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  األخالق والسیاسة

  *عبد اهللا حسن زروق أ. د/

  لمحة تاریخیة

إن دراســـة المـــوروث الفلســـفي عبـــر التـــاریخ الفكـــري الطویـــل تبـــین لنـــا أن الصـــلة بـــین 

ه األسـاس مثًال جعل مبدأ العدالة هـو الموّجـ فأفالطون ،خالق كانت وثیقةالسیاسة واأل

ـــة ـــة هـــ ،للفـــرد والدول ـــةط المجتمـــع ابـــي ر فـــاعتبر أن العدال ـــوم فكـــرة ١وأســـاس الدول . وتق

ــــة عنــــده علــــى التــــزام كــــل فــــرد حــــدود الطبقــــة التــــي ین تمــــي إلیهــــا تبعــــًا لطبیعتــــه العدال

ــة (الحكــم، األمــن، وحمایــة الدولــة . وربــط أفالطــون أیضــًا بــین و ٢وتكوینــه ظــائف الدول

 –اع حاجیــات أفرادهــا) والطبقــات التــي قســم المجتمــع بموجبهــا. فطبقــة الفالســفة وٕاشــب

والجنـود والتـي  سوطبقة الحرا ،لیتها الحكم ینبغي أن تتحلى بفضیلة الحكمةئو سالتي م

ــة لیتها حفــظ األوظیفتهــا ومســئو  بالشــجاعة، وطبقــة أن تتحلــى  ینبغــيمــن وحمایــة الدول

  الحرفیین والمهنیین فمسئولیتها توفیر حاجیات المجتمع.

خــالق فجعــل األ ،سیاســةبالعالقــة بــین األخــالق وال تمامــًا كبیــراً هطــالیس ا هـتم أرســطووا

 .وجعـــل غایـــة األخـــالق ترقیـــة ســـلوك األفـــراد عـــن طریـــق التربیـــة ،فـــي خدمـــة السیاســـة

وتقوم الدولة فـي العملیـة األخالقیـة بالـدور األساسـي. ووظیفـة النظریـة األخالقیـة عنـده 

أفـراد المجتمـع  يهي ترقیة الحیاة االجتماعیة بحیث تؤدي إلى السعادة عن طریق تحل

طــالیس وأســوة بأســتاذه أفالطــون  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أرســطو .٣الخلقیــةبالفضــائل 

  مكانة الفرد.من جعل مكانة الدولة أعلى 

 ،ن لنـــا أن العالقـــة بـــین األخـــالق والسیاســـة لـــم تنشـــأ بنشـــوء الفلســـفةوالقـــرآن الكـــریم بـــیّ 

ة األنبیـاء للسیاسـة والحكـم ممارسـ، فقـد كانـت ممارسـة ولكنها وجدت منـذ وجـد اإلنسـان

التزمــــت بــــالقیم األخالقیــــة، أمــــا ممارســــة الملــــوك والحكــــام فقــــد التــــزم بعضــــها بمبــــادئ 

{َیــا َداُووُد ِإنَّــا َجَعْلَنــاَك َخِلیَفــًة ِفــي األخــالق وخــالف بعضــها تلــك المبــادئ یقــول تعــالى: 

ـــِع اْلَهـــَوى َفُیِضـــلََّك َعـــن َســـبِ  یِل اللَّـــِه ِإنَّ الَّـــِذیَن اَألْرِض َفـــاْحُكم َبـــْیَن النَّـــاِس ِبـــاْلَحقِّ َوال َتتَِّب
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 ٢

). ویقــول ٢٦: ص( َیِضــلُّوَن َعــن َســِبیِل اللَّــِه َلُهــْم َعــَذاٌب َشــِدیٌد ِبَمــا َنُســوا َیــْوَم اْلِحَســاِب}

ـْنُهْم ُیـَذبُِّح تعـالى:   {ِإنَّ ِفْرَعـْوَن َعـال ِفـي اَألْرِض َوَجَعـَل َأْهَلهَـا ِشـَیعًا َیْسَتْضـِعُف َطاِئَفـًة مِّ

). ویقـــول تعـــالى: ٤: القصـــص( َوَیْســـَتْحِیي ِنَســـاءُهْم ِإنَّـــُه َكـــاَن ِمـــَن اْلُمْفِســـِدیَن}َأْبَنـــاءُهْم 

ِإنَّـُه ِمـن ُسـَلْیَماَن َوإِنَّـُه ِبْسـِم اللَّـِه الـرَّْحَمِن  *{َقاَلْت َیا َأیَُّها الَمُأل ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكـِریمٌ 

َقاَلْت َیا َأیَُّها الَمـُأل َأْفتُـوِني ِفـي َأْمـِري َمـا ُكنـُت  *وِني ُمْسِلِمینَ َأال َتْعُلوا َعَليَّ َوْأتُ  *الرَِّحیمِ 

َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبـْأٍس َشـِدیٍد َواَألْمـُر ِإَلْیـِك فَـانُظِري  *َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَهُدونِ 

َدَخُلوا َقْرَیـًة َأْفَسـُدوَها َوَجَعلُـوا َأِعـزََّة َأْهِلهَـا َأِذلَّـًة َوَكـَذِلَك  َقاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا *َماَذا َتْأُمِرینَ 

ـا َجــاء ُسـَلْیَماَن َقــاَل  *َوإِنِّـي ُمْرِســَلٌة ِإلَـْیِهم ِبَهِدیَّـٍة َفَنــاِظَرٌة ِبـَم َیْرِجــُع اْلُمْرَسـُلونَ  *َیْفَعلُـونَ  َفَلمَّ

ـا آتَـاُكم َبـْل َأنـُتم ِبَهـِدیَِّتُكْم َتْفَرُحـوَن}َأُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آَتاِنَي اللَّ   - ٢٩(النمـل:  ُه َخْیٌر مِّمَّ

٣٦.(  

وربطت السنة الشریفة ربطًا وثیقًا بین العمل السیاسي ومبـادئ  ،ولقد ربط القرآن الكریم

الكاتـــب أن  ویأمـــلر عـــن ذلـــك فقهـــاء اإلســـالم ومفكریـــه قـــدیمًا وحـــدیثًا. وعّبـــ ،األخـــالق

  ة الحمیمة بین السیاسة واألخالق في بحثه المتواضع هذا.تتضح هذه الصل

فــبعض  ألخــالق بالسیاســة مــن المنظــور المســیحي قــد یكــون مشــكًال،إن تحدیــد عالقــة ا

وهنالــك  ،مفكــري المســیحیة وغیــرهم مــن الدارســین ربــط بــین األخــالق (الــدین) والسیاســة

بأنـــه  )صـــر لقیصــرمـــا هللا هللا ومــا لقی(فـــالبعض فســر قـــول المســیح  .مــن فصـــل بینهمــا

ـــین المجـــالین ـــي الفصـــل ب ـــیس مطلقـــاً  كوهنالـــ ،یعن وأن البنیـــة  ،مـــن یـــرى أن الفصـــل ل

وأن الحــــاكم األخیــــر لكــــل أمــــر هــــو  ،العمیقــــة للــــدین (األخــــالق) والسیاســــة مرتبطتــــان

  .١يالقدس

بین رؤیة الكنسیة األخالقیـة (الدینیـة) ورؤیـة عامـة  اً اإلشارة إلى أن هنالك خالف ینبغي

ـــاس فـــ  إغـــالقســـترالیا ، فعنـــدما ســـاندت الكنیســـة فـــي أي بعـــض القضـــایا األخالقیـــةالن

  .٢من عامة الناس ت الخمر عارض مساندتها هذه كثیرمحال

بعنـــــوان مســـــتقبل المســـــیحیة كتابـــــان أحـــــدهما فـــــي نهایـــــة القـــــرن العشـــــرین وقـــــد صـــــدر 

ت نظــرة فــي تحــدیا مســیحیة فــي القــرن الواحــد والعشــرین:ال(وآخــر بعنــوان  ،١)الالهـوت(

                                                 
1  al- Faruqui (Isma’il  Rgi) Christian Ethics, Montreal McGill University Press, 1967, p. 95.   
2  Kenny, (Anthony), Aquinas, Macmillan , London, 1970 p.325. 
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خالصــــة مــــا ورد فــــي هــــذین الكتــــابین أن نجــــاح المســــیحیة یعتمــــد علــــى  ،٢)المســــتقبل

وهـــــي  ،وتقـــــدیم الحلـــــول لهـــــا ،مواجهـــــة تحـــــدیات المجتمعـــــات المعاصـــــرةفـــــي مقـــــدرتها 

 ،جهـاضمل، والفقـر، والمجاعـة، والبطالـة، واإلوأسـلحة الـدمار الشـا ،التلوث :مشكالت

والمحافظــة علــى البیئــة والكائنــات  ،وةة والثــر ، واســتنزاف مصــادر الطاقــوتحدیــد النســل

وهــذه المشــكالت فــي صــمیمها مشــكالت  الــخ، ...لحیــة، والجریمــة، والهندســة الوراثیــةا

وأن  ،وصـــار بعـــض قـــادة المســـیحیة ینـــادون بوصـــل الـــدین وقیمـــه بالسیاســـة .٣أخالقیـــة

 ت الكنـائس واللـوبي المسـیحي موقفـاً ، ولقـد وقفـیتولى الحكم مؤمنـون بالمسـیحیة وقیمهـا

ســقف كــانتربري الســابق فــي محاضــرة ، ولقــد تحــدى أسیاســیًا فــي قضــایا أخالقیــة كثیــرة

نظمهــا مجلــس التعــایش الــدیني فــي الســودان أي شــخص أن یثبــت أن الكتــاب المقــدس 

  .مور سیاسیةأال یتحدث عن 

واتجــاه  ،ولقــد اتجهــت الفلســفة الحدیثــة اتجــاهین: اتجــاه یفصــل بــین األخــالق والسیاســة

لــى ویمثــل اتجـاه الفصـل میكــافیللي الـذي جعـل هــدف الدولـة المحافظـة ع .یـربط بینهمـا

ي القیمــة هــأمــا هــوبز فقــد اعتبــر قیمــة البقــاء  الســلطة دون اعتبــار لمبــادئ األخــالق.

ل وِمـوجعل بنتـام  ،)Prudential( العلیا التي یتم الحفاظ علیها بدوافع أنانیة وعقالنیة

عتبـــر روســـو ة. وایشـــریعات القانونیـــة والسیاســـمعیـــار المنفعـــة المعیـــار الوحیـــد لكـــل الت

  رة.طبیعة اإلنسان طبیعة خی

جمعــت بــین  ،وأعمــال نــوزك ،راولــزجــون ل ســفي المعاصــر فــإن أعمــاالفكــر الفلوفــي 

 األثــر الكبیــر فــي الفلســفة ولقــد كــان لهــذه األعمــال ،فلســفة األخــالق وفلســفة السیاســة

  .في اآلونة األخیرة ة والفلسفة األخالقیةالسیاسی

  :تعریف السیاسة

مــن الضــوء علــى صــلة  ناهجهــا یأمــل الباحــث أن یلقــي مزیــداً بتعریــف السیاســة وبیــان م

  السیاسة باألخالق والقیم. 

                                                                                                                                            
1  Wolf, (Miroslav); Carmen krieg; Thomas Kuchars the future of Theology, Eerdmans Publishing 
Company Cambridge,  1996. 
2 Wuthnow , (Robert), Christianity in the Twenty-First Century, Oxford University Press, 1993.   
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 ٤

 ،هنالــك اتجاهـــان أساســـیان لدراســـة الظـــاهرة السیاســـیة: االتجـــاه التجریبـــي (أو العلمـــي)

المالحظـة والطـرق ویسـتخدم  ،ول بالوصف والتفسیریهتم االتجاه األ .واالتجاه الفلسفي

واتخذ نمـوذج العلـوم الطبیعیـة مثـاًال  ،یةتأثر هذا االتجاه بالمدرسة الوضعولقد  ،الكمیة

سـة ركـزت المدر  وظهـر أن هـذه ،واشتهرت المدرسة السلوكیة كمتبنیة لهذا االتجاه .١له

فصــارت تــدرس ســـلوك النــاخبین والمشــرعین وجماعـــات  ،علــى ظــواهر سیاســیة معینـــة

هـــذا  أنوظهـــر  ،مـــثًال اســـتطالعات الـــرأي لمعرفـــة ســـلوك النـــاخبین ، فتجـــريالضـــغط

نـــه ال ، بـــل كـــان یصـــرح بأالمـــنهج غیـــر مناســـب لدراســـة الجانـــب القیمـــي مـــن السیاســـة

للدراســـة الموضـــوعیة. لـــذلك  خضـــعأمـــورًا ذاتیـــة ال تیهـــدف لدراســـة القـــیم ألنـــه یعتبرهـــا 

ذا االتجــاه مشــكالت هــ تولقــد واجهــ ،ن ال تكــون مــن اهتمامــات علــم السیاســةینبغــي أ

 اً انــًا أو ضــفادعفیر  ان النــاس لیســو أفقــد تبــین  ،صــعوبة جمــع المعطیــات :٢عدیــدة منهــا

وأن مقوالتــه ترتكــز علــى  ،علــیهم التجــارب المتكــررة یمكــن إدخــالهم معامــل حتــى ُتجــرى

ارسـین فـي ن الد، وأنـانيأكـون اإلنسـان عقالنـي وأنـه لافتراضات عـن الطبیعـة البشـریة 

تهم المعرفیـــــة وغیرهــــا مـــــن ویتـــــأثرون بخلفیــــا ،هم الحیــــادحیـــــان قــــد یعـــــوز كثیــــر مــــن األ

  .٣المؤثرات

خــالق علــى العالقــة بــین األ أكثــر إن تعریــف السیاســة یلقــي ضــوءاً فــ أخــرىمــن ناحیــة 

  .ویمكن تصنیف تعریفات السیاسة إلى تعریف سلبي وتعریف موضوعي ،والسیاسة

                                                 
) كــأدوات للتحلیــل السیاســي باإلضــافة إلــى modelsولمزیــد مــن اإلیضــاح فــإن المــنهج العلمــي یســتخدم المفــاهیم والنظریــات والنمــاذج (  ١

لفائـــدة الكبیـــرة مـــن اســـتخدام أدوات التحلیـــل هـــذه إال أنهـــا قـــد تقـــود إلـــى مزالـــق. )، وعلـــى الـــرغم مـــن اparadigmفكـــرة النمـــوذج الشـــامل (

). والمفــاهیم السیاســیة قــد تكـــون ideal typesفالمفــاهیم كالدیمقراطیــة فــي تغیــر دائــم، وٕانهــا حســـب تعبیــر مــاكس فیبــر نمــاذج مثالیــة (

علـى أسـاس أن النظریـة تمثـل حقیقـة بینمـا  النظریـة والنمـوذج معرضة لخالفات أیدیولوجیة عمیقة، وقد یسـتخدم مفهـوم النظریـة ویمیـز بـین

  :رسم بیاني لعمل النموذج) Heywoodالنموذج یعتبر وسیلة وافتراض تفسیري وأعطى (

  

  

 
Heywood (Andrew), Politics, second edition, Palgrave Foundation, 2002. pp., 19-21 
2 Ibid, pp., 13-14. 

ات فـــي التنظیـــر ظهـــرت مـــؤخرًا فـــي مجـــال الدراســـات السیاســـیة، منهـــا مـــا یعـــرف بالنظریـــة السیاســـیة الصـــوریة هنالـــك تطـــورات واتجاهـــ ٣

)formal Political Theory (الخیـــارات) ویشـــار إلـــى هـــذه النظریـــة بعـــدة عبـــارات منهـــا (االقتصـــاد السیاســـي) ونظریـــة القـــرارات ،(

أن سلوك اإلنسان عقالني وتحركه دوافع أنانیـة. انتقـد هـذا االتجـاه بأنـه ینـدر أن  العقالنیة. وتقوم النظریة السیاسیة الصوریة على افتراض

تكـون لإلنســان أهــدافًا محــددة، وأنــه ینــدر أن یملــك معلومــات كاملــة وصــحیحة ودقیقــة، كمــا أن هــذا النمــوذج العقالنــي التجریــدي ال یعطــي 

  ) .Heywood, op.cit, p.p.15-16 اهتمامًا للعوامل االجتماعیة والتاریخیة. (انظر: 
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عنــد أصــحاب هــذا الــرأي  نو والسیاســی ،فــالتعریف الســلبي للسیاســة یعتبرهــا نشــاطًا قــذراً 

یعملـــون و  ،لـــى الســـلطة والمحافظـــة علیهـــاإغیـــر صـــادقین یســـعون للوصـــول و ن منـــافقو 

ـــون للمـــواطنین ومـــن أجـــل  لتحقیـــق طموحـــاتهم الشخصـــیة لكـــنهم یتظـــاهرون أنهـــم یعمل

 ،فاسـدین مفسـدین ،یدیولوجیات والمبادئ (بـوعي أو بممارسـة خـداع الـنفس)العقائد واأل

 ،جمــــاتیین، یقــــدمون المصــــالح علــــى المبــــادئ والقــــیم األخالقیــــة، براوخــــداعأهــــل مكــــر 

ن وقــــد قیــــل إ .رین ویحركــــونهم لمصــــالحهمخــــویســــخرون مــــن أصــــحابها، یســــتغلون اآل

مـن كـل هـذا الهجـاء والـذم فـإن األمـر  ولكـن علـى الـرغم ،طالقتفسـد وتفسـد بـإالسـلطة 

الحكــم علــیهم أنــه یعتمــد  ا یقــال عــن هــذامــ كثــریعتمــد علــى واقــع ســلوك السیاســیین، وأ

وأن هـذا االسـتقراء یسـمح بهـذه  ،استقراء سلوك السیاسیین في الماضي والحاضرعلى 

  نه ال یمكن أن یكون الحال على غیرها.أو  ،االستنتاجات

 )شـر البـد منـهوأنها ( ،ذا كانت السیاسة والحكم ضروریان لبقاء وازدهار المجتمعاتفإ

، وقـد یسـاعد فـي یعـرف بالممارسـة الفاسـدة أو القـذرة كیفیة تغییـر مـا فینبغي النظر في

بجانـــب  كحكـــم الخلفـــاء الراشـــدین :ة للحكـــم التـــي ســـجلها التـــاریخذلـــك النمـــاذج المشـــرق

  النماذج التي قدمها كثیر من األفراد الذین عملوا في المجال السیاسي.

مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى فـــــإن بعـــــض البـــــاحثین یـــــرون أن السیاســـــة یمكـــــن تعریفهـــــا تعریفـــــًا 

  :١ربعة تعریفات لهایًا. فقد أوردوا أموضوع

  .السیاسة فن الحكم .١

 .السیاسة تهتم بالشأن العام .٢

 .تسویة وٕاجماعهي السیاسة  .٣

 .السیاسة هي القوة .٤

  :السیاسة فن الحكم

ذي یتكـون مـن السـلطة یقة وكیفیة تسییر جهاز الدولة الیعني ذلك أن السیاسة هي طر 

وتعمــل  ،لدولــة تصــدر التشــریعات المناســبة وتنفــذهاالتنفیذیــة والتشــریعیة والقضــائیة. فا

ــــى توزیــــع الثــــروة ومعالجــــة األزمــــات ــــوم بالتنمیــــة ،عل وتحــــاول إرضــــاء المــــواطن  ،وتق

                                                 
1  Ibid., p., 5. 



 ٦

خالق لعملیـة السیاسـیة بهـذا المعنـى بـاألال یحتاج الباحـث أن یوضـح صـلة ا( ،وخدمته

  .  )والقیم

قـد یسـمح  ،سـیة معینـةوالـذي قـد یمثـل وجهـة نظـر سیا ،تجـدر اإلشـارة أن جهـاز الدولـة

ولكـن جهـاز الدولـة المتمثـل فـي القضـاء  ،له بنوع من التحیز لبرامج انتخـب مـن أجلهـا

ن أكمـا  ،فیـه حیـادًا مقارنـة بالجهـاز التشـریعي والتنفیـذيوربما الخدمـة المدنیـة یفتـرض 

فهـــي تشــــمل مجموعـــات اللــــوبیز  ،الممارســـة السیاســـیة ال تقتصــــر علـــى جهــــاز الدولـــة

  السیاسیة. األحزابغط واإلعالم، بجانب ومجموعات الض

 أكثــریجعــل السیاســة وهــو تعریــف  ،أمــا التعریــف الثــاني: السیاســة تهــتم بالشــأن العــام

ین الدولـة هذا االتجاه یمیـز بـین الحیـاة العامـة والحیـاة الخاصـة، وبـ .التصاقًا باألخالق

  والثقافیة ...الخ).  والمجتمع المدني (كیانات مثل النقابات واألسرة واألندیة الریاضیة

فــاللیبرالیون  ،فــي هــذا التعریــف هــو مــدى اتســاع رقعــة الشــأن العــام وضــیقها اإلشــكال

ویفضــــلون  ،یعتبـــرون تــــدخل الدولــــة (السیاســـة) فــــي الحیــــاة العامــــة غیـــر مرغــــوب فیــــه

، ویقلـــص بعضـــهم دور ویمنحـــون األفـــراد حریـــات أكبـــر ،المجتمــع المـــدني علـــى الدولـــة

األخـالق و ویفصلون بین القانون  ،بما یصل إلى حفظ األمن فقطر  الدولة إلى حد أدنى

عـن جـزء عبـارة هـذا المبحـث الخـاص  ،(وهذه المسألة سیفرد لها الباحث مبحثـًا خاصـاً 

  .)، ینوي الباحث نشره بإذن اهللافلسفة األخالق بعنوان:من كتاب 

 ،اوضعــات عــن طریــق الحــوار والتفــاوالتعریــف الثالــث یعتبــر السیاســة هــي فــض النز 

النـوع مـن هـذا  .ولـیس عـن طریـق القـوة ،وعن طریق التسـویات والمسـاومات والتنـازالت

ویركز علـى الناحیـة العملیـة وال یركـز علـى األمـور  ،ة اإلنسانالتعریف یفترض عقالنی

التجـــاه فـــي هـــذا التعریـــف هـــي فـــن الممكـــن. ویســـعى هـــذا ا بالمبدئیـــة. فالسیاســـة حســـ

    .جماعالمدى البعید إلى اإل

یعتبــرون أن السیاســة هــي القــوة ویقولــون مــا دامــت طبیعــة الحیــاة اإلنســانیة هــي  ومــن

اإلنسان الصـراع مـن أجـل قدر وما دامت هنالك ندرة في الموارد فإن  ،النزاع والصراع

فضل وسـیلة المتالكهـا وتحقیـق الهـدف المنشـود. هـذا د. والقوة هي أامتالك هذه الموار 

وال یقتصـــر الصـــراع حـــول ســـلطة  ،النســـویة الحدیثـــة االتجـــاه تبنتـــه الماركســـیة والحركـــة

  ولكنه یمتد إلى األسرة ویكون بین الدول.  ،الدولة



 ٧

األخـالق عنـد النظـر فـي الـدور الـذي تلعبـه األخـالق فـي الصـلة بـین السیاسـة و وتضح 

  .(الخیرة)والسیاسیة  الحیاة االجتماعیة

 فـاألخالق ،عمـاللـة مـن أالسیاسـي ولمـا تقـوم بـه الدو األخالق ضروریة لنجاح العمـل ف

، ویــؤدي ذلــك والتوافــق والتعــاون بــین أفــراد المجتمــع مواالنســجا تخلــق نوعــًا مــن التــآلف

إلـــى شـــعور هـــؤالء األفـــراد بالســـعادة والرضـــا. واألخـــالق قـــوام الحیـــاة الخیـــرة والطیبـــة، 

  وتمنح حیاة اإلنسان معناها ومغزاها وقیمتها.

یحـدده فـي األسـاس عـامالن: الجـزاء (العقـاب)، إن السلوك القویم لألفـراد والمجتمعـات 

والـــوازع الخلقــــي (أو الـــدیني)، ألنــــه ال یمكــــن أن تســـتقیم الحیــــاة فـــي المجتمعــــات بقــــوة 

ن القــانون وحــده (كمــا سیتضــح الحقــًا)، وســتظل الصــراعات والنزاعــات واالعتــداءات بــی

مــــن لكــــن ســــوف ال تكــــون حیــــاة اإلنســــان خالیــــة النــــاس مــــا دامــــت األخــــالق مفقــــودة، 

النزاعات واالعتداءات على الرغم مـن وجـود نظـام قـانوني ومبـادئ أخالقیـة یعتقـد فیهـا 

قـد یكـون  أفراد المجتمع، ألن فاعلیة القانون واألخالق وأثرهما في واقع سلوك اإلنسـان

هنالــك دائمــًا فجــوة بــین مبــادئ األخــالق كمعتقــد والقــانون كنظــام  محــدودًا حیــث تكــون

    لوك الفعلي ألفراد المجتمع من جانب آخر.للمجتمع من جانب، والس

 ،رشــــیدًا أن تحكمــــه قــــوانین ومؤسســــات یكفــــي لكــــي یكــــون نظــــام الحكــــم نظامــــاً  إذن ال

ســبب ضــروري للنظــام الســلیم، ولكنهــا لیســت ســببًا كافیــًا. فــإن المؤسســات فالمؤسســات 

ءتهم خالقیــة بجانــب كفــاألعملهــا تعتمــد علــى كفــاءة أفرادهــا ا فجــودة ،ال تعمــل بنفســها

  .المادیة

ـــدعها اإلنســـان، ـــإن المؤسســـات ینشـــئها ویب ـــة أخـــرى، ف ـــاء وحســـن  مـــن ناحی فجـــودة البن

ال تكفــــي تعتمـــد أیضــــًا علـــى كفـــاءة اإلنســــان، باإلضـــافة إلـــى ذلــــك كلـــه فإنـــه غایاتهـــا 

فــإن هنالــك حاجـــة إلــى إســهام الفـــرد  ،حســـن اســتخدامها ، وال یكفــيالمؤسســات وحــدها

ن للفـــرد دور اجتمـــاعي إ :)Will kymilickaا (یقـــول ویـــل كیملیكـــ .خـــارج نطاقهـــا

  مستقل عن المؤسسات ال غنى للمجتمع عنه.

 أنكمـا  ،سیاسات الحفاظ على البیئة یعتمـد علـى تعـاون المـواطنینأو نجاح إن فشل (

یضـــًا علـــى ، ولكنـــه یعتمــد أاســتقرار الدیمقراطیـــة ال یعتمــد فقـــط علــى عدالـــة مؤسســاتها

، ومـدى اسـتعدادهم ومدى استعدادهم للمشـاركة السیاسـیة ،نوعیة المواطنین واتجاهاتهم
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ـــب واالســـتهالك. إن المؤسســـات لیســـت و یقأن  ـــى الحكـــام وضـــبط الطل مـــوا بالرقابـــة عل

وال تنفــع المــواطن كثیــرًا الخــدمات  یتحلــى المــواطن بفضــائل مدنیــة،فینبغــي أن  ،كافیــة

ـــم یهـــتم المـــواطن نفســـه بصـــحته ـــه إذا ل ـــة ل ـــي توفرهـــا الدول ـــد الصـــحیة الت مـــثًال  هوتحدی

. إن الدولــة وحــدها ال لخمــر والســجائر "أو تركهــا بالكلیــة"الكمیــات التــي یتعاطاهــا مــن ا

  .١قاربهم)سن إذا تخلى عنهم أتستطیع مساعدة األطفال وكبار ال

كــان رئیســًا فــي نظــام امتــاز  "نكسونـ"فالبــد مــن وجــود حــاكم صــالح ومــواطن صــالح (فــ

وهــذا دعـــا  ،ى مكانتــه وتجســـس علــى منافســـیهإلــ أســـاءولكنــه  ،بوجــود مؤسســات جیـــدة

بعــض المفكــرین أن یقولــوا بوجــوب تربیــة المــواطن علــى القــیم الدیمقراطیــة لكــي یمكــن 

ا). وفـــي المقابـــل فـــالقول بـــأن تطبیقهـــا ویمكـــن أن تـــنجح مؤسســـاتها فـــي تحقیـــق أهـــدافه

كــــه یقــــرر دون رقابــــة أو محاســــبة أو ًا سیاســــي صــــالح یمكــــن االعتمــــاد علیــــه وتر فالنــــ

مـن األخطـاء الفادحـة وطریـق  ،ودون وجود مؤسسات حقیقیة یعمـل فـي إطارهـا ،انونق

وٕاذا كانـت النیـة الحسـنة تكفـي  .للفساد بسبب إغراءات السلطة ونـزوات الـنفس البشـریة

الرشـید هـو حكـام لقوانین فـي كـل المجتمعـات؟ النظـام فلماذا أنزل اهللا الشرائع ووجدت ا

ــــ ــــدر صــــالحون + مؤسســــات رشــــیدة + مواطن ــــوالً مع اً ون صــــالحون. (أو ق مــــن الرشــــد  ق

  لعناصر النظام هذه).

الحدیث عن المؤسسات واألفراد في السـیاق الـذي سـبق قـد یعنـي الحـدیث عـن العالقـة 

لكـن العالقـة بـین األخـالق والسیاسـة تظهـر  ،بین السیاسة واألخالق في إطار الوسـائل

  في الغایات والمحتوى.

وضــــع سیاســــات للمجتمــــع وتوجیهــــه فــــي شــــتى  فإنــــه مــــن أهــــداف معظــــم نظــــم الحكــــم

تعلیمیـــة أو عســـكریة أو تشـــریعیة (قـــد یتفـــاوت  ،اقتصـــادیة كانـــت أم تربویـــة :المجـــاالت

  یدة االرتباط باألخالق.قدر التوجیه من نظام حكم آلخر). وهذه الجوانب شد

 فــالقرارات السیاســیة فــي هــذه ینبغــي تأسیســها علــى العدالــة والحریــة والحقــوق والواجبــات

العصــــور علــــى  وتحقیـــق المنفعــــة والمصـــلحة. وقــــد أسســــها الفالســـفة والمفكــــرون عبـــر

ــــادئ األم ــــفبن ،خــــالقب ــــت ــــدًا لكــــل ام وِم ــــارًا وحی ل مــــثًال جعــــال مــــن المنفعــــة العامــــة معی

                                                 
1  Kymilicka (Will), Contemporary Political, Philosophy, Oxford University Press, Second edition, 
2002, pp.., 284- 285. 
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 ،ولــز مفهــوم العدالــة أساســًا لتنظــیم المجتمــعار واعتبــر  ،التشــریعات القانونیــة والسیاســیة

وخالفــه  ،وكــان بعنــوان (نظریــة فــي العدالــة) واســعاً  لقــي انتشــاراً  اً وكتــب فــي ذلــك كتابــ

الــــرأي ورد علیــــه نــــوزك فــــي كتــــاب زاع صــــیته أیضــــًا وهــــو بعنــــوان (الدولــــة والفوضــــى 

وشــــــرعیة  ،كــــــااللتزام السیاســـــي :واتضــــــح أن القضـــــایا السیاســــــیة الكبـــــرى ،والیوتوبیـــــا)

، ومكوناتهـا اعیةونوعیة الحیاة االجتم ،والعصیان المدني ،واإلرهاب ،والتنمیة ،السلطة

، واالرتقاء بها إلى أعلى مـدارج الكمـال ،یمانیة والذوقیة والجمالیة والمادیةالمعرفیة واإل

قضـایا أیضـًا ال  ،وغیرهـا ،حباطاتهـا ومشـكالتها المختلفـةوالتصدي البتالءات الحیاة وإ 

  یمكن نقاشها واالتفاق حولها دون مناقشة األسس األخالقیة التي تقوم علیها. 

  جوانب االتفاق واالختالف بین السیاسة واألخالق: بعض

  جوانب االتفاق: 

  تتفق السیاسة واألخالق على انهما یهدفان إلى العمل والتطبیق والفعل. .١

المبادئ السیاسیة والقواعد األخالقیة قد تكون في شـكل أعـراف قبـل أن تصـیر  .٢

 ین وقواعد.مبادئ وقوان في شكل

 واألخالقي حرًا وعاقًال.ن یكون الفاعل السیاسي أینبغي  .٣

 بمبادئ وقیم معینة كالعدالة.  أن یلتزماینبغي  .٤

  الفرق بین األخالق والسیاسة:

  :١أمور تختلف فیها السیاسة عن األخالق فیما یلي

إن األخالق عامة، بمعنـى أن قوانینهـا ینبغـي أن تطبـق علـى كـل فـرد باسـتثناء  .١

فـي السیاسـة هـي تلــك األمـور الملزمــة  ولكـن ،تخلفـین عقلیــًا واألطفـالمغیـر العقـالء وال

األخــــرى كالمشــــاركة السیاســــیة والنشــــاط  طةنشــــمــــا األ، أالتــــي تتصــــل بطاعــــة القــــانون

كمــــا ســــیأتي  ،التنظیمــــي والتنفیــــذي فإنهــــا محــــل خــــالف ولــــیس كــــل نشــــاط فیهــــا ملــــزم

  تفصیله.

علـى عكـس االختالفـات  ،ن الخالفات السیاسیة قابلة ألن یتسامح النـاس فیهـاإ .٢

إال أن عامـــة النـــاس مـــن المؤیـــدین لحـــزب معـــین قـــد ال یظهـــرون  ،قیـــة والمبدئیـــةاألخال

                                                 
1 Quinton (Anthony) Morals and Politics, Ethics, edited by Phillips Griffiths Cambridge University  
 op. cit, pp., 99-102. 
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السیاســة باالنتمــاءات السیاســیة. وقــد یكــون ربــط بالقــدر الــذي تظهــره القیــادات  تســامحاً 

والدینیـة الضـیقة والطبقـات (ألصـحاب المصـالح  العرقیة واإلثنیـة والطائفیـة واألیدلوجیـة

 المشتركة) هو سبب عدم التسامح.

األخالق ال تحتاج إلى أكثر من معلومات عامة یمكن أن یمتلكهـا كـل فـرد فـي  .٣

معلومــات دقیقــة (وهــذا یتصــل بمســألة المشــاركة إلــى ولكــن السیاســة تحتــاج  ،المجتمــع

 األمر الذي سیتناوله الباحث الحقًا). ؟وهل هي ملزمة أخالقیاً  ،ةالسیاسی

واألخــــــالق تهــــــتم  ،السیاســــــة تهــــــتم بمصــــــالح الجماعــــــات والمصــــــالح الخاصــــــة .٤

بـین بلـدة معینـة والبلـدان األخـرى وتـدیر السیاسـة العالقـات  ،بالمصالح العالمیـة والكلیـة

 وتحمي المصالح القومیة. وترعى

هنالــــك جوانــــب فــــي ســــلوك اإلنســــان غیــــر حســــنة مــــن المنظــــور األخالقــــي وال  .٥

لمسـاحة یعاقب علیها القانون. وأنظمـة الحیـاة واالتجاهـات الفلسـفیة تختلـف فـي تقـدیر ا

فمــثًال اإلســالم یعاقــب علــى العالقــات الجنســیة خــارج  ،التــي ینبغــي أن یشــملها القــانون

ولكن األنظمة اللیبرالیة ال تعاقـب مرتكبیهـا بـدعوى (مـل) أن القـانون ال ینبغـي  ،الزواج

والمعارضـــون لهـــذا االتجـــاه  .لآلخـــرین تحـــدث ضـــرراً أن یعاقـــب علـــى األفعـــال التـــي ال 

مــن ناحیــة أخــرى فاإلســالم ال یفــرض  .یــةبو مــا یعــرف بالحجــة األ رالــي یســتخدمونباللی

م مــثًال. وهنالــك رد الســالعــدم فــال یعاقــب علــى  ،دینــي وبالقــانون كــل ســلوك أخالقــي أ

غیـــر  فــي الفكـــر الغربـــي بالســلوك الشخصـــي بجانــب قضـــایا مـــا یقــال لـــهقضــایا كثیـــرة 

وفـــرض  ،التعبیـــر وحریـــة ،كالنشـــاط االقتصـــادي :متفـــق علـــى مـــدى تـــدخل الدولـــة فیهـــا

وهـذه  .وغیرهـا مـن األمـور ،وعملیة اإلجهـاض ،الدیمقراطیة على الدول التي ال تطبقها

القضایا وغیرها تحتاج إلى تحریر ال یتسع المجال لهـا فـي هـذا الموضـع. وجانبـًا منهـا 

 .)القانون واألخالق(قد تم تحریره في بحث ضمن الكتاب المشار إلیه بعنوان 

ى قبـوًال علـى تلقـ ىیمقراطیة في الدول التي ال تطبقها لـم تعـد دعـو فرض الد (إن دعوى

 حدث تغییرًا إیجابیًا في الیابان وألمانیا).الرغم من أن هذا التدخل اعتبر أنه أ

یقول أنتوني كوینتن ال ینبغي أن یكون هم السیاسي فـرض األخـالق أو الـدعوة  .٦

لـــدین والمربــــي ة رجـــل افهـــذه فـــي اعتقـــاده لیســـت وظیفتـــه (هـــي وظیفـــ ،والـــتحمس لهـــا

بوضـــــع  يفوظیفتـــــه فـــــي أغلـــــب األحیـــــان إداریـــــة. فهـــــو معنـــــ والمصـــــلح االجتمـــــاعي)،
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أو یتغـول علـى  أذى،یلحق به أن وحمایة المواطن  ،وحفظ األمن ،اإلجراءات المالئمة

داء مـا ومؤهالته الكفـاءة والمقـدرة علـى النجـاح أل ،ورفع المعاناة عنه ،ساسیةحقوقه األ

ن الدولـة الخـارجي یسـاعد المـواطن علـى االزدهـار والمحافظـة علـى أمـ ومـا ،هو مالئـم

ومنـــاط األمـــر هـــو دور المصـــلحة والكفـــاءة  .وفـــي قولـــه هـــذا نظـــر وخدمتـــه مصـــالحها،

وهـــذا مـــا  .ودور القـــیم األخـــرى فـــي تقیـــیم الممارســـة السیاســـیة والفاعـــل السیاســـي ،كقـــیم

 سینتقل الباحث لمناقشته.

  المشاركة السیاسیة:

حكمهـا و  ،السیاسـیة ل الباحـث فـي الجـزء الثـاني مـن هـذا البحـث أنـواع المشـاركةو سیتنا

 ،ومظاهرهـــا ،وأســـباب الممارســـة السیاســـیة الخاطئـــة ،وقیمتهـــا ،لباتهـــاتطوم ،)وجوبهـــا(

وتــدهور المشـــاركة  ،ومــا یمكــن أن یشــار إلیــه بالورطــات السیاســیة ،ومزالقهــا (الفســاد)

  في السودان. السیاسیة المشاركة خیراً ، وأالسیاسیة في الغرب

  أنواع النشاط (المشاركة) السیاسیة:

  وهي: ١أصناف للنشاط السیاسي أربعةتن نینتوني كو لقد أورد أ

  سماه بالمواطن السلبي.أویقوم به ما  ،نشاط طاعة القانون .١

 یشارك في العملیة السیاسیة (بالتصویت مثًال).الذي نشاط المواطن اإلیجابي  .٢

عمــل فــي تنظــیم سیاســي ویــدعو اآلخــرین لتأییــد حزبــه أو نشــاط المــواطن الــذي ی .٣

 والذي قد یرشح نفسه لمنصب سیاسي. ،برنامجه السیاسي

 صنف رابع یمثله الذین یقومون بإدارة الحكم وصنع السیاسات وتنفیذها.  .٤

والتــي  ،المشــكالت تــداوًال بــین فالســفة السیاســة هــي مشــكلة المــواطن الســلبي أكثــرن إ

أي  ،ذي یعنــي االلتــزام بطاعــة القــانونلــرات االلتــزام السیاســي واتتمثــل فــي تحدیــد مبــر 

وهـــل مســـوغات طاعـــة القـــانون مســـوغات ذات  ؟لمـــاذا یطیـــع المـــواطن الدولـــة والقـــانون

  طبیعة أخالقیة أم أن هنالك مسوغات ذات طبیعة أخرى؟

أنهـا تـوفر لـه األمـن  :إن من المبررات األساسیة التي تجعل المواطن یطیع الدولة هـي

وتحمــــى حقوقــــه األساســــیة كحــــق الملكیــــة  ،وتصــــد عنــــه االعتــــداء الخــــارجي ،الــــداخلي

  .واالزدهاروتوفر له فرص وأحوال النماء  ،والحریة

                                                 
1 Ibid., p,97. 
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یتجنب األلم وكل مـا ال یحـب مـن  ألن العاقل من ،وقد یطیع القانون خوفًا من العقاب

ظـم وأجـل). عأألوضاع واألحوال (لكنه قد یتحمل عقاب القانون من أجل هدف عنده ا

وطاعــة القــانون قــد تقتضــیها مجــرد الحكمــة  .وقــد یطیــع القــانون خوفــًا مــن الــرأي العــام

ألن المجتمـــع الــــذي  ،قـــرب إلیــــه، أو مصــــلحة مـــن هــــم أوالعقالنیـــة والمصــــلحة الذاتیـــة

. مــثالً  هــم حاجیاتــه كــاألمنأ -كمــا تقــدم  -ألنــه یــوفر  ،یســوده القــانون أفضــل حــاًال لــه

ن ذلـــك یعتمــد علـــى أن إفــ ،هـــو مجــرد النتـــائج المالئمــة للفـــردفــإذا كــان ســـبب الطاعــة 

وٕاال كــان التــزام الفــرد وحــده بــه دون غیــره ال  ،جمیــع أفــراد المجتمــع ســیلتزمون بالقــانون

  جدوى وال طائل من ورائه. 

نــه یرغــب فیــه وفــي أو  ،ن األمــن أمــر ضــروري لــهأخــرى فــإن اقتنــاع الفــرد بــأمــن ناحیــة 

ألنــه قـــد یقـــول لنفســـه إنـــي مطمـــئن أن  ،مـــًا یطیـــع القـــانونال یجعلـــه دائ ،مجتمــع یحققـــه

. ولكــــن بكــــل نتــــائج ســــیادة القــــانون أتمتــــعوســــوف  ،یعــــون القــــانوناآلخــــرین ســــوف یط

یخرقـــه الكـــل أو معظـــم أن واحتمـــال  ،خـــرق القـــانونمصـــلحتي الشخصـــیة تقتضـــي أن أ

مـــل ث نفســـه بالمجازفـــة وتحوقـــد یحـــدّ  .وأنـــه ســـوف ال ینـــالني عقـــاب ،النـــاس غیـــر وارد

نــه مــن الصــعب إقنــاع هــذا الشــخص باعتبــارات ، فإال یرضــاهاو خطــر نتــائج ال یحبهــا 

ة قوبـة إلهیـة أو وجـود مشـاعر أخالقیـوٕاننا نحتاج إلى افتراض إیمان بع ،عقلیة محضة

عنــــده. صــــحیح أن تحقیــــق الــــذات الحقیقــــي واإلشــــباع الحقیقــــي لهــــا یقتضــــي مشــــاعر 

ن مــن العقــالء واألذكیــاء مــن ال یلتزمــون ول إ، لكــن الواقــع یقــلتــزام بــاألخالقاأخالقیــة و 

مهمـا بلغـوا ( حلیـل النهـائي خطـأ فـي تفكیـرهمخالق. فهل عدم التزامهم یعني فـي التباأل

أو رغبـة فاسـدة فـي نفوسـهم وٕارادة فاسـدة  ،نحـراف فـي مشـاعرهم، أو ا)مـن حـدة الـذكاء

  تحركهم؟

  حكم المشاركة السیاسیة:

فمـن لـم یهـتم  ،ة هـو أن یهـتم المسـلم بـأمر المسـلمینإن الحد األدنى للمشاركة السیاسـی

فواجــب كــل مســلم  ،واالهتمــام ینبغــي أن یتــرجم إلــى عمــل ،بــأمر المســلمین فلــیس مــنهم

وینصــــح عامــــة المســــلمین وخاصــــتهم. وٕاذا  ،عــــن المنكــــر ىأن یــــأمر بــــالمعروف وینهــــ

كانــــت للمســــلمین مصــــلحة وزوال ضــــرر ال یتحقــــق إال بالمشــــاركة فتصــــبح المشــــاركة 

 ،والصـــــناعة ،إذا قـــــدر علیهـــــا. ومعلـــــوم أن المجتمـــــع یتحقـــــق كمالـــــه بـــــالعلم –واجبـــــة 
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ن غایـــات . وإ لـــخا ع المـــوتى...یوبتشـــی ،وبرعایـــة األســـرة ،والجهـــاد ،والزراعـــة ،والتجـــارة

ـــــذي والتشـــــریعي والقضـــــائي) ـــــق بالجهـــــاز الحكـــــومي (التنفی وبالخدمـــــة  ،المجتمـــــع تتحق

وأن هــــذه األمــــور التــــي  ،لمبــــادرات الفردیــــةوبا ،وبمنظمــــات المجتمــــع المــــدني ،المدنیــــة

یحتاجهــا المجتمــع فــروض كفایــة. وقــد یكــون اســتعداد الفــرد ورغبتــه وقدرتــه ومــا یمكــن 

منــه هــي التــي تجعلــه یقــوم بــأداء بعضــها. وقــد تحــدث كفایــة المجتمــع دون تــدخل جهــة 

  تقوم بتوزیعها وٕالزام األفراد بها.

  توفرها:ضرورة المعلومة للعمل السیاسي وٕامكانیة 

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المشـــاركة السیاســـیة الرشـــیدة تتطلـــب امـــتالك معلومـــات بشـــأن 

مور السیاسیة المطروحة. وهـذه المعلومـات (بالقـدر الكـافي والمناسـب) ال تكـون فـي األ

المشـاركة أو یرغـب فیهـا. قـد یقـال لمـاذا  هكثیر من األحیان متوفرة لدى مـن یطلـب منـ

 مـا أن الحصـول، وذلـك إصـعوبة فـي امتالكهـاكل أن هنالـك ال یسعى المتالكها؟ المش

ن ي المــواطعلــى هــذه المعلومــات یحتــاج إلــى جهــد كبیــر ومكلــف ال یتناســب حســب رأ

 ،وأنهــا ال تســتحق كــل هــذا الجهــد ،مــن الحصــول علیهــا المعــین مــع الفائــدة التــي ترجــى

ــــه مــــن المهــــام االجتماعیــــة األخــــرى مــــا هــــو أنفــــع   یمكنــــه أو أنــــه الوأجــــدى، وأن لدی

ـــوب ـــذل كـــل مطل ـــو ب ـــدیهم والء خـــاص  ،الحصـــول علیهـــا ول ـــوفر إال لمـــن ل ألنهـــا ال تت

  هذه المعلومات لیست ذات طبیعة أمنیة. أنبافتراض  ،للنظام

معلومـــات إال لمؤیـــدي  ةیـــسیاســـیین یـــرى أنـــه ال ینبغـــي إعطـــاء أوهنالـــك اتجـــاه وســـط ال

أو القطـاع الـذي یتحمـل  ،لنظـاممارسـین للنشـاط الحزبـي التـابع لمأو لل ،النظام وأنصاره

اذا نعطـیهم مـا فلمـ )،كل من هو لیس معنا فهـو ضـدنا(المسئولیة. وهنالك من یفترض 

ال ینبغي أن تكـون هنالـك معلومـات عبـارة عـن صـدقات. هـؤالء  یساعدهم على حربنا؟

یـــرون أن المـــواطن العـــادي لـــیس مـــن حقـــه امـــتالك معلومـــات حتـــى یـــتمكن مـــن تقیـــیم 

وال یفــي  ،فهــو مشــكوك فیــه وفــي نزاهتــه ،ا وٕاســداء النصــح وتقــدیم النقــداألمــور وتقویمهــ

ي نوع منه) غیـر مرغـوب فیـه. وهنالـك مـن یـرى أن ، أو أن النقد (أبشروط االستحقاق

ارس (الحركــي التنفیــذي) ال یكــون فــي وضــع یؤهلــه إلصــدار األحكــام علــى مــغیــر الم

إنـه مثـالي خیــالي.  التطبیــق، درایـة بصـعوبات وعقبـات األداء السیاسـي ألنـه لـیس لدیــه

ألنهـــا تجعـــل المشـــاركة  ،إذا صـــدقت هـــذه المبـــررات فـــإن نتائجهـــا ســـتكون غیـــر حســـنة
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السیاسیة المستنیرة محتكرة. وفي المقابل ینبغي اإلشارة إلى أن طبیعة العمل السیاسـي 

والتنفیــــذي خاصــــة یجعــــل بعــــض المعلومــــات ال تتــــوفر فــــي واقــــع األمــــر إال لقلــــة مــــن 

  النافذین.

  مكانة العمل السیاسي في سلم فضائل األعمال:

یـــرى بعـــض السیاســـیین أن العمـــل السیاســـي هـــو أفضـــل األعمـــال وأجلهـــا. وهـــذا الـــرأي 

كمـــا یوجـــد مـــن یؤیـــده فـــي العـــالم  ،یوجـــد مـــن یؤیـــده فـــي العـــالم الغربـــي (كـــالجمهوریین)

  الشرقي. 

أو االشــتغال  ،أو رعایــة األســرة ،مــن ناحیــة أخــرى فــالبعض یــرى أن االشــتغال بالمهنــة

مـن العمـل  األنشـطة االجتماعیـة أكثـر إشـباعاً  أو غیرهـا مـن ،بالعلم أو الفـن أو الثقافـة

ویعـــرض  ،أو أقـــل خطـــورة ،وقـــد یكـــون فـــي كثیـــر مـــن الحـــاالت أكثـــر فائـــدة ،السیاســـي

ـــر مـــ .لفتنـــة أقـــل أصـــحابه ن یشـــتغلوا بهـــذه ن الـــذین یشـــتغلون بالسیاســـة یحبـــون أوكثی

جدون من صعوبات في العمل السیاسـي (هنالـك حـاالت یتجـه ال بسبب ما ی ،األنشطة

 ،فیهــا السیاســي ألنشــطة غیــر سیاســیة نتیجــة فشــل فــي المجــال السیاســي وٕاحبــاط فیــه)

یریـــد أن یوفـــق بــــین  . والــــبعض مـــثالً ولكـــن رغبـــة حقیقیـــة فــــي ممارســـة هـــذه األنشـــطة

ألنــــه مــــن  أو ،أجــــل اســــتخدام العلــــم فــــي السیاســــةال مــــن  ،االشــــتغال بــــالعلم والسیاســــة

  ولكن لذاته. ،مقتضیات السیاسة

  اشتغال السیاسي بقضایا الفكر والعلم:

بعـــض السیاســـیین ال یكتفـــون بالحـــدیث عـــن تجـــاربهم ومـــواقفهم  تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن

 ،الشخصــیة فــي المجــاالت السیاســیة واالقتصــادیة واألدبیــة والعلمیــة والشــرعیة وغیرهــا

ـــــ حیـــــان خـــــارج تكـــــون فـــــي كثیـــــر مـــــن األ ك المجـــــاالت التـــــيولكـــــنهم ینظـــــرون فـــــي تل

ـــم یقومـــوا بدراســـات كافیـــة فیهـــا. إن للسیاســـي (كمـــا لغیـــره) الحـــق فـــي  تخصصـــاتهم ول

 ،بالمعـاییر العلمیـة الحدیث في أي مجال فكـري أو عملـي مـا دام حدیثـه مفیـدًا وملتزمـاً 

ولكن إذا نصب أصحاب السلطة أنفسـهم قـادة للعمـل والفكـر دون أن یسـتوفوا الشـروط 

وًال علـى العلـوم غـفـإن ذلـك یعنـي إمـا تسـلطًا وت ،طلوبة، وشـاعت هـذه الظـاهرة بیـنهمالم

العلمــــــي للمؤسســــــات العلمیــــــة وفــــــي  أن هنالــــــك ضــــــعفًا فــــــي المســـــتوىأو  ،والمعـــــارف

ألن  ،(والباحـث ال یبـرئ نفسـه مـن الصـنف األخیـر) ،المتخصصین في هذه المجاالت
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 ،ح لهم عادة بدراسـة المسـائل دراسـة كافیـةلیة والتنفیذیة ال یسممانشغالهم بالجوانب الع

العلمیــة مثــل مــا  الفتــاوىصــدار لفكریــة المتالحقــة متابعــة دقیقــة، وإ ومتابعــة التطــورات ا

ت فـــي المجـــال السیاســـي. وٕاذا یخـــول لهـــم ذلـــك مـــوقعهم السیاســـي فـــي إصـــدار القـــرارا

كلیًا أو یكـون هـذا القبـول شـ أنمـا ي بعـض المجـالس والمحافـل قبـوًال فإراؤهـم فـوجدت آ

وقـــد  ،ذاتیـــةلك بســـبب قوتهـــا العلمیـــة ا، وینـــدر أن یكـــون ذلـــبســـبب المجاملـــة أو التملـــق

  تهم العلمیة والفكریة هروبًا وفشًال في مواجهة مهامهم الحقیقیة. طنشأتمثل 

إن مــــواقعهم التنفیذیــــة ینبغــــي أن تجعــــل وظیفــــتهم األساســــیة دعــــم وتســــهیل ومســــاعدة 

لــى حــد القیــام بهــا بأنفســهم (وینطبــق هــذا الحــدیث إ میــة المؤسســیة. ولــیسالجهــود العل

كبیر على قـادة المؤسسـات البحثیـة ومـدیریها. فلـیس مـن الضـروري وال المفیـد مـثًال أن 

ــــألیفهمتكــــون  ــــیس مــــن الضــــروري حضــــورهم  ،إصــــدارات المؤسســــة أو جلهــــا مــــن ت ول

جــرد مــن ناحیــة أخــرى فــإنهم لیســوا م .ومشــاركتهم بأنفســهم فــي كــل مــؤتمر عــالمي یقــام

ن لهـم عمـًال أكادیمیـًا إ و  عون لالسـتراتیجیات العلمیـة وموجهـون لهـا،نهم واضـإ ،إداریین

  بجانب عملهم اإلداري).

  فضل العمل السیاسي:

فاإلمـام  ،إن العمل السیاسي الخـالص لوجـه اهللا ولخدمـة المسـلمین مـن أعظـم األعمـال

تحقیــق حاجــات النــاس والســعي فــي  ،العــادل مــن الــذین یظلهــم اهللا یــوم ال ظــل إال ظلــه

ففضــــل اهللا  ئل األعمــــال كثیــــرة،ولكــــن فضــــا ،إذا خلصــــت النیــــات مــــن أعظــــم القربــــات

فاإلنفـــاق مـــن فضـــائل األعمـــال (رجـــل تصـــدق بصـــدقة فأخفاهـــا حتـــى ال تعلـــم  ،واســـع

وكـذلك الحـال فـي بقیـة السـبعة الـذین یظلهـم اهللا یـوم ال ظـل  ،شماله ما صنعت یمینـه)

 ،كالجهــــاد فــــي ســــبیل اهللا :ر فضــــًال مــــن أعمــــال أخــــرىوهنالــــك أعمــــال أكثــــ ،إال ظلــــه

قــربكم منــي منــزًال یــوم القیامــة أحســنكم ، وحســن الخلــق (أوبــر الوالــدین ،والصــالة لوقتهــا

التي تمیزت بفضـل خـاص، یقـول وكذلك العلم في الدین وغیرها من األعمال  ،)أخالقاً 

ـــنُكْم َوالَّـــتعـــالى:  ـــوا ِم ـــِع اللَّـــُه الَّـــِذیَن آَمُن ـــَم َدَرَجـــاٍت}{َیْرَف ـــوا اْلِعْل ـــة( ِذیَن ُأوُت )، ١١: المجادل

  (من یرد اهللا به خیرًا یفقه في الدین).ویقول صلى اهللا علیه وسلم: 

  ي ینبغي توفرها في الحاكم الصالح:بعض الصفات الت
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 هد والتضحیة صـفة للسیاسـي قد یعتبر الز  ،التجرد واإلخالص والزهد والتضحیة

عــن اآلخــرین  ن ال یمیــز نفســههــة والعفــة وأاألساســي النزاقــد یكــون المطلــب و  المثــالي،

  .من غیر استحقاق لذلك

  التجربة والفطنة.و الحكم 

 العدل.و  العلم والمعرفة 

 الرحمة والمحبة والحلم والتسامح وسعة الصدر والتواضع.و  الرفق والمرونة 

 والتواضع. بالعهود والصبر والصدق والوفاء الثبات والعزم 

 والورع. التقوى 

 .الشجاعة والقدرة على إنفاذ الحق 

 .األمل والرجاء 

ـــون فـــي مجـــال العمـــل السیاســـي بـــإخالصٍ  ـــة) یعمل ـــون قل  وتفـــانٍ  هنالـــك أفـــراد (قـــد یمثل

ولیة وبرغبــة فــي الــدفاع عــن المبــادئ التــي یؤمنــون ئ. یشــعرون بالمســوصــبرٍ  وتضــحیةٍ 

ة لخدمــة هــذه ویعتبــرون العمــل السیاســي أكثــر الوســائل كفــاء ،بهــا وتطبیقهــا فــي الواقــع

وهنالـك  ،وفي كـل جماعـة هنالـك السـابق للخیـرات ،المبادئ. لكن في كل عمل ومجال

ولألســف یبــدو  ،ففــي العمــل السیاســي مظــاهر فســاد ،وهنالــك الظــالم لنفســه ،المقتصــد

  للباحث ولكثیرین أنها الغالبة في الممارسة السیاسیة في عصرنا هذا.

ي طــرق وآلیــات إزالتــه ومحاربتــه؟ ومــا هــي ؟ ومــا هــوٕازالتــه مكــن محاربــة الفســادهــل ی

  عوائق محاربته؟

ولم تسلم منـه  ،إن انتشار الفساد السیاسي في عالم الیوم لم تسلم منه الوالیات المتحدة

مــــا تتمتــــع بــــه مــــن وعلــــى الــــرغم  ،دول أوروبــــا علــــى الــــرغم مــــن ســــیادة القــــانون فیهــــا

لـم تسـلم منـه دول العـالم  بـالطبع رقابیـة.مؤسساتها من شفافیة وما تخضع له من نظـم 

الثالث بما فیها الهند وباكستان. والباحث ال یحتاج إلـى ذكـر األمثلـة التـي تطالعنـا بهـا 

وســـائل اإلعـــالم صـــباح ومســـاء. وهنالـــك مـــن یعتبـــر الفســـاد ســـبب األزمـــة االقتصـــادیة 

    .األخیرة العالمیة

تحقیــق  أو ،والفســاد خــرق قــانون یهــدف صــاحبه بخرقــه إلــى تحقیــق مصــلحة شخصــیة

وهــو  ،و صــداقة أو صــلة انتمــاء (كجماعــة أو حــزب)مصــلحة لمــن لهــم صــلة قرابــة أ
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 ،سـبابوالفساد له مظاهر ودوافع وأ ة بمصلحة عامة من أجل مصلحة خاصة.تضحی

  .ثار ینبغي إزالتهاآوله 

  مظاهر الفساد:

 ،نهــا مظــاهر غلیظــة للفســاد، ویمكــن وصــف بعضــها بأهنالــك مظــاهر للفســاد مختلفــة

 .إذا صـح التعبیـر ،نها مظـاهر للفسـاد أقـل غلظـةأوصف البعض اآلخر منها ب ویمكن

 ،وٕالحــاق األذى الجســیم ،والظلــم ،والقســوة ،الثــراء الحــرام :ومــن مظــاهر الفســاد الغلــیظ

ــــرو  ــــل غی ــــي االوالخــــداع ،والغــــش ،والكــــذب ،والتعــــذیب ،المبــــرر القت نفــــراد ، والرغبــــة ف

  .الخ خر...، وقمع الرأي اآلبالسلطة

 ،الحساسـیة ضـد النقـد والنصـح :ومـن أمثلتـه ،لك فساد قد ال یرقى إلـى هـذا الفسـادوهنا

 )،الدین النصـیحة( :والمیل إلى اعتبار الناقد عدوًا خالفًا لتوجیهات اإلسالم التي تقول

إال الحقیقــــة بــــدون زیــــادة أو المــــرآة منصــــفة ال تعكــــس )، المــــؤمن مــــرآة أخیــــه( :وتقــــول

 امـرئ أهـدى إلـيّ رحم اهللا ، (موني)فقوّ  اعوجاجاً  فيّ  أیتمر (إذا  :وقول الصدیق .نقصان

ومنه حب الثنـاء  ).وال خیر فینا إن لم نسمعها ،( ال خیر فیكم إذا لم تقولوها )،عیوبي

الـــذین یحبـــون أن (وقـــد یكـــون مـــن  ،وأن یكـــون هـــذا الـــدافع األساســـي للعمـــل ،والتقـــدیر

ــــوا). ومنــــه الــــم یحمــــدوا بمــــا  اءهم یین وبخــــس النــــاس أشــــن اآلخــــر لتقلیــــل مــــن شــــأیفعل

واالعتــزاز المفــرط بــالرأي  ،والســخریة مــنهم. ومنــه الرغبــة فــي إثبــات الــذات ونفــي الغیــر

وعـدم  ،والدفاع عن الجماعة في كل أمر كـان كبیـرًا أو صـغیراً والتعصب  ،والتمسك به

ومنـــــه التطـــــرف فـــــي انتمائـــــه الطـــــائفي والعرقـــــي والحزبـــــي والقبلـــــي  .الســـــماع لآلخـــــرین

  الجنسي.والجهوي و 

وقد یكون ذلك دون علمهم باألهداف التي یسـتخدمون  ،ومنه استخدام اآلخرین كأشیاء

ــــر ،مــــن أجــــل تحقیقهــــا ــــر المشــــتغلین  (وهــــذه الصــــفات غی ــــي غی ــــد تكــــون ف ــــدة ق الحمی

  ولكن قد یكون ضررها أعظم إذا اتصف بها العاملون في السیاسة). ،بالسیاسة

 ،یاسي لتحقیـق مـآرب وطموحـات شخصـیةومن الفساد استخدام المنصب أو الدور الس

ووجـــود فـــرص أوســـع للنشـــر فـــي  ،تســـهیل الســـفر والعـــالج :ومـــن األمثلـــة العادیـــة لهـــذه

وتســهیل الحاجیــات الیومیــة وقضــائها  ،الصــحافة والتلفزیــون وغیرهــا مــن وســائل النشــر

ـــاة للشـــخص العـــادي ـــل معان ـــي تمث ومنهـــا المنـــزل الفـــاخر ونظـــام الصـــیانة الـــدائم  ،والت
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وسائق (حكومي) یوصـل األوالد للمدرسـة ویشـتري مسـتلزمات المنـزل وغیرهـا  ،عوالسری

وفـــــرص االلتقـــــاء  ،مـــــن األمـــــور. والحفـــــاوات ومناســـــبات الترفیـــــه الداخلیـــــة والخارجیـــــة

  بالنافذین في المجتمع ومن بیدهم قضاء حوائج الناس.

أو عـــانهم لهـــم لمصـــلحة ٕاذومنـــه خضـــوع بعـــض السیاســـیین وطـــاعتهم المطلقـــة للقـــادة و 

  لضعف الشخصیة (وقد یكون هذا من الفساد الغلیظ).

  تكلفة العمل السیاسي:

فــي المقابــل هنالــك تكلفــة للعمــل السیاســي ألولئــك المخلصــین المتجــردین (وبعــض هــذه 

التكلفــة قــدرها عظـــیم وال مبــرر لهـــا وخطــأ مــن یتعـــاملون مــع السیاســـیین) وبعضــها قـــد 

 ،إشــانة الســمعة :تكلفــة مــن النــوع األولومــن أمثلــة ال ،تقتضــیه طبیعــة العمــل السیاســي

ســـرة أو وكشـــف عـــورات فـــي األ ،وخلـــق الـــدعایات المغرضـــة حـــول شخصـــیة السیاســـي

ممارســات قدیمــة لــم یعــد السیاســي یمارســها. ومــن أمثلــة النــوع الثــاني: تضــییق العمــل 

  السیاسي لمساحات:

  الصداقة . -

 الخصوصیة. -

 التلقائیة. -

 الحیاة األسریة. -

  ل الحدیث فیها فدقائقها كثیرة.هذه األمور قد یطو 

  أسباب األخطاء السیاسیة:

 ،وهو عبـارة عـن خطـأ فـي االجتهـاد وفـي تقـدیر األمـور ونتائجهـا :خطأ معرفي .١

على الرغم من أن المخطئ یمتلك من الخبرة والكفاءة العلمیة ما یعتبـر معقـوًال وكافیـًا. 

ب فـــي هـــذا الخطـــأ أن وقـــد یكـــون الســـب ،وهـــذا النـــوع مـــن الخطـــأ قـــد ال ینجـــو منـــه أحـــد

  المشكلة في غایة التعقید.

خطــأ نــاتج مــن عــدم وجــود كفــاءة علمیــة وخبــرة فــي الحــد المعقــول أو فــي الحــد  .٢

أو  ،أو لشـدة والئـه للنظـام ،إما ألنه منفـذ طـائع ،اسيیسوهذا النوع یوجد في ال ،األدنى

كــــان أو ألنـــه صــــادف أن  ،أو ألنــــه قـــد یخلــــق مشــــكالت ،لطاعتـــه ألفــــراد نافـــذین فیــــه

أو ألنــه یقــدم خــدمات مفیــدة خــارج نطــاق  ،معروفــًا لمــن بیــدهم قــرار التعیــین أو للقرابــة
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ســلطة) الســبب األخیــر (موازنــات القــوة والو  .لــخا وظیفتــه أو لموازنــات القــوة والســلطة...

 فیه نظر وتفصیل.

أو  ،لكونهــا تتصــف بأنانیــة مفرطــة ،بســبب انحــراف كبیــر فــي الشخصــیة خطــأ .٣

أو غیرهـــا مـــن الرذائـــل. وقـــد یـــدخل فـــي ذلـــك  ،أو عجـــب ،كبریـــاء أو ،أو جـــبن ،قســـوة

ضـــعف فـــي الشخصـــیة ال یســـتطیع معـــه الشـــخص مواجهـــة المواقـــف الصـــعبة والحســـم 

 فیها.

 ضعف في الشخصیة واإلرادة قد یصیب أغلب البشر. .٤

  أسباب الفساد:

امــل فقــد یكــون راتــب الع ،قــد یكــون الــدافع للفســاد الحاجــة ،هنالــك دوافــع مختلفــة للفســاد

وامـتالك الثــروات الكبیـرة. وقــد  ىوقــد یكـون الـدافع الطمــع والرغبـة فــي الغنـ .غیـر كـافٍ 

أن  مــثالً  النــاس نیكــون الــدافع الرغبــة فــي تغطیــة فســاد أو التــرویح لــه. فــإذا شــاع بــی

هــــذه الحالــــة یكونــــون  نهم فــــيعــــن طریــــق الرشــــوة فــــإال یمكــــن تحقیقهــــا إال  أغراضــــهم

مــنهم. وقــد یحــاول الفاســدون إفســاد مــن یرغبــون فــي ن إلعطائهــا لمــن یطلبهــا مســتعدی

أو باســتدراجهم  ،محاربــة الفســاد (أي إفســاد المصــلحین) بالتضــییق علــیهم فــي معاشــهم

لفاسـد ان السـلوك بإیهـامهم أ أو ،و أقربائهم، أو توریطهم عن طریق أسرهم أشیئًا فشیئاً 

، أو تقــدیم إغــراءات وأن وصــفه بالفســاد تشــدد وتنطــع ،فــي الحقیقــة لــیس ســلوكًا فاســداً 

و غیرهــا مــن الطــرق واألســالیب الذكیــة والمــاكرة. وقــد یكــون دافــع الفســاد كبیــرة لهــم، أ

ن دافــع الفســاد إنجــاح خطــط الحــزب الــذي ینتمــي إلیــه وكســب المؤیــدین لــه. وقــد یكــو 

  ضعافه. تدمیر المجتمع أو إ

أو  ،أو رادععـــدم وجـــود رقابـــة أو مســـاءلة  :ن للفســـاد فهـــيأمـــا األســـباب التـــي قـــد تمّكـــ

أو لوجود مفاهیم مغلوطة عـن الحسـن والقـبح  ،أو ضعف الوازع الدیني ،لضعف خلقي

ن كـل اســتیالء ن والحـق والباطـل والحـالل والحـرام، كاعتقـاد بعضـهم أوالصـحة والـبطال

بـل قـد یعتبـره الـبعض مرغـوب فیـه وداللـة علـى  ،ألموال الدولة (الحكومـة) شـيء مبـاح

د مســاعدة أقربائــه وأصــدقائه ر فــر بعضــهم أنــه مطلــوب مــن الوكاعتبــا الفطنــة والحنكــة.

وهنالـــك عبـــارة  .عطـــائهم مـــا ال یســـتحقون)والتحیـــز لهـــم (بإومـــن لهـــم صـــلة حمیمـــة بـــه 

وهنالـك قــوانین وتقالیــد  .(فــالن ال یســاعد) :مشـهورة عنــد كثیــر مـن النــاس تســتخدم للـذم
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ه حـق التصـرف فیهـا كوضع مبالغ كبیرة من المال في ید مسئول ومنحـ ،تغري بالفساد

لذلك (كـل یكون الشخص أهل  أنودون  ،دون وجود توجیهات عامة ودون أدنى رقابة

وهنالـــك مـــن یســـمى أنواعـــًا مـــن الرشـــوة بالتســـهیالت  .)إنســـان معـــرض لنـــزوات الهـــوى

مـن صـاحب الحـق (مثالـه الفساد إمكانیة إخفـاء الوكیـل فسـاده  أسبابومن  ،والخدمات

ویتقاسـم هـو والبـائع غیـر حقیقیـة یحاسـب بهـا صـاحب الحـق  أن یأخذ فاتورة من البائع

  سالیب أكل أموال الناس بالباطل. أوغیرها من  ،الفائدة الناتجة)

واالنتمــاء إلــى جهــاز  الفســاد السیاســي عــدم التمییــز بــین عضــویة الحــزب أســبابومــن 

نح و مــموقعــه السیاســي ویقــوم بعمــل تجــاري أومنهــا أن یســتغل الفــرد  ،الخدمــة المدنیــة

كــان یحصــل علیهــا  یــة مــامــن لــه صــلة بــه تســهیالت تجاریــة أو وظیفــة أو درجــة علم

. ومنهــا تبــادل النافــذین مــن كیانــات الخدمــة المدنیــة تلــك المســاعدةدون ذلــك الشــخص 

ـــر  ،الخـــدمات والتســـهیالت (نحـــن نخدمـــه نتوقـــع أن یخـــدمنا) ومنهـــا إعطـــاء أمـــوال لغی

وبعـض مـن هـذا النـوع  .من البیروقراطیـةمستحقیها بدعوى رفع كفاءة العمل والتخلص 

(هنالــك حــوافز مشــروعة ومنضــبطة بمعــاییر  )الحــافز: (مــن الفســاد یقــع تحــت مســمى

وهنالــك مــن یمـــنح حــافزًا لنفســه (هــو الـــذي یقــدر قیمــة الحــافز ضـــمن  ،عامــة ونزیهــة)

أو  ومـــــن أســـــبابه ابتعـــــاد بعـــــض الشـــــرفاء عـــــن تحمـــــل المســـــئولیة .حـــــوافز لآلخـــــرین)

  .خلا بعادهم...إ

  :آثار الفساد

ب للظلـــم، وعـــدم فهـــي ســـب ،إن ممارســـات الفســـاد هـــذه لهـــا آثـــار ســـیئة وضـــارة ووخیمـــة

وجمـع الثـروات دون  ،وضـیاع حقـوقهم ،النـاس بالباطـل أمـوالكـل مساواة المواطنین، وأ

وتـؤثر سـلبًا علـى دافعیـتهم  ،التنمیـة ومحبطـة للعـاملینا آثار سلبیة على وبه .استحقاق

وال تجلــــــب الســــــعادة  ،وتنــــــزع البركــــــة ،وتجلــــــب غضــــــب الــــــرحمن م،وٕانجــــــازهتقــــــانهم إ و 

  وال تریح نفوسهم. ،لممارسیها

  إمكانیة إزالة الفساد:

أن هنالـــك  -كمـــا یقـــول الـــبعض  –هـــل ممكـــن إزالـــة الفســـاد؟ وهـــل  :قـــد یطـــرح الســـؤال

  عدم محاربته؟ –تحت ظروف اجتماعیة وسیاسیة معینة  -تقتضي أسبابًا 
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ن عــن أن هنالــك فســادًا فــي الدولــة وأجهزتهــا والعــاملین فیهــا ن أي إعــالیقــول الــبعض إ

وقـــد یطـــیح  ،(خاصـــة رموزهـــا) یضـــعف مـــن هیبتهـــا ویشـــكك فـــي مقـــدرتها ومصـــداقیتها

  بنظامها (لوجود أعداء ومتربصین بها).

ــــبعض إ ــــة تحتــــاج فــــي بعــــض األحیــــان أن ترشــــي بعــــض مواطنیهــــاویقــــول ال  ،ن الدول

 ،هم وتكســبهم لجانبهــا أو تحــد مــن عــداوتهمومــنحهم غیــر مــا یســتحقون لكــي تــأمن شــر 

وقـد یكـون  ،شخاص نافذون قادرون على زعزعة استقرار الدولة ونظامهـاألن هؤالء األ

عرقیـــة أو وقـــد تكـــون طوائـــف دینیـــة أو  ،هـــؤالء أحزابـــًا أو جماعـــات لهـــا قـــوة عســـكریة

 ب.إنهــا مراكــز قــوة ینبغــي أن یخشــاها النظــام ویحســب لهــا ألــف حســا كیانــات نقابیــة،

  قویاء).إنهم أ هؤالء لیسو من عباد اهللا الذین "ال حول لهم وال قوة"(

تمــر بهــا الدولــة ال تســمح لهــا بجعــل محاربــة الفســاد  الً ان هنالــك أحــو إویقــول آخــرون 

ویقولــون إنــه  ،ن أي فســادأوهنالــك مــن یحــاولون التقلیــل مــن شــ ،أولویــة مــن أولویاتهــا

صحابة!!! ومن یقول إن من یتحدثون عـن فساد یحدث الیوم قد حدث مثله في زمن ال

ومــن یقولــون  ،هم بــأنهم أصــحاب عقلیــة التحــریمنویصــفو  ،الفســاد مثــالیون غیــر واقعیــین

كبـره هـم األعـداء الراغبـون والـذین یتولـون  ،م ومبـالغ فیـهإن الحدیث عن الفسـاد مضـخّ 

زعومـة. ذین فشـلوا فـي أن یجـدوا حظـًا مـن مغانمـه الم، أو الـة بنظـام الحكـمحـافي اإلط

 ،ألن الضــرورة تقتضــیه ،الحقیقــة فســادفــي فســاد لــیس إنــه ومــن یقولــون مــا یقــال عنــه 

ر شـئونها ویعمـل لهـا إذا أقصـت "الفاسـدین" ر أمورهـا ویـدبّ تجـد مـن یسـیّ لـن ألن الدولة 

  وذلك باستثناء قلة من العاملین. ،و "المفسدین"

ن یــنعم ویرتــاح حى أیــد والمناصــر والمجاهــد والــذي ضــنــه مــن حــق المؤ إومــن یقولــون 

ومـا الـذي  ؟م لنصـرة النظـاممـاذا قـدّ  –وال یحـق لغیـره مـن ذلـك شـيء  ،حوائجه ىضقوتُ 

ن للســـلطة وبعـــدها نشـــرع فـــي اإلصـــالح، یرجـــى منـــه أن یقدمـــه؟ ومـــن یقـــول دعنـــا نمّكـــ

ولكـــن صـــارت  ،وهنالـــك مـــن یعتـــرف بوجـــود فســـاد وانتشـــاره وأنـــه ال ینبغـــي أن یســـتمر

بــت الفســاد، وتمكنــت مــن فــإذا حار  ،ن فــي حیــرة مــن أمرهــا)كــو الدولــة فــي ورطــة (وقــد ت

ومـن یقـول  –وهـو سـقوط النظـام  –سوف تؤدي إلى فساد أكبر  ن تلك الحربذاك، فإ

مارســــه الكثــــرة الغالبــــة مــــن المــــواطنین الــــذین یــــف یمكــــن محاربتــــه ولقــــد صــــار أمــــرًا تك

ـــة والمؤسســـات الخاصـــة  یشـــغلون مواقـــع الســـلطة ـــع فـــي الخدمـــة المدنی  ،والعامـــةومواق
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ناهیك عن أولئك الذین یتطلعون لتلـك المواقـع. ومـن یقـول كیـف یمكـن محاربـة الفسـاد 

وتنعــدم فیهــا فــرص المحاســبة ألنــه تنعــدم إمكانیــة  ،نظــروف یــتحكم فیهــا الفاســدو  فــي

  تغییر النظام الفاسد وهم سدنته وحماته.

و أن ینكشـف أمـرهم أ ،الحمایة الكاملة من أن تطالهم یـد القـانون فهم مطمئنون ولدیهم

  النعدام إمكانیة تغییر النظام بنظام عادل شفاف.

مـــا علـــى الـــرغم م ،وقـــد ال تخلـــو مـــن مبالغـــة ،هـــذه صـــورة فـــي تقـــدیر الباحـــث متشـــائمة

ن الفســـاد فإنـــه یمكـــن وضـــع اســـتراتیجیة مـــر تمّكـــتحویـــه مـــن حقـــائق. مهمـــا كـــان مـــن أ

  نتكاسات.وقد تحدث فیها بعض اال ،دىوقد تكون طویلة الملمحاربته، 

  آلیات وطرق إزالة الفساد:

، وتتمثل في الوقایة منه إن طرق وآلیات إزالة الفساد هي عمومًا أضداد أسباب الفساد

تبدأ الوقایة (والعالج) بتعریف الفساد بطریقة واضحة جلیة دون لـبس أو والعالج أوًال: 

لفسـاد، ومسـح وخلـق ثقافـة مضـادة ل ،وكشـف أغـالیط الفسـاد ومبرراتـه الزائفـة ،غمـوض

كــل سواســیة أمــام القــانون ورصــد دقیــق للواقــع فــي شــفافیة كاملــة، ال ،حقیقــي لألوضــاع

) والرقابـة والمحاسـبة همیـةغایـة األ قویة له (وهذه بدایة ضروریة وفيوٕادانة  والتحقیق،

واسـتقالل التحقیـق  ،والمساءلة النزیهة والعقوبة الرادعة للقوي والضعیف على حد سواء

باإلضـافة  ،تجوید إجراءات كشـف الفسـاد وكشـف أمـر الفاسـدین والمفسـدینو  ،والقضاء

رســاء نظــام ، والــتخلص مــن الفســاد المؤسســي، وإ إلــى یقظــة المــواطنین وأجهــزة اإلعــالم

الــوازع الــدیني والضــمیر وتقویـة  ،وضـمان العــیش الكــریم للمــواطن ،حكـم مســتقر وعــادل

لزهــد بالنزاهــة والــورع والعفــة واوخلــق نمــاذج وضــرب أمثلــة لرجــال یتســمون  ،األخالقــي

نیویـــة الزائلـــة مـــن جـــاه ومـــال مشـــاركة لرعیتهـــا صـــعوبة والترفـــع مضـــحیة بالمكاســـب الد

محاولــة الخــروج مــن حالــة التــورط فــي  ،خادمــة لــه ولــیس خادمــًا لهــا ،العــیش وشــظفه

وامتثاًال ألوامر اهللا غیـر مسـتغرقة ومنهمكـة فـي  ،الفساد بشجاعة وبسالة ونكران للذات

 ،صـالحهاإ مشتغلة بتقییم ذاتهـا وتقویمهـا و  ،عمل لصد ما تعتبره أعماًال عدائیة نحوهاال

  ومن توكل على اهللا حسبه. ،متوكلة على اهللا ،سأتاركة ما به البأس لما لیس به ب

ســـالیب محاربـــة الفســـاد یـــرى الباحـــث وجـــوب وضـــع وفـــي ختـــام الحـــدیث عـــن طـــرق وأ

ا اقتضت الضـرورة یمكـن التـدرج فـي ذلـك. المهـم وٕاذ ،استراتیجیة لمحاربة وٕازالة الفساد
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وجود إرادة قویة وجادة إلزالة الفساد واعتبار الفسـاد مـن عظـائم األمـور التـي ال ینبغـي 

المحافظـة علیـه  ىومـا جـدو  ؟فما فائـدة نظـام حكـم طابعـه الفسـاد والظلـم ،االستهانة بها

م للحكــام والــوالة هــل یصــلح أن یظــل الشــاغل علــى الــدوا ؟إصــالحه إذا انعــدمت رؤیــة

ومؤیدیهم المحافظة علـى النظـام دون النظـر إلـى أدائـه ومغـزاه وجـدواه وٕالـى أیـن یسـیر 

  نجز وماذا یرید أن یحقق؟ دون ممارسة لخداع النفس وبتجرد وموضوعیة. أوماذا 

مـل معقـود فـي ثلـة تسـتطیع تحجـیم إلزالـة الفسـاد المعـوقین إزالتـه. واأل الكئودإن العقبة 

ضــعف اإلیمــان) فــي حمایــة األجیــال ســالیب فعالــة. واألمــل معقــود (فــي أأب تلــك الفئــة

  .القادمة منه

على الرغم من أن ما قاله الباحث بشأن الفساد قـد یـوحي أنـه یحـاكم أشخاصـًا معینـین 

وتتاح فیها فرصـة الـرد والـدفاع وسـماع  ،لكنه ال یقصد ذلك، فالمحاكم یتصدرها قضاة

راد أن یكــون طرحــه ألســبب فــي أنــه قــد یــوحي بــذلك أنــه وا ،الشــهود واختبــار شــهاداتهم

والحـركیین والحـادبین والمخلصـین، لكـن  لعله یجلب اهتمـام النشـطین ،مجسدًا وملموساً 

ویأمـل أن  ،نظریًا عاماً  أراد أن یكون إطاراً  ،على الرغم من ما حواه من أمثلة ملموسة

ن ، العــالمو اصــدون للواقــعكــادیمیین) الر یتجــاوب مــع طرحــه هــذا (بجانــب الدارســین األ

لعـــل فیـــه مـــا یســـتحق  ،المهتمـــون بمعـــاییر التقیـــیم والتقـــویمو  ،بالحقـــائق ودقـــائق األمـــور

نــه لــیس فــي اإلمكــان یــراد مــنهم النظــر یعملــون كــل شــيء وأالنظــر (فقــد شــاع أن مــن 

  فإذا كان فمعذرة للقارئ). ،أفضل مما كان

  مشكالت العمل السیاسي:

ودون أن  ،ل فیهــات العمــل السیاســي دون أن یفّصــســیورد الباحــث بعــض مــن مشــكال

ل فــي مشــكلة مــن هــذه المشــكالت وهــي مشــكلة ولكنــه ســوف یفّصــ ،لهــا حلــوالً  یعطــي

  تسلیم مسلم للكفار.

