقرار عـدم عنـوان وتحـت الفصل ذات في

 عائــد (أو الثــروة توزیــع لعدالــة الكافیــة الضــمانات غیــاب أهمهــا الموضــوعیة التخوفــات

 الـــدول فـــي النمـــو مظـــاهر أن أیضـــاً  ذلـــك ومـــن الـــدولي. المجتمـــع أفـــراد علـــى )اإلنتـــاج

 أو انفجــار إلــى یــؤدي قــد الوضــع هــذا وأن ،منظــورة غیــر مدیونیــة خلفهــا تقــف الحدیثــة

 قـیم یعـرض مـأزق (وهـو ؟ال أم الدولـة سـتتدخل هـل ملحـاً  السـؤال یكون وحینها نهیار،ا

  لالختبار). معاً  سمالیةأوالر  العولمة

 والنسـب األرقـام مـن بجملـة العلمیـة مادتـه الكاتـب یغذي أیضاً  الفصل هذا وفي

 العـــالم. نطــاق علــى والثـــروات الــدخول توزیــع عدالـــة عــدم إلــى تشـــیر التــي والمقارنــات

 الكاتـب یطـرح المسـاواة) وعـدم و(الحداثـة والتكنولـوجي) العلمـي (التغّیـر عنـواني وتحت

 فـــي وقصــور والنامیــة، المتقدمـــة والــدول فقــراءوال األغنیــاء بـــین الكبیــرة الهــوة إشــكاالت

 فــي العامــة الصــحة علــى ذلــك وأثــر البیئــة ترقیــة وفــي العلمــي، واإلنتــاج التقنیــة تــداول

  النامیة. الدول



 ١٥٩

 اإلشـكاالت كافـة معالجـة علـى الرأسـمالیة قـدرة مدى عن سؤاالً  یطرح فصله ختام وفي

 حققــــت وأنهــــا خاصــــة ،ولمـــةالع ثقافــــة علــــى هیمنتهــــا خـــالل مــــن البشــــریة تواجــــه التـــي

  تنجزها. لم وعوداً  قدمت كما مسیرتها، في المجاالت بعض في نجاحات

 نشـــــر لبرنـــــامج الكاتـــــب ینحـــــاز الدیمقراطیـــــة) (هشاشـــــة المعنـــــون الفصـــــل فـــــي

 المعاصـر العالم یواجهه الذي الثالث يالتحد هو ذلك ویعتبر ،العالم في الدیمقراطیات

  المساواة. وعدم الحرب بعد:

 عنـــده ینتهـــي للدیمقراطیـــة مطلـــق مثـــال تحقـــق مكـــانبإ القـــائلین ینتقـــد تـــبوالكا

 قابــــل بشــــري نظــــام الدیمقراطیــــة أن مؤكــــداً  ،التــــاریخ عنــــده ویتوقــــف البشــــري االجتهــــاد

 مراجعـة علـى الدیمقراطیـة فـي الراسـخة الـدول یحـض نجـده هذا وعلى والزوال، للتراجع

  واإلصالح. بالتطویر ومعالجتها القصور أوجه وتلمس باستمرار النظام

 القـــیم لتقبـــل مهیئـــة غیـــر والبیئـــات الـــدول بعـــض بـــأن دعـــاءاال الكاتـــب ویـــرفض

 حریتــــه لإلنســــان رتــــوفِّ  للحكــــم أخــــرى أشــــكال وجــــود إمكــــان ینكــــر وكأنــــه الدیمقراطیــــة،

  اللیبرالي. الدیمقراطي اإلطار هذا داخل من إال وكرامته

ـــــت كـــــذلك ـــــاهاال لف ـــــى نتب ـــــي أســـــهمت العولمـــــة أن إل ـــــةتنم ف ـــــأثیرات ی ـــــة ت  معادی

 اقتصــادیة فروقــات ظهــور وبالتــالي ،االقتصــاد حركــة علــى نفوذهــا وتكبیــل للدیمقراطیــة

ـــومیین قبـــل مـــن اســـتغاللها یمكـــن واجتماعیـــة ـــیم وضـــد العولمـــة ضـــد للتحـــریض الق  الق

  معًا. الدیمقراطیة

 فرانســـــیس أطروحـــــة علـــــى الكاتـــــب نیـــــؤمِّ  التـــــاریخي) (اإلطـــــار عنـــــوان وتحـــــت

 العــــالمي السیاســــي الفكــــر نهایــــة هــــي اللیبرالیــــة الدیمقراطیــــة ن(إ تقــــول التــــي فوكویامــــا

 لتطــــور صــــوراً  الكاتــــب ویســــتعرض ،للمتــــرجم القوســــین بــــین والشــــرح صــــیغة) وأفضــــل

  العالم. في الدیمقراطیة الحركة

 مـــــن عـــــدداً  الكاتـــــب یســـــتعرض وٕاندونیســـــیا) الصـــــین (روســـــیا، عنـــــوان وتحـــــت

 عنـوان وتحت راطي.الدیمق التحول نحو سیرتهام في الدول هذه تواجه التي اإلشكاالت

 ظـل في الوطنیة بالسیادة تتعلق مسألة الكاتب یعالج المغلقة) الدیمقراطیة (أوهام أخیر

 لــم وأنــه ،الــدیمقراطي للنظــام الــدول نتهــاجا فــي الدولیــة العالقــات بتــأثیر وذلــك ولمــةالع

 غیــر إشــارة (وهــي للدولــة یــةالخارج العالقــات طبیعــة یراعــي قــرار بــل داخلیــًا، شــأناً  یعــد



 ١٦٠

 الحریــات نشــر باســم الــدول بــاقي علــى الغربیــة الــدول تمارســها التــي للضــغوط مباشــرة

  .)اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة وتعزیز

 المحاسـبة) فـوق مهـیمن قطـب (أمریكـا: والمسـمى مؤلفـه من السابع الفصل في

 فـــي أمریكـــا ووزن یطـــةالمح وهالتـــه الـــداخلي األمریكـــي الواقـــع فـــي قـــراءة هالیـــداي یقـــدم

  الدولیة. الساحة

 علیهـا أو ألمریكـا للحكـم كمدخل األمریكي الداخلي الوضع بتحلیل قراءته ویبدأ

 الموجـود المتحـدة بالوالیـات األتومـاتیكي التندیـد بـین للتمییـز حاجـة هنـاك أن إلـى منبهاً 

 حـول قـاشن فـي الموضـوعي نخراطواال العالم، في والیمین الیسار من كثیرة أوساط في

 المختلفـة النقاشـات فـي وكـذلك ،؟تفعـل أن تسـتطیع وماذا فعلت وماذا المتحدة الوالیات

  نفسها. المتحدة الوالیات في حالیاً  والقائمة

 وتكنولوجیـــا الســـوق همـــا: األمریكـــي للنجـــاح محـــركین أكبـــر أن هالیـــداي ویـــرى

 ولكــن بــداعاتهما،وإ  إیجابیاتهمــا األمریكیــة والحیــاة األمریكــي للمجتمــع وأن المعلومــات.