ن للسیاسي والعامل في هذا الحقـل و(الالعـب) فیـه أن یلتـزم بـاألخالق؟ أم إ هل یمكن

تــاریخ أو بمــا عــرف عــن العمــل السیاســي یقتضــي بطبیعتــه أو بمــا عــرف عنــه عبــر ال

وأن السیاســــة ال ینفــــع فیهــــا ذووا  ،یــــادیهم قــــذرةأن یكــــون العــــاملون فیــــه أواقعــــه الیــــوم 

ومــــا هــــو مصــــیر الالعــــب السیاســــي الملتــــزم  ؟ن)األخــــالق والمبــــادئ (والنــــاس الطیبــــو 

هـــل یســـتطیع العـــب كـــرة القـــدم  ؟بـــاألخالق فـــي منافســـة العبـــین ال یلتزمـــون بـــاألخالق
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نافسـیه ألنفسـهم بأخـذ فـي مبـاراة لـیس فیهـا حكـم ویسـمح فیهـا م – لعبةالالملتزم بقواعد 

قبل بـذلك تحـت فـإذا كـان مصـیره الهزیمـة فهـل سـیالفـوز والنصـر؟  -یـدیهم كرة القدم بأ

(حــل هــذه الورطــة السیاســیة فــي التحلیــل النهــائي یعتمــد علــى  كــل الظــروف واألحــوال؟

  مة المصلحة).موازنة القیم األخالقیة المختلفة بما في ذلك قی

  الحلول السیاسیة الوسط:

، وهي أن الحلول الوسـط تقتضـي السیاسیة الوسط لهنالك مشكلة أخرى تتصل بالحلو 

ــــات أ ن یتنــــازل كــــل طــــرف عــــن بعــــض أهدافــــه ومصــــالحه لكــــي یضــــمن ویحقــــق غای

ن تشكل تنـازًال عـن (من المنظور األخالقي) ال ینبغي أالح أخرى. هذه التنازالت صوم

إلى أن التنازل في األمور غیر األساسیة وتجدر اإلشارة  فاوض.ساسیة للمالمبادئ األ

  ولعدم قدرة طرف على تحقیقها. ،ملیةیكون ألسباب ع

  الورطات السیاسیة:

 ،كدخولـــه فــي حـــرب غیــر شـــرعیة ،هنالــك ورطـــات یــدخل النظـــام السیاســي نفســـه فیهــا

ذا أوقـــف الحـــرب أن یصــلح مـــن ســـلوكه. فــإ وأرادمقبولـــة  یمــارس فیهـــا ممارســات غیـــر

فیضـطر فـي هـذه الحالـة  ،یقوم العدو بانتقام وقتل مجموعة كبیـرة مـن جماعتـه دفجأة ق

 ؟ولكــن لــیس مــن المعلــوم متــى یــتم ذلــك ،إلــى تخلــیص نفســه تــدریجیًا مــن هــذا الوضــع

صــار یمارســها والتــي ولــیس مــن المعلــوم متــى تنتهــي الممارســات غیــر الســلیمة التــي 

  .؟أوحل نفسه فیها

فــي الــذي یســتولى علــى الحكــم بــالقوة. إذا اســتمر فــي الحكــم ســوف خــر یتمثــل ومثــال آ

وٕاذا تنـــازل عـــن  ،تكـــون هنالـــك ممارســـات غیـــر أخالقیـــة وأوضـــاع غیـــر مرغـــوب فیهـــا

. ومثال ثالث هو أن یكـون التنازل آثار ضارة ضررًا بلیغاً الحكم قد تحدث نتیجة لذلك 

عــاقبهم فقــد یقومــون بعمــل مضــاد  فــإذا أبعــدهم أو ،هنالــك حــاكم لــه معــاونون فاســدون

  وٕاذا تركهم استمر فسادهم.  ،یحدث ضررًا بلیغاً 

  ، ومتى؟كیف یتخلص من هذه الورطات السؤال:

ویفصــل فــي طرحهــا  ،أخالقیــة مــن نــوع آخــر وأخیــرًا، یــود الباحــث أن یشــیر إلــى ورطــة

اعـدة، محاولة اإلجابة علیها. نفترض أن هنالـك دولـة كانـت تتعامـل مـع تنظـیم الق وفي

ویعتبــر العــدو هــذه  ،وأنهــا خططــت واشــتركت فــي عملیــة مــع جماعــة مــن هــذا التنظــیم
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واكتشـف العـدو وجـود أفـراد هـذه الجماعـة فـي  ،العملیة عملیـة إرهابیـة، ولـم تـتم العملیـة

أي  ،تلــك البلــدة وطلــب تســلیمهم. القــائلون بــأمر التســلیم یســتندون علــى مبــدأ المصــلحة

المســلم. أو بعبــارة أخــرى درء مفســدة عظیمــة یمكــن أن مصــلحة عامــة أفــراد المجتمــع 

  .تقع على أفراد المجتمع المسلم

الحكـم فـي هـذه المســألة یمكـن أن یسـتأنس فیــه بـالحكم فـي المســألة المشـهورة فـي الفقــه 

إذا حـــدث تتـــرس الكفـــار بجماعـــة مـــن  وهـــي مســـألة التتـــرس: وتقضـــي أنـــه ،اإلســـالمي

 ،ینا الترس لقتلنـا مسـلمًا معصـومًا لـم یـذنب ذنبـاً سرى المسلمین. قال الغزالي: ( لو رمأ

ولــو كففنــا لســلطنا الكفــار علــى جمیــع المســلمین فیقتلــونهم  ،وهــذا ال عــود بــه فــي الشــرع

  .١ثم یقتلون األسرى)

يء معصـــوم الـــدم لـــدرء مفســـدة عظیمـــة كاستئصـــال هـــل یجـــوز قتـــل مســـلم بـــر  الســـؤال:

أو مجاهــد فــي اإلســالم إلــى جهــة  بــريءم مســلم فهــل یســلّ  وٕابــادتهم؟ المســلمین الكفــار

  ویكون مصیره القتل؟

المصـلحة. یقسـم الفقهـاء عـادة المصـلحة إلـى  مبدأ تحریر هذه المسألة یعتمد على فهم

  ثالثة أقسام:

كحفـظ الـدین  ،عتبرهـا الشـارع (سـبحانه وتعـالى)المصلحة المعتبرة: وهي التـي ا .١

  الذي شرع له حفظ النفس وشرع له القصاص.

یجــاب صــوم شــهرین فــي كفــارة لغــاة: وهــي التــي ألغاهــا الشــارع كإمالمصــلحة ال .٢

 الجماع في نهار رمضان عن الغني.

ـــالنص: وهـــي التـــي یشـــار إلیهـــا  .٣ ـــم یثبتهـــا أو یلغیهـــا الشـــارع ب ـــي ل المصـــلحة الت

 وقد اختلف فیها على ثالثة أوجه: ،بالمصلحة المرسلة

  ًولقــد انتشــر القــول ، وقیــل مــن أجازهــا مطلقــًا اإلمــام مالــك :٢مــن أجازهــا مطلقــا

  قال بالمصلحة مطلقًا. اً أن مالك عند القدامى

هبة الزحیلي. (فقد نسب إلى مالـك جـواز قتـل اعترض على هذه النسبة العالم الجلیل و 

أو أجــاز ضــرب  ر،التعزیــ وأنــه أجــاز القتــل فــي ،ستصــالح الثلثــینالثلــث مــن الخلــق ال

                                                 
 .٢٩٤الغزالي (أبو حامد)، المستصفى، الجزء األول، دار القلم، بیروت، بدون تاریخ، ص  ١
 ٣٨٧ - ٣٨٥األسنوي، نهایة السول في شرح منهاج األصول، عالم الكتب، بدون تاریخ، ص ٢
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ن نســبة هــذه . قــال الزحیلــي إلحة)ومصــادرة أمــوال األغنیــاء عنــد المصــ ،المــتهم إلقــراره

لمــــاذا نســــب الغزالــــي والبیضــــاوي  :، ولكــــن یبقــــى الســــؤال١اآلراء إلــــى مالــــك ال تصــــح

  واألسنوي وغیرهم هذه األقوال إلى مالك؟ فاألمر یحتاج إلى المزید من البحث.

 صًال.منهم من قال إنها غیر معتبرة أ  

  ا الغزالـــي ولكـــن بشـــروط الغزالـــي واختـــاره البیضـــاوي. فقـــد اعتبرهـــوالثالـــث قـــول

ى الغزالــي / كلیــة. فــرأ٣، / قطعیــة٢ ،/ ضــروریة١ :مشــددة فقــال: أن تكــون المصــلحة

أننـــا إذا لـــم نقـــم بقتـــل المســـلمین والكفـــار المتترســـین بهـــم ســـیتمكن  أننـــا إذا علمنـــا یقینـــاً 

ســرى المســلمین أفعنــد ذلــك یجــب قتــل  ،الكفــار مــن قتــل جمیــع المســلمین واستئصــالهم

والكفار معًا حفظًا لمصلحة ضروریة وهـي حفـظ الـدین. ویقـول إذا تتـرس  المتترس بهم

استیالئهم على قلعة معینـة فـي بـالد المسـلمین استئصـال الكفار بقلعة فإنه ال یلزم من 

ـــــل  ـــــذلك ال یجـــــوز قت ـــــرس بهـــــمالمســـــلمین، وب ألن المصـــــلحة لیســـــت  ،المســـــلمین المتت

 ضروریة.

شـرفت سـفینة علـى أهـو إذا  ،تـل المسـلمینالغزالي على عـدم جـواز ق أوردهخر ومثال آ

وكان یمكن أن ینجـوا الـبعض إذا رمـى الـبعض فـي البحـر فخـف الـوزن، فغـرق  ،الغرق

 ،ألن عــدد ركــاب الســفینة عــادة محــدود ،الســفینة ال یعنــي فنــاء أو استئصــال المســلمین

رب الیقین یكفـي فیـه بمـا یقـا :ألجل ذلك اشترط الغزالي أن تكون المصلحة كلیة، وقال

  ألن استقصاء الیقین في القضایا التجریبیة غیر الریاضیة غیر ممكن. ،الیقین

  تسلیم مسلم للكفار: 

  تسلیمه على الرأي الذي ال یعتبر المصلحة مطلقًا غیر وارد. .١

 وارد لسببین: تسلیمه على رأي الغزالي غیر .٢

یعنـــي  األول: أن المصـــلحة غیـــر كلیـــة، فاستئصـــال المســـلمین فـــي بلـــد مـــن البلـــدان ال

وقــد ال یعنــي استئصــال المســلمین حتــى فــي هــذا  ،استئصــالهم فــي جمیــع بلــدان العــالم

علـــى الـــرغم مـــا فیـــه مـــن وة الحاكمـــة والجـــیش فـــي بلـــد مســـلم (ألن استئصـــال القـــ ،البلـــد

  مفسدة كبیرة) ال یعني استئصال المسلمین جمیعًا.

  الثاني: أنها ظنیة موهمة ولیست قطعیة لألسباب التالیة:

                                                 
 .٧٥٨م، ص١٩٨٦الزحیلي (وهبة)، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر،  ١
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مصلحة موهومة فهل سیترك الذین یودون محاربة الوضـع والحكومـة فـي هذه ال .١

 ،محاربتهــــا فــــي حالــــة التســــلیم –مــــن اإلنجلیــــز واألمریكــــان والعلمــــانیین  –ذلــــك البلــــد 

أم ســیكون هــذا التســلیم مــن  ؟نهــم لــن یرضــوا حتــى یتبعــوا ملــتهم؟ أم إوسیرضــون عنهــا

ـــد مـــن الضـــغط  اآلخـــرین أن إلقنـــاع  عاجـــواســـتغالل موقـــف التر بـــاب فـــتح الشـــهیة لمزی

  ؟الحكومة كذبت وضللت الرأي العام

 التسلیم قد یؤثر في الروح المعنویة لمؤیدي النظام. .٢

 مین).هقد یجتاز هذا البلد هذه المرحلة دون تسلیم (المت .٣

یمكـن أن نخلـص ممـا تقـدم أن هـذه المصـلحة لجماعـة المسـلمین فـي ذلـك البلـد (طبعــًا 

كلیــة ولیســت  ولیســتضــروریة  هــذا البلــد) لیســت هنالــك مصــلحة للمســلمین فــي غیــر

  یقینیة.

  ما هو المستند الشرعي لهذا الرأي؟

  * األدلة العامة للعمل بالمصلحة.

  أ/ (ال ضرر وال ضرار).

  .)٧٨: الحج( {َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج} ب/

علــى المصــلحة الخاصــة ن عــادة الشــارع أن تقــدم المصــلحة العامــة ج/ وأیضــًا قــولهم إ

  (مصلحة الفرد) وأن مقصود الشارع تقلیل القتل.

أن مـــن غم هـــذه األدلـــة یمكـــن إعمالهـــا فیمـــا لـــم یتصـــل بـــنص كجمـــع القـــرآن، علـــى الـــر 

إال أنـــه لـــم یـــرد عنـــه منـــع. فقتـــل المســـلمین  ،لـــم یفعلـــه الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم

  یعارضه:

  ه.ذنب اقترفتبأي  ،تحریم قتل النفس إال بحقها .١

 .)٩ – ٨(التكویر  ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت}* {َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلتْ  .٢

 .)١٦٤: األنعام( {َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى} .٣

فهـو بهـذا التعمـیم  ،ارع رجح مصلحة الجماعة على الفردلشأما الدلیل الثالث وهو أن ا

األمــر یحتــاج إلــى  ذاوهــ ،الجماعــةوٕالغائهــا یــنعكس أیضــًا علــى  ،حقــوق األفــرادیلغــي 

  مزید من التحقیق واهللا وأعلم.

  ظاهرة تدهور المشاركة السیاسیة في الغرب:
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المجتمعــات الدیمقراطیــة  ســوف یتنــاول الباحــث ظــاهرة تــدهور المشــاركة السیاســیة فــي

  ) في هذه المسألة.Colin Hayوسینقل للقارئ ما كتبه كولین هي ( ،الغربیة

المشــاركة السیاســیة فــي مجتمعــات الــدول النامیــة أعلــى منهــا فــي  ةیــرى كــولین أن نســب

و أ وسـوف ال یتنـاول فـي هـذا البحـث مسـألة تـدهور المشـاركة السیاسـیة ،الدول الغربیة

ـــدان العربیـــة واإل عـــدم تـــدهورها ویمكـــن للقـــارئ أن یقـــوم بدراســـة هـــذه  ،ســـالمیةفـــي البل

أو  ،دهور فـي المجتمعـات الغربیـةتـمما سیورده الباحث عـن ظـاهرة ال مستفیداً  ،القضیة

ویأمـل أن تتـاح للباحـث  ،مما سـبقت اإلشـارة إلیـه فـي الحـدیث عـن المشـاركة السیاسـیة

  .القیام بهذه الدراسةفرصة 

  تناول كولین المحاور اآلتیة في مسألة تدهور المشاركة السیاسیة:

  .مظاهر تدهور المشاركة السیاسیة .١

 أسباب هذا التدهور. .٢

 ؟من المسؤول عنه .٣

 السیاسیة.إحیاء المشاركة  .٤

تتمثل مظاهر تـدهور المشـاركة السیاسـیة الرسـمیة فـي المجتمعـات الدیمقراطیـة الغربیـة 

وفـــي  ،فـــي عـــزوف المـــواطنین والشـــباب مـــنهم خاصـــة عـــن التصـــویت فـــي االنتخابـــات

وسـماع أو مشـاهدة  ،وحضور اللقـاءات السیاسـیة ،االنتماء لعضویة األحزاب السیاسیة

میة بحیــث یمكــنهم التعبیــر عــن مشــاركة فــي الكیانــات غیــر الرســ، والیاســیةالبــرامج الس

  هم السیاسیة المعینة.مواقف

الــبعض هــذا التــدهور فــي المشــاركة فــي السیاســة الرســمیة إلــى الصــورة الســلبیة  ویعــزي

ربــي ســلبیة إلــى یاســة عنــد المــواطن الغلسفصــورة ا ،والسیاســیینعنــد المــواطن للسیاســة 

یاســـــة تعنـــــي عنـــــده: الفســـــاد، ازدواج المعـــــاییر، الطمـــــع والمصـــــالح ، فالسالحـــــد البعیـــــد

. بـل االجتماعیـةوعدم المقـدرة علـى حـل المشـكالت  ،والعجز ،ءةالشخصیة، عدم الكفا

ن السیاسة والسیاسیین هـم سـبب المشـكالت واألزمـات والكـوارث (وقـال یعتبر البعض أ

دهـــار إال عنـــدما غـــادر واز  هم لـــم تـــنعم باســـتقرارن والیـــتإ :مازحـــاً  فـــي الســـودان أحـــدهم

  مسئولیها إلى الحج).

    .العناد والتسلط يوتعن ،عنى السیاسة التدخل غیر الرشید بل والضاروت -



 ٢٩

تهـم ومشـاعرهم وفـرض اراددون اعتبـار أو احتـرام لعقـولهم وإ  تحریـك اآلخـرین يوتعن -

  الوصایة علیهم.

   .بذر الكراهیة بین بني الوطن الواحد وتعني -

  م الذات ونفي الغیر.یختض يوتعن -

  وتعني الكذب والخداع والغش والتدلیس والتلبیس والنفاق. -

    .وتعني المبالغة والتهویل والتهوین: تهویل الصغیر وتهوین العظیم -

  ..وهلم جرا -

نظـر المـواطن أو المبالغـة  وبغـض النظـر عـن صـحة ،صورة قاتمة تصورها بأنها قـذرة

  سبابها؟ذا صارت لدیه هذه النظرة؟ وما هي ألما :نه قد یطرح السؤالفیها فإ

: هـــل الســـبب لـــیس فـــي حرى تســـاءلأخـــرى لهـــذا التـــدهور، وبـــاأل كـــولین أســـباباً  وأورد

وفـــي عـــدم  ،تـــدهور وتفكـــك المجتمـــع عمومـــاً خالقیـــات ومقـــدرات السیاســـي ولكنـــه فـــي أ

أم هــو فــي عــدم وجــود  ؟وفــي ضــمور الفضــائل المدنیــة ،بالواجبــات واحترامهــاااللتــزام 

أو  ناخــب أم فــي وجــود ؟االســتراتیجیات واألفكــار التــي تضــع حلــوًال لمشــكالت المجتمــع

؟ أم وال یحتــرم الســلطة ،ال یصــوت بمجــرد الــوالء العــادي ،مــواطن یتصــف بعقلیــة نقدیــة

فـي بًا بین ومثقفـین یشـكلون سـیالمعلقـین السیاسـیین مـن صـحفیین وأكـادیمو  بسبب النقاد

بســـــبب ضــــعف أهمیـــــة  مأ ؟ق ســـــن التصــــویتبســــبب انخفـــــاض حــــ ؟ أمهــــذا التـــــدهور

   ؟المشاركة السیاسیة المحلیة بسبب ظاهرة العولمة

 :ل علینـا ســؤال آخــرإنـه یطــذكر فلــاألســئلة سـالفة اعـن وٕاذا مـا حــاول الباحـث اإلجابــة 

   ؟أم النقاد ؟صواتهمأم المتنافسون على أ ؟هل هم الناخبون ؟المسئولمن 

ــــ أخطــــئنــــي ال إ :قــــال كــــولین ــــاخبین عل ــــدرة و ى تشــــاؤمهم الن ســــلبیتهم وشــــكهم فــــي مق

لكنـــــه یتمنـــــى أن تكـــــون هنالـــــك ثقـــــة بـــــین المـــــواطنین  ،خالقیـــــةالسیاســـــیین المادیـــــة واأل

ووجودهـا یحفـز  ،كـل فـي النظـام الـدیمقراطي، ألن انعدام الثقة یـؤدي إلـى تآوالسیاسیین

 ،ثقـةن السیاسـیین جـدیرون بال، لكنـه ال یسـتطیع أن یقـول إالسیاسیین علـى فعـل الخیـر

ن ، فالحكــــام والسیاســــیو فهــــو یــــرى أن الحــــل فــــي إعــــادة هــــذه الثقــــة بطریقــــة موضــــوعیة

ــــذي یســــتحقونه فــــي هــــذه الظــــروف ــــدعم ال ولیتهم ولیســــت ، فالمســــئولیة مســــئیجــــدون ال

  مسئولیة الناخب.
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والتــي تتمثــل فــي ظــاهرة  ،وربمــا تكــون ظــاهرة مــا یعــرف بــالتفریع السیاســي هــي الســبب

وتســویق الممتلكــات  ،ونمــو القطــاع الخــاص ،لــة وفعالیتهــاوتهمــیش دور الدو  ،العولمــة

وغیرهــا مــن  ،قــرارات سیاســیة عــن طریــق كیانــات مســتقلة عــن الســلطة واتخــاذ ،العامــة

    .العوامل

واعتقاد الكاتب المشار إلیه (حسـب فهمنـا الباحث، یة حال ال یجوز في اعتقاد أوعلى 

أنــه یبحــث عــن (اإلنســان  فــي فطــرة إلــى قصــور قصــور السیاســیین األخالقــي رد لــه)

ـــاً  )مصـــالحه الشخصـــیة ـــام مـــن الســـلطة السیاســـیة لـــیس ممكن ولكـــن  ،وأن الـــتخلص الت

والنظـــــر فـــــي البنیـــــة السیاســـــیة بطریقـــــة متكاملـــــة طبیعتهـــــا، یمكـــــن النظـــــر فـــــي حـــــدود 

  إلصالحها. 

  المشاركة السیاسیة في السودان

االجتماعیـة  ةنشـطباألسیاسیة وفضلها مقارنـة وجوب المشاركة ال لقد تقدم الحدیث عن

 ،وظــاهرة الفســاد السیاســياول الباحــث أیضــًا شــروط الممارســة السیاســیة، وتنــ ،األخــرى

. واآلن یــود أن یتنــاول مبــررات وشــرعیة ومــا یعــرف بالورطــات والممشــكالت السیاســیة

ألن شــرعیة  ،وفــي حكــم اإلنقــاذ خاصــة ،اركة السیاســیة فــي حكــم الســودان عامــةشــمال

  ر تحظى باالهتمام األكبر. المشاركة في األخی

إرســاء نظــام حكــم نــه ال یتجــه إلــى أن حكــم اإلنقــاذ لــم یكــن رشــیدًا، وأ هنالــك مــن یــرى

رعیة. وهنالك من یـرى أنـه علـى الـرغم مـن هل السودان ویتمتع بالشسینال القبول من أ

ویتجـه نحـو إرسـاء حكـم شـرعي  ،خفاقات قـد تنسـب إلیـه فقـد حقـق نجاحـات كبـرىأي إ

ن الحـــدیث عـــن مبـــررات المشـــاركة فـــي نظـــام اإلنقـــاذ یتطلـــب معـــاییر لتقیـــیم مقبـــول. وإ 

  إلیها أو یحذف:الباحث المعاییر اآلتیة والتي قد یضاف ویقترح  ،ممارسة هذا النظام

ــــة .١ ــــد واقــــع التجرب ــــانفعــــال (األداء، الوقــــائع، األحــــداث، واأل تحدی فتــــرة حكــــم  أب

  اإلنقاذ).

 تحدید مقاصد وأهداف الفاعلین. .٢

ه) التـي اعتمـدوا علیهـا المرجعیات الفكریـة والعقدیـة والقـیم والمبـادئ (الفقـتحدید  .٣

ال یعـــون  وأإن كـــان ثمـــة مرجعیـــات یعیهـــا الفـــاعلون  ،حكـــامهم وقـــراراتهمفـــي إصـــدار أ

 بها.
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 تحدید اإلمكانات المتاحة والظروف التي صاحبت األفعال. .٤

مشــكالت تحدیــد المشــكالت والصــعوبات التــي واجهــت التطبیــق، إن كــان ثمــة  .٥

 وصعوبات.

وكفــــــاءة  ،ومســــــتوى اإلعــــــداد (الفــــــاعلین) ،اإلعــــــداد والخطــــــط واالســــــتراتیجیات .٦

خـــالص والتجـــرد والتحلــي بالشـــجاعة واالســـتعداد ، ویشـــمل اإلعـــداد الفكــري واإلالخطــط

نفــاذ الحــق والوفــاء بــالعهود صــبر والصــدق والفطنــة والقــدرة علــى إللتضــحیة والثبــات وال

لتســـــامح والتواضــــع والعفـــــة واألمــــل والرجـــــاء وغیرهــــا مـــــن والرحمــــة والمحبـــــة والحلــــم وا

 الصفات والفضائل.

والتصـحیح والمراجعـة والتقیـیم واالسـتمراریة فـي هل كانت هنالـك اسـتجابة للنقـد  .٧

 والمحاسبة والمراقبة؟ذلك، وهل هنالك حریة أثناء ممارسة النقد 

واتضـح لـه وهـو یحـاول  ،لقد قام الباحـث بمحاولـة فعلیـة متواضـعة لتقیـیم تجربـة اإلنقـاذ

وذلــك لصــعوبة  ،القیــام بهــذه المهمــة أنــه ال یملــك مــن المعلومــات مــا یؤهلــه للقیــام بهــا

عــــن ذلــــك فقــــد اســــتعرض آراء بعــــض  وعوضــــاً  ،الحصــــول علــــى المعلومــــات الالزمــــة

ثـــار بعـــض التســـاؤالت لعلهـــا تفیـــد أو  ،األســـاتذة والمفكـــرین والممارســـین للعمـــل السیاســـي

 وأصـحاب هـذه اآلراء هـم: .اسي فـي استقصـاء الحقیقـة وتحریرهـاالمهتمین بالشأن السی

 ،عبد الرحیم علي مدیر جامعة إفریقیا السابق ورئیس مجلس الشـورى للمـؤتمر الـوطني

لـرئیس ورئـیس الهیئـة البرلمانیـة امفاوضـي نیفاشـا ومستشـار وغازي صـالح الـدین أحـد 

السـابق، والتجـاني  لفزیـونة والتعـحسـن عمـر رئـیس هیئـة اإلذا وأمین ،للمؤتمر الوطني

 ،لعلـــوم السیاســـیةأســـتاذ افنـــدي ، وعبـــد الوهـــاب األســـتاذ العلـــوم السیاســـیةعبـــد القـــادر أ

وحســن مكــي أســتاذ الدراســات اإلفریقیــة  ،ســتاذ العلــوم السیاســیةأوالطیــب زیــن العابــدین 

 .وغیرهم ،والسیاسیة

ه فــي كتــاب منــ اً وضــمن جــزءالحــالي، الباحــث عــن هــذا المشــروع فــي الوقــت ثــم عــدل 

  ألخالق) وهذا البحث استل من هذا الكتاب. بعنوان (فلسفة ا

  الحكم في السودان: إخفاقمسئولیة 

العملیة السیاسیة والحكم فـي السـودان وتعثـره ظـاهرة  إخفاق أنمن المراقبین كثیر یرى 

خفــاق كــل یكــاد یكــون قــد شــارك فــي هــذا اإلنــه أیــرون  أنهــمكمــا  ،قدیمــة قــدم االســتقالل
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لیة) بما في ذلك النخـب الفكریـة (مع تفاوت في قدر المشاركة وقدر المسئو  انیینالسود

  ساتذة الجامعات.وأ

 )مقــال لــه بجریــدة الصــحافة أن جامعــة الخرطــوم (مصــنع النخــب ولقــد ذكــر طلحــة فــي

نــوا للحكــام كــل ممــن زیّ  ،مــدت األنظمــة الشــمولیة بعــدد هائــل مــن الــدكاترة والخــریجین

من الـدكاترة مـن  نظام اإلنقاذ) تعاقب عدد ال یحصى (وكذلكشيء. وفي نظام نمیري 

هــذه النخــب  فأســهمت ،علــى الــوزارة ومواقــع الســلطة –إســالمیین  –الیســار (والیمــین) 

وقـد یقـال هنالـك مـن تمنعـوا ولـم یشـاركوا وعارضـوا تلـك  .في تكریس األنظمة الشمولیة

ـــك الـــذین تمنعـــوا فـــي ،األنظمـــة وقـــاوموا عهـــد الیســـاریین وعهـــد  ولكـــن إذا حســـبت أولئ

ومـن ال یشـتغلون  ،صالً ، وهنالك من لم یعرض علیهم شیئًا أاإلسالمیین قد تجدهم قلة

  بالسیاسة أصًال.

) وقــد أراد فــي العیــب فینــا(وكتــب محجــوب عــروة فــي صــحیفة الســوداني تحــت عنــوان 

فــراد الشــعب أقــول إن فشــل األنظمــة السیاســیة جمیعهــا راجــع إلــى كــل هــذا المقــال أن ی

الســوداني فقــال: اعتــدنا منــذ وقــت بعیــد أن ننقــد سیاســیینا وأحزابنــا وحكومتنــا ونحملهــم 

ــــــوطن.. صــــــحیح أن الساســــــة (حــــــاكمین  ــــــي هــــــذا ال ــــــف ف كــــــل أســــــباب الفشــــــل والتخل

 كــأفرادفــنحن  ،ولكـن هــذا ال یكفـي ،بصـراعاتهم ومكائــدهم البائســة واضـین) أخطــأومعار 

أال یســاهم  علــیكم) كمــا تكونــوا یــولّ اهمنا بكثیــر ســلوك ســابق وكمــا قیــل (ومــواطنین ســ

ألـیس هنالـك مـن یرتشـي ویتـرك  :.. وقـالش األراضـي.كـوّ ذلك الشخص الجشع الذي ی

وذلـــك الـــذي نـــال تعلیمـــًا عالیـــًا ووضـــعًا مهنیـــًا مرموقـــًا فیقـــدم ذلـــك قربانـــًا  ؟العمـــل لعـــزاء

  ویصبح بطانة سوء. للحاكم

ـــرأي العـــام ـــوني فـــي صـــحیفة ال م تحـــت ١١/٨/٢٠٠٧ ریخبتـــا وكتـــب عبـــد اللطیـــف الب

ل أن یعتــذر للجنــوب عنــدما طالــب الســید باقــان أمــوم الشــما ):كلكــم ایــال أبكــو (عنــوان: 

، فالرجـــل ألمـــر ال یســـتحق كـــل هـــذا. إن اقامـــت علیـــه الـــدنیا ولـــم تقعـــدعمـــا فعلـــه بـــه، 

الشعبیة عما فعلتـه مـن وًال إذا اعتذر نیابة عن الحركة أ، طالب باالعتذار بعد أن فعل

كـل  هخـرج منـنولكـن هـذا ال یمنـع أن نفـتح صـندوق البنـدورة ل ،ثنـاء ثورتهـار أقتل ودمـا

شـعلوا ، تحدیـدًا الـذین أطماطم االعتذارات. فیجب أن نبـدأ االعتـذارات بأهـل االسـتوائیة

.. ثــم یعتــذر نظــام األزهــري الــذي رد بعنــف شــدید.. ثــم یعتــذر م فــي توریــت١٩٥٥فتنـة 
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 ،ویعتــذر نظــام عبــود الــذي مــارس عنفــًا زائــداً  األنانیــا،ن جــیش جوزیــف القــو الــذي كــوّ 

ویعتذر أقرى جـادین.. ویعتـذر النظـام الحزبـي بقیـادة الصـادق المهـدي.. ویعتـذر نظـام 

حرقــوا الطــائرات فــي حــد وخلیــل وكــل الــذین أعبــد الوانمیــري لتوســیعه الحــرب.. ویعتــذر 

القبائــل لمواجهــة وتعتــذر اإلنقــاذ لــرد فعلهــا بتجنیــد  ،مطــار الفاشــر وكشــفوا االمتحانــات

ـــــك شـــــمالیون مطـــــالبون باالعتـــــذار لشـــــمالیین ، التمـــــرد.. ویعتـــــذر تجـــــار الـــــرق.. وهنال

    وهنالك اعتذارات للمظالم االقتصادیة. ،نوجنوبیون مطالبون باالعتذار لجنوبیی

 ،فـي البكـاء نًا لكـل أهـل السـودان ویأخـذونفتح فلننصـب صـیوا باب االعتذارات إذاإن 

  فظلم السوداني ألخیه السوداني ال حدود له). ،ویقلدون بعضهم بعضاً 

لحــاح هــو الحصــاد المتواضــع لســنوات : إن الــذي یفــرض هــذه التســاؤالت بإقالــت رشــاو 

طیلــة هــذه الســنوات.. حیــث  أخفقنــاحیــث  ،اسـتقالل الســودان التــي زادت عــن الخمســین

ت: انتهـى وقالـ .فقد الشعب السوداني الرهان على القوى الوطنیة السیاسـیة وفقـد األمـل

  بنا األمر إلى آخر درك.

والمحیـر م): (٢٠٠٨نـوفمبر  ١٧اهیم علي في مقال بجریـدة الصـحافة (وقال حیدر إبر 

ــــم تجــــد مقاومــــة ــــات الناجحــــة ل ــــد  فــــي الســــودان هــــو أن كــــل االنقالب ــــذكر عن شــــعبیة ت

ن : بــأونائــب رئــیس الــوزراء حــین قــال مــا زلنــا نتــذكر شــریك الحكــم)، وقــال: (حــدوثها

(یتحمـل  حیـدر: وقـال ).بیطـردهیة في الشارع ولـو جرهـا كلـب مـا فـي زول السلطة مرم

ــة .. فقــد تــم حــزب األمــة مســئ عملیــة تســلیم بواســطة هندســة ولیة االنقــالب األول كامل

 ...(وقـال:  )حزب األمـة""عبد اهللا خلیل رئیس الوزراء المنتخب وسكرتیر عام الحزب 

  .)طاح بحكومة ائتالفیة تمثلهمأب الذي یدا االنقالنصار أإن الطائفتین الختمیة واأل

  مبررات لمشاركات سیاسیة:

أورد بعــض النقــاد مبــررات مختلفــة لمشــاركین فــي حكــم تــم االســتیالء فیــه علــى الســلطة 

فنــدي فــي ، فقــد ذكــر األعــن مشــاركین فــي الســلطة ورده كــان نقــالً ، وبعــض مــا أبــالقوة

ــــالٍ  ــــوان مق ــــد بعن ــــدة الصــــحافة عــــن منصــــور خال ــــه بجری ــــررات (م :ل ــــد ومب نصــــور خال

، قــال منصــور خالــد: إن مشــاركته فــي حكــم )المشــاركة فــي الحكــم الــدكتاتوري لنمیــري

مر الحكم علـى في واقع األ :وقال ،ن تفهم في إطارها الزمنيأنمیري الدكتاتوري یجب 

ونحـــن كنـــا نعـــیش فـــي  ،مـــوقفي هـــذا البـــد أن یهـــتم بـــإدراك الظـــروف التـــي أحاطـــت بـــه
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ــاأســواء كانــت فــي الــدول العربیــة  ،ل المنطقــةهــو الثــورات فــي كــ عصــرٍ   ،و فــي إفریقی

فكـــر بهـــا فالنـــاس فـــي فتـــرات الحـــزب الواحـــد كلهـــم كـــانوا یفكـــرون بالطریقـــة التـــي كـــان ی

هـــذا نـــوع مـــن  األفنـــدي:قـــال  (بـــا بطـــل هـــات لینـــا نهـــار). الفنـــان عبـــد الحلـــیم حـــافظ:

  ثبت أنه یقود دائمًا إلى كوارث. أاإلصالح ال یصطحب الناس و 

سموهم بحماة النظام والمسـتمیتین فـي الـدفاع عنـه: جئنـا أیقول البعض على لسان من 

 ،ودارت حركـة الحكـم الرشـید ،فبـدأنا اإلصـالح ى الحكم لیحكم السودان بحكـم رشـید.إل

واآلن  :وهنالـــــك مـــــن یضـــــیف .وحققنـــــا نجاحـــــات كبـــــرى مـــــا كـــــان لغیرنـــــا أن یحققهـــــا

قمنــا  :ومــنهم مــن یقــول .وبــین معارضــینا وهــي الحكــم بیننــا ،االنتخابــات علــى األبــواب

بـاالنقالب كعمــل اسـتثنائي لمصــلحة اإلسـالم والــبالد والعبـاد. لقــد صـادفتنا عراقیــل مــن 

وواجهنــــا معوقــــات شــــتى  ،والخــــارجأعــــداء اإلصــــالح والتوجــــه اإلســــالمي فــــي الــــداخل 

، وقمنــا بتضــحیات كبیــرة وســننجح ،وعانینــا فــي ذلــك طــویالً  ،لهــا جحنــا فــي التصــديفن

 ،ولكنــه بــدأ یقطــف الثمــار ،ولقــد صــبر شــعبنا .فــقوتباشــیر الصــبح قــد الحــت فــي األ

وســـیقطف مزیـــدًا منهـــا. ومـــن عارضـــنا فإمـــا أن یكـــون عمـــیًال أو صـــاحب مصـــلحة لـــم 

أو مثـالي ال یعـرف الواقــع وحقـائق الوجـود وینظــر  ،أو صـاحب مصـلحة فقــدها ،یجـدها

ع متزمــت ونحــن أصــحاب د متنّطــمــا متشــد، وإ ویتفلســف فــي عــالم مــن األوهــام والخیــال

مــن الســـفینة  جبــان مثلـــه مثــل الجـــرذان التــي تقفـــز أو ،فقــه الســـعة والمرونــة والمقاصـــد

قصــــیر الفكـــر أو ســـاذج جاهـــل بحقـــائق األمــــور ضـــعیف  ،عنـــدما تظـــن أنهـــا ســــتغرق

أو ثرثــار یهــوى الكــالم  ،یعمــل اآلخــرون ویلــوم حتــىر انتظــاال ، أو كســول تعــّودالنظــر

واقتنــع فمرحبــًا  ياألكثــر ســماحة مــن انســجم معنــا ورضــیقولــون إن و  .والتشــدق والجــدل

ــأ بالمعارضــة كثیــراً  ولیســت  ،فهــي لیســت جــدیرة أن تكــون بدیلــة لنــا ،بــه. ونحــن ال نعب

 ،ولنـا القـدرة علـى إضـعافها وتفكیكهـا ،فهي لن تستطیع هزیمتنـا ،لدیها القدرة على ذلك

ذا أصـرت علـى عـدم التعـاون رید، وإ نتحالف معها بالقدر الذي نوٕاذا اضطررنا فسوف 

ـــومن إال نفســـها ســـوف تفتقـــد مؤیـــدیها، وقـــد نضـــطر إلـــى أن نحجـــم فعـــالیتهم و  ،فـــال تل

، ولـــدینا قــدرات للـــتحكم مختلفــة وفعالـــة مشــروعةبأســالیب ضــغط مختلفـــة فــي اعتبارنـــا 

نحن نقبـل مخالفینـا كمعارضـین  :سماحة یقولون األكثریقولون إن . و ولیستقرأوا التاریخ
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وســـیؤول هـــذا النظـــام إلـــى نظـــام  ،ونعتـــرف بهـــم وبحقهـــم فـــي العمـــل السیاســـي ،نظـــاملل

  دیمقراطي تقام فیه انتخابات نزیهة ومراقبة.

وكنـا  ،ومن المشاركین من یقول: شاركنا في االنقالب وعملنا مع حماة النظام بحمـاس

سـمع مـا لـم یُ ول ،نریده عمًال صالحًا لخیر البالد والعباد واإلسالم، ولما انحـرف نصـحنا

  وفترات بقاء هؤالء في المشاركة تتفاوت. .لنا ابتعدنا

مـــن وال إصـــالح إال  ،ومحاولـــة اإلصـــالح واجبـــة ،صـــالحلنـــا معهـــم علـــى أمـــل اإلمـــا ز 

إذا  :یقـول بعـض هـؤالء : النظـام قبضـته قویـة ونحـن واقعیـین.ومن یقـول داخل النظام.

أو نوقــف شــرورًا قــد  ،الحـالفقـد نســتطیع أن نصــلح بعــض  ،لـم نســتطع إصــالحًا كــامالً 

    تحدث.

ر الحسـنة ألنـه ال قـدرة یقول البعض: نحن معهم لنعمـل خیـرًا وال تعنینـا الممارسـات غیـ

  عما یلینا. مسئولونفنحن  ،لها وٕایقافها لنا للتصدي

وهــــؤالء القــــوم أمســــكوا بمفاصــــل األمــــور الحیویــــة  ،ویقــــول الــــبعض نــــود خدمــــة بالدنــــا

ــا وأقــدلنــا لن وال ســبیل ،بــالبالد نحــن  :وقــد یقولــون .هلنــا إال عــن طــریقهمم خدمــة لبالدن

االسـتیالء  كنا جـاهلین بعواقـب :عضوقد یقول الب .فنیون مهنیون ال شأن لنا بالسیاسة

وبذلك أدخلنا أنفسنا في ورطة شـبیهة بورطـة األمریكـان  ،نفراد بهعلى الحكم بالقوة واال

الورطة دون خسـائر شخصـیة أو  واآلن نبحث عن طریقة للخروج من هذه ،في العراق

 ،بالغـــة ضـــرارمیة، وقـــد یترتـــب علـــى تـــرك الســـلطة أخســـائر لإلســـالم والحركـــة اإلســـال

وممــا یصــعب علینــا الخــروج مــن هــذه الورطــة التــدخل  ،والحفــاظ علیهــا یعنــي مــا تــرون

الســـتمرار فــي الســـلطة والحفـــاظ  الإالخــارجي ومواقـــف العــداء التـــي ال تتــرك لنـــا خیــارًا 

                                                          علیها.

ن القصــد مــن االســتیالء علــى الســلطة عــن إ :خــرى یقــول بعــض المــراقبینحیــة أمــن نا

ق ولكــــن عنــــدما تــــذوّ  ،طریــــق القــــوة قــــد یكــــون فــــي بدایــــة األمــــر الرغبــــة فــــي اإلصــــالح

عــن الســلطة  ي، وشــعروا أن التخلــعنهــا ياالنقالبیــون طعــم الســلطة لــم یســتطیعوا التخلــ

قــد یعنــي لهــم ولــذویهم ضــیاع كثیــر مــن المنــافع والحظــوظ (الرفعــة والمكانــة والســلطة 

                   والتسهیالت) وال مصادر بدیلة تعوض ما قد یفوت منها.
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ن بعضــهم یعتبــر الحفــاظ علــى الســلطة (ضــد المنافســین واألعــداء) مســألة ویقولــون: إ

 ،قـد ال تكـون الـدوافع نیـل حـظ مـن الحظـوظ :لـونویقو  .ومسـألة صـمود ورجولـة، كرامة

مارســـونها ولكـــن ظـــاهرة التســـلط التـــي ی ،وحـــب الســـلطة فـــي ذاتهـــا ،أو التفـــرد بالســـلطة

، واعتقـــادهم أنهـــم والشـــعور بالوصـــایة علـــى اآلخـــرین ،ةبـــو ســـببها شـــعورهم بمشـــاعر األ

فــي الحكــم لعبــاد، وأن طــریقتهم أمثــل الطــرق، وأســلوبهم للــبالد وا هــمنفعأصــلح النــاس وأ

ویقولــــون مــــا یعــــزز  دهم ومــــن تــــبعهم حمــــاة الــــوطن والــــدین.وهــــم وحــــ ،فضــــل أســــلوبأ

الصـراعات والمكائـد الـذي صـنعه الجمیـع  اعتقادهم هـذا تصـرفات منافسـیهم. وفـي جـوِّ 

وقــــال لــــي أحــــد اإلســــالمیین  .)مــــا فــــي حــــد أحســــن مــــن حــــد(فالكــــل یتتــــرس بموقفــــه و

  وهكذا. ..ي النظام واجب دینيأن مشاركته فالمرموقین إن هنالك من یعتقد 

ار تماســـــكها المشـــــاركة هـــــذه أو مبرراتهـــــا أو اختبـــــال یـــــود الباحـــــث مناقشـــــة تفســـــیرات 

 ةدهـا الكاتـب شـاملة ومثبتـور ولیس المقصود أن تكون دوافع المشاركة التي أ ،وحجیتها

مهـا بنفسـه، یوٕانما األمـل أن تسـاعد المشـارك أن یـتلمس دوافعـه ویقـوم بتقی ،قفلكل مو 

                                                      إلى ترشید العمل السیاسي: إلى طرح أسئلة لعلها تؤدي ود أن یخلصوی

  . هل هنالك ظروف تجعل استیالء جماعة على السلطة بالقوة أمرًا مشروعًا؟١

هـــل یكـــون  ؟. كیـــف تتصـــرف جماعـــة فـــي حالـــة اإلقصـــاء التـــام لهـــا (أو شـــبه التـــام)٢

ار دائمًا عمـًال سـلمیًا ولـو كانـت هنالـك محـاوالت لتجفیـف منابعهـا والقضـاء علیهـا الخی

قمعیـة وغیـر شـرعیة (هـذا ال یعنـي أن الكاتـب یـرى أن مـا حـدث  وبأسـالیبقضاًء تامًا 

. كیـف ٣  في السودان من استیالء على السلطة بالقوة كان سببه الدفاع عـن الـذات)؟

                                                                        اسیة (قذرة) ال تتقید بمبادئ األخالق؟تتصرف جماعة مسلمة ما في لعبة سی

وغیــر دیمقراطــي ألي ســبب  )وغیــر شــرعيذا افترضــنا أن هنالــك نظــام شــمولي (. إ٤

وٕاذا كانــت المشــاركة جــائزة فمــا هــو  ؟اركة فیــه بــإطالقشــم، هــل تحــرم المــن األســباب

جـــوز ت وهـــل ؟ألدنـــى مـــن األخـــالق الـــذي ینبغـــي أن یكـــون شـــرطًا للمشـــاركة فیـــهالحـــد ا

المشــاركة فــي نظــام مهمــا كــان قبحــه وظلمــه بحجــة أن المشــاركة قــد تعــود بنفــع مــا أو 

  ؟دفع ضرر ما

  بها؟ اً هذه المشاركة إذا كان مسموح . ما هي طبیعة٥
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ــة تــورط لنظــام مــا. إذا افترضــنا أ٦ ومــا هــي  ؟ج منهــاهــل یمكــن الخــرو  ،ن هنالــك حال

جیة الخــروج وحــدود وقــدر التضــحیات المســموح بهــا للــتخلص مــن حالــة یكیفیــة واســترات

  ؟التورط هذه

جماعــة تحــت ظــروف لتــزم بــه تخــالق الــذي ینبغــي أن األدنــى مــن األالحــد . مــا هــو ٧

  صعبة وغیر مواتیة؟

لحركــة  ؟ وكیــف یمكــنوحكومتنــاألحزابنــا . هــل یمكــن تغییــر الرمــوز والقیــادات العلیــا ٨

  خفقت؟اعتبرت أنها أن تجدد نفسها إذا سیاسیة أ

دهم لتحویــــل جهــــو عضــــائها ماعــــة سیاســــیة أن تحــــل نفســــها وتوجــــه أ. هــــل یمكــــن لج٩

ـــدعم جماعـــة سیاســـیة أ ـــاءالسیاســـیة ل ـــر كف ـــق أهـــداف مماثلـــة خـــرى تعتبرهـــا أكث ة لتحقی

  ألهدافها؟

ـــى العمـــل السیاســـي التخلـــي. هـــل یمكـــن لجما١٠ السیاســـي العمـــل عـــن  عـــة تركـــز عل

عطـــــاء األولویـــــة للعمـــــل غیـــــر السیاســـــي كـــــري أو إوتحویـــــل جهودهـــــا لعمـــــل تربـــــوي وف

یمكــــن أن تســــد الثغــــرة خــــرى أوتقلــــیص العمــــل السیاســــي مــــع افتــــراض وجــــود جماعــــة 

                                                                                  السیاسیة هذه؟

تعمــــل فــــي ظــــروف صــــراع عنیــــف محلــــي ودولــــي وفــــي  . هــــل یمكــــن لجماعــــة أن١١

القــدر هــو ومــا  ؟ظــروف عــداء شــدید فــي شــفافیة كاملــة وهــي تمــارس اللعبــة السیاســیة

    افیة الذي ینبغي لها أن تلتزم به؟الواجب من الشف

     الحالیة؟ اإلسالمیة . هل یمكن تكوین حركة سیاسیة معارضة لكیان الحركة١٢

وما هـو القـدر مـن  ؟ي ینبغي أن تمنحه جماعة لقیادتهاما هو قدر التفویض الذ.  ١٣

جــوع لقواعـــدها فــي حـــاالت القــرارات الــذي ینبغـــي للقیــادة أن تســـمح بــه لنفســـها دون الر 

  استثنائیة؟

أن تـــدیر شـــأنها الـــداخلي  ،فـــي الظـــروف الحالیـــة ،. هـــل یمكـــن للحركـــة اإلســـالمیة١٤

  ونظام الحكم بطریقة شوریة (دیمقراطیة) حقیقیة؟

ل یمكــن للحركــة اإلســالمیة أن تضــع رؤیــة واســتراتیجیة للفعــل السیاســي تشــرك . هــ١٥

هـا تتسـم بقـدر كبیـر بـین الثبـات والكفـاءة التطبیقیـة وتكـون ئفیها مفكریها ودعاتها وعلما

    .؟محل اتفاق لقطاع واسع من المنتسبین لهاو قابلة للنماء واالستمراریة 



 ٣٨

، (یشـمل العلـوم الطبیعیـة والحیویـة صـیلیاً تأجانبـًا نظریـًا هذه الرؤیـة ینبغـي أن تتضـمن 

صـیل والفنون والثقافة) یترجم هـذا التأداب والتطبیقیة والنظام السیاسي واالجتماعي واآل

 لوحــدة اإلســالمیةلو للتعامـل مــع الغیـر إلـى بــرامج فـي هــذه المجـاالت ورســم اســتراتیجیة 

ادر الشــریعة والقــدرة واقــع ودرایــة بمصــالبعــض موجهاتــه درایــة العــاملین بعلــوم العصــر 

وذلـــــك عـــــن طریـــــق  ،اإلصـــــالح والنمــــاءإلحـــــداث علــــى التعامـــــل مـــــع هــــذه المصـــــادر 

خــالص وتحدیــد أهــم القضــایا یتحلــون بالكفــاءة الرفیعــة واإل عــاملینمؤسســات رشــیدة و 

  .و قدر معقول من هذه الشروط)أ( ووضع أولویات لها وتنفیذها المراد تأصیلها

  :ضمیمة

 ،نهایـة الحـدیث عـن مسـئولیة المشـاركة فـي الحكـم والسیاسـة ن یشـیر فـيیود الباحـث أ

 ،وبإیجـــاز شـــدید إلـــى مســـألة قـــد تثـــار عنـــد الحـــدیث عـــن شـــرعیة المشـــاركة فـــي الحكـــم

  ویمكن التعبیر عن هذه المسألة بالسؤال التالي: 

عــن هــذه  التخلــيراد ركة فــي الحكــم؟ ومــا حكــم مــن شــارك وأمــا حكــم مــن یــرفض المشــا

   المشاركة؟

ة كاالهتمام بأمر المسـلمین اركة السیاسیشن ذكر الباحث أن الحد األدنى للمأ قد سبق

    .وهي بذلك تكون فرض كفایة ،وأنها ضرورة من ضرورات المجتمع المسلم .واجبة

مــن ناحیــة أخــرى ینبغــي األخــذ فــي االعتبــار أن مــا یتــاح للمســلم مــن عمــل عــام غیــر 

وأن  ،یشتغل بهذا النـوع مـن العمـل أن نفع للمسلمین، وقد یكون أسیاسي متنوع ومتعدد

رفــض وقــد  ،بعــض األفــراد ولطبیعــة شخصــیاتهم قــد ال یناســبهم تــولي الوالیــة السیاســیة

متعــــددة القــــیم ذر، كمــــا تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن  بــــاصــــلى اهللا علیــــه وســــلم أن یــــولي أ

 فجمیعهـا. وال ینبغـي أن یكـون الهـد ینبغـي إعمالهـا كلهـا ومحاولـة تحقیقهـا، و ومختلفة

بجانـب  ،األوحد ألفراد المسلمین تعزیز اسـتمرار سـلطة الدولـة، فهنالـك قـیم أخـرى منهـا

وواجبـــه (وواجـــب الجماعـــة) نحـــو  ،قیمـــة واجـــب المشـــارك نحـــو نفســـه ،قیمـــة المشـــاركة

  بحیث ال یقوم بعمل قبیح من أجل المصلحة العامة.  ،الحفاظ على تكامل شخصیته

نفعة العامة أمر على أقل تقدیر ینبغـي النظـر رر معنوي بالفرد من أجل المض فإلحاق

  إلى ضرر بالجماعة نفسها. ، ألنه في المدى البعید قد یؤديفیه وفي مالبساته



 ٣٩

هـــل طلـــب الوالیـــة جـــائز؟ فهنالـــك نصـــوص (فـــي  وأخیـــرًا هنالـــك مســـألة طلـــب الوالیـــة،

والتوفیــــق  ،والتوفیــــق بــــین النصــــوص واجــــبظاهرهـــا) تمنــــع طلبهــــا ونصــــوص تجیــــزه، 

 .وقـد یتصــل بتمییـز الحـاالت المختلفــة لطلـب الوالیــة ،شـروط تنزیــل النصـوصیتصـل ب

  .هذه القضایا تحتاج إلى تفصیلو 

 )األخـوان(یختم الباحث هذه الدراسة بأمـل ورجـاء ودعـاء فـي عـودة نمـوذج الصـحابة و

أو عــودة نصــیب مقــدر منــه: نمــوذج  ،الــذي أشــار إلیــه الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم

ن الصــادقین المخلصـین العــارفین المتـوكلین الصــابرین لمنفقــین المجاهـدیالعبـاد الزهـاد ا

، النمـوذج الــذي والمهــاجرین األنصـار أخــوةونمـوذج  العمریــة الشـاكرین. نمــوذج العدالـة

   وصف أصحابه القرآن:

ــْیِهمْ  - ــْبِلِهْم ُیِحبُّــوَن َمــْن َهــاَجَر ِإَل ــاَن ِمــن َق ــوَُّؤوا الــدَّاَر َواِإلیَم َوال َیِجــُدوَن ِفــي  {َوالَّــِذیَن َتَب

ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصـٌة َوَمـن ُیـوَق 

َوالَّــِذیَن َجــاُؤوا ِمــن َبْعــِدِهْم َیُقوُلــوَن َربََّنــا اْغِفــْر َلَنــا * ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأْوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــونَ 

َواِنَنـــا الَّـــِذیَن َســـَبُقوَنا ِباِإلیَمـــاِن َوال َتْجَعـــْل ِفـــي ُقُلوِبَنـــا ِغـــًال لِّلَّـــِذیَن آَمُنـــوا َربََّنـــا ِإنَّـــَك َوِإلخْ 

 .  )١٠ – ٩: الحشر( }َرُؤوٌف رَِّحیمٌ 

ُقُلوُبُهْم َوِجَلـٌة َأنَّ  - ُیَسـاِرُعوَن ِفـي  ُأْوَلِئـكَ * هُـْم ِإلَـى َربِِّهـْم َراِجُعـونَ {َوالَِّذیَن ُیْؤُتوَن َما آَتوا وَّ

 .  )٦١ -٦٠: المؤمنون( }اْلَخْیَراِت َوُهْم َلَها َساِبُقونَ 

 .)٦٥: النساء( }َوُیَسلُِّموْا َتْسِلیماً َال َیِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْیَت { -

 }َلَواِتِهْم ُیَحــــاِفُظونَ َلــــى َصــــَوالَّــــِذیَن ُهــــْم عَ  *َماَنــــاِتِهْم َوَعْهــــِدِهْم َراُعــــونَ {َوالَّــــِذیَن ُهــــْم ألَ  -

 .)٩ -٨المؤمنون(

ـــاُلوا  { - ـــى اَألْرِض َهْونـــًا َوإَِذا َخـــاَطَبُهُم اْلَجـــاِهُلوَن َق َوِعَبـــاُد الـــرَّْحَمِن الَّـــِذیَن َیْمُشـــوَن َعَل

دًا َوِقَیاماً * َسالماً  َعنَّـا َعـَذاَب َوالَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا اْصـِرْف * َوالَِّذیَن َیِبیُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ

 ).٦٦ -٦٣: الفرقان( }ِإنََّها َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقاماً * َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَبَها َكاَن َغَراماً 

 ).٢٧: المعارج( {َوالَِّذیَن ُهم مِّْن َعَذاِب َربِِّهم مُّْشِفُقوَن} -

 یَّاِتَنـا قُـرََّة َأْعـُیٍن َواْجَعْلَنـا ِلْلُمتَِّقـیَن ِإَمامـًا}{َوالَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمـْن َأْزَواِجَنـا َوُذرِّ  -

 ).٧٤: الفرقان(



 ٤٠

{َربََّنــا َال ُتَؤاِخــْذَنا ِإن نَِّســیَنا َأْو َأْخَطْأَنــا َربََّنــا َوَال َتْحِمــْل َعَلْیَنــا ِإْصــرًا َكَمــا َحَمْلَتــُه َعَلــى  -

ْلَنــا َمــ ا َال َطاَقــَة َلَنــا ِبــِه َواْعــُف َعنَّــا َواْغِفــْر َلَنــا َواْرَحْمَنــا الَّــِذیَن ِمــن َقْبِلَنــا َربََّنــا َوَال ُتَحمِّ

  ).٢٨٦: البقرة( َأنَت َمْوَالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن}

                                                           



 ٤١

  د. عبد الوهاب المسیري: خارطة أفكاره وٕانتاجه

  * البریديد. عبد اهللا

  مدخل:

ثمة دالالت متعددة لكلمة (خارطة) الواردة في العنوان، فالخارطة تشیر إلى وجود 

تضاریس متعددة، كما أنها تشي بأن حاجتنا إلیها تشتد كلما استكشفنا معالم جدیدة، 

والخارطة مهما بدت دقیقة ومفّصلة فإنها ال تمنحنا القدرة على فك كافة الشفرات أو 

حول بعض األماكن (المراوغة) أو االتجاهات (المتداخلة)، مما یلزمنا األلغاز 

بالنزول إلى المیدان، كما أنها قد ترتكب خطیئة (المساواة) بین األماكن أو المعالم 

المتفاوتة في أهمیتها وأقدمیتها ومساحاتها... تلك بعض الدالالت التي یتعین حملها 

عبد الوهاب بن محمد المسیري، الذي ولد   ونحن نروم رسم خارطة ألفكار ونتاج د.

م، وتوفي في القاهرة في مستشفى (فلسطین) سنة ١٩٣٨في دمنهور في مصر عام 

  م.٢٠٠٨

لـــئن تحـــدث األكثریـــة مـــن المثقفـــین والكّتـــاب عـــن الســـبق الكبیـــر الـــذي حققـــه د.  عبـــد 

ة) الوهـــاب المســـیري فـــي عملـــه الموســـوعي المـــذهل عـــن (الیهـــود والیهودیـــة والصـــهیونی

باعتبـــاره اإلســـهام الفكـــري األهـــم لـــه، فـــإن لـــذلك مســـوغاته وال شـــك، فهـــو عمـــل بحثـــي 

الـذيُ یحسـب لـدكتور المسـیري  -في نظـري  –وفكري مدهش، غیر أن اإلسهام األهم 

لــیس (موســوعته العلمیــة) بــل (موســوعیته المنهجیــة)، فالموســوعة العلمیــة تعكــس نتاجــًا 

شـــكل نتـــائج وخالصـــات تجـــاه قضـــایا محـــددة،  بحثیـــًا علمیـــًا ذا طبیعـــة (ســـكونیة) فـــي

ــــام بعمــــل موســــوعي ســــكوني، أمــــا الموســــوعیة  ــــون القی ــــذین یطیق ــــك ال وكثیــــر هــــم أولئ

المنهجیة فتشیر إلـى قـدرة (دینامیكیـة) یتمتـع بهـا الباحـث أو المفكـر یتجـاوز بهـا مجـرد 

ـــة وٕاطـــار مفـــاهیمي یـــتمكن اآلخـــرون مـــن  إنجـــاز موســـوعة علمیـــة إلـــى تأســـیس منهجی

ا مــن إنجــاز موســوعات علمیــة دقیقــة وفــق منظــومتهم الثقافیــة، وبعبــارة مختصــرة خاللهــ

یمكــن القــول بــأن المســیري لــم یعطنــا موســوعة واحــدة بــل عّودنــا كیــف نبنــي موســوعات 

في مجاالت اهتماماتنا المختلفة، ویعني ذلك بالضـرورة أن د. المسـیري أدخـل (منـاهج 

ة واإلسـالمیة، بـل إنـه یمكننـا الـذهاب إلـى مـا تفكیر جدیدة) في األجهزة المعرفیة العربی

                                                 
 السعودیة. –أستاذ اإلدارة والسلوك التنظیمي المشارك في جامعة القصیم  *



 ٤٢

هــو أبعــد مــن هــذا القــول، فالمنتجــات المنهجیــة والفكریــة التــي أنتجهــا المســیري أفلحــت 

في صناعة (لحظة تفكیر فاصـلة) للعقـل العربـي فـي فضـاء الفكـر والعلـوم االجتماعیـة 

وبنـــاء  ١واإلنســـانیة مـــن خـــالل قدرتـــه المذهلـــة علـــى نحـــت (المصـــطلحات االنعكاســـیة)

 ٣التــي تتجــاوز حــدود (الوضــعیة) ٢وتطــویر (النمــاذج اإلدراكیــة) و(النمــاذج التفســیریة)

 ٤الضیقة باختزالیتها الكمیة وتجریبیتها الشـكالنیة لتصـل إلـى تخـوم (النمـاذج التركیبیـة)

التـي یغـص  ٥ذات (القدرة التفسیریة) في ضوء اإلحاطة المنهجیة الفائقـة لــ (التحیـزات)

أو الظـــاهرة المـــراد تحلیلهـــا وتفســـیرها ومـــن ثـــم فهمهـــا، وهـــذا هـــو الشـــيء بهـــا المشـــهد 

 -الــــرئیس الــــذي یــــدعوني العتبــــار د. المســــیري (مفكــــر القــــرن)، وهــــذا القــــرن مرشــــح 

  لمفكرین آخرین بذات المستوى. -بطبیعة الحال 

  خارطة أفكار المسیري

عـــدة تحــــوالت  یمكـــن القـــول بـــأن المســــیرة البحثیـــة والفكریـــة للـــدكتور المســــیري شـــهدت

جوهریــة، غیــر أنــه مــن المالئــم اســتعراض أبرزهــا فــي ضــوء تحولــه الكبیــر مــن فضــاء 

(المادیــة الطبیعیــة) إلــى رحــاب (اإلنســانیة المؤمنــة)، وذلــك بحســب مــا یتســع لــه المقــام 

  :٦كما في البنود التالیة

                                                 
المصطلحات االنعكاسیة هي تلك التي تسـتخدم كـأدوات تفكیـر ممـا یجعلهـا صـالحة لفهـم الواقـع وتشخیصـه فـي ضـوء المنظومـة الثقافیـة  ١

  للمجتمع وٕاطاره الحضاري. 
ضي یماثل الواقع، ویتم بناء النموذج مـن خـالل قیـام اإلنسـان بعملیـات اإلبقـاء للعوامـل ذات هو بناء افترا –بحسب المسیري  –النموذج  ٢

الداللة من وجهة نظره وٕاعادة تركیب العالقـات بـین عناصـر الظـاهرة، فالطالـب الجـامعي یكـّون صـورة ذهنیـة عـن المحاضـرة فـي الجامعـة 

ســـیة)، وتحدیـــد العالقـــات بـــین تلـــك العناصـــر (أســـتاذ یتحـــدث وطـــالب قاعـــة درا –طـــالب  –مـــن خـــالل تحدیـــد العناصـــر الرئیســـة (أســـتاذ 

ــام الطالــب باســتبعاد عــدة تفاصــیل غیــر مهمــة كمالبــس األســتاذ وعمــره وعــدد الطــالب، فهــذه  جالســون فــي مواجهتــه ینصــتون لــه، مــع قی

مواجهـة أســتاذ فإنــه ســیقوم بتفســیر الصـورة الذهنیــة هــي (النمــوذج اإلدراكـي)، فــإذا دخــل الطالــب قاعــة دراسـیة وشــاهد طــالب یجلســون فــي 

الموقف من خالل النموذج اإلدراكي الذي یسّمى حینذاك بـ (نموذج تفسیري)، موسـوعة الیهـود والیهودیـة والصـهیونیة، الموسـوعة المـوجزة، 

 .٢١، ص ٢٠٠٦القاهرة: دار الشروق، 
  .Positivismالمدرسة الوضعیة  ٣
ـــى أســـاس مرّكـــب مـــن العناصـــر المادیـــة  - بحســـب المســـیري -(النمـــاذج التركیبیـــة) هـــي  ٤ ـــزل الواقـــع وٕانمـــا تفســـره عل ـــك التـــي ال تخت تل

  .٢٢والمعنویة، وهي بخالف (النماذج االختزالیة)، المسیري، المرجع السابق، ص 

 .  ٣٠مي، ص ، هیرندن، فیرجینیا: المعهد العالمي للفكر اإلسال٣هـ)، فقه التحیز، المقدمة، ط ١٤١٨انظر: المسیري، عبد الوهاب ( ٥

  
سـیرة غیـر ذاتیـة غیـر موضـوعیة، القـاهرة: دار الشـروق،  –نص الدكتور المسیري في كتابة (رحلتي الفكریة في البذور والجـذور والثمـر  ٦

  م) على التحوالت الثالثة األولى التي أوردناها في هذا الجزء، أما التحوالن الرابع والخامس فهما من وضع الباحث.٢٠٠٦، ٢ط



 ٤٣

ـــــــة) أو (المتلقیـــــــة) بحســـــــب الفلســـــــفة  .١ تجـــــــاوز أوهـــــــام (الموضـــــــوعیة الفوتوغرافی

نحــو (الموضــوعیة االجتهادیــة) أو الموضــوعیة المتعقلنــة أو النســبیة. وقــد  (الوضــعیة)

بأنهــــا (ســــیرة غیــــر ذاتیــــة غیــــر  – ١كمــــا فــــي كتابــــه رحلتــــي الفكریــــة -وصــــف ســــیرته 

موضــوعیة)، وهــو یســتطیع أن ُیــدخل مصــطلحاته الجدیــدة (الموضــوعیة االجتهادیــة)، 

ذي هیمنـت علیـه الموضـوعیة غیر أنه آثر أن یمارس نوعًا من تحدي العقل العربـي الـ

 المتوهمة للفلسفة الوضعیة.

التمرد على قیـود (العقـل السـلبي) إلـى (العقـل التولیـدي)، حیـث یـرى أن العقـل  .٢

ـــل  ـــل یمـــارس التحلی ـــات، بـــل هـــو عق ـــتقط الفت ـــًا أمـــام الواقـــع یل اإلنســـاني ال یقـــف مكتوف

مـــن التحـــول  والتفكیـــك والتركیـــب للواقـــع لیصـــل إلـــى تفســـیرات وجیهـــة، وقـــد انبثـــق هـــذا

یعنــي أن العقــل (لــیس  –بحســب المســیري  –األول، فــرفض الموضــوعیة الفوتوغرافیــة 

، ویـربط د.  المسـیري فكـرة التولیدیـة للعقـل بفكـرة ٢مجرد وعاء مادي متلـٍق للمعلومـات)

 إسالمیة أساسیة وهي (الفطرة).

 تعمیـــق الفهـــم اإلنســـاني مـــن خـــالل (النمـــاذج المعرفیـــة)، ویؤكـــد د. المســـیري  .٣

على أن اإلنسان یستخدم مثل تلـك النمـاذج سـواء كـان ذلـك بشـكل صـریح أو ضـمني. 

ویــذهب المســیري إلــى أن الهــدف مــن بنــاء النمــوذج هــو تصــنیف الظــواهر وتفســیرها، 

وٕاذا تمّكـــن النمـــوذج مـــن تفســـیر أكبـــر عـــدد مـــن الظـــواهر أكثـــر مـــن غیـــره فهـــو (أكثـــر 

كمــا یقــول  –ایــا هــذین المصــطلحین تفســیریة)، وٕاال فهــو (أقــل تفســیریة)، ومــن أهــم مز 

أنهمـــا ال یســــتبعدان دور العقـــل فــــي عملیـــة رصـــد الواقــــع، ممـــا ال یجعلــــه  -المســـیري 

اجتهــادًا نهائیــًا، بخــالف مصــطلحات (الموضــوعي) و(الــذاتي) المنبثقــین مــن المدرســة 

 .٣الوضعیة، فهما یصدران من اجتهادات نهائیة

ظــر د.  المســیري إلــى التحیــز مــن اإلقــدام علــى تشــغیل (مكنــة التحیــزات)، وین .٤

زاویة ذكیة حـین یقـرر بـأن (كـل شـيء، كـل واقعـة وحركـة، لهـا بعـد ثقـافي، وتعبـر عـن 

 .٤نموذج معرفي وعن رؤیة معرفیة)

                                                 
 السابق.  المرجع ١
 .٣٤٣المرجع السابق، ص  ٢
  .٢١موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، مرجع سبق ذكره، ص  ٣
  .٣٠، هیرندن، فیرجینیا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ص ٣هـ)، فقه التحیز، المقدمة، ط ١٤١٨د. عبد الوهاب المسیري ( ٤



 ٤٤

الجــــرأة علــــى المــــزج المــــدهش بــــین (نخبویــــة الفكــــر) و(شــــعبویة اإلصـــــالح)،  .٥

ومشــــاركته ویتمظهــــر ذلــــك بعــــدة مظــــاهر، مــــن أهمهــــا اشــــتغاله المكثــــف بــــالهم العــــام، 

  السیاسیة الواسعة، وتطبیق فكرة التلمذة لعدد كبیر من الطالب والطالبات. 

  خارطة نتاج المسیري

قاس بالجانب اإلنتاج العلمي والفكري للمفكرین والمثقفین والباحثین ال یمكن أن یُ 

الكمي، بل بنوعیة اإلسهام ودرجة العمق فیه ومستوى االبتكاریة في نتائجه 

لك فإن كمیة اإلسهامات ذدواته التحلیلیة والمنهجیة، وعلى الرغم من ومصطلحاته وأ

لها دالالت خاصة السیما إن كانت مقرونة بالثراء والتنوع المشدودین لقضایا محوریة 

لك ونحن بصدد التعریف المكثف بإسهامات ذمعینة في بناء فكري تراكمي، نقول 

. المسیري كتبًا وأبحاثًا ودراسات مفكر القرن د. عبد الوهاب المسیري، فقد خّلف د

م حیث وضع كتابًا مختصرًا باللغة ١٩٧٠ومقاالت، وكان أول كتبه المؤلفة في عام 

(إسرائیل ـ قاعدة  Israel, Base of Western Imperialismاإلنجلیزیة بعنوان 

االستعمار الغربي)، ونشرته جمعیة دعم التحرر في الشرق األوسط في نیویورك، ثم 

د. المسیري كتابًا آخر بعد نحو سنتین بعنوان: نهایة التاریخ ـ مقدمة لدارسة  أصدر

م، أي قبل عشرین سنة من صدور كتاب ١٩٧٢لك في ذبنیة الفكر الصهیوني و 

م)، غیر أن المفكر اإلنسان المسیري ـ وعلى النقیض من ١٩٧٢فوكویاما الشهیر (

من یمارس اغتیاًال للتاریخ كي یعید  فعل فوكویاما ـ وضع كتابه للتشنیع والتقبیح لكل

لك على حساب علمیة التاریخ وٕانسانیته، ذتشكیله وفق أهوائه ونزواته حتى لو كان 

وقد مارست الفلسفات الفاشیة ألوانًا من إیقاف التاریخ تمامًا كما یفعل الصهاینة في 

إلغاء  المسیري ـ وهي ـ بحسب تعریفالحلولیة فلسطین، وقد عالج المسیري مسألة 

والمخلوق بحیث یصبحان جوهرًا واحدًا، ومن َثمَّ یستحیل  المسافة بین الخالق

، وُتصفَّى الثنائیات، وتصبح الظواهر ذاَت ُبعد واحد التجاوز، وتسود الحتمیات،

، ویؤكد د. المسیري والجدل والتدافعلك سیادة الواحدیة على حساب الثنائیة ذومؤدى 

ج (االختزالیة) في فهم وتفسیر ذنظرة (الواحدیة) أو النمافي أكثر كتبه على خطورة ال

  الظواهر. 



 ٤٥

منها  -كتابًا  ٦٠وبالرجوع إلى إسهامات المسیري نجد أنه أّلف وترجم ما یزید على 

سنة، طبعًا هذا بخالف  ٤٠في فترة زمنیة تزید على  -ثالثة كتب باللغة اإلنجلیزیة 

عد، فالعدد مع تلك اإلصدارات قد یالمس ولما تصدر ب كادالكتب التي فرغ منها أو 

كتابًا أو یزید، والحقیقة أن ثمة صعوبة بالغة لتصنیف كتب المسیري نظرًا  ٧٠

لتشعبها من جهة وتداخل مسائلها من جهة ثانیة وللطبیعة االبتكاریة التي اتسم به 

 إنتاج المسیري من جهة ثالثة، األمر الذي یفتح أبواب التصنیف أمام اعتبارات

ومستویات متعددة ومتداخلة، غیر أنه ال یعنیني في هذا السیاق غیر االهتداء إلى 

تصنیف یقّرب كتب المسیري للقراء ویعرفهم بها، وهذا ال یعني أننا لن نراعي األسس 

  المنهجیة أو األبعاد المنطقیة في التصنیف.

قوم بتصنیفها ولعل من أیسر التصنیفات التي تعین على تتبع إسهامات المسیري أن ن

  إلى سبعة أقسام كما یلي: 

  القسم األول: الفكر الیهودي والحركة الصهیونیة

كتابًا، أبرزها على  ٣٤حظي هذا القسم بجل اهتمام المسیري، وقد ترك لنا ما یقارب 

اإلطالق الموسوعة الضخمة التي تقع في ثمانیة مجلدات وقد صدرت عن دار 

یما بعد في مجلدین (من مطبوعات دار م، وقد اختصرها ف١٩٩٩الشروق في 

م حین أخرج ١٩٧٢كانت الرحلة قد بدأت في عام و م)، ٢٠٠٤الشروق أیضًا في 

م أصدر كتابًا مهمًا ١٩٧٥كتابه (نهایة التاریخ)، وبعدها بثالث سنوات أي في عام 

یعتبر نواة االهتمام الموسوعي للمسیري حول الصهیونیة والیهودیة وكان بعنوان 

ة المفاهیم والمصطلحات الصهیونیة: رؤیة نقدیة)، ولعل النتیجة األبرز في (موسوع

ذلك الكتاب اكتشاف ما یسمیه المسیري بـ (جیوتیة مصطلحات الصهیونیة)؛ أي 

تفردها بمعان خاصة تفترق فیها عن المعاني المعجمیة المتعارف علیها، فكلمات 

ولعل هذا من العوامل الرئیسة  كالشعب والحزب لها معان (صهیونیة) شدیدة التفرد،

التي حّفزت د. المسیري على تجدید ذلك الكتاب وتطویره في رحلة توقع أن تستغرق 

نحوًا من سنتین وٕاذ بها تطوقه بنحو ربع قرن من الزمن، فقد اكتشف حینها أنه 

یحتاج إلى مستوى أعمق من التفكیر یتجاوز مستویات التفكیك لما هو قائم إلى 

ؤیة جدیدة تحمل بدیًال للتعامل مع المشكل الصهیوني في أطره التاریخیة التأسیس لر 
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والمفاهیمیة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة. وخالل هذه الفترة صدرت له عدة كتب 

في هذا المجال منها ما یلي: (األقلیات الیهودیة بین التجارة واالدعاء القومي، 

م)، ١٩٧٧سیاسیة، باإلنجلیزیة، م)، (أرض الوعد: نقد الصهیونیة ال١٩٧٥

م)، (األیدیولوجیة الصهیونیة: دراسة حالة في علم ١٩٧٩(العنصریة الصهیونیة، 

، (االنتفاضة الفلسطینیة واألزمة الصهیونیة، دراسة ) ١٩٨١اجتماع المعرفة، جزأین، 

م)، (هجرة الیهود السوفیت، منهج في الرصد وتحلیل ١٩٨٧في اإلدراك والكرامة، 

م)، (االستعمار الصهیوني وتطبیع الشخصیة الیهودیة، دراسات ١٩٩٠ومات، المعل

م)، (أسرار العقل ١٩٩٠في بعض المفاهیم الصهیونیة والممارسات اإلسرائیلیة، 

م)، (الصهیونیة والنازیة ١٩٩٧م)، (موسوعة تاریخ الصهیونیة، ١٩٩٦الصهیوني، 

الخفیة، دراسة في الحركات  م)، (الید١٩٩٧ونهایة التاریخ، رؤیة حضاریة جدیدة، 

  م). ١٩٩٨م )، (الیهود في عقل هؤالء، ١٩٩٨الیهودیة الهدامة والسریة، 

وقد واصل د. المسیري رحلته في الفكر الصهیوني حتى بعد إصداره للعمل 

الموسوعي الكبیر مما یؤكد محوریة هذه القضیة في تفكیر المسیري، فقد أصدر عدة 

اإلسرائیلي، جذوره  -ها: (مقدمة لدراسة الصراع العربيكتب في السنوات األخیرة من

م)، (من ٢٠٠٢م )، (انهیار إسرائیل من الداخل، ٢٠٠٢ومساره ومستقبله، 

االنتفاضة إلى حرب التحریر الفلسطینیة، أثر االنتفاضة على الكیان اإلسرائیلي، 

دراك م)، (اإل١٩٨٧م، ویعتبر توسیعًا وتحدیثًا لكتابه عن االنتفاضة في ٢٠٠٢

م)، (الصهیونیة والحضارة الغربیة الحدیثة، ٢٠٠٣الصهیوني للعرب والحوار المسلح، 

م)، (التجانس الیهودي ٢٠٠٣م)، (البروتوكوالت والیهودیة والصهیونیة، ٢٠٠٣

  م). ٢٠٠٦م)، (الصهیونیة وخیوط العنكبوت، ٢٠٠٤والشخصیة الیهودیة، 

هذا التحلیل المختصر أن إسهامات ومن المالحظات المهمة التي یمكن تسجیلها في 

د. المسیري في هذا المجال تأتي في سیاق تفاعلي مع ما یعتمل في الساحة 

الفلسطینیة وما یحیط بها ویؤثر بها من عوامل داخلیة وخارجیة؛ فلم تكن بواعثه أو 

، يمحفزاته على الكتابة تنظیریة أو علمیة بحتة، بل لها طابعها السیاسي الدینامیك

م، ثم طّور ١٩٨٧ نجد أنه قد أخرج كتابًا مهمًا عن االنتفاضة ُبعید والدتها عام فمثالً 
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هذا الكتاب في مرحلة تالیة كنوع من التعاطي الذكي والدفع التعبوي لها أیضًا، فهو 

  لم یكن مفكرًا فحسب، بل هو مناضل ومصلح كبیر. 