 ال وأنهــا نهیــار.لال قابلــة هشــة وجوانــب مأمونــة غیــر فقاعــات اقتصــادها عناصــر فــي

  المشاركة. ضعفت فقد االقتصاد مضمار في تحققه ما السیاسة مجال في تحقق

 منافسـون لهـا یوجـد ال الـدولي المسـتوى علـى أمریكـا بأن الكاتب یقر ذلك ورغم

 فسـكانها القـادمین، العقـدین أو العقـد إطـار في أي ر،المنظو  المستقبل مدى على كبار

ـــوغ للزیـــادة ومرشـــحون ،العـــالم ســـكان مـــن %٤ أي ملیـــون) ٢٧٥( یبلغـــون  )٥٧١( لبل

 مجمــــــوع وتعــــــادل دوالر) ملیــــــار ٣٠٠( الدفاعیــــــة ومیزانیتهــــــا ،٢١٠٠ بحلــــــول ملیــــــون

 أم لألفضــل ســواء العــالم تقــود التــي وهــي تلیهــا، التــي الســت للــدول الدفاعیــة المیزانیــات

 بأشـكال العولمـة، بـین التمییـز یصـعب أحیانـاً  أنـه لدرجـة المؤلـف)، یقـول (كمـا لألسوأ،

  واألمركة. مختلفة،

 مـن ألوانـاً  الكاتـب واسـتعرض. والعجرفة االستعالء من روحاً  خلق الوضع وهذا

  علیهم. الغیر حكم ومن األمریكیین سلوك

 لـــىإ جـــةالحا بعـــدم حســـاساإل حـــد بلـــغ - الكاتـــب یـــرى كمـــا – االســـتعالء هـــذا

 هـو األمریكـي يالتعـال أن الكاتـب ویـرى الـذات، علـى نكفـاءلال المتطرفـة والـدعوة الغیر

 أجنــدة إلــى التعــدد علــى المؤســس الــدولي التعــاون روح عــن أمریكــا بساســة مــال الــذي
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 الـذي الصـاروخي الدفاع نظام ودعم والتجاریة، البیئیة االتفاقات مقاومة منها ،نفردایةا

 المتحــــــدة بــــــاألمم التحــــــرش ومنهــــــا األمریكــــــي، نظیــــــره عــــــن األوروبــــــي الــــــدفاع میفصــــــ

  الخارجیة. األمریكیة المساعدات وانخفاض الدولیة، والمنظمات

 المتحـدة الوالیـات غترارا المؤلف ینتقد النشاط) دائبة القوة (حدود عنوان وتحت

 علــى ادلــةع حلــول فــرض مــن تــتمكن أن دون النزاعــات مــن عــدد فــي وتــدخلها بقوتهــا

 القـوة حـدود حیوّضـ آخر مثاالً  ویسوق عظمت، مهما حدود للقوة أن یؤكد بما أطرافها،

 مسـتورد أكبـر أمریكـا تـزال ال وصـرفها جهودها فرغم المخدرات، على أمریكا حرب هو

 العـالمي السـوق فـي سـلعة أكبر ثاني المخدرات تزال وال لها، مستهلك وأكبر للمخدرات

  العالمي). السوق من %٨ ونسبة دوالر، بلیون ٤٠٠ (بقیمة النفط بعد

 بعـــض تجـــاه العدائیـــة نظرتهـــا هـــو األمریكیـــة القـــوة حـــدود علـــى الثالـــث والمثـــال

 علــى - الــدول هــذه – تعتــد لــم كونهــا رغــم وحربهــا حصــارها فــي التفكیــر لدرجــة الــدول

  ق.للقل مثیرة أو مارقة أمریكا تعتبرها ذلك ورغم ،الدولي القانون خرقت وال أحد

 ومنهـا الـدول بعـض تجاه سیاساتها وأربك أمریكا بصیرة االستعالء أعمى كذلك

 ركــوب عــن كوبــا األمریكــي الحصــار رأّخــ حیــث كوبــا وكــذلك (الحصــار)، ولیبیــا إیــران

  الدیمقراطیة). نتهاج(ا الدمقرطة قطار

 معـادٍ  عـالم یهـدد مـا وهـو ،اإلنعـزال تجـاهاب أمریكا الهیمنة إغراءات قادت وهكذا

 نفرادیـةاال إلـى فـأكثر أكثـر أمریكـا تحـول مع خاصة علیه، السیطرة تستطیع ال مریكاأل

  ولة.ئالالمس

 المتحـــدة (الوالیـــات عنـــوان تحـــت عامـــة نظـــرة الكاتـــب یقـــدم الفصـــل نهایـــة وفـــي

 المتحــــدة الوالیـــات ســـتنتهجها التــــي الطریقـــة أن خاللهـــا یؤكــــد حســـاب) جـــردة والعـــالم:

 تتمتـــع المتحــدة الوالیــات وأن خاصــة كلــه، العــالم مســتقبل تشــكیل فــي حاســمة ســتكون

 حلفائهـا مـع بالتعـاون مصـالحها لتحقیـق سـعیها اسـتمرار ویتوقـع بحدود، ولو بالسیطرة،

 تعـــــارض بســـــبب والنقاشـــــات االنقســـــامات بتصـــــاعد التنبـــــؤ مـــــع عـــــنهم باالســـــتقالل أو

 لتقفـز مریكیـةاأل القـوة تبـدي مواضـع إلـى مشـیراً  واألمـریكیین. األوروبیـین بـین المصالح

 األمریكیـة العجرفة نخفاضا فیه المرغوب من یظل بینما أحیانًا، المحاسبة فوق أمریكا

 أمریكـا الكاتـب ویلفـت واحترامـه، اآلخر إلى واالستماع الدولي النظام تعددیة یحقق بما
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 )٣.٨( الفیتنـامیین حـق في ألم من سببته وما فیتنام) (حرب القریب تاریخها من للتعلم

  قتیل. ألف )٥٨( األمریكي الجانب في وأیضاً  قتیل، ملیون

 قـــــیم ودعـــــم مالئـــــم بشـــــكل كیـــــةیاألمر  القـــــوة اســـــتخدام مكـــــانإ أن أخیـــــراً  ویـــــرى

 الحقـوق ذلـك كل من وأهم االقتصادي، واالزدهار والتعددیة، واالستقالل، الدیمقراطیة،

 ال قـــوة رةســـیط مواجهـــة (فـــي بـــالقول: فصـــله ویخـــتم واالجتماعیـــة، السیاســـیة بأبعادهـــا

 وفــي المطلوبــة. اإلجابــة یقــدمان الخضــوع وال الــرفض ال فإنــه عنهــا، االســتغناء یمكــن

 وبـین جانب، من أمریكا بین السجال ینحصر أن یجب ال الباردة، الحرب بعد ما عالم

 المختلفــــة التفســــیرات وحــــول وعبرهــــا، الحــــدود بــــین بــــل آخــــر، جانــــب مــــن العــــالم بقیــــة

  المعولمة). للقضایا

 نهایـة طرحـه مـا شـرح فـي الكاتـب یتوسـع خـتالف)اال (أوهام الثامن لهفص وفي

 معولمـــة، تعددیــة ثقافــة إلــى مــدخل عــن باحثـــاً  الفصــل هــذا لــه فیفــرد ،الســابق الفصــل

 وهــو ،ومعتقداتــه ولغاتــه العــالم ثقافــات حــول المســحیة المعلومــة غیــاب إلــى بــدءاً  وینــوه

 المعـامالت شـأن والمتفاعـل المتبـادل فيالثقا للتعامل آلیات إیجاد به یتم الذي األساس

 والثقافـــة الـــدین أهمیـــة علـــى الســـیاق خـــالل مـــن ویؤكـــد، وغیرهـــا والتجاریـــة االقتصـــادیة

 دون المعولمــة القـیم سـیاق فـي ذلـك كـل مراعـاة وضـرورة الشـعوب، توجیـه فـي والتقالیـد

ـــة  هاوجـــذور  الدینیـــة والـــدالالت الرمـــوز مـــن مجموعـــة یتتبـــع والكاتـــب إقصـــاء، أو هیمن

ـــوة لیؤكـــد التاریخیـــة ـــه فـــي تحوزهـــا التـــي الق  للشـــعوب والجمـــاعي الفـــردي الســـلوك توجی

  أصیلة. مصادر إلى التاریخیة نسبتها في مشكوك الرموز هذه بعض أن من بالرغم

 یسـتخدم أصـبح الماضـي ألن وذلك ،المعرفة سوسیولوجیا ضرورة إلى هینوِّ  كما

 تــرد التــي والقومیــة الدینیــة الصــحوة إلــى بــذلك یشــیر ولعلــه ،الحاضــر فــي كثیــف بشــكل