  القسم الثاني: فقه التحّیز

لجانب من أهم إسهاماته الفكریة والمنهجیة على یعد نتاج د. المسیري في هذا ا 

اإلطالق حیث أنه أعاد تأسیس مدرسة (فقه التحیز) التي شارك في وضع لبناتها 

األولى بأشكال مختلفة وأقدار متفاوتة مجموعة من المفكرین الكبار من أمثال مالك 

 بن نبي، ومحمد إقبال، ومحمد حسین الطباطبائي، وعلي محمد تقي شریعتي،

وٕاسماعیل راجي الفاروقي، وحامد ربیع، وقد ُشغل د. المسیري بمسألة التحیز منذ 

 –كما أشرنا لها سابقًا  –وقت مبكر، ولعل فكرة (جیوتیة المصطلحات الصهیونیة) 

هي الشرارة األولى في (تفعیل) فكرة (التحیز) في ذهن المسیري وانتقالها إلى حیز 

رفي في التقاط التحیزات الظاهرة وتتبع واكتشاف الشعور، حینها یشتغل الجهاز المع

لى االستمرار في طرح مسألة ضمنیة، ولقد شجع ذلك د. المسیري عالتحیزات ال

التحیز ومناقشتها مع المفكرین والمثقفین والباحثین والطالب، ثم تطور ذلك إلى 

 توجیه دعوات لبعض المفكرین والمثقفین لكتابة أبحاث في مجاالت تخصصاتهم،

یعمدون فیها إلى الكشف عن طبیعة وأنواع التحیزات في محیط تلك التخصصات 

وكیفیة تجاوز تلك التحیزات، وقد توجت تلك األعمال بعقد مؤتمر (إشكالیة التحیز 

م، وقد صدر عن المؤتمر عدة كتب بطبعات ١٩٩٢األول) في القاهرة في عام 

  م. ١٩٩٨مختلفة، آخرها سبعة مجلدات صدرت في عام 

وتعد المقدمة التي كتبها المسیري هي األهم وقد جاءت بعنوان مرّكب (إشكالیة 

فقه التحیز)، وقد تضّمنت تلك  –رؤیة معرفیة ودعوة لالجتهاد، المقدمة  –التحیز 

المقدمة أفكارًا شدیدة العمق حول مسألة التحیز شملت مناقشة ماهیة التحیز وأنواعه 

وأسست لنوع من (التطبیع) مع التحیز باعتبار  وتمظهراته وٕاشكالیاته في المنهج،

جزء منه تحیزًا طبیعیًا أو إیجابیًا أو واجب الوجود، ومناقشة مظاهر وأسباب 

التحیزات للنموذج الحضاري الغربي وللنموذج المعرفي الغربي الحدیث، كما طرحت 

بي والمسلم تلك المقدمة بعض اآللیات المقترحة لتجاوز إشكالیة التحیز في العقل العر 

بما في ذلك التأكید على (نسبیة الغرب) وخرافیة مرجعیته المعرفیة، والجزء األخیر 
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من تلك المقدمة، تناول المسیري (النموذج المعرفي البدیل)، سماته ومالمحه، مشددًا 

على عدم معقولیة الوصول إلى (نظریة شاملة مطلقة)، على حتمیة كونه نابعًا من 

(مجمل التاریخ الحضاري، الذي یتسع لإلنجازات المادیة  التراث والذي یعكس

والمعنویة لإلنسان في هذه المنطقة، ویشمل ما هو مكتوب وصریح وما هو شفوي 

وكامن، والنموذج الحضاري اإلسالمي نواته األساسیة هي النموذج المعرفي 

واإلجابة  اإلسالمي وأساسه القرآن والسنة اللذان یحویان القیم اإلسالمیة المطلقة

اإلسالمیة عن األسئلة النهائیة... واالنطالق من التراث ال یعني النسخ الحرفي 

الجتهادات المجتهدین، وٕانما یعني استخالص القواعد الكامنة في إبداعاتهم) (مقدمة 

  ). ١٠٧-١٠٦المسیري، ص 

ین وقبل أن یختم المسیري مقدمته وفي الصفحتین األخیرتین، نجد امتزاجًا عجیبًا ب

فهو یقول لنا: (ونحن ال ندعي أن  –بن نبي والمسیري  –فكري مفكري القرنین 

الغرب مسئول عّما یحدث لنا، فالسؤال عن المسئول یعني أیضًا من هو الملوم؟ وهو 

سؤال غیر مهم بالمرة، ولعله من األجدى أن ندرس كیف حدث ما حدث، ولماذا 

ث عن اإلمبریالیة وحسب، یجب حدث؟ وكیف یمكن اإلصالح؟ وبدیًال من الحدی

أیضًا أن نتحدث عن القابلیة لإلمبریالیة على حد قول مالك بن نبي و(إن اهللا ال 

رغم توجهه اإلسالمي  –یغّیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم... وفقه التحیز 

هو فقه لكل أبناء هذه األمة بأدیانهم واتجاهاتهم، أي لكل من یدافع عن  –الواضح 

  الحضاریة، ویرى أنها تستحق الحفاظ علیها.  هویتنا

فاإلسالم بالنسبة للمسلمین عقیدة یؤمنون بها، وهو بالنسبة لكل من ینتمي لهذه 

المنطقة النواة األساسیة للحضارة التي ینتمون إلیها. ونحن إن لم ننتبه لخطورة الغزوة 

على أشكالنا الحضاریة التي تقّوضنا من الداخل والخارج وتقضي على هویتنا و 

الحضاریة ومنظوماتنا المعرفیة والقیمیة والجمالیة، فربما قد یتحقق لنا االستمرار ال 

ككیان متماسك له هویة محددة وٕانما كقشرة خارجیة ال مضمون لها. وفقه التحیز هو 

). وثمة إسهامات ١١٩-١١٨أحد جوانب إسهامنا في هذه المعركة. واهللا أعلم) (ص 

ل (فقه التحیز) وهي عبارة عن أبحاث المؤتمر الثاني إلشكالیة مهمة أخرى في مجا

  م )، وأرجو أن ترى النور قریبًا. ٢٠٠٧التحیز والذي ُعقد في القاهرة (فبرایر 
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  القسم الثالث: مفاهیم ومصطلحات معاصرة

م ١٩٩٩) كتب في هذا المجال، ففي عام ٦ونطالع أن مكتبة المسیري تتضمن (

صغیرین هما (فكر حركة االستنارة وتناقضاته) و(قضیة أصدر المسیري كتابین 

المرأة بین التحرر والتمركز حول األنثى)، وقد ضمنهما فیما بعد في كتابه المفّصل: 

م والذي یفّرق فیه بین ٢٠٠٢(الَعلمانیة الجزئیة والَعلمانیة الشاملة) الذي صدر عام 

ئیة)، وَعلمانیة تعزل الدین َعلمانیة تفصل الدین عن الدولة أو السیاسة فحسب (جز 

عن الحیاة وترّسخ للنسبیة المطلقة والمادیة المطلقة والرؤیة الحلولیة وتنسف 

المرجعیات الدینیة والقیمیة بكافة أشكالها (شاملة)، ویستعرض آثار العلمانیة الشاملة 

ویلتقط بعض مظاهرها كعلمنة الدین والرؤیة والنظریات السیاسیة والجمالیة 

قیة وعلمنة المالبس والطعام والجریمة! وقد خاض المسیري حوارًا مطوًال مع واألخال

أحد أكبر منظري العلمانیة في العالم العربي وهو د. عزیز العظمة، وقد صدر 

  م عن دار الفكر في سلسلة حوارات لقرن جدید. ٢٠٠٠الكتاب في عام 

دیة وتفكیك اإلنسان)، م أصدر المسیري كتابًا بعنوان (الفلسفة الما٢٠٠٢وفي عام 

وقد تناول بشكل متعمق تلك الفلسفة بالشرح واإلیضاح لماهیتها وأبرز تجلیاتها 

التاریخیة، ویحلل على نحو تفصیلي أسباب جاذبیتها ومواطن قصورها وعجزها عن 

تفسیر الظاهرة اإلنسانیة والتي ُیبرز أهم مالمحها، ویناقش مفهوم العقل وطبیعة 

وراءه ویفرق بین العقل األداتي والعقل النقدي، ویؤكد المسیري في النماذج الكامنة 

  نهایة الكتاب على أن الفلسفة المادیة في حقیقتها تعكس (رؤیة إبادة) مخیفة. 

م ألف د. المسیري كتابًا بعنوان (دفاع عن اإلنسان: دارسة نظریة ٢٠٠٣وفي 

ة تجاوز النماذج في النماذج المركبة)، وتمحور الكتاب حول ضرور  ةوتطبیقی

والتأكید على أن تلك الظواهر المعقدة تحتاج تفسیر الظواهر اإلنسانیة االختزالیة في 

المنهج  إلى مستویات أعلى من التفكیر والتحلیل والتجرید وذلك من خالل استخدام

التي تعمل على تقلیب الذهن في مجموعة العوامل ) النماذج المركبةالتفسیري عبر (

ة في دائرة واالقتصادی ةواالجتماعی ةالسیاسیالظاهرة بما في ذلك العوامل المؤثرة في 

، ویطرح المسیري عدة تطبیقات للمنهج الحضاریة والمعرفیةأشمل تستوعب األبعاد 

  .والرأسمالیة ومعاداة السامیة الماسونیةالتفسیري في تحلیل بعض الظواهر ومنها 
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   القسم الرابع: المسألة الحضاریة

ه المسألة باهتمام بالغ من قبل د. المسیري، لدرجة أننا ال نكاد نقرأ كتابًا حظیت هذ

له دون أن یتضمن تفكیكًا لبعض القضایا والمفاهیم والمصطلحات الحضاریة، وقد 

أولى المسیري المفاهیم والمصطلحات الحضاریة الغربیة عنایة فائقة، ونجد أن 

األرضي: دراسات وانطباعات  ) كتب متخصصة، وهي (الفردوس٦المسیري وضع (

م)، وقد ركز فیه على تفكیك ونقد مفهوم (التقدم) ١٩٧٩عن الحضارة األمریكیة، 

وفق الفلسفة الغربیة، وأبان عن شناعة میل اإلنسان األمریكي إلى تطویع (األرض) 

وما تحویه من ثروات وكنوز وأسرار وجعلها (فردوسًا نهائیًا) في محاولة فاشلة للتحكم 

سیطرة على (الواقع المعقد) بنظرات مادیة اختزالیة تجزیئیة تنتهي به إلى تألیه وال

اإلنسان، وقد تطرق فیه إلى الزعیم األمریكي المسلم مالكوم إكس (الحاج مالك 

الشباز)، وقد تنبأ إلى شیوع حركات الفیمینزم (حركات التمركز حول األنثى كما 

  الحركات النسویة) في العالم الغربي.  یترجمها المسیري، والترجمة الشائعة هي

 The West and theم ترجم مع زوجته د. هدى حجازي كتاب ١٩٨٥وفي عام 

World  (الغرب والعالم)، والكتاب من تألیف المؤرخ األمریكي المرموق كافین رایلي

م أصدر كتابًا مهمًا للغایة ٢٠٠١والذي فند فیه مركزیة اإلنسان الغربي، وفي عام 

ان (العالم من منظور غربي)، ومما یمیز هذا الكتاب أنه یعتبر امتدادًا بل توسعًا بعنو 

وتعمقًا ألطروحته الشهیرة عن (التحیز)، حیث حاول فیه أن یسیر قدمًا في عملیة 

التأسیس المنهجي لفكر التحیز األمر الذي یفّعل تطبیقاته في النظر والتحلیل 

المعرفیة الغربیة التي ُیراد لها أن تكون (عالمیًة)!، والتشخیص والنقد والتقییم للنماذج 

وینتصر المسیري ألطروحة الخصوصیة الثقافیة وضرورة التنبه لخطورة التحیزات 

  الضمنیة في فكر اآلخر، وما یترتب على ذلك من حتمیة االشتغال بتحیزاتنا نحن! 

رّكبة: دراسات م أصدر كتابًا بعنوان (اإلنسان والحضارة والنماذج الم٢٠٠٢وفي 

نظریة وتطبیقیة)، وقد ركز فیه على ضرورة تبني النماذج التفسیریة المرّكبة وتجاوز 

النماذج االختزالیة التبسیطیة للظواهر اإلنسانیة وخاصة الظواهر الحضاریة شدیدة 

التعقید، وقد أوضح المنهجیة المالئمة للتعامل مع تلك الظواهر المعقدة، مما یجعل 

  مهمًا بشكل خاص لمن یشتغل بدراسات المسألة الحضاریة. هذا الكتاب 
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وباالشتراك مع د. فتحي التریكي تناول المسیري بالتحلیل والتفكیك والنقد مسألة 

(الحداثة وما بعد الحداثة) في كتاب ضمن سلسلة دار الفكر لحوارات قرن جدید 

حلها التاریخیة م)، وقد ضّمنه خالصة مكثفة لنظرته للحداثة الغربیة بمرا٢٠٠٣(

  ومنظوماتها القیمیة. 

م أّلف د. المسیري كتابًا بعنوان (دراسات معرفیة في الحداثة ٢٠٠٦وفي عام 

الغربیة)، وقد تطرق في الكتاب لسمات النموذج المعرفي والحضاري الغربي وتجلیاته 

بة في الواقع المعاش، في الوقت الذي یؤكد فیه على أهمیة النماذج التفسیریة المركّ 

وضرورة استخدامها في تفسیر الظواهر الحضاریة، واستعرض في سبیل ذلك منهجي 

(ماكس فیبر) و(كافین رایلي) اللذین یمتازان بالتركیبیة، وضّمن هذا الكتاب تحلیًال 

  مهمًا لطبیعة العالقة بین األفكار والواقع.

  القسم الخامس: الدراسات األدبیة واللغویة

مسیري یعتبر األدب دون مواربة (حبه األول واألخیر)، إال على الرغم من أن د. ال

أن رسالته الفكریة دفعته إلى أن یجفو عشقه لألدب فترات متطاولة، وقد اكتفى 

م ترجم المسیري كتابًا بعنوان ١٩٦٥) كتب في األدب، ففي عام ٧المسیري بتألیف (

لحركة الرومانتیكیة في (الرومانتیكیة في األدب اإلنجلیزي) نظرًا إلیمانه بتأثیر ا

م أصدر المسیري ١٩٧٩األدب العربي السیما في بدایات القرن العشرین، وفي عام 

كتابًا أكثر تفصیًال (مختارات من الشعر الرومانتیكي اإلنجلیزي)، وقد استعرض فیه 

بعض النصوص الرومانتیكیة اإلنجلیزیة وقام بتحلیلها ونقدها من خالل منهج محدد 

في ذلك الكتاب بالتركیز على نموذج الحلولیة وتاریخ األفكار كمدخلین  شرحه وطّبقه

 Pacific Overturesم قام بترجمة كتاب ١٩٨٨لفهم النصوص األدبیة، وفي 

(افتتاحیات الهادئ) من تألیف ستفن سنودایم وجون ویدمان وهي عبارة عن مسرحیة 

ي تحلیل متسلسل تاریخیًا، غنائیة جعلت من (تحدیث الیابان) موضوعًا محوریًا لها ف

وقد ضّمن المسیري ذلك الكتاب مقدمة مهمة استعرض فیها األنواع األدبیة الیابانیة، 

  كما تناول بالتحلیل المكاسب والخسائر التي حققها التحدیث الیاباني. 

م أصدر المسیري كتابًا یتمحور حول الصور المجازیة وأنواعها ٢٠٠٢وفي 

بان عن محوریتها في عملیة اإلدراك والتفكیر اإلنساني ومستویات استخدامها، وأ
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وعالقتها برؤیة اإلنسان للكون وكان بعنوان (اللغة والمجاز، بین التوحید ووحدة 

الوجود)، ویذهب المسیري في هذا الكتاب إلى أن (رؤیتنا اللغویة) تقرر أن ثمة 

ه ثمة مسافة بینهما، وهي اتصاًال وانفصاًال في الوقت ذاته بین الدال والمدلول، أي أن

نابعة من (مبدأ توحیدي) یرتكز على حقیقة أن اهللا تعالى مفارق للخلق ولكنه ُیحیط 

بهم ویرعاهم في دائرة من عالقات التواصل معهم واالنفصال عنهم ویسمى تلك 

بـ(اللغة المجازیة)؛ وذلك بخالف النظرة الحلولیة التي تقرر االتصالیة الدائمة أو 

  یة الدائمة في قالب (اللغة األیقونیة والحرفیة). االنفصال

م ترجم (قصیدة المالح القدیم) لصمویل تایلور كولیردج، وأصدر  ٢٠٠٧وفي عام 

في العام ذاته كتابین آخرین هما: (دراسات في الشعر)، و(في األدب والفكر، 

على (قراءة دراسات في الشعر والنثر)، وفیهما اتكأ د. المسیري على منهج فرید یقوم 

نقدیة متمعنة) للنصوص األدبیة تستهدف استكشاف النموذج اإلدراكي الكامن في 

النص كخطوة منهجیة ُیراد منها الوصول إلى النموذج التحلیلي الذي یمّكن القارئ 

من الولوج إلى أعماق النص وتفكیكه عبر تفعیل التحلیل الفلسفي والتاریخي والطبقي 

 ر المجازیة. والبنیوي فضًال عن الصو 

  القسم السادس: كتب األطفال

لم یترك د. المسیري األطفال دون أن یوجه لهم بعض أفكاره ویقتطع لهم جزءًا من 

روحه، وقد كان ذلك التوجه مبكرًا، حیث كتب قصصًا لهم منذ السبعینیات، وتقوم 

 كل قصة على نموذج معرفي كامن یستهدف تفعیل (التولیدیة االبتكاریة) في عقل

الطفل و(تحریضه) ذهنیًا على رفض النصوصیة والمعلوماتیة والتعامل مع شر 

اإلنسان وخیریته في عالم مرّكب یتطلب تفكیرًا عالیًا في نماذجه وأدواته، كما أن 

المسیري ال یفّوت الفرصة للطفل أن یتعلم صنعة القصص وكیفیة بنائها وتعدیلها 

ي بمسألة (التحیزات) وحرصه الكبیر على وٕاعادة تشكیلها، ونظرًا النشغال المسیر 

تمرین العقل على التقاط التحیزات واكتشافها وتتبعها واالنحیاز إلى التحیزات التي 

تنبع من ثقافتنا العربیة اإلسالمیة، لذلك كله فقد اختار المسیري أن یغّیب (البطل 

َمل ظریف) بدًال (الجَ  -مثًال  –األجنبي) وینفخ الروح في (بطل عربي)، فنراه یختار 

  من (الدب) أو (الفیل). 
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وفي مكتبة المسیري نجد العدید من القصص المتنوعة في أسالیبها وحبكتها، ومن 

م أصدر مجموعة من ١٩٩٩م)، وفي عام ١٩٩٣تلك القصص (األمیرة والشاعرة، 

القصص القصیرة باسم حكایات هذا الزمان ومنها : (نور والذئب الشهیر بالمّكار)، 

م أصدر ٢٠٠٢كة كبیرة صغیرة)، و(سر اختفاء الذئب الشهیر بالمحتار)، وفي (معر 

ویتناول ، بعنوان (أغنیات إلى األشیاء الجمیلة) دیوان شعر حر لألطفالالمسیري 

وقد حصلت ، واكتساب الخبرة والموت المیالد والزواجكموضوعات أساسیة الدیوان 

 على عدة جوائز. هذه المجموعة 

  السیرة الذاتیة القسم السابع:

م وضع د. المسیري كتابًا خاصًا بسیرته الذاتیة ومساره الفكري بعنوان ٢٠٠٠في عام 

(رحلتي الفكریة، في البذور والجذور والثمر، سیرة غیر ذاتیة.. غیر موضوعیة) عن 

الهیئة العامة لقصور الثقافة، وقد نال جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولي 

م نشر الكتاب عن دار الشروق، وقد ضم ٢٠٠٦م، وقد أعید في ٢٠٠١للكتاب عام 

) صفحة، ویتكون ٧٥٠إلیه ملحق صور للدكتور المسیري، ویقع الكتاب في قرابة (

  الكتاب من جزأین اثنین هما: 

، حیث تطرق فیه إلى نشأته في الجزء األول: التكوین (البذور والجذور) -

اءها االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، ثم عّرج البحیرة ) وعكس أجو  –مدینته (دمنهور 

على مراحل تشّكل هویته، والتي بدأت بحلقات االنفصال الشعوري عن بیئته 

(التجاریة) وصناعة طقوسه الخاصة التي تعّیشه لحظات تأمل فكري تسّببت فیما بعد 

الصفاء)  إلى إصابته المزمنة بـ(داء التأمل) وما یرتبط به من طقوس تأملیة كـ(ساعة

و(الحمام الفكري)، وقد أخذنا المسیري إلى رحلته المبكرة والمضنیة للحصول على 

الكتب لدرجة أنه كان یستغني عن الفسحة الصغیرة لیشتري بثمنها كتابًا، وقد نما 

شعوره الدیني حین التحق بجماعة اإلخوان المسلمین، فخطب الجمعة في إحدى 

لك الشعور بدأ یضعف أمام زحف أسئلة لم یتمكن ) سنة، إال أن ذ١٢القرى وعمره (

اإلجابة علیها، وطغت علیه فیما بعد ولفترة لم تطل كثیرًا المادیة بطبعتها من 

الماركسیة، وانتقل إلى جامعة اإلسكندریة لدراسة األدب اإلنجلیزي، حینها أصبح 

ه اللغة م، وحظي باهتمام خاص نظرًا لمعرفت١٩٥٥ماركسیًا منتمیًا وكان ذلك في 
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م كتابًا لـ ١٩٥٧اإلنجلیزیة وبمبادئ الفكر الماركسي ومصادره، وقد ترجم في 

(ماوتس تونج) عن التناقض، وقد كان یؤكد للرفاق آنذاك أنه ال یسوغ أن (یرّقى) في 

الحزب بسبب خلفیته البرجوازیة مع إصراره على اختباره والتأكد من (نقائه 

ي تصعیده!، إال أنه بعد فترة قصیرة تخلى عن )، ومع هذا استمروا فياألیدیولوج

 عضویة الحزب لیكتفي بالصداقة في إطار الماركسیة (اإلنسانیة). 

م غادر إلى الوالیات المتحدة األمریكیة، وصّور لنا كیف عاش ١٩٦٣وفي عام 

هنالك، ومن التقى، وكیف طّور بعض نماذجه التفسیریة، وكیف فّعل بعض خبراته 

العربیة اإلسالمیة، وانتهى به المطاف إلى الحصول على الدكتوراه  في إطار ثقافته

م، بعدها عاد إلى مصر یتعارك مع ثالثة (ذئاب) شرسة هي: المیل ١٩٦٩في عام 

إلى جمع الثروة، المیل إلى الشهرة، االستغراق في األطر المعلوماتیة الشاملة ذات 

ین األولیین، غیر أن الذئب الثالث األبنیة التنظیریة الصرفة، وذكر أنه نجا من الذئب

ظل یهاجمه من حین إلى آخر، إال أنه لم یطق الفتك به، كما فتك ببعض 

  أصدقائه!! 

ثم عرج إلى رحلة االنعتاق من قبضة الماركسیة المادیة ونماذجها االختزالیة وما تعج 

مادیة إلى به الفلسفة الغربیة من النسبیة المطلقة والوضعیة المنطقیة والعقالنیة ال

فضاء (اإلنسانیة المؤمنة) التي تتأسس على الثوابت اإلسالمیة وتقوم على بناء 

واستخدام نماذج تركیبیة ذات قدرة تفسیریة، وقد أشار إلى إیمانه بالحاجة إلى (حداثة 

جدیدة تتبنى العلم والتكنولوجیا وال تضرب بالقیم والغائیة اإلنسانیة عرض الحائط، 

ل وال تمیت القلب، تنمي وجودنا المادي وال تنكر األبعاد الروحیة حداثة تحیي العق

  . ١لهذا الوجود، تعیش الحاضر دون أن تنكر التراث)

ثم تطرق إلى أن فهمه للحضارة الغربیة تطور بحیث جعل ال یمارس فصًال غیر 

لیة والعنصریة والنظرة االستغال واإلمبریالیةمبرر بین تلك الحضارة والحداثة الغربیة 

للشعوب غیر األوربیة باعتبار مركزیة اإلنسان الغربي ومركزیة حضارته وما یرتبط 

بها من نماذج ونظریات ومصطلحات، ثم تناول مسائل متنوعة وعرض آلرائه 

تجاهها كمسألة الدیموقراطیة والجنس واالستهالكیة واإلمبریالیة النفسیة والتقدم وتسلیع 

                                                 
  .٢٢٥رحلتي الفكریة، مرجع سبق ذكره، ص  ١
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روحي والمادي، وقد أبان أن االنتقال من (ضیق اإلنسان وحقیقة العالقة بین ال

 –بحسب تعبیره  -المادیة) إلى (رحابة اإلنسانیة المؤمنة) أو (اإلنسانیة اإلسالمیة) 

التي تتنكر للواحدیة المادیة وتؤمن بالثنائیات قد استغرقت وقتًا طویًال (ربع قرن)، 

  .١ابة عن كل التساؤالت)حینها (تحّول اإلیمان إلى رؤیة شاملة للكون، وٕاطار لإلج

، فقد استعرض فیه د. المسیري أهم أفكاره وما الجزء الثاني: (عالم الفكر) -

خلص إلیه بصورة مبسطة وبكتابة اتسمت بأكبر قدر من التلقائیة الساحرة، ومن ذلك 

أنه أبان عن انتقاله من (الموضوعیة المتلقیة) إلى (الموضوعیة االجتهادیة)، ومن 

عقل السلبي) إلى تبني أطروحة (العقل التولیدي)، ومن رفض (الرصد رفض مقولة (ال

المباشر) في فهم الظاهرة وتفسیرها إلى استخدام (النماذج التركیبیة التفسیریة)، وفي 

خضم ذلك كان حریصًا على إظهار إیمانه بأهمیة استعادة العقل العربي لعافیته 

( أنهم لو قرؤوا أعمال  -مازحًا  –لباته النفسیة والفكریة، فهو مثًال یقول لطالبه وطا

أرسطو بعنایة لالحظوا مدى تأثره بأفكاره... وغني عن القول أن هذه مبالغة، ولكنها 

مبالغة كان الهدف منها إیقاظهم لیتعرفوا على إمكانیاتهم الداخلیة وال یخافوا من 

ئط اإلدراكیة) ، ویتعرض بالشرح التفصیلي لفكرة محوریة لدیه وهي (الخرا٢اإلبداع)

وینقل لنا قصة الملكة الفرنسیة التي قالت لفالح سقط مغمى علیه من الجوع (یا 

سیدي یجب أال تتبع هذا الرجیم القاسي)، (فظاهرة الجوع لیست جزءًا من مخزونها 

، مشیرًا إلى تفعیل الصهاینة للخرائط اإلدراكیة لتشكیل الرأي العام الدولي، ٣اإلدراكي)

كد على أن (الدولة الصهیونیة لیست دولة یهودیة، وٕانما دولة استعماریة مما یجعله یؤ 

 . ٤استیطانیة إحاللیة)

وأوضح المسیري كیف تمكن من تحویل النماذج كأدوات تحلیل وتفسیر للظواهر في 

دائرة یشدد فیها على أن (اإلنسان ظاهرة مركبة ال یمكن أن ُترّد إلى ما دونها: 

م تعرض إلشكالیة التحیز وكیف بدأت معه وكیف تطورت ، ث٥الطبیعة / المادة)
                                                 

 .٣٠٥ص  السابق،المرجع  ١
  .٣٤٥ص المرجع السابق،  ٢
  .٣٥٠ص المرجع السابق،  ٣
  .٣٥١ص المرجع السابق،  ٤
  .٣٨٧ص المرجع السابق،  ٥
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ونضجت إلى مستوى غامر معه د. المسیري إلى عقد المؤتمر الشهیر إلشكالیة 

م والذي عده األستاذ فهمي هویدي (انتفاضة ثقافیة)، ثم استعرض ١٩٩٢التحیز عام 

وتطورت  المسیري مسائل متنوعة أبرزها طبیعة اهتماماته بالصهیونیة وكیف تخّلقت

م؟، وختم ١٩٩٨وكیف انتهت به إلى الموسوعة الشهیرة التي انتهى منها في ینایر 

الكتاب بحبه األول والقدیم: األدب، وضمن ذلك الجزء البواعث التي دفعته ألن یكتب 

 لألطفال ومن أجلهم! 

  خاتمة:

 في نظر –نعاود التأكید على أن اإلسهام األكبر للدكتور عبد الوهاب المسیري 

لیس (موسوعته العلمیة) بل (موسوعیته المنهجیة)، كما أوضحنا في  -الباحث 

المقدمة، وأبّنا عن حیثیات ذلك ومسوغاته، ونشدد القول على أن التراث الكبیر 

والذي استعرضناه  –والمتنوع للدكتور عبد الوهاب المسیري في مجاالته المختلفة 

تتسم بقدرة فائقة على القراءة التحلیلیة یحتاج إلى جهود بحثیة كبیرة  -بشكل مكثف 

، في عملیة منهجیة صارمة، مع ضرورة إحداث (التراكمیة ١النقدیة لذلك التراث

، تلك التراكمیة المنشودة المفقودة في بناء ثقافتنا العربیة اإلسالمیة ٢المعرفیة الواجبة)

  المعاصرة. 

                                                 
  م)، دمشق: دار الفكر.٢٠٠٧في عیون أصدقائه ونقاده ( –انظر مثًال األبحاث المنشورة في كتاب: عبد الوهاب المسیري  ١
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  *في الغیریة الثقافي/ حضاریة: الغرب واإلسالم

  **حّمد محجوب هاروند. م

لیس اكتشافًا جدیدًا تناُول هذه الورقة العالقة المرّكبـة، شـیئًا مـا، بـین اإلسـالم والغـرب. 

فهـــــــــذا موضـــــــــوع تفـــــــــاعلي قـــــــــدیم، علـــــــــى الصـــــــــعیدین المعرفي/الفكـــــــــري مـــــــــن جهـــــــــة 

والوقائعي/التطبیقي مـن الجهـة اُألخـرى. غیـر أّن التـاریخ القـدیم الممتـد لبحـث موضـوع 

سـالم والغـرب، ُصـعودًا وهبوطـًا، تأّزمـًا وانفراجـًا، تجاذبـًا وتنـاُفرًا، یسـتند، العالقة بـین اإل

بالضــــرورة علــــى حیویــــة هــــذا الموضــــوع وانعكاســــه تــــأثیرًا مباشــــرًا علــــى الشــــأنین العــــام 

والخــاص فــي الفضــاء الــدولي العــریض. ولهــذا یكتســب عــرض هــذا الموضــوع للتحــاور 

هون، أو أن یجعــــل منهــــا ضــــجر االســــتدامة أهمّیــــة ال ُیمكــــن، بــــل وال ینبغــــي، أن ُتســــت

طویلــة األجــل علــى أجنــدة الــرأي العــام موضــوعًا غیــر مرغــوب بحثــه أو ُمشــاحًا عنــه. 

ومــن هــذا الُمنطلــق األخیــر نشــیر، ُمبتــدءًا، إلــى اســتهداف هــذه المســاجلة تعریــف ُهوّیــة 

ومــن  القطبــین المعنیــین، والتعــّرف علــى مضــامین واتجاهــات التفاعــل المشــترك بینهمــا،

ثم، استكشاف ما إذا كان في األفق من أمل في استعدال عالقة تـّدعي المسـاجلة هـذه 

كونهـــا، فـــي ســـیاقها األغلـــب، مأزومـــة علـــى نحـــو مّتســـق. وقبـــل الُولـــوج إلـــى مـــتن هـــذه 

الورقــة ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أّن صــیغة أولــى مــن هــذه الورقــة ســبق تقــدیمها إلــى نــدوة 

  .٢٠٠٧تها جماعة الفكر والثقافة اإلسالمیة في فبرایر اإلسالم والُمستقبل التي نظم

  ما الغرُب؟

الُمنخرطــون فــي الحــوار حــول الغــرب واإلســالم لیســوا جمیعــًا، ودائمــًا، مســتندین علــى 

ـــق علیهـــا فـــي تعریـــف الُقطبـــین المعنیـــین. وبمعـــزل عـــن المقاصـــد  قاعـــدة مفهومیـــة متّف

ٌط وتعمــیم. ولكــن مــن بــاب تأهیــل النهائیــة، فــالبّین هــو اكتنــاف مــدلولي المفهــومین خلــ

المفهومین، واالنطالق من قاعدة واسعة مشتركة في تعریـف ُهویتهمـا، لنُقـل أّن الغـرب 

واإلســالم (مقصــودًا بــه مجتمــع المســلمین) كالهمــا ُجملــة أبعــاد فــي الُجغرافیــا والتــاریخ 

  فها. والثقافة والوقائع فضًال عن كونهما تعبیرًا عن ُهوّیات دینیة بدرجة أو خال

                                                 
  م.٢٠٠٨ورقة مقّدمة إلى الُملتقى الشبابي العالمي للفكر و الثقافة، الخرطوم نوفمبر   *

ــم الــنفس، كلّیــة  -ســتراتیجیة والحــوار، الخرطــوم، الُســودان مــدیر مؤّسســة اّتجاهــات الُمســتقبل للدراســات اال  ** وأســتاذ مســاعد بقســم عل

  اآلداب، جامعة الخرطوم.
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    الُجغرافیا والتاریخ:

یمتـــُد الغـــرب فـــي فضـــاء ُجغرافـــي كمـــا یمتـــّد فـــي فضـــاء تـــاریخي، إذ ِلهـــذه الُكتلـــة مـــن 

اآلدمیــین تــاریٌخ مشــترك تشــّكل كســائر التــواریخ. فهــو یمتــّد جغرافیــًا عبــر األطلســي فــي 

ــا وأمیركــا الشــمالیة، وفــي وقــت الحــق، فــي أســترالیا حیــث انتقــل غربیــو  ن كــلٍّ مــن أورّب

بیض إلى ذلك الفج البعید مثلما فعلوا صوب أمیركـا الشـمالیة الراهنـة منـذ نحـو خمسـة 

ـــة  ـــة بعقیـــدتها الكاثولیكیـــة وثقافتهـــا الالتینی قـــرون. ویصـــُعب أن ُتصـــّنف أمیركـــا الالتینی

ولغتیهــا األســبانیة والبرتغالیــة خـــارج الغــرب بأبعــاده المتكاملـــة ُجغرافیــة وثقافــة ونمـــاذج 

  م یكن التاریخ عامًال جامعًا بینها وبین بقیة أقالیم الفضاء الغربي. حیاة، هذا إذا ل

    الثقافة والدین واللغة:

والغــرب حالــة ثقافیــة تنتشــر مــا وراء المحــیط الُجغرافــي الغربــي القــدیم، ومــن حیــث هــو 

تعبیر ثقافي فالغرب دینیًا یصطف فـي محـور یهوــ مسـیحي ذي أثـٍر مكـیٍن فـي تشـكیل 

عـام والخـاص مقـدار تـأثیر ثقافتـه العلمانیـة المنطلقـة مـن مرجعیـة عـالم ثقافته وشـأنیه ال

الشهادة وحده، فیما یّتصل بمتعّلقات فضائه العام. هـذه الغلبـة الیهوــ مسـیحیة ال تلغـي 

ُوجودًا دینیًا ُمغایرًا، مثل جماعة الُمسلمین التي تنمو بعجلة تسـارع تفـوق معـّدالت نمـو 

  إذا كانت األخیرة تشهد ُنمّوًا من أّیة شاكلة في األساس.الجماعة الیهوـ مسیحیة، هذا 

ومع ذلك ففي الغرب ُهوّیات ال دینیة یتماهى إلیها أفراد وجماعات مـن غیـر المـؤمنین 

، {Non-religious}(ُملحــدون)، وآخــرون مــن أتبــاع األدیــان بیــد أّنهــم غیــر متــدینین 

رثین تماهیـــًا مـــع دیـــن أو وتجتمـــع إلـــى هـــؤالء وُأولئـــك شـــرائح عریضـــة مـــن غیـــر المكتـــ

تماهیــًا خــارج إطــار األدیــان. وُیمیــز هــذه الُهویــات الـــ(قوس ُقزحّیــة) تجاورهــا واحتمالهــا 

الُمتبــادل بعضــها بعضــًا، وُقــدرتها الُمدهشــة، مــا خــال اســتثناءات ذات داللــة فــي بضــع 

حــاالت إزاء جماعــة/جماعات الُمســلمین داخــل فضــائهم المجتمعــي.. ُقــدرتها الُمدهشــة 

  لى تطویر ثقافة وأدوات تعایش واستیعاب وتفاعل ُمنتج وبّناء. ع

وعنـــد هـــذا الحـــد یجـــُدر أن ُنثبـــت اشـــتمال الفضـــاء الثقافي/الحضـــاري الغربـــي العـــریض 

علـــى تعـــّدد واســـع یتجـــاوز فـــي تكثّفـــه وُعمقـــه التعـــّدد السیاســـي الـــذي یظهـــر علـــى ِمـــرآة 

ـــــد أّن اإل یمـــــاء إلـــــى التعـــــّدد فـــــي المشـــــهد الدیموقراطیـــــة الغربیـــــة متعـــــّددة األحـــــزاب. بی



 ٥٩

الثقافي/الحضاري الغربي بمعزل عن اإلشارة إلى أوزان مكّونات هذه المشهد الـ (قـوس 

) ٤(المــــاعون: } لِّْلُمَصــــلِّینَ  َفَوْیــــلٌ {، ُیشــــبه القــــول ُقزحـــي) منســــوبة إلــــى بعضــــها بعضــــاً 

). هـذه األوزان، ٥ون:(الماع }َساُهونَ  َصالِتِهمْ  َعن ُهمْ  الَِّذینَ { بمعزل عن ما یستكمله:

مقّدرة مقادیُرها، هي ما ُیفضي بنا، عند التحلیل النهـائي، إلـى توصـیف الغـرب بصـفته 

ممیــزًا بُهویــة ثقافیــة حضــاریة غالبــة هــي ُهویتــه الیهو/مســیحیة. وحالئــذ ُیمكــن أن نشــیر 

إلـــى الغـــرب بهـــذا التأهیـــل دون الوقـــوع فـــي حبائـــل تعمـــیم مـــا ال یجـــوز تعمیمـــه، ودون 

الوصـــف بـــالعجز عـــن اإلمســـاك بعظمـــة (غـــرب) بـــدعوى تعـــّدد الُهوّیـــات داخـــل تمییـــع 

المشــهد الغربــي، بحكــم أّن هــذه التعددیــة تبقــى محكومــة بأوزانهــا كــذلك، مــا بــین مركــز 

  وهامش، وما بین رئیس وثانوي.  

ومـــــن حیـــــُث أّن الغــــــرب، موضـــــوع هـــــذه الُمســــــاجلة، یتجلّـــــى فـــــي ُهوّیــــــة دینیـــــة فمــــــن 

إطــار التعـّرف علیــه، تجلّیـات العامــل الـدیني الُمســیطر علیــه  الموضـوعي أن نــرى، فـي

ـــافي/ الحضـــاري. وأن نـــرى، فـــي  ـــه (الغـــرب) بـــاآلخر الثق فـــي تشـــكیل محـــّددات عالقات

الوقــت ذاتــه، التــاریخ الغربــي المتــأّثر بهویتــه الدینیــة الیهوـــ مســیحیة الیهودیــة، إذ یظــل 

هــا التاریخیــة. وبــالرغم مــن تعــّدد الــدین عــامًال غالبــًا فــي تشــكیل ُهویــات الُشــعوب وحقب

اللغـــات القومیـــة بـــین ُشـــعوب الغـــرب، إال أّن الُلغـــات الُمتداولـــة فـــي الغـــرب تجتمـــع فـــي 

جـــذر واحـــد هـــو جـــذرها الالتینـــي. وبالثقافـــة والُلغـــة نســـتطیع أن نـــزُعم، بثقـــة كاملـــة، أّن 

اُألخــرى.  الغــرب الثقــافي یتجــاوز حــدود الغــرب الجغرافــي القــدیم إلــى قلــب أقــالیم العــالم

فغیــر قلیــل مــن الُنخــب المتعّلمــة فــي عــالم المســلمین مــثًال یتمــاهون مــع الُهویــة الغربیــة 

بدرجـــة أو ُأخـــرى. بـــل ویـــزرع الغـــرب، فـــي بعـــض حـــاالت االســـتخدام الُمتعّســـف للقـــّوة 

السیاسیة/العسكریة وجودًا له خارج محیطیه الجغرافي والتاریخي مثلما نرى فـي نمـوذج 

هیوني (إسرائیل). وبُهویته الدینیـة یتمـّدد الغـرب إلـى مـا وراء جغرافیتـه دولة الكیان الصُ 

معلومــة الُحــدود، مســتخدمًا ُقدراتــه غیــر المحــدودة فــي التــأثیر بوســائط المعرفــة والتعلــیم 

واإلعــــالم والمعلومــــات والسیاســــة والمــــال، بــــل وبُقدراتــــه فــــي ُصــــنع النجومیــــة واإلبهــــار 

  والجاذبیة.  

   الُقدرة:



 ٦٠

مــن ثـــم، حزمــة ُهمــوم ومصـــالح وأشــواق، مّمــا یلـــزم تضــمینه التعریــف الكلّـــي والغــرب، 

عــن اعتســاف تعریــف ُمجتــزءًا إلــى هــذه الناحیــة أو تلــك.  األشــمل للُهوّیــة الغربیــة، بــدالً 

، ١{Power}ومصالح الغرب وهمومه وأشواقه ترتبط، على نحـو وثیـق، بعامـل القُـدرة 

وســیعًا لقاعــدتها، ومــن ثــم، اســتثمارها لصـــالح اكتســابًا لهــا ومحافظــة علیهــا وتعزیــزًا وت

اســتدامة تســّیده (الغــرب) كونّیــًا. ورّبمــا اقتــرب مــن واقــع الحــال، قــاب قوســین أو أدنــى، 

اّدعــاء أّن العامــل المحــّرك للتــاریخ الغربــي، علــى نحــو خــاص، هــو عامــل الُقــدرة، رّبمــا 

علمیــــــة االقتصــــــادیة أكثــــــر مــــــن دعــــــوى أّن االعتبــــــارات الدینیــــــة والثقافیــــــة والمعرفیة/ال

واإلســــتراتیجیة الخالصــــة، وٕاّن تــــالزم الــــدیني والثقــــافي والمعرفي/العلمــــي واالقتصــــادي 

واإلستراتیجي في بناء قاعدة الُقدرة. والُقدرة التـي نقصـد ُهنـا، كمـا عّرفهـا الراحـل إدوارد 

ُقــدرة ، هــي حزمــة متكاملــة تــدُخل فــي تشــكیلها القــدرة الثقافیــة والقــدرة السیاســیة وال٢ســعید

االقتصـــادیة والقُـــدرة العســـكریة والقُـــدرة االســـتراتیجیة.. الـــخ.. بمـــا یكفـــل، فـــي المحّصـــلة 

  .  ٣النهائیة، امتالك استعداد فعلي لتحقیق التسیُّد والسیطرة واإلطباق

  و ما اإلسالم؟

ـــة دینیـــة إنســـانیة تتمـــّدد فـــي فضـــاء  ـــة، فاإلســـالم، ُهـــو اآلخـــر، هوّی ومثلمـــُا الغـــرب هوّی

ض، ویجمــع شــعوب أُمتــه تــاریخ ُمشــترك، وٕان تخللتــه ســماٌت تتبــاین وفــق ُجغرافــي عــری

مـــا ُتملیـــه خصـــائص شـــُعوب الحـــوض المســـلم مـــن طنجـــة إلـــى جاكرتـــا، كمـــا یوّصـــفه 

                                                 
مـع مفهـوم (قـّوة) أو (ُسـلَطة) و فـي تقـدیرنا أّن هـذه الُمقابلـة    Powerینزع نفر من الباحثین في المعرفـة اإلجتماعیـة إلـى مقابلـة مفهـوم  ١

في المفهوم الذي یعني، في األساس (الُقدرة). فالُقدرة حالـة أهلّیـة أشـمل مقابـل الُسـلطة التـي ال تتجـاوز ُحـدود تحیل إلى انزواء الُبعد األهم 

   الُقدرة السیاسیة، أو القّوة التي یراها المتلّقي في حدود الُقدرة العسكریة أو القتالیة.
فلســطینیین مســیحیین (بروتســتانتیین). نشــأ ســعید، كمــا اشــتهر م) فــي مدینــة القــدس ألٍب وأٍم ٢٠٠٣ – ١٩٣٥ُولــد إدوارد ودیــع ســعید (  ٢

الحقًا، فـي كـلٍّ مـن القُـدس والقـاهرة، وتلقـى تعلیمـه النظـامي فیهمـا ومـن ثـم فـي كـلٍّ مـن اإلسـكندریة فـي مصـر، وماساشوسـیتس وبرنسـتون 

ألدب الُمقــارن فـي جامعـة هارفــارد. واشـتهر ســعید وهارفـارد فـي الوالیــات المّتحـدة األمیركیـة، متّوجــًا كـل ذلــك بحصـوله علـى الــدكتوراه فـي ا

آلخــر ناقــدًا أدبیــًا و ثقافیــا، ومقاومــًا سیاســیًا لالحــتالل الُصــهیوني، وأســتاذًا جامعیــًا وكاتبــًا ســدید الُحجــة خاصــة فــي تنقیبــه حــول الغــرب وا

لمّتحــدة األمیركیــة، ویقــف ضــمن اآلبــاء المؤسســین الثقــافي. َعِمــل ســعید أســتاذًا لــألدب اإلنجلیــزي والُمقــارن فــي جامعــة كولمبیــا بالوالیــات ا

مـا للنظریة ما بعد الكولونیالیة، وأتقـن عـزف البیـانو، وألّـف حزمـة مـن الُكتـب فـي مجـاالت معرفیـة ُعـّدة،  وُیعتبـر كتابـه "االستشـراق"، بكـل 

الغربــي الــذي عــرف باســم (االستشــراق)،  أثــاره مــن تأییــد ومعارضــة، ســفرًا عظیمــًا أســهم فــي تأســیس معرفــة نقدیــة جریئــة للتقلیــد المعرفــي

ــدرة الغربــي فــي القــرنین الثــامن عشــر والتاســع عشــر إلــى  الســّیما فــي عقــده لعالقــة ارتباطیــة بــین هــذا المشــروع المعرفــي ومشــروع بنــاء الُق

كــان)، إلــى أّنــه بــالرغم مــن منتصــف القــرن العشــرین ممــّثًال فــي اإلمبریالیــة (االســتعمار). ولقــد أشــار ســعید فــي مذكراتــه المســّماة (خــارج الم

 نسله المسیحي البروتستانتي إال أّنه نشأ في كنف ثقافي مسلم. 
٣ Said, E. W. (1978). Orientalism: Western conceptions of the Orient. London: Routledge and Kegan 

Paul.  
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المفكر الجزائري الُمسلم الراحل مالك بن نبي. بید أّن هذا التباین یبقى فـي كنـف ثقافـة 

وأشــــواق وشــــعوٌر بُوحــــدة  یجمعهــــا إطــــاٌر كّلــــي فضــــفاض، وعواطــــف ومشــــاعر متبادلــــة

  االنتماء والمصیر.

    ُجغرافیة اإلسالم والتاریخ الُمشترك: 

فــي ُجغرافیتــه التقلیدیــة فالعــالم الُمســلم هــو الحــوُض الممتــّد مــن بــالد جــاوا (إندونیســیا) 

إلى مراكش (المغـرب) متمـددًا قلـیًال إلـى شـمال المتوّسـط فـي وسـط وشـرّقي أورّبـا حتّـى 

، ویتمـــّدد جنوبـــًا لیشـــمل غالـــب شـــعوب غـــرب إفریقیـــا وجنوبّیهـــا. ُروســـیا وتخـــوم الصـــین

وكمسلمین یجمع بین شعوب الحوض اإلسالمي المذكور تاریخ عـریض ُمشـترك. وهـو 

تاریخ ضارب في الِقدم تجاوز بشعوب العالم الُمسلم حدود الُقطریة والقومیة إلى تـاریخ 

  أّمة متعّدد األقطار والُشعوب. 

    الدین والثقافة:

إلســـالم حالـــٌة دینیـــٌة جامعـــٌة وٕان تعـــّددت مـــذاهب الُمســـلمین. ومـــع كونـــه دینـــًا ضـــمن وا

أدیـــان ســـماویة ُأخـــرى، فالرابطـــة الدینیـــة اإلســـالمیة مـــا زالـــت األشـــّد تماســـكًا بـــین بقیـــة 

األدیـان. وٕان لــم تجمــع الُمســلمین لغــة واحــدة بــالرغم مــن موقــع الُلغــة العربیــة مــن الــدین 

ن علـــى رســـول اإلســـالم باللغـــة العربیـــة، إال أّن ثمـــة ثقافـــة اإلســـالمي حیـــُث نـــزل القـــرآ

إســالمیة، علــى نحــو أكیــد، تتجــاوز مســلمي الحــوض المســلم القــدیم إلــى داخــل المحــیط 

الجغرافــي للغــرب حیــث انتقــل جمهــور متزایــد مــن المســلمین للعــیش، واعتنــق غربّیـــون 

  غیر مسلمین اإلسالم. 

    رؤیٌة ومنهاج حیاة:

مـــن الُمســـلمین علـــى كـــون اإلســـالم یمتلـــك رؤیـــة ُمتماســـكة لعـــالمي یتّفـــق ســـواٌد غالـــٌب 

الشهادة والغیـب. ویعتمـُد هـؤالء الُمسـلمون مرجعیـة تسـتند علـى قاعـدة مشـتركة أساسـها 

الشــهادة والغیــب معــًا، مــا ُیمیــزه عــن رؤیــة ُأخــرى للعــالم تعتمــد مرجعیــة عــالم الشــهادة 

النـاس، تاركـة الشخصـي والخـاص  وحدها في التعامل مـع الفضـاء العـام الُمشـترك بـین

لإلنســان الفــرد الــذي إّمــا أســس عالقــة مــع اإللــه أو الغیــب، أو غّیــب مثــل هــذه العالقــة 

   تمامًا لتتحد عنده مرجعّیات العام والخاص بعیدًا عن عالم الغیب.

   أشواُق بناء الُقدرة:
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الــــه. واإلســــالم، مــــع ذلــــك، همــــوٌم ومصــــالٌح وأشــــواق، تجتمــــع لتصــــنع هوّیتــــه وواقــــع ح

وبالتأكیــــد فلــــیس موضــــوعیًا تجریــــد المســــلمین مــــن أشــــواقهم المتعّلقــــة بــــامتالك الُقــــدرة، 

بأبعادها ومكّوناتها المتعّددة على نحو ما عّرفنـا آنفـًا. فمفهـوم بنـاء القُـدرة (القـّوة) ركیـزة 

راســـخة مـــن ركـــائز اإلســـالم، بـــل وفكــــرة حاضـــرة فـــي مشـــروعات التیـــارات اإلســــالمیة 

ــام تــاریخ اإلســالم إلــى أیامنــا الُمعاصــرة هــذه. وعلــى خلفیــة تــاریخ المختلفــة منــذ أوّ  ل أّی

مســلمین صــنعته حضــارة إســالمیة ضــاربة فــي الجغرافیــا والتــاریخ والتــأثیر فــإّن أشــواق 

بناء الُقدرة ُتوشـك أن ُتضـحي حالـة نفسـیة یتـذّرع بهـا المسـلمون الیـوم أمـًال فـي حاضـر 

  مس لهم تلید.ومستقبل زاهیین حضاریًا بمثل ما كان أ

وٕاذ نكتفـي باإلشـارات أعــاله، مثـاًال ال حصــرًا، فـي محاولـة استكشــاف، والتعـّرف علــى، 

هوّیات القطبین: اإلسـالم والغـرب، ألغـراض هـذه الُمسـاجلة، فإّننـا ننتقـل، مـن ثَـّم، إلـى 

البحــــث فــــي بعــــض وقــــائع التفاعــــل بــــین هــــذین الُقطبــــین، انتهــــاًء باستكشــــاف اآلفــــاق 

  تحّدیي التعاُیش والمواجهة.المستقبلیة بین 

  ثُلث قرٍن ملتهب: وقائٌع إلدراك مأزوم وأزمة تستفحل!

، غیــر قلیــل مــن البــاحثین والمتــابعین المعاصــرین لحالــة التفاعــل بــین  ، ویســتدلُّ یســتهلُّ

الغرب واإلسالم، المستجیر بالـذاكرة مـن النسـیان، برصـد تاریخـه، رّبمـا بـدءًا بـالفردوس 

أو، مــــن قبـــــل، بحــــروب الفرنجـــــة (الحــــروب الصـــــلیبیة) أو بعلـــــم المفقــــود (األنـــــدلس)، 

االستشراق في جذوره اإلمبریالیة الغالبة، أو بتاریخ إمبریـالي ممتـد منـذ نحـٍو مـن قـرنین 

منصــــرمین، أو حتّــــى بنشــــأة دولــــة الكیــــان الُصــــهیوني وحروبــــه الدولیــــة، فأقصــــر هــــذه 

    الوقائع والِسَیر مدًى زمانیًا یمتّد إلى تاریخ تلید.

ولكـــن مـــن حیـــُث أن ثمـــة تاریخـــًا تلیـــدًا ممتـــدًا للتفاعـــل، تعایشـــًا ومواجهـــة بـــین الغـــرب 

واإلســــالم، فــــال داٍع إلــــى عــــودة ممتــــّدة فــــي أعماقــــه، لمصــــلحة هــــذه المســــاجلة، التــــي 

 ُ سیطالعها جمهوٌر متابع، بدرجة وافیة نسـبیًا، لتـاریخ هـذا التفاعـل. وبینمـا یتمّیـز ثُلـُث

د أشـد دورات التفاعـل بـین القطبـین حـّدة وٕاثـارة حیـث احتشـدت، القرن األخیر بكونه أح

ومــا زالــت تحتشــد، بقضــایا عاصــفة، فإّننــا نســتأذن القــارئ، فــي هــذا االّتجــاه، أن ُنــورد 

  تالیًا بعض وقائع التفاعل بین الُقطبین في هذه الحقبة الدانیة من التاریخ الجاري:  

    م:١٩٧٣سالُح النفط 
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ستقصـاء والتحلیــل والتفسـیر، لنجعـل بــدایتنا مـن التفاعـل الجــاري، منهجّیـًا، ولـدواعي اال

لنحو أكثر من ثُلـث قـرن اآلن، بـین القطبـین: اإلسـالم والغـرب، علـى األقـل ُمنـذ حـرب 

النفط المؤازرة للمجهود السیاسي والحربي العربي/الُمسـلم فـي الحـرب ضـد دولـة الكیـان 

فالوجــه اآلخــر للغــرب الصــناعي  م.١٩٧٣الُصــهیوني علــى إثــر انــدالع حــرب ُأكتــوبر 

هــو إمــدادات الــنفط الُمســتدامة. غیــر أّن قــرار قــادة الــُدول العربیــة النفطیــة برفــع أســعار 

النفط جاء بمثابة صدمة قوّیـة للـوعي الغربـي بـالعرب والُمسـلمین، مـا أسـفر عـن إعـادة 

العـــــــرب والمســـــــلمین علـــــــى هیئـــــــة تســـــــفر عـــــــن عـــــــداء  {Representation}تمثیـــــــل 

غربـــي بـــالعربي الـــذي صـــّورته الصـــحافة الغربیـــة حینئـــذ ثرّیـــًا كســـوًال ُمتخمـــًا واســـتخفاف 

. وبــالطبع لــم تكــن ِتلــك ُطرفــة عــابرة مقــدار مــا كانــت اســـتنطاقًا ١متبلــد الحــس والــِذهن

ذهنــي غربــي تجــاه العربي/الُمســلم. ویجــُدر أن نشــیر ُهنــا إلــى تكــرار  -لموقــف نفســي 

  یالت الغربیة للعرب والُمسلمین. تطابق ُصورة العربي والُمسلم في التمث

  م: ١٩٧٨االستشراق، واستشراق إدوارد سعید 

من حیث ُهو تقلید بحثي ـ أكادیمي، ُیمكن النظر إلـى علـم االستشـراق، بغزارتـه الكمّیـة 

وثرائــه المعرفــي حالــة نموذجیــة تُفصــح عــن كیفیــة تأســیس الغــرب وعیــًا معرفّیــًا بالشــرق 

. واالستشــراق بهــذه الصــفة حالــة تفاعــل معرفــي مــن (الــذي هــو اإلســالم بشــكل غالــب)

  جهة الغرب حیال اإلسالم.

لكـــــــــن، مــــــــــن الجهـــــــــة الُمقابلــــــــــة، جـــــــــاء كتــــــــــاب المفّكـــــــــر الفلســــــــــطیني إدوار ســــــــــعید: 

{Orientalism: Western conceptions of the Orient}  مـا ُیمكـن ترجمتـه

ة الفكریة/السیاسـیة بالعربیة إلى (االستشراق: تصورات غربیة للشـرق)، جـاء مـن الناحیـ

نقلة مهّمة في تشكیل وعي قطاع عریض من مثّقفي العـالم الُمسـلم، بـل ومثّقفـي العـالم 

غیر الغربي في نطاٍق أوسع، ومثّقفین غربیین، كذلك، بالهیئة التي تشـّكل علـى ُهـداها 

وعـــي الغـــرب باإلســـالم، علـــى نحـــو خـــاص، مـــن خـــالل المؤّسســـة والتقلیـــد األكـــادیمیین 

(االستشراق). وبینما ال یحتاج القارئ إلى تعریفه بعلم االستشـراق فـإّن سـعید  المسّمیین

ــــى هــــواه (أي  ــــه أّن الغــــرب صــــنع للشــــرق (اإلســــالم) صــــورة عل زعــــم مــــن خــــالل كتاب

                                                 
١ Said, E. W. (1981). Covering Islam: How the media and experts determine how we see the rest of the 

world. London: Routledge and Kegan Paul PLC. 
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الغـــرب). وأّن هـــذا االصـــطناع جـــاء مقصـــودًا لتكـــریس ســـیطرة الغـــرب وُســـلطته علـــى 

جـاء تالیـًا لمقـال تأسیسـي حـول  لألمانـة فـإّن كتـاب استشـراق سـعیدو  الشرق (اإلسالم).

االستشــــــراق للمفّكــــــر المصــــــري أنــــــور عبــــــد الملــــــك ُنشــــــر باإلنجلیزیــــــة بعنــــــوان (أزمــــــة 

م، غیـر أّن عبـد ١٩٦٣فـي العـام  Diogenes) مـن مجلـة ٤٤االستشراق) في العـدد (

  الملك لم ُتحیط بمقاله الُشهرة التي أحاطت استشراق سعید.

الكتـاب إلـى أغلـب لغـات العـالم الحّیـة وُأعیـد نشـره  لقد فتح استشـراق سـعید، ولقـد تُـرجم

مــراٍت عدیــدة، أفقــًا جدیــدًا حــول اُألســس المعرفیــة التــي أنشــأت تصــّور الغــرب للشــرق، 

ومفهومیة األخیر لدى األّول، مّمـا كـان لـه أثـٌر ضـارب فـي تفاعـل الغـرب مـع الشـرق، 

آلخــر، ویتعامــل معــه وفــي تشــكیل العناصــر التكوینیــة للكیفیــة التــي ینظــر بهــا الغــرب ل

  على ُضوئها.  

   م:١٩٧٩الثورة اإلیرانیة 

شـــهدت هـــذه الحقبـــة األخیـــرة مـــن تـــاریخ التفاُعـــل بـــین اإلســـالم والغـــرب تأســـیس وعـــي 

بــالقطبین لــدى كلیهمــا أعــاد تــأجیج أســـباب ودوافــع الخصــومة والمواجهــة، إلــى حـــّد ال 

البـــازار والمثقفـــین  یمكـــن إغمـــاض الجفـــن دون رؤیتـــه. أیقـــظ انتصـــار الماللـــي وتّجـــار

الملتـــزمین إســـالمیًا ضـــد الشـــاه رضـــا بهلـــوي الـــذي جّســـدت الثـــورة حكمـــه كرمزیـــة قویـــة 

لغرب (مستكبر) یتزّعمه (شیطان أكبر) هو الوالیات المّتحـدة األمریكیـة الـوعي الغربـي 

حـــول انتقـــال جدیـــد فـــي المشـــهد الُمســـلم الُمعاصـــر هـــو مـــا أضـــحى ُیســـّمى اُألصـــولیة 

  إلسالم السیاسي. اإلسالمیة أو ا

أخذت الثورة اإلیرانیة، من خالل وقائع سیاساتها ومواقفهـا وتأثیراتهـا، تثیـر قلـق الغـرب 

من اُألصولیة اإلسالمیة، أو اإلسالم السیاسي في وقٍت تاٍل. ولقد ترتّـب علـى تـأثیرات 

الثـــورة اإلســـالمیة الصـــاخبة علـــى الـــوعي الغربـــي تجـــاه اإلســـالم، علـــى نحـــو مـــا ســـنرى 

، بــــدایات انتقــــال المؤسســــة األكادیمیــــة واإلعالمیــــة والسیاســــیة واالســــتخباریة فــــي تالیــــاً 

الغرب تدریجیًا من وصف اإلسالم بـ(األصولیة اإلسالمیة) إلى (اإلرهـاب اإلسـالمي)! 

وفـــي رأینـــا فـــإّن الثـــورة اإلســـالمیة فـــي إیـــران ُتعتبـــر مفصـــًال رئیســـًا فـــي تـــاریخ التفاعـــل 

. عنــد هـــذا المفصــل أخــذ التفاعـــل یجــري علــى مســـار الُمعاصــر بــین اإلســـالم والغــرب

ـــة  ـــا علـــى قاعـــدة دینی ـــت تجـــري إّم ـــي ظّل فكـــري سیاســـي بـــائن بـــدًال عـــن التفـــاعالت الت
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معرفیـة، إلـى حـّد كبیـر،  -عسكریة كمـا فـي حالـة الحـروب الصـلیبیة، مـثًال، أو ثقافیـة 

الــة حـــرب مثلمــا نجــد فـــي نمــوذج االستشــراق، أو اقتصـــادیة، حصــرّیًا كمــا رأینـــا فــي ح

  النفط، والمشروع اإلمبریالي إلى حد. 

    الرهائن الغربیون:

ضـمن مــا أسـفرت عنــه الثـورة اإلیرانیــة، واالحتكاكــات المباشـرة التــي نشـأت بــین الغــرب 

وبــین شــرائح مختلفــة مــن مجتمــع الُمســلمین بســببها، تعــّرض أفــراد غــربیین مــن خلفیــات 

جماعـــات مســـلمین فـــي أكثـــر مـــن متنّوعـــة إلـــى عملیـــات اختطـــاف أو ارتهـــان مـــن قبـــل 

عاصــمة بلــد ُمســلم مــن طهــران إلــى بیــروت. وبحكــم مركزیــة المــواطن الفــرد فــي الثقافــة 

الغربیــــة، ومــــا یــــرتبط بــــذلك مــــن حزمــــة حقــــوق والتزامــــات مــــن الدولــــة والُمجتمــــع تجــــاه 

المــواطن، ُقوبلــت حــاالت الخطــف واالرتهــان مثــل رهــائن الســفارة األمریكیــة فــي طهــران 

) یومــًا فــي الــرهن، أو بعــض الرهــائن البریطــانیین واألمــریكیین فــي ٤٤٤( الــذین قضــوا

بیــروت، تیــري ویــت مــثًال، ُقوبلــت بتعــاطف واســع، ومســاندة مــن مختلــف أجهــزة الدولــة 

ومنّظمـــــات الُمجتمـــــع المـــــدني/األهلي، وتغطیـــــة فـــــي أجهـــــزة اإلعـــــالم ُمترعـــــة بالشـــــحن 

فــي تشــكیل تصــّوٍر غربــي  العــاطفي. وطبیعــي أن یكــون مــن شــأن كــّل ذلــك أن ُیســهم

لإلسالم یعّزز صورته (صورة اإلسالم) كمنبع لإلرهـاب ومـرٍب لـه، وهـي الصـورة التـي 

  أضحت، لألسف الشدید، تتعّزز مع األّیام!

   نهایة الحرب الباردة والعدو الجدید:

ثمـة نظریــة تـّدعي أّن الُقطبیــة الثُنائیـة التــي اكتملـت صــورُتها إّبـان الحــرب البـاردة التــي 

دة الماضــي، حیــث تفّككــت الدولــة القائــ غــادرت المشــهد الــدولي بنهایــة ثمانینیــات القــرن

للمشـــروع الُشـــیوعي (االّتحـــاد الســـوفیتي)، عـــّززت فكـــرة القطبـــین المتخاصـــمین ملمحـــًا 

رئیســًا للمشــهد الــدولي. ولّمــا غــاب، أو ُغّیــب القطــب اآلخــر (االتحــاد الســوفیتي) تاركــًا 

وأمیركا) منفردة بالمشهد الدولي، تّدعي النظریة أّن هـذا الُقطـب الكتلة األطلسیة (أورّبا 

الوحیــد طِفــق یبحــث عــن خصــم جدیــد. وتصــّور دراســات عدیــدة أّن هــذا العــدو الجدیــد 

  .  ١هو اإلسالم

                                                 
1 Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations. Foreign Affairs, Summer Issue, 22-49. 
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إلــى حــّد ذي داللــة اّتجــه تركیــز الُكتلــة األطلســیة الیوروـــ أمریكیــة، حــال مغــادرة الحــرب 

رق الُمسـلم مـّرة ُأخـرى. وُمنذئـذ، تعالـت صـیحات حـرب الباردة المسرح الدولي، إلى الشـ

الثقافـــات مـــّرة، وحـــرب الحضـــارات مـــّرة ُأخـــرى. وُكِســـیت هـــذه الـــدعاوى لحمـــًا، وُســـقیت 

 -شــرایینها دمــًا مــن زهــو المشــروع الغربــي بانتصــاره المــدّوي علــى المشــروع االشــتراكي 

فوكویامـا أّن التـاریخ الُشیوعي، إلـى النحـو الـذي رأى معـه مفكـر أمریكـي هـو فرانسـیس 

اإلنساني بلغ نهایة الطریـق بصـناعة النمـوذج النهـائي، وبإنتـاج اإلنسـان الخـاتم، حیـث 

ــــة  ــــات والتعددی ــــدأ الُحرّی ــــى النمــــوذج الغربــــي القــــائم علــــى مب أضــــحت الدیموقراطیــــة عل

ـــة النمـــوذج  ـــال النهـــائي للسیاســـة، وغـــدا اقتصـــاد الُســـوق نقطـــة نهای ـــة، هـــي المث الحزبی

  .  ١االقتصادي

   اآلیات الشیطانیة وأخواتها:

تزامن مع ُدنو الحرب الباردة مـن نهایاتهـا، وتـال اكتمـال ُأفـول شمسـها أیضـًا، عـدٌد مـن 

العقـدي تسـببت فـي اسـتفزاز  -وقائع الصراع، من جهة الغرب، على المستوى الفكري 

ت الوجـــدان والشـــعور المســـِلمین بدرجـــة بالغـــة. مـــن بـــین هـــذه الوقـــائع جـــاء كتـــاب اآلیـــا

، ومــا ترتّــب علیــه مــن فتــوى صــدرت عــن اإلمــام ٢م)١٩٨٨الشــیطانیة لســلمان ُرشــدي (

. ولقـــــد أثـــــارت الواقعتـــــان، اآلیـــــات الشـــــیطانیة والفتـــــوى ٣الُخمینـــــي بإهـــــدار دم المؤّلـــــف

الصادرة بحّق مؤّلفها، جـدًال بلـغ حـّد الُعنـف اللفظـي واالسـتهداف المتبـادل بـین أنصـار 

ورّبــا، وأفضــت إلــى تــأّزم فــي العالقــات الدبلوماســیة ُرشــدي وخصــومه فــي بعــض ُمــدن أُ 

بـــین إیـــران وبریطانیـــا. ونشـــطت، فـــي تـــزامن مـــع ذلـــك، دعـــوى الحاجـــة إلـــى االنســـجام 

الثقــافي مســتهدفة انصــهار المســلمین الوافــدین مــن تخــوم اإلمبراطوریــة البریطانیــة مــن 

لكـاریبي، أو صـهرهم المستعمرات السابقة في شبه القارة الهندیة والعالم العربي وُجـزر ا

في بوتقـة الثقافـة الغربیـة المستضـیفة. وانـدلعت فـي السـیاق ذاتـه حـرب الحجـاب، ومـن 

  بعُد، النقاب، واحتدمت لتتحّول إلى معركة قانونیة السّیما في نسختها الفرنسیة. 

                                                 
1 Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. London: Penguin Books. 

٢ Rushdie, S. (1988). The Satanic Verses. London: Viking. 
م فتــواه الشــهیرة بجــواز قتــل ســلمان ُرشــدي إلصــداره كتــاب اآلیــات ١٩٨٩أصــدر اإلمــام آیــة اهللا الخمینــي فــي الرابــع عشــر مــن فبرایــر   ٣

  الشیطانیة المسيء إلى اإلسالم وٕالى رسول الُمسلمین.
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ومــــع ذلــــك، تتالــــت الوقــــائع مــــن داخــــل الحــــوض الغربــــي مّمــــا عــــّده ســــواٌد غالــــب مــــن 

یــرًا لالشــمئزاز واالســتفزاز معــًا، مــن حیــث مّســها، رّبمــا بســوء قصــد الُمســلمین عمــًال مث

نــدس بوســـتن ونّیــة، لمقّدســات الُمســلمین ومســّلمات دیــنهم. مـــن ذلــك نشــر صــحیفة یال

رسمًا كاریكاتوریـًا ُمسـیئًا للرسـول محّمـد علیـه أتـم الصـلوات وأتـّم  الدانماركیة اثني عشر

ك الشـارع المسـلم بمظـاهرات غاضـبة علـى التسلیم. حینها ثار غضب الُمسلمین، فتحـرّ 

  .  ١امتداد العالم المسلم، بل ووسط مسلمي الغرب كذلك

ومــن الوقــائع التــي جــاءت علــى الشــاكلة المســیئة ذاتهــا فــي وقــت الحــق، وصــف بابــا 

الفاتیكان الحالي، بندیكیت السادس عشر، في محاضرة ألقاها فـي جامعـة ریجینسـبیرج 

براطور البیزنطي مانویل الثـاني قولـه إن لـیس ثمـة جدیـد فـي األلمانیة، مقتبسًا عن اإلم

اإلسالم أتى به محّمـد (صـلى اهللا علیـه وسـلم) سـوى مـا هـو شـریر وغیـر إنسـاني، وأّن 

. ولقــد أثــار ذلــك المســلمین ٢محّمــدًا (صــلى اهللا علیــه وســّلم) نشــر رســالته بحــّد الســیف

  اریكاتوریة.  وحّرك احتجاجاتهم، مثلما حدث كرد فعل على الرسوم الك

    م:٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر 

م حیـُث وقـع ٢٠٠١من ناحیة ُأخرى جاءت واقعة الحادي عشر من سبتمبر من العـام 

هُجومـان غیــر تقلیــدیین بـالطیران اســتهدفا كــًال مـن مركــز التجــارة الـدولي فــي واشــنطن، 

ــدفاع األمریكیــ ة (البنتــاجون) فــي الرامــز إلــى القــّوة االقتصــادیة الغربیــة، ومبنــى وزارة ال

االســتراتیجیة الغربیــة. وهــي الواقعــة التــي یــرى  -واشــنطون الرامــز إلــى القــّوة العســكریة 

ــــل ُنقطــــة انطــــالق جدیــــدة، بالغــــة  جمهــــور عــــریض مــــن البــــاحثین والمــــراقبین أنهــــا تمُث

األهمیــة، مؤّرخــة لبلــوغ العالقــة بــین الطــرفین مرحلــة شــدیدة االشــتعال علــى المســتویین 

  لوقائعي. الُشعوري وا

كانـــت الـــدعوى الرئیســـة هـــي أّن متشـــّددین مســـلمین مـــن تنظـــیم القاعـــدة، الـــذي یتزّعمـــه 

الشیخ ُأسامة بـن الدن، قـاموا بتنفیـذ ذینـك الهجـومین. وفـي أعقـاب هـذه الواقعـة أخـذت 

المواجهة شكًال رأسـیًا، تجـاوزت مجـّرد اعتمـاد الغـرب صـورة تـربط اإلسـالم، بكثیـر مـن 

إلــى إعــالن الــرئیس  {Absolutism}والوحشــیة والفكــر اإلطالقــي التعمــیم، بــالتخّلف 

                                                 
١ Jyllands Posten, Danish Newspaper, September 30, 2005. 

٢ Pope Benedict XVI, Lecture at the German University of Regensburg. September 12, 2006. 



 ٦٨

 {Us}األمریكي الحالي، جورج بوش، تقسـیم العـالم إلـى معسـكرین: معسـكر الــ(نحن) 

. وتــال ذلــك إعــالن حــرب مباشــرة اســُتهدِفت بهــا مجتمعــات {Them}ومعســكر الشــر 

أولئـك الـذین أقـاموا فـي بكاملها من الُمسـلمین، بـدءًا بشـرائح مـن الُمسـلمین الغـربیین أو 

الغــرب لســـبٍب أو آخــر. وهـــي الظـــاهرة التــي أضـــحى ُیطلـــق علیهــا اســـم اإلســـالموفوبیا 

{Islamo-phobia} لیدّشــــن كــــّل ذلــــك مرحلــــة جدیــــدة مــــن التفاعــــل المــــأزوم باســــم ،

 .  {War against Terrorism}الحرب ضد اإلرهاب 

  الحرب ضد اإلرهاب: 

ــ علــى حربــه التــي  {Crusade}وش ُبعــدًا صــلیبیًا لقــد أســبغ الــرئیس األمریكــي جــورج ُب

أعلنهـــا ضـــد اإلرهـــاب، والتـــي جـــاءت كمرحلـــة ثانیـــة مـــن المشـــروع اإلمبریـــالي القـــدیم. 

فالرســالة كانــت فــي الحملــة اإلمبریالیــة اُألولــى باســم تحضــیر ُشــعوب العــالم المتخّلــف 

{Civilizing Mission}فــي  ، وهــي هــذه المــّرة حــرب ضــد اإلرهــاب منظــورًا إلیــه

أبعـــاٍد ثقافیة/حضـــاریة وسیاســـیة، جنبـــًا إلـــى جنـــب بعـــد الُمواجهـــة العســـكریة المباشـــرة. 

وبینمــا نهــض المستشــرقون األوربیــون فــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرین المیالدیــین 

لحیاكــة الثــوب الفكــري للمشــروع اإلمبریــالي األّول، وقــف فــي الجبهــة الفكریــة المســاندة 

فــي واشــنطن،  {The New Cons}نیــة المحــافظون الُجــدد للحملــة اإلمبریالیــة الثا

  موّفرین للحرب ضد اإلرهاب مبرراتها الفكریة واألخالقیة. 

لكن جمهورًا عریضًا مـن المسـلمین ینظـرون إلـى الحـرب ضـد اإلرهـاب باعتبارهـا حربـًا 

 موّجهة ضّد اإلسالم وأتباعه من الُمسلمین في األساس. وكونها استهدافًا لعقیـدتهم مـن

أفغانستان إلى العـراق إلـى فلسـطین الُمحتلّـة فضـًال عـن اسـتهدافها شـرائح عریضـة مـن 

األمریكـــي،  -مســـلمي العـــالم المســـلم القـــدیم، والمســـلمین مـــن مـــواطني الغـــرب األوربـــي 

أودعتهم زنازین أجهـزة األمـن واالسـتخبارات، أو وضـعتهم قیـد المراقبـة وجعلـتهم أهـدافًا 

  على حرّیاتهم الشخصیة. لعملیات المراقبة والتضییق

  ُصورة الُمستقبل:

تلــك أمثلــة وشــواهد ُســقناها، بتركیــز علــى موقــف الغــرب ككتلــة تمثّــل القــّوة األعظــم فــي 

حقبتنــا الجاریــة هــذه، لنــّدعي، فــي خاتمــة هــذا العــرض أّن الســیرة الغالبــة للتفاعــل بــین 

جهتـه تحّركـه  الُقطبین: الغـرب واإلسـالم هـي سـیرة خصـومة ومواجهـة. وأّن الغـرب مـن
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دوافــع تعزیــز قدرتــه فــي الســیطرة علــى العــالم، وأّنــه یملــك، بالفعــل، مــن الُقــدرة مــا أّهلــه 

للســـیادة علـــى العـــالم وٕاطبـــاق ســـیطرته علیـــه. وأّن المســـلمین، بالتأكیـــد، تحـــّركهم كـــذلك 

رغبـــة وأمـــٌل فـــي امـــتالك القُـــدرة التـــي تـــؤّهلهم للســـیادة علـــى العـــالم كـــذلك، وٕان لـــم یكـــن 

ـــة المعنـــى ذاتـــه، والداللـــة  ضـــروریاً  ـــى العـــالم لـــدى القطبـــین حامل أن تكـــون الســـیادة عل

  ذاتها. 

ـــه امتلـــك  ویـــؤثر الغـــرُب اإلطبـــاق بالســـیطرة علـــى العـــالم، ویســـتأثر بـــذلك، مـــن واقـــع أّن

تدفعـه السـتبقاء نفسـه مركـزًا للعـالم  ةأسباب هذه السیطرة، وشـاد بسـبٍب منهـا سـیكولوجی

{Metropole}هي ما أضحى ُیصـطلح علیـه باسـم المركزیـة الیـورو  . وهذه المركزیة

. فـــالغرب الـــذي غـــدا مـــن بعـــد خروجـــه {American/Euro-Centrism}ــــ أمریكیـــة 

مــــن عــــبء تاریخــــه فــــي الُعصــــور الُوســــطى، واســــتكمل، مــــن ثــــم، مشــــروعه الحــــداثي 

{Modernity} والــــــــذي امتلــــــــك بــــــــه المعرفــــــــة التــــــــي أنتجــــــــت العلــــــــم والمعلومــــــــات ،

عاد یرى في ذاته إال مركزًا للعالم ورسوًال إلیه. وتبقى هذه هـي الحالـة والتكنولوجیا، ما 

النفســــیة التــــي تمنحــــه تأشــــیرة العبــــور إلــــى حالــــة الســــیادة والســــیطرة التــــي یبــــدو علیهــــا 

  ویتمّسك بها. 

  الغرب بكامله ضد المسلمین، ومسلمون بال استثناء ضد الغرب؟

بــین الُقطبــین فــإّن الُحكــم علــى الُقطبــین أّمــا وقــد حــّددنا غلبــة هــذا المســار فــي التفاعــل 

فــذلك ادعــاٌء باطــل. فاإلســالم یشــهد  {Monolithic}بكونهمــا حالــة واحــدة متماســكة 

بداخلـــه أطیافـــًا مـــن التعـــّدد، ثقافیـــًا وسیاســـیًا ومـــذهبیًا مـــا یجعـــل الُحكـــم علـــى المســـلمین 

ُكتلـــة واحـــدة  . أّمـــا الغـــرب فلـــیس هـــو اآلخـــر١جمـــیعهم بالُجملـــة خطـــًا منهجیـــًا وتحلیلیـــاً 

صــّماء، بــل ثمــة تعــّدد، سیاســیًا وثقافیــًا وعقــدیًا، فــي الغــرب یتجــاوز، رّبمــا فــي بعــض 

حاالتـه، مــا یحتــوي علیــه عــالم الُمســلمین ذاتــه مـن تعــدُّد. ولّمــا كــان ذلــك كــذلك، فكیــف 

یحُسن أن نصّنف الغرب كّله موقفًا ضد اإلسالم، وأن نصـّنف مجتمـع الُمسـلمین كلّـه، 

  ، ُجملة واحدة موقفًا معارضًا للغرب، ُمواجهًا له؟ في الُمقابل

فـــي ظـــّل تجـــّذر فكـــرة القُـــدرة وامتالكهـــا، ومـــن ثـــم، اســـتخدامها فـــإّن الغـــرب  المؤسســـة!

الُمســیطر راهنــًا یعتنــي، إلــى ذلــك، بحمایــة قاعــدة الُقــدرة التــي یمتلكهــا مــن خــالل بنــاء 

                                                 
١ Esposito, J. L. (1992). The Islamic Threat: Myth or reality? New York: Oxford University Press. 
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ه بعــض البــاحثین مــا یســمی {Informal}عقــل جمعــي، رّبمــا علــى نحــو غیــر نظــامي 

. وهــــذه المؤسســــة التــــي هــــي جمــــاع مفاصــــل {The Establishment}المؤّسســــة 

الدولة، ولیس اإلدارة، هـي التنظـیم السیاسـي واإلعالمـي واألكـادیمي/البحثي وجماعـات 

ـــوى النظامیـــة التـــي  رجـــال األعمـــال والشـــركات وناشـــطو المجتمـــع المـــدني وكیانـــات الُق

فـــي تنظـــیم واحـــد جـــامع، بدرجـــة عالیـــة مـــن التنـــاغم تعمـــل، بـــالرغم مـــن عـــدم انتظامهـــا 

  والوعي بالمصلحة الكلّیة. 