 التــي المكونــات هــذه تعقیــد مــع قدیمــة. ثقافیــة وموروثــات دینیــة مرجعیــات إلــى األمــور

 فلســـطین) (نـــزاع الكاتـــب یســـوقها التـــي واألمثلـــة (الهویـــة)، بكلمـــة عنهـــا التعبیـــر یمكـــن

  وغیرها. و(الیهودیة) الهندیة) (الرموزو الطالبان) (دولةو

 كخطـر سـالماإل تصـویر ثم وزواله، الشیوعي الخطر موضوع إلى راً عبو  الكاتب ویعود

 البینیــــة وصــــراعاته يســــالماإل العــــالم شــــرذمة ظــــل فــــي تهــــویالً  ذلــــك فــــي ویــــرى بــــدیل

  والخارجیة.
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 مـــن عـــدداً  الكاتـــب یســـتعرض الثقـــافي) الصـــراع بعـــد (مـــا أخیـــر عنـــوان وتحـــت

 تكوینهـا إلى تستند والتي ةالقومی مشاعر خلفها تحتشد التي الوطنیة والشعارات الرموز

 الـــدول كعواصـــم وظیفـــي) (تشـــابه متشـــابه لحاضـــر وفقـــاً  مختلفـــة تاریخیـــة خلفیـــات فـــي

  وغیرها. الوطنیة طعمتهاوأ وبرلماناتها الوطنیة وأناشیدها وأعالمها

 خاصـة العـام مسـاقها فـي العولمـة یمنـع ال الثقـافي التبـاین هذا أن إلى ویخلص

 وهنـــاك ،المـــالي لنـــدن ســـوق إلـــى ذهـــب(ا هـــي: لفـــولتیر بمقولـــة مستشـــهداً  االقتصـــادي

 الیهـــودي، هنـــاك البشـــریة، مصـــالح أجـــل مـــن مجتمعـــین األمـــم كـــل ممثلـــي تجـــد ســـوف

ــــبعض بعضــــهم مــــع یتعــــاملون والمســــیحي، والمحمــــدي، ــــدین مــــن وكــــأنهم ال  نفســــه، ال

  یفلسون). الذین أولئك على فقط الكفار وصف ویطلقون

 باقتبـاس سـتهلها والـذي الحدود) وراء من عولمالم (الحكم األخیر قبل فصله في

 الیوتوبیــا تكــون ســوف (األخــوة) إن أتــالي: لجــاك والعشــرین الحــادي القــرن قــاموس مــن

 مــن أكثــر المفكــرین خیــال ألهــب موضــوع مــن مــا أنــه لیؤكــد القــادم. للعصــر العظیمــة

 عــالجت سیاســة إلــى الوصــول بمعنــى العالمیــة یحقــق بمــا معــولم، أو عــالمي نظــام إیجــاد

 مجتمـــع إقامـــة بمعنـــى الكونیـــة، إلـــى وتطمـــح فقـــط، القومیـــة ولـــیس المعولمـــة المصـــالح

  بأسره. العالم یضم

 عــــالمي نظــــام إلــــى اإلنســــاني الطمــــوح یرجــــع العالمیــــة) (تــــدفق عنــــوان وتحــــت

 بعیـد تـاریخ إلـى أرجعـه واحـد، وقیمـي وثقـافي سیاسـي، عـالمي مجتمع وٕاقامة متماسك،

ــــهومرجعی اإلنســــاني الفكــــر فــــي ــــة ات ــــرى). (األدیــــان الدینی  الحــــزب منفســــتو وحتــــى الكب

 عـــن تتحـــدث فقـــرات علـــى حتـــوىا م١٨٤٠ المنشـــور وٕانجلـــز مـــاركس بقیـــادة الشـــیوعي

  الدولي. للبنك دعائیة مادة وكأنها العالم، وتوحید األسواق انتشار

 ،التكــرار دائــم أمــراً  ظــل والشــعوب الــدول بــین الفــوارق إلغــاء نحــو فــالطموح إذاً 

 عمـــل مــن وبــالرغم الطمـــوح، هــذا بــرز الحالیـــة العولمــة ســیاق وفـــي فعالیــة، البــ ولكــن

 القومیـــة، المصـــالح وتقویـــة الصـــحیة، والرعایـــة والبیئـــة، التجـــارة، مجـــاالت فـــي العولمـــة

 مـن سـلطتها وتعـززت نفوذها على الدولة حافظت نفسه الوقت في الشركات. ومصالح

 عــن فضـالً  عـالمي نظـام لنـا یتحقـق لــم وهكـذا القومیـة، المصـلحة علـى الحـرص خـالل
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 الـــدول مـــن متنـــوع نظـــام ثمـــة ولكـــن - المؤلـــف یـــرى كمـــا – كـــوني نظـــام لنـــا یكـــون أن

  قبل. ذي من تنسیقاً  أكثر یكن وٕان ،والثقافات

 تأسیســاً  المعــولم الحكــم بنظــام رتقــاءلال أكبــر محفــزاً  الواقــع هــذا هالیــداي ویعتبــر

 وبــین ،عالقاتهــا) (فــي جهــة مــن والســیادة لكاالســتقال الــدول بــین المشــتركة القــیم علــى

  طویل. ألمد الجهتین بین التوتر توقع مع ،جهة من الداخلیة سیاستها

 القــــوات فـــأفراد ،مثالیتهـــا تســــتلزم ال الدولیـــة اآللیـــة فاعلیــــة أن إلـــى التنویـــه مـــع

 مـــن یرتكبـــون قـــد أیضـــاً  ولكـــنهم ،عامــة بصـــفة األمـــن مجلـــس إرادة یحققـــون قـــد الدولیــة

  یمثلونا. التي والجهة مهمتهم إلى ءیسي ما والمخالفات الجرائم

 عـــن مفهومـــه فصـــل علـــى الكاتـــب زیرّكـــ المعـــولم) الحكـــم (تقـــدم عنـــوان وتحـــت

 فـي مركزیة سلطة يیعن ال المعولم الحكم ألن قدیماً  ورد الذي العالمیة الحكومة مفهوم

 بعضـــــها الهیئــــات، مـــــن طیــــف بواســــطة العـــــالم شــــؤون إدارة وٕانمــــا العـــــالم، مــــن جهــــة

 حكومیـــة غیـــر منظمـــات مـــهتنظِّ  وبعضـــها الـــدول، مـــهتنظِّ  وبعضـــها محـــددة، مســـؤولیاته

  وغیرها.

 أنهـا الكاتـب یـرى ال خـرىاأل المتحدة لألمم التابعة الدولیة واألجهزة والمنظمات

 ومــــؤتمرات منظمــــات إلیــــه تنضــــم أن یجــــب بــــل ،المعــــولم الحكــــم آلیــــات جملــــة لتشــــكِّ 

 مـــن جـــزءاً  تكـــون أن دون تـــأثیر وذات الیـــوم عـــالم فـــي فاعلـــة أصـــبحت أخـــرى وهیئــات

  القائم. الدولي النظام

ــــى كــــذلك هوینــــوِّ  ــــر إعــــادة ضــــرورة إل  للمؤسســــات التنظیمــــي الشــــكل فــــي التفكی

 خاصــة الدولیــة المؤسســات لــه تعرضــت الــذي النقــد إلــى الفتــاً  أدائهــا، ومراقبــة الدولیــة،

 بســــبب وثانیــــاً  األهــــداف، وضوغمــــ الســــلطویة بســــبب أوالً  الدولیــــة قواتهــــا أداء بســــبب

  والمخالفات. الجرائم بعض ارتكاب أو الحیادي غیر تدخلها

 قبـــــل مـــــن باســـــتهدافها أســـــفل مـــــن لالحتقـــــار المتحـــــدة األمـــــم تعرضـــــت وهكـــــذا

 قبـــل مـــن أعلـــى مـــن الحتقـــار تعرضـــت وأیضـــاً  والقتـــل، للخطـــف وتعرضـــها الملیشـــیات

 المنظمــة تجــاه لتزاماتهــاا دفــع ترفضــ – تحدیــداً  – المتحــدة فالوالیــات المتنفــذة، الــدول

  الدولیة.
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 المسـتویات هـذه الكاتـب یشـرح مسـتویات) أربعـة المعـولم: (الحكم عنوان وتحت

  اآلتي: في ویحصرها

  األوروبي. تحادواال المتحدة األمم مثل األول المستوى -

 الدول. فیه وتقع الثاني المستوى -

 المدني. المجتمع منظمات توجد الثالث المستوى وفي -

 به. والمستهدف النظام هذا كل أساس هو الذي الفرد هو الرابع لمستوىوا -

 الدولیـــة المنظمـــات لنشـــأة تاریخیـــة بانورامـــا فـــي یدخلـــه بمـــا ذلـــك كـــل فـــي ویفصـــل

 ومــؤدى المنــاطق، بعــض فــي تــدخلها شــواهد خــالل مــن ألدائهــا عــام تقیــیم مــع القائمــة،

 يللتحـــــد تعرضـــــت بحیـــــث متنـــــاقض موقـــــف إلـــــى الدولیـــــة المنظمـــــة قـــــاد الـــــذي ذلـــــك

  باالحترام. تمتعت كما ستعالءواال

 أطروحتـه جـوهر الكاتـب لنـا یقدم جذریة) كونیة (نحو واألخیر العاشر الفصل وفي

 :بمقـــولتین طرحــه ویبـــدأ فصــول. مــن ســـبق مــا بكـــل لهــا دمهّــ التـــي أفكــاره خالصــة أو

 عالصــــــرا إلیــــــه انتهــــــى الــــــذي اإلنهــــــاك أن یــــــرى وفیهــــــا ،فوكایامــــــا لفرانســــــیس األولــــــى

  .ىانته قد التاریخ أن يیعن األساسیات حول یدیولوجياأل

 األولــى للمــرة (إنــه ةللشــیوعی تشــریحه ســیاق فــي ذكــر الــذي فوریــه لفرانســوا والثانیــة

 مسـتقبلي بـدیل أي هنـاك یعـد ولـم عـذر، أي لدیها یعد لم اإلنسانیة فإن سنة ٢٠٠ منذ

 اإلنســــانیة تــــدعو أن أو الخــــط، طــــول علـــى الحاضــــر یــــرفض أن باســــمه یمكــــن مجیـــد

 بوجـــود علیهمـــا هالیـــداي یســـتدرك ثـــم ثوریـــة)، أو جذریـــة بتضـــحیات القیـــام إلـــى باســـمه

 الكبـرى الفروقات انتهاء حول مضمون ذي عقالني نقاش وجود إلمكانیة منهجي خطأ

 دور تعظـیم إلـى اسـتناداً  البشـر بـین المشـتركة القیم بغیاب القول یرفض كما القیم. بین

  والمجتمعات. الدول بین قاتالعال في الثقافة

 المثالیـــة هـــذه أهمیـــة الكاتـــب یؤكـــد المثالي/الیوتوبیـــا) إلـــى (الحاجـــة عنـــوان وتحـــت

 لتحســـین الممكنـــة البـــدائل عنـــد للبحـــث وســـیلة باعتبارهـــا اإلنســـاني الفكـــر إلـــى بالنســـبة

 تتضـمن أن یجـب السیاسـات كـل (إن هـي الواقعیـة مفكـري ألحـد بمقولـة ویستدل الواقع

 مختلــف: عــالم نحــو الطمــوح أي المثالیــة، أیضــاً  وتتضــمن بــالقوة، الــوعي أي ،الواقعیــة

 لـیس واألمـر علیـه. متحصـل غیر أو متخّیل مختلف، ما شيء باسم قائم هو ما إنكار
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 الحاجـــة أن ویؤكـــد االثنـــین)، بـــین التـــوتر إدارة فـــي بـــل اآلخـــر، علـــى أمـــر ختیـــارا فـــي

 حاجـة ولكنهـا فلسـفیة، حاجـة هـي بـل سـبوح نثربولوجیـةأ إنسـانیة نزعـة لیسـت للمثالیة

 بتقـدیم مصـحوباً  یكـون أن یجـب قـائم هـو مـا رفـض أن (بمعنـى المسـؤولیة معهـا تجلب

 األدنــى فالحـدّ  البــدیل غـاب وٕان ،بنــاء) دون هـدماً  النقــد یكـون ال حتــى موضـوعي بـدیل

 ذلــك لیكــون والقصــور، الخلــل ومــوطن الواقــع عیــوب یجلــي بحیــث موضــوعیاً  یكــون أن

  العالج. خطوات أولى هي العلة فمعرفة لإلصالح، مدخالً 

 أنهــا یعنــي ال الیــوم عــالم عــن المثالیــة األطروحــات غیــاب أن إلــى هالیــداي وینبهنــا

 بالتحـــدى مثـــاالً  ویضـــرب التحـــدیات، مـــن العدیـــد وراء تقـــف التـــي األســـباب عـــن غائبـــة

 زتهــــافر أ التــــي والحــــروب العنــــف مظــــاهر رفــــض (یوتوبیــــا) عــــن تولــــد الــــذي الشــــیوعي

  الحدیث. العالم في رأسمالیة تطورات

 مدارســة فـي ومآسـیه نحرافاتـها بكـل الماضـي استصـحاب إلـى الكاتـب یلفتنـا وكـذلك

 ،النفـوذ ذوي مـن بـادرة یـأت لـم الماضـي فعنف المستقبل، واستشرافات الحاضر مآالت

 أن ىإلــ ویخلــص وغیرهــا، األمریكیــة والثــورة الفرنســیة كــالثورة شــعبیة ثــورات تلهشــكّ  بــل

 وهـم تجـاوز لیـتم وفعالیتـه هیتـإمكان ویثبتوا بدیالً  یقترحوا أن علیهم الحالي النظام ناقدي

  القیم. حول المعاصر السجال في كبیر

 المســاواة، هــي: مبــادئ ثالثــة الكاتــب یطــرح العــادل) النظــام (قواعــد عنــوان وتحــت

 ثـورتي إلـى تاریخیـاً  ویردهـا عـادل، نظـام إلـى الحـادي باعتبارهـا والحقوق والدیمقراطیة،

  الیوم. عالم في المبادئ هذه تحقق إمكان في یبحث ثم وفرنسا، أمریكا

 الواحـدة الدولـة مـواطني مسـتوى علـى حتـى التحقـق صـعب المسـاواة مبـدأ بأن ویقر

 یـــدور المصـــالح وصـــراع التنـــافس حیـــث الـــدولي المجتمـــع أفـــراد بـــین یتحقـــق أن ناهیـــك

  المستویات. كافة على

 تـزال فـال – الكاتـب یـرى كمـا - تعززهـا أو انتشـارها اسـتمرار فـرغم طیـةالدیمقرا أما

 مـا دیمقراطیتهـا فـي العریقـة الـدول فـي لتآكل معرضة هي كما عنها، بعیدة الدول أكثر

 الـدول هـذه داخـل والثقافیـة واالقتصـادیة االجتماعیـة بالشؤون متوازن اهتمام یحصل لم

  السیاسي. بالشأن هتماماال یوازي
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 تطبیقــات إلــى یــؤدي الــذي الفكــري للجــدل (الحقــوق) الثالــث المبــدأ یتعــرض وكــذلك

 عنهــا غنــى ال إنســانیة وحاجــة مفتوحــة أجنــدة تمثــل كونهــا مــن بــالرغم المفهــوم، تــنقض

 علیهــا الحفــاظ ومتطلبــات تتغیــر فــالحقوق إلیهــا، جــةالحا تتبــدل وال تســتهلك ال لكونهــا

  ان.والزم المكان عبر قائمة تظل حمایتها ودواعي

 تتعـرض التي نتقاداتلال الكاتب یتعرض الجماعاتیة) دعاءات(اال عنوان تحت

 الـذین نللجمـاعتی النقـد هـذا راداً  والحقوق)، الدیمقراطیة، (المساواة، الثالثة المبادئ لها

 التـــي العولمـــة قــیم مـــن المبــادئ ههـــذ أن باعتبـــار ،ثقافیــة ألســـباب القــیم هـــذه یرفضــون

 فــي أفــاض الــذي الثــامن فصــله إلــى الكاتــب ویحیلنــا عینــة.م ثقافیــة هیمنــة إلــى تســعى

 خاصــة دینــي أســاس علــى یــتم ال المبــادئ هــذه رفــض أن علــى مثــاالً  یقــدم ولكنــه ذلــك.