وُیماســـــك أطـــــراف هـــــذا النســـــیج غیـــــر النظـــــامي قواســـــٌم مشـــــتركة مـــــن الـــــدین والثقافـــــة 

والمصلحة وتصّورات تتعلق بطبیعة الدور والمسئولیة والمشـروع المتصـّور تجـاه الـذات 

أنجــــز، منــــذ وقــــت لــــیس قصــــیرًا، واآلخــــر. ویســــاعد فــــي ذلــــك كــــون المجتمــــع الغربــــي 

مشروعه لإلجماع الوطني، ما أسـفر عـن واقـع مـن تعریـف الوظـائف والمصـالح، ومـن 

ثـــم، بنـــاء نظـــام وطنـــي/ُنظم إقلیمیـــة تجلـــس علـــى قاعـــدة مـــن أمـــن واســـتقرار ُمســـتدامین 

بــوفرة وثــراء. وهــي الحالــة التــي تتقــّدم نحــو بنــاء قاعــدة إلجمــاع إقلیمــي مثلمــا نــرى فــي 

  . {Trans-Atlantic Block}حاد األورّبي، مثًال، أو الكتلة األطلسیة حالة االتّ 

ویجــُدر أن نالحــظ أّنــه تتكــاثر، علــى هــامش المؤّسســة، الجماعــات الهامشــیة التـــي ال 

یُضـــر التســـامح معهـــا، بـــل وُقبـــول فكـــرة التعـــایش معهـــا، بینمـــا ُیضـــفي التعـــایش معهـــا 

  صورة تتمّیز بالتعّدد والدیموقراطیة.

ـــة مجتمـــع الُمســـلمین فثمـــة ســـواد غالـــب یشـــّكل، رغـــم التبـــاین وعـــدم فـــراغ  أّمـــا فـــي حال

مجتمعات المسلمین من إنجاز مشروعاتهم لإلجماع بعد، الموقـف الغالـب المعّبـر عـن 

الكتلــة المســلمة.. رأیهــا العــام وأشــواقها وتطلعاتهــا ومحاذیرهــا وتخّوفاتهــا. یتضــح ذلــك، 

الُمســـلم علـــى مواقـــف، غربیـــة مـــثًال، تعتقـــد  مـــثًال، فـــي حـــاالت ردود الفعـــل فـــي الشـــارع

شــــرائح واســــعة مــــن ُمجتمــــع المســــلمین أّنهــــا تجــــيء مســــتهدفة لهــــم، أو مســــیئة لــــدینهم 

ورمزیاتــه ومقّدســاته، علــى نحــو مــا رأینــا فــي األمثلــة واالستشــهادات التــي ُســقناها فــي 

ت غیــــر هــــذا الموقــــع مــــن هــــذه الورقــــة. ویؤّكــــد ذلــــك العجــــز الُمتــــراكم لُنخــــب مجتمعــــا

سیاســـیة تتعـــارض مـــع  -الُمســـلمین التـــي ظّلـــت تعمـــل الســـتحداث اصـــطفافات فكریـــة 

التیارات الفكریة الُمنسـجمة مـع رؤیـة السـواد الغالـب مـن الُمسـلمین، عجزهـا عـن انتـزاع 

حق تمثیل ذلك السواد الغالب من الُمسلمین. هذا العجز یتبّدى لدى تیـارات العلمـانیین 
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  الُمسلمین.

نعم ُهناك تعّدد تكویني في جهة الُقطبین: الغـرب وُمجتمـع الُمسـلمین، لكـن التعـّدد یلـزم 

أن ُینظر إلیه بهذا التحدید الذي ُسقنا. فالتعّدد یلزم أال ُیحّمل ما ال ُیحتمـل، ویجـب أال 

د ألوزان متعادلــــة أو حتّــــى متقاربــــة، بــــل تعــــّدد، لــــدى یــــتم التعــــاطي معــــه بوصــــفه تعــــد

الُقطبـــین یجلـــس فـــي جـــزء منـــه ســـواد غالـــب، بینمـــا یجلـــس علـــى الجانـــب اآلخـــر منـــه 

  مجموعات هامشیة خفیفة الوزن، ضعیفة التأثیر الكّلي. 

  وهل من جدید؟ 

ه سـیبقى نعم ُهناك جدید. من ذلك أّن میزان القّوة الدولي الراهن لیس ثمـة مـا یؤّكـد بأّنـ

مســتقّرًا علــى مــا ُهــو علیــه. فــالغرب، عبــر األطلســي، تنافســه الیــوم قّوتــان تبــرزان إلــى 

المشهد الدولي بقّوة وثقة ُهما الصین والهند. هذا إذ لم نصطحب في الحساب التململ 

الجنیني في أمیركا الالتینیة وبعض الجیوب اآلسیویة األخـرى مثـل مالیزیـا وٕاندونیسـیا، 

ــــد، وهــــذان الُمنافســــان مــــثًال. وهــــذا  ــــافس الجدی ــــه بعنایــــة. هــــذا التن ــــر تجــــب قراءُت مؤّش

  الجدیدان یشیران إلى أّن جدیدًا في المشهد الدولي أضحى مرئّیًا بالعین المجّردة.

والجدید اآلخر هو أّن حالة العولمة التي ضـربت العـالم مـن كـل فـجٍّ تعیـد اآلن تعریـف 

امتالكها. فالُقدرة التـي كانـت أوضـح أشـكالها  أدوات السیطرة وتیّسر، إلى درجة مهّمة،

إلى وقت قریب الُقدرة العسكریة واالقتصادیة أخذت تتراجـع لصـالح القـدرة المتمّثلـة فـي 

امـــتالك المعرفـــة ومنتجاتهـــا مـــن العلـــم والمعلومـــات واســـتخدامهما كـــأداتي ســـیطرة. هـــذا 

ات الشــعوب غیــر الغربیــة التطــّور تطــّور ُمهــم، الســّیما أّن أعــدادًا غفیــرة مــن أبنــاء وبنــ

انخرطـــت بنجاحـــات مشـــهودة فـــي عـــالم صـــناعة المعلومـــات والمعرفـــة العلمیـــة. مـــن ال 

یــرى مــثًال تجربــة فــي امــتالك المعلومــات، وكیفیــة اســتخدامها فــي فضــاء كــوني أوســع، 

مثــل تجربــة القنــوات الفضــائیة العربیــة مثــل شــبكة قنــوات الجزیــرة، مــثًال؟ ومــن ال یــرى 

اإلیرانــي فــي تطــویر مشــروع نــووي لالســتخدامات المدنّیــة؟ مــن ال یــرى مــثًال النمــوذج 

كیف أن أطـراف عـالم المسـلمین القـدیم شـرقًا فـي مالیزیـا وٕاندونیسـیا، وفـي جنـوب آسـیا 

فــي شـــبه القــارة الهندیـــة، بــل والجیـــل الثالــث مـــن مســلمي الغـــرب الــذین یتحـــّدثون لغتـــه 
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ت المهـــن، ویتفوقـــون فـــي میـــادین بأفضـــل مـــا یفعـــل ذو لســـان أعجمـــي، وُیتقنـــون مهـــارا

  المعرفة وتطبیقاتها؟

نعم ُهناك أمل، إذ فـي آخـر النفـق ثمـة ُضـوء. إذ بـاالقتراب مـن امـتالك القُـدرة بمعناهـا 

العریض من الُممكن أن ینشأ تـوازن قـّوة دولـي جدیـد. وامـتالك القُـدرة واسـتخدامها، مـن 

ـــین: الغـــرب واإلســـال ـــین القطب ـــاهم، ضـــمنًا أو ثـــم، هـــو شـــرط دفـــع العالقـــة ب ـــى التف م إل

عالنیــة، علــى التعــایش بــدیًال عــن المواجهــة. إّنــه طریــق غیــر ســالكة نعــم.. لكّنــه یبقــى 

طریقــًا مـــن الممكـــن أن یفضــي عنـــد نهایـــة النهــار، باجتهـــاد ومثـــابرة وصــبر، إلـــى تلـــك 

  الغایة المنشودة. 
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  الخروج من مأزق الثنائیاتومسیرة  الخطاب اإلسالمي

   *د. محمد بن نصر

  مقدمة: 

الشك أن كل محاولة للتحقیب الفكـري هـي نـوع مـن المجازفـة؛ ألنهـا تهـدف إلـى رصـد 

المحطات الكبرى لخطـاب معـین، وال تعكـس بالضـرورة الخریطـة الفكریـة الظـاهرة التـي 

تتقــاطع فیهــا التوجهــات الفكریــة، وٕانمــا تهــتم بالكشــف عــن التضــاریس المتخفیــة، التــي 

كشــف هــذه البنیــة عــن مســیرة الفكــر اإلســالمي المعاصــر تتكــون منهــا بنیــة الخطــاب. ت

التي نزعم أنها مرت بثالث محطات رئیسـة، شـكَّل الـدفاع عـن مقومـات الـدین العالمـة 

  البارزة للمحطة األولى. 

بـــدأت هـــذه المرحلـــة بخطـــاب أخـــذ ســـمة االعتذاریـــة، ولـــم یكـــن هـــذا ناتجـــًا عـــن خیـــار 

فرض ذلك. لم یكن بوسع العقـل اإلسـالمي استراتیجي، ولكن المرحلة التاریخیة كانت ت

أن یفعـــل أكثـــر مـــن محاولـــة التـــأقلم، خاصـــة وأنـــه لـــم یركـــز علـــى النظـــر فـــي األســـس 

الفلسفیة التي قامت علیها الحداثـة الغربیـة، فضـًال عـن أن الـزمن كـان زمـن االسـتعالء 

العقلـــي، حیـــث فرضـــت العقالنیـــة فـــي صـــیاغتها الوضـــعیة بوصـــفها األنمـــوذج الوحیـــد 

ــــا ــــا أن ننكــــر الق ــــدنیا وال ســــعادة غیرهــــا، وال یمكــــن لن ــــي ال ــــق الســــعادة ف ــــى تحقی در عل

اإلنجــازات الكبــرى التــي حققتهــا العقالنیــة، كمــا ال یجــب أن نغفــل عمــا نــتج عنهــا مــن 

مآسـي لــم تعــرف اإلنسـانیة لهــا مثــیًال. علــى أنـه یجــب التفریــق بـین الحداثــة التــي یمكــن 

ي تتحرك فیها العقالنیة وبین العقالنیة فـي حـد ذاتهـا اعتبارها الرؤیة الفلسفیة الكلیة الت

التـــي تعتبـــر نزعـــة ومنهجـــًا فـــي التفكیـــر، تعطـــي للعقـــل منزلـــة متمیـــزة ومكانـــة محوریـــة 

تصل في بعض حاالتها إلى رفض الحقیقـة الدینیـة باعتبارهـا خرافـة أو باعتبارهـا غیـر 

بالضــرورة أو رافضــًا خاضــعة للتجربــة الحســیة، فلــیس كــل مــنهج عقالنــي منافیــًا للــدین 

  له.

ولعل هـذا الخلـط بـین الحداثـة بوصـفها أیـدیولوجیا والعقالنیـة بوصـفها منهجـًا هـو الـذي 

تســـبب فـــي بـــروز الموقـــف االعتـــذاري، الـــذي ظهـــر تحـــت عنـــاوین عدیـــدة مثـــل أصـــالة 

العقــل فــي اإلســالم، وقابلیــة الــدین اإلســالمي للتمــدن والترقــي خالفــًا لألدیــان األخــرى. 

                                                 
 أستاذ جامعي ومفكر تونسي. *
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خاصة تلك التي أخذت موقفـًا متطرفـًا مـن  -ن التیارات الماركسیة واللیبرالیة ولكن تمكّ 

في المجـاالت الفكریـة، جعلـت المفكـرین ذوي التوجـه اإلسـالمي یركـزون علـى  -الدین 

األسس التي یقوم علیها الدین، مثل مسـألة إثبـات وجـود اهللا، وضـرورة الـوحي باعتبـاره 

ثــم نــتج عــن الفشــل الــذي منیــت بــه المشــروعات  الخــیط الواصــل بــین اهللا ومخلوقاتــه،

على األقل قیاسًا إلى الشعارات والوعود التـي  -الثوریة في شقیها اللیبرالي والماركسي 

بـــروز اهتمامـــات جدیـــدة للعقـــل اإلســـالمي تمثلـــت فـــي طـــرح اإلســـالم  -رفعـــت آنـــذاك 

الغربیـة التـي بوصفه مشروعًا بدیًال وشامًال لكل مناحي الحیاة، مع رفض واضح للقـیم 

  أدخلت العالم في حربین عالمیتین مدمرتین. 

ویكفي أن نقوم بمقارنة بین صورة (اآلخر) في كتـاب الشـیخ الطهطـاوي، غفـر اهللا لـه: 

(تخلــیص اإلبریــز فــي معرفــة أحــوال بــاریس)، وبــین كتــاب الشــهید ســید قطــب: (أمریكــا 

). وســیكون التحــول التــي رأیــت)، لنــرى التحــول العمیــق الــذي حصــل فــي رؤیــة (اآلخــر

أعمق في كتابات أخرى مثل تلك التي كتبهـا الـدكتور عبـد الوهـاب المسـیري: (الفلسـفة 

المادیــة وتفكیــك اإلنســان)، علــى ســبیل المثــال، والــذي ركــز فــي نقــده للحداثــة الغربیــة 

  على المنطلقات الفلسفیة للحضارة الغربیة والمآالت التي كان البد أن تؤول إلیها.

ل هنــاك مــن ینظــر إلــى الحداثــة بوصــفها إطــارًا موحــدًا لإلنســانیة، باعتبــار ولكــن مــا زا

وهـــو أبعـــد مـــن أن یوصـــف  -إنســـانیة العقـــل وحیادیتـــه. فهـــذا الـــدكتور فتحـــي التریكـــي 

باالتباعیـــة العمیـــاء، فهـــو كثیـــرًا مـــا یـــدعو إلـــى النقدیـــة المنفتحـــة، ولكنـــه یقـــع فـــي نفـــس 

ها اإلطـــار الجـــامع للتفكیـــر اإلنســـاني، اإلشــكال عنـــدما یریـــد أن یؤصـــل للحداثـــة بوصــف

ولعـل ذلـك نــاتج عـن تصــور ال یخلـو مــن بـراءة؛ ألنـه یقــف فقـط عنــد إنجازاتهـا المادیــة 

یقــول: (ال نریــد هنــا التأكیــد علــى تــأثیر ابــن ســینا وابــن الهیــثم  -وعنــد مقوالتهــا العلمیــة 

لمـي خاصـة، تلـك والبیروني وابن رشد في الثقافة الالتینیة عامـة وفـي تكـوین العقـل الع

أطروحات أصبحت الیوم من المسلمات بعد الدراسات التاریخیـة والعلمیـة المتعـددة فـي 

الشرق والغرب. نرید فقط أن نتوصل إلى إقرار أننا نتواصل مـع تراثنـا العلمـي والعقلـي 

إذا ما تواصلنا مع مستتبعاته الغربیة المتمثلة في إنتاجیات الغـرب العلمیـة والتقنیـة بمـا 

ا كنا مساهمین أساسیین في صقل العقل العلمي. ولذلك یجب أن یكـون تعاملنـا مـع أنن

الحداثة كتعاملنا مع شيء من كیاننا، فیكـون هـذا التعامـل عنصـرًا مهّمـًا لتحدیـد هویتنـا 
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ــا إلیهــا. فالحداثــة هــي نقطــة  إلــى جانــب ثوابــت التأصــیل والتــراث التــي كثیــرًا مــا التجأن

  .١تفاعل الحضاري بین الشعوب واألمماستكمال الدورة الجدلیة لل

وال نـدري كیــف یسـتطیع التریكــي أن یجمـع فــي هویـة واحــدة تصـورین ُیعتبــر كـلٌّ منهمــا 

نســـق متكامـــل ورؤیـــة للكـــون تســـتند إلـــى میتافزیقـــا مســـبقة تطـــرح إجابـــات عـــن األســـئلة 

النهائیـــة الكبـــرى؟ بـــل یصـــبح الحـــدیث عـــن الهویـــة فـــي حـــد ذاتـــه أمـــرًا مســـتحیًال بهـــذا 

 امعنى. نعتقد أن مثل هذا التوهم نـاتج عـن خلـط مقصـود بـین معنـى الحداثـة بوصـفهال

تصورًا فلسفیًا شامًال، وبـین معنـى التحـدیث الـذي یمكـن أن یكـون مطلبـًا مشـتركًا؛ ألنـه 

یهــدف إلــى االســتثمار الجیــد لكــل اإلمكانــات االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة مــن 

ضــوء تصــورات فلســفیة مختلفــة. وذلــك هــو أصــل أجــل نمــو مطــرد للمجتمــع ولكــن فــي 

  واحد.د معناه إذا كان التصور الفلسفي التنوع، وٕاال یفق

ـــافس فكـــرة  ـــي أصـــبحت تن ـــاح، أو الكلمـــة المحـــور الت یمكـــن أن نقـــول: إن الكلمـــة المفت

المحاكــاة (لآلخــر) القــوي هــي كلمــة الشــمولیة عنــد األطــراف المعتدلــة، والحاكمیــة عنــد 

ددًا، وما تولد عنها من مفاهیم مثل مفهوم القطیعـة.. ولكـن بسـاطة األطراف األكثر تش

الطـــرح وتعقیـــد الواقـــع وتیـــار العولمـــة الجـــارف جعـــل الفكـــر اإلســـالمي یثیـــر مـــن جدیـــد 

العالقــة بــالنص القرآنــي وكیفیــة فهمــه وحــل مفهــوم التفاعــل بــدل القطیعــة، مــع التأكیــد 

ار واألسـاس الـذي یحـتكم إلیـه فـي الدائم على أن تكـون المرجعیـة اإلسـالمیة هـي المعیـ

ضـــوء مقاصـــد الـــدین الشـــرعیة، وهـــي مـــن المؤشـــرات التـــي تـــدل علـــى إمكانیـــة تجـــاوز 

الخطاب اإلسالمي لحالة التجـاذب بـین االنفعـاالت المتضـادة وردات الفعـل المتعاكسـة 

واالختالفــــات التــــي تنشــــأ عــــن التضــــارب الصــــوري لــــبعض المفــــاهیم التــــي تنتمــــي فــــي 

  اء الفكري.األصل إلى الفض

تحــاول هــذه الدراســة أن تبــین إلــى أي حــد اســتطاع الفكــر اإلســالمي أن یــتخلص مــن 

ســـمة الثنائیـــة التـــي غلبـــت علیـــه فـــي مســـیرته هـــذه، وســـنأخذ علـــى ســـبیل المثـــال ثنائیـــة 

اإلســالم والحداثــة، وثنائیــة الدولــة والجماعــة، وثنائیــة العلــوم الشــرعیة والعلــوم المدنیــة، 

ـــة الهویـــة واال ـــة العالمیـــة والعولمـــة. كیـــف یمكـــن الخـــروج مـــن هـــذه وثنائی نفتـــاح، وثنائی

                                                 
 .٢١٣)، ص٢٠٠٣سیري وفتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة (دمشق: دار الفكر، عبد الوهاب الم ١
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الــدوائر المغلقــة؟ وهــل یمكــن الحــدیث عــن بدایــة لتأســیس خطــاب جدیــد؟ وســیتم تناولهــا 

  بوصفها عوائق للتفكیر المرن، جعلت الفكر اإلسالمي ال یكاد یراوح مكانه.

  ثنائیة اإلسالم والحداثة:

ًا أصــحاب القــرار فــي الدولــة العثمانیــة إلــى م، كتــب عمــر طالــب منبهــ١٦٥٢فــي ســنة 

تنــامي النفــوذ األوروبــي قــائًال: (اآلن أصــبح األوروبیــون یعرفــون العــالم كلــه، فیرســلون 

مــراكبهم إلــى كــل الجهــات، فتصــل المرافــئ المهمــة مــن العــالم. وقــبًال كــان تجــار الهنــد 

أیــــدي والســــند معتــــادین علــــى المجــــيء إلــــى الســــویس، وكانــــت بضــــائعهم تــــوزع علــــى 

المســــلمین إلــــى العــــالم أجمــــع. أمــــا اآلن فهــــذه البضــــائع تنقــــل علــــى مراكــــب برتغالیــــة 

شر في العالم أجمع انطالقـًا مـن هنـاك. أمـا مـا توهولندیة وٕانجلیزیة إلى فرنجستان، وتن

لیسوا بحاجـة إلیـه فـإنهم یـأتون بـه إلـى إسـتانبول وغیرهـا مـن أراضـي اإلسـالم ویبیعونـه 

ـــوفیر. لهـــذا الســـبب أصـــبح بخمســـة أضـــعاف ســـعره الفع ـــذلك المـــال ال ـــي، فیكســـبون ب ل

الذهب والفضة نادرین في بالد اإلسالم. یجـب علـى الدولـة العثمانیـة أن تسـیطر علـى 

الشـــواطئ وعلـــى التجـــارة المـــارة مـــن هنـــاك، وٕاال فإنـــه لـــن یمـــر وقـــت طویـــل ویســـیطر 

  .  ١األوروبیون على بالد اإلسالم)

د أقــل مــن قــرن ونصــف القــرن بقلیــل مــن هــذا م، أي بعــ١٧٩٨وفــي الثــاني مــن یولیــو 

النــداء، ســـقطت مدینـــة اإلســـكندریة بعـــد معركــة غیـــر متكافئـــة مـــع األســـطول الفرنســـي، 

وتبعتها فـي الثالـث والعشـرین مـن نفـس الشـهر مدینـة القـاهرة، وفـي الخـامس مـن یولیـو 

م، ســقطت مدینــة الجزائــر. لقــد كــان عمــر طالــب ذا بصــیرة نافــذة، لقــد اســتطاع ١٨٣٠

  ن یستقرئ مستقبل األحداث.أ

ولكن النور الذي سطع، الشیخ األزهري رفاعة الطهطاوي، والذي حرر في كنفه كتابه 

القـــیم الســـالف الـــذكر، جعلـــه غیـــر قـــادر علـــى ســـماع دوي المـــدافع التـــي دكـــت القـــرى 

الجزائریــة اآلمنــة، ولكنــه أجهــد نفســه للتفریــق بــین الــرقص الشــرقي المتخلــف والــرقص 

حضر. لیس هذا تجنیًا علـى الشـیخ الطهطـاوي، ولكـن أردنـا فقـط أن نبـین الفرنسي المت

أثــر االنبهــار فــي النظــرة إلــى األمــور، خاصــة وأن الشــیخ الطهطــاوي قــد نشــأ فــي ظــل 

  االحتالل الفرنسي، حیث إنه ولد بعد ثالث سنوات من غزو نابلیون لمصر. 

                                                 
 .٣٢-٣١م)، ص١٩٨١هذا النص أورده خالد زیادة، اكتشاف التقدم األوروبي (بیروت: دار الطلیعة،  ١
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و الــذي حكــم الفكــر فــي غیــاب النظــرة المتوازنــة جعلــت منطــق المتقــابالت المتنافیــة هــ

عالمنا اإلسالمي، فنجد أنفسنا دائمًا أمام خیارین ُیقدَّم أحدهما على أسـاس أنـه الخیـار 

المصـــیري ومـــن دونـــه الـــدمار، فإمـــا اإلســـالم أو الحداثـــة، الدولـــة أو الجماعـــة، العلـــوم 

ـــدنیا أو الـــدین وهكـــذا، سلســـلة مـــن الثنائیـــات التـــي ال  الشـــرعیة أو العلـــوم اإلنســـانیة، ال

تنتهــــي، والتــــي یــــراد منهــــا أن یظــــل الخطــــاب الفكــــري حبــــیس المربــــع األول، یحصــــي 

ضـــحایا التعصـــب للقـــدیم والتعصـــب للحـــدیث، بـــل التعصـــب لقـــدیم علـــى حســـاب قـــدیم 

آخـر، والتعصــب لحــدیث علــى حسـاب حــدیث آخــر، األمــر الـذي عمــق النظــرة الجزئیــة 

غذیة بذلك حریقًا ال ینطفـئ، لألشیاء، مختزلة بذلك التراث والمعاصرة في آن واحد، وم

  حربًا أهلیة لم نعرف لها نهایة، تتغیر وسائلها وأبطالها ولكن جوهرها ثابت.

ومــن هنــا تكمــن ضــرورة النظــر فــي الخطــاب اإلســالمي لرصــد الثنائیــات التــي تعرقــل 

  خروجه من هذا النفق وكیف یمكن معالجتها؟

قبــل التعــرف علــى الفلســفة التــي  إن تعــرف رواد اإلصــالح األوائــل علــى َتعــیُّن الحداثــة

تقوم علیها، جعلهم یتعاملون معها انطالقًا من إنجازاتها المادیة، فلم یسـتوعبوا األسـس 

النظریة التي قامت علیها، وال الغایات التي تسعى إلیهـا. نظـروا إلیهـا علـى أنهـا مجـرد 

میـــة، التـــي حركـــة تنویریـــة عقالنیـــة تهـــدف إلـــى ســـعادة اإلنســـان وتســـلیحه بالمعرفـــة العل

تســاعده علــى التحــرر مــن الخرافــة، وتمكنــه مــن االعتمــاد كلیــة علــى نفســه. لــم یفهمــوا 

ــــي كــــانوا  ــــًا مــــن المشــــكالت الت ــــداخلي، وٕانمــــا انطالق ــــًا مــــن منطقهــــا ال ــــة انطالق الحداث

یعانونهـــا. نظـــرة وظیفیـــة أرادوا منهـــا أن تســـعفهم فـــي حـــل قضـــایا التخلـــف التـــي یـــرزح 

ي حــین أن المشــاریع الكبــرى للمَدنیــة األوروبیــة تســتوجب تحتهــا المجتمــع اإلســالمي، فــ

أن یبقــى اآلخــرون فــي تخلفهــم العمرانــي، فتُنهَــُب خیــراتهم وتســتغل قــوتهم العاملــة فــي 

إقامــة مشــاریعهم الضــخمة، ویــتم إغــراق العــالم بســلعهم ومنتجــاتهم وفــرض نمطهــم فــي 

  الحیاة.

ســید الطبیعــة، وكمــا یقــول  وضــعت الحداثــة اإلنســان فــي أعلــى هــرم األنــواع، وجعلتــه

م): (یجــب أن یكــون ١٦٥٠ -١٥٩٦الفیلســوف الفرنســي المعــروف، (رنیــه دیكــارت) (

، ونجـد نفـس الشـيء عنـد نظیـره (فرنسـیس بیكـون) ١اإلنسان سـیدًا للطبیعـة ومالكـًا لهـا)

                                                 
1  René Descartes, discourse de la méthode (Paris : Flammarion Coll, GF,2000) انظر:    
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م) حیـــث یجعـــل غایـــة المـــنهج العلمـــي تحقیـــق (إمبراطوریـــة اإلنســـان ١٦٢٦ -١٥٦١(

  على الطبیعة).

ما ُیعتقد، فإن هذه العالقة مع الطبیعة ال تجد أساسها فـي العقالنیـة المعاصـرة وعكس 

فقط، وٕانما أیضًا في المكانة التي أعطتها الثقافة الیهودیة المسیحیة للطبیعـة، وتحدیـدًا 

لألرض، حیث اعتبرتهـا المكـان الـذي ُنفـي فیـه اإلنسـان بسـبب خطیئتـه األولـى. (لـیس 

البیئة المـدمر بتوظیـف المزیـد مـن العلـم والتقنیـة، فعلومنـا من المحتمل تجنب ردة فعل 

وتقنیاتنــا قــد تطــورت فــي ظــل المفهــوم المســیحي لعالقــة اإلنســان بالطبیعــة، وهــو لــیس 

فقــط مفهــوم المســیحیین والمســیحیین الجــدد، وٕانمــا أیضــًا أولئــك الــذین یعتبــرون أنفســهم 

، وهـو مـا یتضـمنه اإلنجیـل ١بصدق ما بعد المسیحیین)، كما یقول المؤرخ (لـین وایـت)

ــــق الفحــــم  ــــك ُخل ــــة، ل ــــت األرض، بســــببك ُأطــــرد اإلنســــان مــــن الجن ــــة أن نصــــًا: (ملعون

) إنهــا أرض المنفـــى، أرض ١واألشــواك) (إنجیــل بیــت المقــدس، ســـفر التكــوین، اآلیــة 

  اإلبعاد. 

یتصــــرف اإلنســــان الغربــــي ذي الخلفیــــة المســــیحیة فــــي األرض ومــــع مــــن فیهــــا بــــروح 

عوریة، وجهــت أفعالــه، وحكمــت عالقتــه بغیــره مــن المخلوقــات، وهــو مــا انتقامیــة ال شــ

یفسر المآل الذي آلت إلیه العقالنیة، التي بدأت كمنهج لفهم أسـرار الطبیعـة والسـیطرة 

علیهــــا وتوجیــــه الفعــــل اإلنســــاني والــــتحكم فیــــه، انتهــــت إلــــى االســــتجابة الكلیــــة للغریــــزة 

الســیولة القاتلــة التــي فقــد الفعــل معهــا كــل البهیمیــة، فأصــبح الفعــل اإلنســاني نوعــًا مــن 

معنـى، وهكـذا تهـاوت ركـائز المجتمـع الواحــدة تلـو األخـرى، وتحـول المجتمـع إلـى كتلــة 

ملساء متدحرجة ال قرار لها، یتسـاوى فیهـا كـل شـيء، إنهـا بحـق الـردة التراجیدیـة التـي 

الغربیــة تحــدث عنهــا عبــد الوهــاب المســیري حیــث یقــول: (یمكــن القــول: بــأن الحضــارة 

الحدیثة، في جانب مهم مـن جوانبهـا، تعبیـر عـن التراجـع التراجیـدي والمسـتمر للفلسـفة 

اإلنســانیة الهیومانیــة التــي تؤكــد اســتقاللیة اإلنســان عــن الطبیعــة/المادة ومقدرتــه علــى 

تجاوزهــا وعلــى تطــویر منظومــات قیمیــة ومعرفیــة، ولــذا تضــعه فــي مركــز الكــون، وهــو 

تمر ومطــــرد للحلولیــــة الكمونیــــة المادیــــة، أو وحــــدة الوجــــود تراجــــع یقابلــــه تصــــاعد مســــ

المادیـــة أو العلمانیـــة الشـــاملة، التـــي تهمـــش اإلنســـان ومنظوماتـــه المعرفیـــة واألخالقیـــة 

                                                 
1  Lynn White, historical roots of our ecological crisis, Science 155, 1967, 1203-1207. 
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جمیعًا وتسّویه بالظواهر الطبیعیة/ المادة، فتلغیه وتبیده ككائن مسـتقل لـه قیمـة مطلقـة 

  .  ١عن قوانین الحركة الطبیعیة/ المادیة)

د الطبیعـــة قـــادرة تلقائیـــًا علـــى إصـــالح مـــا أفســـده اإلنســـان؛ ألن إســـاءة اإلنســـان لـــم تعـــ

للطبیعة تجاوزت الحدود المقبولـة، كانـت تجاربـه تـتم فـي إطـار الـدورة الطبیعیـة، ولكنـه 

اآلن بــــدأ یتطــــاول علــــى أســــس النظــــام الطبیعــــي، مثــــل تجاربــــه فــــي الهندســــة الوراثیــــة 

س هذه العالقـة علـى مبـدأ التسـخیر، حیـث قـال وغیرها. في حین أن القرآن الكریم یؤس

ـا ِفـي السَّـَماَواِت َوَمـا ِفـي اَألْرِض َوَأْسـَبَغ اهللا جل جالله:  َر َلُكـم مَّ ﴿َأَلْم تَـَرْوا َأنَّ اللَّـَه َسـخَّ

ــْیُكْم ِنَعَمــُه َظــاِهَرًة َوَباِطَنــًة َوِمــَن النَّــاِس َمــن ُیَجــاِدُل ِفــي اللَّــِه ِبَغْیــِر ِعْلــٍم َوال ُهــًدى َوال  َعَل

)، مـن المفـروض أن تكـون العالقـة مـع الطبیعـة عالقـة تتسـم ٢٠(لقمـان:ِكَتاٍب مُِّنیـٍر﴾ 

بالســعي إلــى معرفــة قوانینهــا واحترامهــا ولــیس العمــل علــى تغییرهــا وتبــدیلها. لــن یخلِّــف 

هــذا الموقــف االســتعالئي تجــاه الطبیعــة إال الــدمار؛ ألنــه ینطلــق مــن فكــرة الصــراع مــع 

  كل شيء.

م فهــم األســس التــي قامــت علیهــا الحضــارة الغربیــة أعطــى لمنتجاتهــا المادیــة بریقــًا عــد

والغریــب أن  خاصــًا ومفعــوًال ســحریًا عنــد الــذین عایشــوها مــن مفكــري اإلصــالح الــرواد.

هــذا األمــر مــا زال یغــري الكثیــرین، فمــا زال هنــاك مــن یعتقــد أن العــالم یمكــن أن یــنعم 

، فـــي حـــین أن شـــرط قیامـــه هـــو مبـــدأ الصـــراع والبقـــاء كلـــه باالســـتقرار والحریـــة واألمـــن

لألقوى. كیف سیكون العالم لو أصبح كله واحة من الحریة، ینعم الجمیع فیـه بـامتالك 

المعرفــة وامــتالك القــوة، فتكــون كــل الــدول منتجــة ومعتمــدة علــى ذاتهــا فــي إطــار مــن 

ملـة مثلمـا تتحـرك التعاون المتبادل؟ كیف سیكون حاله لو تحرك فیه اإلنسان بحریـة كا

رؤوس األمــوال ویتناقــل البشــر مــا اســتجد مــن االختراعــات واالكتشــافات العلمیــة، كمــا 

یتنــاقلون الیــوم أخبــار الكــوارث والحــروب؟ أال یعنــي ذلــك نهایــة احتكــار العــالم الغربــي 

للمعرفـــة والقـــوة؟ إنـــه مـــن الســـذاجة أن نتصـــور أن الغـــرب، الـــذي بنـــى حضـــارته علـــى 

خیرات الشعوب األخرى، سیرضى طوعـًا واحترامـًا لحقـوق اإلنسـان شعار الغلبة ونهب 

                                                 
م/ ربیـــع األول ١٩٩٧عبــد الوهـــاب المســیري، الحلولیـــة والتوحیـــد والعلمنــة الشـــاملة، مجلــة التجدیـــد، الســـنة األولــى، العـــدد الثــاني، یولیـــو  ١

 هـ.١٤١٨
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ـــدول  ـــة مـــع ال ـــذي ینـــزع منـــه الزعامـــة ویجعلـــه طوعـــًا فـــي نفـــس المنزل بهـــذا المصـــیر ال

  األخرى. 

الشــك أن الصــورة التــي قــدمت فیهــا الحداثــة نفســها تــوهم بــذلك، فهــي مشــروع عــالمي 

ألة فــي فصــل الــدین عــن الدولــة، واختزلــت المســ یبشــر بالعــدل والحریــة لإلنســانیة كافــة.

التـــي تمـــت صـــیاغتها بطریقـــة تـــوحي بأنهـــا محایـــدة، فعرفـــت العلمانیـــة بأنهـــا: (اإلیمـــان 

بإمكانیــــة إصــــالح حــــال اإلنســــان مــــن خــــالل الطــــرق المادیــــة، دون التصــــدي لقضــــیة 

  اإلیمان، سواء بالقبول أو بالرفض).

ال یمكـــن ألحـــد أن م)، ١٩٠٦ -١٨١٧وهـــو التعریـــف الـــذي اختـــاره (جـــون هولیـــوك) (

یـــرفض الـــدعوة إلـــى إصـــالح حـــال اإلنســـان، ولكـــن لمـــاذا بـــالطرق المادیـــة ووفـــق أي 

  نموذج؟ ذلك ما تم السكوت عنه قصدًا في هذا التعریف.

لـــم یهـــتم رواد اإلصـــالح األوائـــل بـــالتفكیر فـــي مناقشـــة مفهـــوم التقـــدم مناقشـــة فلســـفیة، 

ط مفاهیمــه والعمــل علــى تبیئتهــا، وقــادهم األمــل فــي تغییــر واقــع مجتمعــاتهم إلــى تبســی

ورأوا في كثیر منها التحقیق الفعلي لمبادئ اإلسالم المهجورة في بالد اإلسـالم. ویـؤثر 

إسـالمًا بـال  -یقصد بالد الغرب  -عن اإلمام محمد عبده أنه قال: (لقد وجدت هناك 

اهر مســلمین بــال إســالم). وكمــا كــان االنبهــار بمظــ -الشــرق  –مســلمین، ووجــدُت هنــا 

التقــــدم المــــادي عائقــــًا أمــــام فهــــم عمیــــق للحداثــــة، كانــــت النتــــائج المــــدمرة لتطبیقاتهــــا 

العشــوائیة فـــي العـــالم اإلســـالمي منطلـــق الـــدعوة إلــى القطیعـــة مـــع كـــل إنجـــازات العقـــل 

  اإلنساني. 

لــم تكــن نتــائج االنبهــار الكامــل بأقــل ســوء مــن نتــائج الــرفض الشــامل. لقــد أدى منطــق 

ـــى تجـــارب نافیـــة لبعضـــها بعضـــًا، وتحولـــت إلـــى عوائـــق أمـــام التقابـــل بـــین األشـــی اء إل

تطـــویر أنمـــوذج تنمـــوي مســـتمد مـــن قیمنـــا الحضـــاریة، ومســـتفید مـــن أوجـــه النجـــاح فـــي 

التجــارب األخــرى. وال ینفــع القــول: بــأن المســلم مكتــٍف بمــا عنــده، ال یهمــه مــا كســبت 

الحضـارة المادیـة، فــأثر أیـدي اآلخـرین، واإلسـالم ال شـأن لـه بالمشــكالت التـي أفرزتهـا 

هذه المشكالت في المجتمعات اإلسالمیة أكبر وأخطر، فنحن ال نملـك أسـباب الوقایـة 

منهـــا، خاصـــة وأن الشـــركات العالمیـــة المنتشـــرة فـــي كـــل أنحـــاء العـــالم ال یحكمهـــا إال 
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منطق الربح والخسارة، وبقدر ما تجتهد فـي حمایـة مجتمعـات الـوفرة بقـدر مـا تتصـرف 

  لمجتمعات األخرى.بوحشیة مع ا

ـــى العقـــل اإلســـالمي أن یطـــور أنموذجـــًا للحداثـــة أساســـه التصـــور  مـــن هنـــا، وجـــب عل

التوحیـدي، وموضـوعه العـالم بشــقیه الشـهودي والغیبـي، فیعطــي للوجـود معنـى، وللفعــل 

اإلنسـاني غایـة. فالتقابـل یجـب أن یكـون بـین حداثـة فـي إطـار مفهـوم التوحیـد، وحداثــة 

  لیة باهللا، ولیس بین اإلسالم والتحدیث في المطلق.مادیة مقطوعة الصلة ك

  ثنائیة الدولة والمجتمع:

ـــة لهـــم بوصـــفها المؤسســـة الصـــانعة   ـــي، بـــرزت الدول فـــي محـــاولتهم لفهـــم التقـــدم الغرب

للتقدم، ولذلك راهن مفكرو اإلصالح على إصـالح الدولـة مـن أجـل إصـالح المجتمـع، 

للعنـــف ومحتكـــرة لـــه ومتســـلطة علـــى وعنـــدما تحولـــت هـــذه الدولـــة إلـــى مؤسســـة منتجـــة 

ـــادى المفكـــرون اإلســـالمیون بالقطیعـــة معهـــا، فـــأدى عـــدم وعـــي المفكـــرین  المجتمـــع، ن

المصــلحین بــالظروف التــي نشــأت فیهــا الدولــة فــي الغــرب إلــى المراهنــة علــى الرســالة 

ــدًا،  اإلصــالحیة للدولــة الوطنیــة الناشــئة، وأدى عــدم وعــي المفكــرین اإلســالمیین، تحدی

  نشأة الدولة الحدیثة وعوامل قوتها إلى الدخول في مغامرات سیاسیة فاشله. بظروف 

المراهنــة األولــى تمــت فــي إطــار المحاكــاة، التــي لــم یفهــم أصــحابها أن التطــورات التــي 

عرفهــا المجتمــع الغربــي هــي التــي أفــرزت الدولــة، ولــذلك مهمــا اســتبدت الدولــة الغربیــة 

االجتماعیـــــة واإلنســـــانیة التـــــي نشـــــأت فـــــي  فإنهـــــا ال تســـــتطیع أن تتجـــــاوز المؤسســـــات

إطارها، فالدولة كانت ضروریة إلدارة الصراع بـین القـوى االجتماعیـة الناشـئة والباحثـة 

  عن سبیل لفرض السلم األهلي وتوفیر االستقرار الضروري لنمو الحیاة االقتصادیة. 

اتیجي تجـاوز أما نشأة الدولة القطریة فـي العـالم اإلسـالمي فقـد تمـت وفـق تصـور إسـتر 

مــدركات الــداعین إلیهــا والقــائمین علیهــا، حیــث ســرعان مــا وجــدت نفســها فــي مواجهــة 

مباشـــرة مـــع المجتمـــع الـــذي جـــاءت مـــن أجـــل إصـــالحه. طرحـــت هـــذه الدولـــة مشـــاریع 

طموحة، ولكنها كانت تفتقـد اإلمكانیـات الالزمـة للقیـام بهـا، فأثقلـت شـعوبها بالضـرائب 

وكـــان أول مــا ســـعت الدولـــة الناشـــئة إلـــى إصـــالحه هـــو التــي زادتهـــا رهقـــًا علـــى رهـــق، 

الجهــاز األمنــي والعســكري، بــدعوى مواجهــة القــوة العســكریة الزاحفــة، وكمــا قــال خیــر 
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الدین التونسي: (إن الممالك التـي ال تنسـج علـى منـوال مجاوریهـا فیمـا یسـتحدثونه مـن 

  .  ١بعد حین) اآلالت الحربیة والتراتیب العسكریة توشك أن تكون غنیمة لهم ولو

ولكـــن الجهــــاز األمنــــي والعســـكري المتجــــدد بــــدل أن یكـــون درعــــًا حصــــینًا للمجتمعــــات 

المســـلمة، تحـــول إلـــى قـــوة حمایـــة لمؤسســـات الدولـــة القطریـــة الحدیثـــة الناشـــئة، وســـیف 

مســـلط علـــى شـــعوبها، التـــي بـــدأت تشـــعر أن الهـــوة بینهـــا وبـــین النخبـــة الحاكمـــة تتســـع 

ول القطریـــة للشـــرعیة الشـــعبیة وحاجتهـــا إلـــى اإلمكانیـــات باســـتمرار. ونظـــرًا لفقـــدان الـــد

المادیة، لجـأت إلـى اقتـراض أمـوال طائلـة مـن الـدول القویـة التـي كانـت تعلـم أن الـدول 

الناشـــئة تحـــت رعایتهـــا ســـتُقدم ال محالـــة علـــى هـــذه الخطـــوة المخطـــط لهـــا اســـتراتیجیًا، 

التــي بــدأت باحتاللهــا  وبــذلك أصــبح اســتمرار وجودهــا رهــن إســتراتیجیة الــدول الكبــرى،

بذریعة استرجاع دیونها، وانتهـت بتفكیـك المجتمـع اإلسـالمي وفـرض نموذجهـا التنمـوي 

  علیه، فأصبحت تابعة لها في كل المجاالت: السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة. 

فلیس هناك، من هـذه الناحیـة، فـرق نـوعي بـین دولـة حقبـة االسـتعمار المباشـر، ودولـة 

مار المباشـــر. لـــیس معنـــى ذلـــك أن نشـــطب بجـــرة قلـــم اإلنجـــازات التـــي مـــا بعـــد االســـتع

تحققت، والتي یجب أن تذكر في إطارهـا، ولكـن نحـن هنـا بصـدد الحـدیث عـن أسـباب 

حالــة الصــراع الــدائم بــین الدولــة والمجتمــع، أو علــى األقــل مــع فئــة مــن فئاتــه، األمــر 

ولــة والمجتمــع علــى حــد الــذي یشــكل ســببًا مــن أســباب العطالــة الدائمــة لمؤسســات الد

  سواء. 

مـــن ناحیـــة أخـــرى، عــــرف التـــاریخ اإلســـالمي نوعـــًا متمیــــزًا مـــن العالقـــة بـــین الســــلطة 

الحاكمــة وبــین المؤسســات األهلیــة، حیــث كــان هنــاك نــوع مــن توزیــع األدوار، فتكفلــت 

الدولــة بمهمــات مــا یمكــن أن نطلــق علیــه الیــوم الفضــاء السیاســي، وتكفلــت المؤسســات 

ـــــإد ـــــة ب ـــــة دورهـــــا، وكـــــان للمســـــجد دوره، وكـــــان األهلی ارة شـــــئون المجتمـــــع، كـــــان للقبیل

للمؤسسات الحرفیة دورهـا. كانـت هـذه المؤسسـات االجتماعیـة تمنـع مـن سـیطرة الدولـة 

ـــاءت بالفشـــل، كمـــا فشـــلت كـــل  ـــة ب ـــى المجتمـــع، وكـــل محـــاوالت توســـیع نفـــوذ الدول عل

اء معهـا مفهـوم السـیطرة محاوالت القضاء علیها، ولكن عندما جاءت الدولة القطریة ج

                                                 
المســـالك فـــي معرفـــة أحـــوال الممالـــك، (بیـــروت: المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر  معـــن زیـــادة، خیـــر الـــدین التونســـي وكتابـــه: أقـــوم ١

 .١٥٢) ص١٩٨٥والتوزیع، 
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الشــاملة، فســعت إلــى القضــاء علــى هــذه المؤسســات الوســیطة، وأصــبح المــواطن فــردًا 

  معزوًال معرضًا مباشرة لبطش الدولة. 

ـــة مـــن  وأمـــام هـــذا التوســـع لنفـــوذ الدولـــة كانـــت ردة فعـــل بعضـــهم رفـــض مؤسســـة الدول

م تعطلــت وظیفــة أساســها، والــدعوة إلــى القطیعــة معهــا، فتعمــق الصــراع معهــا، ومــن ثــ

  الدولة، وتعطلت وظیفة المجتمع. 

ـــة لـــم تكـــن موضـــوع بحـــث عمیـــق عنـــد مفكـــري الصـــحوة  وبمـــا أن نشـــأة الدولـــة القطری

اإلســالمیة، فقــد اســتهانوا بمســألة مواجهتهــا، لیكتشــفوا بعــد ذلــك أنهــم واجهوهــا بأضــعف 

جمیــع. ذلــك مــا عنــدهم، وقــابلتهم بــأقوى مــا عنــدها، فكانــت هــذه المواجهــة وبــاًال علــى ال

أن أضــعف زاد عنــد اإلســالمیین هــو زادهــم مــن الفقــه السیاســي، وهــو ضــعف مــوروث 

بحكــم توزیــع األدوار بــین الســالطین والفقهــاء، الــذي أشــرنا إلیــه آنفــًا، وأكبــر خبــرة عنــد 

الدولة القطریة بحكم تراكم التجربة هي الخبرة األمنیة، وأضخم جهاز فیهـا هـو جهازهـا 

ن الطبیعـــي أن تكـــون هـــذه العالقـــة الصـــدامیة مـــع الدولـــة عالقـــة األمنـــي، فكـــان إًذا مـــ

  كارثیة على الجمیع.

زادت الدولة من استبدادها، وأصبحت جسـمًا قویـًا فـي عضـالته، وعـال علـى غیـره فـي 

  كل شيء، وضعف المجتمع المدني، وتم القضاء على القوى الحیة فیه. 

اق علـــى نبـــذ العنـــف مـــن لـــیس هنـــاك مـــن ســـبیل للخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق ســـوى االتفـــ

الطـــرفین، واالعتــــراف المتبـــادل، وفســــح المجــــال للســـان والبیــــان. فحیثمـــا یكــــون هنــــاك 

اسـتقرار منشــؤه العمـل مــن أجـل الصــالح العـام والتنــافس البـريء، ولــیس منشـؤه الخــوف 

ونقـــول ممكنــًا؛ ألن االســـتقرار شــرط ضـــروري ولـــیس  -المولّــد للیـــأس، یصــبح ممكنـــًا؛ 

عـــن التفـــوق العلمـــي والتفـــوق االقتصـــادي واألمـــن االجتمـــاعي. وهـــي الحـــدیث  -كافیـــًا 

  معركة تنمویة متعددة الجوانب، تفترض خطة إستراتیجیة یعمل الجمیع على إنجازها.

لكن الخطاب اإلسالمي انقسم على نفسه، فمن داٍع إلى التغییـر بـالقوة، ومـن داٍع إلـى 

یســـتدعي مـــا اســـتطاع مـــن األدلـــة االكتفـــاء بأســـلوب الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة، وكـــلٌّ 

الشرعیة، في حین أن المسألة لیست مسألة أدلة بقدر مـا هـي مسـألة اختیـار األسـلوب 

المناســـب للحالـــة المناســـبة، فطبیعـــة الحالـــة هـــي التـــي تحـــدد طبیعـــة األســـلوب، ولـــیس 

العكس. فضًال عن أن اختیار أسلوب معین یجب أن یكون مشروطًا بتنمیة ما تـم مـن 
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﴿َوال لى طریق اإلصالح ال أن یأتي علیهـا، فینطبـق علینـا قـول اهللا تعـالى: إنجازات ع

َتُكوُنــوا َكــالَِّتي َنَقَضــْت َغْزَلَهــا ِمــن َبْعــِد قُــوٍَّة َأنَكاثًــا َتتَِّخــُذوَن َأْیَمــاَنُكْم َدَخــال َبْیــَنُكْم َأن َتُكــوَن 

ـــوُكُم اللَّـــهُ  ـــا َیْبُل ـــٍة ِإنََّم ـــْن ُأمَّ ـــى ِم ـــَي َأْرَب ـــٌة ِه ـــا ُكنـــُتْم ِفیـــِه  ُأمَّ ـــْوَم اْلِقَیاَمـــِة َم ـــَننَّ َلُكـــْم َی ـــِه َوَلُیَبیِّ ِب

  ).٩٢(النحل: َتْخَتِلُفوَن﴾ 

فاإلصـــالح الحقیقـــي هـــو الـــذي ُیبنـــى علـــى التجربـــة المتراكمـــة ذات البعـــد االســـتراتیجي 

  ولیس الذي یبنى على المصالح الحزبیة الضیقة.

وســــتعمل جاهــــدة علــــى أن یظــــل الشــــك أن القــــوى المتربصــــة ال ترضــــى بهــــذا الحــــل، 

الحریــــــق مشــــــتعًال بــــــین كــــــل األطــــــراف الفاعلــــــة فــــــي المجتمــــــع، فــــــالمطلوب أن تظــــــل 

المجتمعات اإلسالمیة منهكة بصـراعاتها ومـا ینـتج عنهـا مـن جراحـات وأمـراض، وكمـا 

رجًال وأراد أن ینتسـب لقـال: (أنـا الشـر،  ١قال عبد الرحمن الكواكبي: لو كان االستبداد

وأمــي اإلســاءة، وأخــي الغــدر، وخــالي الــذل، وابنــي الفقــر، وبنتــي البطالــة، وأبــي الظلــم، 

. فهــل یســتطیع مجتمــع بمثــل هــذه األمــراض أن ٢وعشــیرتي الجهالــة، ووطنــي الخــراب)

یتطور من إمكانیاته الذهنیة والعلمیة ویحسن من أسـلوب حیاتـه، فضـًال عـن أن یكـون 

  ر أمة أخرجت للناس؟ قادرًا على المنافسة ویفرض نفسه بوصفه مجتمع خی

لقد أصبح من الضروري تجاوز هذه الثنائیة، التـي أهـدرت الطاقـات، وبـددت األمـوال، 

فرسخت بذلك االستقالة الحضاریة لألمة، وأفرغتها من رصیدها العلمي والمادي.                                  

  ثنائیة العلوم المدنیة والعلوم الدینیة: 

لمون التفكیر في إصـالح أوضـاع مجتمعـاتهم جعلـوا مـن التعلـیم حجـر منذ أن بدأ المس

الزاویة في عملیة اإلصـالح، فسـعوا أوًال إلـى إدمـاج العلـوم العصـریة فـي بـرامج التعلـیم 

فــي المؤسســات اإلســالمیة التقلیدیــة، ولكــنهم جوبهــوا بمعارضــة مــن غالبیــة فقهــاء تلــك 

ن الــدین والعقیــدة، بعضــهم عــن حســن المرحلــة، أولئــك الفقهــاء الــذین رفعــوا شــعار صــو 

نیة أو سوء فهم، أو االثنین معًا، معتقدین خطًأ أن الدین ال دخل له في الشـأن العـام؛ 

طوروا عن غیر وعي مـنهم مـا یمكـن أن نسـمیه بالعلمانیـة الدینیـة، وبعضـهم مـن أجـل 

لـذي المحافظة على موقعه االجتماعي الممیز، مع علمهم أن هذا الموقع االجتمـاعي ا

                                                 
 بین كل األطراف، إنه األمر األكثر عدالة في التوزیع. –ولألسف  -لیس لالستبداد مصدر واحد، فهو ثقافة مشتركة  ١
 .١٧١م، ص١٩٧٨مطبعة األهلیة للنشر) علي المحافظة، االتجاهات الفكریة عند العرب (بیروت: ال ٢
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كانوا یتمتعون به في المجتمع التقلیدي آیل إلى التهمیش إن لم نقل إلى الزوال، بـدلیل 

ـــذین عارضـــوا مشـــاریع إصـــالح  ـــال، ال ـــى ســـبیل المث ـــة، عل أن علمـــاء الجامعـــة الزیتونی

التعلیم الزیتـوني قـد سـارعوا إلـى إلحـاق أبنـائهم بالمعاهـد العصـریة، التـي تخرجـت منهـا 

صــبح عــدد مــنهم فیمــا بعــد مــن أعمــدة المدرســة العلمانیــة فــي النخبــة الحدیثــة، حیــث أ

أشــكالها األكثــر تطرفــًا؛ تلــك المعاهــد التــي كانــت نــواة الجامعــات العصــریة فــي العــالم 

  اإلسالمي، والتي بدأت تدریجیًا تتخلص من البرامج ذات المحتوى الدیني.

لعلـوم المدنیـة فـي فإذا كانت نهایات القرن التاسع عشر قد شهدت الـدعوة إلـى إدخـال ا

المؤسســات العلمیــة التقلیدیــة، فقــد شــهدت نهایــات القــرن العشــرین الــدعوة إلــى إدخــال 

العلـوم الشــرعیة فــي الجامعـات التــي غلــب علیهـا التوجــه العلمــاني، فقوبلـت بــنفس القــوة 

مــن الــرفض، فبــرزت بعــض المؤسســات العلمیــة فــي العــالم اإلســالمي التــي ســعت إلــى 

ین العلــوم؛ وهــي تنطلــق مــن ضــرورة الجمــع بــین العلــوم، بحیــث تحقیــق فكــرة الــدمج بــ

یمّكــن الطالــب مــن التحصــیل العلمــي المــزدوج، تكــوین فــي العلــوم الشــرعیة وتكــوین فــي 

العلــوم اإلنســانیة، ولعــل الجامعــة اإلســالمیة العالمیــة فــي مالیزیــا تعتبــر التجربــة األبــرز 

لعلـوم التـي تنتهجهـا هـذه الجامعـة في هذا المجال، بـالرغم مـن أن فلسـفة التكامـل بـین ا

تتجــه عملیــًا نحــو نــوع مــن التعــایش بــین تخصصــات شــرعیة وٕانســانیة یــربط بینهــا خــیط 

رفیع یتمثل في التخصصات الفرعیة المكملة للتخصصات األساسیة، مع محافظة كـل 

  فرع من هذه الفروع المعرفیة على مقدماته األصلیة في إطار التصور الوضعي. 

المتبــادل، الــذي طغــى علــى ســاحتنا المعرفیــة جعــل العلــوم الشــرعیة تبقــى  هــذا التنــافي

رهینــة التصــورات التقلیدیــة، وجعــل العلــوم اإلنســانیة تبقــى رهینــة التصــورات الوضــعیة، 

فنــتج عــن هــذا التصــور نخبــة مفكــرة یغلــب علیهــا حالــة مــن التشــّظي المعرفــي، متعــددة 

  المرجعیات ومتنافرة المقاصد. 

ا التفریق بین العلوم الشرعیة والعلوم اإلنسانیة؟ ولماذا استأثرت العلـوم من أین جاء هذ

المتعلقــة بفهــم الكتــاب بصــفة الشــرعیة؟ أال یتعبــد الباحــث وهــو یبحــث فــي اإلنســان أو 

یبحــث فــي الطبیعــة، طبعــًا علــى شــرط أن یكــون بــذلك طالبــًا لرضــا اهللا ومنفعــة العبــاد؟ 

له في فهـم الطبیعـة وكیفیـة التعامـل معهـا وال أثـر  ثم ما الفائدة من علم بالكتاب ال أثر

  له في فهم اإلنسان والمجتمع؟
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ــالعلوم الشــرعیة ضــروري لكــل علــم، ولكنــه ال یمكــن اعتبــاره علمــًا  مــا اصــطلح علیــه ب

قائمــًا بذاتــه. بهــذا المعنــى كــل العلــوم شــرعیة طالمــا أنهــا تســعى إلــى معرفــة اهللا وتوثــق 

  الغایة التي یسعى إلیها ولیس من صفته المجردة.  الصلة به. فشرف العلم یستمد من

ـــم العلـــوم الشـــرعیة أو العلـــوم النصـــیة؛ ألن هـــذه  لـــیس معنـــى ذلـــك أن نتوقـــف عـــن تعل

العلـوم ضــروریة بــنفس الدرجــة التــي هــي ضـروریة العلــوم األخــرى، بــل هــي أســاس كــل 

ار علم، ویجب على كل باحث مسلم أن یتزود منها حتى تكـون أبحاثـه تتحـرك فـي إطـ

  عقیدة التوحید منطلقًا وغایة. 

لقــد كنــت دائــم التســاؤل حــول غیــاب مقــررات خاصــة بالوضــعیة فــي معظــم الجامعــات 

الغربیــة، بینمــا نجــد الفلســفة الوضــعیة مــن حیــث هــي قاعــدة للتفكیــر، حاضــرة فــي كــل 

مقــرر، فبــالرغم مــن اخــتالف المقاربــات وزوایــا النظــر فــإن اإلطــار العــام للتفكیــر إطــار 

فــــال خــــالف فــــي التصــــورات العامــــة حــــول الوجــــود والكــــون واإلنســــان فــــي كــــل واحــــد، 

التخصصات العلمیة، حتى حركة النقد التي عرفت باسم ما بعد الحداثة لم تخـرج عـن 

اإلطار العـام للفلسـفة الوضـعیة. فـي حـین أن منـاهج التعلـیم فـي العـالم اإلسـالمي بكـل 

   أنواعها تفتقد إلى هذا اإلطار الفلسفي الموحد.

لطالمــا ألــح علــيَّ الســؤال حــول الحكمــة مــن تفصــیل القــرآن ألحكــام الــدین، بینمــا اكتفــى 

أن اهللا  -واهللا أعلـم  -بإشارات عامة عندما یتعلق األمر بالطبیعـة أو اإلنسـان، وأقـّدر 

أراد مـــن المـــؤمن أن یفـــرغ جهـــده فـــي معرفـــة أســـرار الطبیعـــة وأســـرار نفســـه وأن یتقبـــل 

ـــه وأن یتـــرك الخـــوض فـــي الجزئیـــات التـــي ال تـــؤدي فـــي بـــنفس مطمئنـــة مـــا أمـــره بف عل

  النهایة إال إلى بلبلة األذهان وغیاب الفعل.

بهــذا المعنــى، فــالعلم ســواء كــان موضــوعه كتــاب اهللا أو الطبیعــة أو اإلنســان هــو علــم 

شریف ُتشّد إلیه الرحال، ولذلك عنـدما قـال النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم: ( َطَلـُب اْلِعْلـِم 

ومــا أظــن أن العلــم المفــروض هــو علــم یتعلــق بالكتــاب  -ٌة َعَلــى ُكــلِّ ُمْســِلٍم...) َفِریَضــ

كـان یتحـدث عـن العلـم  -والسنة فقط، وٕان كان ذلـك لـیس محـاًال مـن الناحیـة النظریـة 

أن العلــم الــذي یجــب أن  -ولــیس كــل الظــن إثــم  -فــي معنــاه الشــامل، بــل إنــي أظــن 

الطبیعـة وباإلنسـان، أمـا العلـم باألحكـام فقـد فصـل تشد إلیه الرحال هـو العلـم المتعلـق ب

فیــه الكتــاب والســنة مــن أجــل أن یتربــى علیــه اإلنســان، ولــیس مــن أجــل صــرف العمــر 
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فــي تحصــیل الحاصــل واســتفراغ الجهــد فــي الخالفــات الفرعیــة، ومــا نشــهده مــن تكــاثر 

أصـحاب لطلبة العلم، فیمـا یطلـق علیـه عـادة العلـوم الشـرعیة، وكـذلك تـرك الكثیـر مـن 

االختصاصــات األخــرى مجــاالت تخصصــهم لینخرطــوا فــي المعركــة الوهمیــة المتعلقــة 

حیـــث توهمـــت النخبـــة أن  -وهـــو حـــق أریـــد بـــه باطـــل  -بإعـــادة قـــراءة الـــنص الـــدیني 

نهضة األمة أصبحت رهینة تجاوز هذه المسألة، بدل أن یبدع كلٌّ في مجاله في ظـل 

ات المقلوبـــة هـــي التـــي هـــدرت الطاقـــات الهـــدي القرآنـــي، ذلـــك دلیـــل علـــى أن األولویـــ

  الذهنیة واإلمكانات البشریة في غیر مجالها. 

متــى كــان اإلســالم، الــذي حــث علــى النظــر والتــدبر، عقبــة أمــام التقــدم العمرانــي حتــى 

یستوجب ذلك عقد سلسلة ال نهایـة لهـا مـن المـؤتمرات حـول اإلسـالم و التنمیـة؟ ومتـى 

حتـى فـي الحالـة التـي ال تـؤتي  -ر بـااللتزام بهـا كان اإلسـالم الـذي أسـس للشـورى وأمـ

عقبـة أمـام الدیمقراطیـة الحقیقیـة، لیصـبح اإلسـالم  -ثمارها المرجوة كما في غزوة أحد 

والدیمقراطیة إشكاًال تتبـارى األقـالم فـي إیجـاد حـل لـه؟ وغـرق المفكـرون المسـلمون فـي 

ــــارة مســــتنقع الجــــدل النظــــري المتســــم بتقلیــــد المــــوروث وتقلیــــد الوافــــ د فــــي األســــئلة المث

  واألجوبة المقترحة، فأحبط بذلك العمل وصار الفعل انفعاًال والنظر جدًال بال ضفاف. 

لن یصبح العقل اإلسالمي مبدعًا إذا ظل یبحث في أسئلة اآلخـرین ویتعقـب أجـوبتهم. 

فبنظــرة ســریعة فــي اإلشــكالیات التــي نخــوض فیهــا فــي عالمنــا اإلســالمي، نجــدها فــي 

ى لحاجات اآلخرین، إما حاجات من سـبقنا مـن األجیـال فـي زمـن قوتنـا، معظمها صد

أو حاجات أقوام معاصرین لنـا یسـعون إلـى المحافظـة علـى ضـعفنا الـذي هـو مـن بـین 

أســـباب قـــوتهم، فنتـــائج التقلیـــد واحـــدة، ســـواء كـــان تقلیـــدًا للماضـــي أو تقلیـــدًا للحاضـــر 

  الغالب. 

یابـة؟ وهــل یمكـن أن یكــون التفكیـر بالنیابــة إلـى متـي ســیظل العقـل اإلســالمي یفكـر بالن

  تفكیرًا أصًال؟ إنه مجرد استعراض ألفكار اآلخرین في صیاغات مختلفة. 

مـــن المؤكـــد أن التكـــوین العلمـــي المـــزدوج خطـــوة متقدمـــة فـــي ســـبیل ترســـیخ المنطلقـــات 

التوحیدیة للعلم، ولكن ذلك یظل محدود الفاعلیة؛ لیس معنى ذلـك انتفـاء التخصصـات 

قیقة، ولكن الهدف أن تكـون هـذه التخصصـات مشـتركة فـي المبـادئ المؤسسـة لهـا، الد
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وفي الغایات والقیم األخالقیة، التي فـي ضـوئها یـتم توظیـف نتـائج العلـم، ومسـتقلة فـي 

  موضوعاتها وفي أدواتها المنهجیة. 

لقــد ســّخر المعهــد العــالمي للفكـــر اإلســالمي بواشــنطن، والمراكــز الفكریــة والمؤسســـات 

لجامعیــة المتعاونــة معــه فــي الــوطن العربــي والعــالم اإلســالمي جهــودًا معتبــرة لتأصــیل ا

المعرفــة وٕانتاجهــا وفــق تصــور یجعــل مــن فكــرة التوحیــد األصــل الــذي منــه تنطلــق وٕالیــه 

تعود مختلف المعارف العلمیة، سواء تعلقت بعالم الشهادة أو بعالم الغیب. هـذه الفكـرة 

ب فـي تقـدیرنا أن تكـون منطلقـًا لكـل تفكیـر جـدي یهـدف في حد ذاتها فكرة محوریـة یجـ

إلـــى إصـــالح الفكـــر وٕاصـــالح النظـــام القیمـــي الـــذي یكـــاد یهتـــز أمـــام الزحـــف الجـــارف 

  للمادیة المنحرفة. 

ولكن، كل فكرة تفقد خصوبتها إذا تحولت إلى خانة ضـیقة ُتخنـق فیهـا األسـئلة وُتغتـال 

كره التقولب ویـرفض االسـتقطاب، والحقیقـة فیها المبادرة؛ ألن المشروع الفكري بطبعه ی

في تعّینها اإلنساني عادة مـا تكـون موزعـة بـین أطـراف عدیـدة، والبحـث عـن متقـابالت 

ثنائیـة متنــافرة یقتـل الحــوار ویُحـد مــن إمكانــات اإلبـداع والخــروج مـن التخلــف المــوروث 

  والتخلف المفروض.

  ثنائیة الهویة والغیریة: 

إلنسانیة لم تعـرف حضـارة لهـا قـدرة علـى اسـتیعاب الوافـد وٕاعـادة ال نبالغ إذا قلنا: إن ا

صـقله وفـق معاییرهـا الخاصـة مثــل الحضـارة اإلسـالمیة، فـي حالــة القـوة كمـا فـي حالــة 

الضعف، فقد جمعت بین الخصوصیة وبین التنوع، ویعود ذلك إلى أنها تأسست علـى 

یحه وتنقیتـه مـن اإلضـافات دین الفطرة، الذي اسـتعاد تـراث األنبیـاء بعـد أن قـام بتصـح

﴿ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َكَما َأْوَحْیَنـا ِإلَـى ُنـوٍح َوالنَِّبیِّـیَن ِمـن َبْعـِدِه َوَأْوَحْیَنـا التحریفیة، قال تعالى: 

وَن ِإَلـــى ِإْبـــَراِهیَم َوإِْســـَماِعیَل َوإِْســـَحاَق َوَیْعُقـــوَب َواَألْســـَباِط َوِعیَســـى َوَأیُّـــوَب َوُیـــوُنَس َوَهـــارُ 

َوُرُسـال َقـْد َقَصْصـَناُهْم َعَلْیـَك ِمـن َقْبـُل َوُرُسـال لَّـْم َنْقُصْصـُهْم * َوُسَلْیَماَن َوآَتْیَنا َداُوَد َزُبـوًرا

ــَئال َیُكــوَن ِللنَّــاِس َعَلــى اللَّــِه * َعَلْیــَك َوَكلَّــَم اللَّــُه ُموَســى َتْكِلیًمــا ــِریَن َوُمنــِذِریَن ِل ُســال مَُّبشِّ رُّ

ـٌة َبْعـ ُسـِل َوَكـاَن اللَّـُه َعِزیـًزا َحِكیًمـاُحجَّ لَِّكــِن اللَّـُه َیْشـَهُد ِبَمـا َأنـَزَل ِإَلْیـَك َأنَزَلـُه ِبِعْلِمــِه * َد الرُّ

  ).  ١٦٦ -١٦٣(النساء:  َواْلَمالِئَكُة َیْشَهُدوَن َوَكَفى ِباللَِّه َشِهیًدا﴾
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تجــــارب هـــذا األســـاس المتـــین هـــو الـــذي أعطـــى لإلســـالم هـــذه القابلیـــة علـــى هضـــم ال

اإلنســانیة الماضــیة والالحقــة، وهــذا مــا ال یســتطیع أن ینكــره مكــابر، وكمــا قــال (جولــد 

زیهر): (إن اإلسالم قد أكـد اسـتعداده وقدرتـه علـى امتصـاص اآلراء وتمثلهـا. كمـا أكـد 

قدرتــه كــذلك علــى صــهر تلــك العناصــر األجنبیــة كلهــا فــي بوتقتــه، فأصــبحت ال تبــدو 

  .  ١تحلیًال دقیقًا، وبحثت بحثًا نقدیًا دقیقًا) على حقیقتها، إال إذا حللت

فهـــذه القـــدرُة والقابلیَّـــة الســـتیعاب مـــا اســـتقام مـــن قـــیم الحداثـــة وهضـــمها، وتشـــكیلها مـــن 

جدیـــد وفـــَق معـــاییره، ومنطلقاتـــه األساســـیَّة، كانـــت ســـبب التصـــرُّف الهســـتیري للتیـــارات 

سیاســة االنحنــاء للعاصــفة؛ ألنَّ الالدینیَّــة تجــاه اإلســالم والمســلمین، فلــم یقبــل اإلســالم 

ـــن تكـــون فـــي كـــل  ـــة؛ وألنَّ العاصـــفة؛ ل ـــُد إالَّ اآلراء والتصـــوُّرات المحّدَب االنحنـــاء ال یولِّ

األحوال مؤقتة؛ وبما أن اإلسالم هو دین الفطرة التي فطر النـاس علیهـا فـال حاجـة لـه 

ــــرة. فم ــــدا لكــــي یســــتمر فــــي التمــــاهي مــــع كــــل أشــــكال التعبیــــر اإلنســــاني المتغی همــــا ب

ولـو  -االنحراف عن الفطرة وكأنه األصل وما عداه استثناء، فإن اإلنسـانیة ستكتشـف 

أن اإلسـالم هـو دیـن التـوازن، وهـو الـنمط  -بعد حین وبعد أن تشقى بسعادتها المادیة 

  المناســــــب لطبیعـــــــة اإلنســــــان؛ ومـــــــن یعــــــرف طبیعـــــــة المخلــــــوق أكثـــــــر مــــــن الخـــــــالق؟

  سالمیة من االنفتاح على (اآلخر).ولذلك فإنه ال خوف على الهویة اإل

إن الــذین یعارضــون انفتــاح المســلمین علــى غیــرهم عــادة مــا یستشــهدون بالمــآل الــذي 

آلت إلیه األدیان األخرى، ولكنهم نسوا أن هذه األدیان تحمل في ذاتها قابلیة الـذوبان، 

كــاد فــي وبالفعــل فقــد أدت سیاســُة االنحنــاء باألدیــان األخــرى إلــى االنصــهار كلیــة أو ت

األنماط المادیة، حیُث تداخلت فیما بینها إلى حدِّ فقـدانها الممیِّـزات التـي تمیِّـُز بعضـها 

  من بعض، وانصهرت في النَّظام العلماني إلى درجة االنحالل الكلِّي، 

ــة وترشــیدها، بخــالف اإلســالم، فقــد اســتطاع فــي  ففقــدت أَثَرهــا فــي توجیــه الحیــاة العامَّ

ماتــه األساســیَّة، واســتطاع بفعــل هــذه القــدرة علــى مظهــره األغلــب المحاف ظــة علــى مقوِّ

االســتیعاب أن یحطِّــم ثنائیَّــة الــدِّین والحداثــة، وبــرزت أجیــاٌل جدیــدة ال تعــرف فرقــًا بــین 

االلتـزام الــدِّیني وبــین إمكــان التفـوُّق فــي المجــاالت كلِّهــا، ولـم تشــعر أن قــیم الــدین التــي 

                                                 
)، الترجمــة العربیــة: محمــد یوســف ١١، ٢،ط ١٩٥٩اجنــتس جولــد زیهــر، العقیــدة والشــریعة فــي اإلســالم (القــاهرة: دار الكتــب الحدیثــة  ١

 موسى، علي حسین عبد القادر، وعبد العزیز عبد الحق.
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ث العلمـي، فلـم یكـن مـن السـهل علـى المخیِّلـة الغربیَّـة تؤمن بها تشكل عائقـًا أمـام البحـ

أن تقبــل تجــاوَز اإلســالم لهــذه التقابلیَّــة، فــتمكَّن منهــا الخــوف والحــذر فــي تعاملهــا مــع 

ـــوكة مـــن صـــانعي القـــرار، یبحثـــون عـــن الحـــاالت التـــي  المســـلمین، وظـــلَّ أصـــحاب الشَّ

نها. وعلـى الـرغم مـن أنَّهـم شذَّت عن المنطق العام لإلسالم لیبرزوها ویضّخموا من شأ

لــم یبخلــوا علیهــا بكــلِّ أســباب التمكــین والتــأثیر فــإنَّ هــذه الحــاالت لــم تتجــاوز الســطح، 

وبقي العمُق بمنأًى عنها، فسرعان ما تبدَّدت، وتالشى أمُرها حین ظنَّ مهندسـوها أنَّهـا 

  قد استوت على الجودي.

مـانیین الغـربیین، ومـن كـان علـى منذ عقود خلت والمهتمون بالشأن اإلسـالمي مـن العل

شــاكلتهم مــن المســلمین، یبشــرون بقــرب اإلعــالن عــن شــیخوخة اإلســالم وٕاحالتــه علــى 

التقاعد، وجربوا في ذلك كل السـبل، وأنفـق أصـحاُب الشـوكة مـن أصـحاب الثـروة التـي 

َكفَـُروا  ﴿ِإنَّ الَّـِذینَ نهبوها وأعوانهم المبالَغ الطائلة، ولكن كما قـال اهللا سـبحانه وتعـالى: 

ــونَ  ــمَّ ُیْغَلُب ــْیِهْم َحْســَرًة ُث  ُینِفُقــوَن َأْمــَواَلُهْم ِلَیُصــدُّوا َعــن َســِبیِل اللَّــِه َفَســُینِفُقوَنَها ثُــمَّ َتُكــوُن َعَل

  ).  ٣٦(األنفال: َوالَِّذیَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُیْحَشُروَن﴾ 

م ســوء ظــنهم، قــالوا إن القــیم قــالوا: إن اإلســالم ینــاهض العلــم والعلمــاء، ولمــا تبــین لهــ

الدینیــة التــي اســتطاعت أن تصــمد أمــام نزعــة التحــرر الجارفــة لــیس لقــوة ذاتیــة كامنــة 

فیهـا ولكــن بســبب ترســخها العمیــق فــي الّالوعـي الجمعــي، فالمســألة ال تزیــد عــن كونهــا 

مســـألة وقـــت، فبمجـــرد انتهـــاء الجیـــل المخضـــرم الـــذي لـــم یتشـــبع بقـــیم الحداثـــة، ســـیأتي 

الذي یقطع مع الدین والتقالید بحكم تعلمه في المـدارس العصـریة، ولكـن الخیبـة الجیل 

كانت أكبر، ففي المدراس العصـریة التـي كانـت المراهنـة علیهـا كبیـرة، نشـأت الصـحوة 

اإلســالمیة، وتربــى شــباب، وتخرجــت فئـــات جدیــدة مــن المثقَّفــین اســتطاعت أن تجمـــَع 

، بــل تــرى فــي التَّحصــیل العلمــيِّ عبــادًة فــي حــد بــین انتمائهــا الــدِّیني وتحصــیلها العلمــي

  ذاته. 

وراحوا یبحثون عن تعـالت جدیـدة مـن نـوع: أنَّ الُمعـدمین عـادًة مـا یسـتهویهم التِّیـه فـي 

ـــابیع  ـــُف هـــذه الین ـــتمَّ تجفی ـــى ی ـــى وقـــت أطـــول حت ـــدِّین، وأنَّ األمـــر یحتـــاج إل خیـــاالت ال

مـــة علـــى التـــأقلم مـــع الظـــروف الطارئـــة التقلیدیَّـــة. ولـــم یفهمـــوا بعـــُد قـــدرة اإلســـالم العظی

وٕاجهــاض كــل االســتراتیجیات الرامیــة إلــى وأده. فلــیس هنــاك مــا یبــرر االنغــالق علــى 
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ــذات بــدعوى المحافظــة علیهــا، فقــد أثبتــت مــا یســمى باســتراتیجیة التحصــین الســلبي  ال

  فشلها، فضًال على أنهـا لـم تعـد ممكنـة فـي زمـن انفـتح فیـه كـل شـيء علـى كـل شـيء. 

عد مقبوًال أن یكون الدفاع عن الهویة بفرض رقابة على اآلراء المخالفة فـي الـدین فلم ی

كمــا فــي السیاســة، فكمــا أنــه مــن الطبیعــي أن نطالــب بالحریــة للمــؤمن یجــب أن نحمــي 

حریــــة غیــــر المــــؤمن، بغــــض النظــــر عــــن كونــــه مــــن الوافــــدین أو مــــن أبنــــاء المجتمــــع 

ي حاجتــه الوجودیــة أو الحیاتیــة، فكــل اإلســالمي، الــذي لــم یعــد یــرى فــي الــدین مــا یلبــ

  أنـــواع االســـتبداد، ســـواء كانـــت باســـم السیاســـة أو باســـم الـــدین مرفوضـــة شـــرعًا وعقـــًال.

أمر واحد ُیشترط علـى الجمیـع فـي نقـدهم لعقائـد (اآلخـرین) هـو االلتـزام بـاآلداب وعـدم 

أن جـدیر التجریح والسخریة. وقد قال الشـیخ أبـو األعلـى المـودودي كالمـًا فـي هـذا الشـ

بالتأمـــل والتـــدبر: (ســـیكون لغیـــر المســـلمین فـــي الدولـــة اإلســـالمیة مـــن حریـــة الخطابـــة 

والكتابة والرأي والتفكیر واالجتماع مـا هـو للمسـلمین سـواء بسـواء، وسـیكون علـیهم مـن 

القیــود وااللتزامــات فــي هــذا البــاب مــا علــى المســلمین أنفســهم، فســیجوز لهــم أن ینتقــدوا 

تى رئیس الحكومة نفسه ضـمن حـدود القـانون؛ سـیكون لهـم الحـق الحكومة وعمالها، ح

فــي انتقــاد الــدین اإلســالمي مثــل مــا للمســلمین الحــق فــي نقــد مــذاهبهم ونحلهــم، ویجــب 

ـــى المســـلمین أن یلتزمـــوا حـــدود القـــانون فـــي نقـــدهم هـــذا كوجـــوب ذلـــك علـــى غیـــر  عل

فسـیقع  -المسـلم  أي -المسلمین؛ وسیكون لهم الحریة كاملة في مدح نحلهم فإن ارتد 

وبال ارتداده على نفسه، وال یؤخذ به غیر المسلم، ولن ُیكره غیر المسـلمین فـي الدولـة 

اإلسالمیة على عقیـدة أو عمـل یخـالف ضـمیرهم، وسـیكون لهـم أن یـأتوا كـل مـا یوافـق 

  .  ١ضمیرهم من أعمال ما دام ال یصطدم بقانون الدولة)

عتقــاد فــي أن اإلســالم لــن ینهــزم فــي معركــة هــذه الثقــة، وهــذا العــزم الصــادق منشــؤه اال

فكریـــة أبـــدًا، لـــن یرتـــد مســـلم ســـويٌّ بعـــد أن ذاق طعـــم اإلســـالم إال أن یكـــون طامعـــًا أو 

جـــاهًال أو ُمحبطـــًا، وفـــي كـــل الحـــاالت تقـــع المســـؤولیة علـــى المســـلمین ولـــیس بســـبب 

مین الحریة التي من المفـروض أن یتمتـع بهـا المعارضـون بكـل أصـنافهم. وعلـى المسـل

  أن یعتبروا من الواقع الذي یعیشونه الیوم. 

                                                 
 .٣٦١م)، ص١٩٦٤والقانون (بیروت، دمشق: دار الفكر، أبو األعلى المودودي، نظریة اإلسالمیة وهدیة في السیاسة  ١
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ــة العــالم  فــي كیفیــة  -المتحضــر مــع نفســه، المتــوحش مــع غیــره  -لقــد اخُتِزلــت عبقریَّ

مواجهة وتعطیل كلِّ محاوالت النهـوض الفكـريِّ والعلمـيِّ والسِّیاسـيِّ واالقتصـادّي، ومـع 

مرار، وازداد التمســك بــه ذلــك ظلــت هــذه األمــة واقفــة، وظــل اإلســالم یجــدد طاقتــه باســت

واإلقبـال علیـه فــي مجتمعـات غیــر مجتمعاتـه التقلیدیَّــة، كـان ُیظــن أن المعركـة حســمت 

نهائیــًا لصــالح التیــارات الّالدینیــة، وهیمنــت فیهــا قــیم العلمانیــة والحداثــة المنفلتــة علیهــا. 