 یكسـب إیـران خارجیـة لـوزیر محاضرة من بمقتطفات ذلك في مستشهداً  ،المسلمین عند

 الهیمنـة روح رفـض مـع بهـا، لتـزاماال ضرورة ویؤكد ،یةإسالم شرعیة المبادئ هذه فیها

 الغیــــر حضــــارة ســــتیعابال المســــلمین ســــعى رغــــم اإلقصــــاء، نحــــو بالعــــالم تــــدفع التــــي

  معها. والتفاعل

 موضــــوع معالجــــة طــــرق الكاتــــب ینــــاقش خطــــر) فــــي (الكونیــــة عنــــوان وتحــــت

 الــــرفض أطــــراف وتجــــاذبهم واللیبــــرالیین، والجماعــــاتیین األكــــادیمیین قبــــل مــــن الكونیــــة

  الفكرة. بأصل والقبول

 علـى والتقلیـد الـدین ضـد ونضـالها أوروبـا تـاریخ الكاتـب یسقط السیاق هذا يوف

 منـاقض هـو المتوارثـة وعقائدها اإلنسانیة تراث كل نإ یقول فكأنه العالم، أطراف باقي

 ویقحـــم والســـماویة، األرضـــیة المعتقـــدات مـــن لـــذلك ویمثـــل ثوبـــه! نـــزع وینبغـــي للحداثـــة

 فیــه! الحــداثیون یحاربهــا التــي ســالماإل قلیدیــةت تمثــل كقضــایا المــرأة ومســاواة الحجــاب

 كمـا - الغیبیـات كل بل المتشددة، األرثوذكسیة فیها بما األدیان كل بأن خطابه ویعمم

  اإلنسان. لحقوق المتحدة األمم مواثیق تنتهك – یقول

 نو ر یقـد لمـن التطبیـق وٕامكـان المعیاریـة حیـث مـن الكونیـة قـیم فـي التشـكیك یرد ونجده

 العولمـة) قیم من تعتبر (التي اللیبرالیة نقد أما القومیة)، النظرة أصحاب أي( الجماعة

  التطبیق. أم النظریة مستوى على سواء تفكیكًا، وأصعب تعقیداً  أشد الكاتب فیعتبره
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 الدولیـة، العالقات وسیاسة الداخلیة السیاسات بین التجاذب بدوام اعترافه ورغم

 وجـــوب ویـــرى ،الدیمقراطیـــة خاصـــة العولمـــة قـــیم لصـــالح ینحـــاز – هالیـــداي – إنـــه إال

 أیـدي وعلـى دولهـم فـي ضـطهاداال یعـانون لمـن الكرامـة تحقـق ألنها نشرها على العمل

  القهریة. األنظمة

 فـي خاصـة للبشـریة، وثریـاً  كبیـراً  مصـدراً  سـتظل الثقافـة بـأن لیقر الكاتب ویعود

  واإلبداع. التنوع فیها یسود التي المجاالت

 إلــى النظــر إلــى الكاتــب یــدعو زمننــا) فــي الفاعــل (الطــرف أخیــر عنــوان وتحــت

 هــذا فصــول خــالل مــن حكاهــا التــي المعطیــات خلفیــة علــى الجدیــدة ألفیتــه فــي العــالم

 لبیــــان التجربــــة إلـــى یــــدعو فإنــــه الســـذاجة أو بــــالطیش الفكــــرة تـــتهم ال وحتــــى الكتـــاب،

 علــى أملــه زاً مرّكــ یطرة،الســ مــن قــدراً  فیهــا یمــارس أن اإلنســان یســتطیع التــي المجــاالت

 ومنتهیاً  یحدده، أن دون الفاعل الطرف تجاه وشاخصاً  الواعي، اإلنساني الفعل قدرات

 سـهام إلیـه سـتوجه الـذي هـو طبیعتـه كانـت أیـاً  الفاعـل الطـرف أن إلـى الوقت ذات في

  متنفذة. أقلیة مصالح نحو البشریة یقود مهیمناً  طرفاً  باعتباره العولمة خصوم من النقد

 ،القـدر إلـى والركـون ،الغیبـي اإلیمان لقیم مباشر غیر بنقد مؤلفه یختم والكاتب

 العنصـــر هـــو اإلنســـان یكـــون أن ینبغـــي البشـــري الســـلوك فـــي الفعلیـــة المـــؤثرات معتبـــراً 

  فیها. الفاعل

 یسـتبدل صـارخ اسـتفزاز خالل من رأیهم إلبداء بالغیب المؤمنین الكاتب ویحفز

 ومحركاتهـا العولمـة آلهـة مـن بثالثـة المكتوب والقدر المعبود والرب الغیبي اإلیمان فیه

 الطـــرح هـــذا ویـــزاوج البشـــري! والجینـــوم لیكترونیـــة،اإل والشـــرائح الســـوق، وهـــي: الفاعلـــة

 وتحفزهــــا تحركهــــا البشــــریة الــــذات فــــي منظــــورة غیــــر محركــــات بوجــــود نظــــري بــــإقرار

    العولمة. ثقافة في منزلتها یمنحها أن دون وتوجهها

 تؤمنــــون التــــي المحركــــات هــــذه أن العولمــــة منظــــري وبــــاقي الرجــــل علــــم فهــــال

 ال نكــمأل بــه تكفــرون الــذي بالغیــب اإلیمــان قــیم ذاتهــا هــي كنههــا دركونتــ وال بوجودهــا

  والیقین. الرضا شیكات المؤمنون فیها یصرف التي مصارفه ترون
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  *والعصر األصل مفاهیم بین یةسالماإل المدن إدارة

  **بانقا الدین شرف د. : تألیف

  *** إلیاس حسن د. : عرض

ــــب مــــن غزیــــر علمــــي بإنتــــاج یةســــالماإل العربیــــة المكتبــــة ثــــراء مــــن الــــرغم علــــى  الكت

 نحـو اهتمامهـا وجهـت قـد األعمـال تلك معظم أن إال یة،سالماإل المدن عن والدراسات

 يالتــاریخ اإلطــار داخــل وجغرافیــة شــرعیة تفســیرات عبــر المــدن لتلــك التركیبیــة الهیئــة

ـــك  لمعطیـــات المعاصـــرة األوضـــاع مـــع التفســـیرات تلـــك لـــربط الســـعي دون المـــدن، لتل

 أیــدینا، بــین الــذي الكتــاب هــذا أن غیــر الحضــري. التخطــیط أو الحضــریة أو التحضــر

 الحضـري للعمـران یةسـالماإل المبـادئ بـین الجمـع إلـى واقعـي منظـور خالل من یسعى

  المدن. وتخطیط إلدارة الحدیث العصر ومفاهیم

 - موصـــد شـــبه یعتبـــره المؤلـــف كـــان وٕان - موصـــداً  ظـــل بابـــاً  المؤلـــف یطـــرق وهكـــذا

 تخطــیط بشــؤون المهتمــین بــین یحــول الموصــد البــاب هــذا خاللهــا ظــل طویلــة، لفتــرات