ــة التــي ــوا بهــا،  فقــَد فقهــاُء العلمانیَّــة صــوابهم، وتخلَّــوا عــن قــیم الحریَّــة الفردیَّ طالمــا تغنَّ

ولجئــوا إلــى قــوُّة الســلطة لقمــع نزعــة التــدیُّن الفطریَّــة فــي اإلنســان. فقهــاء العلمانیــة لمــا 

أنَّــــه ال ســــبیل إلــــى مواجهــــة اإلســــالم برمتــــه، عمــــدوا إلــــى نواتــــه  -مــــرغمین  -اقتنعــــوا 

 یفتِّتونها، فحاول بعض منهم أن یجعل مـن اإلسـالم إسـالمات: إسـالٌم للشـعوب وٕاسـالمٌ 

للحكــام، إســالٌم للنُّخبــة وٕاســالٌم للعلمــاء، إســالٌم حضــاري وٕاســالٌم غیــر حضــاري، إســالٌم 

  شرقّي وٕاسالٌم غربّي... والقائمة تتناسل وتتسلسل باستمرار.

ولكــنَّ اإلســالم، وبحكــم منطقــه الــداخلي الــذي یحكمــه، لفــَظ وســیلفظ كــلَّ هــذه النوابــت، 

اوالت تجـــاوزه مـــن خـــارج إطـــاره وأخفقـــت كـــل محـــاوالت تبعیضـــه كمـــا أحبطـــت كـــل محـــ

فـة. ولكـن بـدل أن یعتبـر  العقائدّي، اسـتوت فـي ذلـك القـراءات الَحرفیَّـة والقـراءات المحرِّ

المسلمون من هذه الحالة ویزدادون ثقة بأنفسهم، نرى بعضهم یحذر مـن العولمـة ومـن 

اتنا أخطارهــا، بــالرغم مــن علمهــم أن مســألة خیــار االنخــراط فیهــا أو عدمــه تتجــاوز قــدر 

  المادیة والتقنیة، ویرسخ التقابل بین عالمیة اإلسالم وبین العولمة.

  ثنائیة العولمة والعالمیة:

خالفـــًا لمـــا ُیعتقـــد، وبـــالرغم ممـــا یبـــدو فـــي الظـــاهر، فـــإن صـــمود اإلســـالم فـــي مرحلـــة 

العولمة سیكون أیسر من صموده في مرحلة ما قبـل العولمـة؛ ألن العولمـة بـالرغم مـن 

ل التقنیــة التــي تســتخدمها فــي بســط نفوذهــا وبــالرغم مــن كونهــا حركــة ضــخامة الوســائ

كاسحة، ولكنها تتحرك بـدون روح، فاقـدة لعناصـر الجـذب والفعالیـة التـي كانـت متـوفرة 

في مرحلة ما قبل العولمة. ومعلوم أن الوسائل المادیة المتطـورة یكـون تأثیرهـا محـدودًا 

ن هنا وجب النظر في القیم التي ترسـخت فـي إذا كانت فاقدة لرسالة تقدمها للعالم، وم

عصــر العولمــة، وبیــان أثرهــا فــي تكــوین شخصــیة مــا یمكــن أن نطلــق علیــه (المــواطن 

  العالمي). 



 ٩٣

لنتوقــف أوًال عنــد مفهــوم العولمــة، ثــم نتبــین القــیم التــي تــدعو إلیهــا، ونقــارن بینهــا وبــین 

عالمیـــة حتـــى ال یلتـــبس قـــیم مرحلـــة مـــا قبـــل العولمـــة، وتجنبنـــا أن نطلـــق علیهـــا صـــفة ال

. ونصـل بعـد ذلـك إلـى إثبـات *األمر على القارئ فیخلط بینها وبین العالمیة اإلسالمیة

  الفرضیة التي انطلقنا منها والتي تزعم أن مستقبل اإلسالم سیكون في ظل العولمة.

تعــددت التعریفــات وتنوعــت، ولكــن هنــاك اتفاقــًا علــى أنَّ العولمــة تجســید إلرادة القــوى 

رى فــي الهیمنــة علــى اآلخــرین، أو بــاألحرى للقــوة األكبــر التــي تســعى إلــى تحویــل الكبــ

العــالم إلــى مجتمــع كــوني واحــد، تحكمــه القــوانین نفســها وتوجهــه القــیم ذاتهــا، وذلــك مــن 

خالل التحكم في االتصال: وسیلة ومضمونًا، والـتحكم فـي االقتصـاد: إنتاجـًا وتسـویقًا، 

ٕانتاجًا. وأصل هذه التحكمات، التحكم فـي العلـم والـتحكم والتحكم في التقنیة: تصمیمًا و 

في الثروات. إذا انطلقنـا مـن هـذا التعریـف، كیـف إذًا یسـتقیم القـول: بـأن حـال اإلسـالم 

فــي العولمــة ســیكون أفضــل مــن حالــه قبــل ذلــك، ومــا اإلضــافة التــي یمكــن أن یقــدمها 

إذا وفــــروا الشــــروط المســــلمون فــــي هــــذا المجــــال، حتــــى نــــزعم أن المســــلمین بإمكــــانهم 

  الالزمة أن یستعیدوا تدریجیًا دورهم الحضاري؟ وما الشروط التي یجب أن تتوفر؟ 

لقد سعت الحضارة الغربیة في مرحلة مـا قبـل العولمـة إلـى مخاطبـة العـالم بلغـة جذابـة 

استطاعت أن تغطي بها ما اقترفته من آثام في حق الشعوب األخرى، كانـت تسـتهوي 

ــــة والعــــدل واإلنصــــاف، األنفــــس بالحــــدیث  ــــي وعــــن التســــامح والحری عــــن الرشــــاد العقل

وحاولت أن تتبع سیاسة التفتح واالنفتاح على الثقافات األخـرى مـع التركیـز علـى القـیم 

التي تلتقـي كلیـًا أو جزئیـًا مـع قـیم الغـرب فـي محاولـة لالرتقـاء بالجوانـب الخاصـة فیهـا 

ـــا العولمــة ف إنهــا ال تقـــوم علــى منطـــق االحتــواء ولكـــن إلــى مســتوى الثقافـــة العالمیــة، أمَّ

على منطق االختراق، ال تعیـر اهتمامـًا للخصوصـیات الثقافیـة، بـل تهـدف إلـى محوهـا 

وبالتحدیــد تلــك الخصوصــیات التــي تســاعد الثقافــات األخــرى علــى الصــمود والمواجهــة 

  والمحافظة على ثوابتها. 

                                                 
دوا الثقافة العالمیة، ثقافة نامیة ومتفوقة، سمت إلى المستوى العالمي مع احتفاظها بصـفاتها الذاتیـة وهویتهـا الخاصـة، وألنَّ اآلخـرین أشـا *

العولمــة فصــفة تطلقهــا حضــارة علــى نفســها بهــا أصــبحت العالمیــة، فصــفة العالمیــة اســتحقاق تحصــل علیــه ثقافــة مــا مــن اآلخــرین، أمــا 

وتفرضـها علـى اآلخـرین، ونرجــو مـن القـارئ الكـریم أن یستحضــر هـذا المعنـى كلمـا مــر بـه حـدیث عـن العالمیــة، فكـل ثقافـة لهـا أن تــدَّعي 

یـــة مجــردة لیســـت أنهــا عالمیــة، ولكـــن المعیــار الحقیقــي هـــل اآلخــرون یعتبرونهــا كـــذلك أم ال. وذلــك هــو معنـــى االســتحقاق، فصــفة العالم

 بالضرورة إیجابیة، واإلسالم ال یتمیز بعالمیته بقدر ما یتمیز بطبیعة عالمیته التي یجب أن تكون رحمة للعالمین.



 ٩٤

وین وعــي عــام، یقــوم علــى فــي مرحلــة مــا قبــل العولمــة ســعت الحضــارة الغربیــة إلــى تكــ

ـا  القناعة الطوعیة لألفراد والجماعات بضرورة االتساق الجزئي أو الكلـي مـع قیمهـا. أمَّ

ــــا أن یكــــون الفــــرد مقتنعــــًا أو غیــــر مقتنــــع، بــــل مــــن  فــــي مرحلــــة العولمــــة فلــــم یعــــد مهم�

األفضــل أن یكــون وعــاًء یســتقبل ویســتفرغ دون أن یكــون واعیــًا بــالفرق بــین العملیتــین، 

ذا یعنـــي كمـــا یقـــول عبـــد الوهـــاب المســـیري: (اختفـــاء العقـــل، أي الملكـــة التـــي یقـــوم وهـــ

اإلنســــان مــــن خاللهــــا بمراكمــــة المعنــــى واإلنجــــازات، ویظهــــر مــــا ســــماه أحــــدهم ذاكــــرة 

الكلمــات المتقاطعــة، أي المعلومــات المتنــاثرة التــي ال یربطهــا رابــط، وینشــأ اإلحســاس 

بـــال مـــاض وال مســـتقبل، تجـــارب دائمـــة بـــال  بأننـــا فـــي الحاضـــر األزلـــي، تغیُّـــر مســـتمر

عمــق وال معنــى، ویتحــول التــاریخ إلــى مجــرد لحظــات جامــدة، وزمــن مســّطح ال عمــق 

فیه، ویتزامن الحاضر والماضي والمستقبل، ویتساوى الجمیع تمامًا مثـل تسـاوي الـذات 

  .١والموضوع واإلنسان واألشیاء. ولكنه تزامن دون استمرار، فثمة انقطاع كامل)

لم یعد لإلنسان قصد في مشیه وغایة تتجاوز، المهم أن یمشـي وال یتوقـف، ویجـب أّال 

یتوقف؛ ألنه إذا توقف قد یتساءل عـن سـعیه الـذي یسـعى، المهـم أن یظـل تائهـًا وسـط 

حركــة لولبیــة فارغــة مــن كــل معنــى، ال هــّم لــه إال إشــباع غرائــزه البهیمیــة. وهنــا تكمــن 

وهنا أیضًا تكمن المواطن التـي مـن خاللهـا یمكـن  مواطن الضعف في إنسان العولمة،

أن یقــدم المســلمون إضــافة نوعیــة، ألن اإلباحیــة أو ثقافــة (الحیــوان الســائل) كمــا یحلــو 

للمســیري أن یســمیه لیســت مجـــرد انحــراف أخالقــي أو نـــزوة منفلتــة ولكنهــا اســـتراتیجیة 

مـن أجـل نسـف مـا منظمة لتغییر الطبیعة البشریة، وبرنامج عمل في مجـاالت متعـددة 

ـــدفاع عـــن مظـــاهر الشـــذوذ التـــي ُیصـــّر  تبقـــى مـــن معـــاییر خلقیـــة بـــدعوى التســـامح وال

المــدافعون عنهــا علــى اعتبارهــا شــكًال مــن أشــكال التعبیــر عــن الــذات البشــریة المتغیــرة 

بطبعها. وتم اختزال الـذوق الفنـي فـي متعتـي الغـذاء والجـنس بعـد أن تـم تجریـدهما مـن 

  لباس التقوى. 

ول قائــل: لمــاذا هــذا اإلصــرار علــى اعتبــار (الســیولة) فــي معناهــا الشــامل الحلقــة قــد یقــ

األضــــعف فــــي الحضــــارة الغربیــــة فــــي مرحلتهــــا الراهنــــة؟ الشــــك أن (الســــیولة) لیســــت 

مقطوعــة الصــلة باألســس الفلســفیة للحداثــة، نشــأة وتطــورًا، ولكنهــا لــم تتحــول إلــى ثقافــة 

                                                 
 .١٦٤فتحي التریكي، مرجع سابق، ص عبد الوهاب المسیري، ١
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أو فنــــي إال فـــي مرحلتهـــا الراهنـــة، بــــل نجـــد بصـــماتها فـــي كــــل إنتـــاج أدبـــي أو فكـــري 

أصـــبحت فـــي حـــد ذاتهـــا الغایـــة القصـــوى مـــن الوجـــود، لـــیس معنـــى ذلـــك أن الحضـــارة 

الغربیــة فــي مرحلــة مــا قبــل العولمــة لــم تعــرف أشــكاًال مــن اإلباحیــة، ولكــن كانــت تملــك 

 إلـى جانـب ذلــك العدیـد مـن المقومــات الجذابـة التــي أبهـرت الـذین تعرفــوا علـى تَعیُّناتهــا

ـــة  ـــم یكـــن مـــن الســـهل اســـتیعابها دون أن تحـــدث شـــروخًا فـــي بنی ـــا ل الواقعیـــة، ومـــن هن

الحضارة اإلسالمیة مازلت ماثلة إلى الیوم، وتطلبت جهودًا مضنیة من أجـل اإلحاطـة 

  بها. 

مـــن الركـــائز التـــي قامـــت علیهـــا، تلـــك القیمـــة التـــي أعطتهـــا لإلنســـان ولقدراتـــه العقلیـــة، 

أي العـدل والحریـة. یجـب أن ننظـر إلـى هـذه المقومـات فـي واألهمیة التي أعطتها لمبـد

زمــن تبلورهــا ومــا أعطتــه مــن شــحنة للفعــل، وال نتوقــف فقــط عنــد مآالتهــا الحاضــرة، أو 

نتوقــف فقــط عنــد الكیفیــة التــي تعامــل بهــا اإلنســان الــذي یصــف نفســه بالمتحضــر مــع 

الفعـل فـي حـین أن غیره من الشعوب، لقد أعادت الحداثة اإلنسان المسیحي إلى دائرة 

  المسلم كان قد خرج منها منذ زمن بعید.

فلیس مـن السـهل علـى أمـة أن تسـتیقظ مـن سـباتها وتسـعى السـتعادة دورهـا الحضـاري 

ضربات (اآلخر) المنتصر والمزهو لمـا حققـه مـن نتـائج فیه واإلنساني في وقت توالت 

ة كونیـة تفـرض نفسـها مادیة باهرة، وفي وقت ساد فیه االعتقاد الخاطئ بأن ثمة حتمیـ

علــى الجمیــع، إنَّهــا حتمیــة التــدهور المســتمر، مــن التوحیــد، إلــى الفجــور، إلــى الكفــر، 

فالتـاریخ یتجــه منحــدرًا مــن األحســن إلــى األســوأ. فبقــدر مــا یبتعــد اإلنســان المســلم زمنیــًا 

عـــن العصـــر الـــذهبي اإلســـالمي بقـــدر مـــا تـــزداد وتیـــرة ســـقوطه، ســـاعدت الحالـــة التـــي 

ها شــعوب الجنــوب فــي مفهومــه االقتصــادي الواســع علــى عــدم الــربط بــین كانــت تعیشــ

وقــــوع حــــدثْین فــــي غایــــة األهمیــــة فــــي التــــاریخ الغربــــي، ففــــي الوقــــت الــــذي كــــان فیــــه 

الفیلسوف الفرنسي یؤسس لمبادئ العقل كانت جیوش أوربـا الغربیـة تقـوم بإبـادة الهنـود 

بعـــــد الوالیـــــات المتحـــــدة  الحمـــــر فـــــي أمریكـــــا وبنـــــاء المســـــتعمرات التـــــي ستصـــــبح فیمـــــا

األمریكیة، كمـا الحـظ ذلـك الفیلسـوف الفرنسـي (میشـال سـار)، صـاحب الحـس النقـدي 

  العالي.
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أما انتصـارات إنسـان العولمـة فـي العـالم اإلسـالمي الیـوم فـال یصـاحبها اإلعجـاب، بـل 

یصاحبها االمتعاض واالزدراء، بعد أن ُنِزعت عنه مساحیق االسـتنارة، وبانـت وحشـیته 

تعاملــه مــع العــالم اإلســالمي، تــذّكر بوحشــیته مــع الســكان األصــلیین. لقــد أفقــدت  فــي

العولمـــــة بریـــــق االســـــتنارة ولـــــم یبـــــق لهـــــا مـــــن عوامـــــل الجـــــذب إال الجوانـــــب المادیـــــة 

واالســــتهالكیة، التــــي اســــتطاعت أن تحــــافظ علــــى نفــــس الــــوتیرة مــــن التقــــدم المســــتمر 

یــر مباشــرة مــن مقــدرات الشــعوب مسـتغلة فــي ذلــك مــا اســتولت علیــه بصـورة مباشــرة وغ

  المغلوبة على أمرها. 

ولــیس مــن الســهل علــى أمــة انتشــرت فیهــا ثقافــة التقلیــد واالتبــاع واالنصــیاع للخرافــات 

والزهــد فــي المفقــود الــذي عجــزت عــن إیجــاده؛ ألن الزهــد فیمــا ال نملــك ال معنــى لــه، 

ب أن تصـمد أمـام لیس من السهل علیها بعد أن كانت عن جدارة حضارة العقـل والكتـا

العقالنیة الغازیة، ولكنه من الیسیر علیها أن تعید صیاغة العقالنیة في زمن العولمـة، 

الذي انزوى فیـه العقـل وأصـبح مجـرد عقـل أداتـي تـتحكم فیـه الغریـزة عـوض أن یـتحكم 

فیهــا، أضــحت األمــور عنــده كلهــا متســاویة، فلــم تعــد هنــاك معــاییر یحــتكم إلیهــا، حیــث 

المعرفیـة واألخالقیــة والجمالیـة مجـال تحركـه التائــه، ففقـد القـدرة علــى  أصـبحت النسـبیة

التجاوز، وأصبح همه األساسي التأقلم والتكیف مـع واقـع بـدا وكأنـه ال یخضـع للضـبط 

والترشــید. وهــو مــا یبــرر قولنــا بإمكــان أن تكــون لهــا إضــافة نوعیــة فــي ترشــید النظـــر 

أدبیات مدرسة فرانكفورت أن تؤسس لـه  العقلي بحیث تبلغ بالعقل النقدي الذي حاولت

دون طائــل، ألنهــا لــم تجــرؤ علــى اختــراق أســوار التصــور الحــداثي، أن تبلــغ بــه مــداه، 

وذلك بربط الصلة بینه وبین المتعال الدیني من جدید، وتسلیحه بالمعـاییر التـي تحـرره 

  من التصور المادي للعقل وتسمح له بفقه سر الوجود اإلنساني.

لظلــم االجتمــاعي واالســـتبداد ل علــى حضــارة كانـــت تشــهد صــورًا مـــن الــیس مــن الســـه

السیاسي، أن تصمد في وجه حضارة جعلت من الحریـة والعدالـة االجتماعیـة رأسـمالها 

الرمزي، حیـث مثـل التبشـیر بهـذه القـیم عوامـل جـذب ذات مفعـول سـحري غطـت علـى 

المظــالم التــي ارتكبــت فــي شــعوب بأســرها، ومــع ذلــك اســتطاع اإلســالم أن یثبــت قدرتــه 

تبداد السیاسـي والظلـم االجتمـاعي وأن یسـتثمر ویسـتوعب هـذه القـیم. على مقاومة االس
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فلماذا إذًا الخـوف مـن العولمـة وقیمهـا وهـي ال تملـك عناصـر الجـذب التـي تـوفرت فـي 

  المرحلة التي سبقتها؟ 

فالمســلمون بإمكــانهم أن یكونــوا أكثــر فعالیــة فــي ثقافــة العولمــة التــي قامــت علــى فكــرة 

لألقوى، حیث انحصر تفكیر الفـرد فـي همومـه الذاتیـة، وألغـى الخالص الفردي والبقاء 

مـــن قاموســـه مصـــطلح التعـــاون، واســـتولى علیـــه الخـــوف مـــن المســـتقبل، ألن العولمـــة 

  أعادته إلى مرحلة الرأسمالیة، مرحلة توحشها، مع مالحظة الفارق. 

فــــالقیم االجتماعیــــة التــــي كانــــت ســــائدة حینئــــذ كانــــت قویــــة، بــــل اســــتطاعت الحركــــات 

الجتماعیـة أن تحقــق الكثیـر مــن المكاســب وتنتـزع مــن الرأســمالیة بعـض الحقــوق التــي ا

خففت من حدتها. ویخطئ من یتصور أنه بسقوط المعسكر االشتراكي الذي لـم یحقـق 

  شیئًا للفقراء، قد ُأقفل ملف العدالة االجتماعیة نهائیًا.

بین الرأسمالیة واالشتراكیة  إنَّ المكاسب االجتماعیة التي تمَّ تحقیقها في إطار الصراع

مهــدَّدة بــالزوال، وســیزداد عــدد المحــرومین مــن الشــغل، وتــزداد المشــكالت االجتماعیــة 

المتفاقمة أصًال. فالذي یفقد عمله مثًال تنسـّد أمامـه اآلفـاق وتبـدأ رحلـة عذابـه، وعنـدما 

لمــاذا  (ُیحكــم) علــى أحــد بــالطرد مــن العمــل فكأنمــا حكــم علیــه باإلعــدام. مــن هنــا نفهــم

تســعى المنظمــات االجتماعیــة واإلنســانیة إلــى مقاومــة سیاســات العولمــة، خاّصــة تلــك 

المتعلقــة باالتفاقیــات التجاریــة الدولیــة، ألنَّهــم یعرفــون أنَّ تضــخم الشــركات االقتصــادیة 

العالمیــة ســیكون علــى حســاب الدولــة، وضــعف الدولــة ســینتهي بهــا إلــى الــتخلص مــن 

  التزاماتها االجتماعیة.

ـــــول: (الحـــــرب التكنولوجیـــــة ی ـــــدم (جوزیـــــف. أي. ســـــتیكلیتز) صـــــورة معبـــــرة حیـــــث یق ق

المعاصرة ُصمِّمت مـن أجـل القضـاء علـى كـل احتكـاك مـادي. تُقـذف القنابـل مـن علـو 

م حتــى ال یحــّس الجنــدي الطیــار ببشــاعة الفعــل الــذي یقــوم بــه. وكــذلك ١٥٠٠یتجــاوز 

یـك، مـن أعلـى غرفـة فـي نـزل فـاخر، اإلدارة المعاصـرة لالقتصـاد فإنهـا تتبـع نفـس التكت

تُفــرض سیاســات تحتــاج إلــى تأمــل مضــاعف لــو كنــا نعــرف عــدد الــذین ســیكونون مــن 

  .١ضحایاها)

                                                 
1  Josef. E. Stiglitz, La Grande disillusion (Paris: Fayard, 2002) p.52. 
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اســتطاعت الحضــارة المادیــة فــي مرحلــة مــا قبــل العولمــة أن تكــدس األشــیاء واألفكــار، 

ولكنهــا فــي زمــن العولمــة شــّیأت كــل شــيء، وأفرغــت كــل شــيء مــن معنــاه. ففــي عــالم 

 -لو فهم أهله التحدیات اإلنسانیة المطروحـة علـیهم  -البشاعة یستطیع اإلسالم بهذه 

أن یقـدموا إضــافة نوعیــة مــن أجــل إعــادة الوجــه اإلنســاني للعــالم، ألن هــذا الوضــع مــن 

شــأنه أن یعمــق قیمــة الحیــاد الســلبي، وال یغرینــا مــا نــراه مــن تضــخم لوســائل االتصــال 

من ذلــك مــع تــدنٍّ متواصــل فــي التواصــل بــین وتطــور مــذهل فــي هــذا المجــال، فقــد تــزا

  الناس. فماذا ینفع تكدیس وسائل االتصال مع غیاب یكاد كلیًا لقیمة التواصل؟.

قد یكون الفرد مالكًا أو مستخدمًا لكل وسائل االتصال الممكنة، الثابتة منهـا والمتنقلـة، 

ًا مثـل نـزالء ولكنه في الوقت نفسه یكون جـاهًال لمـا یحصـل فـي محیطـه الضـیق، تمامـ

الفنـــادق، یجمـــع أجســـادهم المصـــعد اآللـــي ویفـــرقهم فـــي غـــرفهم، لیـــدخلوا فـــي عـــوالمهم 

الفردیة، ال یسأل أحدهم عـن اآلخـر، بـل لعلَّـه ال یجـد فـي نفسـه مـا یدفعـه إلـى التفكیـر 

في مسألة التواصل أصًال. فحضور اآلخر مـرتبط بمـدى أهمیـة المنفعـة المادیـة اآلنیـة 

ل نتیجـــة العالقـــة بـــه، فلـــم تـــؤد هـــذه الوســـائل إلـــى تقویـــة الـــروابط التـــي یمكـــن أن تحصـــ

ـــافع المادیـــة دون  ـــة، وٕانمـــا جـــاءت لتقـــدم تســـهیالت لتحقیـــق المزیـــد مـــن المن االجتماعی

تحقیــق التواصــل االجتمــاعي الــذي عبَّــر عنــه القــرآن الكــریم بالتعــارف، الــذي یفتــرض 

صــال الســریع بــه. فأصــبح االعتــراف (بــاآلخر) مــن أجــل التواصــل معــه ولــیس فقــط االت

كل شيء سریعًا ومؤقتـًا، الصـداقة مؤقتـة، الجـوار مؤقـت، حتـى الكیـان األسـري أصـبح 

  مؤقتًا، فتعمقت بذلك قیمة الحیاد السلبي بین األفراد.

وأســــهمت الصــــورة اإلعالمیــــة، التــــي ألغــــت القیمــــة مــــن أدبیاتهــــا وركــــزت علــــى حاســــة 

ر الفاقــد لنظامــه الرمــزي، الــذي تفكــك البصــر، أو بــاألحرى علــى الفعــل البصــري العــاب

بفعــل المشــاهد المتكــررة والســریعة للعدیــد مــن الصــور، ففــي العــالم الــذي تطــورت فیــه 

وسائل االتصال بكل تقنیاته المستخدمة ینعدم التواصل الشـعوري فضـًال عـن التواصـل 

ئله االجتماعي، وتلك هي المفارقة التـي یعیشـها إنسـان العولمـة، فبقـدر مـا تنوعـت وسـا

في االتصال باآلخر بقـدر مـا یحـس بـأن عالمـه الشخصـي یـزداد ضـیقًا یومـًا بعـد یـوم، 

تحاصــره فردیتــه وتخنقــه وحشــیته، وفــي الوقــت نفســه یشــعر بأنــه یمــوج وســط فضــاء ال 

  حدود له.
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ذلـك مـا یـدعونا إلـى القـول: بـأن العولمـة بثقافتهـا السـلعیة سـتكون إطـارًا مناسـبًا إلعـادة 

المیة، فالعـــالم أصـــبح بحاجـــة إلـــى روح تعطـــي لفعلـــه معنـــى، وتعیـــد تفعیـــل القـــیم اإلســـ

لإلنســـــان مملكتـــــه اإلنســـــانیة. یجـــــب علـــــى المســـــلمین أن یضـــــعوا أنفســـــهم فـــــي موقـــــع 

التصحیح، الذي یتطلـب االسـتفادة مـن مكتسـبات التقـدم التقنـي، واإلضـافة النوعیـة فـي 

ـــد االتصـــال والعـــالم بح مســـتوى القـــیم، وال یبقـــوا ســـجناء األســـئلة المزیفـــة. اجـــة لمـــن یرشِّ

بالتواصل المفضي للتعاون، والعالم بحاجة لمن یحـرر الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان مـن 

الضـغط السیاســي ومــن المنفعــة االقتصــادیة، ویجعـل التكــریم اإللهــي لإلنســان فــي ذاتــه 

القاعــدة التــي تحكمهـــا، وكــل انتهــاك لهـــا مهمــا كــان مصـــدره یجــب أن ُیــدان وال یكـــون 

ها مرتبطًا بمصـلحة مادیـة قریبـة أم بعیـدة، أو مرتبطـًا بحساسـیة دینیـة أو الموقف تجاه

  سیاسیة؛ ألن الدفاع عن المظلوم أمر مقدس لذاته. 

لــیس هنــاك إًذا مــا یــدعو إلــى القلــق علــى عالمیــة اإلســالم فــي ظــل العولمــة. ولكــن مــن 

داد حــق المســـلم أن یخـــاف مــن زحـــف العولمـــة إذا ظـــل اإلنســان المســـلم فریســـة لالســـتب

ـــة مواجهتهـــا،  ـــم االجتمـــاعي، ومـــن حقـــه أن یتســـاءل عـــن كیفی السیاســـي وضـــحیة للظل

فیختار الهروب مـن المواجهـة والتقوقـع علـى ذات سـاكنة غیـر فاعلـة، فـي حالـة مـا إذا 

اســتمرت األنظمــة الحاكمــة فــي سیاســاتها األمنیــة ال هــّم لهــا إال تحقیــق أمــن أجهزتهــا 

وال شـاغل لهـا إال تحقیـق (التوزیـع العـادل) للخــوف بـدًال مـن تحقیـق األمـان لمواطنیهـا، 

بدًال من تحقیق التكافؤ في الفرص، وتوفیر الظروف المالئمـة تمكینـًا لهـم مـن مواجهـة 

  التحدیات العدیدة التي تتعرض لها األمة.

من هنا یبدأ االستعداد للتعامل اإلیجـابي والمـؤثر مـع التغیـرات الكبـرى التـي تجـري فـي 

ا أیضــــًا تســــتمد العولمــــة قوتهــــا اســــتثمارًا لضــــعف الواقــــع اإلســــالمي العــــالم. ومــــن هنــــ

  وهشاشته.

عندما یصبح اإلنسان المسلم حرًا وكریمًا فـي وطنـه، یصـبح الصـراع متكافئـًا، ویصـبح 

  السؤال حول كیفیة التعامل مع العولمة سؤال كل القوى المؤثرة. 

  خاتمة: الثنائیة واألسئلة المزیفة:

ر وتعطـــل العمـــل؛ ألنهـــا منبـــع األســـئلة المزیفـــة، والســـؤال المزیـــف الثنائیـــة تعیـــق النظـــ

یســتدعي جوابــًا مزیفــًا، والجــواب المزیــف ال یحــل المشــكلة المثــارة وٕانمــا یضــیف إلیهــا 
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مشكالت جدیدة، ویتراكم ما یسمى بالوعي الشقي، وتتمثل شقاوته في مراوحتـه المكـان 

یتعامـــل مـــع واقـــع معقـــد بذهنیـــة  نفســـه وعـــدم وعیـــه بانســـداد األفـــق أمـــام حركتـــه؛ ألنـــه

مســطحة تعمــل بمنطــق أســود أو أبــیض، فتبـــدو القضــایا وكأنهــا معزولــة عــن بعضـــها 

بعضًا، ولذلك یخیل لمن یعالجها في ضوء الثنائیـات أن حلولهـا أیضـًا معزولـة. وینـتج 

  عن ذلك أن تعلق المشكالت بل تتناسل ویصبح من الصعب تجاوزها.

(الخطاب اإلسالمي) تحریر األسئلة من طابعهـا الثنـائي ولذلك فإن من أسباب تطویر 

حتــى یكــون الحــوار ممكنــًا ویصــبح مــن الممكــن االتفــاق علــى الحــد األدنــى الضــروري 

  للفعل الرشید والهادف.

فالتصـــلب الـــذي نلحظـــه فـــي الخطـــاب اإلســـالمي یعكـــس غیـــاب اإلنســـان الحـــر، الـــذي 

قضایا بهذه الصـیغة التقابلیـة تجعلـه یمتلك أدوات التفكیر ویمتلك أدوات الفعل. طرح ال

بالضـــرورة خطابـــًا یتســـم فـــي بعـــض حاالتـــه باإلقصـــائیة، والنزعـــة إلـــى التنـــافي عّمقتهـــا 

  مناخات االستبداد السیاسي والظلم االجتماعي. 

ـــدع إالَّ فـــي مناخـــات  ـــه لـــن یســـتطیع أن ینـــتج وأن یب فالعقـــل حتـــى وٕان كـــان ناقـــدًا لذات

تــــوفِّر الحــــدَّ األدنــــى مــــن األمــــن االجتمــــاعي. ولــــن تضــــمن لإلنســــان حریــــة التفكیــــر، و 

یســتطیع أن یســتفید مــن تجــارب اآلخــرین إال مــن آمــن بــأن الحقیقــة إذا كانــت مســتفادة 

مــــن الجهــــد البشــــري، فهــــي بالضــــرورة نســــبیة، وال أحــــد یســــتطیع أن یــــدعي امتالكهــــا 

  بالكامل ونهائیًا. 

ئیـة علـى فهـم الواقـع؛ ألن الواقـع من هنا نفهم لماذا یعجز (الخطاب) الذي یتمیـز بالثنا

وال یمكــــن إخضــــاعه للقواعــــد الحّدیــــة، وال یمكــــن إلغــــاء مكــــّون مــــن  متغیــــر ومتحــــّول،

مكوناته بإلغائه أو بتجاهله. الوعي بهـذه المسـألة بـدأ یـؤتي أكلـه، وبـدأت تظهـر بعـض 

األوجـــه اإلیجابیـــة فـــي (الخطـــاب اإلســـالمي)، وذلـــك بـــالتخلص التـــدریجي مـــن منطـــق 

لكامــل، أو القبــول الكامــل، واالعتمــاد علــى مــنهج االنفتــاح النقــدي فــي إطــار الــرفض ا

 رؤیة معرفیة شاملة قادرة على استیعاب كل روائع الحضارة اإلنسانیة.
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  شوامِ ز والهَ ركَ المَ  ینَ بَ  نتماءِ ال ا اتُ اعَ رَ الَقَبِلیَّة والُهِویَّة: صِ 

  *الصادق الفقیه د.

یَّة باقتراح فرضیة تقول إن الحیاة السیاسیة والثقافیة ُیْغِري الحدیث حول موضوع الَقَبلِ 

في السودان صارت تتمحور حول الُهِویَّة، مع ما یقتضیه ذلك من جدل في األصول 

َقَبِلیَّة جدیدة  والفروع االجتماعیة ال ینتهي. إن انقسامات النخب حول الُهِویَّة هي

َرى الوحدة الوطنیة. ألنَّ موجهة في طورها الحالي ضدَّ تماسك الوطن وتناسق عُ 

مدار ثقافة الُهِویَّة هو الجدِّیة في إنتاج وعي جماعي مثالي مضاّد لالختالف 

والصراع واالحتراب. وبقدر ما َتُموج به البالد من صراعات وتمرُّد وانشقاقات، فإنه ال 

لوطنیة یمكن أن نتوقَّع إصحاحًا لألوضاع المتأزِّمة في ظل ثقافة تجزئة الُهِویَّة ا

وسیاسة تسلیع العنف وتسعیر التمرد والصراع، فیما صار ُیْعَرف الیوم بـ(قسمة الثروة 

  ).والسلطة

وقد أدى تعدُّد وتباین تعریفات (الُهِویَّة) في الفكر السیاسي المعاصر إلى اختالِف 

َثمَّ فقد وانحراِف المنطَلقات واالنتماءات الفكریة للتعریف الذي اتََّبَعه كثیر منهم، وِمن 

جاءت تعریفاتهم لحقیقة المجتمع انعكاسًا الختالف وتباین نظریات الُهِویَّة التي انحاز 

منهم. فإذا تناولنا الفكر السیاسي المعاصر لنقف منه على تعریف ومفهوم  إلیها كلٌّ 

(الجماعة السیاسیة)، فسوف نواَجه بالعدید من التعریفات والمفاهیم، حتى إن البعض 

لیس من السهل الوقوف على تعریف واضح محدد، َیِفي بغرِض ما نحن یرى أنه 

  .بصدده

وبالرغم من الجدل المحتدم حول موضوعة الُهِویَّة، والعدد المتزاید من األبحاث 

والدراسات، فإن الفكر السیاسي المعاصر مازال یفتقر إلى وجود مثل هذا التعریف 

ضهم یذهب أبعد من ذلك، حیث یرى أن الواضح الذي یلقى إجماعًا عامًا، بل إن بع

الفكر السیاسي المعاصر یضم تعریفات عدیدة للُهِویَّة، وأن هذه التعریفات یكاد 

عددها یساوي عدد األشخاص الذین حاولوا تعریفها. ولعل خیر ما یشیر إلى ذلك هو 

المعنیة  تلك التعریفات التي تزخر بها المؤلفات واألبحاث السودانیة والعربیة واألجنبیة

بالُهِویَّة. وبالرجوع إلى هذه التعریفات یتضح لنا مدى صعوبة الوصول لتعریف 

                                                 
  لوماسي، متخصص في اإلعالم السیاسي والعالقات الدولیة.خبیر دب  *
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واضح ومحدد للُهِویَّة ینال إجماعًا عامًا. وال شك أن هذه االختالفات إنما تعكس 

اختالف المنطلقات الفكریة لرجال الفكر السیاسي المعاصر في تعریفهم لـ(الُهِویَّة) 

  ).و(المجتمع )ماعةو(المواَطنة) و(الج

ویبدو أنه لم تعد هناك جدوى من الجدل في الوحدة الوطنیة، ولم تعد هناك جدوى 

رة من الفتنة الَقَبِلیَّة العنصریة، وذلك بعد أزمة دارفور التي تتأبى  من التحذیرات المتكرِّ

دان على الحل. إن قبائل دارفور هي أكثر قبائل السودان ِقَدمًا وعراقة في تاریخ السو 

الحدیث؛ فدارفور هي المهد واألم التي احتضنت الجماعات كافة، وتتمیز بغناها 

الثقافي، الذي أصبح میراثًا ألهل اإلقلیم من جهة، وللشعب السوداني جمیعه من 

  .جهة أخرى، وسیكون أساسًا الزدهار وتمدُّن منطقة وسط إفریقیا مستقبالً 

لتي تعیق عملیة السالم، والتي هي ا ،ویجب أن ال نتغاضى عن الجوانب السلبیة

الشرط األساسي لبناء االستقرار وتحقیق التنمیة. وٕاذا ما وضعنا تاریخ دارفور على 

طاولة البحث والتحلیل فإننا نجد أن الثقافة السائدة هي أكثر الثقافات التي عاشت 

الَقَبِلیَّة، تناقضاٍت داخلیًة وخارجیة؛ فالصراعات التي نشبت في اإلقلیم، واالشتباكات 

ما كانت إال لفرض أحد األطراف نفوذه على اآلخر، رغم انتمائهم إلقلیم واحد، وهذا، 

إن َدلَّ على شيء، إنما یدل على تأصل النزعة االحتكاریة في ثقافتهم؛ فمفهوم 

السیادة والملكیة جزء أساسي للثقافة. والشيء الغریب، أن غالبیة المجتمع یعطي لهذا 

الصالحیة؛ َسَواٌء أِمْن خالل المنطق القبلي، أو المبررات العقائدیة  المفهوم مطلق

في القتل والنهب والسلب والقیام بالعملیات الخارجة  تللملیشیاالتي أعطت شرعیًة 

   .عن األخالق اإلنسانیة

إنَّ مفهوم الَقَبِلیَّة والعائلیة ركن أساسي في ثقافة أهل دارفور، مثلما هو سبب لتعمق 

ط في المجتمع السوداني، وأبرز األمثلة على ذلك هي نظرتهم إلى الُهِویَّة الرواب

. وكانت أحد األسباب الكبرى التي حالت دون االنتماءوالدار والحكر، وكل روابط 

فهم الَقَبِلیَّة وتجنب آثارها هو اختالط مفهوم الَقَبِلیَّة نفسه وعدم ضبطه، مما أساء 

جتماعیة وسیاسیة، وأعاق أیضًا عن بناء تعریف واضح أیضًا إلى فهمنا لها كظاهرة ا

وصحیح لها. فقد مال معظم الذین أثاروا مسألتها، في األدبیات المعاصرة، إلى 

؛ أي انطواء المجتمع على تنوُّع َقَبِليٍّ كبیر، َیتَِّسم، )التعدُّدیة(الخلط بشكل كبیر بین 
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وسیطرة إحدى هذه القبائل أو  إلى حدٍّ ما، بنوع أو آخر من االنسجام أو الصراع،

الجماعات الِعْرِقیَّة على مقالید األمور في السلطة أو على مواقع رئیسة منها في 

سبیل تأمین منافع استثنائیة وخاصة ال یسمح بها القانون. أي یخلطون، إذا شئنا 

من طبیعتین  التبسیط قلیًال، بین (الَقَبِلیَّة في المجتمع) و(الَقَبِلیَّة في الدولة)، وهما

مختلفتین تمامًا ولیس لهما النتائج ذاتها. األول یتعلق بطریقة اشتغال المجتمع، 

  .والثاني بطریقة اشتغال الدولة الحدیثة، وال قیمة له إال من منظور بناء هذه الدولة

ومصدر الخلط النظري هذا نابع من أن الفكرة القومیة التي انتقلت إلى الثقافة 

دبیات العربیة والغربیة ذات الصبغة األحادیة، ارتبطت، بقوَّة، بفكرة السودانیة من األ

التجانس االجتماعي. ونظر الوطنیون السودانیون، كغیرهم في العالم، إلى التعدُّدیة 

ِنیَّة في المجتمع كعقبة أمام نشوء وعي قومي یتجاوز القبائل واالنتماءات ثْ الَقَبِلیَّة واإل

تقدوا أن استمرار عصبیات أو انتماءات جماعیة فرعیة ال بد بل اع .العرقیة الفرعیة

أن یغذِّي والءات غیر وطنیة، من داخل الدولة وخارجها، وبالتالي ُیْضِعف من 

ل القوى األجنبیة.    سیطرة الدولة على إقلیمها وُسكَّانها ویعرِّضها لتدخُّ

لِجَهِویَّة معًا، في لكن لیس هناك أي شك في أن استمرار الوالءات الَقَبِلیَّة، وا

المجتمعات اإلقلیمیة، ثُمَّ ُنُموُّها في مرحلة تالیة لدرجة وضعت فیها الوطنیُة نفَسها 

في أزمة، یعكس المساَر الذي اتَّخذه تشكُّل النخبة الوطنیة الحدیثة في السودان 

والصعوباِت التي حالت دون َتطوُّر النسیج الوطني نفسه. وفي مقدمة ذلك؛ ضآلة 

موارد المادیة والمعنویة التي توافرت لهذه النخبة، وبشكل خاص، غیاب طبقة ال

اجتماعیة متماسكة حدیثة، واضطرارها إلى االعتماد، بشكل مباشر أو غیر مباشر، 

في إعادة إنتاج نفسها وشروط وجودها وسیطرتها االجتماعیة، على عوامل خارجیة؛ 

  ا.لة) نفسهوغالبًا، على (العائلة) و(القبیلة) و(الدو 

وبسبب هذا الضعف البنیوي، الذي نجم عن تعثُّر عملیة التحدیث، أو غیاب  

الشروط المادیة والجیوسیاسیة له، َوَجَدت العدید من النَُّخب االجتماعیة الصاعدة 

التي تحتاجها  واألیدیولوجیةوالمعزولة، فرصًا أكثر لتوفیر الموارد البشریة والسیاسیة 

لتنافس على السلطة عبر االلتصاق بالجماعات الفرعیة المنتمیة لتعزز موقفها في ا

لها مما كانت ستجده من َتَماِهیها مع الجماعة الوطنیة العامة، التي لم تكن قد 
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نت بعد، وربما لم تتكوَّن حتى اآلن، من حیث هي جماعة واعیة لوحدتها  تكوَّ

ْبِطَنة لقانون الوطنیة، أي السیاسیة وإلرادتها المشتركة في العمل واإلنجاز وُمْستَ 

لـ(مفهوم الدولة) من حیث هي دولة القانون، التي هي أساس وجودها االجتماعي 

  .ْمِعيوالجَ 

ومن هنا نعرِّف الَقَبِلیَّة بأنها مجموعة الظواهر التي تعبِّر عن استخدام الَعَصِبیَّات 

ة المرتبطة بظاهرة المحسوبیة، الطبیعیة، أي ما قبل السیاسیة، الِعْرِقیَّة منها والنََّسِبیَّ 

في سبیل االلتفاف على قانون السیاسة العامة أو تحییده، وتحویل الدولة والسلطة 

العامة من إطاٍر لتولید إرادة عامة ومصلحة ُكلِّیَّة، إلى أداة لتحقیق مصالح خاصة 

وجزئیة. إنها تشكِّل ما یشبه االختطاف للسلطة السیاسیة التي هي أداة تكوین 

َماِعیَّة) ألهداف خصوصیة. وهي تنطوي لذلك على مخاطر تدمیر الدولة نفسها؛ (الجَ 

ْمِعیَّة، ومن ورائها تنطوي على مخاطر زوال بوصفها بنیة َجَماِعیَّة ومنِتَجة للعالقة الجَ 

دة سیاسیًا، أو ذات قانون سیاسي، یختلف نوعیًا  األمة نفسها بوصفها جماعة موحَّ

  ة الَقَبِلیَّة والِعْرِقیَّة ویتجاوزهما معًا. عن قانون الَعَصِبیَّ 

فالَقَبِلیَّة ال تنطبق على استخدام السیاسة، ولكن على استخدام كل أشكال التََّضاُمنات 

الخاصة، ما قبل السیاسیة، التي تنجم عن تعبئة الَعَصِبیَّات الطبیعیة، القائمة على 

والنََّسب. فهي تلتقي جمیعًا في تزویر اإلرادة  القرابة المادیة، كالعشیرة والعائلة والِعْرق

العامة والتالعب بالرأي العام في سبیل تزییف اختیاراته أو َحرِفها عن َخطِّها الطبیعي 

المعبِّر عن مصالح الناس واختیاراتهم بحریة، وااللتفاف على معاییر الخیارات 

سیة الوطنیة وتهدید السیاسیة. ونتیجتها في جمیع الحاالت؛ تزییف الحیاة السیا

(الدولة) ومؤسساتها بالتحول إلى أدوات لخدمة مصالح خاصة بدل أن تكون، كما 

یفید مفهومها، إطارًا ِلَبْلَوَرة المصلحة العامة وتقدیمها على جمیع المصالح األخرى، 

  .الذي یشكل شرطًا ال غنى عنه لقیام الدولة واستقرار سلطة سیاسیة بصورة شرعیة

نظام القانون السیاسي نظام المجتمع العرفي وال یحلُّ محلَّه. إنه یتركه یعمل  ال ُیْلِغي

على مستوى الحیاة المدنیة، لكنه یضیف إلیه مستوى آخر یلتقي فیه األفراد من حیث 

هم أعضاء في جماعة سیاسیة. وأهمیة هذا المستوى الجدید من العالقات هو توسیع 

ین البشر. ذلك أن رابطة السیاسة، التي ال تطلب إطار التواصل والتبادل والتفاعل ب
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من الفرد سوى الخضوع للقانون المصاغ بصورة واعیة ومشتركة، تستوعب درجاٍت 

من االختالف والتمایز الثقافي والدیني بین الجماعات أكبر بكثیر مما تستوعبه 

بناء الفضاءات جماعات الَعَصِبیَّة الطبیعیة. وهي تشكِّل، بالتالي، الوسیلة الوحیدة ل

فنظام الدولة السیاسي َیْجَمع، تحت سقف  .الحضاریة المتنوعة والمنفتحة والمنتجة

القانون الواحد، األفراَد أنفسهم الذین تَُفرِّق بینهم، على صعید قانون المجتمع المدني، 

  وحسب منطِقِه القائم على بناء التضامنات الجزئیة، المصالُح واالعتقادات والثقافة. 

یعني (سقف القانون) ضمان المعاملة الواحدة والمتساویة، التي تضمن لجمیع و 

األفراد، بصرف النظر عن أصلهم وعقائدهم ووالءاتهم الَقَبِلیَّة، فرصًا متكافئة، في 

ولیة والشغل واإلدارة، وبالتالي، على اختیار األطر األصلح ئالتنافس على مواقع المس

ال یتحقق وجود الجماعة الوطنیة الواحدة إال عبر لقیادة الشؤون العامة. ولذلك 

(الدولة) وبوجودها، من حیث هي إطار للمساواة القانونیة والسیاسیة. ولذلك أیضا 

یشكِّل االرتقاء إلى مستوى الرابطة السیاسیة، التي هي في أصل نشوء الدول، مرحلًة 

ها إلى الرابطة الَعَصِبیَّة، أعلى وأكثر تعقیدًا من مراحل التنظیم الجمعي. وال یمكن َردُّ 

أي إلى مفهوم الُهِویَّة الثقافیة أو القومیة، من دون القضاء علیها وتدمیرها. فمتى ما 

َحلَّ قانون المجتمع القائم على التضامنات الجزئیة في الدولة ومؤسساتها، َفَقَدت هذه 

لت إلى مؤسسات شبیهة بمؤسالمؤسسات ِسَمَة الجَ  سات المجتمع، أي لم َماِعیَّة، وتحوَّ

یعد بإمكانها بناُء الُهِویَّة ومفهوم الُعُموِمیَّة، وبالتالي، الجمُع بین أفراٍد ینتمون إلى 

  .جماعات ثقافیة وِعْرِقیَّة مختلفة

هنا، في هذا الَخْلط المقصود أو الَعْفِوّي بین (قانون الدولة السیاسي ومنطِقه)  وها

َهِویَّة والطائفیة السیاسیة. الجزئیة) ُتْوَلد الَقَبِلیَّة والجِ  و(قانون المجتمع األهلي وتركیبته

وأول ما یقود إلیه نقل منطق المجتمع التضامني األهلي إلى میدان الدولة هو إحالل 

الُعْرف وعاطفة القرابة المادیة والروحیة محل منظومة الحق والقانون والتضامن 

التكتُّل داخل المؤسسات وفي السلطة  الوطني العام والعالقات المؤسساتیة. ویفضي

بین أعضاء عشیرة أو طائفة واحدة إلى تعطیل قواعد المساواة، والحظوظ المتكافئة، 

ولیة، ویجعل ئوبالتالي إلى إلغاء المنافسة النزیهة بین األفراد على َتَبوُّء مراتب المس

وبدل أن تكون الدولُة الوالء بدیًال لالنتقاء على أساس الكفاءة والمعاییر الموضوعیة. 
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مركَز سلطٍة عمومیٍة وٕانسانیٍة تضمن وحدة المجتمع المقسَّم والمتنافس على صعید 

ل إلى إطار لتنظیم الدفاع عن المصالح الخاصة  الحیاة الطبیعیة الیومیة، تتحوَّ

  .وتعظیم المنافع االستثنائیة

الدولة وتحویل أجهزتها  لكن مخاطر الَقَبِلیَّة ال تقتصر في الواقع على تدمیر قانون

إلى أدوات؛ وُقوَّاِتها إلى میلشیات موضوعة في خدمة القبیلة الحاكمة فحسب، ولكنها 

تذهب أبعد من ذلك لتدمر المجتمع المدني نفسه. فبقدر ما تنجح قبیلة أو جماعة 

دینیة في السیطرة على الدولة وأجهزتها وتقوم بتحیید قانون السیاسة العمومیة، فإنها 

تملك وسائل تمكِّنها من إخضاع الجماعات األخرى وفك تنظیماتها األهلیة وَكْسر ت

أیة مقاومة یمكن أن تُبدیها لهذه السیطرة، سواٌء أكانت ذات محتوى عصبي تقلیدي 

ري حدیث.  أو   ذات محتوى تحرُّ

وهكذا تتحول الدولة نفسها، التي من المفترض أن تكون إطارًا قانونیًا لضمان اشتغال 

(قانون المواَطنة)، أي المساواة، وتأكید أسبقیة المصالح العامة وضمان التوازن بین 

المصالح الخاصة االجتماعیة، إلى أداة َجبَّارة في ید الَعَصِبیَّة الحاكمة لحل 

الَعَصِبیَّات األخرى وتدمیرها واستتباع أفرادها بالقوة وتسخیرهم لخدمة أهدافها 

  الخاصة. 

القبیلة، أكثر من أي مرض آخر، على الرابطة الوطنیة، ولكنها من هنا ال تقضي 

ل مؤسسات المجتمع المدني إلى خرائب  تدمِّر أیضًا قاعدة المجتمعات األهلیة، وتحوِّ

ال تفي بأي حاجة اجتماعیة. وبهذا فهي ال َتُردُّ المجتمع ثانیة إلى مرحلة ما قبل 

امل. فهي ُتَجوِّف البنیة السیاسیة الدولة، وٕانما تحكم علیه بالخراب والفساد الش

المنتجة للفردیة السیاسیة المكونة للرابطة الوطنیة وتقضي على شروط إنتاج 

ْمِعیَّة   .التضامنات األهلیة الضروریة للسیر الطبیعي للحیاة الجَّ

وكما یؤدي استیعاب الدولة، من ِقَبل الَعَصِبیَّات الجزئیة، إلى دمار الرابطة الوطنیة 

ینابیع الحیاة السیاسیة، یلغي تطبیق قانون العمومیة داخل المجتمع  وتجفیف

وتجمعات مصالحه الخاصة بروح المجتمع المدني اإلبداعیة، ویجعل منه هیئة 

بیروقراطیة میتة، كما تُْبِرز ذلك المنظمات النقابیة التي تبنیها السلطات الفاشیة 
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الوقت الذي تفرض على الدولة  واالستبدادیة التي تفرض علیها قوانین الدولة في

  .قوانین المجتمعات األهلیة التعددیة

تشكل دراسة الظاهرة الَقَبِلیَّة، كما أصبحت تتمظهر وتتظاهر الیوم، مدخًال  ،من هنا

رئیسًا للكشف عن األمراض التي تعاني منها الوطنیة السودانیة، التي ُوِلَدت من رحم 

ٍة مؤتمر الخریجین. فمن حیث هي  االستعمار وفي حضن الحركات الوطنیة؛ بخاصَّ

تقدیٌم للوالءات الفرعیة على الوالء الوطني ُتَشكِّل الَقَبِلیَُّة الخطَر األول على بقاء 

الوطنیة، بما هي رابطة عصبیة جامعة تمثِّل تجاوز االنتماءات الفرعیة، الدینیة 

ة الجماعة والقومیة، وتؤسِّس لتضامن أشمل من التضامن األهلي، یحفظ وحد

ة، متضامنة ومتكافلة، قادرة على أن تكون فاعًال  الوطنیة، أو یجعل منها كتلة متراصَّ

  مستقًال في الفضاء الجیوسیاسي العام. 

وفي أساس هذا البناء؛ تكوین مفهوم المصلحة العامة، بوصفها اإلطار الذي یرسم 

احترام حظوظ  حدود المصالح الخاصة، ویضمن استمرارها وتفتُّحها على قاعدة

متساویة للجمیع، أو على األقل، منع بعض المصالح الخاصة من أن تتطوَّر على 

حساب مصالح خاصة أخرى. وهو ما یضمن االنسجام والتفاهم والتعایش بین 

الجمیع، وینشئ، من فوضى المصالح والتنازع على الموارد والبقاء، نظامًا اجتماعیًا 

عاوَن والسالَم َمَحلَّ العنف واالقتتال. وفي مقدمة هذه ثابتًا ومستقرًا، وُیِحلُّ الت

المصالح العامة، التي ال تتأسَّس مصالُح خاصٌة اجتماعیٌة من دون تعیینها 

واحترامها، الحقُّ الذي یعني مجموع القوانین التي تضبط النظام االجتماعي وفلسفتها 

وم على أساسها العالقات معًا. فالحق مصلحة عامة كبرى، وتجاُوز القوانین التي تق

ْلِمیَّة یعني بالضرورة تهدید الكیان الجمعي وتعریضه للخطر، كما  االجتماعیة السِّ

  .یحدث اآلن في أطراف السودان المختلفة

عن ما حصل ویحصل  المسئولةولیست التعدُّدیة السیاسیة أو الثقافیة أو الدینیة هي 

سیاسیة وعدم اكتمال الدولة أو ضعف في السودان، وٕانما قصور الحركة الوطنیة وال

  مفهومها عند النخب والرأي العام معًا، وانعدام الثقافة السیاسیة. 

وفي اعتقادي أن الخلط النظري الذي نشأ عن الرَّْبط، داخل األدبیات الوطنیة، بین 

ي هي ِنیَّة القائمة على مستوى المجتمع المدني)، والتثْ (التعددیة الثقافیة والدینیة) و(اإل
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ظاهرة طبیعیة، وضروریة، حتى لو لم تكن مرتبطة بمفاهیم حدیثة أو بممارسات 

مدنیة سلیمة، واستخدام الوالءات الجزئیة من ِقَبل النَُّخب الحاكمة داخل الدولة، وفي 

سبیل ضمان السیطرة غیر المشروعة علیها، قد أساء إساءة كبیرة إلى إدراك حقیقة 

ثار الخطیرة المرتبطة بها. فقد استسلم السیاسیون الظاهرة ووضع الید على اآل

والمنظرون لفكرة اعتبروها َبَدِهیَّة، وهي غیر ذلك، مفادها أن المجتمع السوداني 

عن اختراق  المسئولةمجتمع متعدد األعراق واألدیان والثقافات، وأن هذه التعددیة هي 

لمقاومتها سوى االشتغال على  الدولة بالَقَبِلیَّة، وبالتالي فلیس هناك ما یمكن عمله

  َهِویة. وعي المجتمع وثقافته إلقناعه بخطر التحیُّزات الَقَبِلیَّة والجِ 

(على مستوى الوعي الجمعي)،  ،وكانت نتیجة هذه السیاسة سلبیة على مستویین

ا َهِویَّة التي یستند إلیهالذي ما كان من الممكن أن یقتنع بسوء التضامنات الَقَبِلیَّة والجِ 

في ضمان الحد األدنى من التعاون والتضامن؛ بخاصة في إطار دولة تتالعب بها 

َهِویَّة المصالح الخاصة السیاسیة، فاسَتمرَّ ُیَراِهن على عالقات التضامن الَقَبِلیَّة والجِ 

القدیمة، لكن مع شعور باإلثم یدفع به إلى إخفائها، وٕاظهار التمسُّك المبالغ فیه، 

ِضّي، بمبادئ الوطنیة المجردة وشعاراتها؛ أي الوطنیة والقومیة؛ الفارغة وأحیانًا الَمرَ 

من أي التزام، والمفتقرة إلى أي محتوى سیاسي، بل عاطفي، خارج إطار ترداد 

الشعارات وتكثیرها. و(على مستوى النخبة االجتماعیة نفسها)، الرسمیة واألهلیة، 

ع وجهویة الدولة من اكتشاف خصوصیة التي منعها هذا الخلط بین َقَبِلیَّة المجتم

القبیلة السیاسیة والعمل على استئصالها داخل الدولة، وهو أمر ممكن وضروري، 

  .بصرف النظر عن وعي المجتمع المدني ودرجة تمثُّله لقانون الدولة السیاسي

إنَّ السلطة تتغذَّى وتقتات من مختلف شرایین المجتمع، وتتطفَّل على جمیع عناصره 

ر فئات من قبیلة معینة، أكثر من غیرها، في بعض  التي تحاصرها. قد ُتَسخِّ

وظائفها، خاصة البولیسیة واألمنیة، إنما مصدر قوتها ینبع من إنهاك المجتمع ككل، 

وخضوع جمیع الفئات والطبقات لهیمنتها، وتزویدهم لها بعناصر القوة. والجمیع 

حصاءات دقیقة لعدد المستفیدین من هذه ولیة دیمومتها. ولو ُقدِّر إجراء إئیتحمل مس

حكومة تعاقبت على حكم السودان، َلَوَجْدَتُهم من جمیع القبائل  ةالسلطات في أی

َهِویَّات والقومیات، حتى ولو أتت بهم المصالح إلى مركز والطوائف واألعراق والجِ 
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رون كذلك، یمثِّلون كل تكوینا ت السودان السلطة ومركز السودان الجغرافي. والمتضرِّ

وأقالیمه الَقِصیَّة، التي تصنَّف اآلن في خانة (الهامش)، والذي یزحف بدوره نحو 

  .ح جدیدالوسط لیترك خلفه هامشًا متخلِّفًا آخر، ال یقوى على المنافسة إال بتمرُّد مسلَّ 

الشعب لفكرة الُهِویَّة  انتماءومن خالل مجمل ما تقدَّم، سیصعب على الدولة تعزیز 

إلى مستوى یفوق مجمل االنتماءات الثانویة التقلیدیة  االنتماءة، واالرتقاء بهذا الجامع

التي لجأ المواطن لالنتماء إلیها كضمانات ألمنه وسالمته، وتأكیده الشخصي لذاته، 

وَنْیل االهتمام واالحترام من اآلخرین، بل الحصول على الحق بمعاییر القسمة التي 

 إذا سیستحیل علیها ذلك إال .دل وأشراط المساواةیفرضها السالح ال منطق الع

فوق َقَبِلیَّة لالنتماء. وهنا، ال بد من إشارة ضامنة لتطمین أصحاب  َوَضَعت شروطاً 

الُهِویَّات الثانویة المسالمین، بأن حقوقهم تكمن في الوطن والمشاركة الوطنیة، وألن 

ة لنجاح مشروع تأسیس الُهِویَّة الو  طنیة الجامعة، والمانعة النهیار هذه ضرورة ملحَّ

  .مشروع الدولة
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  القرآن وتأسیس خطاب النهضة

  دالالت ومفاهیم في السیاق والمجال

  *أ. غسان علي عثمان

الحدیث عن النهضة ومشروعها في أدبیات الوعي العربي اإلسـالمي، یعّبـر عـن حالـة 

تحولــت أمــة شــغلت  الهزیمــة التاریخیــة التــي منــي بهــا الفكــر العربــي المعاصــر، وكیــف

العــالم فكــرًا وعلمــًا وفلســفة وتــدینًا، إلــى أمــة بائســة، مســكونة بــالخوف مــن الیــوم الغــد، 

ــــه وســــلم  ــــه ســــیرة المصــــطفى صــــلى اهللا علی ــــى ماضــــي ســــحیق، وٕان عبقت ــــة عل ومتكئ

وأصحابه الغر المیامین، الذین ضحوا بأغلى ما عندهم في سبیل واقع أفضل ألمـتهم، 

ـــه  وجـــاءت الخالفـــة الراشـــدة ـــة فلســـفته صـــلى اهللا علی ـــثالث األولـــى حامل فـــي فتراتهـــا ال

وســـلم، فـــي الســـیر باألمـــة مـــن حالـــة االقتتـــال علـــى هزیـــل المـــراد، إلـــى التعلـــق بالثریـــا، 

  والوقوف بنصر مؤزر على قمة العالم المتحضر حینها، (الفرس والروم).

إلـى االنتصـار  لقد كـان النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم القائـد والمناضـل الـذي قـاد العـرب

فـــي معركـــة الـــوعي اإلنســـاني فـــي أكمـــل صـــوره، وجـــاءت فتوحاتـــه بفهـــم جدیـــد للحـــرب 

والقتال، ال باغ وال معتد، ولكنه ناشر للدعوة بـالتي هـي أحسـن، ومنادیـًا فـي النـاس أن 

هبوا إلعادة تخطیط العالم، وجعله ممكنًا، بل وأكثر أمنًا، وهـا نحـن فـي القـرن الحـادي 

حــــدد بعــــد موقفنــــا مــــن النهضــــة المرجــــوة، وال اتفقنــــا علــــى كیفیــــة إدارة والعشــــرین ولــــم ن

أزماتنـــا، وعجزنـــا حتـــى عـــن التشـــخیص الـــدقیق لواقـــع مشـــكالتنا، وظللنـــا نـــردد مقـــوالت 

فارغة وعبارات مجانیة، ال تسـمن ولـن تثمـر شـیئًا، طالمـا هـي عبـارات لتسـكین اآلالم، 

تــق مــن جســدنا البــالي المهتــرئ، بــل علینــا أن نحمــل مبضــع الجراحــة إلعــادة رتــق مــا ف

ولیست في عباراتنـا جلـدًا للـذات، لكـن النـاظر لواقـع المسـلمین، سـیجد ال محالـة أنـه ال 

قاموس اللغة وال مراجع البیان ستفي لوصف ما آل إلیه حـال أمـة ظلـت تصـف نفسـها 

 بأنها أمة للمجـد، والمجـد لهـا!، فـنحن لـم نؤسـس بعـد لموقعنـا داخـل المنظومـة الدولیـة،

ولعــل مــن دواعــي الكتابــة عــن مشــروع النهضــة هــو كثــرة الحــدیث عنهــا فــي األوســاط 

العربیـــة واإلســـالمیة بــــل والعالمیـــة، ولكـــن كــــل یتخـــذ مـــن مرجعیتــــه الـــنص األساســــي، 

والنهایــــة المنطقیــــة لفلســــفة التطــــور، ولتعــــدد المرجعیــــة فــــي تنــــاول موضــــوع كموضــــوع 

                                                 
  باحث وصحفي سوداني. *
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ن الذهنیـة العربیـة واإلسـالمیة النهضة، یصح لنـا الحـدیث عـن مرجعیـة ظلـت غائبـة عـ

وهــي المرجعیــة القرآنیــة، ولكــن وحتــى ال یفهــم مــن درســنا هنــا أننــا نرمــي لتنــاول الــنص 

القرآنــي باعتبــار أصــله اإللهــي فقــط، وهنــا یــتم تغییــب النقدیــة كحــد أصــیل فــي قضــایا 

الفعـــل البشـــري، بـــل ووصـــیة إلهیـــة أن یكـــون لكـــل شـــيء ســـببًا، وأن علـــى اإلنســـان مـــا 

ــُروَن ِفــي ســعى، و  كیــف لــه أن ینظــر للعــالم لیتفكــر فــي خلــق الســماوات واألرض (َوَیَتَفكَّ

ــَت َهــذا َبــاِطًال ُســْبَحاَنَك..) (آل عمــران:  ــا َخَلْق ــا َم ــَماَواِت َواَألْرِض َربََّن ــِق السَّ )، ١٩١َخْل

ـــَتْخَلَف الَّـــِذی ـــي اَألْرِض َكَمـــا اْس ـــَتْخِلَفنَُّهم ِف ـــن قَـــْبِلِهْم وأن اســـتخالفه فـــي األرض (َلَیْس َن ِم

)، ولكـن ال یعنـي ذلـك تعطیـل ملكـة ٥٥َوَلُیَمكَِّننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم) (النـور: 

العقل والحـق فـي التصـرف الممنـوح لـه، بـل قضـیته األسـاس (= اإلنسـان المسـلم) هـي 

خیلــة أن یــدیر هــذا الكــون بمــا لــه مــن تفضــیل ضــد وعــي المــادة وغیــاب الــروح فــي الم

  .  ١الغربیة

إن إدراك أهمیــة النهضــة عبــر التأســیس المنهجــي لهــا، مــن مصــدر كــالقرآن الكــریم، ال 

یتوقــف عنــد خصوصــیة الــنص القرآنــي، بــل یتعــداه لمجــال أوســع، وهــو كیــف اســتطاع 

النبي صلى اهللا علیه وسلم أن یدیر دفة التغییر االجتماعي فـي مجتمـع یسـاوي الـنص 

تلـــف عـــن آلهـــة الهنـــود، وباطنیـــة النـــار الفارســـیة، وتفاضـــل لدیـــه حضـــارة كاملـــة، ال تخ

اآللهة الهللینیة وفقًا لفلسفة كل جزیرة یونانیة، الحقیقة أن النص (=اللغـة) یشـكل وعـي 

عــرب الجزیــرة، وال ننســى أن نتســاءل مــن هــو هــذا العربــي الــذي نعنــي؟!، ویعوزنــا هنــا 

مــــن نســــبة هویتــــه الحــــدیث عــــن ضــــیق مفهــــوم (العــــرب)، وكیــــف أن الــــبعض یتحــــرج 

وقومیته للعرب والعروبة، خوفًا من أن یتهم بالشوفینیة، بالـذات فـي بلـد مثـل السـودان، 

تتجاذبه هویات متعددة، ولكنهـا فـي مجملهـا ال تخـرج مـن كونهـا تنتسـب للعربیـة بشـكل 

، وهنا نسـعى لتحدیـد قصـدنا ٢أو بآخر، فالعربي هو (عضو في قومیة ثقافیة، ال غیر)

العــرب والعربیــة، لــیس باعتبارهــا امتیــازًا ثقافیــًا، بــل بضــرورة ضـــبط  مــن الحــدیث عــن

                                                 
 -نسـتخدم هنـا لفظــة (المخیلـة) بــدیًال عـن (العقــل) بسـبب ال ماهیــة الفعـل العقلـي دون فعالیتــه، والتـي هــي هنـا، توظیــف الخیـال الــواعي. ١

  الكاتب.
  مد عابد الجابري. مح –العروبة واإلسالم...والغرب  –راجع: مسألة الهویة  ٢
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النســق المفــاهیمي الــذي ســنتحرك فیــه فــي هــذه الدراســة المبســطة عــن القــرآن وخطابــه 

  كمرجعیة لخطاب النهضة العربیة اإلسالمیة. 

وكلنا یعلم ویفهم الحدیث الشـهیر لإلمـام مالـك بأنـه (ال یصـلح آخـر هـذه األمـة إال بمـا 

ـــم كیـــف یســـاء اســـتخدام هـــذه المقولـــة ووضـــعها خـــارج ســـیاقها صـــ لح بـــه أولهـــا)، ونعل

ومجالهــا الــداللي، فاإلمـــام مالــك عــالم أنثربولجیـــا الحــدیث، كــان قـــد اتخــذ مــن المدینـــة 

المنــورة ومجتمعهـــا قیاســـًا للحـــق ودلـــیًال للصــحة، فالصـــالح هـــو اإلصـــالح، وال تســـعفنا 

صـالح غیـر قولهـا: (اإلصـالح ضـد اإلفسـاد)، المراجع العربیة القدیمة بـأي تعریـف لإل

وٕاذا بحثنــــا فیهــــا عــــن معنــــى (اإلفســــاد) ردتنــــا إلــــى اإلصــــالح بقولهــــا: (اإلفســــاد ضــــد 

ــة مــا شــاب العالقــات بــین النــاس مــن ١اإلصــالح) . وفــي القــرآن الكــریم، یقصــد بــه إزال

ـــِنُكْم..) ـــَه َوَأْصـــِلُحوْا َذاَت ِبْی ـــاتَُّقوْا الّل )، (َوإِن ١(األنفـــال: اآلیـــة شـــوائب: یقـــول تعـــالى: (َف

  ).  ٩َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُهَما) (الحجرات، اآلیة

وقــد یقتــرن لفــظ (أصــلحوا) بالتوبــة، بمعنــى التخلــي نهائیــًا عــن المنهــي عنــه، (ِإالَّ الَّــِذیَن 

، أمــــا ٢)٨٩ َغفُــــوٌر رَِّحــــیٌم) (آل عمــــران، اآلیــــة تَــــاُبوْا ِمــــن َبْعــــِد َذِلــــَك َوَأْصــــَلُحوْا َفــــِإنَّ اهللا

المعتزلــة القــائلین بفكــرة (األصــلح) والتــي تعتبــر أحــد قواعــدهم األساســیة، فــإنهم یقولــون 

بهــــا فیمــــا یعنــــي (أن اهللا ال یفعــــل إال الصــــالح)، فالصــــالح فــــي الفهــــم االعتزالــــي هــــو 

ال یفعل إال الصالح والخیـر  (الحسن)، والفساد هو (القبح)، واتفقوا على أنه اهللا تعالى

وأمـــا األصـــلح واللطـــف ففـــي وجوبـــه   . ویجـــب مـــن حیـــث الحكمـــة رعایـــة مصـــالح العبـــاد

وهنــا یصــح القــول بغیــاب تعریــف إیجــابي   . ٣عــدالً   : وســموا هــذا الــنمط  . خــالف عنــدهم

محـــدد لمعنـــى (اإلصـــالح) فـــي المرجعیـــة التراثیـــة، وقولـــة اإلمـــام مالـــك، ال تعنـــي بـــأن 

كله حسن، فالتاریخ هو (حاصل الممكنات التـي تحققـت) وهـذا یعنـي بـأن لـیس التاریخ 

كــل مــا جــرى كــان حقــًا حســن!، والتــراث اإلســالمي فــي وعینــا العربــي ال یعنــي كــذلك 

(حاصــل الممكنــات التــي لــم تتحقــق، وكــان یمكــن أن تتحقــق)، فــإذًا فالمرجعیــة التراثیــة 

                                                 
  راجع أكثر: في نقد الحاجة إلى اإلصالح، محمد عابد الجابري.  ١
  المرجع السابق بتوسع. ٢

 -مجلــة التنــویر ( فصــلیة علمیــة محّكمــة)  –غســان علــي عثمــان  – المعتزلــة نموذجــاً  -العقالنیــة فــي إطــار الفكــر اإلســالمي راجــع:  ٣

  م. ٢٠٠٦العدد الثاني دیسمبر  -ن السودا -الخرطوم  –مركز التنویر المعرفي 
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عیـب، بـل سـنتخدم عائـدها المعرفـي فیما سنكتب لیست مرجعیة نهائیـة، مبـرأة مـن كـل 

  ویصلح من حالها.  ١فیما ینفع مستقبل األمة

سوف نقرأ النص القرآني داخل مجاله الداللي، ونبحث عمیقًا ما توفر لنا، عـن الـوعي 

االجتماعي الذي ساهم الـنص فـي توصـیفه، ولكننـا لـن نجعـل مـن المسـألة االجتماعیـة 

فــالقرآن لــم یتنــزل منجمــًا إال لیعّبــر عــن تطــور الحكــم فــي تبیــان ماهیــة الــنص القرآنــي، 

القــیم داخــل المنظومــة المنــوط بــه احتوائهــا، وٕاحكــام فلســفته حولهــا لیصــل ناضــجًا لكــل 

البشریة، ویحتكم عملنا بالدرجة األولى إلى سؤال النهضة الذي كان یبحـث عنـه النبـي 

لــیس ســعیًا وراء صــلى اهللا علیــه وســلم وأصــحابه، وكیــف أنهــم بــذلوا الغــالي والنفــیس، 

مكاســب دنیویــة مرهونــة ببقــاء الــروح فــي الجســد، بــل قــاتلوا فــي ســبیل تغییــر المجتمــع 

الــذي تربــوا فیــه إلــى أن أصــبح نموذجــًا یحتــذى بــه فــي ثورتــه ضــد القــدیم، وٕاحیائــه مــن 

ماضــیه مــا یتناســب مــع حاضــره، ومــن حاضــره مــا یــدفع إلــى مســتقبل یحقــق أكبــر قــیم 

، ویقــود البشــریة إلــى انتهــاج ســلوك النبــوة وتنزیلــه متســاوقًا، العــدل واإلحســان والتواضــع

وتــدرج الوصــیة اإللهیــة بــأنكم كنــتم خیــر أمــة أخرجــت للنــاس، وهنــا معیــار فضــل هــذه 

األمة لیس امتیازًا ملوكیًا، بـل هـو مشـروط بسـقف األمـر بـالمعروف (= تصـدیر القـدوة 

النمـــوذج عبـــر النصـــح،  لآلخـــرین بالتســـامح والحـــوار) وتنهـــون عـــن المنكـــر (= تقـــدیم

  ولیس من الضروري أن یكون صاحب الفكرة هو أقدر الناس على تنفیذها..). 

ومصطلح النهضة، سـنقرأه عبـر مرجعیتـه اللغویـة، ثـم نحیـل رصـید معرفتنـا بـذلك نحـو 

المصطلح والمفهوم في المرجعیة العربیة الحدیثة واألوروبیة، وستكون لنا إطاللة علـى 

القــــرآن والســــنة، واآلثــــار) كمصــــدر للفعــــل النهضــــوي، وســــنعرض التــــراث اإلســــالمي (

  ألفكار التیارین (السلفي) و(اللیبرالي)، ثم عروجًا على النهضة في الوعي الغربي. 

  في اللغة والمصدر:

القــوامیس العربیــة القدیمــة لــم تعــرف اللفــظ (النهضــة) بــل نجــد فــي لســان العــرب البــن 

ــر بمعنــى نهــض: النُّهــوُض:  منظــور: ــاُم عنــه، الَب  نَهــَض َیــْنَهُض و اُح مــن الموضــع والقی

                                                 
  األمة هنا لیست جماعة بعینها، كما یقول بذلك البعض، بل من دان باإلسالم ولم یكن ینتمي تاریخیًا له.  ١
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وهنــا فداللــة الكلمــة هــي االنتقــال مــن حالــة القعــود  ؛١واْنــَتَهَض َأي قــامَ  ،َنْهضــًا وُنهوضــاً 

بمجازیتــه عنــدنا إلــى النهــوض واالنتفــاض، وفــي ذلــك یســعنا االستشــهاد بقــول الشــاعر 

یِق ُمْخَتِنقــانِ كأَ  ودون حــدر واْنِتهــاٍض وربــوة، عرابــي لُرَوْیشــد:ابــن اإل ــالرِّ ، وأیضــًا نَّكمــا ب

انـــتهض القـــوُم  وفـــي صـــیغة الجمـــع: وَأْنَهْضـــُته َأنـــا فـــاْنَتَهَض،فـــي لســـان العـــرب نجـــد: 

ــــــي فعــــــل التحــــــریض، وتناَهضــــــوا: نَهُضــــــوا كــــــه للنُّهــــــوض. ، وأیضــــــًا: وف َأْنَهَضــــــه: َحرَّ

ناَهْضــــُته َأي  ومــــة:وفــــي فعــــل المقا بــــالنُّهوض لــــه.، واْسَتْنَهْضــــته َألمــــر كــــذا ِإذا َأمرتــــه

 النُّهـــوِض بـــه. : الطَّاقـــُة والقـــوَُّة. وَأنهضـــه بالشـــيء: قـــوَّاه علـــىوالنهضـــة تعنـــيقاَوْمتُـــه. 

َجناحـاه وَنهـَض للطََّیـران،  والناِهُض: الفْرُخ الذي اسَتَقلَّ للنُّهوِض، وقیل: هو الذي وفُـرَ 

ض الطـائُر: بَسـط جناحیـه َنـواِهُض. ونهَـ وقیل: هو الذي َنشر جناَحْیـه لَیِطیـَر، والجمـع

، لیطیـر؛ والنَّـواِهُض: ِعظــاُم اِإلبـل وِشـداُدها؛ وناِهضــُة الرجـل: قومـه الــذین یـنَهُض بهــم

وقیــل: ناِهضــُة الرجــل بنــو َأبیــه الــذین ویفیــد أیضــًا العصــبیة: فیمــا ُیْحِزُنــه مــن اُألمــور، 

ا لفــالن ناِهضــٌة، مــوفــي التســاؤل عــن عصــبته: بَغَضــبه فَیْنَهُضــون لَنْصــره.  َیْغَضــُبون

 بَأمِره. والناِهُض اللحم الذي یلي عُضد الفرس مـن َأعالهـا. وَنْهـُض  وهم الذین َیُقومون

ــاِهٌض:  ــِس وَأْفُلــس؛ ومكــاٌن ن البعیــِر: مــا بــین الكتــف والَمْنِكــِب، وجمعــه َأْنُهــٌض مثــل َفْل

  . الدابةُ والنَّْهضُة، بسكون الهاء: الَعَتبُة من اَألرض تُْبَهُر فیها  مرتِفٌع.

إن قوامیســـنا القدیمـــة تـــوفر للنهضـــة عـــدة معـــان: فـــالنهوض ضـــد القعـــود، ویعنـــي هنـــا 

الخـــروج مـــن حالـــة الالفعـــل إلـــى حالـــة النشـــاط، وفـــي حالـــة الطـــائر الـــذي وفـــر جناحـــاه 

ونهــــض الطیــــران. والنهضــــة: هــــي الطاقــــة الموفــــورة للفعــــل، وال نخــــرج مــــن المرجعیــــة 

ضح ودقیق لكلمة النهضة، ولكننا سنضع أیـدینا ال اللغویة في التراث العربي بمعنى وا

محالــة علــى داللــة الكلمــة فــي مجالهــا االجتمــاعي، فلــو كانــت النهضــة تعنــي عصــبة 

الرجــل، فـــذلك یـــدل علـــى شــمول معناهـــا، وتوســـعها إذا مـــا أطلقناهــا علـــى جماعـــة مـــن 

سـلمین الناس تؤمهم ثقافة واحدة، وبالتالي یشـكلون عصـبیة قومیـة، كحالـة العـرب، والم

  فیما بعد. 

  النهضة في المرجعیة الدینیة اإلسالمیة:

                                                 
دار  هـــ، ٧١١ – ٦٣٠-لســان العــرب: ابــن منظــور، العالمــة أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الرویفعــي اإلفریقــي  ١

  الفكر. 
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المشكل الرئیس الذي یطـرح علـى كـّل فكـر یتركـز علـى مرجعیـة دینیـة هـو كتـالي: هـل 

 هذا الفكر مستقبلي؟

  :عندما یطرح هذا السؤال بالنسبة للفكر اإلسالمي نالحظ، على العموم وجود تیارین

 سالم بصورة غیر واعیةتیار یرجع إلى الماضي وٕالى أصول اإل.    

  وتیار آخر یستوعب متطلبات الحاضر وثوابت اإلسالم من موقـع وعـي لحركـة

    التاریخ.