 المـدن تعـد لـم حیث زمات،األ لتلك الجدیدة الرؤى هذه مثل وبین ،أزماتها وٕادارة المدن

 بـل فحسـب، الهائلـة السـكانیة للتجمعـات بـؤراً  نامیـةال يسـالماإل العالم بلدان في الكبیرة

 بــالفقر المرتبطــة واإلنســاني، البیئــي نهیــاراال صــور بكــل مســكونة البــؤر تلــك صــبحتأ

 االقتصـــــــادي التخطـــــــیط بـــــــین التـــــــام االنشـــــــطار عـــــــن والناتجـــــــة االجتمـــــــاعي، والظلـــــــم

  والحضري. يقلیمواإل واالجتماعي

 رؤیـــة يســـالماإل المنظـــور مـــن تخـــاذهوبا ه،هـــذ التجدیدیـــة بمحاولتـــه أنـــه مؤلفنـــا فـــيویك

 یةسـالماإل الـدول في الحضریة البیئات لمشكالت ثلماأل الحل عن البحث في لدراسته

 فـــي وتـــردٍّ  ومـــرض وجهـــل بـــؤس مـــن - أطرافهـــا وبخاصـــة - أرجاؤهـــا تحویـــه مـــا بكـــل

 أصـــاب نإ لـــه ســیكون أن ،واإلنســـانیة واألمنیـــة والصــحیة والمعیشـــیة البیئیـــة األضــواع

 اهللا بمشـــیئة الكاتـــب ینـــال أن فـــي منـــا ومســـاهمة واحـــد. أجـــر فلـــه یفلـــح لـــم وٕان ،رانأجـــ

  منطلقین: من المفید الكتاب هذا نعرض فإننا أجران،

                                                 
 م.٢٠٠٤إصدارات هيئة األعمالن اخلرطوم،  *

 .وزير الشئون اهلندسية السابق لوالية اخلرطوم **
 وم.أستاذ اجلغرافيا املشارك، جامعة النيلني، اخلرط ***
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 وللمفــــاهیم ،العلمیــــة لمادتــــه مــــوجز عــــرض خــــالل مــــن الكتــــاب أهــــداف تبیــــان األول:

 فـــي يهـــ والتـــي الحضـــریة، للدراســـات الواســـع المجـــال فـــي لهـــا یـــدعو التـــي التجدیدیـــة

  العلمیة. التخصصات مختلف من تركیبة الواقع،

ــاني:  مــن مؤلفــه فــي الكاتــب إلیهــا دعــا التــي واإلضــافات المالحظــات بعــض تقــدیم الث

  والخبرات. التجارب إثراء أجل

  الكتاب: عرض :أوالً 

 االتســاع هــذا بــرغم لكنــه فصــًال. وأربعــین أربعــاً  تضــم أبــواب، عشــرة مــن الكتــاب یتكــون

 الرصـــین العلمـــي األســـلوب بســـبب وذلـــك ،صـــفحة وثمـــانین مئـــة عـــن دیزیـــ ال المعرفـــي

 الســردي األســلوب إلــى ءاللجــو  دون مباشــرة الكتــاب ألهــداف بنــا یصــل الــذي والمــوجز،

  الشبیهة. المؤلفات من الكثیر على یطغى الذي الوصفي

 یتجاهلـه مفهـوم عـن یثدبالحـ المقدمة) (وهي الكتاب من األول الباب في المؤلف یبدأ

 التــي الوظــائف باعتبارهــا األرض، عمــارة أن وهــو - الــبعض یجهلــه وقــد - ثیــرونالك

 أن موضـــحاً  والمعاصـــرة، صـــالةاأل بـــین للـــربط ینتقـــل ثـــم لتحقیقهـــا. اإلنســـان اهللا خلـــق

 هــي المعاصــرة بینمــا ،الســابقة الموروثــات مــن مفیــد هــو مــا علــى اإلبقــاء هــي األصــالة

 المعاصــر، اإلنســان متطلبــات تلبــي التــي الحدیثــة األمــور مــن مفیــد هــو مــا بكــل األخــذ

   الدین. مبادئ مع ذلك یتعارض الأ على

 ،الســـكان عـــدد علـــى المبنیـــة التعریفـــات مختلـــف الكاتـــب یعـــرض للمدینـــة تعریفـــه وفـــي

 الجتماعیــــةاو  الجغرافیــــة التعریفــــات مــــن ذلــــك وغیــــر ،المدینــــة وحجــــم ،الســــكان وكثافــــة

– الوظیفیــة – االقتصــادیة وهــي حولهــا فاقــاً ات األكثــر التعریفــات إلــى ویمیــل والبنائیــة،

 الــــنهج فــــي تســــیر إنمــــا المعاصــــرة یةســــالماإل المــــدن أن باعتبــــار المادیــــة، والعمرانیــــة

  العربیة. للمدن واإلنشائي التخطیطي

 فــإن والغــرب، ســالماإل بــین الحضــاري) التبــاین (أوجــه یتنــاول الــذي الثــاني البــاب أمــا

 فـي واألخـالق والعقیدة الثقافة مبادئ إلى الكاتب یهاف یشیر وأخالقیة عقائدیة منطلقاته

 والتكافـــل المنكـــر، عـــن هـــيوالن بــالمعروف األمـــر والوســـطیة، (العقیـــدة، وهـــي ،ســالمإلا

 والشــورى، والحریــة اهللا، خلــق فــي والتفكــر العمــل، تقــانوإ  اإلســراف، وتحــریم ،والتــراحم
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 المجتمـع عـن المسـلم لمجتمعا تمیز التي المبادئ باعتبارها للمجتمع)، السوي والسلوك

  المدن. من غیرها عن یةسالماإل المدن زتمیِّ  أن ینبغي كما المعاصر، الغربي

 والتــي ،العــالم مســتوى علــى العصــریة) (المتغیــرات المؤلــف یعــرض الثالــث البــاب وفــي

 عـن الناتجة ثاراآل یشرح ثم الحدیثة، الحضریة الثورة بسبب عام بشكل المدن أصابت

 النـزوح ظـاهرة أن وكیـف ،والنـامي الصناعي العالمین على الحضریة ثورةال هذه سرعة

 وبیئیـة اجتماعیـة متغیـرات وٕالـى ،الفقـر مظلة اتساع إلى قادت النامیة الدول في للمدن

 والصــــحیة اإلســــكانیة المجــــاالت فــــي جســــام تحــــدیات وٕالــــى ،مــــدمرة وأخالقیــــة وٕاداریــــة

  واالستهالكیة. واألمنیة

ـــل ثـــم ـــاب فـــي ینتق ـــعا الب ـــار إلـــى لراب ـــة المحـــاوالت مستعرضـــاً  والتحـــدیات) (اآلث  المتعلق

ـــار بعـــالج ـــادة آث ـــد أطرافهـــا، وفـــي المـــدن فـــي الســـكانیة الزی  األساســـیة الخـــدمات وتمدی

 المخلفـات وصـرف العـام، النقـل وشـبكات الكهربـاء، وشـبكات الشـرب میـاه فـي المتمثلة

 التحضــر علــى الغربیــة راتیثالتــأ لوحــو  والفیضــانات. الســیول مــن والحمایــة والنفایــات،

ـــتم بالعولمـــة. التـــأثیرات تلـــك المؤلـــف ربـــط والحضـــریة  عـــن بالحـــدیث البـــاب هـــذا ویخت

 المطلوبـــة األســـالیب وعـــن یة،ســـالماإل المدینـــة فـــي الحضـــریة الهیكلـــة إعـــادة ضـــرورة

  الحضریة. المنظومة مجمل تناول في للتجدید

 لتلــك كمؤشــرات الحضــریة) البیئــة (تــدهور عناصــر الخــامس البــاب فــي الكاتــب یبــرز