فالتیار األول لیست له نظـرة مسـتقبلیة. فهـذه األخیـرة توجـد فـي التیـار الثـاني. غیـر أّن 

رین وجود النظرة المستقبلیة في هذا التیار ما زال إلى أیامنا هذه ولـدى كثیـر مـن المفكـ

  . ١لم یصل بعد إلى مستوى الطرح الفلسفي

یفهــم لــدینا مــن مصــطلح النهضــة، لــیس كمــا یفهــم عنــد (الســلفیین)، فالنهضــة عنــدهم 

مرجعیتهــا ماضــویة، وهــم بــذلك یقصــرون المعنــى الحقیقــي لعبــارة التــراث، علــى العــودة 

ـــل النمـــوذج األصـــلح، ولكـــن لفـــ ـــه یمث ـــأن كـــل مـــا فی ظ اإلجباریـــة للماضـــي، واإلیمـــان ب

(التـراث) قــد اكتســى فــي الخطــاب العربـي الحــدیث والمعاصــر معنــًى مختلفــًا مباینــًا، إن 

لم یكن مناقضًا، لمعنى مرادفه (المیراث) في االصطالح القـدیم، فــ(المیراث) یفیـد بأنـه 

التركة التي توزع على الورثة، ولكنه یشیر فـي المرجعیـة المعاصـرة إلـى الورثـة الفكریـة 

ة بین العرب، أي التركة التي تجعـل مـنهم (=السـلفیین) خلفـًا لسـلف، والروحیة المشترك

وهكــذا فــإذا كــان (اإلرث) أو (المیــراث)، هــو عنــوان اختفــاء األب وحلــول االبــن محلــه، 

فــإنهم قــد جعلــوه عنوانــًا لحضــور األب فــي اإلبــن، وبمعنــى آخــر حضــور الماضــي فــي 

  . ٢الحاضر

ر إلـى النهضـة باعتبارهـا حضـور الماضـي هذا ما كـان فـي التیـار السـلفي، والـذي ینظـ

فـي الواقــع والمســتقبل أیضـًا، وال یعنیــه مــن الحاضـر ســوى تطابقــه تمامـًا مــع الماضــي، 

وكأن بالماضي أمره كله مطلق القداسة!، فالتاریخ فـي المحصـلة السـلفیة، ال یعنـي إال 

ــــة ــــا غابــــت المرجعی ــــذي یجــــب اتباعــــه حــــذو الحــــافر، وهن ــــق والمســــار ال  الخیــــر المطل

                                                 
دراســة  –، غســان علــي عثمــان مقدمــة فــي فلســفة التــاریخ مــن منظــور إســالمي (مفهــوم التعــالي وتألیــه العقــل فــي الفكــر الغربــي)جــع: را ١

  م.٢٠٠٧منشورات  -قضایا معاصرة  –منشورة بمجلة الفلسفة اإلسالمیة المعاصرة 
  التراث والحداثة (دراسات ومناقشات): الجابري: محمد عابد. - ٢
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الضــابطة للـــوعي الســـلفي، ولــم یتبـــق للـــنص القرآنــي إال فهـــم الســـلف الصــالح لـــه، فـــال 

یكفي أن نرّدد مقولة اإلسالم صـالح لكـّل زمـان ومكـان كسـائر المفكـرین المسـلمین مـن 

موقــع تمجیــدي، بــل ربــط هــذه المقولــة بمنهجیــة یــتّم التعامــل عــن طریقهــا مــع اإلســالم 

إلـــى تحلیـــل ظـــروف العصـــر الحاضـــر، وتحدیـــد ومـــع التـــأریخ. وهـــذا مـــا ســـوف یـــدفعنا 

أي أن نفصــل بــین مــا هــو  ،مشــكالته مــن خــالل متطلبــات اإلســالم وتوقعــات المســتقبل

إلهــي ثابــت ومطلــق، وبــین مــا هــو نســبي ومرحلــي كالتطبیقــات التــي ظهــرت بعــد (عهــد 

  الرسول صلى اهللا علیه وآله وسلم). 

آخـر یتمثـل فـي تحلیـل مشـاكل العصـر انطالقًا من هذه النقطة نستطیع أن نقـرأ مجـاًال 

بــــأدوات اجتماعیــــة تمــــت صــــیاغتها مــــن القــــرآن الكــــریم، وربــــط هــــذا التحلیــــل بمشــــروع 

مســتقبلي یســعى إلــى طــرح نفســه كبــدیل لكــّل المشــاریع ذات المصــدر الوضــعي، وهــذا 

یســـتوجب الرجـــوع إلـــى األصـــل!. ورجـــال اإلصـــالح فـــي الفكـــر اإلســـالمي عبـــر فتـــرات 

مختلفـــة قـــد ربطـــوا وعـــیهم ومـــواقفهم التاریخیـــة بالغیـــب إلـــى أقصـــى النهضـــة الفكریـــة ال

درجـــة، وهـــذا مـــا مـــنحهم القـــدرة والقـــوة فـــي الوقـــوف ضـــد محـــاوالت التغریـــب والتزییـــف 

واالســتعمار المــادي الــذي حــاول الغــرب أن یطــوق بــه العــالم اإلســالمي وال تــزال آثــاره 

 –رالیـــة بشـــكلها اإلســـالمي اللیب –باقیـــة حتـــى اآلن تحـــت مســـمیات مختلفـــة (العلمانیـــة 

الیمـــین اإلســـالمي)، فكـــل هـــذه إفـــرازات التعطیـــل الغربـــي للعقلیـــة  –الیســـار اإلســـالمي 

اإلســالمیة، ولكــنهم لـــم یرضــخوا لألمــر الواقـــع المتمثــل فــي الفهـــم المنحــرف والمحـــرف 

للعقیــدة اإلســـالمیة، بـــل قـــاوموا خــط االنحـــراف إلـــى أقصـــى حــّد مـــن المقاومـــة والجهـــاد 

  جذري.والرفض ال

وقد فقد بذلك التیار السلفي أحد أهم مقوماته، وهو تمكنـه مـن التـراث حفظـًا، ولـم یجـل 

  النظر بین ثنایاه، فحكم على نفسه بالجمود. 

أمـــا التیـــار اللیبرالـــي فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر، فإنـــه یضـــع نفســـه كــــ(ضد) وكبـــدیل 

بیة، وعدوها شـركًا، وهـم مـن للتیار السلفي، ویرى أن السلفیین قد أهملوا المنجزات الغر 

لهــم امتیــاز طــرح التســاؤل عــن كیفیــة إیجــاد إدارة معرفیــة للتعامــل مــع الوافــد الغربــي، 

ــالوا مــن الحضــارة الغربیــة أدواتهــا، بــل صــبغوا مــواقفهم بــألوان شــتى  ولكــن فــاتهم أن ین
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ومناهج شتى، جاز الفكر الغربـي لـه أن یتبناهـا فهـي ولیـدة شـرعیة لوعیـه، وهـي االبـن 

  الشرعي لزواج المادیة السیاسیة والنسبیة الفلسفیة. 

ویعلـــن تمركـــزه  المعرفـــة اإلنســـانیة،والـــوعي الغربـــي یعلـــي مـــن دور العقـــل فـــي صـــیاغة 

خلــف واجبیــة التعــرف علــى العــالم بواســطة نظــام مــن القــیم العقلیــة المســببة. وبالنســبة 

ولكـــنهم  Rationalizationلـــوعي لیبرالینـــا العـــرب، فـــإنهم أعلـــوا مـــن شـــأن العقالنیـــة 

وســلكوا معــه طریــق  م)،١٦٥٠ -١٥٩٦(انتســبوا وانتظمــوا وقوفــًا عنــد دیكــارت، رینیــه 

، فـــــي تفســـــیر Teleologyالمغـــــاالة والتطـــــرف فـــــي رفضـــــه للتوســـــط القیمـــــي للغائیـــــة 

الظواهر اإلنسانیة، وأدى ذلك لـدیهم إلـى غیـاب الحریـة المنسـجمة فـي غیـر تماثـل مـع 

ب التیـار اللیبرالـي أنـه نظـر إلـى العـالم وفـق (حقـائق منزلـة الطبیعة البشریة، ومـن عیـو 

ـــي ال یزكـــي األجوبـــة  – ـــة المصـــدر والتكـــوین)، ونســـوا أو تناســـوا أن العقـــل الغرب غربی

بفضل أن األخیر ینظـر للعـالم وٕانسـانه  ،دومًا یعارض طریق الالهوت فطریقهالجاهزة 

ق بـــین عربیـــة وٕاســـالمیة وفـــق (حقـــائق منزلـــة) ولیســـت (متنزلـــة)، وفـــي هـــذا یكمـــن الفـــر 

وبــین غربیــة ومســیحیة العقــل الــذي مــدنا بأســباب بحثنــا  ،العقــل الــذي نــدعو إلــى تبنیــه

دیكــارت یعمــل علــى إصــدار (أفكــار= أحكــام جــاهزة) ظنــًا منــه ، و العلمــي عــن الحقــائق

قیمـة معیاریـة، وخالصـة مـا توصـل إلـى هـو التحقـق الحقیقـي  ةر العقل مـن أیـبأنه طهَّ 

    .١ات للكوجیتو (األنا/الفكر)من ممارسة الذ

ي تلــك االســتعدادیة للقضــاء هــونقدیتــه للعقــل ف )م١٨٠٤ -١٧٢٤أمــا كــانط، مانویــل (

علــى كــل صــور الالنقدیــة، إنــه تأهیــل مدرســي للعقــل حتــى یعقــل. أمــا العقالنیــة التــي 

التوتر) عن نظـم تفسـیر الحـوادث، لكـن ال بادعـاء قابلیـة  بها فهي عقالنیة (رفع ينناد

ـــة كـــل شـــ ـــة نحـــو األحادی ـــا نحـــو االنـــزالق بالمعرفـــة العقلی يء للفهـــم. فهـــذا ســـوف یقودن

وبــذا فقـد ظــل  والمركزیـة، ویقـود الفكــر إلـى مـذبح، وأي مــذبح، إنـه ســجن العقـل لنفسـه؛

العقــل اللیبرالــي العربــي، هــو عقــل الحاجــة ولــیس عقــل التــدبر والنظــر، بفضــل ارتهانــه 

، فغـالبهم لـم یتجـاوز نظـره للفلسـفة الغربیـة مـا الكلي للوعي الغربـي فـي صـیغته البدائیـة

قام به ماركس المشوه عند اشتراكیهم وماركسیهم السلفیین، (ماركس؛ مـا كـان ماركسـیًا 

بقـــدرهم، فهـــم ملكیـــون أكثـــر مـــن الملـــك!..)، وفـــي العلمانیـــة شـــأنهم جـــدًا الحـــدیث عـــن 
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، وبالذات في الفتـرة علمانیة جزئیة كما هي في إطارها الغربي، فتبنیهم لها جاء سحریاً 

فـي الحـرب،  ١التي أعقبت انهیـار الخالفـة العثمانیـة فـي اآلسـتانة، وانتصـارات أتـاتورك

ـــا الفتـــاة وعلمانی فكانـــت ٕاســـالمي، عربـــي و المتطرفـــة ضـــد كـــل مـــا هـــو  تهـــاوبـــروز تركی

الحــط مــن ســلطة  –تألیــه العقــل  –تفكیــك المســلمات  –الواقعیــة العلمیــة مفــاهیم مثــل: (

مفهــوم  يتبنــ - تأســیس العلــوم بمعــزل عــن المیتافیزیقیــا –لواقــع البشــري المقــدس فــي ا

  ).  ...الخیخضع للعقالنیة المادیة ةلأللوهی ، وتفسیرخاص لإلرادة

واللیبرالیـــون العـــرب لـــم یحســـنوا إدارة إشـــكالیاتهم عبـــر إخضـــاعها للبینـــة المنطقیـــة، بـــل 

ن الــــوعي ال یمكــــن تهــــافتوا فــــي غیــــر توقــــف نحــــو الغــــرب ومناهجــــه دون أن یــــدركوا أ

تصــدیره خـــارج فضـــائه، فـــاألداة ال یمكـــن اعتمادهــا اختبارهـــا، والتحقـــق مـــن صـــدقیتها، 

وهـــم (اللیبرالیـــون والعلمـــانیون العـــرب والمســـلمون) رغـــم تشـــدقهم بالمنطقیـــة كمـــنهج، إال 

، واسـتحقوا بسـبب التنـاقض الفكـري الـذي ٢أنهم یقفون بـه عنـد حـدود (مـا قبـل المنطـق)

ضارة یعون تمامًا قوتها المادیة والروحیة، ویدرسون ما أنتجتـه مـن ثقافـة یعانوه، بین ح

وفنــــــون، وبــــــین حضــــــارة (وافــــــدة!) یســــــتخدم مناهجهــــــا خــــــارج إطارهــــــا ویفقــــــدها بــــــذلك 

  خصوصیة أدواتها، أن نطلق علیه لفظة (اإلنسان االبتدائي). 

  النهضة في المرجعیة األوروبیة: 

م)، وهــي الفتــرة ١٦ - ١٤مــا بــین القــرن ( یــؤرخ لعصــر النهضــة فــي العقــل األوروبــي

، ویقصــد بعصــر النهضــة االنتقــال م١٤٥٣عــام فــي الالقســطنطینیة التــي ســقطت فیهــا 

مـــن العصـــور الوســـطى إلـــى العصـــور الحدیثـــة، وهـــي الفتـــرة التـــي قامـــت فیهـــا أوروبـــا 

، بترجمـــة التـــراث الیونـــاني والرومـــاني، وقـــادت التیـــارات الثقافیـــة والفكریـــة تیـــار التجدیـــد

ـــاء العقـــل  ـــم إحی ـــورة فـــي كـــل المجـــاالت (الفـــن واآلداب والسیاســـة)، وت وقامـــت فیهـــا الث

، وال ننســى أن الفتــرة التـــي ثــل العلیـــا واألنمــاط الكالســیكیةواعیــة للمُ النقــدي، والعــودة ال

ســبقت عصــر النهضــة كانــت كنســیة بامتیــاز، فقــد هــیمن رجــال الكنیســة علــى مختلــف 
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ئي، ویحدده بقولـه: (لـیس المقصـود بمنطـق اإلنسـان (ما قبل المنطق) اصطالح وضعه (لفي بروهل) للداللة على منطق اإلنسان االبتدا ٢

االبتـدائي أن هـذا المنطــق متقـدم بالزمــان علـى ظهــور التفكیـر المنطقــي الصـحیح، ولكــن المقصـود بــه أن اإلنسـان االبتــدائي ال یتقیـد بمبــدأ 
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مـنهم األمیــر و  نو ن والمالحـو الرحالـة والمستكشــفقـام شـئون الحیـاة، وفـي نهضــة أوروبـا 

، بـالتخطیط الجغرافـي، والـذي امـاجوفاسـكو دي  ،وكرستوفر كولومبـوس ،هنري المالح

أفضــى الحــتالل أجــزاء كبیــرة مــن العــالم بمــا فــي ذلــك عالمنــا العربــي اإلســالمي، وقــد 

دام التفكیـر الـدیني اقترنت النهضة األوروبیة باعتناق المادیة والخروج على الدین، وٕاعـ

مـع رجـال الكنیسـة وتفسـیره  ١بسبب مجافاته للروح العلمیة، وفي صراع تشارلز داروین

العلمي الحدیث عن نشأة الكون وتطور الكائنـات، فـي مؤلفـه أصـل األنـواع، وال ننسـى 

الرشدیون الالتینیون الذي اتهموا بالهرطقة وأعدموا وأحرقوا من أجل تبنیهم لفلسـفة ابـن 

 نــــوفمبر ١٣وشــــرحه ألرســــطو، خــــالف مــــا تواضــــع علیــــه، القــــدیس أوغســــطین (رشــــد 

تــاریخ الفكــر وفــي المســیحیة م) وهــو الشخصــیة المركزیــة فــي ٤٣٠ أغســطس م/٣٥٤

ـــل أول شـــخص مـــن العصـــور  ـــره المـــؤرخ تومـــاس كاهی ـــى حـــد الســـواء، یعتب الغربـــي عل

 الوســـــطى وآخـــــر شـــــخص مـــــن العصـــــر الكالســـــیكي. تـــــأثر فكـــــره الالهـــــوتي والفلســـــفي

فكــــــر أفلــــــوطین مؤلــــــف  واألفالطونیــــــة المحدثــــــة وخصوصــــــاً  ،بالرواقیــــــة واألفالطونیــــــة

م)، العــالم المالئكــي كمــا یطلــق علیــه، ١٢٧٤ -١٢٢٥، وتومــا األكــویني (٢التاســوعات

وأحــد علمــاء الكنیســة الثالثــة والثالثــین، وحــامي الكلیــات الكاثولیكیــة، فالشــاهد أن أبــو 

) كــان أحــد مراجــع النهضــة م١١٩٨ -١١٢٦(= ) هـــ ٥٩٥ - ٥٢٠الولیــد بــن رشــد (

فـــي الفكـــر الغربـــي، وعلیـــه بنـــى فالســـفة القـــرون الوســـطى فـــي أوروبـــا نظریـــاتهم حـــول 

  نظریة المعرفة. 

  التراث اإلسالمي (القرآن) كمصدر للفعل النهضوي: 

هل یقدم النص القرآني خطابًا نهضویًا، یصلح إلدارة أزمات الـوعي العربـي اإلسـالمي 

راهن؟ بل؛ هل یستطیع النص القرآني أن یقدم إجابات لزمان غیر زمـان في عصرنا ال

  تنزله؟! 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال علینــا القــول بــأن الــنص القرآنــي، یحمــل بــین طیاتــه فلســفة 

اجتماعیــة وأیكولوجیــة، والــنص القرآنــي نــزاع إلــى المســتقبلیة، فآیاتــه تتحــرك فــي إطــار 
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وٕالــى الجدیــد غیــر المجهــول فــي مســتقبلهم، فآیــات التجدیــد لمــا كــان قائمــًا فــي زمانــه، 

الجنة والنار، تمثل قمة مذهب المستقبلیات، والنص القرآني كان خروجـًا عـن المـألوف 

فــي میعــاد نزولــه، ومتحــررًا مــن قیــود العــادة والمعرفــة العربیــة الكائنــة فــي ذلــك الوقــت، 

ه سیصـلح الكثیـر والنهضة ال تقتصر على اإلصالح في المجال السیاسي، وٕان كان بـ

من حالتنا الراهنة، ولكن اإلصالح البد أن یشمل كافـة ضـروب الحیـاة، وفـي مجـاالت 

متعـــددة، ولـــیس صـــحیحًا أن الـــنص القرآنـــي یحمـــل إشـــارات عامـــة حـــول قضـــایا الفـــن 

والسیاســة واألخــالق والجمــال وعلــم االجتمــاع، بــل یتعــدى مجــال الــنص الــداللي مجــرد 

لوجیة واضــحة المعــالم، فتطبیقاتــه فــي علــم األخــالق اإلشــارة إلــى وضــع أســس ابتســمو 

ـَن اْلـَواِعِظیَن* ِإْن َهـَذا  واسعة، منه قوله تعالى: (َقاُلوا َسَواء َعَلْیَنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكـن مِّ

ِلــیَن) (الشــعراء:  ــَم ثُــمَّ َبــدََّل ُحْســًنا َبْعــَد ُســوٍء ١٣٧ – ١٣٦ِإال ُخُلــُق اَألوَّ )، و(ِإال َمــن َظَل

)، صحیح أن اإلشارة إلـى علـم األخـالق كمـا یفهـم اآلن ١١ِإنِّي َغُفوٌر رَِّحیٌم) (النمل: فَ 

فــــي أدبیــــات الفلســــفة الغربیــــة والعربیــــة، لــــم یشــــر إلیهــــا الــــنص القرآنــــي بــــاللفظ، ولكنــــه 

ولشمول الـنص وعمـوم داللتـه تجـد لعلـم األخـالق ألفاظـًا مختلفـة، فهـو بمعنـى (الحسـن 

ـــٌة َیـــْدُعوَن ِإَلـــى = الخیـــر) كمـــا عنـــد الم ـــنُكْم ُأمَّ تكلمـــین وطائفـــة مـــن المعتزلـــة: (َوْلـــَتُكن مِّ

اْلَخْیـــِر َوَیـــْأُمُروَن ِبـــاْلَمْعُروِف َوَیْنَهـــْوَن َعـــِن اْلُمنَكـــِر َوُأْوَلِئـــَك ُهـــُم اْلُمْفِلُحـــوَن) (آل عمـــران: 

ـٌة َقــْد َخَلـْت لَ ١٠٤ َهــا َمـا َكَســَبْت )، وهـو بمعنـى (الكســب) كمـا عنــد األشـاعرة: ( ِتْلــَك ُأمَّ

ــا َكــاُنوْا َیْعَمُلــوَن) (البقــرة: اآلیــة  ــا َكَســْبُتْم َوَال ُتْســَأُلوَن َعمَّ )، وتطبیقاتــه علــى ١٤١َوَلُكــم مَّ

َیْعَملُـــوَن َلـــُه َمـــا َیَشـــاء ِمـــن مََّحاِریـــَب َوَتَماِثیـــَل َوِجَفـــاٍن َكـــاْلَجَواِب َوقُـــُدوٍر الفـــن واإلبـــداع: (

  ).  ١٣) (سبأ: َداُووَد ُشْكًرا َوَقِلیٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ رَّاِسَیاٍت اْعَمُلوا آَل 

والفــن لــیس عمــًال ضــد المصــادر اإلســالمیة، فــنحن كمســلمین ومــؤتمنین علــى الرســالة 

)، بــل ولــدعاة (الفــن للفــن) التــي تقــول: (نتبســم دون أن نتــأثمنــؤمن بــالفن وفــق القاعــدة 

لتأویــل والفهــم االرتــدادي؟ هــل یوجــد نقــول هــل یمكــن أن یكــون هنــاك نــص غیــر قابــل ل

بشــري بمواصــفات عامــة ینــتج رؤیــة حــول مجموعــة كلمــات تنحــل فیهــا كــل مشــابهاتها 

الواقعیــة؟ وال یحــال الــنص إلــى مصــدر مــن المصــادر!، والــنص القرآنــي وضــع الحــدود 

الكلیة والمفاهیم اإلطاریة لتعاطي الفنون، وفـي علـم االقتصـاد، وفـي جبلـة الـنفس علـى 

ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاء َواْلَبِنــیَن َواْلَقَنــاِطیِر اْلُمَقنَطــَرِة اع الــدنیا، (حــب متــ ُزیِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ



 ١٢١

ــاِة الــدُّْنَیا َواللّــهُ  ــاِم َواْلَحــْرِث َذِلــَك َمتَــاُع اْلَحَی َمِة َواَألْنَع ــِل اْلُمَســوَّ ــِة َواْلَخْی  ِمــَن الــذََّهِب َواْلِفضَّ

ــآ ُزیِّــَن ِللنَّــاِس ُحــّب ). وفــي التفاســیر نجــد: (١٤: اآلیــة آل عمــران) (بِ ِعنــَدُه ُحْســُن اْلَم

ــَهَوات ــْیَطان  .َمــا َتْشــَتِهیه الــنَّْفس َوَتــْدُعو إَلْیــهِ  )الشَّ ِمــْن النَِّســاء (َزیََّنَهــا اللَّــه اْبــِتالء َأْو الشَّ

ــیَن َواْلَقَنــاِطیر ــَوال اْلَكِثیــَرة  )َواْلَبِن ــة َواْلَخْیــل (ُمْجَمَعــة الْ  )اْلُمَقْنَطــَرة(اَألْم ِمــْن الــذََّهب َواْلِفضَّ

َمة ْرع  )َواْلَحـْرث(َأْي اِإلبِـل َواْلَبقَـر َواْلَغـَنم  )َواَألْنَعـام(اْلِحَسـان  )اْلُمَسوَّ اْلَمـْذُكور  )َذِلـكَ (الـزَّ

ــاة الــدُّْنَیا( ــِه ِفیَهــا ثُــمَّ َیْفَنــى  )َمَتــاع اْلَحَی اْلَمْرِجــع َوُهــَو  )اْلَمــآب َوَاللَّــه ِعْنــده ُحْســن(َیَتَمتَّــع ِب

  .  ١اْلَجنَّة َفَیْنَبِغي الرَّْغَبة ِفیِه ُدون َغْیره

وفــي هــذه اآلیــة ســرد لمطــامح اإلنســان فــي هــذه الحیــاة الــدنیا، وال تشــیر إلــى رفضــها 

باعتبارهـــا مذمومـــة، ولكنـــه فقـــه العمـــل بثنائیـــة األولـــى واآلخـــرة، فـــاألولى امتـــداد للثانیـــة 

ة البشـریة علـى األرض یرصـدها القـرآن بقولـه تعـالى: (اللَّـُه الَّـِذي (اآلخرة)، ومسار حیا

ــن َضــْعٍف ثُــمَّ َجَعــَل ِمــن َبْعــِد َضــْعٍف ُقــوًَّة ثُــمَّ َجَعــَل ِمــن َبْعــِد ُقــوٍَّة َضــْعًفا َوَشــْیَبًة  َخَلَقُكــم مِّ

لـــنص القرآنـــي )، وفــي الـــدعوة یحــدد ا٥٤َیْخلُــُق َمـــا َیَشــاء َوُهـــَو اْلَعِلــیُم اْلَقـــِدیُر) (الـــروم: 

أسلوبها عبر تخطیطها إلى: منهج الدعوة إلى اهللا وهي مهمـة الرسـول صـلى اهللا علیـه 

وسلم، وخطاب اآلخر (= مهمة المسلمین والمـؤمنین عامـة) والـذي یحتـل الصـدارة فـي 

قضــایا الهویـــة والقومیــة والتعامـــل مـــع الغــرب، لـــم یغفــل القـــرآن ذكـــره بــل وحـــدده وفـــق: 

عامــــل مــــع اآلخــــر: (دعــــوة األقــــربین، دعــــوة الخصــــوم، األمــــر أســــلوب الــــدعوة إلــــى الت

  والنهي، خلق الداعیة). 

وقـد تتـداخل الــدعوة إلـى اهللا مـع الــدعوة إلـى الـدین، مــع الـدعوة فـي التعامــل مـع اآلخــر 

أو الذات، وهذا لكـون الـنص القرآنـي الكـریم نصـًا محكمـًا، متالئمـًا فـي ترتیـب مقاصـده 

ْشــُد . مــن٢فـي المجتمعــات اإلنسـانیة هج الـدعوة إلــى اهللا: (َال ِإْكـَراَه ِفــي الـدِّیِن َقــد تََّبـیََّن الرُّ

ِمــَن اْلَغــيِّ َفَمــْن َیْكُفــْر ِبالطَّــاُغوِت َوُیــْؤِمن ِبالّلــِه َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِبــاْلُعْرَوِة اْلــُوْثَقَى َال انِفَصــاَم 

ریمــة تفیــد بــأن اإلكــراه فــي الــدین )، وهــذه اآلیــة الك٢٥٦َلَهــا َوالّلــُه َســِمیٌع َعِلــیٌم) (البقــرة: 

غیــر موجــود. وفــي المثــل القــدیم یقــال: (النــاس علــى دیــن ملــوكهم) وجــاء القــرآن لینفــي 

هذه الصفة ویحرك بنیتها نحو ما جاء به من تجدید علـى مسـتوى الـوعي االجتمـاعي، 

                                                 
  راجع: تفسیر الجاللین. ١
  .كموني: سعد. راجع: الخطاب القرآني. د ٢
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وبهــا یــوفر ثقافــة المســئولیة لإلنســان، ویقــف ضــد تــراث مــا قبــل اإلســالم بــأن اإلیمــان 

، فــال یمكـن أن تعمــل داخــل ١ل وقوعــه بـاإلكراه، فإنــه سـیؤدي إلــى الفشــل الحضـاريحـا

ثقافــة لســت مــن ممثلیهــا علــى مســتوى صــدق القضــیة، (فــال إكــراه فــي الــدین...) تقریــر 

لضــدیة العالقــة بــین الــدین واإلكــراه، ألن االنقیــاد، وهــو معنــى الــدین ال یكــون بــاإلكراه، 

، فكیـف ٢التراجـع عنـه مسـوغًا مـع غیـاب سـلطة اإلكـراه فلو كان االنقیاد باإلكراه، لكان

لــدین جــاء لیحــرر العبیــد مــن العــادة االجتماعیــة ســیئة الصــیت وهــي (الــرق، بمعناهــا 

األشــمل، االجتمــاعي السیاســي، والثقــافي كــذلك)، أن یــأمر أتباعــه بانقیــادهم مكــرهین؟، 

ة الجسـم السـاقط فـي فالحریة في مفهومها القرآني، یمكننا فهمها على ضوء قـانون حریـ

هبوطــه إلــى مركــز األرض، وفقــًا لطبیعتــه بســرعة متناســبة مــع الزمــان، إال إذا صــادف 

 – ١٦٧٦فـــــي طریقـــــه عائقـــــًا یمنـــــع ســـــقوطه!، ویصـــــدق الفیلســـــوف األلمـــــاني لیبنـــــز (

م) حینمــا یقــول، (إن المخلوقــات العاقلــة ال توصــف بالحریــة المطلقــة إلــى علــى ١٧١٦

الدین في تعریفه هو (اإلیمان بالقیم المطلقة والعمـل بهـا) ، ف٣قدر خلوصها من الهوى)

وهــــو فـــــي اللغـــــة: (العـــــادة، والحـــــال، والســــیرة، والسیاســـــة، والـــــرأي، والحكـــــم، والطاعـــــة 

  ).٤: الفاتحة( {َماِلِك َیْوِم الدِّیِن }، منه قول اهللا تعالى: ٤والجزاء)

  صح لفظ النهضة؟ وما هي القضایا الشاغلة للذهن العالمي، وبتحقیق مطالبها ی

 الحریات الدینیة. -١

 المحبة والتسامح.  -٢

 قضایا المساواة في النوع.  -٣

 حق الثورة على الظلم. -٤

 حریة الرأي وحریة التعبیر بكافة أشكاله.  -٥

 حقوق األقلیات.  -٦

 الدیمقراطیة بصیغتها اللیبرالیة.  -٧

  والسؤال أیضًا عن أي نهضة نتحدث؟ وما هي طبیعتها المعرفیة؟ 

                                                 
   ١٨نفس المرجع السابق : ص  ١
  ذات الصفحة.  –المرجع السابق  ٢

٣ Leibinz, Nouveaux Essais, Livre, II, Ch.21  
  سبق ذكره.  –المعجم الفلسفي  ٤
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بشریة نقصد انتقالها من حالتهـا الراهنـة الموسـومة بالضـعف إلـى النهضـة وأیة جماعة 

  في كافة المجاالت؟ وما هي شروط النهضة المطلوبة؟ 

لنجیــب عــن الســؤال األخیــر مــا هــي شــروط النهضــة؟، نقــول: إن النهضــة التــي نعنیهــا 

أصـیل هي الخروج من حالة االستالب الثقافي/الفكري الـذي نعانیـه إلـى حالـة إعـادة الت

تفعیــــل مــــن األصــــل، ال: المنهجــــي لمصــــادرنا المعاصــــرة، والتأصــــیل الــــذي نقصــــد هــــو

، وعودتنــا إلــى أصــولنا المعرفیــة، واألصــل مــا یبنــى علیــه غیــره، أو مــا یتفــرع عنــه غیــره

تعنـــي أن نرجـــع إلـــى الـــنص القرآنـــي لنســـتنطقه عبـــر داللتـــه العالمـــة، وندشـــن بـــه ومنـــه 

اقـع الـذي نعـیش عمـًال علـى إیجـاد المـنهج الـواقعي خطابًا نهضویًا عارفـًا بمشـكالت الو 

القادر على تنسیق معرفتنا بثقافة الـراهن دونمـا اسـتالب أو غشـیان لـدیار غیـر دیارنـا، 

وقولنا بالتأصیل هو أن النص القرآني هو األصل الذي على أقل تقدیر یؤمن بـه عـدد 

عربــي صــلى اهللا كبیــر مــن العــرب والمســلمین، وینطــوي علــى مرجعیــة ســلوك الرســول ال

علیه وسلم فـي مواجهـة مثالـب قومـه واإلنسـانیة، أو فـي تعزیـز محاسـنهم، وبـذا فـالقرآن 

الكریم بوصفه نصًا مرجعیـًا للثقافـة المنتشـرة، ینطـوي علـى العناصـر البنیویـة للمنهجیـة 

  .  ١التي كانت علة سیادة هذه الثقافة ردحًا من الزمن

  م اإلسالمیة: بین عالمین: محاولة الغرب تدمیر القی

ثقافــة األمــة، هــي جملــة القــیم التــي تتمســك بهــا جماعــة عضــوة فــي قومیــة واحــدة (لغــة 

، والعــالم الغربــي یســعى لضــرب ٢وعــادات)، وتقــوم بهــا كــل أعمــال أبنائهــا وتصــرفاتهم

القــــیم اإلســــالمیة بــــذلك االنفصــــال الــــوهمي الــــذي یصــــدره إلینــــا، بــــین القــــیم األخالقیــــة 

فعـال ومادیتهـا)، بینمـا الصـحیح أن ثقافـة أمتنـا المسـلمة هـي ثقافــة والتقنـین (قانونیـة األ

متصـــلة، بمعنـــى أن قیمهـــا موصـــولة بعـــالم اآلیـــات (الـــنص) الـــذي یفـــتح للنـــاظر بـــاب 

، ولمحاربة تیار الثقافـة (الكونیـة) المادیـة، فـإن مـا یصـح قولـه لـیس (الصـحوة ٣اإلیمان

، و(الصــحوة) انفعــال ال فعــل، وهــذا اإلســالمیة)، ألن الصــحوة بمثابــة االنتبــاه والیقظــة

غیــر كــاف، بــل المطلــوب مــن المســلمین الیــوم هــو (التجدیــد)، فالتحــدیات التــي تواجــه 

                                                 
  . ١٨مرجع سابق، ص  –الخطاب القرآني  ١
  .٨١ص  –الحق اإلسالمي في االختالف الفكري، عبد الرحمن: طه  ٢
  سابق، ذات الصفحة.المرجع ال ٣



 ١٢٤

العــالم العربــي والعــالم اإلســالمي تتطلــب لــیس فقــد رد الفعــل، بــل الفعــل، وأي فعــل فــي 

اود ، وفـي الحـدیث النبـوي الـذي رواه أبـو د١العصر الحاضر هو أوًال وأخیرًا فعل العقل

في سننه: (إن اهللا یبعث لهـذه األمـة، علـى رأس كـل مائـة سـنة، مـن یجـدد لهـا دینهـا)، 

ولمعارضــي التجدیــد، ومصــوریه علــى أنــه بدعــة، یكفینــا موقــف اإلمــام الشــاطبي حــین 

كل محدث العادات بدعة فلیعدوا جمیـع مـا لـم یكـن فـیهم  -الفقهاء  –یقول: (إن عدوا 

مشـارب والمالبـس والكـالم والمسـائل النازلـة التـي ال مـن المـأكول وال -أي الصحابة  -

بدعة، وهذا تشنیع، فإن من العوائد مـا  –زمان الصحابة  –عهد بها في الزمان األول 

تختلــف بحســب األزمــان واألمكنــة واألمــم، فیكــون كــل مــن خــالف العــرب الــذین أدركــوا 

رات جــدًا). وهنــا الصــحابة اعتــادوا مثــل عوائــدهم غیــر متبعــین لهــم، وهــذا مــن المســتنك

  فحاجتنا للتجدید هي الملحة اآلن. 

  القرآن ومسائل الحضارة الراهنة: 

إذا أردنا النهضة العربیة اإلسالمیة، فال بـد أن نجیـب عـن أسـئلة الحضـارة المعاصـرة، 

لـــیس بســـبب امتالكهـــا ألســـباب القـــوة والمنعـــة، عبـــر تكنولوجیاتهـــا المتطـــورة، بـــل ألننـــا 

ومطالبین أن نقدم رؤیتنا فیما یخـص هـذا العـالم، ولـذا سـنلجأ شركاء في هذا الكوكب، 

للــنص القرآنــي الــذي لــم یغفــل قضــایا حاضــرنا بــل یمــدنا بأصــل األســباب التــي تعرفنــا 

بأحكامهــــا، ولعــــل الضــــابط المنهجــــي فــــي الفلســــفة الغربیــــة هــــو احتكامهــــا فــــي قیمهــــا 

ل اإلســالمي تلــك األخالقیــة لمــا یســمى بـــ(حقوق اإلنســان)، فمــن مظــاهر تعطیــل العقــ

القســمة الدخیلــة علیـــه بــین (حقــوق المـــرأة، وحقــوق اإلنســان، وحقـــوق الطفــل... الـــخ)، 

فهذا التقسیم ال یشبه اإلسالم، بل ویعارض قواعده، فالنص القرآني یتحدث عـن األمـة 

ـــٍة ُأْخِرَجــْت ِللنَّــاِس..) (آل عمـــران:   )، ولــن نكتفــي بـــإیراد١١٠الجامعــة: (ُكنــُتْم َخْیــَر ُأمَّ

اآلیــات التــي تتحــدث عــن اإلنســان، فقــط ألنهــا صــادرة مــن اهللا، بــل لنقــرأ الــنص بعــین 

فاحصة ومتدبرة، ونعمل على توظیف هذا النص كقانون یحتكم إلیه في الواقع العربـي 

اإلسالمي، واإلنسان هو مدبر للعملیة األخالقیة، ولنضع مقارنة بین نسـبیة المسـلمات 

بـــــین إطالقیتهـــــا فـــــي الـــــوعي اإلســـــالمیة، والمبـــــادئ األخالقیـــــة فـــــي الـــــوعي الغربـــــي، و 

  األخالقیة الـ(عالمیة)، وبدائلها اإلسالمیة األكثر تحققًا على مستوى النظر والصدق: 

                                                 
  راجع أكثر: الدین والدولة وتطبیق الشریعة، الجابري: محمد عابد.  ١
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: مبدأ التساوي في الكرامة؛ ومقتضاه أن الناس جمیعًا یولـدون أحـرارًا ومتسـاویون أولها

  في الحقوق والكرامة، غربیًا، أما إسالمیًا: نجد: 

 ــ ــَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــثَّ (َی ــن نَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَل ا َأیَُّهــا النَّــاُس اتَُّقــوْا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــم مِّ

). وهنـا وحـدة الخلـق توجـب وحـدة الحـق فـي ١ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیًرا َوِنَسـاء) (النسـاء: 

 الوجود.

 ُــ ــن تُــَراٍب ث ). وحــدة ٢٠مَّ ِإَذا َأنــُتم َبَشــٌر تَنَتِشــُروَن) (الــروم: (َوِمــْن آَیاِتــِه َأْن َخَلَقُكــم مِّ

  مادة الخلق، تعني ال مساوقة في الترتیب. 

  في الحریة: 

بسبب العلمانیة الغربیة الصادرة عن محاربة المؤسسـة الدینیـة والـدعوة للقضـاء علیهـا، 

الحریـة فـي نشأت مفاهیم الحریة اللیبرالیة، الحریة فـي المعتقـد (ضـد محـاكم التفتـیش)، 

الجســد (ضــد صــكوك الغفــران والمــاء المطهــرة غاســلة الــذنوب)، الحریــة فــي االنتخــاب 

السیاسي (ضد سلطة البابا على اإلمبراطور والدوقات)، الحریة العلمیة (ضـد محاكمـة 

المفكـــرین والعلمـــاء كجـــالیلو وغیـــره). أمـــا اإلســـالم فلـــم یشـــهد مثـــل هـــذا التضـــییق علـــى 

نـــا الفتـــرات المضـــیئة فـــي تاریخنـــا، ودوننـــا العـــدد الكبیـــر مـــن حركـــة الفكـــر والعلـــم، ودون

ال یطـــرح التســـاؤل: هـــل ولـــد  ١مفكرینـــا المســـلمین. وفـــي المرجعیـــة العربیـــة اإلســـالمیة

اإلنسان حرًا؟ وهل الحریة من فطرة اإلنسان؟، أم هي إحدى قابلیاتـه؟ بـل حسـم الـنص 

 نَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبـُل َوَلـْم َیـُك َشـْیًئا)َأَوال َیْذُكُر اإلِ القرآني هذا األمر؛ یقول تعالى : (

َواِت َواَألْرِض َواْلِجَباِل فَـَأَبْیَن َأْن َیْحِمْلَنَهـا ا( ِإنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعَلى السَّمَ )، ٦٧ مریم:(

َنـــا اِإلنَســـاَن ِمـــْن ُنْطَفـــٍة ( ِإنَّـــا َخَلقْ )، ٧٢ األحـــزاب:( )...َوَأْشـــَفْقَن ِمْنَهـــا َوَحَمَلَهـــا اِإلْنَســـانُ 

ــــاُه َســــِمیًعا َبِصــــیًرا ــــِه َفَجَعْلَن ــــوًرا) َأْمَشــــاٍج َنْبَتِلی ــــا َكُف ــــا َشــــاِكًرا َوإِمَّ ــــِبیَل ِإمَّ ــــا َهــــَدْیَناُه السَّ * ِإنَّ

  ).  ٣ -٢(اإلنسان: 

فكل الحدیث الدائر عن الحریـة الیـوم لـیس بحـق، فالحریـة وهـي المطلـب الـرئیس الـذي 

قرآني: (َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَیْعُبـُدوا اللَّـَه ُمْخِلِصـیَن َلـُه الـدِّیَن ُحَنفَـاء َوُیِقیُمـوا طالب به النص ال

َكاَة َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمِة) (البینة:  الَة َوُیْؤُتوا الزَّ )، فاألمر باإلخالص هللا تعـالى، هـو ٥الصَّ

                                                 
نستخدم هنا التوصیف عربي إسالمي لیس بقصـد اإلقصـاء لكـل مـا هـو غیـر عربـي أو إسـالمي بـل علـى العكـس فمـا هـو عربـي یمكـن  ١

 أیضًا یعبر عن مسلمون من أجناس متعددة. أن یكون صاحب أي دیانة أخرى وهذا ال یخرجه عن عروبته وما هو إسالمي 
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طة السیاســیة بصــولجانها، حكمــة الفلســفة القرآنیــة، أن نعبــد اهللا وحــده، ال تحكمنــا الســل

  واألهواء الذاتیة بزخارفها، فلو تم لنا ذلك، زالت عنا الذلة والمسكنة. 

  ثانیها: الحریات الدینیة: 

  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّـاُغوِت َوُیـْؤِمن ِباللّـِه َفَقـِد (َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّ

ـــیٌم) (البقـــرة: اْسَتْمَســـَك ِبـــا ـــُه َســـِمیٌع َعِل ـــُوْثَقَى َال انِفَصـــاَم َلَهـــا َوالّل ). لقـــد ٢٥٦ْلُعْرَوِة اْل

عزز النص القرآني النفي بالتأكید االحتجاجي (قد تبـین الرشـد مـن الغـي)، والخبـر 

هنــا مــن إســناد الفعــل (تبــین) إلــى (الرشــد) بصــیغة الماضــي وهــذا خبــر أكیــد، غیــر 

ن وكــان، فلــو قیــل (تبــین الرشــد مــن الغــي) لكــان اإلخبــار أنــه یفیــد أیضــًا أنــه لــم یكــ

 .  ١خاصًا بالماضي القریب أو البعید، أما دخول (قد) فیجعل زمن الفعل قریباً 

  :بُِّكـْم َفَمـن َشـاء َفْلُیـْؤِمن َوَمـن َشـاء َفْلَیْكفُـْر) (الكهـف ). والحـق ٢٩(َوُقِل اْلَحقُّ ِمـن رَّ

هم كما هو في اللغـات األخـرى، فـالحق یعنـي في المرجعیة اللغویة اإلسالمیة ال یف

الواجب، والحق یعني الفعل المطـابق لقاعـدة محكمـة، كـأن نقـول: حـق علـى المـرء 

أن یفعــل كــذا: وجــب علیــه، ولــیس كمــا یفهــم فــي اللغــات األخــرى، فاإلســالم یقــدم 

مفهــوم (الواجــب) علــى مفهــوم (الحــق)، والمشــیئة هنــا بــین اإلیمــان والكفــر: (فمــن 

ني تحدد فعله بموجب أحد األمرین، (إمـا كفـر، وٕامـا إیمـان)، وال تعنـي أن شاء) تع

أمرالكفـــر یطـــابق (حـــق) اإلیمـــان، فالواجـــب یتقـــدم علـــى الحـــق فـــي اللغـــة العربیـــة. 

ــًرا َوَنــِذیًرا) (اإلســراء:  والمرجــع: (َوِبــاْلَحقِّ َأنَزْلَنــاُه َوِبــاْلَحقِّ َنــَزَل َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّ

ــَماَواِت َواَألْرَض ١٠٥ )، فـــ(الحق) یقتــرن بــأمر (الخلــق): (َأَلــْم َتــَر َأنَّ الّلــَه َخَلــَق السَّ

). والحـق هـو الـوحي، (ُقـْل ١٩ِباْلحقِّ ِإن َیَشْأ ُیْذِهْبُكْم َوَیْأِت ِبَخْلٍق َجِدیٍد) (إبـراهیم: 

ـــاْلَحقِّ ِلُیثَبِّـــَت الَّـــذِ  بِّـــَك ِب ـــُه ُروُح اْلُقـــُدِس ِمـــن رَّ َل یَن آَمُنـــوْا َوُهـــًدى َوُبْشـــَرى ِلْلُمْســـِلِمیَن) َنزَّ

 ).١٠٢(النحل: 

  َوَلْو َشـاء َربُّـَك آلَمـَن َمـن ِفـي اَألْرِض ُكلُّهُـْم َجِمیًعـا َأَفَأنـَت ُتْكـِرُه النَّـاَس َحتـَّى َیُكوُنـوْا)

). والـنص القرآنـي فـي تخییـره اإلنسـان بـین الكفـر واإلیمـان، ٩٩ُمْؤِمِنیَن) ( یونس: 

أن األصل في اإلیمان الدخول في صدق األمانة، وهـي النیـة التـي یعتقـدها یشهد ب

اإلنســـان فیمـــا یظهـــره باللســـان مـــن اإلیمـــان، واإلیمـــان تصـــدیق وهـــو فعـــل إرادي، 

                                                 
   ٢٠ص  –الخطاب القرآني، مرجع سابق  ١
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(فاالعتقـــــاد المســـــتقل عـــــن األســـــباب العقلیـــــة الكافیـــــة مظهـــــرًا مـــــن مظـــــاهر حریـــــة 

  .  ١االختیار)

  ثالثها: في االختالف الفكري: 

اُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَِّبیِّیَن ُمَبشِِّریَن َوُمنـِذِریَن َوَأنـَزَل َمَعهُـُم اْلِكتَـاَب ِبـاْلَحقِّ (َكاَن النَّ 

 ِلَیْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِفیَما اْخَتَلُفوْا ِفیـِه َوَمـا اْخَتَلـَف ِفیـِه ِإالَّ الَّـِذیَن ُأوتُـوُه ِمـن َبْعـِد َمـا َجـاءْتُهمُ 

اُت َبْغًیـا َبْیـَنُهْم َفَهـَدى اللّـُه الَّـِذیَن آَمُنـوْا ِلَمـا اْخَتَلفُـوْا ِفیـِه ِمـَن اْلَحـقِّ ِبِإْذِنـِه َواللّـُه َیْهـِدي اْلَبیِّنَ 

ـًة َواِحـَدًة ٢١٣َمن َیَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقیم) (البقرة:  )، (َوَلْو َشـاء َربُّـَك َلَجَعـَل النَّـاَس ُأمَّ

  ).  ١١٨ِلِفیَن) (هود: َوَال َیَزاُلوَن ُمْختَ 

ینقســـــم االخـــــتالف الفكـــــري بـــــین األمـــــم بحســـــب المجـــــاالت إلـــــى ثالثـــــة أقســـــام وهـــــي: 

، ٢(االخــــتالف فــــي المفــــاهیم)، و (االخــــتالف فــــي األحكــــام) و (االخــــتالف فــــي القــــیم)

واختالف المفاهیم، یقود إلى االختالف في المنهج والوسائل، المنهجیة الغربیـة تسـتبعد 

الفلســـفي، وتمجـــد المـــادة باعتبـــار قوانینهـــا الداخلیـــة، وتخـــرج الـــدین مـــن الـــروح بمعناهـــا 

حظیرة المعرفة، وبذلك فالمعرفة الغربیة ال تستند إلى قیم أخالقیة علیـا أو ُمثـل فلسـفیة 

عامـــة، بـــل النســـبیة تـــتحكم فـــي نـــاتج المعرفـــة األخالقیـــة، علـــى عكـــس الـــنص القرآنـــي 

القیمـــي الضـــابط للقـــرآن الكـــریم، والمرجعیـــة وداللتـــه العالمـــة، والتـــي نعنـــي بهـــا النســـق 

: (َوِمْن آَیاِتـِه َخْلـُق السَّـَماَواِت َواَألْرِض Paradigmالعربیة في تبني النص لها نموذج 

ــــاٍت لِّْلَعــــاِلِمیَن) (الــــروم:  ــــَك آلَی ــــَواِنُكْم ِإنَّ ِفــــي َذِل )، فــــاختالف ٢٢َواْخــــِتالُف َأْلِســــَنِتُكْم َوَأْل

الخارج اللغوي المعرفي على مسـتوى صـدارة المفـاهیم، وٕانتـاج األلسنة هو اختالف في 

األدوات: (ِإنَّ ِفــي اْخــِتَالِف اللَّْیــِل َوالنََّهــاِر َوَمــا َخَلــَق الّلــُه ِفــي السَّــَماَواِت َواَألْرِض آلَیــاٍت 

)، فــاالختالف یــراد بــه حكمــة علیــا. وال منــاص مــن االعتــراف ٦لَِّقــْوٍم َیتَُّقــوَن) (یــونس: 

  النص القرآني على االختالف وحكمته. بتشدید 

  رابعها: المساواة في النوع (ذكر وأنثى): 

: (َیـا َأیَُّهـا النَّـاُس الرجـلو  یعي النص القرآني تمامًا مبدأ التكامل الـذي یجمـع بـین المـرأة

ــن نَّْفــٍس َواِحــَدٍة) ــن نَّْفــٍس )، (َوُهــَو الَّــِذَي ١: النســاء( اتَُّقــوْا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــم مِّ َأنَشــَأُكم مِّ

                                                 
  .راجع: الجرجاني ( التعریفات) ١
   ١٣٥ص  –مرجع سابق  –الحق اإلسالمي في االختالف الفكري  –عبد الرحمن: طه  ٢



 ١٢٨

ــْلَنا اآلَیـــاِت ِلقَــْوٍم َیْفَقهُــوَن) (األنعــام:  )، وحتــى مـــا ٩٨َواِحــَدٍة َفُمْســَتَقرٌّ َوُمْســَتْوَدٌع قَــْد َفصَّ

یصـــیح بـــه العلمـــانیون مـــن أن القوامـــة فـــي اإلســـالم للرجـــل علـــى المـــرأة، یقـــول تعـــالى: 

ـــ ـــى النَِّســـاء ِبَمـــا َفضَّ ـــْن (الرَِّجـــاُل َقوَّاُمـــوَن َعَل ـــوْا ِم ـــى َبْعـــٍض َوِبَمـــا َأنَفُق ـــُه َبْعَضـــُهْم َعَل َل الّل

ویعــدون هـذا قهــرًا، وهــذه اآلیـة تحــدد شــروط القوامـة ومتــى مــا  .)٣٤: النســاءَأْمـَواِلِهْم) (

لــم تنطبــق هــذه الشــروط تســقط القوامــة، ونقــول إن القهــر الــذي تعانیــه المــرأة، ال یعــود 

ا مرجعه الوعي االجتمـاعي، فكـم مـن مجتمعـات إلى الدین بأیة حال من األحوال، وٕانم

مســلمة، ولكنهــا تمــارس علــى المــرأة عقــاب الجســد، وتحــاول أن ترجــع فعلهــا لمصـــدر 

  تراثي، ومن قال إن التراث ملزم!.. 

وحتــى فــي العقــاب فــإن الــنص القرآنــي یســاوي بــین الرجــل والمــرأة فــي العقــاب، (الزَّاِنَیــُة 

ْنُهَمـا ِمَئـَة َجْلـَدٍة َوال َتْأُخـْذُكم ِبِهَمـا َرْأَفـٌة ِفـي ِدیـِن اللَّـِه) (َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ وَ  : النـوراِحٍد مِّ

ــن َذَكــٍر َأْو ُأنثَــى َوُهــَو ُمــْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَّــُه َحَیــاًة َطیَِّبــًة َوَلَنْجــِزَینَُّهْم ٢ )، (َمــْن َعِمــَل َصــاِلًحا مِّ

)، (ِإنَّ اْلُمْســِلِمیَن َواْلُمْســِلَماِت َواْلُمــْؤِمِنیَن ٩٧لُــوَن) (النحــل: َأْجــَرُهم ِبَأْحَســِن َمــا َكــاُنوْا َیْعمَ 

ـــــــاِبَراِت  ـــــــاِبِریَن َوالصَّ ـــــــاِدَقاِت َوالصَّ ـــــــاِدِقیَن َوالصَّ ـــــــاِت َوالصَّ ـــــــاِنِتیَن َواْلَقاِنَت ـــــــاِت َواْلَق َواْلُمْؤِمَن

ــاِئَماِت َواْلَحــاِفِظیَن َواْلَخاِشــِعیَن َواْلَخاِشــَعاِت َواْلُمَتَصــدِِّقیَن َواْلُمَتَصــدِّ  ــاِئِمیَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ

ْغِفـَرًة َوَأْجـًرا َعظِ  یًمـا) ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظـاِت َوالـذَّاِكِریَن اللَّـَه َكِثیـًرا َوالـذَّاِكَراِت َأَعـدَّ اللَّـُه َلهُـم مَّ

  . )٣٥ /(األحزاب

ِإال ِمْثَلَها َوَمْن َعِمـَل َصـاِلًحا مِّـن َذَكـٍر  والمساواة في األجر: (َمْن َعِمَل َسیَِّئًة َفال ُیْجَزى

)، ٤٠َأْو ُأنثَــى َوُهــَو ُمــْؤِمٌن َفُأْوَلِئــَك َیــْدُخُلوَن اْلَجنَّــَة ُیْرَزُقــوَن ِفیَهــا ِبَغْیــِر ِحَســاٍب) (غــافر: 

ــن َذَكــٍر َأْو أُ  ــنُكم مِّ ــن (َفاْســَتَجاَب َلُهــْم َربُُّهــْم َأنِّــي َال ُأِضــیُع َعَمــَل َعاِمــٍل مِّ نثَــى َبْعُضــُكم مِّ

  )١٩٥َبْعٍض) (آل عمران: 

فهـــل مســـاواة العقـــاب ومســـاواة الجـــزاء ومســـاواة الجـــرم تعنـــي شـــیئًا غیـــر المســـاواة فـــي 

المسئولیة؟!. والمسئولیة الحقیقیة أن یكون هنالك قانون یأمر بالفعـل، أو بـالترك، وهـل 

  یغیب عن النص القرآني األمر والنهي؟. 

ـــة والـــنص القرآنـــي باعتبـــا ـــل البنی ـــاء علـــى تحلی ره موجـــه لحركـــة إصـــالح المجتمـــع، وبن

االجتماعیــة یحــدد مســوغات انطالقــة النهضــة مــن أرض الواقــع، یقــول تعــالى: ( َوإَِلــى 

ــن ــْن ِإَلــٍه َغْیــُرُه َقــْد َجــاءْتُكم َبیَِّنــٌة مِّ  َمــْدَیَن َأَخــاُهْم ُشــَعْیًبا َقــاَل َیــا َقــْوِم اْعُبــُدوْا الّلــَه َمــا َلُكــم مِّ
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ـــَد رَّ  ـــي اَألْرِض َبْع ـــَیاءُهْم َوَال تُْفِســـُدوْا ِف ـــاَس َأْش ـــَزاَن َوَال َتْبَخُســـوْا النَّ ـــَل َواْلِمی ـــَأْوُفوْا اْلَكْی ـــْم َف بُِّك

ـْؤِمِنیَن) (األعـراف:  ). ال یكتفـي الـنص القرآنـي ٨٥ِإْصَالِحَها َذِلُكـْم َخْیـٌر لَُّكـْم ِإن ُكنـُتم مُّ

ه المخطــأ علــى خطئــه تفصــیًال، بــل یســعى بعــرض مشــاهد الفســاد فــي األرض، وال ینبــ

إلى إیجاد بدائل نهضویة: (.... َفَأْوُفوْا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن (=تطفیف المـوازین) َوَال َتْبَخُسـوْا 

النَّــاَس َأْشــَیاءُهْم (=احتقــار مــا یقــوم بــه النــاس مــن أعمــال) َوَال تُْفِســُدوْا ِفــي اَألْرِض َبْعــَد 

السابقة، والنص القرآني یقـدم فهمـًا عالیـًا ودقیقـًا لجـذور الفسـاد فـي ِإْصَالِحَها...) اآلیة 

األرض، ویعي تمام الوعي تناقضات الواقع. فما أحوجنا لفهم تناقضـات الواقـع وتنزیـل 

  أحكام اهللا علیه، دون شطط منا أو تفریط.!

  خامسها: حقوق األقلیات وعنصریة الجماعة: 

مجتمعــات العربیــة المســلمة، ویتخــذ الــبعض یكثــر الحــدیث عــن حقــوق األقلیــات فــي ال

ذلــك األمــر مطیــة إلحــداث االختــراق الــداخلي وتــدویل قضــایا الــداخل، ودوننــا فــي ذلــك 

حالــة (األقبــاط فــي مصــر، األكــراد بــالعراق، وغیرهــا)، ولكــن ولفهــم هــذه القضــیة ینبغــي 

رفهــا القــرآن التوجــه للقــرآن الكــریم لیمــدنا بــالفهم االجتمــاعي لقضــیة األقلیــات، والتــي یع

بـــ(أهل الذمــة). لنعــرض لهــذه القضــیة بالتفصــیل لمــا لهــا مــن أهمیــة كبــرى فــي واقعنــا، 

ومـــا تشـــكله مـــن عقبـــات فـــي ســـبیل بنـــاء الدولـــة. والفلســـفة القرآنیـــة ال تنظـــر لألقلیـــات 

هــا علــى صــعید التعــایش ال الصــدام. جماعــة خاصــة، بــل األمــة یتــوفر بناؤ  باعتبــارهم

فـي صـهر الشـعوب فـي بوتقـة مـا یـنجح الحضاریة للثقافـة  الخصائصواإلسالم له من 

الخطــاب القــرآن  فــي إزالــة حــواجز الجــنس واللــون واللغــة. وبــذلك اســتمد یفلــحواحــدة، و 

  ته.عالمی

األقلیة بفتح القاف وتشدید الـالم المكسـورة والیـاء المفتوحـة مـأخوذة األقلیات في اللغة: 

ال نسـاء قالئـل وقـوم قلیلـون وقلیـل، قـال من القلة بكسر القاف وهي خالف الكثرة، ویقـ

  .  ١)٨٦: األعرافَواْذُكُروْا ِإْذ ُكنُتْم َقِلیًال َفَكثََّرُكْم) (تعالى: (

جماعـة مـن السـكان مـن نجد في معجم العلوم السیاسیة، األقلیة (هـم وفي االصطالح: 

 شـــعب معـــین عـــددهم أقـــل مـــن بقیـــة الســـكان، لهـــم ثقـــافتهم ولغـــتهم ودیـــنهم، ویطـــالبون

                                                 
  انظر: مختار الصحاح ولسان العرب وتاج العروس. ١
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، أو األقلیــــة (هــــم ١بالمحافظــــة علــــى شخصــــیتهم وثقــــافتهم علــــى أســــاس نظــــام معــــین)

مجموعة من سكان قطر أو إقلـیم أو دولـة مـا تخـالف األغلبیـة فـي االنتمـاء العرقـي أو 

  .  ٢اللغوي أو الدیني دون أن یعني ذلك بالضرورة موقفًا سیاسیًا متمیزًا)

ة فــتح البــاب الجتهــاد معاصــر رشــید ضــرور وفــي موضــوع األقلیــات نعــود للــرأي القائــل ب

تماشیًا مع الواقع وٕابرازًا لخصوبة الشـریعة وصـالحیتها للتطبیـق فـي كـل زمـان ومكـان، 

إذ ال فقـه بغیـر اجتهـاد معاصـر قــویم، وأن االجتهـاد فریضـة وضـرورة، فریضـة یوجبهــا 

  .٣الدین وضرورة یحتمها الواقع

محتقـرة ومنصـوب لهـا العـداء فـي كـل ونقول بأن اإلسالم نشأ بمجاهدات فئـة (=أقلیـة) 

مدخل، وفلسفة حقـوق األقلیـة، تعـود إلـى الحـق الـذي یتبعونـه، فقـد نصـر اهللا فئـة قلیلـة 

ــن ِفَئــٍة َقِلیَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئــًة علــى فئــة كثیــرة بإذنــه، وبســبب حقیقــة واجــبهم وكفــاحهم: ( َكــم مِّ

ــاِبِریَن)  )، واألقلیــة المقصــودة فــي الفلســفة ٢٤٩( البقــرة: َكِثیــَرًة ِبــِإْذِن الّلــِه َوالّلــُه َمــَع الصَّ

السیاسیة المعاصرة، یعلـو تعریـف الـنص القرآنـي ضـد التوصـیف الجغرافـي، بسـبب أن 

الفعل البشري كله سعیًا نحو اهللا، وال مكان لسلطة المادیة الدنیویة علیه: (َقْد َكاَن َلُكـْم 

ْثَلــْیِهْم َرْأَي اْلَعــْیِن آَیــٌة ِفــي ِفَئَتــْیِن اْلَتَقَتــا ِفَئــٌة تَُقاِتــُل  ِفــي َســِبیِل الّلــِه َوُأْخــَرى َكــاِفَرٌة َیــَرْوَنُهم مِّ

)، أمـا ١٣َوالّلُه ُیَؤیُِّد ِبَنْصِرِه َمن َیَشاء ِإنَّ ِفي َذِلـَك َلِعْبـَرًة ُألْوِلـي اَألْبَصـاِر) (آل عمـران: 

ا أقلیــة، فإنهــا مــا یثــار اآلن مــن ظلــم جماعــة كبیــرة ألخــرى یعــد ســكانها ومعتنقــي ثقافتهــ

مـــن قبیـــل المشـــكالت الزائفـــة، والتـــي تتجلـــى صـــورتها فـــي االتهامـــات التـــي تكـــال حـــول 

الممارســات العنصــریة ضــد بعــض األقــالیم، ونقــول إن زیــف هــذه المســألة ینحصــر فــي 

  اآلتي: 

أنــه لــو كــان المقصــود باألقلیــة جماعــة قبلیــة، فــإن القبیلــة مصــطلح قرآنــي: (َیــا َأیَُّهــا  -

ِه ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعـاَرُفوا ِإنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعْنـَد اللَّـالنَّاُس 

)، وشـروط تعـایش هـذه القبلیـة داخـل الدولـة ١٣الحجرات: َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیٌر) (

عارفوا) أي: لیحصل التعارف بینهم، كل یرجـع إلـى الواحدة یحددها النص القرآني بـ(لیت

                                                 
 .٢٨یلم العمري، صمعجم العلوم السیاسیة، أحمد سو  ١
  .٢٤٤، ص ١موسوعة السیاسة، عبد الوهاب الكیالي، ج ٢
 .٤٠في فقه األقلیات، ص  ٣
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ـــِده، ال ١قبیلتـــه ـــِرف بعضـــكم بعضـــًا فـــي قـــرب النســـب وُبْع ، وداللتهـــا (لتعـــارفوا) أي ِلَیْع

، وُیرید بعضكم أن َیكون أْكَرم ِمن بعض، فإن الطریـق ٢ِلَیَتَفاَخُروا حسب تفسیر البغوي

  .  ٣للَِّه َأْتَقاُكْم)إلى الكرم غیر هذا: (ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا

وتفاسیر األئمة والعلماء في هذه اآلیة ترجح مقولتنا حول أن شـرط (الجعـل) هنـا بـأمر 

التي یحدثها التبـدل داخـل األجسـام  اهللا شعوبًا وقبائل للمجتمعات حادثًا بفعل الصیرورة

االجتماعیـة فــي رحلهــا مــن مكــان آلخــر فــي شــكل بیوتــات وأســر وعــائالت، وهــذا حقهــا 

الوجـــود، ولكنـــه حـــق ال یمـــنح صـــالحیة االســـتمرار دون ممارســـة سیاســـة االنفتـــاح  فـــي

على اآلخر وقبول اختالفاته واحترام ثقافته واحتمال ما یشكل من تنـاقض بالنسـبة إلـى 

المجموعـة المعینـة (المجموعـة البشـریة)، ممـا یفضـي إلجـراء معـایرة (ولیسـت مقارنــة)، 

أي توظیــــف كــــامن المعرفــــة البشــــریة إلنتــــاج  والمعامــــل الریاضــــي هنــــا هــــو (التقــــوى)،

  التسامح اإلیجابي والتوافق النسبي المحدث للتنوع والتعدد. 

ومشـــكلة العنصـــریة كتجلـــي لحالـــة قهـــر األقلیـــة تقودنـــا لوجـــوب التعـــرف علـــى الصـــیغة 

المفاهیمیــة للمصــطلح، ولكــن لنبــدأ بتحدیــد طبیعــة المشــكلة؛ المشــكلة فــي اللغــة (َشــَكَل 

، و(المشـــكل اســـم فاعـــل مـــن اإلشـــكال وهـــو ٤َشـــكًال أي ألتـــبس األمـــر) األمـــر یشـــُكل 

الــداخل فــي أشــكاله وأمثالــه، وعنــد األصــولیین اســم للفــظ یشــتبه المــراد منــه بدخولــه فــي 

أشـكاله علـى وجــه ال یعـرف المــراد منـه إّال بــدلیل یتمیـز بــه مـن بــین سـائر األشــكال... 

، وفـــي التعریـــف الفلســـفي: ٥عـــد الطلـــب)والمشـــكل مـــا ال ینـــال المـــراد منـــه إال بالتأمـــل ب

المعضــلة  ''Problem; (F.) Problème ; (L) Problema (.E)''(المشـكلة: 

 ''Dilemma''النظریـــة أو العملیـــة التـــي ال یتوصـــل فیهـــا إلـــى حـــل یقینـــي) والمعضـــلة 

تعني (حالة ال نستطیع فیها تقدیم شيء، وهـي تفیـد معنـى التـأرجح بـین مـوقفین بحیـث 

 .٦أحدهما على اآلخر) یصعب ترجیح

                                                 
  البن كثیر. -راجع: (تفسیر القرآن العظیم)  ١

  هـ).٥١٠لمحیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (المتوفى:  -راجع: (معالم التنزیل)  ٢

  هـ . ٥٤٢ت:  -األندلسي المحاربي  بن عطیة -راجع: (المحرر الوجیز)  ٣

  .٤٧٧بطرس البستاني : محیط المحیط، ص  ٤

  .٧٨٦التهانوي : كشاف اصطالحات الفنون، ص  ٥
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فلو سلمنا بـأن (العنصـریة) مشـكلة فلسـفیة فإننـا فـي هـذه الحالـة سـنتعامل معهـا بدرجـة 

عالیة من التجریـد والبحـث النظـري. وهنـا سـتكون مرتبطـة بمـن یثیرهـا، ومـن المعـروف 

أن المشــــــكلة الفلســــــفیة تــــــرتبط (بــــــالقول) ولــــــیس باألشــــــیاء فــــــي ذاتهــــــا، وهنــــــا تصــــــبح 

یرفــع كلمــا احتــاج دعاتــه إلیــه لتحقیــق مــآربهم ومطــامحهم وأهــدافهم  (العنصــریة) شــعار

التــي قــد ال تكــون قامــت أصــًال إلیجــاد حــل للعنصــریة كحالــة لــم یتفــق بعــد علــى كیفیــة 

  إدارة وصفها، وال نجد الرابط بین المشكلة والسؤال عنها.

مكننــا لكــن لــو أجمعنــا علــى أنهــا موجــودة ولــو علــى مســتوى الممارســات الفردیــة فهنــا ی

الحـــدیث عـــن مســــائل أخـــرى كالقومیـــة والهویــــة والمواطنـــة، وكـــل هــــذه القضـــایا یمكــــن 

وصفها بأنها مشكالت زائفة، فالمشكلة الزائفـة هـي ( لغـو فـارغ مـن المعنـى مـن معیـار 

أو أن كل عبـارة ال نسـتطیع أن (نتحقـق) منهـا تجریبیـًا، أي أن  Verificationالتحقق 

  .  ١ي عبارة فارغة من المعنى)یكون لها مقابل في الواقع، ه

....)  -١٨٩١وعلــــى مســــتوى القــــراءة اللغویــــة للفــــظ (العنصــــریة) فرودلــــف كارنــــاب (

یعرف اللغة بأنها (عبارة عن كلمات تتركب فـي جمـل تسـمى فـي المنطـق بــ(بالقضایا) 

وهـــي: تحلیلیـــة كالقضـــایا الریاضـــیة، وبمـــا أنهـــا (صـــوریة) فإنهـــا ال تخبرنـــا بشـــيء عـــن 

لنـــا: (إمـــا أن تكـــون الســـماء صـــافیة أو ال تكـــون صـــافیة)، (فإمـــا أن تكـــون الواقـــع كقو 

الظـــواهر عنصـــریة أو ال تكـــون عنصـــریة ..)، وهـــي هنـــا قضـــیة غیـــر حاملـــة لصـــفتي 

الصــدق أو الكـــذب، أو تركیبیـــة، وهــذه وحـــدها یتـــأتى لنــا وصـــفها بالصـــدق أو الكـــذب: 

یا (فارغـة المعنـى) وهـي ألنها تخبرنـا عـن شـيء فـي الواقـع یمكـن التحقـق منـه. والقضـا

القضایا المیتافیزیقیـا والقضـایا األخالقیـة والتـي ال یمكـن البحـث فـي مسـتویاتها الداللیـة 

بسبب أنها فرضیات تتأسس على القول بها وتنتفي فیها النزعة العلمیة، وهنـا لـن نقـف 

عًا لتحلیــل هــذه الرؤیــة ألن الجــدل الــذي أثارتــه فــي أوســاط الفالســفة فــي أوربــا كــان واســ

جدًا، فمن كانط إلى سبنسر إلى برغسون... الـخ، فمـاذا لـو كانـت األعـراض واألحـوال 

الطبیعیة التي تحكم العملیـة الذهنیـة الراهنـة (ثقافـة وحكـم واجتمـاع وفلسـفة أیضـًا) هـي 

نفسهـــا أقــواًال ونصوصــًا؟ كیــف نجیــب مـــن یعتبــر الواقــع ذاتــه نصــًا ویجعـــل منــه وقــائع 

ل بــأن لفظــة (العنصــریة) لهــا حظهــا مــن المجــال الــداللي للثقافــة ووقــائع مؤولــة!؟، ویقــو 

                                                 
  م. ١٩٦٦راجع في ذلك: كارناب (المشكالت الزائفة)  ١
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العربیــة اإلســالمیة، وقــد یقــول قائــل إن العالمیــة الثقافیــة، تخطــت حــدود مــا ننــادي بــه، 

حول قومیة وهویة الثقافة التي نعتنقها، ولكن كیف یمكن الحوار مـع ثقافـة تسـمى زورًا 

  (عالمیة) دون خطاب یعبر عنك في مواجهتها؟

ـــه وك ـــود معتنقی ـــدة بالحســـنى، ویعـــود لیق ـــة المخـــالفین فـــي العقی ـــنص یـــأمر بمجادل یـــف ل

َوال ُتَجــاِدُلوا َأْهــَل اْلِكتَــاِب ِإالَّ ِبــالَِّتي ِهــَي َأْحَســُن ِإالَّ الَّــِذیَن لمجالــدة أهــل ملتــه بــالقهر؟!: (

ِإَلـــْیُكْم َوإَِلُهَنـــا َوإَِلُهُكـــْم َواِحـــٌد َوَنْحـــُن َلـــُه  َظَلُمـــوا ِمـــْنُهْم َوُقولُـــوا آَمنَّـــا ِبالَّـــِذي ُأْنـــِزَل ِإَلْیَنـــا َوُأْنـــِزلَ 

  . . وهذا هو معنى التسامح)٤٦: العنكبوت( )ُمْسِلُمونَ 

  التسامح وفلسفة العیش المشترك: ضد تدجین الثقافة العربیة اإلسالمیة: 

ـــة (متعالیـــة ـــى أیـــة مرجعی ـــل ١الحقیقـــة أن التســـامح العـــالمي المزعـــوم، ال یســـتند عل )، ب

مد التجربة البشریة عبر مراحل تطور الفكر الغربي، من عصر الظالم إلـى عصـر یعت

األنوار، وبذا تصبح التجربة التاریخیة الغربیـة فـي مضـمار الفلسـفة والعلـم، هـي معیـار 

التحقق من صدق وكذب حالة الفعل األخالقي، فقد كـان مونتسـیكو یعمـل علـى تجریـد 

نونیـــة المعروفـــة (تشـــریعي، قضـــائي، تنفیـــذي)، العمـــل السیاســـي وفـــق ثالثیـــة القـــیم القا

یعلل نسـبیة األخـالق إلـى الجبلـة البشـریة، فمـا هـو غریـزي هـو حـق مطلـوب،  ٢ودیدرو

  وال مجال للمثال في عملیة التعقب التاریخي. 

 –والتســامح فــي المرجعیــة الغربیــة یعنــي (التســاهل فــي الشــيء، والمســامحة المســاهلة) 

اني فیقول: (أن ال یعلم الغـرض مـن الكـالم، ویحتـاج فهمـه المعجم الفلسفي. أما الجرج

إلى تقدیر لفـظ آخـر، أو هـو اسـتعمال اللفـظ فـي غیـر الحقیقـة،... والمسـامحة تـرك مـا 

مــن  –، وهــذا یعنــي الخــروج مــن حالــة االحتــرام إلــى وضــعیة االحتمــال ٣یجــب تنزهــًا)

ویؤكد أیضًا أن الحقیقـة  احترام اآلخر، إلى احتماله، والنص القرآني یؤكد هذا المعني،

أغنى من أن تنحل إلى عنصر واحد، وحتى االعتراض على أهـل الكتـاب فـي القـرآن، 

                                                 
  فلسفة التعالي هي:  ١

  القول أن وراء الظواهر الحسیة المتغیرة جواهر ثابتة، أو حقائق مطلقة، قائمة بذاتها.  )١(

  ) أو القول أن هناك عالقات ثابتة، محیطة بالحوادث ومستقلة عنها. ٢(

  أو من النسبي إلى الكلي. –نستخدم التعالي هنا بمعني الترقي من الذاتي إلى الموضوعي  )٣(
م) فیلســوف وكاتــب فرنســي، مــن قــادة حركــة التنــویر، رئــیس تحریــر أول موســوعة ١٧٨٤یولیــو  ٣١ - ١٧١٣أكتــوبر  ٥(دنــیس دیــدرو  ٢

  حدیثة.
  الجرجاني: التعریفات.  ٣
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لـــم یقصـــد منـــه أنهـــم علـــى ضـــالل، بـــل یعـــنفهم ألنهـــم غلبـــوا أهـــوائهم علـــى الحـــق وهـــم 

َوَأنـُتْم َتْعَلُمـوَن) (آل  یعلمون: ( َیا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحـقَّ 

)، وأنهــم یصـــدون عــن ســـبیل اهللا رغــم معــرفتهم أنـــه الحــق: ( ُقـــْل َیــا َأْهـــَل ٧١عمــران: 

اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعن َسِبیِل الّلِه َمْن آَمـَن َتْبُغوَنَهـا ِعَوًجـا َوَأنـُتْم ُشـَهَداء َوَمـا اللّـُه ِبَغاِفـٍل 

ا َتْعَمُلوَن) (آل عمران   ).  ٩٩:  َعمَّ

وأهـــل الكتـــاب فـــي القـــرآن ومخـــالفي العقیـــدة اإلســـالمیة، لیســـوا صـــنفًا واحـــدًا، جاحـــدون 

ـْن َأْهـِل  بنعمتهم، بـل یعتـرف الـنص القرآنـي بـأن لهـم مـن الخیـر الكثیـر: (َلْیُسـوْا َسـَواء مِّ

ـــٌة َقآِئَمـــٌة َیْتُلـــوَن آَیـــاِت الّلـــِه آَنـــاء اللَّْیـــِل َوُهـــْم َیْســـُجدُ  )، ١١٣وَن) (آل عمـــران: اْلِكتَـــاِب ُأمَّ

وحتى الفلسـفة الغربیـة تـرى أن التسـامح: (ال یوجـب علـى المـرء التخلـي عـن معتقداتـه، 

أو االمتنــاع عــن إظهارهــا، أو الــدفاع عنهــا، أو حتــى التعصــب لهــا، بــل یوجــب علیــه 

) الــدفاع عنهــا، والقــرآن الكــریم یأمرنــا أن ١االمتنــاع عــن نشــرها بــالقوة والقســر والخــداع

قیـــدتنا بـــالتي هـــي أحســـن: (اْدُع ِإِلـــى َســـِبیِل َربِّـــَك ِباْلِحْكَمـــِة َواْلَمْوِعَظـــِة اْلَحَســـَنِة ننشـــر ع

َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبیِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهتَـِدیَن) 

لحســنى: (َوال ُتَجــاِدُلوا َأْهــَل اْلِكَتــاِب ِإال ِبــالَِّتي )، والمجادلــة ال تكــون إال با١٢٥(النحــل: 

). بــل وقــد دعانــا الــنص أن نبــر ونقســط المخــالفین لنــا ٤٦ِهــَي َأْحَســُن...) (العنكبــوت: 

{ال َیْنَهـاُكُم اللَّـُه َعـِن الَّـِذیَن َلـْم ُیَقـاِتُلوُكْم ِفـي الـدِّیِن َوَلـْم ُیْخِرُجـوُكم مِّـن ِدَیــاِرُكْم ملـة وفكـر: 

وُهْم َوتُْقِســــُطوا ِإَلــــْیِهْم ِإنَّ اللَّــــَه ُیِحــــبُّ اْلُمْقِســــِطیَن} )، وٕانمــــا النهــــي ٨(الممتحنــــة:  َأن َتَبــــرُّ

والتشــدید علــى الــذین یقــاتلونكم ویظــاهروا علــى إخــراجكم: (ِإنََّمــا َیْنَهــاُكُم اللَّــُه َعــِن الَّــِذیَن 

ْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم َوَمن َیتَـَولَُّهْم َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدَیاِركُ 

)، والـنص حــذرنا مـن سـب آلهـة المشـركین التزامــًا ٩َفُأْوَلِئـَك ُهـُم الظَّـاِلُموَن) (الممتحنـة: 

 {َوَال َتُســـبُّوْا الَّـــِذیَن َیـــْدُعوَن ِمـــن ُدوِن الّلـــهِ بـــاآلداب اإلســـالمیة، وعـــدم ســـب آلهـــة الغیـــر: 

َفُیَنبِّـُئُهم ِبَمـا َفَیُسبُّوْا الّلَه َعْدوًا ِبَغْیِر ِعْلٍم َكَذِلَك َزیَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهْم ثُمَّ ِإَلى َربِِّهم مَّْرِجُعُهْم 

  ).  ١٠٨(األنعام:  َكاُنوْا َیْعَمُلوَن}

خر ولعلنـــا ال نكـــون مغـــالین لـــو قلنـــا بـــأن الـــنص القرآنـــي یحملنـــا علـــى االعتـــراف بـــاآل

المخــالف فــي أقصــى حــاالت رفضــه، أمــا فــي حالــة اعتدائــه علینــا فــنحن مطــالبون بــأن 

                                                 
    جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي. ١
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نرد االعتداء بالمثل، وال نزد في ذلك أبدًا: ( َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْیِه ِبِمْثـِل َمـا 

)، والقــرآن الكــریم ١٩٤تَِّقــیَن) (البقــرة: اْعتَــَدى َعَلــْیُكْم َواتَّقُــوْا الّلــَه َواْعَلُمــوْا َأنَّ الّلــَه َمــَع اْلمُ 

یأمرنـا بــأن نتــرك مـن یخالفنــا فــي العقیـدة وشــأنه، وأن نســلك حیالـه مســلكًا حســنًا وعــدًال 

َوُأِمـــْرُت َألْعــِدَل َبْیـــَنُكْم اُهللا َربَُّنـــا َوَربُُّكــْم َلَنـــا َأْعَماُلَنـــا َوَلُكـــْم طالمــا لـــم یتعـــرض لنــا بســـوء: (

  .  ١٥الشورى:  )َة َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم اُهللا َیْجَمُع َبْیَنَنا َوإَِلْیِه اْلَمِصیرُ َأْعَماُلُكْم َال ُحجَّ 

وكل من یرى فـي اإلسـالم دینـًا یـدعو للتعصـب واإلرهـاب، ولألسـف الـبعض مـن أبنـاء 

ـــة، وٕان كـــانوا مســـلمین إال أنهـــم یســـیرون فـــي غـــي الغـــرب ووهمـــه حـــول  الثقافـــة العربی

مـــن  ١٩١بآیـــات وردت فـــي القـــرآن الكـــریم، مثـــل اآلیـــة  تأصــیل قـــیم اإلرهـــاب ووصـــلها

سورة البقرة، (َواْقُتُلوُهْم َحْیُث ثَِقْفُتُموُهْم) فإنهم یقرؤونها مجتزأة ومنتزعة مـن سـیاقها، فلـو 

كـــانوا مـــن األمانـــة فـــي شـــيء لقـــرؤوا اآلیـــة فـــي ســـیاقها ومجالهـــا الـــداللي، یقـــول تعـــالى 

ُلوُهْم َحْیُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْیـُث َأْخَرُجـوُكْم مخاطبًا المؤمنین الذي ظلموا: (َواْقتُ 

ُلوُكْم َواْلِفْتَنــُة َأَشــدُّ ِمــَن اْلَقْتــِل َوَال تَُقــاِتُلوُهْم ِعنــَد اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َحتَّــى ُیَقــاِتُلوُكْم ِفیــِه َفــِإن َقــاتَ 

)، وهنـــا فالعمـــل بالمثـــل، فقتـــالهم مقابـــل ١٩١لبقـــرة: َفـــاْقُتُلوُهْم َكـــَذِلَك َجـــَزاء اْلَكـــاِفِریَن) (ا

قتلهم لنا، وٕاخراجهم من دیارهم مقابـل إخـراجهم المسـلمین مـن دیـارهم، فـالحق هنـا حـق 

دفـــاع ال اعتـــداء، وعلـــى الـــرغم مـــن ثبـــات بینـــة تعـــدیهم علـــى المســـلمین، إال أن الـــنص 

حتـى یبـدؤوهم، وال أظـن القرآني یأمر مؤمنیه أن یتوقفوا عن القتال عند المسجد الحرام 

أن هنـاك مســوغ أیـًا كانــت قاعدتـه القانونیــة، یمكـن أن یعاقــب شـخص قاتــل دفاعـًا عــن 

  نفسه، إال إذا كان ینوي االنتحار. 

  خاتمة وخالصات: 

لعل ما دعانا لكتابة هذه الورقة هـو اللغـط الـدائر اآلن بشـأن مرجعیـة النهضـة، والعـدد 

یدور فیها مـن نقـاش، یعـزي غیـاب فعـل النهضـة  الكبیر من الندوات والمحاضرات وما

ـــوم یعـــود  ـــبعض اآلخـــر یـــرى أن الســـبب فـــي فشـــلنا الی ـــة الواضـــحة، وال ـــاب المنهجی لغی

لغیاب الفكر اإلستراتیجي عن أعضاء الجماعة المهمومـة بـالفكر اإلسـالمي وقضـایاه، 

صـحاب ویعزون فقداننا الرؤیة االستراتیجیة إلى غیاب التحالف بـین أصـحاب المـال وأ

الســلطة واالثنــان مــع أهــل القلــم، وتیــار ثالــث یرجــع عــدم قیامهــا إلــى االســتالب الثقــافي 

الــذي یعانیــه المثقفــون المســلمون، بــل ویعتــرض حتــى علــى مقولــة (الفكــر) اإلســالمي، 
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باعتبارهـــــا دخیلـــــة علـــــى الثقافـــــة اإلســـــالمیة، وأنهـــــا ترجمـــــة حرفیـــــة للكلمـــــة اإلنجلیزیـــــة 

)Thought موقفــــًا ال یــــرى إلــــى النهضــــة ســــبیل، وفــــوق كــــل هــــذا )، وآخــــرون یتبنــــون

وذلك، یدور الجدل حول أیهمـا، أهـم (النهضـة) أم (الصـحوة) أم (التجدیـد)؟، ویغرقـون 

فــي صــراع المصــطلحات، دون أدنــى التفاتــة إلــى أن المصــطلح لــیس مطلوبــًا منــه أن 

  یؤسس للنظریة بقدر ما هو جزء من كل المفهوم. 

تعـــــدد المرجعیـــــات فـــــي الحقـــــل اإلســـــالمي بشـــــأن قضـــــیة والورقـــــة حاولـــــت أن تنـــــاقش 

(النهضــــة)، والنهضــــة التــــي نقصــــدها هــــي الرجــــوع إلــــى المصــــدر العربــــي اإلســــالمي 

األساس، وهـو الـنص القرآنـي الحامـل للثقافـة العربیـة، وكیـف أن الثقافـة العربیـة حملهـا 

وبــي الــذي اإلســالم وحملــت اإلســالم نصــًا وروحــًا، وال منــاص مــن القــول أن التیــار العر 

حـاول ربــط أفكــاره بالعربیــة ثقافــة وتاریخــًا، لـم یكــن یمثــل العربیــة فــي مســتویاتها الكلیــة، 

حضارة ودینًا، وٕان كان جهد هذا التیـار انحصـر فقـط فـي الوحـدة مـن الناحیـة اللغویـة؛ 

ونقــول بــأن انفصــاًال وهمیــًا نقــع فیــه لــو فصــلنا بــین الــدین والقومیــة، ویمكننــا عــدها مــن 

ات، وهــي القضــایا التــي ال یمكــن البرهــان علیهــا، بســبب أنهــا فــي غنــى عــن الالمبرهنــ

ـــــة الكبـــــرى،  ـــــة والمعرف ـــــة، أو بـــــین الهوی ـــــدین والقومی البرهـــــان لوضـــــوح الصـــــلة بـــــین ال

واالنفصـال یســتحیل بــین القومیــة والــدین، فالقومیــة فـي اللغــة: هــي الجماعــة مــن النــاس 

فـــي االصـــطالح: الجماعـــة مـــن  تجمعهـــم جامعـــة یقومـــون لهـــا (أمـــة اإلســـالم)، والقـــوم

)، ٢النــاس تؤلــف بیــنهم وحــدة اللغــة: (ِإنَّــا َأنَزْلَنــاُه ُقْرآًنــا َعَرِبی�ــا لََّعلَُّكــْم َتْعِقُلــوَن) (یوســف: 

ــْد َكــاَن َلُكــْم ِفــي َرُســوِل اللَّــِه ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لَِّمــن َكــاَن َیْرُجــو اللَّــَه  والتقالیــد االجتماعیــة: (َلَق

)، وأصــــول الثقافــــة، وأســــباب المصــــالح المشــــتركة: ٢١ِخــــَر...) (األحــــزاب: َواْلَیــــْوَم اآل

(َوَتَعــاَوُنوْا َعَلـــى اْلبــرِّ َوالتَّْقـــَوى َوَال َتَعـــاَوُنوْا َعلَــى اِإلثْـــِم َواْلُعـــْدَواِن َواتَّقُــوْا اللّـــَه..) (المائـــدة: 

یــة ). فــالقومیون العــرب هــم أصــحاب مــذهب سیاســي قوامــه إیثــار المصــالح القوم١٠٢

علــى كــل شـــيء، وهــي قومیــة ضـــیقة، ألنهــا تضـــع نفســها فــوق كـــل شــيء، وتتعصـــب 

لجنســها، والــدین ال عصــبیة فیــه (لــیس منــا مــن دعــا إلــى عصــبیة) (حــدیث شـــریف)، 

وتتعصــب للغتهــا، والقــرآن یحــوي ألفاظــًا مــن مصــدر غیــر عربــي، فالقومیــة الدینیــة هــي 

َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإال دعانـا للعالمیـة: (تلك التي تمد بصرها لآلفاق لتقتبس منها، واإلسـالم 

والتــي بــدونها لــن  ،)٢٨) (ســبأ: َكافَّــًة لِّلنَّــاِس َبِشــیًرا َوَنــِذیًرا َوَلِكــنَّ َأْكثَــَر النَّــاِس ال َیْعَلُمــونَ 
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تكتمــل إنســانیتنا، ومــن البــدهي القــول أن اإلنســان لــن یســتطیع أن یكــون قومیــًا مخلصــًا 

یة كلهـــــا. ولـــــو اســـــتطعنا ســـــنفرد دراســـــة خاصـــــة عـــــن إال إذا عمـــــل مـــــن أجـــــل اإلنســـــان

  االنفصال الوهمي بین القومیة والدین. 

ختامــًا نقــول بــأن الخطــاب القرآنــي الــذي نــدعو لجعلــه معیــارًا ألفعالنــا وأحالمنــا وآمالنــا، 

لـــن نســـتطیع الـــدخول إلیـــه محـــاورین لـــه ومتحـــاورین بـــه إال إذا كـــان هـــذا الـــنص فـــوق 

عیشــها إنســان القــرن الحــادي والعشــرین، والــذي یــرى المادیــة االعتبــارات الوهمیــة التــي ی

  بصفتها الفلسفیة تسیطر حتى على المجال االجتماعي والسیاسي. 

وللنهــوض بأمتنــا نحتــاج إلــى (االســـتقالل التــاریخي) عــن المنهجیــة الغربیــة، وال یعنـــي 

ها هــذا أن نتعــرض لهــا بالقــدح، بــل نوظــف مــا ینفعنــا فیهــا، بســبب أن المعرفــة مصــدر 

إلهـــي، والتوصـــیف الصـــحیح للفكـــر العربـــي اإلســـالمي، أنـــه فكـــر نهضـــوي ولكنـــه لـــم 

یمـــارس النقـــد، (فالنهضـــة األوروبیـــة بـــدأت بنقـــد المؤسســـات، كانـــت أساســـًا تتنـــاول نقـــد 

الفكــر، نقــد العقــل، مــع بیكــون، وأوهامــه األربعــة، ومــع دیكــارت وقواعــد المــنهج، وحتــى 

شـيء أساسـي وضـروري لضـمان شـروط النجـاح  كانط وباشالرد، فمراجعة الفكر ونقده

  .١ألیة نهضة كیفما كانت

  

  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم.  -١

مركـز دراسـات  -التراث والحداثة (دراسات ومناقشات): الجـابري: محمـد عابـد  -٢

  م.١٩٩٩بیروت (لبنان)  –الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة 

 .دار الریان للتراث ،یاريبحقیق إبراهیم األت -(التعریفات) الجرجاني  -٣

  .م١٩٨٧الطبعة األولى، منشورات دار ابن كثیر، دمشق،  تفسیر الجاللین، -٤

أبــــو الفــــداء إســــماعیل بــــن عمــــر بــــن كثیــــر القرشــــي  -تفســــیر القــــرآن العظــــیم  -٥

 –الناشـــــر : دار الفكـــــر  -هــــــ، المحقـــــق : محمـــــود حســـــن ٧٧٤الدمشـــــقي (المتـــــوفى: 

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٤الطبعة: الطبعة الجدیدة 

                                                 
م، ص ١٩٩٩ ٢ط –(لبنــان)  -بیــروت -مركــز دراســات الوحــدة العربیــة –الجــابري: محمــد عابــد، التــراث والحداثــة، دراســات ومناقشــات  ١

٢٤٧.  
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المركــز الثقــافي  –الحــق اإلســالمي فــي االخــتالف الفكــري، عبــد الــرحمن: طــه  -٦

 م.٢٠٠٥الطبعة األولى  –المغرب  –الدار البیضاء  –العربي 

الــدار البیضــاء  -الخطــاب القرآنــي، د. كمــوني: ســعد، المركــز الثقــافي العربــي  -٧

 م. ٢٠٠٨الطبعة األولى  –المغرب  -

قضـایا الفكـر العربـي  –لجـابري: محمـد عابـد الدین والدولـة وتطبیـق الشـریعة، ا -٨

شـباط/ فبرایـر  -بیروت (لبنان)، الطبعة الثانیـة  -)، مركز دراسات الوحدة العربیة ٤(

  م. ٢٠٠٤

فــي نقــد الحاجــة إلــى اإلصــالح: الجــابري: محمــد عابــد: مركــز دراســات الوحــدة  -٩

 .٢٠٠٥سبتمبر  –بیروت (لبنان) الطبعة األولى  –العربیة 

  ات الفنون، الجزء الثاني، بیروت.كشاف اصطالح -١٠

 البن منظور. –لسان العرب  -١١

أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن  -المحرر الوجیز -١٢

  عطیة األندلسي المحاربي. 

 م.١٩٩٣محیط المحیط، الطبعة الثالثة، بیروت  -١٣

 تاج العروس. -مختار الصحاح  -١٤

الجــابري: قضــایا الفكــر العربــي  –العروبــة واإلســالم والغــرب  –مســألة الهویــة  -١٥

الطبعـة الثالثـة  –) ٢٧سلسـلة الثقافـة القومیـة ( -مركز دراسات الوحدة العربیة  –) ٣(

  م. ٢٠٠٦ینایر  –بیروت  –

لمحیـــــي الســـــنة، أبـــــو محمـــــد الحســـــین بـــــن مســـــعود البغـــــوي  -معـــــالم التنزیـــــل  -١٦

اشـر: دار طیبـة الن -حققه وخـرج أحادیثـه محمـد عبـد اهللا النمـر  -هـ) ٥١٠(المتوفى: 

  م.  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الطبعة الرابعة،  -للنشر والتوزیع 

صـــلیبا:  –المعجـــم الفلســـفي باأللفـــاظ العربیـــة واإلنجلیزیـــة والفرنســـیة والالتینیـــة  -١٧

 م.١٩٨٢ –لبنان  –بیروت  -دار الكاتب اللبناني  -الجزء الثاني  -جمیل 
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  دراسات 

  مشكلة البطالة في السودان السیاسات والبرامج الرامیة إلیجاد حل ل

  دراسة تقویمیة

   (*)محمد خلیفة صدیق

  مقدمة:

ـــوم  ـــة بأنواعهـــا المختلفـــة ظلـــت تشـــكل هاجســـاً أمعل أساســـیًا لكـــل دول  ن مشـــكلة البطال

 انتشــارفقــد أشــارت تقــدیرات منظمــة العمــل الدولیــة إلــى  ،ظــاهرة عالمیــة وهــي ،العــالم

ملیــــون  ١٦٠، حیــــث یوجــــد حــــوالي طالــــة بمختلــــف أشــــكالها فــــي معظــــم دول العــــالمبال

ظلــت تتفــاقم بنســب ســنویة  الــوطنيوعلــى النطــاق  طالــة الكاملــة،بشــخص فــي حالــة ال

خاصة وسط الشباب وكل المواطنین في الشریحة العمریة فـي سـن العمـل والتـي یمكـن 

  أن تقدم مساهمة قیمة في تطویر البالد. 

 الســودان ة واضــحة بعــد تحــولوقــد زاد تــأثیر هــذه الظــاهرة الســلبیة فــي المجتمــع بصــور 

ــادة  لمــنهج االقتصــاد الحــر (التحریــر االقتصــادي)، ومــا أفرزتــه تلــك السیاســات مــن زی

مـــن المؤسســـات علـــى مســــتوى  عــــددد العدیــــد مـــن العـــاملین فـــي ینســـبة البطالـــة وتشـــر 

القطـاعین العـام والخــاص. وقـد عــانى القطـاع الخـاص مــن الكثیـر مــن السیاسـات التــي 

وأغلقت العدیـد منهـا أبوابهـا ممـا  ،یر من المؤسسات والوحدات فیهتدهور كث إلىقادت 

جدیدًا بفقدان العدید من العاملین لوظائفهم جراء تردى األوضـاع،  اجتماعیاً  شكل عبئاً 

  لخ.إ. .عادة الهیكلة، والخصخصةإوتزامن ذلك مع برامج 

د هجـــرة شـــهدت الـــبال فتـــرة االنتقـــال لالقتصـــاد الحـــر واقتصـــادیات الســـوق هـــذه وأبـــان

ممــا دفــع  ،بكــل أنواعــه الزراعــينتــاج حیــث تــدهور اإلإلــى المدینــة، داخلیــة مــن الریــف 

التـي صـار یقطنهـا مـا یقـارب الخرطـوم العدید للهجرة للمدن الكبـرى وبالـذات العاصـمة 

وتفاقمــت مشــكلة  ي،ثلــث ســكان الــبالد، وتمــدد النشــاط الخــاص باالقتصــاد غیــر الرســم

بطالــة الخــریجین، مــع عــدم توافــق مخرجــات التعلــیم مــع  وبــرزت بصــورة حــادة ،البطالــة

متطلبـــات ســـوق العمـــل، وتـــزامن كـــل ذلـــك مـــع آثـــار الحـــرب فـــي العدیـــد مـــن المنـــاطق 

  بالسودان مما فاقم من المشكلة وحجمها وتأثیراتها المتداخلة. 

                                                 
 صحفي وباحث سوداني. (*)
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ال بتـوفیر فـرص لالسـتخدام والعمـل إمشكلة البطالة ال یمكن مكافحتها  أنمن الواضح 

، إنسـانيوالحـدیث هنـا بالضـرورة عـن العمـل كحـق ، موارد حقیقیـة للعـیش الكـریموخلق 

صـفة  إلیـهونضیف  )بالعمل الالئق(وعمل من نوع خاص تعارف على تسمیته عالمیا 

وأهمیة ممارسته بحریـة فـي االختیـار ونفـي روح  )العمل الالئق المنتج(لیصبح  اإلنتاج

وهــــدف  دولــــي) كــــالتزام يالجبــــر  أو يمكافحــــة العمــــل القســــر  إطــــارالقســــر عنــــه (فــــي 

مـع ضـمان حیاتـه بعـد  ،وتمتعه بحیاة هادئـة اإلنسانسعاد إ، وكل ذلك لضمان إنساني

یتصــل بفوائــد مــا بعــد الخدمــة  الفتــرة الزمنیــة المحــددة للتقاعــد للمعــاش بحكــم الســن (مــا

  والمعاشات). 

  أسباب تفشي البطالة:

  سباب أهمها:أ تفاقم مشكلة البطالة في السودان نتج عن عدة

  .العولمة على حركة الموارد المالیة وتدفقات رأس المال انعكاسات  )١(

ــــل   )٢( ــــي تموی ــــرًا ف ــــت تلعــــب دورًا كبی ــــي كان ــــة (والت ــــات األجنبی ــــدفق المعون ــــدني ت ت

لــه خــالل العقــود األخیــرة وذلــك بســبب الضــغوط  ىمســتو  ىمشــروعات التنمیــة) إلــى أدنــ

ـــــة خاصـــــة ـــــرة الحصـــــار اال السیاســـــیة واالقتصـــــادیة الخارجی ـــــى ادي قتصـــــخـــــالل فت عل

  .عبء الدین الخارجي ارتفاعباإلضافة إلى السودان، 

وكــوارث  ،تسـاع دائــرة الحـرباالهجـرة الواسـعة مــن الریـف للحضــر الناتجـة عــن   )٣(

الجفـــاف والتصـــحر والفیضـــانات، باإلضـــافة إلـــى ضـــعف البنیـــات التحتیـــة والمؤسســـیة 

ها توســع كبیــر فــي القطــاع المــدني الحـــدیث جتماعیــة. والتــي لــم یصــاحبوالخــدمات اال

  نمو القطاع غیر الرسمي. وازدیادإلى ظهور  ى(الصناعي والخدمي) مما أد

  تقدیرات البطالة في السودان:

طالــة بفقــد كــان معــدل ال ،تصــاعدت ظــاهرة البطالــة فــي الســودان خــالل العقــود األخیــرة

% حســب مســح ١٥.٤رتفــع إلــى ا%، ١١.٧م حــوالي ١٩٩٣الســافرة وفــق تعــداد ســنة 

  %).١٩طالة حالیًا بحوالي (بم، ویقدر معدل ال١٩٩٦العاملة لسنة  ىالقو 

خــر معلومــات آتشــیر الجــداول الملحقــة إلــى الخصــائص التالیــة لظــاهرة البطالــة حســب 

  :م١٩٩٦العاملة لشمال السودان عام  ىرها مسح القو وفّ 



 ١٤١

% للجنسـین، ٤٨.٤ سنة (الشـباب)، ٢٤ -١٥طالة في الفئة العمریة بتتركز ال  .١

  % للذكور.٤٤.١% لإلناث، و٥٣.١

  %.٥١.٩بنسبة  ،سنة ٥٤ -٢٥طالة في الحضر قي الفئة العمریة بتتركز ال  .٢

  %.٢٨.٣طالة وسط الشباب بحوالي بتقدر ال  .٣

تبلغ معدالت البطالة بین الشباب من ذوي المؤهالت العلیا (جامعي فمـا فـوق)   .٤

  % للذكور)٤٣.٢و  ،% لإلناث٥٩% (٤٨.٧حوالي 

ـــین حـــوالي بتبلـــغ معـــدالت ال  .٥ ـــة وســـط األمی % ألقـــل مـــن ٢٥.٩و ،%٢٣.٤طال

  % وسط اإلناث.٦٧.٢وترتفع إلى حوالي  ،بتدائياالالتعلیم 

  ستخدام في السودان:واقع اال

ــ ین حســب یــمال ٧.٣العاملــة بــالبالد (المشــتغلین والمتبطلــین) بحــوالي  ىدر حجــم القــو ُق

بمعــــدل زیــــادة ســــنویة  م٢٠٠١ن عــــام ییــــمال ٩.٥لــــى رتفــــع إام، ١٩٩٣إحصــــاء عــــام 

ادیة (حسـب الجـداول المرفقـة قتصـالعاملة حسب األنشطة اال ى%، أما توزیع القو ٣.٢

) فیـأتي القطـاع الزراعـي (بشـقیه النبـاتي م١٩٩٦العاملـة لعـام  ىمن مسح الهجرة والقـو 

مرتبـة الثانیـة ویحتـل قطـاع التعـدین والصـناعة ال ،%٥٢والحیواني) في المقدمـة بنسـبة 

ــــث یســــتوعب حــــوالي  والمالحــــظ أیضــــًا أن التوزیــــع  العاملــــة، ى% مــــن القــــو ٣٩.٤حی

 ،فـي الحضـر األخیـرالقطاعي للقوى العاملة حسب مكان اإلقامـة یتسـم بزیـادة القطـاع 

ســتیعاب اول فـي الریــف بنسـبة % بینمــا یسـود القطــاع األ٧٩.١حیـث یســتوعب حـوالي 

  %.٧٥العاملة تبلغ  ىللقو 

العاملة حسب النوع ومكان اإلقامة فیشیر إلى تركـز الـذكور  ىتركیب المهني للقو أما ال

أكثـــر تمثـــیًال فـــي المهـــن فهـــن %)، أمـــا اإلنـــاث ٢٤فـــي المهـــن الخدمیـــة فـــي الحضـــر (

بینمـــا تســـود المهـــن الزراعیـــة  %) للـــذكور،٨.٩%) مقارنـــة ب (٢٨.٨ختصاصـــیة (اال

  .%) للذكور٦٧.٢%) و(٨٧.٨في الریف خاصة اإلناث (

أمــا توزیــع القــوى العاملــة حســب الحالــة العملیــة كمــا یبــین الجــدول فــإن نســبة العــاملین 

وأصــــحاب  ،%١٦األســــرة  ىوالعــــاملین لــــد ،%٣٦والعــــاملین بــــأجر  ،%٤٠لحســــابهم 

  %.٥.٥األعمال 
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وفـي ظـل تراجـع فـرص العمـل فـي القطـاع العـام والخـاص، فقـد زادت  ىمن ناحیـة أخـر 

%) مقارنــة بمعــدل ٤.٧ن معــدالت النمــو الســكاني (معــدالت التشــغیل بمعــدل أعلــى مــ

ن ییـمال ٦.٥ن إلـى ییـمال ٤.٩رتفع إجمالي المشتغلین مـن ا% حیث ٢.٦نمو سكاني 

% مــن فــرص العمــل قــد تــوفرت ٩٠ن فرصــة عمــل. لكــن یبــدو أن ییــمال ١.٦بإضــافة 

  % من قوة العمل.٦٥في القطاع غیر الرسمي والذي أصبح یستوعب أكثر من 

  أسواق العمل:ستخدام و اال

یتمیز السودان بعدة أنماط من أسواق العمل، فهنالك سـوق العمـل الحـدیث المـنظم فـي 

حیــث تســود المنشــآت بالغــة  ،جنبــًا إلــى جنــب مــع ســوق العمــل غیــر الرســمي ،الحضــر

الصـــــغر واألعمـــــال الهامشـــــیة. وبعـــــض المنشـــــآت تســـــتخدم معـــــدات وأجهـــــزة متطـــــورة 

  تصاالت الحدیثة وغیرها.كالمعالجة اإللكترونیة للبیانات واال

الحـدیث المـروي ممـثًال فـي المشـاریع الزراعیـة الزراعـي أما في الریف فهنالك القطـاع  

التــي تســتخدم التقنیــات الحدیثــة مثــل مشــروع الجزیــرة بوســط الســودان، و  ى،اآللیــة الكبــر 

في كافة مراحل العمـل مـن الحـرث والوقایـة والحصـاد، إضـافة إلـى اإلدارة الحدیثـة، ثـم 

ثـم القطـاع الرعـوي متمـثًال فـي تربیـة  ،القطاع الزراعي اآللي المطري والقطاع التقلیدي

  نعام والصید.األ

مثــل تحركــات أعــداد كبیــرة مــن  ،الحــراك التحــولي ســودانأهــم ممیــزات أســواق العمــل بال

العمــال غیــر المهــرة مــن الریــف إلــى الحضــر، كــذلك الحــراك الخــارجي نتیجــة للفــوارق 

جـــور بالـــداخل والخـــارج، وتـــدني معـــدالت األجـــور الحقیقیـــة فـــي القطـــاع الكبیـــرة فـــي األ

العام، وتزاید رصید المتبطلین من كل الفئـات (عمـال مهـرة وغیـر مهـرة، الفاقـد التربـوي 

  من مؤسسات التعلیم العام وخریجي مؤسسات التعلیم العالي).

ع المطــري غیــر الكامــل والمعــروف بــنقص التشــغیل فینتشــر فــي القطــا االســتخدامأمــا 

  التقلیدي واآللي، وكذلك القطاع العام والقطاع غیر الرسمي.

ولعـــل تحلیـــل أداء ســـوق العمـــل مـــن خـــالل المؤشـــرات التقلیدیـــة كنســـبة المســـاهمة فـــي 

النشــاط االقتصـــادي والبطالــة ونقـــص التشــغیل والعـــرض والطلــب وفـــق معــاییر كـــالنمو 

ن النشـــاط االقتصـــادي وغیـــر والعدالـــة یواجـــه مشـــكالت أساســـیة متمثلـــة فـــي التمییـــز بـــی

األســـرة بـــدون أجـــر، ومشـــكلة تعریـــف نقـــص التشـــغیل فـــي  ىاالقتصـــادي، العـــاملین لـــد
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التقلبـــات الحـــادة فـــي الطلـــب الموســـمي علـــى العمالـــة وفقـــًا للخصـــائص المهنیـــة  وءضـــ

  المختلفة في الریف.

م بصورة جزئیـة مشـكلة تبطـل الـداخلین ١٩٩٨ناقش مؤتمر منظمة العمل الدولیة عام 

وتباینــــت الــــرؤى حــــول الحــــل األمثــــل  ،وتحدیــــدًا فئــــة الخــــریجین ،الجــــدد لســــوق العمــــل

كثر المــــالذات أمانــــًا أنقســــم المــــؤتمرون بــــین داعــــم للمنشــــآت الصــــغیرة كــــاف ،للمشــــكلة

، حیــث یتوقـــع أن تنشــأ معظــم الوظـــائف فــي المســتقبل فـــي تلــك المنشـــآت، الســتیعابهم

بـــــین النمـــــو  االرتبـــــاط إلـــــىه ن نّبـــــوبـــــین داعـــــم لتـــــوفیر التـــــدریب والخـــــدمات. وثمـــــة مـــــ

األكثـر جـرأة ومصـداقیة هـو أن  الـرأيأن  إال يالناتج المحل إجمالياالقتصادي وزیادة 

الطلب على السلع والخدمات هـو الـذى یخلـق الوظـائف، أمـا المنشـآت فهـي التـي تقـوم 

أمــا إذا إنعــدم الطلــب فــال منشــآت وال  ،لــى وظــائف وفــرص عمــلإبتحویــل هــذا الطلــب 

  ف.وظائ

  طالة: بتجربة السودان في مواجهة ال

ات مــن القــرن الماضــي یطالــة بــدأت منــذ الســتینبللســودان تجربــة فــي مواجهــة مشــكلة ال

فیمــــا عــــرف بـــــ( بنــــد محاربــــة العطالــــة) وذلــــك بتخصــــیص بنــــد فــــي میزانیــــة الحكومــــة 

طالـــة وســـط بال الســـتیعاب الخـــریجین، وبـــالرغم مـــن مســـاهمة التجربـــة فـــي تخفیـــف آثـــار

  في القطاع العام. يوالفعل يحاجة العمل الحقیق ينها لم تراعأن إال الخریجی

والتـــي  ،ات تجربـــة الجمعیـــات التعاونیـــة للـــزراعیینیـــفـــي الثمانین األخـــرىمـــن التجـــارب 

، عــدم التــزام الدولــة بالتمویــل الكــافى، األرضســباب منهــا النزاعــات حــول أفشــلت لعــدة 

ضافة لـبعض المشـاكل الفنیـة مثـل إ ،جالتخر  حدیثيداریة للخریجین ضعف القدرات اإل

  عمال أخرى. أنتاج بحاجة السوق مما أدى إلى تحول الخریجین إلى عدم ربط اإل

حــول بــالرغم مــن وجــود خطــط وبــرامج للتنمیــة فــإن التفكیــر االســتراتیجي فــي الســودان و 

 م)٢٠٠٢- ١٩٩٢( ال فــــي اإلســــتراتیجیة القومیــــة الشــــاملةإلــــم یتبلــــور كــــامًال البطالــــة 

  كن رصد المراحل التالیة لهذه الخطط:ویم

  ســتخدام والعدالــة ســتخدام الدولیــة المســمى االم ُأعــد تقریــر بعثــة اال١٩٧٥فــي عــام

سـتخدام وعدالـة التوزیـع ُأعـد بالتعـاون مـع وهي إستراتیجیة شاملة للنمو واال ،والنمو



 ١٤٤

وقــــد ورد فــــي تلــــك الوثیقــــة اإلشــــارة إلــــى دورالقطــــاع غیــــر  ،منظمــــة العمــــل الدولیــــة

 المطلوب إلنفاذها. السیاسيهتمام لم تحظ باال هذه الوثیقة غیر أن ،المنظم

 أورد برنامجــًا  والــذي ،م للســودان١٩٨٥ذلــك تقریــر منظمــة العمــل الدولیــة عــام  تــال

التـي  -عملیًا لتعزیز إستراتیجیة البقاء للسكان المتأثرین بكارثة الجفاف والتصـحر 

علــــــى  ركـــــز والــــــذي -ن الماضـــــي ضـــــربت الســـــودان فــــــي الثمانینیـــــات مــــــن القـــــر 

حزمـة البـرامج  التنمیة الریفیة، تطویر البنیات األساسیة، المشروعات في مجاالت:

التنمیـة البشـریة  مشروعات تولیـد الـدخل للمـرأة الریفیـة، الخاصة بصغار الحرفیین،

 وتعزیز القدرات في مجال إدارة التنمیة المحلیة. ي،بالتدریب المهن

 لتنمیـــة واإلصـــالح االقتصـــادي التـــي تـــم إعـــدادها بالتعـــاون مـــع تلتهـــا إســـتراتیجیة ا

توجیــه ضــرورة وتمثلــت أهــم نتائجهــا فــي  ،م١٩٨٦منظمــة العمــل الدولیــة فــي عــام 

 االجتمــاعياد السـوق مـع انتهــاج العقـد اقتصــتجـاه اللتحــول نحـو  القـومي االقتصـاد

تیجـــــة لتلـــــك كآلیـــــة لتحدیـــــد األعبـــــاء والمهـــــام والتكـــــالیف بـــــین الشـــــركاء الثالثـــــة. ون

عــــدد مــــن مراكــــز تدشــــین و  ،اإلســــتراتیجیات تــــم تنفیــــذ مشــــروعات العمالــــة المكثفــــة

ال إلكثیــر مــن النجاحــات هــذه المشــروعات والمراكــز ا تحققــ قــدو  ي،التــدریب المهنــ

 من أوجه القصور. اً في شكل حزمة متكاملة أفرز كثیر  هاأن عدم تنفیذ

  قومیـــة الشـــاملة والتـــي ظلـــت هـــي تمثلـــت فـــي اإلســـتراتیجیة ال األخیـــرةالمرحلـــة قبـــل

خـالل تلـك المرجعیة األساسیة لكل سیاسات وبرامج الدولة في المجاالت المختلفـة 

  والتي كان االستخدام وسیاسته إحداها.الفترة، 

رتكــز ا والــذي ،خــتط مــن سیاســات وبــرامجاحــدث مــا أالبنــاء فهــو  اســتكمالبرنــامج  أمــا

والنهـــوض بالمنـــاطق األقـــل نمـــوًا  دي،االقتصـــا فـــي سیاســـات التحریـــر االســـتمرارعلـــى 

وٕاقامــة التنمیــة المتوازنــة التــي تســهم والمتــأثرة بــالحرب، مثــل جنــوب الســودان ودارفــور، 

لیسـهم فـي إعـادة تـوطین  ي،في توفیر قدر معتبر من فرص العمل المنتج بشكل متنام

لمتوقع فـي ، واالستفادة من الفرص الجدیدة التي سیوفرها االزدهار االعائدین والنازحین

ـــع اتفـــاق  ـــوب الســـودان بعـــد توقـــف الحـــرب وتوقی القطـــاع الزراعـــي والصـــناعي فـــي جن

  السالم الشامل.



 ١٤٥

وهـو عبـارة  ،سـتخدام الـذاتي للخـریجین بـوزارة العمـلیـذ فكـرة االفم بـدأ تن١٩٩٩في عام 

ســتثماریة صــغیرة فــي شــكل أفــراد أو جماعــات بتمویــل اعــن مــنح الخــریجین مشــروعات 

وتـم تحویـل  ،وتوقف العمل بسـبب ضـعف التمویـل ،دخارة عبر بنك االمن وزارة المالی

  جتماعیة.المشروع لوزارة الرعایة والتنمیة اال

  التجربة السودانیة لمشروع االستخدام المنتج وتشغیل الخریجین للحد من البطالة:

  الفكرة:

لـة كانـت بدأ المشروع في نهایة عقد التسعینیات من القـرن الماضـي، لكـن البدایـة الفاع

م، واعتمـــــد المشـــــروع فـــــي تحقیـــــق أهدافـــــه علـــــى مجموعـــــة مـــــن المبـــــادئ ٢٠٠٣عـــــام 

والثوابــت، وانــتهج منهجــًا واضــحًا وشــفافًا فــي تنفیــذ األفكــار، قــاده إلــى تجربــة متجــددة 

  خالقة ویمكن تلخیص ذلك في اآلتي:

  اعتمـــاد رؤیـــة واضـــحة تمثـــل موجهـــًا لعملـــه العـــام هـــي: (فرصـــة عمـــل حـــر وحیـــاة

 ل خریج وخریجة تحقیقًا لمجتمع العدل والكفایة والمساواة).كریمة لك

  ــــة واإلقلیمیــــة الســــابقة وضــــع إســــتراتیجیة متكاملــــة اســــتفادت مــــن التجــــارب المحلی

 وترجمتها في برنامج متوسط المدى یعتمد تعدد المسارات وتكاملها:

 التدخل بالسیاسات الكلیة والقطاعیة. -

 محفظة الخریج).تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة ( -

 التدریب التحویلي. -

 االستیعاب في المشروعات القومیة. -

أعطــى المشــروع قضــیة تنســیق الجهــود وتكاملهــا لتحقیــق البرنــامج الربــاعي واألهــداف 

الكلیة والكمیه المعتمدة في اإلستراتیجیة أهمیة خاصة، لذلك كانت الخطـة منـذ البدایـة 

إلدمــاج اإلســتراتیجیة فــي بــرامج وخطــط تؤســس لتنســیق فاعــل مــع القطاعــات المختلفــة 

  القطاعات والوزارات وتنفیذ برامج مشتركة تحقق الهدف العام.

وبنــاًء علــى ذلــك جــاء تكــوین اللجنــة العلیــا للمشــروع والتــي ضــمت فــي عضــویتها كــل 

الوزراء ذوي الصلة، إضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي ورئـیس اتحـاد أصـحاب 

لخـــــریجین لتمویـــــل المشــــــروعات بالتنســـــیق مـــــع القطــــــاع العمـــــل، وتأسســـــت محفظــــــة ا

المصـــرفي، وتحـــت إشـــراف اتحـــاد المصـــارف الســـودانیة والبنـــك المركـــزي، وتـــم تـــأطیر 



 ١٤٦

العالقــة بــین حكومــات الوالیــات والمشــروع بموجــب مــذكرات تفــاهم وقعــت بــین الجــانبین 

لتؤســـس للعمــــل المشـــترك وفقــــًا لخطـــط وبــــرامج عمـــل مشــــتركة، ثـــم أبرمــــت الشــــراكات 

  المجتمعیة مع تنظیمات المجتمع المدني والقطاعین الحكومي والخاص.

وتــرى وزیــرة الرعایــة االجتماعیــة فــي الســودان أن مشــروع االســتخدام المنــتج هــو فلســفة 

متكاملة قوامها توظیف جمیع المعطیات إلحداث نهضـة اجتماعیـة واقتصـادیة شـاملة، 

 وال یمكن اختزاله في مشروع توظیف محدود األثر.

حرصــت األمانــة العامــة للمشــروع والتــي تتبــع لــوزارة الرعایــة االجتماعیــة وشــئون المــرأة 

والطفــل علــى التنســـیق مــع عـــدد كبیــر مــن بیـــوت الخبــرة والمنظمـــات المحلیــة والدولیـــة 

لالستفادة من خبراتهـا وٕامكاناتهـا فیمـا یـدعم تطـویر العمـل بالمشـروع ویضـاعف فـرص 

 وع على عضویة كلٍّ من:نجاحه، وفي هذا المجال حاز المشر 

 فرعیة السودان. –/ االتحاد العربى للمنشآت الصغیرة ١

  / حملة قمة اإلقراض الصغیر.٢

  منسقیة السودان. –/ قمة توظیف الشباب ٣

  / منظمة سنابل للتمویل الصغیر.٤

وقــد اعتمــد المشـــروع مبــدأ االســتفادة القصـــوى مــن الطاقــات المعطلـــة وتوظیفهــا لتنفیـــذ 

 ة، وتتمثل هذه الطاقات المعطلة في اآلتي: اإلستراتیجی

  المــوارد الطبیعیــة غیــر المســتغلة إمــا لضــعف القــدرات البشــریة أو لــنقص التمویـــل

 الالزم لتحریك واستغالل هذه الموارد. 

  الخبـــرات العلمیـــة والمهنیـــة التـــي لـــم تســـتوف طاقاتهـــا، حیـــث ســـعت أمانـــة مشـــروع

 ق والمشاركة. االستخدام المنتج لالستفادة منها بالتنسی

  الثروات المالیة المجمدة والتي لم تدخل الـدورة االقتصـادیة وال یتعـدى نفعهـا محـیط

أصـــحابها، حیـــث تســـعى األمانـــة لالســـتفادة مـــن هـــذه الثـــروات وتحریكهـــا لصــــالح 

االســـتثمار والتنمیـــة بعـــد تـــوفیر الضـــمانات التـــي تطمـــئن أصـــحابها، ومـــا محفظـــة 

 ه الثروات وتوسیع نطاق الفائدة منها. الخریج إال صورة من صور توجیه هذ

  وهناك السواعد الشابة والعقول الفتیة التي تنتظر التوظیـف والتوجیـه، فالمشـروع ال

ینظــر للخــریجین كعــبء جدیــد علــى االقتصــاد الســوداني، بــل رافــد مــن أهــم روافــد 



 ١٤٧

التنمیــة ومقوماتهــا ألن النظــرة لمفهــوم العمــل تقــوم علــى التــوازن بــین العمــل كحــق 

  كل قادر علیه والعمل كواجب على كل قادر علیه ومكلف به. ل

ووظیفــة المشــروع ودوره هــو دفـــع الخــریج الرتیــاد مجــاالت العمـــل الحــر وتیســیر ســـبل 

الوصول إلیه ألن أیة أمة علـى طریـق النهـوض، مثـل األمـة السـودانیة، یجـب أن تزیـد 

مانــة العامــة للمشــروع فیهــا الســواعد التــي تعمــل علــى األفــواه التــي تأكــل، كمــا ســعت األ

  إلشراك القطاع الخاص في برامج التدریب وخلق فرص العمل.

  منهج مشروع االستخدام المنتج: 

بنــى مشــروع االســتخدام المنــتج وتشــغیل الخــریجین منهجــه علــى االســتفادة مــن التــراث 

اإلنساني والتجارب المحلیة والدولیة في مواجهة البطالة، وسعى البتكار وسـائل عـالج 

ـــــة التجربـــــة وتعـــــاظم م تجـــــددة وفـــــق تخطـــــیط إســـــتراتیجي لحـــــل المشـــــكلة، ورغـــــم حداث

الصــعوبات التــي واجهتهـــا لكــن یمكــن القـــول إنهــا مبشــرة. وتشـــكلت أهــم مالمحهــا فـــي 

  اآلتي:

  . تمویل مشروعات جماعیة ذات جدوى اقتصادیة.١

اع . توفیر فرص للتدریب من خالل االستیعاب في المشروعات القومیـة أو فـي القطـ٢

  الخاص من خالل التدریب بأجر.

. مسح السوق لتحدید حاجـة سـوق العمـل، ثـم تـوفیر المجـاالت المطلوبـة عـن طریـق ٣

  التدریب التحویلي.

. تمویل مشروعات كبیره بـنظم تمویـل وٕادارة مبتكـره تعتمـد تكامـل الوحـدات اإلنتاجیـة ٤

  والخدمیة في المشروع الواحد.

لمشـــروعات وجـــدواها االقتصـــادیة كمعیـــار النتخـــاب . تحقیـــق العدالـــة واتخـــاذ جـــودة ا٥

المشــروعات مــع التخطــیط لمشــروعات مركزیــة تناســب الخــریجین وتلبــي حاجــة األقــالیم 

  االستثماریة في السودان.

  مالمح تجربة مشروع االستخدام المنتج:

خــــالل الفتــــرة القصــــیرة التــــي عاشــــها المشــــروع تراكمــــت لدیــــه تجربــــة ضــــخمة اســــتقاها 

العمـل المیـداني وسـط الخـریجین، ففـي مجـال تمویـل المشـروعات مـثًال تـم منسوبوه من 

 ٨٠٠آالف دراسـة جـدوى تقـدم بهـا الخریجـون، اسـتخلص منهـا  ٥فحص مـا یزیـد عـن 
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مشــــــروع ویجــــــري العمــــــل حالیــــــًا لتنفیــــــذ بقیــــــة  ٦٠٠مشــــــروع، ونفــــــذ منهــــــا مــــــا یفــــــوق 

  المشروعات.

المســـــتوعب فـــــي مســـــار  أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق بعـــــدد الخـــــریجین فقـــــد وصـــــل العـــــدد الكلـــــي

م إلـــى أكثـــر مـــن أربعـــة آالف خـــریج، كمـــا تـــم تـــدریب ٢٠٠٦المشـــروعات بنهایـــة عـــام 

 ٣٧٠٩خریجًا في مجال إدارة المشروعات الصغیرة، بجانب تدریب واسـتیعاب  ٣٠٥٨

مــنهم فــي مجــال محــو األمیــة واإلرشــاد االجتمــاعي، وتــم فــتح مركــز التــدریب التحــویلي 

  عشرة آالف خریج خالل العام. والتأهیل المجتمعي لیدرب 

ولمشـروع االســتخدام المنـتج مجموعــة مــن األهـداف الكمیــة رمــى خـالل ســنواته األربعــة 

% (ســنة ٦٥األولـى إلـى الوصـول إلیهـا، وأبرزهـا خفــض البطالـة بـین الخـریجین بنسـبة 

  خریجًا على النحو التالي: ٢٩٧.٠٥٠م) وذلك باستیعاب ٢٠٠٤األساس 

  (في القطاع الحكومي والخاص، غیر المنظم، الهجرة). % استیعاب مباشر٣٥. ١

  % استیعاب في المشروعات القومیة.١٥. ٢

  % تدریب تحویلي. ٢٠. ٣

  % مشروعات صغیرة ومتوسطة.٢٥. ٤

  % مشروعات كبرى. ٥. ٥

  المسارات التي یعمل علیها المشروع: 

هــا المســارات األربــع لتنفیــذ الرؤیــة اعتمــدت االســتراتیجیة والبرنــامج الربــاعي المنبثــق عن

  التالیة لعمل مشروع االستخدام المنتج وهي:

  العامة.  السیاساتالتأثیر على  -١

  . االستیعاب في المشروعات القومیة -٢

  ي. یلو التدریب التح -٣

  .)محفظة الخریج(تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة  -٤

 العامة: سیاساتتأثیر على الالمسار األول: ال

اف هــــذا المســــار فــــي تشــــخیص ظــــاهرة البطالــــة وتحدیــــد حجمهــــا واقتــــراح تتمثــــل أهــــد

  سیاسات كلیة وقطاعیة للحد منها واقتراح بإنفاذ تدخالت مباشرة وجوهریة من الدولة.



 ١٤٩

ولإلســـتراتیجیة القومیـــة فـــي الســـودان فـــي محـــور السیاســـات الكلیـــة مجموعـــة توصـــیات 

ادي الكلــي لیتضــمن مؤشــرات بشــأن الحــد مــن البطالــة أبرزهــا: توســیع النمــوذج االقتصــ

البطالــة واالســتخدام حتــى یــتم ترجمــة النمــو إلــى تــوفیر مزیــد مــن فــرص العمــل، وأهمیــة 

تنـــاغم السیاســـات الكلیـــة والقطاعیـــة مـــع سیاســـات االســـتخدام والتشـــغیل وٕاعـــادة تأهیـــل 

الطاقات المتعطلة في القطاعات اإلنتاجیة المختلفة كالزراعة والصناعة وٕاعـادة تأهیـل 

یات التحتیة واستكمالها بما یوسع القاعدة اإلنتاجیة وفرص العمل للقطاعـات كافـة، البن

بجانـــب ضـــرورة التنـــاغم بـــین سیاســـات التعلـــیم واحتیاجـــات التنمیـــة وســـوق العمـــل مـــن 

خالل تبادل إشـارات سـوق العمـل، وتبنـي أسـالیب التقانـة الوسـیطة بمـا یزیـد مـن كفـاءة 

ــــة ــــاءات العلمی ــــد فــــرص  االقتصــــاد ویســــتوعب الكف ــــة المتــــوفرة والمطلوبــــة، ویزی والمهنی

التوظیــــف والتشــــغیل للخــــریجین وغیــــرهم، وتطــــویر نظــــام معلومــــات یمّكــــن مــــن رصــــد 

 ومتابعة الخریجین في سوق العمل.

 :في المشروعات القومیة االستیعاب: الثانيالمسار 

لبنـاء توجیه قدرات الخریجین واالستفادة مـن طاقـاتهم فـي عملیـات اف هذا المسار لهدی

خــــالل المشـــاركة فـــي تنفیـــذ المشـــروعات القومیــــة  مـــن يوالتعمیـــر واإلرشـــاد االجتمـــاع

  ضافیة تؤهلهم لالنخراط في الحیاة العملیة.إكساب الخریجین خبرات والسعي إل

وتأهیـــــل الخـــــریجین إلكســـــابهم المعرفـــــة  االســـــتیعاب هنـــــا یقـــــوم علـــــى اختیـــــار مـــــنهجو 

مــــع الجهــــات ذات الصــــلة لتصــــمیم وتنفیــــذ  یقو ٕادارة التســــو والمهــــارات الالزمــــة للعمــــل 

 المشروعات.

خـــالل مـــدة البرنـــامج فـــي  اً خریجـــ ٨٦.٥٥٠ســـتیعاب ال هـــذا المســـارخطـــة وقـــد رمـــت 

  المشروعات التالیة:

  محـــو األمیـــة واإلرشـــاد اإلجتمـــاعى بالتســـیق مـــع وزارة التربیـــة والتعلـــیم والخدمـــة

 س).دار  ١٠٠.٠٠٠لمحو أمیة  خریج ٣.٧٠٩تم استیعاب الوطنیة (

 تصــــاالت والمركــــز بالتنســــیق مــــع الهیئــــة القومیــــة لال ةالشــــامل خــــدماتمراكــــز ال

 للمعلومات. القومي

  مشـــروع دحـــر المالریـــا بالتنســـیق مـــع اإلدارة القومیـــة للمالریـــا ومنظمـــة الصـــحة

 العالمیة.



 ١٥٠

 .مشروعات البناء والتعمیر واإلحصاء السكاني  

 التحویلي/ الریادي:المسار الثالث: التدریب 

هـــذا المســـار لتجســـیر الفجـــوة بـــین مخرجـــات التعلـــیم العـــالي واحتیاجـــات ســـوق  یهـــدف

العمــل، ورفــع كفــاءة الخــریجین وٕاكســابهم مهــارات جدیــدة، أكثــر تخصصــًا وأعمــق مــن 

المهـــارات التقلیدیــــة المكتســــبة عـــن طریــــق التعلــــیم تــــؤهلهم للمنافســـة فــــي ســــوق العمــــل 

  لیة لسوق العمل.وتوفیر التخصصات النادرة لتلبیة االحتیاجات الفع

ویقــوم مــنهج العمــل فــي هــذا المســار علــى مســح المؤسســات االقتصــادیة للوقــوف علــى 

احتیاجاتهــا الفعلیــة مــن العمالــة الفنیــة، بجانــب تصــمیم منــاهج تــدریب مؤهلــة للمنافســة 

وملبیة الحتیاجـات سـوق العمـل، وٕانشـاء مراكـز ووحـدات للتـدریب المتخصـص، وٕاقامـة 

  ت التدریب الدولیة واإلقلیمیة.عالقات تعاون مع مؤسسا

خــریج خـالل مـدة البرنـامج فـي التخصصــات  ٩١.٤٠٠أمـا الهـدف الكمـي فهـو تـدریب 

المطلوبــــة، وفــــي هــــذا اإلطــــار تــــم بالفعــــل افتتــــاح المركــــز القــــومي للتــــدریب التحــــویلي 

  % منهم.٦٥دارسًا توظف  ٩١١م وتم تخریج ٢٠٠٦والتأهیل المجتمعي في ینایر 

  مویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة:المسار الرابع: ت

یكـون  أنن اإلقـراض الصـغیر یمكـن أ الـدول النامیـة والمتقدمـة كثیر منتجارب ؤكد ت 

 هنـأو  الصغیرة التـي تـدیرها الفئـات األقـل حظـاً  لالستثماراتفعاًال لتوفیر التمویل  أسلوباً 

 ،ر المنتجـینلصـغا يیـد الـدخول وتـوفیر فـرص التشـغیل الـذاتلیكون وسیلة ناجحة لتو س

اإلنتــاج دائــرة لــى إ واإلحبــاطالفقــر العطالــة و  مســاعدتهم فــي الخــروج مــن حلقــةوبالتــالي 

  عتماد على الذات.واال

وقــــد اعتمــــد مشــــروع االســــتخدام المنــــتج وتشــــغیل الخــــریجین فــــي إســــتراتیجیته لمعالجــــة 

البطالــة بــین الخــریجین وضــمن برنامجــه الربــاعي، تمویــل المشــروعات الصــغیرة كواحــد 

 من أهم المسارات األربع التي یعمل من خاللها على توفیر فرص عمل للخریجین. 

ویهدف هذا المسار إلى تعزیز ثقافة العمل الحر وتوسیع قاعدة المستفیدین من تمویـل 

المصــــارف وتحریــــك رؤوس األمــــوال الراكــــدة وٕادخالهــــا فــــي الــــدورة االقتصــــادیة لزیــــادة 

  اإلنتاجیة بزیادة قاعدتها.



 ١٥١

ا المســـار هـــي محفظـــة خاصـــة لتمویـــل مشـــروعات الخـــریجین تكونـــت بریـــادة وآلیـــة هـــذ

مصــرف االدخــار والتنمیــة االجتماعیــة، ومســاهمة البنــوك التجاریــة العاملــة بالســودان، 

  فرعًا.  ٢٠٤وعلى رأسها بنك السودان المركزي، وتضم شبكة التنفیذ لهذه المحفظة 

ـــ   الخــریجین، وذلــك بنــاًء علــى  % مــن٢٥وقــد أســهمت المحفظــة فــي تــوفیر التمویــل ل

% مـــن الســـقف التمـــویلي للبنـــوك العاملـــة فـــي الســـودان حســـب النظـــام ٥رصـــد نســـبة 

ـــى قـــروض میســـرة مـــن العـــون الخـــارجي  األساســـي للمحفظـــة، باإلضـــافة للحصـــول عل

  بضمان وزارة المالیة. 

  الشراكات المجتمعیة في مشروع االستخدام المنتج:

ســتخدام المنــتج مجموعــة مــن االتصــاالت مــن أجــل أجــرت األمانــة العامــة لمشــروع اال

التنسیق مع الجهات المختلفة إلدماج إستراتیجیة المشروع ضـمن خطـط تلـك الجهـات، 

وكانت ثمرة تلك االتصاالت توقیع عدة اتفاقیات إطاریة مع منظمات المجتمـع المـدني 

الشـراكات  والقطاع العام والخاص لتنفیذ برامج ومشروعات مشتركة، وتمثلت أبرز تلك

  في:

  شراكة القطاع العام: -أ

وذلـــك للتفـــاهم مـــع الحكومـــات الوالئیـــة وتـــأطیر العالقـــة وتقســـیم األدوار عبـــر مـــذكرات 

تفاهم تفضي لخطط وبرامج عمل مشتركة تمكن من تنفیـذ المشـروع بالوالیـات فـي ظـل 

 الدستور االنتقالي.

روعات المناســج الصــغرى وفــي اإلطــار نفســه تــم االتفــاق مــع وزارة الصــناعة لتنفیــذ مشــ

نــول متــوفرة فــي وزارة الصــناعة، وقــد اتفــق أن تــتم البدایــة  ٧٠٠التــي تســتخدم حــوالي 

 نول. ٨بوحدات نسیج نموذجیة في كل وحدة 

كما تم االتفاق مع وزارة العلوم والتقانـة علـى تنفیـذ بـرامج ومشـروعات مشـتركة فـي كـل 

ــــات تشــــ ــــوزارة بالوالی ــــة التابعــــة لل ــــدریب والبحــــوث والمشــــروعات الوحــــدات البحثی مل الت

 اإلنتاجیة بتقانات جدیدة.

ووقــع مشــروع االســتخدام المنــتج مــذكرة تفــاهم مــع دیــوان الزكــاة بوالیــة الخرطــوم لتمویــل 

ــًا، ومــذكرة تفــاهم أخــرى مــع شــركة ناصــف للخــدمات الطبیــة لتمویــل  ١٠٠ خــریج دوری

 وٕادارة مشروعات صحیة في كل الوالیات السودانیة.



 ١٥٢

  ة القطاع الخاص:شراك -ب

وضــمن شــراكة القطــاع الخــاص مــع المشــروع تــم توقیــع مــذكرة تفــاهم مــع شــركة النحلــة 

للخدمات المحدودة بالسودان، لتنفیذ مشروع وحدات متحركة لصیانة المبـاني تسـتوعب 

خریجــًا، وتــم توقیــع مــذكرة تفــاهم أخــرى مــع مراكــز (ســعادة واســتقرار) لتأســیس  ٢.٢٥٠

ـــنفس، ومـــذكرة  ١.٠٠٠لتســـتوعب مراكـــز تفجیـــر الطاقـــات  ـــم ال خـــریج مـــن خریجـــي عل

أخـــرى مـــع شـــركة مـــاس للبرمجیـــات لعمـــل نظـــام مـــالي للمشـــروعات وتنفیـــذ مشـــروعات 

نموذجیة لدراسة السوق وتقدیم مشروعات جدیدة. بجانب توقیع مذكرة تفـاهم مـع اتحـاد 

  الغرف الصناعیة لتنفیذ ورعایة مشروعات مشتركة للخریجین.

  تمع المدني:شراكة المج -ج

أما شـراكة المجتمـع المـدني فقـد تـم خاللهـا توقیـع مـذكرة تفـاهم مـع االتحـاد العـام للمـرأة 

السودانیة إلنشاء محفظة خاصة للخریجات من البنات ُیصبح بموجبها االتحاد جمعیـة 

توســـط مـــالي تضـــطلع بتنفیـــذ مشـــروعات لصـــالح الخریجـــات بتمویـــل وٕاشـــراف األمانـــة 

  العامة للمشروع.

محــاٍم شــاب وشــابة مــن  ١.٠٠٠توقیــع مــذكرة تفــاهم مــع اتحــاد المحــامین لتمویــل وتــم 

مكتـــب محامـــاة فـــي العاصـــمة والوالیـــات، وكـــذلك وّقـــع  ٥٠٠خریجـــي القـــانون لتأســـیس 

المشروع مذكرة تفاهم مع اتحاد المهندسین الـزراعیین للتنسـیق واالسـتفادة القصـوى مـن 

 دولة للنهوض بالقطاع الزراعي بالبالد.مشروعات النفرة الزراعیة التي ابتدرتها ال

  محفظة تمویل مشروعات الخریجین:

آلیــة لتجمیــع واســتقطاب مــوارد المصــارف  محفظــة تمویــل مشــروعات الخــریجینتمثــل 

والصــنادیق االجتماعیــة مثــل صــندوق التــأمین االجتمــاعي وصــندوق العاملــة بالســودان 

وعات الصـــغیرة للخـــریجین والجهـــات األخـــرى وتوظیفهـــا فـــي تمویـــل المشـــر المعاشـــات 

 فــي تحقیــق التنمیــة االجتماعیــةاالجتماعیــة والصــنادیق  المصــرفيدور القطــاع لــ تأكیــداً 

وتحكــــم العالقــــة بــــین أطرافهــــا عقــــود تمویــــل  مــــن خــــالل ریــــادة الصــــیرفة االجتماعیــــة،

المركــزي موجهــات بنــك الســودان نظــام خــاص یتضــمن ل وتعمــل وفقــاً  ،وضــمان قانونیــة

  .ةوسیاسته التمویلی



 ١٥٣

ــــــل مشــــــروعات  ــــــة (محفظــــــة تموی ــــــة االجتماعی ــــــام أول محفظــــــة للتنمی ــــــم اعتمــــــاد قی وت

م برعایــة مــن اتحــاد المصــارف الســوداني، بحضــور ٢٠٠٣مــارس  ٢٣الخــریجین) فــي 

محــــافظ بنــــك الســــودان المركــــزي، ومــــدیري عمــــوم المصــــارف والصــــنادیق االجتماعیــــة 

عیــة وشــئون المــرأة والطفــل بتشــریف األســتاذة ســامیة أحمــد محمــد وزیــر الرعایــة االجتما

  بالسودان. 

م مــن ٢٠٠٣بـدأت المحفظــة بمشــاركة ســتة مصــارف وأول مسـاهمة كانــت فــي نــوفمبر 

ــــدأ مــــنح أول تمویــــل فــــي ینــــایر  م ٢٠٠٤مصــــرف االدخــــار والتنمیــــة االجتماعیــــة، لتب

بضــمان مــن وزارة المالیــة عبــر بنــك الســودان المركــزي، وكانــت التجربــة حــافزًا العتمــاد 

 ٢٣ألساسي لمحفظة تمویل مشروعات الخریجین مـن قبـل البنـك المركـزى فـي النظام ا

  م.٢٠٠٥مارس 

 منهجیة تنفیذ المشروعات:

تمویـل المشـروعات و كـل والیـات السـودان بالتنفیـذ تقوم منهجیة تنفیذ المشـروعات علـى 

یــــتم التركیــــز فــــي المرحلـــة األولــــى علــــى المشــــروعات الجماعیــــة و  ،الجماعیـــة والفردیــــة

  :لآلتي تحقیقاً 

 .توفیر فرص عمل كبیرة للخریجین وغیر الخریجین 

 .انتخاب أفضل فرص االستثمار المتاحة والتي تخدم أكبر القطاعات 

 والشعبي الرسمي يإمكانیة استقطاب الدعم المجتمع. 

 .سهولة المراقبة والمتابعة والتقویم مما یضمن نجاحها 

نونیـة مسـجلة تحـت اسـم عمـل یـتم تمویـل المشـروعات الجماعیـة فـي شـكل شـراكات قاو 

یشــمل التمویــل مصــروفات التأســیس حیــث  للصــیغ التمویلیــة المناســبة لكــل نشــاط، وفقــاً 

(مــــدخالت إنتــــاج واســــتهالك)،  ياألصــــول الرأســــمالیة إضــــافة لــــرأس المــــال التشــــغیلو 

 ،علـى عائداتـه شترط في المشروعات الجماعیة تعیـین مـدیر كـفء للمشـروع خصـماً وی

  غیر الخریجین المساهمین في المشروع.شریطة أن یكون من 

  وهي:لتقدیم لتمویل مشروع صغیر لشروط هناك عدة 

الحصـــــول علـــــى درجـــــة البكـــــالوریوس أو الـــــدبلوم الجـــــامعى مـــــن جامعـــــة أو معهـــــد . ١

    .معترف به



 ١٥٤

  .  عاماً  ٣٥وأال یتجاوز العمر  م٢٠٠٨ -١٩٩٥ . أن تكون سنة التخرج بین٢

  . اء منها للخاضعین لها. أداء الخدمة الوطنیة أو اإلعف٣

  .من القطاعین العام أو الخاص عند التقدیم يٍّ وظیفة منتظمة في أ یةعدم شغل أ. ٤

    .التفرغ التام للمشروع حال تمویله. ٥

    .اكتمال األهلیة. ٦

 الحتمیة في إدارة المشروعات.حضور الدورة التدریبیة . ٧

  هي:نتخاب المشروع وتمویله المعاییر وهناك 

    .یتمتع المشروع بجدوى فنیة واقتصادیة. أن ١

. أن یتــــوفر للمســــاهمین والعــــاملین فیــــه الحــــد األدنــــى مــــن اإللمــــام والمهــــارات الفنیــــة ٢

  .  لتأسیسه وٕادارته الكافیة

    .على توفیر فرص عمل مباشرة للمساهمین فیه . أن یكون قادراً ٣

  .للعاملین به يمجز  يعلى توفیر أجر شهر  . أن یكون قادراً ٤

    .أن یستخدم تكنولوجیا مناسبة لنشاطه وبیئته. ٥

    .حاجة المجتمع بجودة عالیة وقدرة تنافسیة كبیرة ي. أن یلب٦

  . . أن یتكامل مع المشروعات القائمة ما أمكن ذلك٧

  . شهراً  ٣٦. أال تتجاوز فترة السداد ٨

 س ومثلـــه مقابـــل الفـــرد الواحـــد فـــي د. ٧٥٠.٠٠٠ الفـــرديللتمویـــل  األقصـــى. الحـــد ٩

    الجماعي.لتمویل ا

  .  كون للمشروع قدرة على االستمرار والتوسع بعد سداد التمویلت. أن ١٠

  الشروط والمطلوبات القانونیة والبیئیة. يأن یستوف .١١

  ضمانات المشروعات المنفذة (ضمان لصالح الجهة المنفذة/ الضامنة):

ضــمانات تمیــزت  المــنهج المتبــع والنظــام األساســي لمحفظــة الخــریج ســّهل مــن تــأمین

بـــالقوة مـــع الیســـر والقـــدرة علیهـــا، حیـــث یعتمـــد إثبـــات الضـــمان علـــى الموجـــودات مـــن 

  األصول الثابتة والمنقولة بعد تملیكها للمشروع، وهناك نوعین من الضمانات:



 ١٥٥

الـرهن الحیـازى أو  ،ألصـول المشـروع يالرهن التسـجیلوتكـون بـ ضمانات مباشرة: -١

رهـن المقتنیـات أو  ،التخزین المباشر، أو طرف الثالثضمان الأو  ،لمنقوالت المشروع

 الثمینة.

المتابعـة أو  ،المشـروعوموجـودات  صولأالتأمین على وتكون بضمانات مساندة:  -٢

، أو والتقـــــویم مـــــن قبـــــل الجهـــــة المنفـــــذة واإلدارة التنفیذیـــــة لمشـــــروع الخـــــریجین بالوالیـــــة

% ٨٠تقــدم ضــمان فــي حــدود  –( مقترحــة)  يضــمان جمعیــة الخــریج للتــأمین التعــاونب

    المنفذ. يصل التمویل للوسیط المالأمن 

% كمؤشـر لحسـاب هـوامش أربـاح ٧.٥د نسـبة اعتمـم اهـوامش األربـاح تـوحول مسألة 

  .(مقابل نسبة التضخم لمنع تآكل رأس المال) التمویل للعام الواحد

 مراحل إجازة المشروعات وتنفیذها:

زة دراســات الجــدوى مــن قبــل لجنــة المشــروعات إجــاتبــدأ مرحلــة إجــازة المشــروعات مــن 

تصـدیر المشـروعات ثـم  ،التصـدیق علـى تمویـل الدراسـة مـن قبـل المحفظـةثم  ،بالوالیة

ومـن  ،إجراءات منح التمویل بالوحدات المنفذةفي بدء ثم ال ،المصدقة للوحدات المنفذة

  .الماليتنفیذ المشروعات عبر وحدات التوسط ثم 

 ة للمشروعات:عوامل النجاح المتوفر 

عتمـاد مجموعـة مـن العناصـر اعلى لمشروع االستخدام المنتج حرصت األمانة العامة 

الداعمــة لنجــاح المشــروعات، مســتفیدة مــن الدراســة الفاحصــة والمتأنیــة لكــل التجــارب 

 حیث تمثلت هذه العناصر في اآلتي: إقلیمیة وعالمیة) (محلیة،

 حتیاجات السوق.اقدراتهم وبین الخریجین والمواءمة بین رغباتهم و  اختیار 

 ســـتدامةالمشـــروعات وفـــق معـــاییر جـــودة تضـــمن الجـــدوى العالیـــة واال انتخـــاب 

 .والنماء

 المشروع من اإلداریین. يتوفیر فرص التدریب الفاعل للمستفیدین ومنسوب   

  التنســـیق مــــع جهــــات االختصــــاص إلصــــدار التشــــریعات والتســــهیالت الداعمــــة

 للمشروعات الصغیرة.

 األعمالللمشروعات وتطبیق نظام حاضنات  الفنيلدعم توفیر ا. 

 شروط خدمة وجزاءات). إداریة/ (لوائح مالیة/ يإحكام الرقابة والضبط الداخل 



 ١٥٦

 .المتابعة المستمرة والتقویم 

 والتي تشتمل على: توفیر سلسلة المستثمر الصغیر  

  الصغیرة والمتوسطة. المشروعات دلیل الخریج لتمویل -١

  .ي)ساسالنظام األ(یل مشروعات الخریجین محفظة تمو  -٢

  دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة للمشروعات. إجراءكیفیة  -٣

  بنك المشروعات. -٤

  الدلیل المحاسبي للمشروع الصغیر. -٥

  مؤشرات حول أداء مشروع االستخدام المنتج:

 ٣٦=  نسبة البنوك المساهمة/ العاملة%. 

 ٥٢=  هماتنسبة مساهمة البنوك/ جملة المسا%. 

  = ٤٢نسبة مساهمة األمانة العامة/ جملة المساهمات.% 

 ٨٥=   / جملة المساهماتمویل المستغلنسبة الت%. 

 خطــــاب ضــــمان المالیــــة لمســــاهمات  نســــبة مســــاهمة البنــــوك/ حجــــم الضــــمان)

 .%٢٣٧=  البنوك)

  = ٢٤نسبة استغالل المبالغ المستردة .%  

  ل التنفیذ:أهم المشاكل والمعوقات التي برزت من خال 

  أ. جوانب متعلقة بالخریجین ومشروعاتهم:

  ضـــــعف الدراســـــات التـــــي تقـــــدم بهـــــا الخریجـــــون وتركزهـــــا فـــــي مجـــــاالت أولهـــــا

وهـــذا مـــا دفـــع األمانـــة علـــى االهتمـــام بنشـــر ثقافـــة العمـــل  ،االســـتثمار التقلیدیـــة

ومـــــن خـــــالل نشـــــر سلســـــلة  ،الحـــــر مـــــن خـــــالل وســـــائل االتصـــــال الجمـــــاهیري

ط لمشــــــروعات یعــــــد لهــــــا یخطــــــتــــــي ذكرناهــــــا آنفــــــًا، والتالالمســــــتثمر الصــــــغیر 

ً (مشروعات إستراتیجیة). ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً  مركزیًا

  صــــعوبة التجــــانس بــــین مجموعــــات الخــــریجین ومــــیلهم ومــــن المعوقــــات كــــذلك

ضعف القدرات الفنیة والكفاءة فـي إدارة المشـروعات فـي و  ،للمشروعات الفردیة

لضـــــغوط التـــــي یواجههـــــا بعـــــض او المصـــــرفي للخـــــریجین  الـــــوعيظـــــل ضـــــعف 

الخـــریجین مـــن أســـرهم ومجتمعـــاتهم لتـــرك العمـــل الحـــر والبحـــث عـــن وظـــائف 
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وهیمنـة  السـودانيوذلك بسـبب ضـعف ثقافـة العمـل الحـر فـي المجتمـع مكتبیة، 

 ثقافة الوظیفة.

  تـــأثر مشـــروعات اإلنتـــاج الحیـــوانى قطـــاع الـــدواجن ومـــن العقبـــات التـــي حـــدثت

دى أممـا  ،الخرطـوم والجزیـرة والیتـيخاصة فـي  ،الطیور أنفلونزابظهور مرض 

  .م٢٠٠٦% عام ١٥ إلى م٢٠٠٥% عام ٧الرتفاع نسبة التعثر من 

  دارة المشروع:إب. جوانب متعلقة ب

زیادة تكالیف المتابعـة والتقـویم ممـا یشـكل  من المعوقات التي برزت في إدارة المشروع

ر ذات قــدرات ومــؤهالت عالیــة العمــل لكــواد كمــا یحتــاج علــى میزانیــة المشــروع، عبئــاً 

یصــعب توفیرهــا فــي ظــل عــدم الهیكلــة وصــدور قــانون خــاص بالمشــروع یــوفر شــروط 

عــدم صــدور القــوانین واللــوائح المنظمــة والحامیــة للمشــروعات  بجانــب خدمــة مناســبة،

  الصغیرة.

  ج. جوانب متعلقة بالتمویل:

  أما أبرز عقبات التمویل فهي: 

 وتـردد المصــارف  ،البنـوك لمحفظـة الخـریج عـدم كفایـة التمویـل المخصـص مـن

وفتـــرة  ،عـــدم تناســـب هیكـــل المـــوارد المتاحـــةو  ،بســبب التجـــارب الســـالبة الســـابقة

یضـعف القـدرة  الـذي األمرالتمویل للمشروعات (متوسطة المدى في الحالتین) 

س المـــــال أالمــــوارد مـــــن الســـــداد (معـــــدل دوران ر  اســـــتغاللفــــي التنفیـــــذ وٕاعـــــادة 

 للمحفظة).

 نسـیاب التـدفقات المالیـة المصـدقة مـن وزارة اتبـاین اني المشـروعات مـن كما تع

ضــــعف تجربــــة ، و الحصــــول علــــى تمویــــل خــــارجي إجــــراءاتوتطــــاول  ،المالیــــة

وتعقیـد اإلجـراءات البنكیـة وتطاولهـا  ،الصیرفة االجتماعیة لدى البنوك التجاریة

 .جراءات معقدة نوعًا ماإوارتباطها ب

 ســتغالل المــوارد المتاحــة فــي اضــعف یعــاني مــن  التمویــل عمومــًا للمشــروعات

عف سـقف المشـروعات، بجانـب ضـضـعف عائـدات أظل ضعف المتابعـة ممـا 

ة یالصـــناعخاصـــة التمویـــل الممنـــوح للفـــرد وعـــدم كفایتـــه فـــي بعـــض القطاعـــات 

  التحتیة. ىنسبة للصرف الكبیر على األصول والبن
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  للمشروع: يد. جوانب الدعم الحكومي والسیاس

نـه لـم یجـد الـدفع إ إالة المشروع وخطورته وحساسیة الشـریحة التـي یسـتهدفها رغم أهمی

ســتاذة ســامیة جهــود رئــیس اللجنــة العلیــا األرغــم  الكــافي، الحكــوميواالهتمــام  يالسیاســ

فقــــد أفلحــــت أن تســــتقطب  ،وأعضــــاء لجنتهــــاوزیــــرة الرعایــــة االجتماعیــــة حمــــد محمــــد أ

فـــي مجلـــس الـــوزراء وبعـــض  يالقـــو  اهتمـــام الدولـــة بهـــذا المشـــروع مـــن خـــالل العـــرض

ــــابر األخــــرى، ــــوالئ المن فالضــــرائب والرســــوم  ،دون الطمــــوح يلكــــن مــــا زال االنفعــــال ال

لإلدارات التنفیذیة بالوالیات ضعیف  يوالدعم المال .المحلیة تهدد استمرار المشروعات

صدار تشریعات والئیة لحمایة المشروعات الصغیرة هي مبـادرة إكما أن وشبه معدوم، 

  فقط. والیة أو والیتینمقصورة على 

داء أجهـــزة المشـــرفة علـــى بعـــض األونشـــاط عـــدم فعالیـــة كمـــا تعـــاني المشـــروعات مـــن 

أفقـد المشـروع كثیـرًا مـن  ، ممـامنـاء ولجـان المشـروعاتمثـل مجلـس األ ،المشروع والئیاً 

  فرص النجاح المتاحة.

  الخالصة والتوصیات: 

فـــإن الحـــل علـــى المـــدى المتوســـط والطویـــل  بـــالنظر الســـتمرار البطالـــة فـــي االستشـــراء

لمشكلة البطالة المستفحلة في بعض الدول العربیة یتوقف بشكل أساسـي علـى النجـاح 

  في تحقیق معدالت نمو مرتفعة ومستمرة مع تنویع في القاعدة اإلنتاجیة.

تظــل المشــروعات الصــغیرة هــي المخــرج األمثــل والطریــق األقــرب لتحقیــق ورغــم ذلــك 

متعلقــة ببــرامج تخفیــف حــدة الفقــر والبطالــة فــي كــل صــورها وعلــى أســبابها، األهــداف ال

وهي األقدر علـى خلـق وتـوفیر فـرص العمـل الجدیـدة وزیـادة اإلنتاجیـة، التـي ترفـع مـن 

  لرفاهیتها ورقیها.  يوالمعیشة للمجتمعات، مما یؤد الفرديمستویات الدخل 

أداة كــــمشــــروعات الصــــغیرة یعتمــــد ال يصــــیاغة برنــــامج وطنــــل لــــذلك البــــد مــــن الــــدعوة

  حد من الفقر.الطالة و بلامعالجة والدخل و اقتصادیة فاعلة لزیادة فرص العمل 

  :وفي هذا الصدد وغیره یمكن التوصیة بما یلي

فــي  يخالقیــة واالجتماعیــة للعمــل المهنــنشــر ثقافــة العمــل الحــر وٕاعــالء القیمــة األ –١

  المجتمع.
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فـــي محفظــــة التمویـــل الصــــغیر  لبنـــوكوا المصــــارف ةمســـاهم الـــدعوة لرفـــع ســــقف –٢

  .في هذا المجالوزیادة عدد البنوك المساهمة 

األطـــــر القانونیـــــة والتشـــــریعیة للمشـــــروعات الصـــــغیرة ومنحهـــــا اإلعفـــــاءات  وضـــــع –٣

  التشجیعیة من الضرائب والرسوم المحلیة.

داریــة التــي تكفــل الحمایــة للمشــروعات الصــغیرة ومنحهــا الهیاكــل والــنظم اإل وضــع –٤

  والمواقع المناسبة والمالئمة.  األراضيمتیازات االستثماریة بتخصیص اال

التنظیم والتجمیع ألنشـطة التمویـل الصـغیر المتماثلـة فـي وحـدات كبیـرة ذات حجـم  –٥

ـــات وحاضـــنات ـــوفر حزمـــة مســـاعدات لألعمـــال اقتصـــادي (كالتعاونی ـــي ت  األعمـــال الت

یرة وصــغار المنتجــین علــى التــي تعــین المشــروعات الصــغ ومراكــز الخــدمات المشــتركة

) لالســــتفادة مــــن اقتصــــادیات الحجــــم وفــــرص التســــویق وخفــــض تكلفــــة اإلنتــــاج.. إلــــخ

  التمویل واستخدام التقنیة الحدیثة.

رشــاد والتــدریب والتأهیــل والتقنیــة الحدیثــة واإل اإلنتــاجلزمات ومــدخالت تتــوفیر مســ –٦

  .اإلنتاجیةلترقیة النوعیة وكفاءة للكفاءات المحلیة 

والتثقیفـــي للعـــاملین فـــي المشـــروعات رشـــاد والعـــون اإلداري التـــدریب والتأهیـــل واإل –٧

  قرارهم اإلنتاجى. سلبهم وأال یؤثر على مشاركة المنتجین في إدارة منشآتهم بحیث 

المشــروعات ورفــع قــدرات الفــروع المنفــذة المشــرفة علــى لجــان الدور  نشــیطدعــم وت –٨

  متخصصة.بتوفیر الكوادر البشریة المؤهلة وال

ــة یطبــق علــى العــاملین الــذین یــتم فصــلهم نتیجــة تنفیــذ  -٩ إنشــاء نظــام لتــأمین البطال

سیاســــــات الخصخصــــــة علــــــى هیئــــــات ومؤسســــــات القطــــــاع العــــــام والمرافــــــق والبنــــــوك 

  الحكومیة.

  مراجع:

أحمـــد الـــریح فضـــل، تـــأمین البطالـــة المؤقتـــة فـــي جمهوریـــة الســـودان، فـــي: العـــدل  -١

كمــة یصــدرها المكتــب الفنــي بــوزارة العــدل، الخرطــوم، العــدد (مجلــة قانونیــة فصــلیة مح

  م).٢٠٠٥، إبریل ١٤
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أحمــد رفعــت عــدوي، دور القطــاع الحكــومي فــي المحــور االقتصــادي، فــي: النــدوة  -٢

(مجلة یصدرها المركز القومي للدراسات الدبلوماسیة بوزارة الخارجیة، الخرطوم، العدد 

  م). ٢٠٠٥األول، یولیو 

  م.٢٠٠٥ة معالجة مشكلة البطالة في السودان عام تقریر لجن -٣ 

ـــة  -٤ ـــة االجتماعی ـــتج وتشـــغیل الخـــریجین، وزارة الرعای تجربـــة مشـــروع االســـتخدام المن

  م.٢٠٠٧وشئون المرأة والطفل بالسودان، مایو 

ــــة وســــط الخــــریجین، إصــــدار وزارة  -٥ ــــة لمحاربــــة العطال ــــة والقطاعی السیاســــات الكلی

ـــة والتنمیـــة االجتما ـــة، (الخرطـــوم، شـــركة مطـــابع الســـودان للعملـــة المحـــدودة، الرعای عی

  م). ٢٠٠٤یونیو 

البطالــة هــاجس یــؤّرق العــالم، مقــال بــدون كاتــب، مجلــة االقتصــاد والمــال (تصــدر  -٦

عـــن مركـــز االقتصـــاد والمـــال للخـــدمات الصـــحفیة، الخرطـــوم، العـــدد التاســـع، دیســـمبر 

  م).٢٠٠٤

  

  مالحق:

  سب قطاع النشاط االقتصادي والنوعالتوزیع النسبي للقوى العاملة ح

  م)١٩٩٦شمال السودان (

القطاع/ 

  النشاط 

  ریف    حضر   الجنسین  إناث  ذكور 

  ٧٥  ٥  ٥٢.١  ٦٧.٢  ٤٦.٦  أولي 

  ٣.٧  ١٣.٣  ٦.٩  ٣.٤  ٨.١  ثانوي 

القطاع 

  الثالث

٢٠  ٧٩.١  ٣٩.٣  ٢٧.٦  ٣٤.٥  

  ١.٣  ٢.٦  ١.٧  ١.٧  ١.٨  غیر مبین 

  ٦٧.٣  ٣٢.٧  ٧  ٦.٩  ٧.١  إجمالي 

  مصدر: حسبت من مسح الهجرة والقوى العاملة شمال السودان.ال
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التوزیع النسبي للقوى العاملة حسب قطاع النشاط االقتصادي ومكان اإلقامة 

  م)١٩٩٦شمال السودان ( -والنوع 

  الریف    الحضر   قطاع النشاط 

  ٨٧.٩  ٦٩.٥  ٢.٢  ٥.٧  أولي 

  ٢.٣  ٤.٤  ٧.٢  ١٤.٨  ثانوي 

  ٨.٣  ٢٤.٩  ٨٨.٣  ٧٦.٨  القطاع الثالث 

  ١.٥  ١.٢  ٢.٣  ٢.٧  غیر مبین  

  ٧٥.٩  ٦٤.٢  ٢٤.١  ٣٥.٨  إجمالي

  المصدر: حسبت من مسح الهجرة والقوى العاملة شمال السودان.