 تعریفـات وبعـد والرابـع. الثالـث الفصـلین في عنها ثتحدّ  التي للمتغیرات السالبة اآلثار

 التـــدهور لـــذلك المباشـــرة األســـباب البـــاب هـــذا یتنـــاول وتلوثهـــا، وتـــدهورها للبیئـــة علمیـــة

 للنـــــازحین الســـــكاني بالتكـــــدس إیـــــاه رابطـــــاً  المعاصـــــرة، یةســـــالماإل المـــــدن فـــــي البیئـــــي

 البیئــي الســلوكي االجتمــاعي للــوعي التــام والغیــاب الكثیــف، وباالســتهالك المهــاجرینو 

  الصحیة. الخدمات وضعف

 السـاعیة الكتـاب أهـداف یـوجز أنـه باعتبـار ،الكتـاب قمـة یمثـل فإنه السادس الباب أما

 واألسـالیب المنـاهج ویسـتعرض الماثلـة)، التحـدیات لمجابهـة راشدة حضریة إدارة (نحو

 العمرانــــي التخطــــیط مبــــادئ عبــــر الحضــــریة اإلدارة تغییــــر نحــــو تقــــود التــــي لوالمــــداخ

   السلیم.
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 المتغیــرات بكافـة تعنــى أن ینبغـى الراشـدة الحضــریة اإلدارة أن كیـف الكاتــب یشـرح هنـا

 والبیئیــة واالقتصــادیة واالجتماعیــة السیاســیة النــواحي مــن الحضــریة البیئــة فــي الواســعة

 العمرانیـة التنمیـة هـي: مـداخل، ثالثة ذلك أجل من یحدد ثم ة.والتقنی والمالیة واإلداریة

 لنظــام اإلرشــادیة المخططــات عبــر الشــامل المكــاني التخطــیط علــى القائمــة الحضــریة

 مشــاركة أسـلوب علــى یقـوم الـذي اإلداري والنظــام الخـدمات. وشــبكات األراضـي توزیـع

 الرقابــة حكــامإ خــالل مــن الحضــریة البیئــة ترقیــة وكــذلك ،واإلدارة الحكــم فــي المجتمــع

 ربــــط بضــــرورة البــــاب هــــذا ویختــــتم والتنفیذیــــة. والعدلیــــة التطوعیــــة للمؤسســــات العامــــة

  التلوث. ومكافحة االجتماعیة بالضوابط المسكن

 إلــى العاشــر، حتــى الســابع البــاب مــن الكتــاب أبــواب بقیــة فــي المؤلــف ینتقــل ذلــك بعــد

 یةســالماإل األمصــار واقــع مــن رانــيالعم التخطــیط فــي یةســالماإل التجربــة عــن الحــدیث

 ضـوابط، عبـر العمرانیـة الكتلة تشكیل أسلوب السابع الفصل في شرح حیث التاریخیة.

 مـــع واالجتماعیـــة األســـریة الخصوصـــیة تـــربط وهـــي التاریخیـــة، المـــدن تلـــك فـــي بـــرزت

    المباني. وهیئة األرض توزیع أشكال

 علیهــا حــثّ  حضــریة وظیفــة ارهباعتبــ ،التــرویج عــن للحــدیث الثــامن الفصــل أفــرد كمــا

 ربـــط فقـــد التاســع البـــاب أمــا الثقـــافي. واإلبـــداع والریاضــة الســـیاحة خــالل مـــن ســالماإل

    والعدل. والشورى والمدنیة الالمركزیة بمبادئ یةسالماإل للمدینة اإلداریة البنیة منهاج

 یةوالســــلوك البیئیــــة هصــــور  فــــي الفســــاد أن یــــرى الــــذي العاشــــر بالبــــاب الكتــــاب ویختــــتم

 نــــدثاروا هالكهــــا إلــــى يیــــؤد فإنــــه المــــدن فــــي یطغــــى عنــــدما واالجتماعیــــة واألخالقیــــة

  حضارتها.

 تفســـیر فـــي جدیـــدة مفـــاهیم ثنایـــاه بـــین مـــن یســـتل أن یســـتطیع الكتـــاب لهـــذا القـــارئ إن

 یمكـــن الجدیـــدة المفـــاهیم هـــذه یة.ســـالماإل للمـــدن المعاصـــرة الحضـــریة البیئیـــة األزمـــة

ـــدعوة فـــي إیجازهـــا  علـــى تقتصـــر ال نظـــرة للمـــدن الحضـــریة البنیـــة إلـــى نظـــرال إلـــى ال

 فـي األرض علـى اإلنسان استخالف وظائف فیها تتكامل نظرة إنها اإلنشائیة. القوالب

 الحضــــاریة القــــیم مــــع متطابقــــة المــــدن عمــــارة یجعــــل وســــلوكي وروحــــي مــــادي تناســــق

 یـدعو دسیة،الهن المجاالت في المختص وهو الكاتب، فإن لذلك ودالالتها. یةسالمواإل

 ،المعیاریـة الهندسیة العملیة عبر لیس الحضریة بیئتها وترقیة المدینة تنظیم إعادة إلى
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 وأن ،للمجتمــع والبیئیــة واإلداریــة والقانونیــة واالجتماعیــة الثقافیــة الــنظم تالقــح عبــر بــل

  ذلك. في ةالكامل مسئولیتها الدولة تتحمل

  -والتعلیقات: المالحظات بعض ثانیًا:

 أبـدى قـد الكاتـب أن والمالحظـات، التعلیقـات بـبعض للمساهمة المرء یدفع ما رأكث إن

 هــذا إثــراء إلــى بــذلك یرمــي وهــو ،الكتــاب مطلــع فــي متجــذرة علمیــة بــروح بــذلك ترحیبــه

  التجدیدي: السفر

 هــــذا فــــي والجغرافــــي الهندســــي المجــــالین فــــي المختصــــین نظــــر یلفــــت مــــا أول .١

 فــــي للمــــدن دراســــة عــــن انطباعــــاً  ابالكتــــ عنــــوان یعطــــى ذإ عنوانــــه. الكتــــاب،

 باعتبارهــا ولـیس المحلیــة أو العامـة اإلدارة ســقف تحـت البحتــة اإلداریـة الشـئون

 األســس علــى أوالً  تقــوم التــي للمخططــات والمتابعــة بالتنفیــذ تعنــى إداریــة وناً ئشــ

 وهـذا الكتاب. هذا جوهر یبدو فیما وهو الجغرافي، والحیز والهندسیة، الطبیعیة

 أجـــل مـــن هنـــا فـــاإلدارة ).١٤٩ – ١٤٨( صـــفحتي فـــي الكاتـــب إلیـــه أشـــار مـــا

  العكس. ولیس الحضري التخطیط

 للعولمـــة الثقـــافي التـــأثیر أن وذكـــر العولمـــة)، (تـــأثیر حـــول فصـــالً  الكاتـــب أفــرد .٢

 المسـلمین معتقـدات غیـر علـى یسـیر المعاصـرة یةسـالماإل المـدن تخطیط جعل

 أن غیــــر ذلــــك. وغیــــر تمــــعالمج حیــــاة ومظــــاهر األرض، اســــتخدام نظــــام فــــي

 الــدول فیهــا تســیر والتــي عــام، بشــكل والحضــاریة واالقتصــادیة الثقافیــة التبعیــة

 للقـرن األخیـر العقـد فـي ظهـرت التـي للعولمـة تعـود ال الغرب، خلف یةسالماإل

 غـرس سـتعمارفاال تقریبـًا. عـام مائـة قبـل القـدیم ستعمارلال تعود إنما العشرین،

ــًا، وسیاســیاً  اقتصــادیاً  فقــط لــیس مرةالمســتع الــدول فــي مبادئــه  غــرس بــل وثقافی

 خروجه. بعد بقیت والتي المدن تخطیط وقوانین وفلسفة مبادئ أیضاً 

 باعتبارهــا الــدنیا إلــى ینظــر ســالماإل أن الكاتــب یــذكر المســكن، عــن حدیثــه فــي .٣

 االهتمــــام قلیــــل وســــلم علیــــه اهللا صــــلى الرســــول يهــــد ظــــل لــــذلك رحیــــل، دار

 أال المـرء أیضـاً  حـثّ  الباقیـة الـدار إلـى یـدعو الـذي سـالماإل أن غیـر بالمسكن.