  م)١٩٩٦شمال السودان ( -التوزیع النسبي للمتبطلین حسب النوع والعمر

  إجمالي   إناث  ذكور    العمر 

٤٨.٤  ٥٣.١  ٤٤.١  ٢٤ -١٥  

٤٤  ٤٤.٨  ٤٣.١  ٥٤ -٢٥  

٦.٤  ٢  ١٠.٣  ٦٤ -٥٥  

+١.٣  ٠.٢  ٢.٣  ٦٥  

  ١٥.٤  ٢٤.٣  ١١.٤  إجمالي 

  م١٩٩٦المصدر: حسبت من مسح الهجرة والقوى العاملة 

  

  م)١٩٩٦شمال السودان ( -بطالة الشباب حسب المستوى التعلیمي والنوع 

  إجمالي   إناث  ذكور    العمر 

  ٢٣.٤  ٢٥.٥  ٢٠.٦  أمي 

  ٣٤.٤  ٦٧.٢  ٢٢.١  بتدائي اقل من أ

  ٢٥.٦  ٣٦.١  ٢١.٤   ابتدائي

  ٣١.٦  ٤٣.٦  ٢١.٤  ثانوي 

  ٤٨.٧  ٥٩.٥  ٤٣.٢  جامعي فما فوق 
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  ٢٨.٤  ٣٧.٦  ٢٢.٢  إجمالي 

  م)١٩٩٦المصدر: حسبت من مسح الهجرة والقوى العاملة (

  

  

  )١٩٩٦شمال السودان ( -التعلیمي ومكان اإلقامة  بطالة الشباب حسب المستوى

  إجمالي   إناث  ذكور    العمر 

  ٢٣.٤  ٢.٢٢  ٤٩.٩  مي أ

  ٢٥.٩  ٢٤.٥  ٣٩.٥  أقل من ابتدائي 

  ٣٤.٤  ٣١.٧  ٤٠.١   ابتدائي

  ٣١.٦  ٢٢.١  ٣٧.٣  ثانوي 

  ٤٨.٧  ٢٩.٧  ٥١.١  جامعي فما فوق 

  ٢٨.٤  ٢٥.١  ٤١  إجمالي 

  م)١٩٩٦المصدر: حسبت من مسح الهجرة والقوى العاملة (
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  عرض كتاب

 مدخل إلى القرآن الكریم

 *الجابري تألیف/ د. محمد عابد

**عرض/ د. عبد اهللا صالح أبو بكر
  

ال بــد مــن دیباجــة نرســمها كمثلــث ذهبــي الزوایــا واألضــالع، نســطر فیهــا ثالثــة معــالم 

 -أساســیة تمیــز وتمتــاز بهــا كتابــات وشخصــیة أســتاذنا محمــد عابــد الجــابري وتــوطئ 

  لفهم هذا الكتاب الذي یتناول الكتاب الخالد: القرآن الكریم. -كمدخل 

ًال: اشتغل أستاذنا محمد عابد الجابري قبل دخوله المرحلة الثانویة راعیًا لألغنام فـي أو 

صقع من األصقاع المهمشة بالمملكة المغربیة. وقد ذكـر فـي لمحـة مـن سـیرته الذاتیـة 

هـــذه المعلومـــة المهمـــة و(البنیوّیـــة التكوینیـــة) التـــي تـــدخل مـــن بـــاب التوضـــیح للمســـار 

والمثیــر مــن األشــیاء  رضــّمخ بعــرق الكفــاح، والمعــزز بــالكثیالحیــاتي الثــر والعــریض المُ 

  التي ساهمت في تنمیة وتطویر وتقدیم هذا المفكر األلمعي إلى الرأي العام.

وعنــدما تتلمــذنا علــى یدیــه بجامعــة الربــاط كنــا نحــس إحساســًا فلســفیًا ووجودیــًا صــوفیًا 

م تمثـــل الحیـــاة خاصـــًا وحمیمیـــًا بـــأن هـــذا الرجـــل قـــد امـــتص واســـتوعب حتـــى هضـــم ثـــ

فحّولها من مجرد أسلوب عیش إلى فلسفة خاصـة، وبحیـث صـار لسـان حالـه كسـقراط 

  الحكیم الذي: عاش فلسفته وفلسف حیاته.

ثانیـــًا: یحكـــي الجـــابري فـــي لمحـــة أخـــرى عـــن ومـــن مســـار حیاتـــه أنـــه قـــد اســـتقال مـــن 

وسیاسـیة  عضویة المكتب السیاسي لحزب االتحاد االشتراكي بعد مسیرة مهنیة ونقابیـة

ذات أبعـــاد اشـــتراكیة ونزعـــات یســـاریة ماركســـیة، وضـــمن أجـــواء الـــرفض والمعارضـــة 

للنظـــــام الحـــــاكم منـــــذ مطلـــــع الســـــتینیات وحتـــــى بدایـــــة الثمانینیـــــات و... بحیـــــث تمـــــت 

  استضافته أكثر من مرة في سجون الرباط والدار البیضاء.

بمثابـــة نقطـــة تحـــت وتـــأتي اســـتقالته مـــن المكتـــب السیاســـي لحـــزب االتحـــاد االشـــتراكي 

فاصــلة هــي فــي جوهرهــا نقطــة التحــول الجــذري واألخیــر فــي مســار حیاتــه، مــن العمــل 

والتفكیــــر الحزبــــي والسیاســــوي الضــــّیق شــــكًال وروحــــًا ومضــــمونًا، إلــــى رحــــاب التفكــــر 

                                                 
 * أستاذ الفلسفة والفكر العربي اإلسالمي في كلیة اآلداب بالرباط.

  .الخرطوم - باحث بمركز الدراسات اإلستراتیجیة  **
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االجتمـــاعي والفكـــر الفلســـفي الشـــمولي والعـــالمي واإلنســـانوي. وأحســـب أن أســـتاذنا قـــد 

نفكـــاك مـــن أســـر االیـــدولوجیا والتحلـــل مـــن ســـطوة الســـلطة نجـــح باســـتقالته هـــذه مـــن اال

السیاســـیة، واالنزیـــاح مـــن وعـــن الحساســـیات والحســـابات الضـــیقة والمأزومـــة والكتابـــات 

  الحرة والمتحررة من كل عقال واعتقاد.

لقــد كانــت هــذه المرحلــة مــن أخصــب وأهــم مراحــل عمــر أســتاذنا الجــابري، حیــث كــان 

االشـــتراكیة) بـــالمغرب، ومـــن كبـــار  -طنیــة (الیســـاریة قریبــًا مـــن أهـــم رمـــوز الحركـــة الو 

زعماء المعارضـة مثـل الشـهید المهـدي بـن بركـة وعمـر بنجلـون ومحمـد البصـري وعبـد 

قبل استقالته من عضویة المكتب السیاسي للحـزب  -بوعبید. كما أنها المرحلة  مالرحی

عــن حضــوره التــي شــهدت قمــة عطائــه الصــحفي والنقــابي والقیــادي الحزبــي، فضــًال  -

الغنـــي المتعـــدد والمتجـــدد فـــي رفـــد هیاكـــل وأوعیـــة المجتمـــع المـــدني المغربـــي بمـــا هـــو 

مجتمـــع تقلیـــدي وحـــداثي وملكـــي فـــي آن واحـــد، وهـــذه مـــن مفارقـــات المملكـــة المغربیـــة 

  الساكنة في كیانها وهویتها.

ثالثــًا: وكمعلمــة أخیــرة فــي شخصــیة الجــابري أنــه ومنــذ انفتــاح مســار حیاتــه قــد امــتهن  

التعلیم، وانتهى به متقاعدًا كأستاذ للفلسفة بكلیة اآلداب بالرباط. وقـد عـرف عنـه زهـده 

التـــام فـــي جمیـــع المناصـــب الحیاتیـــة اإلداریـــة منهـــا أو السیاســـیة التـــي عرضـــت علیـــه. 

وینتظم الجـابري هنـا فـي (عقیدتـه) هـذه مـع نخبـة مـن أعـالم الفكـر والفلسـفة فـي العـالم 

من بـدوي، وهشـام جعـیط، وحسـن حنفـي، وفـؤاد زكریـا. وٕانـه العربي، وأشهرهم عبد الـرح

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــم وكیـــف الجـــوائز التـــي ترصـــع المجـــد العـــریض والســـمعة العلمیـــة 

والشهرة األكادیمیة التي توجتـه مفكـرًا متفـردًا فـي المشـهد المغـاربي والعربـي اإلسـالمي، 

ل فالتـألیف الشـامخ فإن الرجل لم یتزحزح قـط عـن كرسـي التـدریس أو البحـث والتحصـی

  لمستوى اإلبداع.

وینضـــاف هـــذا الكتـــاب الیـــوم (مـــدخل إلـــى القـــرآن الكـــریم) الجـــزء األول (فـــي التعریـــف 

م، ینضـاف إلـى ٢٠٠٦بالقرآن) والصادر عن دار النشر المغربیة بالدار البیضاء عام 

سلســـلة دراســـات وبحـــوث ونخبـــة كتابـــات ودروس أنجزهـــا الجـــابري، ولكنـــه یتفـــرد عنهـــا 

میــز ویمتــاز بجــالل وعظــم موضــوعه: ( القــرآن الكــریم)، وبحضــوره فــي مرحلــة هــي ویت
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قمـة العطــاء والُنضــج الــذي وصـل إلیــه الرجــل علــى جمیـع المســتویات والُصــُعد بشــهادة 

  حضوره وعطائه ونقائه واتصال عطائه العلمي.

مـن نقـد  یفتتح الجابري هـذا الكتـاب بتأكیـده أنـه وبعـد الفـراغ مـن كتابـة األجـزاء األربعـة

، وأنــه ســیطرق بابــًا آخــر، ٧العقــل العربــي قــد انتقــل إلــى (موضــوع مختلــف تمامــًا) ص

ربمــا یقصــد بــذلك غیــر بــاب البحــث والــدرس والكتابــة فــي عــالم الفلســفة والعقــل والفكــر 

السیاســـي العربـــي اإلســـالمي، وهـــو مـــا تشـــهد بـــه سالســـل الكتـــب والمقـــاالت المنشـــورة 

یونیة وغیرها من القنوات واآللیـات التـي منهـا وعنهـا تأكـد والحوارات أو المقابالت التلفز 

  أن الرجل صاحب مشروع أكادیمي وفكري في المشهد المعاصر.

م وما تال ذلك من أحداث جسـام وردود فعـل ٢٠٠١یوضح الجاري أن أحداث سبتمبر 

غـاب فیهـا العقـل فـي وتجـاه اإلسـالم والمســلمین، ومـا رافـق ذلـك مـن هـزات خطیـرة فــي 

العربــي واإلســالمي واألوروبــي قــد جعلــه ینصــرف إلــى التفكیــر فــي (مــدخل إلــى الفكــر 

القـــــرآن)، مـــــدفوعًا برغبـــــة عمیقـــــة فـــــي التعریـــــف بـــــه تعریفـــــًا ینـــــأى بـــــه عـــــن التوظیـــــف 

األیـــدیولوجي واالســـتغالل الـــدعوي الظرفـــي مـــن جهـــة، ویفـــتح أعـــین الكثیـــرین ممـــن قـــد 

علــى الفضــاء القرآنــي كــنص یصــدق فــیهم القــول المــأثور أن اإلنســان عــدو مــا یجهــل، 

محـــوري مؤســـس لعـــالم جدیـــد كـــان ملتقـــى لحضـــارات وثقافـــات شـــدیدة التنـــوع لهـــا الیـــوم 

مستقبل في واقع متغیر، وتحتدم فیه المشاكل المعقدة والشعارات المطروحـة كحـوار أو 

  صراع الحضارات، فالثقافات واألدیان فضًال عن دعوات اإلصالح وهلم جرا.

تهل المقدمـــة الســـؤال: هـــل یحتـــاج القـــرآن إلـــى تعریـــف؟ ویقـــدم یطـــرح الجـــابري فـــي مســـ

حزمـــة هـــي بمثابـــة عّینـــة مـــن التعریفـــات ذات الخلفیـــات والـــدالالت المعرفیـــة والمذهبیـــة 

ـــراء البحـــث والنقـــاش؛ تجـــاوز  ـــًا إلث ـــًا ومنطی ـــد علمی ـــه مـــن المفی ـــة، ویـــرى أن واألیدیولوجی

ــتم الــدخول فــي جــدال مــع هــذه التعریفــات وخلفیاتهــا وســلوك مــذ هب مغــایر تمامــًا بــه ت

اســتعادة األســئلة القدیمــة التــي كانــت ســببًا فــي حضــورها، وأیضــًا لطــرح مــا یمهــد لفهــم 

  .١٣وٕایضاح (مسار الكون والتكوین للظاهرة القرآنیة نفسها) ص

یوضــح الجــابري أن (علــوم القــرآن) فــي تراثنــا هــي التــي اهتمــت بفحــص الــنص القرآنــي 

ن فیــ ه واألســئلة المتسلســلة التــي طرحهــا العلمــاء المســلمون ورصــد مســار الكــون والتكــوُّ

ونخبـــة المفســـرین اإلســـالمیین، ثـــم جـــاء المستشـــرقون مـــن بیئـــة وبخلفیـــة معینـــة لیتســـع 
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إطــــار األســــئلة الصــــریحة أو المضــــمرة. ومــــن المهــــم أو األهــــم هنــــا هــــو تجدیــــد طــــرح 

هـا اهتمامـات الكثیرین األسئلة التي طرحت سابقًا وفسح المجال ألسئلة أخرى قد تطرح

بغیــر تجدیـــد التفكیــر فـــي  -بحســب الجـــابري  -عصــرنا الفكریــة والمنهجیـــة ذلــك ألنـــه 

األســـئلة القدیمـــة وطـــرح أخـــرى جدیـــدة لـــن یتـــأتى لنـــا االرتفـــاع بمســـتوى فهمنـــا للظـــاهرة 

  القرآنیة إلى الدرجة التي تجعلنا معاصرین لها وتجعلها معاصرة لنا.

كالي أن الجــابري یـــربط بــین مقاصـــد وجهـــة اإلشـــ -یتضــح مـــن هــذا الســـیاق المنهجــي 

ــــراث)  ــــه الشــــهیر (نحــــن والت ــــه العــــریض كتاب ــــذي كــــان عنوان نظــــر البحــــث الفلســــفي ال

والمؤلفـــات الالحقـــة علیـــه، وبـــین هـــذا الكتـــاب حـــول التعریـــف بـــالقرآن الكـــریم والظـــاهرة 

القرآنیة، وهذا ما یجد مصداقیته فـي سلسـلة األسـئلة المتالحقـة: هـل یمكـن الفصـل فـي 

القــرآن بــین الــدین والــدنیا؟ هــل یمكــن فصــل الــدعوة المحمدیــة عــن السیاســة والتــاریخ؟ 

وهــل یمكــن إصــالح حاضــرنا بــدون إصــالح فهمنــا لماضــینا؟ وال یفوتنــا أن نســجل هنــا 

أن القـرآن لـیس جـزءًا مــن التـراث، وٕانمـا هــي أنـواع التفاسـیر والفهــم التـي شـیدها علمــاء 

موضـــــوع البحـــــث والـــــدرس والنظـــــر، أي إنهـــــا المســـــلمون ألنفســـــهم حـــــول القـــــرآن هـــــي 

(الظــــاهرة الدینیــــة). وهنــــا یعتمــــد الجــــابري المبــــدأ القاضــــي بــــأن (القــــرآن یفســــر بعضــــه 

بعضــًا) لالتجــاه بثقــة نحــو هــدف الكتــاب المحــدد بحــدود مــا عبــر عنــه فــي غالفــه، أي 

التعریــف بــالقرآن، والــذي قــد یكــون بوصــفه مــن الخــارج أو تبیــان مســائله وموضــوعاته، 

ٕابــراز حدیثــه عــن نفســه، وهــذا أمــر مغــایر تمامــًا لتفســیر القــرآن الشــائع فــي األدبیــات و 

  العربیة.

یخصص الجابري القسم األول من هذا الكتاب لقـراءات فـي محـیط الـدعوة المحمدیـة،  

ـــدیانات الســـماویة  مســـتهًال الفصـــل األول منـــه فـــي البحـــث حـــول وحـــدة األصـــل فـــي ال

قــف النصــارى، ومســألة التثلیــث عبــر رؤى الحــواریین الــثالث، حیــث تنــاول بالتحلیــل مو 

في األناجیل، ثم مسألة التثلیث والتنزیه الفلسفي. ومن أبرز القضایا التـي یتناولهـا هنـا 

إشـــكالیة التحریـــف فـــي األناجیـــل واللغـــات التـــي كتبـــت بهـــا كالیونانیـــة والعبرانیـــة. وهـــي 

ها التــأویالت والتفاســیر حتــى إشــكالیة لغویــة وعقیدیــة وتاریخیــة راكمتهــا وزادت مــن حــدت

مـــن منظـــوره البحثـــي/  -تحولـــت إلـــى بنیـــات وكیانـــات صـــلبة المعـــالم. ویـــرى الجـــابري 

أن عالقــة اإلســالم بكــلٍّ مــن الیهودیــة والمســیحیة كمــا تتحــدد بــنص القــرآن  -اإلشــكالي 
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هي عالقة تحكمهـا شـجرة نسـب واحـد: جـذعها المشـترك إبـراهیم الخلیـل شـیخ األنبیـاء، 

األنبیاء المنحـدرون مـن صـلبه، وبنـاًء علیـه یطـرح السـؤال الُملِغـز: هـل نـدعو  وفروعها

إلى نوع من رجوع المیاه إلى مجراها؟ أي إلى قیام مصالحة تاریخیة بین حفدة الخلیـل 

  إبراهیم!

یطـــرح الجـــابري هـــذه األمـــور فـــي هـــذا الفصـــل مـــن كتابـــه علـــى نهـــج قراءتـــه القدیمـــة/  

ددة لتــراث حیــث یــرى أن القضــایا (القدیمــة) علــى صــعید الجدیــدة، أو المســتمرة/ المتجــ

الزمن الطبیعي قد بقیت حیة ومعاصرة على مستوى الزمن الثقافي وما زالـت حیـة إلـى 

  الیوم.

في القسم الثاني من الكتاب یطرح الجـابري تأمالتـه عـن القـرآن الكـریم بقصـد التعـرف  

ونه وتكوینـه منـذ ابتـداء نزولـه وٕانما للتعرف على مسار ك -ال على محتواه وتفسیره  -

منجمـًا وٕالــى أن انتهـى إلــى المصــحف الـذي بــین أیـدینا. وهنــا یقــدم سلسـلة مــن األســئلة 

التي یطرحها العقل (الفكر والناقد الفاحص): مـا الفـرق بـین القـرآن والكتـاب؟ ومـا وجـه 

ي كتــاب، العالقـة بینهمــا؟ علمــًا بـأن القــراءة فــي اللغـة العربیــة لیســت بالضـرورة قــراءة فــ

بل تعنـي كـذلك اسـتظهار مـا تـم حفظـه وتالوتـه مـن القـرآن؟ ثـم اسـتطرادًا: كیـف كانـت 

الجماعــة اإلســالمیة تســمي ذلــك القلیــل مــن القــرآن الــذي كــان یتنــّزل منجمــًا أي مفّرقــًا؟ 

ال  -علــى أهمیتهــا وضــخامتها  -یــرى الجــابري أن المؤلفــات فــي موضــوع علــم القــرآن 

األخیر، أو ربما لـم تطرحـه بـالمرة، األمـر الـذي یحفّـز علـى تسعفنا بجواب عن السؤال 

  البحث والفحص والنظر في مسار الكون والتكوین في القرآن الكریم.

إن أهــم الخالصــات التــي نقرأهــا مــع د. الجــابري فــي مــتن كتابــه وضــمن تســاؤالته، هــو 

اهللا. بـل  أن القرآن ال یحتاج إلى معجزة من خارجه تؤید صـدقه، وكونـه منـزًال مـن عنـد

هــو نفســه یحمــل معــه رهــان إعجــازه. وقــد تبــارى واجتهــد مفســرو القــرآن والمفكــرون مــن 

األشاعرة والمعتزلة وغیرهم في إظهار الوجوه المتعددة لإلعجاز القرآني، وخاصة حین 

ربطـــه المعتزلـــة بالطـــابع الكلـــي الـــذي یســـلم بـــه العربـــي وغیـــر العربـــي، فربطـــوه بـــأمور 

ظ، فضــًال عــن تعزیــز هــذا األمــر بنظریــة المعتزلــة القائلــة بــأن تتصــل بــالمعنى ال بــاللف

ســر اإلعجــاز فــي القــرآن هــو مــا ینفــرد بــه مــن خصــائص علــى مســتوى (الــنظم): نظــم 

  الخطاب البیاني والبالغي أیضًا.
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إن أهــم وأبــرز وأغنــى مــا یؤسِّــس ویؤثِّــث لهــذا العــرض ضــمن قراءتنــا لكتــاب الجــابري  

كباحـــث فـــي الصـــفحة األولـــى مـــن عرضـــنا هـــذا هـــو  بعـــد التعریـــف المحـــیط بشخصـــیته

إثبــات األســئلة الغنیــة التــي اســتطاع بهــا اســتنباط األفكــار الفاحصــة والناقــدة فــي مــتن 

الكتـــاب. فهـــو یتســـاءل مـــثًال: كیـــف تكـــّون المصـــحف الـــذي بـــین أیـــدینا اآلن، الجـــامع 

قــًا حســب مقتضــى األحــوال لمــدة تزیــد عــن  عشــرین للقــرآن كلــه بعــد أن كــان ینــزل مفرَّ

سنة؟ وكیف كانت تـتم عملیـة نقـل القـرآن مـن حالـة الـوحي الـذي ینـزل بـه جبریـل علـى 

قلب الرسول إلى قلوب الذین كان یقرؤه علیهم؟ وكیف كانت ترتب األجـزاء التـي تنـزل 

في مناسبة مـا بالنسـبة للتـي نزلـت قبلهـا؟ كیـف بـدأت كتابـة القـرآن؟ وكیـف تـم االنتقـال 

المدینـة عنـد الهجـرة إلیهـا؟ متـى بـدأ جمعـه ككـل؟ وكیـف تـم بما نزل منـه فـي مكـة إلـى 

  ترتیبه في مصحف؟

لمشـــروع اإلجابـــة عـــن هـــذه  -منهجیـــًا  –إن أهـــم وأوضـــح وأغنـــى مـــا یفـــتح بـــه البـــاب  

األســئلة هــو قـــول الجــابري: إن اإلجابـــة هنــا تتعلـــق بموضــوع علـــى مســتویین: مســـتوى 

داه هــذه األســئلة المتالحقــة. زمنــي تــاریخي، ومســتوى ال زمنــي مــا ورائــي یحــوي فــي مــ

إلحــــاق أو  -للمزیــــد مــــن البحــــث وفحــــص الــــدالالت والمعــــاني  -ویلحــــق بهــــذا األمــــر 

  تخصیص.

القســم الثالــث مــن الكتــاب للحــدیث عــن خصوصــیة دراســة القصــص فــي القــرآن الكــریم 

للمسـار التكــویني للقـرآن، وأیضــًا  -أي القصــص  -باعتبارهـا مـن المكونــات األساسـیة 

(مســرحًا لخطــاب جــدلي أبــدي) موجــه إلــى خصــوم القــرآن حــین یطلــب مــنهم  باعتبارهــا

اســــتخالص العبــــرة مــــن التجــــارب فــــي القصــــص القرآنــــي الهــــادف ألغــــراض ودالالت 

  بعینها.

إن هذا الكتاب الذي سطره قلم الجابري كمدخل إلى القرآن الكریم، وخصصه للتعریـف 

مفكـــر العربـــي األشـــهر واألغـــزر بـــالقرآن جـــدیر بالبحـــث والفحـــص والقـــراءة، ألن هـــذا ال

الفلســفیة، ووظــف خالصــة  هإنتاجــًا الیــوم قــد ســّخر خبرتــه األكادیمیــة، واســتثمر ألمعیتــ

تجاربــه المنهجیــة فــي تأمــل (القــرآن) وتــالوة (المصــحف) وقــراءة (الكتــاب) الــذي تنــزل 

علـــى محمـــد صـــلى اهللا علیـــه وســـلم. وقـــد لخـــص فـــي خاتمـــة الكتـــاب أن (اســـتراتیجیتنا 

تبقى تقــــدیم قــــراءات لموروثنــــا الثقــــافي، تفســــح المجــــال لعملیــــة التجدیــــد مــــن كانــــت وســــ
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الــداخل، العملیــة التــي هــي وحــدها القــادرة علــى إتاحــة الفرصــة لنــا إلعــادة البنــاء فعــًال، 

ـــا َمـــا َینَفـــُع النَّـــاَس العملیـــة طویلـــة وشـــاقة ولكنهـــا جـــادة):  َبـــُد َفَیـــْذَهُب ُجَفـــاء َوَأمَّ ـــا الزَّ {َفَأمَّ

  ).١٧: الرعد( ُث ِفي اَألْرِض}َفَیْمكُ 

   

  
 
 



 ١٧٠

 تقاریر

   م٢٠٠٨مالمح من الحركة الفكریة للعام     

  *أ. قسمة أحمد خلیفة

  مقدمة

درجـــت مجلـــة (أفكـــار جدیـــدة) فـــي نهایـــة كـــل عـــام علـــى رصـــد أبـــرز األنشـــطة الثقافیـــة 

والفكریـة التـي شـهدتها الخرطــوم خـالل العـام المنصـرم ســواء تلـك التـي قامـت بتنظیمهــا 

یئـة األعمـال الفكریــة أو غیرهـا مــن المراكـز والمؤسسـات ذات الصــلة. مواصـلة لــذات ه

  م). ٢٠٠٨النهج تقوم المجلة في هذا العدد برصد بعض هذه األنشطة للعام (

  م٢٠٠٨أوًال: حصاد مناشط هیئة األعمال الفكریة للعام 

  

 المنشط التاریخ

 -ینـــــــایر  ٢٣

  فبرایر  ٤

) لمعرض القاهرة الـدولي للكتـاب ٤٠المشاركة في الدورة رقم (

بمصــر، والــذي نظمتــه الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب. حیــث 

) دوریـة تتنـاول مختلـف ٣٧) عنوانـًا، و(٣٢٣شاركت الهیئة بــ(

  المواضیع.

حلقة حوار فكري: (البرنامج االجتمـاعي للتیـارات اإلسـالمیة).   ینایر  ٣٠

عبــد اهللا مكــي  متحــدث: د. التجــاني عبــد القــادر. مناقشــون: أ.

ـــــــراهیم  -أ. ســـــــید ســـــــنین مـــــــادبو  - ـــــــز  -أ. ربیعـــــــة إب أ. معت

أ. محمــــد جعفــــر. المكــــان:  -أ. شــــریف عثمــــان  -محجــــوب 

  هیئة األعمال الفكریة.

ندوة: (تحدیات الصـحافة الفكریـة فـي السـودان). متحـدثان: د.   فبرایر  ٢٥

د. محمـــد محجـــوب هـــارون. مناقشـــون: أ.  -الصـــادق بخیـــت 

أ.  -الســــــفیر/ الخضـــــــر هـــــــارون  -اهیم مالـــــــك الزهــــــاوي إبـــــــر 

بروفیســور عبــد اهللا  -د. عبــد الــرحیم بــالل  -ســلیمان األمــین 

أ. المسـلمي الكباشـي  -أ. أحمد عمر خوجلي  -حسن زروق 

                                                 
  محررة متعاونة بھیئة األعمال الفكریة. *
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  أ. عمر الخیر. المكان: هیئة األعمال الفكریة. -

ماسـة الـدم. المكـان:  – Blood diamondمشاهدة فـیلم   مارس  ٧

  الفكریة. هیئة األعمال

حلقة نقـاش كتـاب (مسـائل معاصـرة فـي فقـه السیاسـة). تقـدیم:   أبریل  ٩

مناقشـــون: د. الطیـــب  –د. بســـطامي محمـــد ســـعید (المؤلـــف) 

د. حسن الحاج علي. المكـان: هیئـة األعمـال  –زین العابدین 

  الفكریة.

الحلقــــة الثانیــــة مــــن ســــمنار: (الحیــــاة األســــریة فــــي الســــودان)،   یونیو  ٤

  حور االجتماعي للمنتدى الشبابي:ضمن الم

  األوراق ومعدوها:

  أ.  –الحـــــوار األســـــري: نهضـــــة األســـــرة والـــــذكاء العـــــاطفي

  عثمان میرغني.

  أ. ولید الطیب. –التعاون والتكافل في األسرة السودانیة 

  أ. أماني أبو سلیم. –مفهوم النجاح عند األسرة السودانیة 

   د. رضا علي سعید. -األسرة واإلعاقة 

 ورة األســرة التــي عائلهــا امــرأة فــي المجتمــع الســوداني صــ– 

 أ. أماني عوض.

  أ. بلقیس أحمد التجاني. –المرأة خارج السیاق األسري 

  المكان: هیئة األعمال الفكریة.

للمخــرج اإلیرانــي مجیــد مجیــدي،  –عــرض فــیلم أطفــال الجنــة   یونیو ١١

  المكان: هیئة األعمال الفكریة.

حـوار فـي فقـه المقاصـد). متحـدث: د. جاسـر عـودة. منتدى: (  یونیو  ٢٣

  المكان: هیئة األعمال الفكریة.

حلقـــة نقـــاش كتـــاب (حقــــوق متســـاویة.. اإلعاقـــة الحركیـــة فــــي   یونیو  ٢٥

الســودان بــین الواقــع والسیاســات). تقــدیم أ. عبــد الــرحمن غــانم 

د.  -مناقشــون:  د. عبــد الــرحمن أحمــد عثمــان  -(المؤلــف)  
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أ. بشـرى محمــد  -د. علـي أحمــد الفضـل  - الطیـب السـماني 

بالتعـــــاون مـــــع صـــــحیفة االنتباهـــــة. المكـــــان: قاعـــــة  –عثمـــــان 

  جامعة الخرطوم. –الشهید عبید ختم 

االنتخابـات  –ندوة: (الخلفیة الدینیـة فـي االنتخابـات األمریكیـة   یولیو  ٨

د. جعفـر  –والسیاسـة الخارجیـة). متحـدثون: د. باسـم خفـاجي 

حســن الحــاج علــي. المكــان: قاعــة الشــهید  د. –شــیخ إدریــس 

  جامعة الخرطوم.  –عبید ختم 

  یولیو  ٢٣

  

حلقــة نقــاش إصــدارة الهیئــة: (مســتقبل اإلســالم... مقاربــة فـــي 

فقــه المســتقبل). متحــدث: أ. محمــد بــابكر العــوض (المؤلــف). 

أ. محمــد علــي عبــد  –مناقشــون: د. عبــد اهللا صــالح أبــو بكــر 

  سف. المكان: هیئة األعمال الفكریة.أ. محمد الحبر یو  –اهللا 

. المكـــان: هیئـــة حلقـــة مشـــاهدة للفـــیلم اإلیرانـــي: (لـــون الجنـــة)  أغسطس  ٢٠

  األعمال الفكریة.

حلقــــة نقـــــاش كتـــــاب: (آفـــــاق تــــوطین علـــــم الـــــنفس فـــــي العـــــالم   أكتوبر ٢٩

العربــي). عــرض وتقــدیم: د. عمــر هــارون الخلیفــة (المؤلــف). 

. ســعاد موســى. المكــان: كلیــة د –مناقشــون: د. خالــد إبــراهیم 

  جامعة النیلین. –اآلداب 

ـــــة   نوفمبر ٥ ـــــد اإلســـــالمي: األزمن ـــــاب: (خطـــــاب التجدی حلقـــــة نقـــــاش كت

أ. تهـــاني  –واألســـئلة). مناقشـــون: أ. معتـــز محجـــوب عثمـــان 

  وداعة). المكان: هیئة األعمال الفكریة.

٢١ – ٩ 

  نوفمبر

ولي ) لمعـــــرض الخرطـــــوم الـــــد٤المشـــــاركة فـــــي الـــــدورة رقـــــم (

للكتـــــاب، والـــــذي نظمتـــــه وزارتـــــي الثقافـــــة والشـــــباب والریاضـــــة 

) ٣٠٠والتعلیم العالي والبحث العلمي. حیث شاركت الهیئـة بــ(

  عنوان، و أكثر من عشرین دوریة تناولت مختلف المواضیع.

حلقــــة فكریــــة حــــول مؤلفــــات الــــدكتور عبــــد الوهــــاب المســــیري،   نوفمبر ١٣

اب والریاضـــة. متحـــدثون: د. بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة والشـــب
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ـــدي (مـــن الســـعودیة) متحـــدثًا حـــول: (المســـیري:  عبـــد اهللا البری

د. محمــد هشــام (مــن جمهوریــة  –اإلنتــاج والخارطــة الفكریــة) 

ــــة  ــــة) متحــــدثًا حــــول: (المســــیري: المســــیرة الفكری مصــــر العربی

د. محمـــد  –واإلنســـانیة). مناقشـــون: د. محمـــد الحســـن بریمـــة 

قاعــة الشــهید الزبیــر محمــد صــالح  محجــوب هــارون. المكــان:

  الدولیة للمؤتمرات.

حلقــــــة حــــــوار حـــــــول: (تحــــــدیات تجدیـــــــد الفكــــــر اإلســـــــالمي).   دیسمبر  ١

  متحدث: د. محمد بن نصر. المكان: هیئة األعمال الفكریة.

نـــدوة: (تحـــدیات النهضـــة فـــي الســـودان). متحـــدث: د. غـــازي   دیسمبر ٢٧

 -كلیــة التربیــة  – صــالح الــدین. المكــان:  جامعــة وادي النیــل

  عطبرة. –قاعة الشهداء 

للمخــرج اإلیرانــي مجیــد مجیــدي،  –عــرض فــیلم أطفــال الجنــة   دیسمبر ٢٨

 –قاعـة الشـهداء  -كلیة التربیة  –المكان: جامعة وادي النیل 

  عطبرة.

نــــــــدوة: (األزمــــــــة المالیــــــــة.. وبــــــــدائل االقتصــــــــاد اإلســــــــالمي).   دیسمبر ٢٩

د. محمـــد حســـن  -علـــي متحـــدثون: د. أحمـــد مجـــذوب أحمـــد 

د. التجاني عبد القـادر. المكـان: جامعـة وادي النیـل  -مكاوي 

  عطبرة. –قاعة الشهداء  -كلیة التربیة  –

حلقــــــة علمیــــــة: (مهــــــارات اســــــتخدام اإلنترنــــــت فــــــي البحــــــوث   دیسمبر ٣٠

ـــي،  االجتماعیـــة واالقتصـــادیة). متحـــدث: د. حســـن الحـــاج عل

  عطبرة. – قاعة جرش –المكان: جامعة وادي النیل 

    

 ثانیًا: مالمح من حصاد الحركة الفكریة والثقافیة للمؤسسات والمراكز األخرى

 المنشـط التاریـخ

 –. متحـدثون: اإلمـام الصـادق المهــدي (مسـألة االســتقالل): نـدوة ینــایر  ٢

د.  –بروفیســـور فاطمـــة عبـــد المحمـــود  -بروفیســـور مالـــك حســـین 
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د. فــــاروق  –ن العابــــدین بروفیســــور الطیــــب زیــــ –قطبـــي المهــــدي 

: مركـــز راشـــد دیـــاب بالتعـــاون مـــع الجهـــة المنظمـــةجـــات كـــوث. 

 صحیفة الوطن.

ــــدوة: ینایــر ٢ الهویــــة فــــي فكــــر الحركــــة اإلســــالمیة. متحــــدث: األســــتاذ/  ن

ـــوب عبـــد الســـالم.  : مركـــز الخـــاتم عـــدالن الجهـــة المنظمـــةالمحب

 لالستنارة والتنمیة البشریة.

النكتــه السیاســیة كبســولة تخــدیر أم ثــورة تغییــر؟) (: كتــاب مناقشــة ینــایر ٣

/ شاهیناز محمد األمین. مشاركون: عدد مـن المختصـین. لمؤلفته

 : منظمة الرحاب الخیریة.الجهة المنظمة

(النشــر الضــار وٕاشــانة الســمعة.. رؤیــة قانوینــة). متحــدثون:  نــدوة:  ینایر ٦

جهـــــة الد. هاشـــــم الجـــــاز.  –د. عبـــــد الـــــرحمن إبـــــراهیم المحـــــامي 

 .SMCالمركز السوداني للخدمات الصحفیة  المنظمة:

د.  –: د. مشــیرة أبــو الغــالي متحــدثون(الشــباب والتنمیــة).  نــدوة: ینایر ٧

إدارة مشـــاریع اســـتقرار الشـــباب  الجهـــة المنظمـــة:عصـــام البریـــر. 

 باالتحاد الوطني.

: (األحــــــداث األخیــــــرة فــــــي كینیــــــا وأثرهــــــا علــــــى الســــــودان). نــــــدوة ینایر ٧

: مركـز دراسـات الجهة المنظمـة: مجموعة من السفراء. دثونمتح

 الشرق األوسط وٕافریقیا.

: (القصــــة القصــــیرة فــــي الســــودان.. حــــدود المنجــــز وآفــــاق ورشــــة ینایـر 

: ســــكرتاریة المناشــــط اإلبداعیــــة باتحــــاد الجهــــة المنظمــــةالحلـــم). 

 الكتاب.

محمـد علـي  : د.متحـدث(الهجرة النبویة دروس وعبـر).  محاضرة: ینایر ١٤

: إدارة اإلعــــالم والعالقـــات الخارجیــــة الجهــــة المنظمـــةعبـــد اهللا.  

 بمنظمة رعایة الطالب الوافدین.

: بروفیســور عبــد الــرحیم متحــدث (اســتهداف اإلســالم).محاضــرة:  ینایر ١٥

علي. الجهة المنظمة: مكتب الدعوة بالحركة اإلسالمیة بـالخرطوم 
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 شمال.

ــــا ینایر ٢٢ ــــة التم ــــدوة: (منطق ــــایش الســــلمي).ن ــــین الصــــراع والتع  س ب

الســفیر الطریفــي  –د. الم أكــول  –: عبــد الرســول النــور متحــدثون

اللـــواء إســــماعیل  –: المهنـــدس خیــــري القنـــدیل مناقشـــونكرمنـــو. 

الجهـة حسـن دینـق مجـوك.  -موسى المك كـور  -خمیس جالب 

 : مركز دراسات التماس.المنظمة

: إدارة شــئون الجهــة المنظمــة یة).(تنمیــة المــوارد البشــر : منبــر ینایر ٢٢

 األفراد بجامعة الخرطوم.

د. ســـلیمان نــدوة: (مأســاة دارفـــور.. مســئولیة مـــن؟). متحــدث:   ینایر ٢٢

  مركز عبد الكریم میرغني الثقافي.. الجهة المنظمة: محمد

د. لمؤلفــــه/  (الســــودان حــــروب المــــوارد والهویــــة)صــــدور كتــــاب:   ینایر

  .: دار عزة للنشرة. الجهة الناشر محمد سلیمان

: المــؤتمر الجهــة المنظمــة (القطــاع الثقــافي اإلعالمــي). مــؤتمر: ینایر ٢٣

 الوطني بوالیة الخرطوم.

  ینایر ٢٧

 

 (مســــارب الــــود فــــي العالقــــات الســــودانیة اإلثیوبیــــة).: منتــــدى

إبـــراهیم  –میرغنـــي ســـلیمان  –: الســـفراء: عثمـــان الســـید متحـــدثون

 شد دیاب للفنون.: مركز راالجهة المنظمةبدري. 

 (حصـة المـرأة فـي االنتخابـات فـي كـف عفریـت).: حلقة حواریـة ینایر  ٢٧

: أمانــة التنمیــة والشــئون السیاســیة باالتحــاد العــام الجهــة المنظمــة

 للمرأة السودانیة.

ــــدى ینایر  ٢٧ ــــزو  :منت ــــى الغ ــــرور عــــام عل ــــد م ــــة الصــــومالیة بع (الحال

ـــوبي). أ. عبـــد القـــادر  -د : الســـفیر/ عثمـــان الســـیمتحـــدثون اإلثی

: مركـــــز الراصــــــد للدراســـــات السیاســــــیة الجهــــــة المنظمــــــةمعلـــــم. 

 واإلستراتیجیة.

(نحــــو استشــــراق مســــیرة محمدیــــة مــــع نفحــــات الهجــــرة : نــــدوة ینایر  ٢٨

 : مركز دندرة الثقافي.الجهة المنظمة. النبویة)
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إدارة المـــــوارد كـــــأداة لتحقیـــــق المؤسســـــیة وبنـــــاء قــــــدرات ( منتـــــدى: ینایر  ٢٩

 . الجهة المنظمة: مركز تطویر اإلدارة.)لوحدات الحكومیةا

ـــــدوة حـــــول كتـــــاب: ینایر ٣٠ ـــــة ( ن ـــــاییس منطقی ـــــة.. مق ـــــاییس األخالقی المق

لمؤلفـه األسـتاذ/ متوكـل ) لألخالق.. تفسیر أنثروبیولوجي لألخـالق

: المجلـــس االتحـــادي للمصـــنفات الجهـــة المنظمـــةعلــي محمـــدین. 

 دي أم درمان بالیونسكو.األدبیة والفنیة بالتعاون مع نا

 ندوة: (سد مـروي وأثـره علـى األمـن الغـذائي والمـائي للسـودان). ینایر ٣٠

محمـــد  -حســـن بشـــیر محمـــد نـــور  -متحـــدثون: د. فكـــري كباشـــي 

 عبد القادر. الجهة المنظمة: المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة.

: د. عبـد ثونمتحـد. (أسباب النجاح والتعـایش مـع اآلخـر): ندوة فبرایر ٢

 : المركز الثقافي لشرق السودان.الجهة المنظمةالعزیز مالك. 

احتفال الذكرى التاسعة والعشرون النتصار الثورة اإلسالمیة فـي  فبرایر  ٣

الجهـة  (الثـورة اإلسـالمیة عطـاء بـال حـدود). إیران تحـت شـعار:

: المستشـــــــاریة الثقافیـــــــة لســـــــفارة الجمهوریـــــــة اإلیرانیــــــــة المنظمـــــــة

 طوم. بالخر 

: مجلـس الشـورى الجهة المنظمة. (الصحوة اإلسالمیة): محاضرة فبرایر ٤

 اإلیراني.

. متحــدث: د. عــادل محمــد أحمــد. (رؤیــة جدیــدة للســالم): نــدوة فبرایر ٤

 : منتدى الجمعیة السودانیة لتنمیة الشباب.الجهة المنظمة

الجهـــــة (الصـــــحافة اإللكترونیـــــة وقـــــوانین المهنـــــة).. : ورشـــــة فبرایر ٧ -٦

: رابطة إعالمیي وصحافیي دارفور بالتعاون مع المجلس المنظمة

 القومي للصحافة والمطبوعات الصحفیة.

: نخبـة مـن متحدثون (الهجرة النبویة واستراتیجیة الدعوة).: ندوة فبرایر ٧

 : جامعة أم درمان اإلسالمیة. الجهة المنظمةالعلماء. 

ـــدوة فبرایر ١١ ـــ: ن ـــي)(الحركـــات اإلســـالمیة ف : د. متحـــدث. ي العـــالم العرب

: مركــز عبــد الجهــة المنظمــةأ. إدریــس النیــل.  –صــالح جورشــي 
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 الكریم میرغني الثقافي.

ــي مــع اإلذاعــة). متحــدث:   فبرایر ١١ ــه.. تجربت ــدي كتاب ــین ی محاضــرة: (ب

مجمــع ). الجهــة المنظمــة: بروفیســور علــي شــمو (مؤلــف الكتــاب

  .اللغة العربیة

: عبـــد اكـــب والنجـــوم بـــین الشـــعر والعلـــوم). متحـــدث(الكو : نـــدوة فبرایر ١١

: معهـد بروفیسـور عبـد الجهـة المنظمـةالملك محمد عبد الرحمن. 

 اهللا الطیب.

ــــدوة فبرایر  ١٣ ــــة : ن ــــي التنشــــئة السیاســــیة واالجتماعی (دور الصــــحافة ف

إســحاق  –موســى یعقــوب  –الحــاج وراق  متحــدثون: بالســودان).

: المركــــز الجهــــة المنظمــــةمرتضــــى الغــــالي.  –أحمــــد فضــــل اهللا 

 العالمي للدراسات.

(العلمیة العالمیة المتخصصة في قضایا الدعوة اإلسالمیة  ندوة: فبرایر ١٥

: لفیـف مـن العلمـاء والبـاحثین مـن داخـل متحـدثون في السودان).

 : المجلس األعلى للدعوة.الجهة المنظمةوخارج البالد. 

: أ. متحـدث لة السودانیة الحدیثة).(سلطة الثقافة في الدو : ندوة فبرایر  ١٦

 : منتدى الولید.الجهة المنظمةعبد اهللا آدم خاطر. 

المتحــــدثون: د. بركــــات موســــى نــــدوة: (إعــــادة قــــراءة التــــاریخ).  فبرایر ١٩

حســـن عابـــدین. الجهـــة المنفـــذة/  –عمـــر حـــاج الزاكـــي  –الحـــواتي 

عایـة مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم بالتعاون مـع المجلـس القـومي لر 

 الثقافة والفنون.

  فبرایر ١٩

 

ــــة الســــودانیة)  ــــد الثقاف ــــین رواف ــــایش ب ــــة التع ــــدى: (إمكانی منت

مقهــى . الجهــة المنفــذة: الباحــث محمــد عثمــان حــالجالمتحــدث: 

 الصحفیین.

  فبرایر  ٢٠

 

ــا ودوره فــي فــض  ــدوة: (عالقــات االتحــاد األوروبــي مــع إفریقی ن

ـــد فالنزاعـــات بالقـــارة) المتحـــدثون:  ـــدفاع د. فیرن ـــر ال اســـالبند وزی

بـــــــروف: أوثمـــــــار هـــــــول مـــــــدیر المعهـــــــد النمســـــــاوي  –النمســـــــاوي 
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   .مركز دراسات المستقبلالجهة المنفذة: للسیاسات الدولیة. 

  فبرایر ٢٠

 

ـــي الخطـــاب السیاســـي  ـــاریخ ف ـــر والت ـــة الفك حلقـــة حـــول: (جدلی

د. مضوي الترابـي  –الحاج وراق المعاصر) متحدثون:  السوداني

نـادي . الجهة المنفـذة: د. عمر القراي –السالم  المحبوب عبد –

 الفكر السوداني.

  فبرایر  ٢٠ 

 

 –: د. فـاروق محمـد إبـراهیم متحدثون. (الماركسیة والدین): ندوة

 : مركز الخاتم عدالن.الجهة المنظمةد. عبد اهللا حمدنا اهللا. 

اصـر) ندوة فكریة: (تفعیل دور المسجد أمام تحدیات الواقـع المع فبرایر ٢٢

 .الحركة اإلسالمیة بمحلیة الخرطومالجهة المنفذة: 

ـــةنـــدوة بعنـــوان:  مارس ١ ـــرة الثقاف ـــي ذاك ـــاش: ف ). متحـــدثون: (رجـــاء النق

كوكبــــة مـــــن أهــــل الفكـــــر واألدب. الجهــــة المنفـــــذة: االتحــــاد العـــــام 

 لألدباء والكتاب السودانیین.

دثون: نـــدوة: (الملكیـــة الفكریـــة بـــین الضـــرورة واإلبـــداع) متحـــ  مارس ١

نــادي أصــدقاء . الجهــة المنفــذة: األســتاذ الناقــد/ مهــدي آدم ســعید

  الكتاب بالیونسكو.

 –د. عثمان الخیـر منتدى: (حوار التشكیل والعمارة). متحدثون:  مارس ٣

. الجهـة المنفـذة: راشـد دیـاب -أحمـد عبـد العـال  –هاشم الخلیفة 

 مركز راشد دیاب للفنون.

  مارس ٣

 

: مركــــز الجهــــة المنظمــــة ل اإلســــالم).(الغــــرب ورســــو: ســــمنار

 دراسات اإلسالم والعالم المعاصر.

منتــــدى بعنــــوان: (العــــادات الســــالبة فــــي المجتمــــع الســــوداني)    مارس ٤

  .منتدى الخرطوم الثقافي العائليالجهة المنفذة: 

اإلیجابیـــات  (SOFA)(نشـــر القـــوات الهجـــین واتفاقیـــة  ســـمنار: مارس  ٤

. د. الصـادق الفقیـه –یر بالل قسـم اهللا السف). متحدث: والسلبیات

 .مركز دراسات المجتمعالجهة المنفذة: 
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د. منتــدى: (الدیمقراطیــة والحكــم الراشــد فــي الســودان) متحــدث:   مارس ٥

 المستشـاریة. الجهة المنفذة: بونا ملوال مستشار رئیس الجمهوریة

    اإلعالمیة لرئیس الجمهوریة.

د. لم والمشــروع الحضــاري). متحــدث: نــدوة: (عالقــة الــدین بــالع مارس ٦

. الجهـــة المنظمـــة: بـــابكر محمـــد الحســن –فــاروق محمـــد إبــراهیم 

 مركز الخاتم عدالن.

: (ربانیون بین الزنزانة والقصـر: سـیاحة فـي سـورة محاضرة بعنوان مارس ٩

: . الجهــة المنظمــة: المهنــدس الصــافي جعفــرمتحــدثونیوســف). 

 منتدى الرقائق.

(أوراق مــن الــذاكر: محطــات فــي : ار ومناقشــة كتــابجلســة حــو  مارس  ١٠

: الفریـــق عبـــد الوهـــاب محمـــد متحـــدثون. مســـیرة ضـــابط شـــرطة)

 : مؤسسة اتجاهات المستقبل.الجهة المنظمةسلیمان. 

: متحـدث. (المرأة العاملـة ودورهـا فـي توحیـد أهـل الـوطن): ندوة مارس ١٠

 اإلنسانیة.: معهد الدراسات الجهة المنظمةد. عبد العزیز مالك. 

: مختـار متحـدث (مستقبل العالقات السـودانیة الصـومالیة): ندوة مارس

: المركـز الجهة المنظمةسید إبراهیم السفیر الصومالي بالسودان. 

 العالمي للدراسات اإلفریقیة.

ــة فــي المــدیح الشــعبي : بعنــوان محاضــرة مارس ١١ (ســودنة الســیرة النبوی

: الجهة المنظمـةهیم القرشي. : بروفیسور إبرامتحدث. السوداني)

 مجمع اللغة العربیة.

: عبـد اهللا سـید متحـدث. (نحن والغرب والتحـدي الحضـاري): ندوة مارس ١٢

 : المركز القومي لإلنتاج اإلعالمي.الجهة المنظمةأحمد. 

(دور المجتمـــع المـــدني فـــي تحقیـــق الســـالم اآلمـــن). : محاضــرة مارس ١٣

: منظمــة مبــادرة األمــن لمنفــذةالجهــة ا: بروفیســور قامبــا. متحــدث

 اإلنساني.

لمؤلفــه/  (المــرأة بــین إشــراقات الماضــي وظلماتــه) :تدشــین كتــاب  مارس ١٥
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ــذة: عجوبــة بروفیســور مختــار مركــز الخــاتم عــدالن . الجهــة المنف

  .لالستنارة والتنمیة البشریة

. (السیاسة الخارجیة األمریكیـة تجـاه القـرن اإلفریقـي): محاضرة مارس ١٦

خبیـر الشـئون السـودانیة واإلفریقیـة وأسـتاذ  –: د. بیتر ورد ثمتحد

: الجهـــة المنظمــــةالعلـــوم السیاســـیة فـــي جامعـــة ریــــدنج بـــإنجلترا. 

 مؤسسة اتجاهات المستقبل.

  مارس ١٨

 

ــــدوة ــــدة : ن ــــة واألجن ــــین اإلرادة الوطنی ــــور ب ــــي دارف (الصــــراع ف

ــة) د. عبیــد اهللا  –: بروفیسورحســن الســاعوري متحــدثون. الخارجی

ـــــذةمحمـــــد عبیـــــد اهللا.  المـــــؤتمر  –: أمانـــــة الشـــــباب الجهـــــة المنف

 الوطني.

  مارس ١٩

 

: عـادل متحـدثون (الهویـة الوطنیـة والتحـدیات المعاصـرة).: ندوة

: مركــــز الخــــاتم الجهــــة المنظمــــةفــــاروق جــــاتكوث.  –خلــــف اهللا 

 عدالن لالستنارة والتنمیة البشریة.

: متحـــدث. لنیـــل القـــدیم)(حـــوار الـــدیانات فـــي وادي ا: محاضـــرة مارس ٢٥

: مركـــز البحـــوث الجهـــة المنظمـــةبروفیســـور خضـــر آدم عیســـي. 

 والدراسات السودانیة بجامعة الزعیم األزهري.

: أ. أزهـري متحـدث (وحدة المسلمین السـنة والشـیعة).: محاضرة مارس

 : مركز التنویر المعرفي.الجهة المنظمةبشیر أحمد. 

  مارس

 

أ. إنصـاف  –: أ. محمـد صـالح ثانمتحـد. (لغة المشردین): ندوة

 : مركز راشد دیاب بالجریف غرب.الجهة المنظمةعبد اهللا. 

: مركـــز الجهـــة المنظمـــة. (قضـــایا اإلرهـــاب والتطـــرف): مـــؤتمر مارس ٢٦ – ٢٤

 دراسات اإلسالم والعالم المعاصر.

  مارس  ٢٦

 

: متحــدث (الطــب والحكمــة.. مســیرة الطــب وتحدیاتــه).: محاضــرة

ـــــدین.  د. غـــــازي صـــــالح : جامعـــــة الســـــودان الجهـــــة المنظمـــــةال

 العالمیة.

: متحـــدثون (واقــع الصــحافة االجتماعیـــة فــي الســودان).: نــدوة مارس ٢٧



 ١٨١

أ. مصــطفى أبــو العــزائم  –د. هاشــم الجــاز  –بروفیســورعلي شــمو 

 : منتدى روان الثقافي.الجهة المنظمةوآخرون. 

القـرن العشـرین).  ندوة: (المصـادر األولیـة لتـاریخ السـودان فـي  مارس ٢٧

. الجهـة د. بركات موسـى الحـواتي –د. حسن عابدین متحدثون: 

  .مؤسسة أروقة للثقافة والعلومالمنفذة: 

(اتجاهــات مؤسســات المجتمــع المــدني نحــو ترســیخ ثقافــة : نــدوة مارس ٢٩

: مجاهـــد مصـــطفى متحـــدث. الســـالم.. حالـــة الطـــرق الصـــوفیة)

 اء الكتاب بالیونسكو.: نادي أصدقالجهة المنظمةأحمد الفكي. 

. قــدمت خاللهــا (التعددیــة السیاســیة فــي اإلســالم) ورشــة عمــل: مارس ٣١

 : مركز التنویر المعرفي.الجهة المنظمةمجموعة من األوراق. 

  إبریل ٣

  

  

  

الفرنسـي سـتیفانو  :متحـدث). الرانـدوك لغـة شـبابیة سـودانیة: (ندوة

ــــذة:مــــانفردي ــــافي الفرن . الجهــــة المنف ــــالخرطومالمركــــز الثق  .ســــي ب

والنـــدوة عبـــارة عـــن عـــرض تحلیلـــي لغـــوي اجتمـــاعي بالمقارنـــة مـــع 

  الفرنسیة. الفیرا

. لتشـــكیلیین ســـودانیین یخـــاطبون قضـــایا التنمیـــة معـــرض تشـــكیلي  إبریل ٥

كـــل مـــن خدمـــة التنمیـــة األلمانیـــة وبرنـــامج األمـــم  :الجهـــة المنفـــذة

  .اإلنمائيالمتحدة 

: متحـدثون). ع جدیـدمـیة التعلـیم لمجت(نحو اسـتراتیج :ورشة عمل  إبریل ١٥

 شـمو يبروفیسـور علـ - وزیر التعلـیم العـام إبراهیمحامد محمد د. 

ــــیم األأ. أ – . بشــــیر البكــــريد.   - ســــبقحمــــد یوســــف وزیــــر التعل

  .المنتدى التربوي السوداني الجهة المنفذة:

ـــدوة  إبریل ١٦ إســـماعیل د.  :متحـــدثون). الماضـــي الحضـــاري للســـودان: (ن

جمعیــة جزیــرة بــدین : الجهــة المنفــذة. صــالح محمــدد.  –ضــرار 

  .الخیریة

تحـــــدیات القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرین وواقـــــع التعلـــــیم فـــــي : (نـــــدوة   إبریل ١٦

التربیــة الفنیــة بجامعــة  أســتاذالنــور حمــد : د. ونتحــدثم). الســودان



 ١٨٢

بجامعــــــة مانســــــفیلد األســــــتاذ اهللا الفكــــــي البشــــــیر  عبــــــدد.  – قطـــــر

  .بسلفانیا

ـــدوة   إبریل ١٧ ـــوانین االتحـــادات : (مناقشـــة ن ـــة). ق أمـــین د.  :متحـــدثاألدبی

  . الجهة المنفذة: منتدى المحامین بأم درمان.حسن عمر

ــیلم    إبریل ١٨ ــوانف ــائقي بعن (قریبــًا مــنهم) عــن تجربــة الفنــان التشــكیلي  :وث

مجـذوب أ.  –عبـد اهللا حمـدنا اهللا  د.: مشـاركون .أحمد عبد العال

  .راشد دیاب -عیسي الحلو  - عیدروس

 :متحــدثون). المصــارف اإلســالمیة واالقتصــاد اإلســالمي: (نــدوة  إبریل ١٩

الــــدائرة الثقافیــــة باتحــــاد  :الجهــــة المنظمــــة. الشــــیخ صــــالح كامــــل

  .المصارف السوداني

: (البحث عن األجنـة البشـریة.. منظـور أخالقـي ودینـي). محاضرة  مایو ٧

معــة الخرطــوم مــدیر جا –/ بروفیســور محمــد أحمــد الشــیخ متحــدث

  كلیة العلوم. –: جامعة الخرطوم الجهة المنفذة –

: (التحـــــــدیات والنتـــــــائج فـــــــي مـــــــؤتمر القمـــــــة العشـــــــرین). منتـــــــدى  مایو ٨

الجهـة  –أ. عبـد الـرازق كـرار  –: د. حمد عمر الحاوي متحدثون

  : مركز الراصد للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة.المنفذة

: د. أحمـــد متحـــدثقتـــه بـــالقرآن الكـــریم). : (اإلیمـــان وعالمحاضـــرة  مایو ١١

  : المركز القومي لإلنتاج اإلعالمي.الجهة المنظمةعلي اإلمام. 

: (تحلیـــل وتقیـــیم أداء السیاســـات المالیـــة والنقدیـــة فـــي تحقیـــق نـــدوة  مایو ١٣

: الخبیـــر االقتصـــادي األســـتاذ متحـــدثأهـــداف االقتصـــاد الكلـــي). 

  الي بمدینة المهندسین.: المركز الرسالجهة المنفذةحسن ساتي. 

: (دور المرأة فـي الحركـة السیاسـیة الماضـي والحاضـر وآفـاق ندوة  مایو ١٣

أ. رجـاء  –نهـي النقـر  –: محمد أحمـد سـالم متحدثونالمستقبل). 

حاجـة كاشـف ومجموعـة مـن الناشـطات فـي مجـال  –حسن خلیفـة 

ن : منتـدى الخرطـوم الثقـافي العـالمي بالتعـاو الجهة المنفـذةالمرأة. 

  مع المنظمة اإلنسانیة للتنمیة والسالم.



 ١٨٣

: (نتــائج الدراســة العلمیــة التــي أنجزهــا الــدكتور حلقــة نقــاش حــول  مایو  ٢١

هشــــام یوســــف حــــول: مــــدى اتســــاع التنــــوع الــــوراثي الــــوطني مــــع 

: األكادیمیـــة الوطنیـــة الجهـــة المنفـــذةجغرافیـــة وتـــاریخ الســـودان). 

  ة بجامعة الخرطوم.السودانیة للعلوم ومعهد األمراض المستوطن

: الخبیــرة حنــان متوكــل. متحــدث: (قضــایا البیئــة المعاصــرة). نــدوة  مایو ٢١

ـــــذة ـــــة الجهـــــة المنف ـــــة باللجنـــــة األولمبی ـــــة الریاضـــــیة والبیئی : اللجن

  السودانیة.

: الجهــــة المنفــــذة: (تجربــــة القنـــوات الفضــــائیة اإلســــالمیة). نــــدوة  مایو ٢٨-٢٧

  صر.مركز دراسات اإلسالم والعالم المعا

: د. الصـادق متحـدث: (عنصریة العنف فـي جنـوب إفریقیـا). ندوة  یونیو ٤

  الجهة المنفذة: المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة. –بخیت 

: أحمـد متحـدث: (الثقافة ودورها في تفكیـك الدولـة المركزیـة). ندوة  یونیو ٥

  : الجمعیة السودانیة للفولكلور.الجهة المنفذةالمعتصم الشیخ. 

: د. قطبـي المهـدي. متحـدث: (نكبة فلسـطین: محنـة أمـة). منتدى  یونیو ٨

  : مركز راشد دیاب.الجهة المنفذة: أ. صدیق الهندي. معقب

: د. الحـــاج متحـــدث: (الحقـــوق البیئیـــة والقـــوانین الســـودانیة). نـــدوة  یونیو ١١

: الجمعیــة الســودانیة لحمایــة أصــدقاء الجهــة المنفــذةآدم الطــاهر. 

ؤسسة صـادق لالسـتثمارات والتـدریب بالتعـاون مـع حوض النیل وم

  بعثة االتحاد األوروبي.

: نخبــة مــن متحــدثون(الخطــاب اإلعالمــي فــي الســودان).  نــدوة:  یونیو  ١١

السیاســیین وقیــادات العمــل الصــحافي واإلعالمــي. الجهــة المنفــذة: 

  أكادیمیة األمن العلیا.

ـــــاب  یونیو فـــــي اإلعـــــالم).  : (الموضـــــوعیة والقـــــیم اإلخباریـــــةصـــــدور كت

  د. عبد الحلیم موسى یعقوب. المؤلف:

: أ. متحـدث: (اإلدارة األهلیـة ودورهـا فـي فـض النزاعـات). منتدى  یونیو ٢١

ــــة المنفــــذة –محمــــود أحمــــد داود  ــــاب الجه ــــادي أصــــدقاء الكت : ن



 ١٨٤

  بالیونسكو.

: (قضــایا التنــوع االجتمــاعي فــي االنتخابــات وبرنــامج ورشــة عمــل  یونیو ٢٢

: مشـروع تمكـین المـرأة وٕادمـاج التنـوع الجهـة المنفـذة. االنتخابات)

االجتماعي بمعهـد دراسـات المـرأة والتنـوع والتنمیـة بجامعـة األحفـاد 

  بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان.

: (الجهویة والعصبیة وأثرها على النسـیج االجتمـاعي والحـراك ندوة  یونیو ٢٤

: الجهـــة المنظمـــة : بروفیســـور حســـن مكـــي.متحـــدثالسیاســـي). 

  االتحاد العام لطالب والیة الخرطوم.

: (عالقـــــات إیـــــران الدولیـــــة واإلقلیمیـــــة وأثرهـــــا فـــــي ورشـــــة عمـــــل  یونیو ٢٥

أ. عبــد  –: أ. یوســف الســید علــي متحــدثوناألوضــاع الداخلیــة). 

: الجهـــة المنفـــذة –د. الصـــادق الفقیـــه  –الوهـــاب الطیـــب البشـــیر 

  اإلستراتیجیة.مركز الراصد للدراسات السیاسیة و 

الجهـة : د. الصـادق بخیـت الفقیـه. متحدث: (عولمة الجوع). ندوة  یونیو ٢٦

  : المركز العالمي للدراسات اإلفریقیة.المنظمة

: محمــــد متحــــدث: (إشــــكالیة صـــناعة الســــینما فــــي إفریقیــــا). نــــدوة  یونیو ٢٨

  : نادي أصدقاء الكتاب بالیونسكو.الجهة المنظمةمصطفى. 

(الفصـــــیح فـــــي لهجـــــات القبائـــــل العربیـــــة  بعنـــــوان: عمـــــلورشـــــة   یونیو ٢٩

: مجمـع الجهـة المنفـذة: نخبـة مـن العلمـاء. متحدثونالسودانیة). 

  اللغة العربیة.

: (آلیـة تنفیـذ غایـات وأهـداف الخطـة اإلسـتراتیجیة الخمسـیة منتدى  یولیو ٦

ــــــدثم). ٢٠١١ – ٢٠٠٧للعــــــام  ــــــاج الســــــر محجــــــوب متح : د. ت

الجهــــة مي للتخطــــیط اإلســــتراتیجي. األمــــین العــــام للمجلــــس القــــو 

جامعـــة الـــزعیم  –: مركـــز البحـــوث والدراســـات الســـودانیة المنفـــذة

  األزهري.

: شـمس متحـدثون: (االنتخابات: اآللیة للتحول الـدیمقراطي). ندوة  یولیو ١١ -٨

: شبكة ثقافة الجهة المنظمةد. سارة نقد اهللا.  –الدین ضو البیت 



 ١٨٥

بالتضـــامن مـــع المركـــز العـــالمي الســـالم وســـط األحـــزاب السیاســـیة 

  للدراسات اإلفریقیة.

ــــدوة  یولیو ٩ : (دور الرجــــل فــــي دارفــــور ودور القــــوانین والتشــــریعات فــــي ن

ـــذة: د. بـــابكر أحمـــد الحســـن. متحـــدثالنزاعـــات).  : الجهـــة المنف

  مركز الخاتم عدالن.

: (اإلجـــراءات المصـــرفیة والقانونیـــة فـــي مجـــال ورشـــة عمـــل حـــول  یولیو ١٤

ــــل ا ــــر). التموی ــــة المنظمــــةلمصــــرفي المتعث : بنــــك الســــودان الجه

  بالتعاون مع وزارة العدل.

: (هندســـــة العملیـــــات واإلجـــــراءات وأثرهـــــا علـــــى الحكومـــــة منتـــــدى  یولیو ١٦

الجهـــة : بروفیســـور محـــي الـــدین الصـــدیق. متحـــدثاإللكترونیـــة). 

: المجلـس القــومي للمعلومــات بالتنسـیق مــع األمانــة العامــة المنفــذة

  تشارین.لهیئة المس

 ١٧-١٦(التخطیط اإلستراتیجي في الفتـرة مـن  ورشة عمل حول:  یولیو ١٦

الجهـة : عدد من األساتذة المختصـین. متحدثونم). ٢٠٠٨یولیو 

ــــــذة : المجلــــــس القــــــومي للصــــــحافة والمطبوعــــــات الصــــــحفیة المنف

  بالتعاون مع المجلس القومي للتخطیط اإلستراتیجي.

فـي مواجهـة المحكمـة الجنائیـة الدولیـة).  : (السـودانمنتدى بعنوان  یولیو ٢٠

الطیــب  –مهــدي إبــراهیم  –: د. عبــد النبــي علــي أحمــد متحــدثون

أ.  –د. مضـوي الترابـي  –د. تاج السر محمد صالح  –مصطفى 

الجهــــــــة المنفــــــــذة: المركــــــــز القــــــــومي لإلنتــــــــاج  –غــــــــازي ســــــــلیمان 

  اإلعالمي.

ـــــر إیجابیـــــة لتو  نـــــدوة بعنـــــوان:  یولیو ٢٤ طیـــــد الوحـــــدة (نحـــــو خطـــــوات أكث

: صحیفة الخرطوم بالتعاون مـع الجمعیـة الجهة المنفذةالوطنیة). 

  السودانیة إلعادة قراءة التاریخ.

: د. متحدث: (السودان وكارثة الغذاء العالمیة القادمة). ندوة  أغسطس ٤

الجمعیة السودانیة لألمم  الجهة المنفذة:التجاني الطیب إبراهیم. 
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  المتحدة.

: مركز المرأة الجهة المنظمة(المرأة واالنتخابات).  نوان:ندوة بع  أغسطس ٤

  للسالم والتنمیة.

(األبعاد االقتصادیة الدعاءات محكمة الجنایات الدولیة).  ندوة:  أغسطس ٦

أ. السماني الوسیلة  –: د. مصطفى عثمان إسماعیل متحدثون

  إبراهیم منعم منصور. –د. لوال دینق  –

: متحــدثاألمــن فــي حــل المنازعــات الدولیــة). : (دور مجلــس نــدوة  أغسطس ٩

: نــادي أصــدقاء الكتــاب الجهــة المنفــذةأ. خلیفــة البلــة إســماعیل. 

  بالیونسكو.

: د. فرح حمد موسى متحدث: (الهویة من منظور ثقافي). ندوة  أغسطس ١٥

  ومجموعة من المهتمین بشأن الهویة.

ـــة داخـــل : (نظـــرة فـــي واقـــع ودراســـات وبحـــوث اللغـــة انـــدوة  أغسطس ١٧ لبجاوی

الجهـــــة : د. محمــــد طــــاهر حامــــد. متحــــدثالســــودان وخارجــــه). 

: مركــز محمــد عمــر بشــیر للدراســات الســودانیة بجامعــة أم المنفــذة

درمـــان األهلیـــة بالتعـــاون مـــع مركـــز عـــون الشـــریف قاســـم ألبحـــاث 

  اللغات واللهجات السودانیة. 

ني وصـــراع : (التـــدخل الـــدولي فـــي دارفـــور: العامـــل الـــدیمحاضـــرة  أغسطس ١٧

  : بروفیسور مدثر عبد الرحیم الطیب.متحدثالموارد). 

: الشــیخ النیــل عبــد المؤلــف(فــي رحــاب الرســالة).  صــدور كتــاب:  أغسطس

: األمانــة العامــة للمجلــس القــومي للــذكر الناشــرالقــادر أبــو قــرون. 

  والذاكرین بوزارة اإلرشاد واألوقاف.

الطاقـــة.. منظـــور تأصـــیلي). : (النـــدوة العلمیـــة السادســـة بعنـــوان  أغسطس ١٧

المجلــــس  –: المركــــز العــــالمي ألبحــــاث اإلیمــــان الجهــــة المنفــــذة

  دائرة العلوم الكونیة. –العلمي 

مقـــدمو : (نحـــو میثـــاق شـــرف لالنتخابـــات القادمـــة). ورشـــة عمـــل  أغسطس ٢١

علـــي  –محجـــوب محمـــد صـــالح  –د. عطـــاء البطحـــاني  األوراق:
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ن مؤسســـة فریـــد ریـــش إنجـــا بانقـــاتز مـــ –نعمـــات كوكـــو  –قیلـــوب 

بروفیســور هیرتــي دوبلــر. الجهــة  -ووزیــرة العــدل األلمانیــة الســابقة 

  المنظمة: صحیفة األیام بالتعاون مع مؤسسة فرید ریش آیبرت.

 ١٩٠٠: (كتــاب اإلدارة البریطانیــة فــي جنــوب الســودان نــدوة حــول  أغسطس ٢١

ترجمــة محمــد علــي  –م) تــألیف د. دوفائیــل كوبــا بــادال ١٩٥٥ –

د. اینـدیكو أكـوك ومؤلـف  –دین. متحدثون: د. عدالن الحردلو جا

: مركــــز محمــــد عمــــر بشــــیر للدراســــات الجهــــة المنظمــــةالكتـــاب. 

  السودانیة بجامعة أم درمان األهلیة.

: د. متحــدث: (مبــادرة أهــل الســودان لحــل أزمــة دارفــور). منتــدى  أغسطس ٢٥

رابــي د. مضــوي الت –د. عبــد النبــي علــي أحمــد  –منــدور المهــدي 

  حسن أبو سبیب. –

إشـــباع الحاجـــات األساســـیة وصـــد ظـــاهرة  -: (مفهـــوم الفقـــر نـــدوة  أغسطس ٢٧

د. عبــد القــادر أحمــد  –: د. محمــد علــي الحــاج متحــدثونالفقــر). 

  : مركز التنویر المعرفي.الجهة المنفذةسعد. 

: الجهـــة المنظمـــة: (نحــو إســـتراتیجیة لإلحصـــاء الســیاحي). نـــدوة  أغسطس ٢٦

  حصاء بوزارة اإلحصاء والحیاة البریة.إدارة اإل

: (أهمیــة التقنیــة والتغلیــف كعنصــر مــن عناصــر حفــظ الســلع نــدوة  أغسطس ٣٠

: نقطــــة التجــــارة الجهــــة المنفــــذةوالتــــرویج لهــــا محلیــــًا وخارجیــــًا). 

  السودانیة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعیة.

داني والتـراث العربـي : (غرائب الموافقات بین التـراث السـو محاضرة  سبتمبر ١٥

  : منظمة أم الفقراء الخیریة.الجهة المنظمةالقدیم). 

ـــــدوة  سبتمبر ١٥ ـــــة االجتماعیـــــة فـــــي دارفـــــور). ن : أ. كمـــــال متحـــــدث: (العدال

  : مركز الخاتم عدالن لالستنارة.الجهة المنفذةالجزولي. 

ــذة: (مؤسســات الحمایــة االجتماعیــة). ورشــة عمــل  سبتمبر  ١٧ : الجهــة المنف

  ز التنویر المعرفي.مرك

: (الســالم والتنمیــة واالهتمــام بقضــایا نبــذ العنــف وتعزیــز دور نــدوة  سبتمبر ٢٣
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: متحــدثونالمجتمــع المــدني لترقیــة نظــام متكامــل للبنــاء والســالم). 

: الجهة المنفـذةد. أكوك بن عوف.  –د. إسماعیل الحاج موسى 

  اللجنة الوطنیة للتربیة والعلم والثقافة للیونسكو.

: (القـــدس نقطـــة انطـــالق لوحـــدة المســـلمین) بمناســـبة الیـــوم مـــؤتمر  سبتمبر ٢٦

: المستشــــاریة الثقافیــــة لســـــفارة الجهــــة المنفـــــذةالعــــالمي للقــــدس. 

الجمهوریــــة اإلســــالمیة اإلیرانیــــة بــــالخرطوم بالتعــــاون مــــع االتحــــاد 

  العام للطالب السودانیین وهیئة إذاعة وتلفزیون والیة الخرطوم.

للتدریب على كتابة لغـات الشـعوب اإلسـالمیة  ة عمل إقلیمیةورش  أكتوبر ١٩

ـــذةبـــالحرف القرآنـــي المـــنمط باســـتعمال الحاســـوب.  : الجهـــة المنف

منظمــــة الـــــدعوة اإلســــالمیة والمنظمـــــة اإلســــالمیة للتربیـــــة والعلـــــوم 

  والثقافة (آیسیسكو) بالتعاون مع جامعة إفریقیا العالمیة.

ـــوان:  أكتوبر ٢٢ مالیـــة العالمیـــة.. تـــداعیاتها وأثرهـــا علـــى (األزمـــة ال نـــدوة بعن

: د. عبــد الــرحیم حمــدي متحــدثونالفكــر االقتصــادي اإلســالمي). 

الجهــة د. عــز الــدین إبــراهیم حســن.  –د. عــوض أحمــد الجــاز  -

  : بنك فیصل اإلسالمي السوداني.المنفذة

: د. ســعد متحــدث: (قــیم إســالمیة فــي الشــعر الجــاهلي). محاضــرة  أكتوبر ٢٧

(اإلعجــــاز العلمــــي فــــي  ومحاضــــرة بعنــــواندر العاقــــب. عبــــد القــــا

: مجموعـــة مـــن األســـاتذة مـــن المملكـــة متحـــدثونالقـــرآن الكـــریم). 

  العربیة السعودیة. الجهة المنفذة: مركز التنویر المعرفي.

: (دور شــــبكات األمــــان االجتمــــاعي فــــي تنفیــــذ اســــتراتیجیة منبــــر  أكتوبر ٢٨

م). ٢٠١١ -٢٠٠٧تحقیـــق حـــدة الفقـــر فـــي إطـــار أهـــداف الخطـــة 

: المجلـس القـومي للتخطـیط اإلسـتراتیجي بالتعـاون الجهة المنظمة

  مركز الدراسات والبحوث. –مع جامعة الزعیم األزهري 

: (األزمـــة االقتصـــادیة العالمیـــة الراهنـــة وتـــداعیاتها علـــى محاضـــرة  أكتوبر ٢٩

: د. محمد إبراهیم. الجهـة المنفـذة: مركـز كـوثر متحدثالسودان). 

  ي.الثقاف
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: (دور الصـحافة فــي التبصـیر بقضـایا التـدریب وبنــاء ورشـة عمـل  أكتوبر ٢٩

ـــــذةالقـــــدرات البشـــــریة).  ـــــة المنف ـــــدریب الجه : مؤسســـــة ظـــــالل للت

واالســتثمارات والخــدمات اإلعالمیــة بالتعــاون مــع المجلــس القــومي 

  للصحافة والمطبوعات. 

: الجهـة المنفـذة. : (المراة واالنتخابات: الفرص والخیارات)منتدى  أكتوبر  ٣٠

مركــــز الجنـــــدر للبحــــوث والتـــــدریب بالتعـــــاون مــــع صـــــندوق األمـــــم 

  المتحدة لتنمیة المرأة ومؤسسة فریدریش أیبرت.

ــــدوة بعنــــوان  نوفمبر ٢٠ ــــة). ن ــــیم المعنوی ــــب الق : د. متحــــدث: (مقاومــــة تخری

: المستشـــاریة الثقافیـــة اإلیرانیــــة الجهـــة المنفـــذةمحمـــود عابـــدین. 

  بالخرطوم.

 –: بروفیسور رونالـدو انارسـون متحدثون: (الفقر والصحة). ندوة  رنوفمب ٢٣

: مؤسســـة طیبـــة بـــرس الجهـــة المنظمـــةبروفیســـور أســـماء الســـني. 

  بالتعاون مع المعمل الوبائي.

: د. عبـد متحـدث: (الشخصـیة السـودانیة مـا لهـا ومـا علیهـا). ندوة  نوفمبر ٢٦

العامــــة : األمانــــة الجهــــة المنظمــــةالوهــــاب أحمــــد عبــــد الــــرحمن. 

ـــــس  ـــــوزارة رئاســـــة مجل ـــــومي للتخطـــــیط اإلســـــتراتیجي ب ـــــس الق للمجل

  الوزراء.

٢٧ - ٢٦ 

  نوفمبر

: (مســتقبل الســودان فــي ظــل األوضــاع المحلیــة واإلقلیمیــة مــؤتمر

ــــة).  ــــة الراهن ــــذةوالدولی ــــوم الجهــــة المنف ــــة الســــودانیة للعل : الجمعی

  أمانة اإلعالم والنشر. –السیاسیة 

انتخــاب أوبامــا رئیســًا ألمریكــا ومســتقبل العالقــات  : (دالالتنــدوة  نوفمبر ٣٠

: د. المعتصــم أحمــد علــي األمــین متحــدثوناألمریكیــة اإلفریقیــة). 

: مركــز دراســات الجهــة المنفــذةد. عبــد الوهــاب الطیــب بشــیر.  –

  اإلسالم والعالم المعاصر.

(الصـــحافة االجتماعیـــة مـــا لهـــا ومـــا علیهـــا).  ورشـــة عمـــل حـــول: دیسمبر ٢

د. فـتح الـرحمن  –أ. عـادل محجـوب  –أ. محمد علـي  :متحدثون
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 محجوب. الجهة المنظمة: وزارة اإلرشاد واألوقاف.

: د. متحدثون(ملتقى أهل السودان وسالم دارفـور).  ندوة بعنوان:  دیسمبر ٣

ــــراهیم األمــــین  -مصــــطفى عثمــــان إســــماعیل  د. صــــفوت  -د. إب

ل بالتعـاون : مركز دراسات المستقبالجهة المنفذةصبحي فانوس. 

  مع المركز االستشاري لبحوث التنمیة وتطبیقاتها العلمیة.

(مســـــارات التأصـــــیل وتطبیقاتـــــه فـــــي الســـــودان).  صـــــدور كتـــــاب: دیسمبر

: الناشـــرالمؤلـــف/ اللـــواء الـــركن طبیـــب/ إبـــراهیم محمـــد خیـــر اهللا. 

 مركز التنویر المعرفي.

 – ١٢٥٣(: (كتــــاب اإلنتخابــــات البرلمانیـــــة ورشــــة عمــــل حـــــول دیسمبر ١٦

الجهـــــة م). لمؤلفـــــه األســـــتاذ/ أحمـــــد إبـــــراهیم أبـــــو شـــــوك . ١٩٨٦

 : مركز الجندر للبحوث والتدریب.المنظمة

أ. منــى  -أ. ربــاب بلــدو  -: د. أمــل متحــدث(اإلیــدز).  نــدوة عــن دیسمبر ١٧

 الطیب. الجهة المنفذة: المنتدى العائلي.

المالیــــة  : (تطبیــــق معــــاییر مجلــــس الخــــدماتورشــــة عمــــل حــــول دیسمبر ١٧

 : بنك السودان المركزي.الجهة المنفذةاإلسالمیة. 

٢٨ -٢٥ 

  دیسمبر

عـــرض عـــدد مــــن األفـــالم الوثائقیــــة الجدیـــدة مــــن مهرجـــان میــــونخ 

  الدولي لألفالم الوثائقیة.

 

  