الكــریم إلــى أن المســكن الواســع  الرســول شــارأ لــذلك الــدنیا، مــن نصــیبه ینســى

المریح مـن دالئـل سـعادة اإلنسـان فـي الـدنیا. ففـي الحـدیث الصـحیح فـي روایـة 
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 قــال: وســلم علیــه اهللا صــلى نــافع بــن عبــد الحــرث رضــي اهللا عنــه أن الرســول

 (أخرجــه الواســع) والمســكن يءالهنــ والمركــب الصــالح الجــار المــرء ســعادة (مــن

 أن وقـاص، أبـي بن سعد عن أخرى روایة وفي .)٤٠٧ص -٣ج - حنبل ابن

 ابــن شــقوة ومــن ثالثـة آدم ابــن ســعادة (مــن قـال: وســلم علیــه اهللا صــلى الرسـول

ـــة. آدم  مركـــبوال الصـــالح والمســـكن الصـــالحة المـــرأة آدم ابـــن ســـعادة مـــن ثالث

 الســـوء) والمركـــب الســـوء والمســـكن الســـوء المـــرأة آدم ابـــن شـــقوة ومـــن الصـــالح.

   ).١٦٨ص ،١ج مسنده، في حنبل ابن (أخرجه

 أن إلـى اسـتناداً  وذلـك ،الكـریم القـرآن فـي تـرد لـم (البیئـة) كلمة أن المؤلف ذكر .٤

 والمــــاء الجــــوي والغـــالف األرض مــــن المكونــــة الطبیعیـــة العناصــــر هــــي البیئـــة

 لفاظـــهأب اللغـــوي الجانـــب فـــي معجزتـــه تكمـــن الكـــریم القـــرآن أن وبمـــا .والطاقـــة

 المعلـوم ومـن المعـاني. إلـى بنا لتصل اشتقاقاتها الكلمة من نأخذ فإننا وبالغته

 أصـلها البیئـة أن وبمـا االسـم. ولـیس الفعـل أصـلها العربیـة اللغـة فـي الكلمة أن

 الكـــریم القــرآن فـــي عموضــ مـــن أكثــر فــي وردت أنهـــا هــذا فمعنـــى تبــّوأ) – (بــّوأ

 للنــزول الئقــاً  المكــان تجعــل التــي الطبیعیــة للعناصــر المجــازي المعنــى يلتعطــ

 والسكن. واالستقرار فیه

 .٨٧یـونس ُبُیوتًا} ِبِمْصرَ  ِلَقْوِمُكَما َتَبوََّءا َأن َوَأِخیهِ  ُموَسى ِإَلى {َوَأْوَحْیَنا تعالى: اهللا یقول

 هـــو وءالتبـــ أن منظـــور ابـــن شـــرح فـــي ورد قـــدو  مهیـــأة. منـــازل لهـــم یتخـــذوا أن بمعنـــى

  فیه. لإلقامة المكان صالحإ

ــــوَُّؤوا {َوالَّــــِذینَ  تعــــالى: اهللا ویقــــول ــــدَّارَ  َتَب یَمــــانَ  ال  عــــن تتحــــدث واآلیــــة .٩الحشــــر } َواْإلِ

 كاســــتقرار كــــان المكــــان فــــي االســــتقرار أن بمعنــــى بالمدینــــة، اســــتقروا الــــذین األنصــــار

  القلوب. في اإلیمان

ـاِلَحاتِ  َوَعِملُـوا آَمُنوا {َوالَِّذینَ  تعالى: یقول كما َئنَُّهم الصَّ ـنَ  َلُنَبـوِّ  ِمـن َتْجـِري ُغَرفـاً  اْلَجنَّـةِ  مِّ

  .٥٨العنكبوت اْلَعاِمِلیَن} َأْجرُ  ِنْعمَ  ِفیَها َخاِلِدینَ  اْألَْنَهارُ  َتْحِتَها

 لــیس يّ علــ كــذباً  "إن وســلم علیــه اهللا صــلى الرســول حــدیث فــي المعنــى نفــس نجــد كمــا

  .النار" من مقعده فلیتبوأ تعمداً م عليّ  كذب فمن أحد، على ككذب
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 يتعنــ Ecology كلمــة أن فــي واضــحة تبــدو القرآنــي العربــي اللغــوي التعبیــر دقــة إن

 كلمــــــة أن حـــــین فـــــي الطبیعیـــــة)، بالعناصـــــر الحیـــــة الكائنـــــات عالقـــــة وهـــــو وء،(التبـــــ

Environment وموقـــــــع بالمكـــــــان یطیحــــــ مـــــــا بكـــــــل العــــــام بمعناهـــــــا (البیئـــــــة تعنــــــي 

  االستقرار).

 نهیــارا أن وكیــف المــدن بنــاء فــي الحدیثــة األوربیــة التجربــة عــن الكاتــب تحــدث .٥

 هتمــــاملال دافعــــاً  كانــــت الصــــناعیة الثــــورة عقــــب والصــــحیة الســــكنیة األوضــــاع

 التـــي الثالثـــة نمـــاطاأل إلـــى شـــارأ ثـــم المـــدن. لتخطـــیط وقـــوانین مبـــادئ بوضـــع

 شـارأ كما واالشتراكیة. واألمریكیة األوروبیة تجربةال وهي التجربة، تلك أفرزتها

 أحـدث أن بعـد واألمریكیـة األوروبیـة التجارب في والتعدیل التطویر إلى الكاتب

 وٕاسـكان الحضـریة والبیئـة األرض اسـتخدام فـي فادحة أضراراً  الرأسمالي النظام

ــا یقــدم لــم ولكنــه الفقــراء.  تخطــیطو  بنــاء فــي االشــتراكیة التجربــة عــن عرضــاً  لن

 انهیـــار وحتـــى الثانیـــة العالمیـــة الحـــرب بعـــد مـــا فتـــرة فـــي ازدهـــرت التـــي المـــدن

 مـــن كثیـــر اهتمـــام محـــل التجربـــة هـــذه كانـــت وقـــد االشـــتراكیة. الـــدول منظومـــة

 المبـــادئ أن اتضـــح عنـــدما وغیرهـــا، الغربیـــة الـــدول فـــي والبـــاحثین األكـــادیمیین

 يقلیمــواإل المركــزي طیطبــالتخ ذلــك وارتبــاط المــدن لتخطــیط المنظمــة والقــوانین

 فـــي الســـكان زدحـــامال مكانـــاً  تتـــرك لـــم الســـابقة، االشـــتراكیة الـــدول تجـــارب فـــي

 فــي الموجــودة األكــواخ لمــدن عشــوائیاً  تمــدداً  أو ،الفقــراء لســكن بــؤراً  أو ،المــدن

  سواء. حد على النامیة والدول الغنیة الغربیة الدول

 اختالفنـا عن بعیداً  بمحاسنها واالنتفاع ةبالدراس جدیرة التجربة تلك أن المؤلف یرى أال

 نظـام الفـرس عـن الخطـاب بـن عمـر أخـذ فقـد والعقیدة؟ الفكر في التجربة أصحاب مع

 البریـد نظـام المسـلمین غیـر من أخذ من بعده من وجاء ،العقیدة اختالف رغم الدواوین

 أن ركونیــد كــانوا ألنهــم ذلــك، وغیــر الدنیویــة، العلــوم كــل وترجمــة البحــري واألســطول

  بها. أولى وهو وجدها أّنى ینشدها المؤمن ضالة الحكمة

 
 


